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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนัก ศึกษา
ศิลปศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรีย นรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านรายวิชาเกี่ยวกับวิธี
สอนมาแล้วจานวน 30 คน โดยทาการจับคู่คะแนนผลการเรียนแล้วแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่ม ใช้รูปแบบวิจัยแบบ
สลับ-วัดซ้า ได้ผลการวิจัยมีดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1.1) หลักการของรูปแบบฯประกอบด้วยการใช้กรณีศึกษาที่
หลากหลาย,การสอนทักษะการคิดและการกระตุ้นการรู้คิด 1.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ 1.3) ขั้นตอนของรูปแบบฯ และ
1.4) การประเมินความสามารถในการถ่ายโยงองค์วามรู้ทางศิลปะก่อนและหลังใช้รูปแบบฯ
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
2.1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความสามารถถ่ายโยงองค์ความรู้ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2) ผลการพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทาให้นักศึกษากลุ่มทดลองมี
ความคงทนในการเรียนรู้
2.3) การปรับปรุงเวลาและใบกิจกรรมในการสอนตามรูปแบบฯรอบที่ 2 ไม่ได้ทาให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กลุ่มควบคุมมากไปกว่านักศึกษากลุ่มทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาให้
เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถพั ฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนัก ศึกษา
ศิลปศึกษาในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ เป็นการใช้เนื้อหาศิลปะ
ผนวกกับการสอนทักษะการคิด โดยนักศึกษากล่าวว่าสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และในการสอนนักเรียน เป็นการทบทวนความรู้เดิมและเสริมสร้างความรู้ใหม่ และ เป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ
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{

The objectives of this research were 1) to develop a learning management model to improve
the ability in transferring art knowledge in art education students and 2) to study the effect of using this
model. The finding were as follow:
1)The result of development of learning management model consists of 1.1) the principles of
the model consist of using case studies, teaching thinking skills and, encouraging metacognition. 1.2) The
objective was to develop the ability to transfer art knowledge, included the understanding of art content
and the ability to transfer learning. 1. 3) Steps of the model consists of teaching preparation and class
teaching. 1.4) The assessment of the ability to transfer art knowledge before and after used the model.
2) The results of using the model, sample group were 30 of 4th year art education students
from the Faculty of Education, Chiang Mai University. They were GPA sorting then randomly divided into
two groups. The research design was Switch-Replication. The finding are as follow :
2. 1) The Development of learning management model able to develop the ability to transfer
of art knowledge with a statistical significance at .05 level.
2.2) There were retention of learning after used the model.
2. 3) The additional time and detail in worksheet activities in the second- round study did not
affect the learning of experimental group with a statistical significance.
2.4) The model could improve the understanding of art education content for students with a
statistical significance at .05 level.
2.5) The model could improve the ability of art education students to transfer of learning with
a statistical significance at .05 level.
The students’ satisfaction to the model was at a high level. Since, they can apply their
knowledge to their art classroom. The model can review pervious knowledge and establishes new
knowledge, meanwhile practice the thinking process systematically.
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อานวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ได้สละ
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จไปได้
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบั น ผู้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก คื อ การพั ฒ นาให้
นักศึกษาผู้ที่กาลังจะเป็นครูในอนาคตมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้วิชาชีพทางการศึกษา
เป็นวิชาชีพควบคุมเพื่อเป็นหลักประกันและคุ้มครองให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ สานักมาตรฐานวิชาชีพ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาหรือพัฒนาหลักสูตรครุ
ศาสตร์ศึกษาศาสตร์ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั้งประเทศ (คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2552)
ซึ่งในหมวดวิชาเฉพาะด้านได้มีการกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐาน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาเอก อันเป็นบรรทัดฐานที่สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตามที่กาหนดไว้ สาหรับสาขาวิชาเอกศิลปศึกษาได้กาหนดมาตรฐานด้านความรู้
ให้มีการบูรณาการความรู้ศิลปศึกษาในหัวข้อหลักคือ ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์
และสุนทรียศาสตร์
เป้าหมายในการพัฒนาครูฝึกสอนศิลปศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ได้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านวิชาชีพครูและวิชาที่
จะสอนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ซึ่ง Koschmann, Myers, Feltovich และ Barrows (1994) ได้
กล่าวว่าการศึกษาระดับปริญญาตรีควรสร้างให้บุคคลแต่ละคนเป็นผู้ที่มีความรู้ในการทางานอย่าง
เข้มข้น สามารถใช้ความรู้ เหล่ านั้ นได้เมื่อต้องการ มีความยินดีและสามารถที่จะเรียนรู้อยู่อย่ าง
ต่อเนื่องหลังการจบการศึกษาจากสถาบันไปแล้ว ดังนั้นความคาดหวังของบัณฑิตในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคือการเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความรู้พร้อมที่จะนาไปใช้ และพัฒนาตนเองจน
กลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนได้ในอนาคต เช่นเดียวกับคุณสมบัติของนักศึกษาครู
ศิลปศึกษาที่ได้เรียนเนื้อหาศิลปะตามหลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงถูกคาดหวังให้เข้าใจธรรมชาติ
ความซับซ้อนขององค์ความรู้ทางศิลปะ สามารถตอบสนองต่อความซับซ้อนของเนื้อหาและมีวิธีการ
อย่างผู้เชี่ยวชาญได้ในอนาคต รวมไปถึงเข้าใจในผลงานทัศนศิลป์ (Short,1993) ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่กาหนดให้ผู้ผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรก็ควร
จะพัฒ นาสู่ การเป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ อย่ า งลึ กซึ้ ง มีความเชี่ยวชาญในความรู้ ข องตนที่ พร้ อ มไปสู่ ก าร
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เผชิญหน้ากับความซับซ้อนของความรู้เฉพาะสาขา เป็นเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาศิลปศึกษาให้
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเช่นกัน
เป้าหมายสาคัญในการเรียนรู้ คือ ผู้เรียนสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ อันหมายถึงการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้เรียนสามารถจดจา
ความรู้หรือมีความเข้าใจในความรู้อย่างลึ กซึ้ง แต่ต้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีบริบทที่
แตกต่างได้โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อัน
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา (Elliott & Travers, 2000) มีลักษณะที่สาคัญคือ ความสามารถใน
การขยายความรู้ของตนด้วยการใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ แม้ว่าจะยังไม่สามารถใช้ความรู้นั้น
ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นอัตโนมัติดังเช่นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ (T. J. Shuell, 1990) ซึ่ง
สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ โ ดยโครงสร้ า งความรู้ ข องบุ ค คลหนึ่ ง ได้ ถู ก จั ด ระบบเป็ น เครื อ ข่ า ยทางปั ญ ญา
(Nickerson, 1985; Prawat, 1989; Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 1991) ที่มีเครือข่าย
ชิ้นส่วนย่อย ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงกัน และในเวลาเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเหล่านั้นได้
( Nickerson, 1 9 8 5 ; Spiro, Vispoel, Schmitz, Samarapungavan,& Boerger,1 9 8 7 ) ก า ร
เชื่อมโยงทางปั ญญานี้ จ ะต้องมีความยืดหยุ่นเพื่ อที่จ ะทาให้ ส่ ว นประกอบย่ อยต่าง ๆ ของความรู้
สามารถเคลื่อนที่ไปและกลับมารวมกันได้ใหม่ตามความต้องการของการใช้งานในบริบทต่าง ๆ ได้
ซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางปัญญาต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่างหลากหลายหรือ
ความยืดหยุ่นทางการรู้คิดที่แสดงถึงการคิดขั้นสูงและแสดงถึงความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง
(Spiro, Coulson, Feltovich, & Anderson,1988) ดังนั้นความคาดหวังในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ของนักศึกษาศิลปศึกษา คือ ความสามารถในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่มีคุณภาพ
ซึ่งกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการสอนของครู ดังที่ Arends
(1997) อธิบายว่า สิ่งที่สาคัญต่อวิชาชีพครูและบุคคลที่จะมาประกอบวิชาชีพครู คือ ความสามารถใน
การออกแบบการเรียนการสอนและการวางแผนการสอน เนื่องจากการวางแผนการสอนเป็นส่วน
สาคัญที่สุดของการสอน
สาหรับวิชาชีพครูแล้วนั้น A. D. Efland (1993) กล่าวว่าครูที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
เป็นอย่างดีจะสามารถสร้างทางเลือกในการอธิบายบทเรียนได้หลากหลายมากกว่าครูที่มีความเข้าใจ
ในความรู้อย่างจากัด สอดคล้องกับ Dabbagh (2002); Frantiska (2001); R. J. Spiro, Feltovich,
Jacobson, and & Coulson (1992) ที่กล่าวว่าผู้เรียนที่สร้างความหมายในความรู้ที่เกี่ยวข้องและมี
ความหมายสาหรับตัวเองอย่างแท้จริงจะสามารถถ่ายโยงความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ด้วยความยืดหยุ่น
และเชี่ยวชาญได้ดีกว่า ดังนั้นหากครูผู้สอนขาดความเข้าใจในความรู้ที่ตนเองต้องสอนอย่างลึกซึ้งจะ
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ส่งผลต่อคุณภาพการสอนของตน อีกทั้งยังไม่สามารถนาความรู้ที่มีไปสู่การสอนในบริบทที่แตกต่าง
จากที่เคยได้เรียนรู้
แต่ในปัจจุบันพบว่าบัณฑิตครูยังไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาของตนเอง ไม่สามารถ
ให้เหตุผลในความรู้และในการประยุกต์ใช้ความรู้ของตน ขาดการตระหนักรู้ที่สะท้อนมาจากการ
ปฏิ บั ติ ง าน และขาดการเรี ย นรู้ ใ นการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Koschmann, Mayer,
Feltovich,& Barrows, 1994) ปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษาที่แม้ผ่านการเรียนและการประเมิน
จากรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมาครบถ้วนแล้วส่วนใหญ่แสดงถึงการคิดแบบง่าย ๆ ไม่ลึกซึ้งและมี
ความเข้าใจในเนื้อหาเพียงผิวเผิน นอกจากนี้การตัดสินใจในการออกแบบแผนการสอนยังสะท้อน
คุณสมบัติของการคิดที่ผิวเผิน (Short, 1995) นักศึกษาที่สามารถผ่านรายวิชาบังคับตามหลักสูตร
วิชาเอกมาเป็นอย่างดีไม่ได้มี ความเข้าใจหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ที่สาคัญในขอบเขตวิชาเอกของตน
และไม่สนใจความซับซ้อนด้านความหมายและการรวมกันในส่วนประกอบต่าง ๆ ในผลงานศิลปะ
แม้ ว่ า จะเป็ น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยแต่ ไ ม่ ส ามารถคิ ด ได้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น หรื อ มี มุ ม มองในการคิ ด ที่
หลากหลายมิติ (Short, 1993) โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมักจะให้
การอธิบายเนื้อหาอย่างผิวเผินและไม่ครบถ้วน ไม่สนใจมุมมองในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ และตัดทอน
รายละเอียดของเนื้อหาหรือการตีความมุมมอง ต่าง ๆ ของศิลปะ แม้ว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูจะมีความรู้ที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะในหลากหลายมุมมองจากการศึกษาวิชาต่าง ๆ ทาง
ศิลปะมาแล้ว แต่ไม่สามารถประยุกต์ความรู้เหล่านั้นในสถานการณ์การสอนได้ เนื่องจากมีสาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากธรรมชาติขององค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งถูกจัดว่ามีส่วนประกอบขององค์ความรู้ที่ซับซ้อน
(R. J. Spiro) (Kowalchuk, 1992) และไม่ เ ป็ น ระบบ (Efland, 1995) ท าให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูศิลปศึกษามีความรู้อย่างผิวเผินและจากัด ขาดความเข้าใจในความรู้ศิลปะที่ใช้
สอนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง (Koroscik, 1993; Kowalchuk, 1997; Short, 1993; Tiranasarn,
Boonyananta, & et al., 2011)
นอกจากนี้สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในประเทศไทยพบว่า ครูผู้ สอน
ศิลปศึกษาส่วนมากมีความรู้พื้นฐานทางศิลปะไม่ครบทั้ง 4 แกนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา และส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาทางการสอนศิลปะหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง ครูที่สอนศิลปะในโรงเรียนเป็นครูที่มีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาอื่น ๆ และมี
โรงเรียนจานวนไม่น้อยที่ขาดครูผู้สอนศิลปะที่มีความเข้าใจวิธีสอนอย่างแท้จริง วิชาศิลปะถูกมองว่า
เป็นวิชาที่เสริมประสบการณ์ทางด้านใช้กาลังมากกว่าใช้ความคิด (บุญเสริม วัฒนกิจ,2551 อ้างถึงใน
บุญเสริม วัฒนกิจ, 2557) นอกจากนี้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
พบว่ามีการออกแบบแผนการสอนที่มีลาดับของการสอนแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน หรือนาแนวคิดในการ
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สอนจากแผนการสอนสาเร็จรูปมาใช้โดยขาดการพิจารณาถึงศักยภาพที่แผนการสอนนั้นจะให้แก่
ผู้ เรี ย น หรื อความเหมาะสมตามบริบทของผู้ เรียนของตน (Kowalchuk, 1997; Stavropoulos,
1993) และมักจะเลียนแบบวิธีการในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เหมือนในชั้นเรียนที่ได้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยไปใช้กับชั้นเรียนในโรงเรียน ( Koroscik,1993b) สภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ กิตติพร ปัญญาภิญโญผล (2548) ที่พบว่าการขาดประสบการณ์ในการสอน รวมทั้ง
ขาดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกิด
ปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอน และไม่สามารถลาดับขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้และ
เนื้อหาให้กับนักเรียน รวมทั้งไม่สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความละเอียดและสอดคล้อง
กันได้ จึงทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
จากการศึกษาของ D. M. Levin, Hammer, and & Coffey (2009) พบว่า เมื่อเข้าไปฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครูระยะแรก นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ทางการสอนหรือมีประสบการณ์ทางการสอนน้อย
จะไม่สามารถหาวิธีการหรือกระตุ้นให้นักเรียนคิดและเกิดการเรียนรู้
นอกจากนั้นจากการศึกษาของ Ramaligela (2012) พบว่าการทาความเข้าใจวิธีการวาง
แผนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา นักศึกษาไม่สามารถเตรียมแผนการสอนที่
จะช่ ว ยให้ ต นเองจั ด การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย นได้ จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ข้ า ใจ
ความหมาย ความส าคั ญ และความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบที่ ป รากฏในแผนการสอนตามที่
มหาวิทยาลั ย กาหนด รวมทั้งเกิดความล้ มเหลวในการออกแบบการเรียนการสอนและการเขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ Brown and Melear (2007)
ที่พบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ มีความสับสนในกระบวนการออกแบบการเรียน
การสอน การเขีย นแผนการจั ด การเรียนรู้ และการศึก ษาของเรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2558) ที่ไ ด้
ทาการศึกษาสภาพปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาพบว่ า องค์ประกอบที่นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ว่าตนเองอาจมีข้อจากัด คือ การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให้การจัดการ
เรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
จากสภาพปั ญ หาในการออกแบบแผนการสอนของนั ก ศึ ก ษาครู ศิ ล ปศึ ก ษาที่ ข าด
ประสบการณ์ข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดการกับความรู้ที่ซับซ้อนและ
เกิดความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ที่จะเป็นแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการ Marzano
(2001) ได้อธิบ ายกระบวนการคิดในการเรียนรู้ โดยตั้งสมมติฐานว่ากระบวนการของการเรียนรู้
ประกอบด้วยปฏิกิริยาของการคิด 5 แบบ เรียกว่า มิติของการเรียนรู้ ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ที่เป็น
ผลผลิตของทั้ง 5 มิติหรือประเภทของการคิดเหล่านี้จะทาให้นักการศึกษาได้บรรลุผลที่มีพลังและมี
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ความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นในชั้นเรียน โดยในมิติที่ 2-4 เป็นกระบวนการคิดในระบบทางปัญญา ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างความรู้และกลยุทธ์ในการจัดระบบความรู้ เพื่อเชื่อมโยงความรู้
เดิมที่มีกับความรู้ใหม่จากการศึกษากรณีตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อสร้างมุมมองในการใช้งานที่หลากหลาย
(มิติที่ 2) แล้วเพิ่มคุณภาพความซับซ้อนของโครงสร้างความรู้ โดยการใช้กลยุทธ์ในการจัดระบบและ
เชื่อมโยงองค์ประกอบของความรู้ที่หลากหลาย(มิติที่ 3) ตามทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด เพื่อ
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ศิลปะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แล้วจึงนาโครงสร้างความรู้ที่มีคุณภาพไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (มิติที่ 4) อันเป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยเริ่มจากสถานการณ์ที่มี
บริบทใกล้เคียงกับที่เรียนรู้เดิมแล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มลักษณะการใช้ความรู้ที่แตกต่างออกไปมากขึ้น
สอดคล้องกับ T. J. Shuell (1990) ที่อธิบายถึงขั้นของการเรียนรู้อย่างมีความหมายว่า การเรียนรู้
ไม่ใช่แค่กระบวนการของการเพิ่มพูนที่เป็นในเชิงปริมาณแต่มีการเพิ่มในเชิงคุณภาพด้วย โดยในการ
เรียนรู้ในระยะเริ่มต้นข้อเท็จจริงและข้อมูลจานวนมากมีลักษณะของความเข้าใจที่แยกส่วนอิสระจาก
กัน จากนั้นจึงค่อย ๆ เริ่มมองเห็นความคล้ายและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เป็นชิ้น ๆ และก่อรูป
เป็นโครงสร้างที่มีลาดับสูงขึ้นและเป็นเครือข่าย ทาให้เกิดความเข้าใจใหม่ๆ ที่เป็นพลังความคิดที่ดีขึ้น
จนสามารถทดลองใช้ความรู้ที่ได้มาใหม่ในวิธีการที่หลากหลายและได้รับผลสะท้อนที่เหมาะสมจาก
การใช้ความรู้นั้น ซึ่งทั้งแนวคิดด้านมิติของการเรียนรู้และขั้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายมีความ
สอดคล้องกันในการอธิบายกระบวนการเรียนรู้ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับองค์ความรู้ทางศิลปะได้ต่อไป นอกจากนี้ในการพัฒนากระบวนการคิ ดในการเรียนรู้
ตามมิติการเรียนรู้ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวทางในการพัฒนาการคิดจากผลงานของ Beyer
(1997) ที่อธิบายถึงขั้นตอนในการฝึกผู้เรียนผ่านกระบวนการของการคิดแบบต่าง ๆ โดยเริ่ม จากการ
ทาให้กระบวนการคิดที่จะฝึกมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในขณะที่มีการแนะนาการคิดทักษะใหม่
แล้วผ่านการฝึกโดยมีความช่วยเหลือแบบนั่งร้าน (Zydney, 2005) ที่ให้แนวทางในการฝึกแบบค่อย ๆ
ลดความช่วยเหลือลงในภายหลัง เพื่อที่จะให้ผู้เรียนถ่ายโยงการเรียนรู้และใช้ทักษะใหม่นั้นได้อย่าง
คล่องแคล่ว
จากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนา
ความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ ที่เน้น การใช้กรณีตัวอย่างที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ โดยใช้กรอบการทางานสาหรับการพัฒนาการคิด ความหมาย
และขั้นตอนของทักษะการคิดในการเรียนรู้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคิดทา
ความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ และเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการใช้องค์ความรู้ทางศิลปะให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาในการพัฒนานักศึกษาศิลปศึกษาต่อไป
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คาถามวิจัย
1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาศิลปศึกษามีลักษณะ องค์ประกอบ และขั้นตอนอย่างไร ?
2 การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะที่พัฒนาขึ้นไปใช้จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาศิลปศึกษากลุ่มตัวอย่าง จะได้ผลในการพัฒนา
ความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
อย่างไร?

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2 เพื่อศึกษาผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ผู้วิจัย
จึงตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1 นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาที่พัฒนาขึ้น จะมีความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ศิลปะ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการถ่ า ยโยงองค์ ค วามรู้ ท างศิ ล ปะของนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น จะมี
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ศิล ปะมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ผ่ านเรียนรู้จากรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น

7
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการเรียนในรายวิชาด้านเนื้อหาศิลปะมาแล้วอย่างน้อยร้อยละ 80
ตามหลั กสู ตร ฯ และได้เรีย นรู้ ก ารออกแบบแผนการจัด การเรี ยนรู้ ม าจากรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการสอนศิลปศึกษามาเรียบร้อยแล้ว
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาศิลปศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการเรียนวิชาด้านเนื้อหาศิลปะอย่างน้อยร้อยละ 80 ตาม
ความต้องการของหลักสูตร ฯ ในภาคปลายและได้ผ่านการเรียนรู้ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้จากรายวิชาวิธีสอนและหลักสูตรการสอนศิลปศึกษา และลงทะเบียนใน
รายวิชาสัมมนาศิลปศึกษาในปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน แบ่งเป็น
กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ มเท่า ๆ กัน โดยกลุ่ มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ ต าม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบแรก และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามรูปแบบในรอบที่ 2
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย ความ
เข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด
มิติของการคิดในการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
ทักษะการคิดในการเรียนรู้
การถ่ายโยงการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาตรฐานสาระศิลปะ
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แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
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จากกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา สามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยได้ ดังนี้

1.แนวคิด หลักการของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด
ทฤษฎีความยื ดหยุ่ น ทางการรู้ คิด เป็นทฤษฎีที่จ ะช่ว ยให้ เกิดความส าเร็จในการเรี ย นรู้
ระดับสูงในเนื้อหาที่มีความซับ ซ้อน (Ill-structure Domain) ดังเช่นองค์ความรู้ทางศิลปะ โดยใช้
คุณสมบัติของกรณีศึกษาที่หลากหลายเป็นแก่นในการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้าใจร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การให้คาแนะนา และการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยจัดการกับความซับซ้อนขององค์ความรู้ แก่นของการทาให้เกิดความยืดหยุ่นทางปัญ ญาคือ
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการนาเสนอความรู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.1) การให้ความสาคัญของตัวแทนความรู้ที่มีความหลากหลาย
1.2) มองการเรี ย นรู้ ว่ า มี ลั ก ษณะสอดประสานกั น ของกรณี ศึ ก ษากั บ ความเข้ า ใจที่
หลากหลายทั้งในด้านทิศทางและมุมมอง ที่จะทาให้เกิดพื้นที่ของความซับซ้อนแบบทิวทัศน์ (ด้วยผลที่
ได้จากการเชื่อมโยงระหว่างมิติในด้านต่าง ๆ)
1.3) กระตุ้นความสามารถในการรวบรวมแหล่งความรู้ที่แตกต่างกันในการปรับให้เหมาะ
กับความต้องการในการใช้งานในแต่ละสถานการณ์ (มากกว่าการค้นหารูปแบบสาเร็จรูปที่เคยมีมา
ก่อนที่เหมาะกับสถานการณ์)
กรณีศึกษาหนึ่งจะเป็น ตัวแทนความรู้เฉพาะที่เชื่อมโยงกับบริบทหนึ่ง กรณีศึกษาจะถู ก
แบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่า กรณีย่อย (Mini-cases) และทุก ๆ กรณีย่อย ๆ จะถูกวิเคราะห์ตาม
มิติที่กาหนดหรื อ ตามมุ มมองที่ห ลากหลายที่ เรี ย กว่า “หั ว ข้อหลั ก ” (Theme) ซึ่งมีความหมาย
เหมือนกับหลักการหรือกฎ ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในความรู้ที่ซับซ้อนจากการรวมตั วกันของกรณี
ย่อยต่าง ๆ ว่าชุดกรณีย่อยเหล่านั้นมีความสัมพันธ์หรือมีหลักการใดเหมือนกัน จึงทาให้อยู่ในหัวข้อ
เดียวกันได้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัว ข้อหลัก (Theme) ชุดกรณีย่อยก็มีการปรับเปลี่ ยนการ
รวมตัวกันจากส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ จึงควรให้ผู้ เรีย นได้มี
โอกาสจัดกระทาข้อมูลชุดหนึ่งด้วยมิติมุมมองที่หลากหลาย เพื่อสร้างความซับซ้อนของความสัมพันธ์
ในองค์ป ระกอบของข้ อมูล ได้อย่ า งยืดหยุ่นตามการปรับเปลี่ ยนหลั กการ เงื่อนไขหรือหั ว ข้อ หลั ก
(Theme)
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2. แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของทฤษฎีการเรียนรู้ของมาซาโน่
ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ มีสมมติฐานที่ว่า กระบวนการของการเรียนรู้ประกอบด้วย
ปฏิกิริยา 5 แบบ หรือประเภทของการคิด 5 แบบที่สิ่งสาคัญที่ถูกแสดงได้โดย 5 มิติของการเรียนรู้
ได้แก่
มิติที่ 1 การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ ทัศนคติและการรับรู้ที่มี
ผลต่อการเรียนรู้อยู่ 2 ประเภทคือ 1) บรรยากาศการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้สึกของการยอมรับ และ
ความสะดวกสบายและระเบียบ และ 2) งานในชั้นเรียน ผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญจะเชื่อว่างานที่
ได้รับมอบหมายนั้นมีคุณค่า (Task Value) พวกเขามีความเข้าใจในสิ่งที่งานนั้นต้องการอย่างเพียงพอ
(Task Clarity ) และพวกเขามีแหล่งข้อมูลที่จาเป็นที่จะทาให้งานนั้นสมบูรณ์ได้ (Resources)
มิติที่ 2 การได้รับและบูรณาการความรู้ นักทฤษฎีหลายท่านเชื่อว่ามีประเภทของความรู้
โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “ความรู้ทเี่ ป็นกระบวนการ” (Procedural Knowledge) และ
“ ความรู้ที่เป็นความเข้าใจ” (Declarative Knowledge) การได้รับและการบูรณาการความรู้ที่เป็น
ความเข้าใจและที่เป็นกระบวนการเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ แม้ว่าจะมีบางอย่างคล้ายคลึง
กัน ความรู้ทั้งสองประเภทต้องการการเน้นที่แตกต่างกัน ความรู้ที่เป็นความเข้าใจ ผู้เรียนจะต้องสร้าง
ความหมายแรกเริ่ มจากการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม แล้ ว จัดระบบข้อมูล เพื่อที่จะเน้น
ความสาคัญของแนวคิด และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในตอนท้ายผู้เรียนต้องรักษาข้อมูลไว้ในความจา
ระยะยาว ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการช่วยเก็บจาข้อมูล ส่วนความรู้เชิงกระบวนการผู้เรียนจะต้องสร้าง
รายละเอียดของรูปแบบแรกเริ่มของกระบวนการ หลังจากนั้นจะต้องขึ้นรูปกระบวนการโดยการ
กาจัดข้อผิดพลาดต่าง ๆ และระบุเทคนิคที่ได้ผลที่สุดสาหรับการนากระบวนการไปใช้ให้สมบูรณ์ ใน
ที่สุดเขาจะต้องฝึกปฏิบัติกระบวนการจนกว่าเขาจะสามารถแสดงการกระทานั้นได้โดยง่าย
มิติที่ 3 การขยายและปรับปรุงความรู้ให้ละเอียดขึ้น โดยใช้กลยุทธ์และกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนมองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย
มิติที่ 4 การใช้ความรู้อย่างมีความหมาย เป็นการฝึกใช้การคิดกับเนื้อหาในวิธีการที่แตกต่าง
ไปจากที่เคยทาเป็นประจา
มิติที่ 5 การพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดที่ดี งานของครูคือทาให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่ดี ทาให้
เขาเป็นในสิ่งที่เขาจะเป็นได้อย่างดีที่สุดตามศักยภาพของแต่ละคน ครูควรแสดงภาพให้เห็นถึงพลัง
ของการปลูกฝังนิสัยของการคิดบางอย่างที่ดี “นิสัยของการคิด” ที่ให้ผลดีต่อผู้เรียนตลอดชีวิต
โดยมิติต่าง ๆ ไม่ได้มีกลไกการทางานอย่างโดดเดี่ยว หรือมีรูปแบบเป็นลาดับเส้นตรงแต่ทุก
มิติทาปฏิกิริยาต่อกัน การเรียนรู้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยมีชุดของทัศนคติและการรับรู้ที่คอยสนับสนุน
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หรือขัดขวางการเรียนรู้ (มิติที่ 1) ร่วมกับนิสัยการคิดของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการคิดครั้งเก่า ๆ
(มิติที่ 5) งานแรกของผู้เรียนคือการได้รับและบูรณาการความรู้ใหม่ (มิติที่ 2) ที่จะต้องดูดซึมความรู้
ใหม่และทักษะต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่เขาได้รู้มาก่อนแล้ว แล้วพัฒนาความรู้ใหม่ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการขยายและปรับแต่งความรู้ให้ประณีตซับซ้อนขึ้น (มิติที่ 3) แม้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของ
การเรียนรู้คือการใช้ความรู้ที่มีความหมาย (มิ ติที่4) แต่ความเป็นจริงแล้วมิติที่ 2, 3 และ 4 ทางาน
ร่วมกันมิติทั้ง 5 ของการเรียนรู้ จากกรอบแนวคิดสามารถถูกใช้ในการจัดระบบของหลักสูตร การ
สอน และการประเมิน
ซึ่งมิติการคิดในการเรียนรู้ทั้ง 5 จะได้เป็นแนวทางในการกาหนดขั้นตอนของการพัฒนา
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เนื่ อ งจากประกอบไปด้ ว ยการพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ศ นคติ และ
ประกอบด้วยทักษะการคิดที่แทรกอยู่ในมิติต่าง ๆ ของการเรียนรู้

3. แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของกลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิดมาจากกรอบการทางานสาหรับการพัฒนาการคิด ได้ให้
แนวทางในการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด แก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความช านาญในการคิ ด
ประกอบด้วย
3.1) การแนะนา (Introduction) คือการทากระบวนการคิดให้ชัดเจน และแสดงการทางานที
ละขั้นตอน ให้หลักการหรือกฎสาหรับการทางานในทักษะนั้น ๆ
3.2) การฝึกตามคาแนะนา (Guide Practice) การประยุกต์ใช้ทักษะนั้น ๆ โดยมีระดับของ
การแนะนาช่วยเหลือจากครูลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ได้แก่
3.2.1) การฝึกในขั้นต้น (Initial Practice) เป็นการฝึกปฏิบัติทันทีหลังการแนะนาทักษะ
การคิดใหม่ที่ต้องการพัฒนา มีการช่วยเหลือแนะนามากและเน้นที่กระบวนการคิด
ที่ต้องการฝึกอย่างชัดเจน
3.2.2) การฝึกทักษะเป็นช่วง ๆ (Intermittent Practice of the Skill) ผู้เรียนหาวิธีการที่
จะทาให้ทักษะนั้นเกิดขึ้นในตัวเอง มีความต่อเนื่อง แต่มีการช่วยเหลือน้อยลง และ
เน้นที่การบูรณาการเข้ากับเนื้อหามากขึ้นกว่าการเน้นฝึกทักษะการคิด
3.2.3) การทางานด้วยตนเองของผู้เรียน (Independent Practice of the Skill ) แต่มี
ร่องรอยแนวทางให้ ซึ่งผู้เรียนจะมุ่งความสนใจไปที่การบรรลุเป้าหมายของงานการ
เรียนรู้ผ่านการประยุกต์ใช้ทักษะ
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3.3) การถ่ายโยงหรือการสรุปหลักการ (Transfer/Generalize) ผู้เรียนพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินการทักษะได้เพิ่มขึ้นในหลากหลายสถานการณ์และหลากหลายบริบทโดยนา
กรอบแนวทางของขั้นที่ 2 มาปรับใช้ แล้วมีการสรุปหลักการที่ครอบคลุมบริบทที่เคยได้
เจอในขั้นต้นหรือในขั้นฝึกที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ทักษะ
ลาดับขั้นในการสอนทักษะการคิดข้างต้นนี้ได้ให้แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยนาไปสอดแทรกกับขั้นตอนการคิดในมิติการคิดในการเรียนรู้ของมาร์
ซาโน่ข้างต้น

4. แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของทักษะการคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้
นิยาม ความหมาย ขั้นตอนการคิด และตัวบ่งชี้ทักษะการคิดที่ใช้ในการเรียนรู้ โดยใน
งานวิจัยนี้เลือกทักษะการคิดพื้นฐานที่สอดคล้องกับมิติการคิดในการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ข้างต้น และ
ใช้กลยุทธ์ในการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ดาเนินการสอนทักษะ โดยคัดเลือกทักษะการสร้าง
ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมาย ขั้นตอน และ
ตัวบ่งชี้แต่ละทักษะประกอบด้วย
4.1) การสร้างความรู้ (Constructing the Knowledge) หมายถึง การสร้างข้อความรู้
ของตนเองจากการทาความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิม ประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่
4.1.1) ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้
4.1.2) ศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.1.3) เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้มีความหมายกับตนเอง
4.1.4) นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตนได้สร้างขึ้น
4.2) การจั ด โครงสร้ า งความรู้ / การเชื่ อ มโยงความรู้ (Structuring) หมายถึ ง การน า
ข้อความรู้มาจัดให้เห็นเป็นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/ข้อความรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของโครงสร้างนั้น ประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่
4.2.1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุม
4.2.2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และ
4.2.3) จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/องค์ประกอบของเรื่อง
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4.3) การนาความรู้ไปใช้ /การใช้ความรู้ (Using Knowledge) หมายถึง การนาความรู้ที่มี
ไปใช้เพื่อให้เกิดความชานาญ ประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่
4.3.1) ทบทวนความรู้เดิมที่มี
4.3.2) มองเห็นความเหมือนกันของสถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา
4.3.3) นาความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรียนรู้แล้ว
4.4) การประยุกต์ใช้ความรู้ /การถ่ายโยงการเรียนรู้( Applying) หมายถึง การนาความรู้ที่มี
อยู่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม โดยจะต้องมีการบูรณาการเข้ากับความรู้
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุจุดประสงค์ ประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่
4.4.1) การสารวจทาความเข้าใจลักษณะสถานการณ์ใหม่
4.4.2) การทบทวนความรู้ เดิ ม ที่มี และคั ด เลื อ กความรู้ทั ก ษะที่ เ กี่ยวข้ อ งสอดคล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ใหม่
4.4.3) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับสถานการณ์ แล้วปรับเปลี่ยนความรู้
เหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ และ
4.4.4) การเปลี่ยนแปลงรูปความรู้เหล่านั้นให้เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการ
ความรู้เดิมเหล่านั้น กับความรู้ทักษะอื่นที่ จาเป็นเพื่อให้สามารถคิด/กระทา/สื่อสารได้ในสถานการณ์
ใหม่
จากรายละเอียดของขั้นตอนการคิดของทักษะการคิดที่ใช้ในการเรียนรู้ จะได้ให้แนวทางใน
การก าหนดขั้ น ตอนของกิ จ กรรมในการจั ดการเรี ย นรู้ ที่ ชัด เจน เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นได้รับรู้
กระบวนการที่จาเป็นในการเรียนรู้ และเกิดการนาไปใช้ต่อไป

5 แนวคิด หลักการในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักในการเกิด
การถ่ายโยงการเรียนรู้
5.1) การทาให้ ผู้ เรี ย นเกิดโครงสร้ างความรู้ที่ซั บซ้ อน (Schema) อันเป็นผลลั พธ์ก าร
เรียนรู้ของการประมวลผลข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบฐานรากที่สาคัญในการการถ่ายโยงการเรียนรู้
นั กเรี ย นจะต้ องเรี ย นรู้ ถึง แก่น ความรู้ (concept) ที่จะถ่ายโยงว่า ความรู้ ในแต่ ล ะเรื่ อ งที่ส ามารถ
เชื่อมโยงกันได้ ซึ่งเกิดจาการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ได้ต่อไป
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5.2) การทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Cognitive process) การให้
ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ในความคล้ายคลึงของสถานการณ์ในการเรียนรู้ และสถานการณ์ในการถ่าย
โยงการเรียนรู้หรือสถานการณ์ใหม่ที่จะต้องนาความรู้จากบริบทเดิมมาใช้ในบริบทใหม่ ครูจะต้องทา
ให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่า งความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งความเข้าใจในความรู้อย่าง
ลึกซึ้ง เกิดจากการวิเคราะห์งานในสถานการณ์ในการใช้ความรู้จะเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนเห็นความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดยการฝึกทักษะการคิดในการเรียนรู้ในการใช้ความรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้
5.3) การสอนให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการรู้คิด (Metacognition) เพื่อติดตาม ประเมิน
และเรียนรู้ผลของการคิดในแต่ละบริบทที่แตกต่าง สะสมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อนามาปรับ
ใช้ในการนาความรู้ไปใช้ในบริบทใหม่ต่อไป
การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่โครงสร้างความรู้ได้รับการกระตุ้นให้นาความรู้
ต่าง ๆ ที่มีอยู่กลับมาใช้อีกครั้งในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับในบริบทเดิมหรือในบริบทใหม่ ภายใต้
กระบวนการทางปัญญาที่เป็นการประมวลผลเชิงลึกและความตระหนักรู้ในการคิด ซึ่งเป็น กลไกใน
การจัดการเกี่ยวกับการรู้คิดของบุคคล โดยการถ่ายโยงการเรียนรู้นี้สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้
ด้วยการสอนการรู้คิดที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติที่หลากหลายและเพียงพอ ซึ่งการรู้
คิ ด เป็ น การคิ ด ในมิ ติ ด้ า นการควบคุ ม และการประเมิ น การคิ ด ของตนเอง เ พื่ อ ควบคุ ม ก ากั บ
กระบวนการทางปัญญาหรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช้ยุทธวิธีในการ
ทางานจนสาเร็จอย่างสมบูรณ์

6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสาระศิลปะ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
(Standards - based Curriculum) มีลักษณะสาคัญ คือ มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะ
ส าคัญของผู้ เรี ย น และคุณลั กษณะอันพึงประสงค์เป็นจุดหมายส าคัญส าหรับการพัฒ นาเด็ ก และ
เยาวชน โดยหลั ก สู ต รแกนกลางฯ ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด หมาย สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ประกอบด้วย สาระ
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฎศิลป์ โดยสาระทัศนศิลป์ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐาน ศ.1.1 สร้ า งสรรค์งานทั ศนศิล ป์ต ามจิน ตนาการ และความคิดสร้า งสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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มาตรฐาน ศ.1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ประกอบด้วยตัวชี้วัดในระดับชั้นต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 104 ตัวชี้วัด ทาให้ได้ทราบขอบเขตของ
ผลการเรียนรู้ที่จะต้องเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ประกอบด้วย สิ่งที่ครูศิลปศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ ดังนี้
6.1 สิ่งที่ครูศิลปะต้องรู้ ได้แก่
6.1.1 ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
6.1.2 วิธีการสร้างและนาเสนอผลงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย
6.1.3 การใช้อุปกรณ์ และปฏิบัติทักษะ เทคนิค วิธีการทางศิลปะรูปแบบต่าง ๆ
6.1.4 รูปแบบ คุณค่างานทัศนศิลป์ และหลักการวิจารณ์
6.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกลุ่มต่าง ๆ
6.1.6 คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
6.1.7 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน
6.2 สิ่งที่ครูศิลปะต้องทาได้ ได้แก่
6.2.1. ความสามารถในการรับรู้ ตอบสนอง และซาบซึ้งในงานศิลปะ
1) การระบุ บรรยาย
2) การอธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบและวิจารณ์
3) สะท้อนการรับรู้และการประเมินผลงานศิลปะ
4) การเห็นคุณค่าในงานศิลปะ
6.2.2 ความสามารถในการปฏิบัติ และแสดงออกผ่านการสร้างผลงานศิลปะ
1) การปฏิบัติทักษะ เทคนิค ใช้อุปกรณ์ตามวิธีการทางทัศนศิลป์รูปแบบต่าง ๆ
2) การสร้างแนวคิด แก้ปัญหาการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะของตนเองเพื่อสื่อ
ความหมาย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยได้นาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา และนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผลที่ได้รับคือนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านความเข้าใจในเนื้อหา
ศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ แสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการถ่ า ยโยงองค์ ค วามรู้ ท างศิลปะ
หมายถึง แบบแผนการดาเนินการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามทฤษฎียืดหยุ่นทางการรู้คิด
บูรณาการร่วมกับกรอบแนวคิดในการเรียนรู้จากมิติของการคิดในการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ และมี
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ โดยใช้เนื้อหาความรู้ทางศิลปะตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษา พ.ศ. 2551 ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาศิลปศึกษาให้มีความสามารถในการถ่าย
โยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
2 การถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ หมายถึงคุณสมบัติของนักศึกษาศิลปศึกษาที่ประกอบด้วย
2.1) ความเข้าใจในเนื้ อ หาศิล ปะ และ 2.2) ความสามารถในการถ่ ายโยงการเรี ยนรู้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ หมายถึง การเกิดความรู้และจดจาเครือข่ายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบความรู้ทางศิลปะอันมีลักษณะเป็นองค์ความรู้ที่ซับซ้อน สามารถให้เหตุผลของ
ความเข้าใจ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในที่สังเกตได้ในผลงานศิลปะ กั บ
ข้อมูลภายนอกหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่าง
ๆ ไปถึงการตีความและสะท้อนถึงความเข้าใจในผลงานศิลปะอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยัง
สะท้อนความเข้าใจโดยผังมโนทัศน์ที่แสดงความรู้จากบทเรียนแสดงองค์ประกอบของ
ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง และมี ค วามสั ม พั น ธ์เ ชื่อ มโยงระหว่า งองค์ ประกอบของความรู้
เหล่านั้นอย่างซับซ้อน
2.2 ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลได้นาสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว หรือ
ความรู้ที่ตนเองมีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากสถานการณ์เดิมที่ตนเคยได้เรียนรู้
ความรู้นั้น ในงานวิจัยนี้คือความสามารถในการนาองค์ความรู้ศิลปะที่เป็นเครือข่ายของ
ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นไปใช้ ใ นการออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ตามหลักากรของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีการบูรณาการ
ในหัวข้อ ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษา
2 ได้องค์ความรู้ในการออกแบบการจัดการอบรม เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
3 ได้แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา
ศิลปศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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4 ผู้เรียนศิลปศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งเป็น
ความรู้ที่เนื้อหาและวิธีสอนบูรณาการเข้าด้วยกัน
5 เกิดวงจรการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะที่สมบูรณ์ในสถาบันการผลิตครูศิลปศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาบัณฑิต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา” ผู้วิจัยได้มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอในหัวข้อ ดังนี้
1
2
3
4

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา
องค์ความรู้ทางศิลปะ
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
4.1 มิติของการคิดในการเรียนรู้
4.2 ทฤษฎียืดหยุ่นทางการรู้คิด
4.3 การสอนทักษะการคิด
4.4 การถ่ายโยงการเรียนรู้

4.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสาระศิลปะ
5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ และ ความคงทนในการเรียนรู้
6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
1.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรีย นรู้ เป็นแบบแผนการดาเนินการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตาม
ทฤษฎีหรือหลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ (Bruce, Weil, & Calhoun,2000; ทิศนา แขมมณี, 2545)
ที่บรรยายให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่มีเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (Bruce,
Weil, & Calhoun, 2000) ทาให้เกิดกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ และได้รับการพิสูจน์ว่ามี
ประสิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่แตกต่างนั้นได้ ซึ่งผู้สอน
สามารถนาไปใช้เป็นแบบแผน หรือแบบอย่างในการจัดและดาเนินการสอนอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเช่นเดียวกันได้ (ทิศนา แขมมณี, 2545) โดยแต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน
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1.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบด้ว ยกัน โดยได้มีนักการศึ ก ษา
กล่าวถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
Joyce &Weil (1996) กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยทั่ว ไปมีองค์ประกอบร่ว มที่
สาคัญ ซึ่งผู้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ควรคานึงถึงดังต่อไปนี้
1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ การกล่าวถึงความเชื่อและแนวความคิดของ
ทฤษฎีที่รองรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้นากาหนดจุดประสงค์เนื้อหากิจกรรมและ
ขั้นตอนการดาเนินการในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2) จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุความคาดหวังที่ต้องการให้
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3) เนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4) กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ เป็นส่วนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนหนึ่งๆ
เมื่อนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
5) การวัดและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
ทิ ศ นา แขมมณี (2545) กล่ า วเพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ จ าเป็ น ต้ อ งมี
องค์ประกอบสาคัญดังนี้
1) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐาน หรือหลักของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นั้น
2) การบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการ
ที่ยึดถือ
3) การจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบหรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้
สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4) การอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ อันจะช่วยให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
นั้นมีหลากหลายด้วยกัน โดยมักมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ เป้าหมายของรูปแบบการเรียนรู้ ปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบนั้น ๆ การจัดองค์ประกอบและ
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบของระบบให้ ส ามารถน าผู้ เ รี ย นไปสู่ เ ป้ า หมายของระบบหรื อ
กระบวนการนั้น ๆ และมีการวัดและประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบนั้น
1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในการออกแบบรู ป แบบการเรี ยนการสอนหรื อในการสร้างรูป แบบการเรียนการสอน มี
หลักการพื้นฐานที่ผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรคานึงถึงเพื่อช่วยให้การออกแบบการเรียนการสอน
มีคุณภาพ ดังนี้ (Gagné, 2005; Smith, 1999)
1) คานึงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสาคัญ การออกแบบการเรียนการสอนมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มากกว่ากระบวนการสอน ผู้ออกแบบการเรียนการสอน
จะต้องพิจารณาผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการเลือกกระบวนการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) คานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้ กับ
ผู้เรียน เวลาที่ใช้คุณภาพการสอน เจตคติและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยเหล่านี้ควร
นามาพิจารณาในการออกแบบการเรียนการสอน
3) รู้จักประยุกต์ใช้หลักการเรียนการสอน วิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับ
ระดับวัยของผู้เรียนและเนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย ผู้ออกแบบการเรีย นการสอนควรเลือกใช้สื่อที่ช่วยให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
5) มีการพัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่อ ง การเรียนการสอนที่มี คุณภาพควรได้รั บการพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่องเริ่มจากการวางแผน การนาไปทดลองใช้จริง และนาผลการทดลองและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้จะทาให้การ
เรียนการสอนมีคุณภาพ
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6) มีการประเมินผลครอบคลุมทั้งกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน ทั้งนี้
เพื่อน าผลการประเมิน ไปใช้ในการพัฒ นาการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และ
น่าสนใจมากขึ้น การประเมินผลผู้เรียน ไม่ควรมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทราบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เท่านัน้ แต่ควรให้ได้ข้อมูลที่นาไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
7) องค์ประกอบการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบการเรียนการสอน เช่น
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการวั ด ประเมิ น ผล ควรมี ค วามสั ม พั นธ์
สอดคล้องกัน และเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการ หลักการพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอนที่นามากล่าวข้างต้นนี้เป็นแนวทางทั่วไป
สาหรับนักออกแบบการเรียนการสอนที่เริ่มต้นการทางานในด้านนี้ได้นาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2545:199 - 201) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ว่ามีขั้นตอนสาคัญดังต่อไปนี้
1) การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน
2) การศึกษาหลักการหรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางใน
การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3) การศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ค้นพบองค์ประกอบที่สาคัญที่จะช่วย
ให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเมื่อนาไปใช้จริง และช่วยป้องกันปัญหาอันจะ
ทาให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ
4) การกาหนดองค์ประกอบสาคัญของรูปแบบ โดยพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่ช่วยให้เป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลสาเร็จ
5) การจัดกลุ่มองค์ประกอบ โดยนาองค์ประกอบที่กาหนดไว้มาจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวก
ในการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
6) การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผล
ขึ้นต่อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถดาเนินการคู่ขนานกันไปได้
7) การจัดผังรูปแบบ โดยแสดงลาดับขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบฯ
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8) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
9) การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่าบรรลุตามเป้าหมาย หรือใกล้เคียงกับ
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด
10) การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยนาผลจากการทดลองใช้ไปปรับปรุงให้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้นั้นดียิ่งขึ้น
Joyce & Weil (1992) ได้เสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นที่มาของรูปแบบการสอนประกอบด้วย เป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎี ข้อสมมติ หลักการ และ
แนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน
ระยะที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน เป็นการอธิบายถึงรูปแบบการเรีย นการสอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1) ขั้น ตอนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลาดับขั้นตอนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2) หลักการของการปฏิสัมพันธ์เป็นการอธิบายถึงบทบาทของครู นักเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ เช่น บทบาทครูอาจเป็น
ผู้ น าในการท ากิ จ กรรม เป็ น ผู้ อ านวยความสะดวก เป็ น ผู้ แ นะแนว และเป็ น
แหล่งข้อมูลเป็นต้น
2.3) หลั ก การของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ น การบอกถึ ง วิ ธี ก าร
แสดงออกของครูต่อนักเรียน การตอบสนองการกระทาของนักเรียน เช่ น การให้
รางวัลแก่ผู้เรียน การให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น การไม่ประเมินว่าถูกหรือผิด
เป็นต้น
2.4) ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (Support System) เป็นการอธิบายถึง
เงื่อนไขหรือสิ่งจาเป็นที่จะทาให้การใช้รูปแบบนั้นได้ผล เช่น รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบทดลองในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ผู้นาการทดลองที่ผ่านการฝึกฝนมา
เป็นอย่างดีแล้ว รูปแบบการเรียนการสอนแบบฝึกทักษะ นักเรียนจะต้องได้การฝึก
การทางานในสถานที่และใช้อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงสภาพการทางานจริง
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ระยะที่ 3 การนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ เป็นการให้คาแนะนา และตั้งข้อสัง เกต
เกี่ยวกับการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ได้ผล
ระยะที่ 4 ผลที่ ไ ด้ จ ากการใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน ทั้ ง ผลทางตรงและผลทางอ้ อ ม
(Instructional and Nurturant Effect) เป็นการระบุถึงผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่
คาดว่าจะเกิดแก่ผู้เรียนทั้งทางตรง ซึ่งเป็นจุดมุ่ งหมายหลักของรูปแบบการสอน และผลทางอ้อมซึ่ง
เป็นผลพลอยได้จากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนั้น ซึ่งเป็นแนวทางสาหรับครูในการพิจารณาและ
เลือกรูปแบบการสอนไปใช้
จากที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้น
จะต้องมีการจัดทาอย่างเป็นระบบ เพื่อกาหนดองค์ประกอบสาคัญของรูปแบบที่สอดคล้องกัน โดยเริ่ม
จากเป้าหมายการพัฒนา การอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มาจากหลักการทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ เพื่อนาไปสู่การออกแบบขั้นตอนกระบวนการ และการประเมินผล
การใช้รู ป แบบฯ โดยในงานวิจั ย ได้นาแนวคิดและหลั กการดังกล่ าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป
2 การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2.1 ความหมายของศิลปศึกษา
ความหมายของการศึกษาในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้านมากกว่ามุ่งเน้นที่คุณภาพของผลงาน ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปศึกษาหลายท่าน ไว้ดังนี้
วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2520) กล่าวว่า วิชาศิลปศึกษาเป็นวิชาที่สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันดีงาม เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีพัฒนาการที่ดีด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และความคล่องตั วในการใช้ส่วนต่าง ๆ ให้
สัมพันธ์กับความคิดและการแสดงออก
เลิศ อานันทนะ (2523) ได้ให้ความหมายศิลปศึกษา หมายถึง การให้การศึกษาศิล ปะแก่
ผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพและลักษณะที่ดี มีโอกาสแสดงออก
อย่ า งเสรี (Free Expression) ตามความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) ความคิ ด
จินตนาการ (Imagination) อย่างอิสระของผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเขียนภาพ ระบายสี
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การปั้นแกะสลัก การพิมพ์ การรู้คุณค่าทางศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
สติปัญญา การรับรู้ สุนทรียภาพ และการสร้างสรรค์ ให้เต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525) ได้กล่าวถึงความหมายของศิลปศึกษาไว้ว่า ศิลปศึกษา
คือ การศึกษาเรื่องของการสร้างงานศิลปะ ซึ่งอาจเป็นทั้งการสร้างงานศิลปะของนักเรียนเอง หรือการ
สร้างงานศิลปะของผู้อื่น ดังนั้นศิลปศึกษาจึงเป็นวิชาที่จาเป็นต้องจัดไว้ในหลักสูตร เพราะเป็นวิชาที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สาคัญหลาย ๆ ประการ และการเรียนรู้เหล่านั้นจะช่วยพัฒนานักเรียน
ให้เติบโตขึ้น เป็นผู้ที่สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเจริญก้าวหน้า
วิชัย วงศ์ใหญ่ (2529) ได้กล่าวถึงความหมายของศิลปศึกษาว่า เป็นการให้การศึกษาศิลปะ
โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวุฒิสภาวะของผู้เรียน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ศิลปะกับเด็ก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศิลปะนิสัยของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และความคิดที่ดีต่อ
ศิลปะ
เกษร ธิตะจารี (2543) กล่าวว่า ศิลปศึกษาก็เป็นสาขาหนึ่งที่ผลิตครูสอนศิลปศึกษา หรือ
นักวิชาการทางศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษาเน้นให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจศิลปะและศิลปศึกษาที่
สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมีขั้นตอน
วิรัตน์ ปิ่นแก้ว (2554) ศิลปศึกษา (Art Education) เกิดจากคาว่า ศิลปะผสมกับคาว่าศึกษา
หรือการศึกษา คาว่าศิลปะ หมายรวมถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ดนตรี การ
แสดง ส่วนคาว่า การศึกษาหมายถึง การจัดการเรียนรู้ในระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ มีการ
วัดประเมินผลของผู้เรียน เป็นไปตามวุฒิภาวะของผู้เรียนที่รัฐจัดให้ เมื่อรวมเข้าเป็นศิลปศึกษา จึง
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่วางแนว
ทางการจัดการศึกษา
ดังนั้น ศิลปศึกษา เป็นวิชาที่สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันดีงาม เป็นวิชาที่
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนศิลปะให้ผู้เรียนมีโอกาส
แสดงออกอย่ า งเสรี ( Free Expression) ตามความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking)
จินตนาการ (Imagination) อย่างอิสระ รวมทั้งการศึกษาเรื่องของการสร้างงานศิลปะ ซึ่งอาจเป็นทั้ง
การสร้างงานศิลปะของนักเรียนเองหรือการสร้างงานศิลปะของผู้อื่น โดยจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ เรียน ซึ่ งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศิล ปะนิสัยของผู้เรียนให้ มี
ความรู้ ทักษะ และความคิ ด ที่ดี ต่ อ ศิล ปะ นอกจากนี้ ยัง หมายถึ ง เป็นสาขาหนึ่ ง ที่ผ ลิ ต ครู ส อน
ศิลปศึกษา หรือนักวิชาการทางศิลปศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่วาง

26
แนวทางการจัดการศึกษา ที่เน้นให้นิสิต มีความรู้ ความเข้าใจศิลปะและศิลปศึกษาที่สามารถถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นได้อย่างมีขั้นตอน
2.2 แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา
เนื่องจากศิลปศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา(Education) โดยทฤษฎีทางศิลปศึกษามี
รากฐานมาจากทฤษฎีปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และหลักการเฉพาะตัวของศิลปศึกษาเอง
ผสมผสานกัน เพื่อเป็นการทาความเข้าใจในทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาควรทาความเข้าใจในกระบวน
ทัศน์ของแนวคิดทางสุนทรีย์ (3 Paradigms for Artistic Conception) มีกระบวนทัศน์หลักที่ส่งผล
ต่อศิลปศึกษา (Dorn, 1994) ดังนี้
1) Form-Gestalt paradigm อธิ บ ายกิ จ กรรมทางสุ น ทรี ย์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น การ
ตอบสนองต่อรูปทรงทางสุนทรีย์ หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดสถานการณ์การตอบสนองว่าความรู้สึก
ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินผลงานศิลปะของผู้เรียน
ผ่านการเขียนและพูดคุยเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบของผลงานศิลปะหรือจากการทางาน
ศิลปะ
2) Schema-motif paradigm เน้นการศึกษาผลงานศิล ปะของศิลปิน เพื่อพัฒ นา
รูปแบบของการสร้างงานของผู้เรียนผ่านกการศึกษาผลงานต้นแบบ เพื่อสังเกตกระบวนการคิดในการ
สร้างงานศิลปะของศิลปิน แล้วพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของตนต่อไป
3) linguistic-metaphorical paradigm มองศิ ล ปะว่ า เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ก ารใช้
สัญลักษณ์ในการอุปมาอุปมัยและการตีความผ่านภาษา พัฒนาผู้เรียนในการสร้างผลงานศิลปะและ
เรียนรู้ว่าศิลปินสร้างผลงานทาไม? และอย่างไร? ผ่านการสร้างผลงานศิลปะ สารวจงานศิลปะและ
อยู่กับงานศิลปะในชีวิตประจาวันที่สอดคล้องกับสังคม
โดย (Dorn, 1994) ได้ใช้กระบวนทัศน์หลักเหล่านี้ขจัดขอบเขตที่ขีดกั้นระหว่างการปฏิบัติ
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ เช่นเดียวกับเนื้อหาส่วนอื่น ๆ จะสังเกตได้ว่าทั้ง 3 กระบวนทัศน์ข้างต้น
เน้นไปที่การทาความเข้าใจในศิลปะผ่านการวิเคราะห์ ตีความ และเรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะ ซึ่ง เป็น
วิธีการหนึ่งในการบูรณาการองค์ความรู้ในมิติต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้งจาก
การแสดงออกผ่าการสร้างสรรค์ผลงานและการรับรู้คุณค่าผลงานศิลปะ
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มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ (2545) ได้รวบรวมข้อมูล วิวัฒนาการของศิลปศึกษาตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบัน กล่าวว่าศิลปศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดังนั้นปรัชญาในการจัดการศึกษาศิลปะจึง
ได้รับอิทธิพลแนวคิด ความเชื่อในการจัดการศึกษาโดยทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีวิวัฒนาการ
ของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาของสากล โดยระยะก่อนปี ค.ศ. 1850 (พ.ศ.2393) การเรียน
การสอนศิลปะในโรงเรียนถูกใช้เป็นวิชาช่วยเสริมการสอนวิ ชาอื่น เพื่อช่วยในการเรียนภูมิศาสตร์และ
เรขาคณิต จนกระทั่งกลางคริ ส ต์ศตวรรษที่ 19 มีความตื่นตัว ด้านอุตสาหกรรมศิล ป์ ทาให้ แนว
ทางการเรียนการสอนศิลปะเปลี่ยนแนวโน้มไปสู่การเรียนศิลปะเพื่ออุตสาหกรรมศิลป์ เพื่อสร้างช่าง
เขียนแบบป้อนสู่ระบบอุตสาหกรรม ต่อมาในปี ค.ศ. 1860 อิทธิพลของรัสกิน (John Ruskin) ได้
เสนอให้ ก ารศึ ก ษาควรให้ ค วามส าคั ญ ในด้ า นการให้ ป ระสบการณ์ สุ น ทรี ย์ แ ก่ ผู้ เ รี ย นในระดั บ
มหาวิทยาลัย และเกิดทฤษฎีการศึกษาของดิวอี้ (Dewey) จากอเมริกาทาให้เกิดกระบวนการเรียน
การสอนระบบ “พิพัฒนาการ” (Progressivism) ร่วมกับความรู้ด้านพัฒนาทางศิลปะของเด็กของ
นักจิตวิทยา โลเวนเฟลด์ (Viktor Lowenfeld) และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบเด็กเป็น
ศูนย์กลาง (Child Centered Movement ) ในปี 1960 นักวิชาการด้านศิลปศึกษาได้หันมาสนใจ
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ที่ เกรีย (Greer, 1984) ได้ให้ชื่อว่า DBAE (Discipline-based
Art Education) ซึ่ง แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาแบบมีห ลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน
(DBAE) มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่สาคัญทั้ง 4 ด้านของศิลปศึกษา อันเป็นข้อมูล
พื้นฐานของการเรียนรู้ทางศิลปะ การหลอมรวมความรู้เหล่านี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้
เกิดขึ้น
1) ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Art History) เป็นการค้นหาประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมใน
เนื้อหาของศิลปะ โดยมีจุดเน้นที่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ ประเพณีนิยม ประโยชน์ใช้สอย และ
รูปแบบที่จะสร้างความเข้าใจในเงื่อนไขความเป็นมนุษยชนได้มากขึ้น
2) สุ น ทรี ย ศาสตร์ ( Aesthetics) เป็ น การสร้ า งและตรวจสอบค าถามเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ
ความหมาย และคุณค่ า ของศิล ปะ ที่จะนาไปสู่ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ สิ่ ง ที่ ทาให้ เ กิ ด ความ
แตกต่างโดยตรวจสอบจากประสบการณ์ การพัฒนาเกณฑ์การวัดผล และการตัดสินผลงาน
ศิลปะ
3) ศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) เป็นการตีความ การวัดผล และการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับผลงาน
ศิลปะ ที่มีเป้าหมายคือ ความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของความงามของศิลปะเพิ่มมากขึ้น
และทาให้กฎเกณฑ์ของสังคมศิลปะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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4) ศิลปะปฏิบัติ (Art-making) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนการใช้ความเชี่ยวชาญ
ของประสบการณ์และแนวความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเนื่องกับเครื่องมือและเทคนิคการใช้สื่อที่
หลากหลาย
จากแนวคิดด้านการจัดการศึกษาศิลปศึกษาข้างต้น จะเห็นถึงการให้ความสาคัญกับการบูร
ณาการเนื้อหาในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการศึกษาศิลปศึกษา
แบบมีห ลั กเกณฑ์เ ป็ น พื้ น ฐาน (DBAE) อันเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานด้ านความรู้ ข อง
หลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทยดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวในล าดั บต่อไป รวมถึงในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตเนื้อหาใน
สาระทัศนศิลป์ ที่เน้นการรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปะทั้ง 4 แกนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อทาให้เกิดการ
สังเคราะห์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้จากการศึกษาในหลากหลายมิติของแกนความรู้เหล่านั้น
2.3 หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย เป็นหลักสูตรวิชาชีพทางการศึกษา
ซึ่งถูกควบคุมคุณภาพโดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ, 2552) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนให้คุณภาพใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และองค์ประกอบอืน่ ๆ ระบุไว้ให้เป็นกรอบมาตรฐาน
สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ วิ ช าเอกศิ ล ปศึ ก ษาที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐาน จะต้องพัฒนาบัณฑิตให้เกิดผลการเรียนรู้สาคัญ 6
ด้ า น โดยในที่ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความรู้ แ ละด้ า นทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ อั น เป็ น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาคัญ ด้านความรู้ บูรณาการความรู้ศิลปศึกษาที่
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
1) ศิลปะปฏิบัติ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการปฏิ บัติงานศิลปะแขนง
ต่าง ๆ ได้แก่ ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์, การวางแผน แนวคิด การวิจัย การดาเนินการ
และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ, การประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ และการนาเสนอผลงานศิลปะ
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2) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิล ปะ
ตะวันออกและศิลปะตะวันตกยุคต่าง ๆ , โบราณสถานสาคัญด้านศิลปะ โบราณวัตถุของ
ศิลปะแขนงต่าง ๆ , ประวัติ แนวคิดของศิลปินแต่ละยุค ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
ประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบั น และ ศิลปะไทยประเภทต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ศิลปะ
3) ศิลปะวิจารณ์ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการวิจารณ์งานศิลปะมีทักษะ
ในการสังเกต การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ , มีทักษะในการประเมิน
หรือตัดสินคุณภาพของงานศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
4) สุนทรียศาสตร์ (ไม่มีการกาหนดรายละเอียดของมาตรฐานด้านความรู้)
2.3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาคัญ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะสาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ
จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาคัญด้านความรู้และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จะสังเกตได้ว่ามาตรฐานด้าน
ความรู้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการจัด การเรีย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษาแบบมี ห ลั ก เกณฑ์ เป็ นพื้นฐาน
(Discipline Based Art Education: DBAE) และหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.
2551 สาระทัศนศิลป์ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ และใน
ผลการเรียนรู้สาคัญด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ก็ยังเน้นการจัดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในรูปแบบ
ต่าง ๆ และยังเน้นให้เกิดการค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา
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2.3.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยเชีย งใหม่ ด าเนิ น การ
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรในปี พ.ศ. 2556 ให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับปริ ญญาตรี ส าขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตครูศิลปะมี ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความรู้ ทักษะอบ่างเพียงพอ และมีทัศนคติที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(มคอ.1) โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกอบด้วย หมวดวิชาต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่
กาหนดไว้
นักศึกษาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผ่านการเรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกาหนดมาแล้วเกินร้อยละ 80 ทั้งรายวิชาด้านเนื้อหาศิลปะ และรายวิชา
ด้านการสอนศิลปศึกษา ซึ่งในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 นักศึกษายังขาดการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก (ศิลปศึกษา) ซึ่งประกอบด้วยวิชาด้านเนื้อหายังไม่ได้เรียนให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรฯ คิดเป็นร้อยละ 10 จากกลุ่มวิชาเอก(ศิลปศึกษา)ทั้งหมด 80 หน่วยกิต โดยในส่วน
ของกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก(ศิลปศึกษา) นักศึกษาได้ผ่านการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่าง
ครบถ้วน ประกอบด้วย รายวิชาบังคับ ได้แก่ 1) วิชาหลักสูตรการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียน 3 หน่วย
กิต และ 2) วิชาการสอนศิลปศึกษา 3 หน่วยกิต และ 3) รายวิชาบังคับเลือกด้านการสอนศิลปศึกษา
อีก 6 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะต้องลงทะเบียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
(Micro Teaching) 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน(วิชาชีพครู) ที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้
ฝึกปฏิบัติการสอนตามกระบวนการที่ได้เรียนรู้มา ตั้ง แต่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ปฏิบัติการสอนตามแผน รวมถึงการประเมินการสอนของตนเองและเพื่อน โดยมีการบันทึกเทปเพื่อใช้
ในการศึกษาและพัฒนาทักษะการสอนแก่นักศึกษาในปีการศึกษานี้ด้วย
จากข้อมูลด้านหลักสูตรศิลปศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาที่นักศึกษาชั้ นปีที่ 4
สาขาวิชาศิลปศึกษาจะต้องเรียน แสดงว่านักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาศิลปะในขอบเขตที่สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพฯ (มคอ.1) มาแล้ว จึงถูกคาดหวังให้มีความเข้าใจในความรู้ทางศิลปะ
เป็นอย่างดี และมีความสามารถด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ศิลปศึกษา ความรู้จากกลุ่มวิชาด้านเนื้อหา(ศิลปะ) และความรู้จากกลุ่มวิชาด้านการสอนวิชาเอก
(ศิลปศึกษา) ควรได้รับการบูรณาการเพื่อนาไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่นั กเรียน ซึ่งนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพครูในปีการศึกษาถัดไปได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ดังนั้นความคาดหวังในนักศึกษาศิลปศึกษาก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คือ
ความสามารถในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่มีคุณภาพ
3 องค์ความรู้ทางศิลปะ
มุมมองกลไกทางปัญญาในปัจจุบันได้เปิดเผยถึงการค้นพบความแตกต่างระหว่างวิชาที่เน้น
ทางสติปัญญาและรายวิชาในฝั่ งตรงกันข้ามทุกวิช า รวมทั้งศิลปะ (Parsons, 1990) ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่ามีองค์ประกอบทางพุทธิพิสัยและจิตพิสัยแตกต่างกัน ความแตกต่างขององค์ความรู้ในแต่ละ
ศาสตร์ คือประเภทของกระบวนการทางานทางการคิดหรือปัญญา และวิธีการในการหาความรู้ในวิชา
เหล่านั้นก็มีความแตกต่างกัน (Efland,2002) นักจิตวิทยาได้ระบุความแตกต่างขององค์ความรู้ทั้ง
สองนี้ ว่ า เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ มี โ ครงสร้ า ง “Well-structure domain” และ องค์ ค วามรู้ ที่ ซั บ ซ้ อ น
“Ill-structure domain” ได้มีนักวิจัยทาการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติความรู้ศิลปะและ
การจัดการเรียนรู้ศิลปะไว้ ดังนี้
3.1 องค์ความรู้ที่ซับซ้อน (Ill-structure Domain)
องค์ความรู้ที่มีโครงสร้าง (Well-structuredness) จากการค้นคว้าของ Rand J Spiro et al.
(1987) กล่าวว่าสามารถมีการเรียนรู้แบบบนลงล่าง (Top-dawn) ครูสามารถสอนหลักการความรู้ที่
นาไปประยุกต์ใช้ได้ในกรณีต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน การถ่ายโยงความรู้ทาได้โดยการเรียกคืนข้อสรุป
หรือหลักการของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่ผ่านมา ลักษณะการเรียนรู้ขององค์ความรู้
แบบนี้เป็นการนาส่วนประกอบของความรู้( Schemata) เข้าสู่โครงสร้างความรู้มากกว่าเป็นการสร้าง
ความรู้ด้วยตัวเองหรือรวบรวมขึ้นเองโดยผู้เรียน ความรู้ในหนังสือตาราเรียนและการบรรยาย มักจะ
เน้นข้อสรุป หลักการสามัญและนามธรรมที่ครอบคลุมกรณีศึกษาต่าง ๆ(Spiro et al.1987:2) ซึ่ง
สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์ความรู้ที่มีโครงสร้าง และการเรียนรู้ในขั้นเบื้องต้น
องค์ความรู้ที่ซับซ้อน (Ill-structuredness) หรือมีโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อเกิดการรวมกัน
ขององค์ประกอบความรู้จะกลายเป็นองค์ความรู้ที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีความซับซ้อน และไม่มี
รูปแบบที่แน่นอน ทาให้การใช้งานความรู้ไม่มีข้อสรุปหรือหลักการกว้าง ๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มีความเหมาะสมในการนาไปประยุกต์ใช้
กับบางกรณี(เป็นไปตามบริบท) และรูปแบบที่นามาใช้ก็ไม่จาเป็นว่าจะนาไปใช้ได้ดีกับกรณีอื่น ๆ ที่
คล้ายกันนั้นได้อีกเสมอไป (Spiro, Coulson, Feltovich, & Anderson,1988) ดังนั้นการเรียนรู้
ความรู้ใหม่ทาได้ย ากจากการขาดข้อสรุป หลักการพื้นฐานที่จะสามารถแบ่งประเภทและอธิ บาย
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เนื้ อหาความรู้ ใหม่นั้ น ได้อย่ างครบถ้ว น การเรียนการสอนจะต้องเปลี่ ยนจากการเรียนรู้ ข้ อ สรุ ป
หลักการใหญ่ที่มีสาเร็จรูปมาแล้ว ผู้เรียนจะต้องรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เกิดกระบวนการของการสร้าง
ความรู้ที่ผ่านประสบการณ์จากกรณีศึกษาจานวนมาก (Spiro et al.1987) ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนจะเกิด
ความเข้าใจในผลที่เกี่ยวข้องตามบริบทที่แตกต่างหลากหลายที่มีในแต่ละกรณีศึกษา
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติขององค์ความรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ความรู้ที่ซับซ้อน
(Efland, 2002: P.92)
องค์ความรู้

ที่มีโครงสร้าง (Well-structure)

ธรรมชาติ
ของความรู้

- เป็นความรู้ที่มีการจัดมาให้แล้วล่วงหน้า เช่น

ตาราหรือจากการบรรยาย
- ความรู้เป็นลักษณะของการสะสมเพิ่มพูน

อย่างมีลาดับ และมักถูกจัดระบบโดยใช้
ระดับชั้นปีการศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ และ
พื้นฐานการอ่าน
งานหลักใน
การเรียนรู้

ที่ซับซ้อน(Ill-structure)
- ความรู้มลี ักษณะมีความยืดหยุ่น

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของความรู้จะถูก
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันให้เหมาะกับ
ความต้องการของบริบทที่ได้รับ

- ผู้เรียนจะต้องเลือกความรู้ความเข้าใจที่

- ผู้เรียนจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวข้องจากตาราที่มมี าให้ล่วงหน้า

จากการรวบรวมกรณีตัวอย่างต่าง ๆ
และส่วนย่อย ๆของความรู้

การประเมิน - ประกอบด้วยการนาความรู้จากตาราหรือการ - ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้
การเรียนรู้
บรรยายกลับมาอีกครั้ง โดยเป็นการทดสอบ
ในสถานการณ์ใหม่ โดยการถ่ายโยง
ในการเรียกคืนความจาและเป็นแบบทดสอบ
ความรู้ การประเมินมีลักษณะเป็นการ
อิงเกณฑ์มาตรฐาน
ทดสอบตามเกณฑ์ของแต่ละแห่ง
คุณสมบัติ
หลัก

- ตัวแทนความรู้มักจะไม่ยืดหยุ่น อ้างอิงกับ

แหล่งข้อมูลที่ทาหน้าที่จดั ให้มาก่อนล่วงหน้า
เช่น ตาราเรียน
- ตัวแทนความรู้มักจะแบ่งแยกส่วนของความรู้

ซึ่งในการใช้งานจะต้องถูกเชื่อมโยงกัน

- ตัวแทนความรู้มคี วามซับซ้อนมากกว่า

ผู้เรียนอาจต้องการเครื่องช่วยในการ
จัดการกับความยาก (การ
เปรียบเทียบกับภูมิทัศน์)
- กรณีศึกษาและตัวอย่างต่าง ๆ จะต้อง

ถูกเรียนรูต้ ามที่มันเกิดขึ้นโดย
ปราศจากความสะดวกจากตัวอย่างใน
ตารา
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติขององค์ความรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ความรู้ที่ซับซ้อน
(Efland, 2002: P.92) (ต่อ)
องค์ความรู้
คุณสมบัติหลัก
(ต่อ)

ที่มีโครงสร้าง (Well-structure)

ที่ซับซ้อน(Ill-structure)

- ความรู้ที่ซับซ้อนมักจะถูกแสดงโดย
- กรณีศึกษาหรือตัวอย่างแตกต่างกันไป
ตัวแทนความรู้ที่ไม่ซับซ้อนขัดกับความ
ต้องการให้ผู้เรียนหาคุณลักษณะ
เป็นจริงขององค์ความรู้(แสดงความรู้ว่ามี
พืน้ ฐานร่วมกันในกลุ่มของกรณีศึกษา
ระบบแบบไม่จริง)
และตัวอย่างเหล่านั้น
- องค์ความรู้ถูกแสดงตัวแทนราวกับว่ามี
รูปแบบที่แน่นอนและมีความสอดคล้อง
กับตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าความเป็น
จริงในบางตัวอย่าง

- องค์ความรู้ไม่มีระบบและไม่
สอดคล้องกัน ขาดรูปแบบที่แน่นอน
ในการจัดแบ่งหรือจัดหมวดหมู่ความรู้

- ระบบของความรูม้ าจากล่างขึ้นบน
- ระบบของความรู้ที่มีการจัดลาดับจากบน
เพื่อให้สามารถปรับให้เหมาะกับ
ลงล่างนาไปสู่การประกอบกันของ
ปัญหาที่คาดไม่ถึงผ่านการรวบรวม
เหตุการณ์ที่ไม่ได้ครอบคลุมจากตารา
จากสถานการณ์ที่ไวต่อความรูค้ วาม
ผู้เรียนอาจจะเกิดปัญหาเมื่อเจอปัญหาที่
เข้าใจ
คาดไม่ถึง

จากความแตกต่ า งของธรรมชาติ ขององค์ ค วามรู้แ ละลั ก ษณะที่ เหมาะสมกั บการเรียนรู้
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของความรู้ Efland (2002:11) กล่าวถึง
ความล้มเหลวในการตระหนักและจัดการกับความรู้ที่แตกต่างกันนี้ ทาให้เกิดปัญหา 2 อย่างคือ
1) ผู้สอนวิชาใช้รูปแบบของตัวแทนความรู้ที่ไม่ซับซ้อน กับเนื้อหาซับซ้อน เช่น ศิลปะโดยให้
หลักการหรือสูตรสาเร็จมากกว่าจะใช้กรณีศึกษาที่แตกต่างในการสอน เมื่อตัวแทนความรู้ไม่
สะท้อนความเป็นจริงขององค์ความรู้ ผู้เรียนจึงไม่เกิดความเข้าใจในคุณสมบัติของศิลปะที่มี
ธรรมชาติของความคลุมเครือ
2) ผู้เรียนสร้างตัวแทนความรู้จากการตัดทอนความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ทาให้ไม่มีความพร้อม
สาหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนในการเรียนรู้ขั้นสูงขึ้น ทาให้เกิดความล้มเหลวในการเรียนรู้
ขั้นสูง หรือในชีวิตประจาวันต่อไป
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3.2 การลดทอนความซับซ้อนของความรู้
หมายถึง แนวโน้มในการตัดทอนความซับซ้อนและรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนในระยะแรก อันเป็นการขัดขวางให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป และยัง
ลดความสามารถในการพัฒนาความรู้ที่ซับซ้อนที่จาเป็นในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือ
การถ่ายโยงความรู้ โดยบางครั้งทาขึ้นเพื่อทาให้การสอนและการเรียนรู้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อครูตัดทอนงานการเรียนรู้ให้ง่ายโดยการขจัดเรื่องยาก ๆ หรือปิดบังรายละเอียดที่สร้างปัญหา
เอาไว้ เป็นผลทาให้เกิดความเข้าใจน้อยลง ซึ่งอาจจะไม่เป็นปัญหาจนกว่าความรู้ นั้นถูกเรียกใช้ใน
ขณะที่ต้องการทาให้เกิดความรู้ในขั้นสูงต่อไป
3.3 ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะ
3.3.1 ความเข้าใจในเนื้อหา คือ การเกิดความรู้และจดจาเครือข่ายของแนวคิด หลักการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องหนึ่งๆได้อย่างแม่นยา โดยสามารถแสดงองค์ประกอบสาคัญของความรู้และ
ความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบเหล่านั้น และสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อบรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่หลากหลายหรืออาจเป็นจุดประสงค์ใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อน (Feltovich, Spiro, &
Coulson, 1993:181) ประกอบด้วย
1) โครงสร้างความรู้ (Knowledge Based) ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งคือการสะท้อน
ถึงโครงสร้างความรู้ที่สมบูรณ์ อันประกอบด้วยข้อเท็จจริง แนวคิดความรู้ที่แม่นยา รวมไปถึงกระบวน
ทัศน์ ของการจั ดระบบความรู้และแนวทางในการสืบค้นในขอบเขตความรู้( Knowledge Seeking
Strategied) (Grossman, 1990; Prawat, 1989; Feltovich, Spiro, & Coulson,1991) หรืออาจ
กล่าวได้ว่าโครงสร้างความรู้ของบุคคลหนึ่งได้ถูกจัดระบบเป็นเครือข่ายทางปัญญา ซึ่งองค์ ประกอบ
ของข้อมูลย่อย ๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน และในเวลาเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยง
เหล่านั้นได้ ซึ่งต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะทาให้ส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ของความรู้สามารถเคลื่อนที่
ไปและกลั บ มารวมกั น ได้ ใ หม่ ต ามความต้ อ งการของการใช้ ง านในบริ บ ทต่ า ง ๆ ได้ (Spiro et
al.,1987:4) ซึ่งต้องดึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือปัญญาจากโครงสร้างความรู้ที่มีออกมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
2) กลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive strategies) คือความสามารถของบุคคลในการปรับใช้
องค์ประกอบที่เลื อกมาจากโครงสร้างความรู้ของตน เพื่อประยุกต์ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดในการคิ ด
พิจารณาและแก้ปัญหา การตัดสินใจ และ/หรือทาให้เกิดการตีความ (Koroscik, Stavropoulos ,
and Fortin,1992; Prawat, 1989; Spiro et al., 1991) ในบางสถานการณ์อาจต้องการกลยุทธ์ที่
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องค์ประกอบในโครงสร้างความรู้ถูกนามารวมกันใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานการณ์
การเรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ า ง (Spiro, et al.,1988) หรือในบางสถานการณ์ ก็ อ าจจะต้ องการกลยุ ท ธ์ ที่ มี
องค์ประกอบจากโครงสร้างความรู้ที่แตกต่างมารวมกันใหม่เพื่อทาให้เกิดมุมมองใหม่ในปัญหาการ
เรียนรู้เดิม กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นต้องการความยืดหยุ่นทางการรู้คิด ที่แสดงถึงการคิดขั้นสูง
และแสดงถึงความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง
โดยทั้ ง สองส่ ว นนี้ เ ชื่ อ มโยงกั น ด้ ว ยการส่ ง ผ่ า นความรู้ ท าให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ าง
โครงสร้างความรู้และการจัดการความรู้ ซึ่งผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญจะมีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการ
ส่งผ่านความรู้ และจัดการความรู้ สามารถสร้างข้อสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มเติมความซับซ้อน
ในโครงสร้างความรู้ได้ต่อไป ดังนั้นทั้งโครงสร้างความรู้ที่มีในเรื่องหนึ่ง ๆ (Dabbagh, 2002) และ
กลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive Strategies) ในการจัดการกับความรู้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
พิจารณาถึงคุณภาพทางปัญญาในเรื่องใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งของคน ๆ หนึ่งได้
3.3.2 ความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ
ดังนั้ น ความเข้าใจในองค์ความรู้ศิล ปะอย่างลึ กซึ้ง คือการเกิดความรู้และจดจาเครือข่าย
ความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบความรู้ ท างศิ ล ปะอั น มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ค วามรู้ที่ ซั บ ซ้ อ น ได้ แก่
ความสามารถในการแสดงถึงความสั มพันธ์ระหว่างข้อมูล ภายในที่สั งเกตได้ในผลงานศิล ปะ เช่น
องค์ประกอบทางรูปในผลงาน การพรรณนาถึงเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ในผลงาน กับข้อมูล
ภายนอกหรือบริบทของผลงานศิลปะ ได้แก่ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่เป็นต้นกาเนิด
ผลงานนั้น (Barrett, 1994; Danto, 1981; Wolcott,1994 อ้างถึงใน Efland ,2002) อันเป็นการ
แสดงถึงโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อนที่สะท้อนความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ
Efland (2002) กล่าวว่าการทาความเข้าใจในศิลปะต้องการความเข้าใจในความสัมพันธ์ ของ
บริ บ ทเป็ น ความเข้ า ใจแบบองค์ ร วม และประกอบด้ ว ยมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งหลากหลายรวมถึ ง
ความสัมพันธ์กันของมุมมองและองค์ประกอบเหล่านั้น การเน้นให้ความสาคัญกับบริบทเป็นสิ่งหลัก
ในการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งการทาความเข้าใจในผลงานศิลปะอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถขาดการกล่าวถึง
บริบททางสังคม วัฒนธรรมที่ผลงานเหล่านั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาได้เลย
จากเป้าหมายของงานวิจัยที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะอย่าง
ลึกซึ้ง แต่เนื่องจากศิลปะเป็นองค์ความรู้ที่ซับซ้อน (Ill-structure Domain) จึงเป็นการยากที่จะ
ตรวจสอบถึงความเข้ าใจในความรู้จากการวัดปริมาณความรู้แต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากคาตอบที่
ถูกต้องไม่ได้มีคาตอบเดียวแต่ประกอบด้วยบริบทแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นการพิจารณาว่าผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้
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ทางศิลปะ การวัดปริมาณความรู้ ไม่ส ามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้ เรียนจะสามารถนาความรู้ไปใช้ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปลายทางสุดท้ายของการจัดการศึกษาคือ การนาความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย หรือการถ่ายโยงการเรียนรู้ซึ่งจะได้กล่าวถึง ในลาดับ
ต่อไป
3.4 การประเมินความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะ
3.4.1 การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของผู้เรียนด้วยผังมโนทัศน์
การวัดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ ได้จากการสร้างผังมโนทัศน์แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทเรียน ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยของ Kowalchuk (1997) ที่ทาการศึกษาความแตกต่างระหว่างครู
ศิลปะที่จบใหม่และครูศิลปะที่มีประสบการณ์ และการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการคิด
ของครูผ่านการใช้ผังมโนทัศน์ (Concept Maps) พบว่าครูที่ประสบความสาเร็จจะมีความรู้มากและ
ลึกซึ้งในเนื้อหาที่จะสอน และความเข้าใจที่มีได้ถูกจัดระบบอย่างละเอียดซับซ้อนเชื่อมโยงกับรูปแบบ
ของความเข้าใจและวิธีการใช้ความรู้นั้น ๆ ซึ่งมีงานวิจัยยืนยันว่าการมีความรู้อย่างผิวเผินของผู้สอน
และขาดการจัดระบบของความรู้ การเชื่อมโยงความเข้าใจต่าง ๆ จะมีน้อยและทาให้เกิดความเข้าใจ
น้อย ดังนั้นผังมโนทัศน์อาจเป็นวิธีการที่ดีในการใช้ขยายความเข้าใจในเนื้อหา รวมถึงสามารถเป็น
เครื่องมือในการประเมินความเชี่ยวชาญในความรู้ศิลปะของผู้เรี ยนได้เช่นกัน โดยผังมโนทัศน์ที่มี
องค์ประกอบของตัวแทนความรู้น้อย มีการเชื่อมโยงน้อยแสดงถึงความง่าย ในขณะที่ผังมโนทัศน์ที่มี
เครือข่ายละเอียดระหว่างความคิดต่าง ๆ แสดงถึงความซับซ้อน โดยเชื่อมโยงความซับซ้อนของผัง
มโนทัศน์กับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา สอดคล้องกับ ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ (2557) ที่
กล่ า วว่ า แผนที่ ม โนทั ศ น์ (Concept Mapping) ได้ ถู ก น ามาเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือสาคัญที่สามารถสะท้อนความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนในการเรียนออกมาเป็นรูปธรรมผ่านแผนที่มโนทัศน์ได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผังมโนทัศน์
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความซับซ้อนของความรู้ในผู้สอน ได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2.1 แสดงผังมโนทัศน์ของนักศึกษาฝึกสอน (Kowalchuk, 1997)

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงผังมโนทัศน์ครูศิลปะที่เชี่ยวชาญ (Kowalchuk, 1997)
3.4.2 การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะจากมิติความเข้าใจทางศิลปะ
Stavropoulos (1993) นาเสนอวิธีการประเมินการเรียนรู้ทัศนศิลป์จากการเขียนเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะของนักเรียน โดยใช้ตัวแปรจากการจัดแบ่งมิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
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วินิจฉัยความเข้าใจศิลปะของผู้เรียน ที่ผู้เรียนแสดงถึงโครงสร้างความรู้ และวิธีการจัดการความรู้ อัน
เป็นการสะท้อนถึงการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ ของผู้เรียน ดังนี้
3.4.2.1 มิติของความเข้าใจทางศิลปะ (Dimensions of Art Understanding)
เป็นการจัดหมวดหมู่ของสิ่งที่เขียนสะท้อนออกมาจากการดูผลงานศิลปะได้ถูกจัดกลุ่มตามมิติ
ข้อมูลต่าง ๆ 4 ด้านในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) กลุ่ มมิติด้านรู ป แบบ (Formal Dimension) เป็นตัว แทนของผลการเรียนรู้ ด้าน
องค์ประกอบของการออกแบบ (เส้น รูปร่าง สี พื้นผิว) หลักการของการจัดระบบการออกแบบ (การ
ซ้า การเปลี่ยนแปร การเปลี่ยนแปลง สมดุล เอกภาพ) กระบวนการทางเทคนิคหรือวัสดุ (impasto
การพิมพ์ การวาดเส้น) และรูปแบบทางศิลปะ (ศิลปะนามธรรม ศิลปะเหมือนจริง )
2) กลุ่มมิติด้านการบรรยาย (Descriptive Dimension) ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความรู้ของผลงานศิลปะ ประกอบด้วย วัตถุ หรือ รูปร่าง (ภาพ สัญลักษณ์) แบบ
รูปทางศิลปะ (ทิวทัศน์ หุ่นนิ่ง) กิจกรรมหรือการกระทาต่าง ๆ
3) กลุ่ ม มิ ติ ด้ า นการตี ค วาม (Interpretive Dimension) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น 1)
คุณภาพในการแสดงออกของผลงานศิลปะ 2) ความหมายส่วนบุคคลและการตีความที่แตกต่าง และ
3) มุมมองที่หลากหลายในการตีความ
4) กลุ่มมิติด้านประวัติศาสตร์ (Historical Dimension) เน้นในสิ่งต่อไปนี้ 1) ข้อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับศิลปิน ( ชื่อ เชื้อชาติ ภูมิลาเนา) 2) ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
(ชื่อ เวลา) 3) การจัดแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ (ลัทธิความประทับใจ ลัทธิเหนือจริง) 4) เรื่องราวต่างแรง
บันดาลใจต่าง ๆ ตานานที่เกี่ยวข้องกั บผลงาน 5) จุดประสงค์ กลไก การใช้ผลงานศิลปะ และ 6)
ความสาคัญอื่น ๆ
จากมิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะข้างต้น แสดงถึงการใช้ความรู้ในการ
อธิบายผลงานศิลปะที่สามารถสะท้อนผลที่เกี่ยวข้องกับมิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ในผลงานศิลปะ เมื่อ
ผู้ เ รี ย นมี ก ารสื บ ค้ น ผลงานเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ม ากขึ้ น ด้ ว ยตนเอง จากการวิ เ คราะห์ การ
เปรียบเทียบ การตั้งคาถาม การตัดสิน การตีความ การอธิบาย และการขยาย และ/หรือการท้าทาย
แนวคิดความเข้าใจเดิม ๆ หรือแนวคิดที่หนังสือหรือครูได้ให้มา ซึ่งจะนาผู้เรียนไปสู่การพิจารณา หรือ
สร้างสมมติฐานเกี่ยวกับผลงานศิลปะ โดยจะสะท้อนพฤติกรรม ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ (Analysis) ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามรู้ เ ดิ ม ที่ มี น ามาสร้ า งความเข้ า ใจใหม่
เกี่ย วกับ คุณภาพทางมิติด้านต่าง ๆ ของผลงานศิล ปะนั้น โดยมักเกิดขึ้นเมื่อมีการส ารวจผลงาน
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มากกว่าชิ้นเดียว มีการเปรียบเทียบมิติต่าง ๆ อัน เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงาน เช่น งานจิตรกรรมของศิลปินคนเดียวกัน
2) การสนับสนุนการตัดสิน (Supported judgments) ผู้เรียนหาความรู้ให้เหตุผลและ
มีการอธิบายสนับสนุน แม้ว่าจะเป็นความชอบส่วนบุคคล หรือชื่อเสียงของผลงาน แต่สิ่งสาคัญคือ
เหตุผลและการอธิบายประกอบต่อความชอบและชื่อเสียงของผลงานที่กล่าวถึง
3) การตี ค วาม (Interpretation) ที่ มี ห ลั ก ฐานบางอย่ า ง เช่ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สื่ อ ถึ ง
ความหมายแล้วสะท้อนต่อความรู้สึก การตีความจากความคิดเห็นแต่ละคนแตกต่างกันได้ แต่สิ่ง
สาคัญคือการใช้ความรู้ในมิติต่าง ๆ ที่มีอยู่มาสร้างเหตุผลในการตีความ เช่น “ค่อนข้างเจ๋ง เพราะว่าสี
ที่มืด” โดยมีการแสดงความรู้แบบต่าง ๆ ประกอบ
4) การอธิบายสนับสนุน (Supportive explanation) ผู้เรียนเรียกคืนความรู้เดิม มาใช้
ยืนยันการอธิบายผลงานศิลปะ โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ กลไกซึ่งทาให้
ผู้ เรี ย นเห็ น ความส าคัญของผลงานศิล ปะในประวัติศาสตร์ เช่น ผู้ เรียนอ้างอิงเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับชีวิตของศิลปิน หรือแรงบันดาลใจของศิลปิน
5) การขยาย และการท้าทาย (Extending and Challenging) ผู้เรียนขยายและท้า
ทายการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของผู้เชี่ยวชาญ จากการโต้แย้งที่มีมุมมองที่แตกต่าง เสนอโดยให้
ตัวอย่างหรือหลักฐานประกอบ ซึ่งอาจจะนาไปสู่การตั้งคาถามของผู้เรียน
ซึ่งมิติของข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทัศนศิลป์ที่นักศึกษาสามารถแสดงและ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ เป็นการแสดงโครงสร้างความรู้ที่นักศึกษามี พร้อมทั้งแสดงถึงวิธีการใช้ความรู้
ของนักศึกษาเพื่อการอธิบาย เพื่อตีความและให้เหตุผลในคุณค่าของผลงาน อันเป็นการสะท้อนถึง
ความเข้าใจในองค์ความรู้ ทางศิล ปะที่ไม่ได้มีคาตอบเดียวในการแก้ปัญหา แต่ต้องคานึงถึงบริบท
แวดล้อมและความสอดคล้องเหมาะสมของส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ดังนั้นในการทดสอบ
ความเข้ า ใจในความรู้ ศิ ล ปะของนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษาจึ ง ไม่ ไ ด้ มี ค าตอบเฉลยไว้ ล่ ว งหน้ า ได้ และ
แบบทดสอบก็ไม่สมควรมีปัญหาเดียว แต่มีทางเลือกให้นักศึกษาได้สะท้อนความเข้าใจที่มีตามความ
ถนัดของแต่ละคน โดยมีแนวทางในการเลือกภาพผลงานที่จะใช้ทดสอบอย่างเหมาะสม
3.4.2.2 การคัด เลือกภาพผลงานเพื่อทาการทดสอบ เกณฑ์การคัดเลื อกภาพผลงาน
ทั ศ นศิ ล ป์ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาที่ เ กี่ ย วกั บ การวั ด ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาศิ ล ปะ จากการสร้ า ง
แบบทดสอบในงานวิจัยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.2 การคัดเลือกภาพผลงานศิลปะที่ใช้แบบทดสอบจากงานวิจัยที่ผ่านมา
งานวิจัย

(Short, 1995)

(Stavropoulos, 1993)

เกณฑ์

1. เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตะวันตก

1. ภาพสามารถเป็นตัวแทนถึง
รูปแบบศิลปะที่เป็น
เอกลักษณ์ของผลงานของ
ศิลปิน
2. ผลงานมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
งานศิลปะในรูปแบบอื่น

2. มีความซับซ้อนภายใน
ผลงานอย่างเพียงพอที่
จะทาความเข้าใจได้ใน
หลากหลายระดับ
3. มีปรากฏในรายวิชา
ศิลปะตะวันตกที่
นักศึกษาศิลปศึกษาต้อง
เรียน

4. มีปากฎอยู่ในหนังสือ
เรียนประวัติศาสตร์
ศิลปะตะวันตกอย่าง
แพร่หลาย

Tiranasar,
Boonyananta et al.
(2011)

1. มีรายละเอียดซับซ้อน
ปรากฏภายในงานอย่าง
เพียงพอ
2. กลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคย
เนื่องจากปรากฏอยู่ในราย
วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
หรือ ปรากฏอยู่ในหนังสือ
เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ที่
เป็นที่แพร่หลาย
3. มีข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวกับ
ศิลปินและผลงานศิลปะของ
เขาอย่างเพียงพอ
4. ภายในภาพสามารถระบุเนื้อหา
ได้ไม่ยาก (มีความเป็น
นามธรรมอยู่ในระดับกลางๆ )
5. ภาพกล่าวถึงเรื่องราวที่มีอยู่
ทั่วไปในงานศิลปะ
6. เนื้อหาที่แสดงออกง่ายต่อ
การตีความหมาย

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้พิจารณาสังเคราะห์เกณฑ์การคัดเลือกผลงานจากงานวิจัยต่าง ๆ
เพื่อระบุเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานเพื่อสร้างแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะดังนี้
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1) มีรายละเอียดที่ปรากฏภายในงานซับซ้อนอย่างเพียงพอ
2) กลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคย เนื่องจากปรากฏอยู่ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ
ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ที่เป็นที่แพร่หลาย
3) ภาพสามารถเป็นตัวแทนถึงรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานของศิลปิน
4) เนื้อหาภายในภาพสามารถระบุเนื้อหาได้ไม่ยาก(มีความเป็นนามธรรมอยู่ใน
ระดับกลางๆ)
จากการศึกษาความแตกต่างของผู้เรียนหรือผู้ทางานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและมือใหม่สองกลุ่ม
ข้างต้นพบว่า ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญมีจะถูกจัดระบบได้ในหลายชุดรูปแบบของความเข้าใจมากกว่าผู้ที่
เป็ น มือใหม่ (Kowalchuk, 1997; Prawat, 1989:6-7) ข้อค้นพบในงานวิจัยได้เน้นย้าถึงคุณค่า ที่
แตกต่างกันของส่ว นประกอบในการเรียนรู้ 2 อย่างคือ 1) ความรู้เดิมของผู้เรียน และ 2) วิธีการ
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนใช้ในการจัดการกับความรู้ที่ตนมีอยู่ การให้ผู้เรียนสร้างแผนผังมโนทัศน์แสดงเนื้อหา
จากบทเรียน และให้เขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เพื่อสะท้อนความเข้าใจเนื้อหา
สามารถท าหน้ า ที่ เ ป็ น การประเมิ น ตั ว แปรหนึ่ ง หรือ ทั้ ง สองตั ว แปรข้ า งต้น ได้ มี ง านวิ จั ย ต่ า ง ๆ
(Koroscik, Short, Stavropoulos, & Fortin,1992) ที่ให้ข้อเสนอว่า การส่งผ่านความรู้( Transfer)
ในการเรียนรู้สามารถใช้เป็นการประเมินโดยวัดความรู้ที่มีอยู่ในผู้เรียน และการเลือกวิ ธีการในการ
มองหาความรู้ (Knowledge -seeking Strategies) ของผู้เรียน (Koroscik,1993) ซึ่งความรู้เดิมที่มี
อยู่ส่งผลอย่างมากต่อการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ และทักษะในการสอน Shulman (1987 อ้างถึงใน A.
D. Efland, 1993) พบว่าการสอนประกอบด้วยการแปลเนื้อหาความรู้ในตัวเองให้เป็นเนื้อหาความรู้
สาหรับการสอน และครูใช้ความเข้าใจในการสอนช่วยในการเลือกและแปลความหมายเนื้อหาความรู้ที่
ตนเข้าใจส่งไปให้กับผู้เรียน ครูที่ ประสบความสาเร็จจะมีความรู้มากและลึกซึ้งในเนื้อหาที่จะสอน
และความรู้ ค วามเข้ า ใจเหล่ า นั้ น ได้ ถู ก จั ด ระบบอย่ า งละเอี ย ดซั บ ซ้ อ น (Kowalchuk,1997) ซึ่ ง
Koroscik (1993b) กล่าวว่าการตัดสินใจในการสอนของครูส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจใน
เนื้อหาที่ตนเองสอน ดังนั้นสิ่งสาคัญคือตรวจสอบความเข้าใจในศิลปะของผู้เรียนที่จะไปเป็นครูศิลปะ
ในอนาคตให้ละเอียดที่สุด
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4 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา เกิดจากการสังเคราะห์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒ นา
ทักษะการคิด Marzano (1992) ดังนี้
4.1 มิติของการคิดในการเรียนรู้ 5 มิติ
มิติการการคิดในการเรียนรู้มาร์ซาโน่เกิดจากการเชื่อมโยงทฤษฎีต่าง ๆ จากงานวิจัยด้านการ
เรียนรู้ และแปลความหมายทฤษฎีเหล่านั้นไปสู่โมเดลของการสอนในชั้นเรียน โดยมีสมมติฐานที่ว่า
กระบวนการของการเรียนรู้ประกอบด้วยประเภทของการคิด 5 แบบ และเป็นผลผลิตของมิติทั้ง 5
หรือประเภทของการคิดเหล่านี้ ได้แก่
4.1.1 มิติที่ 1 การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้
ทัศนคติและการรับรู้ทาหน้าที่พื้นฐานในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีอานาจเหนือกว่าปัจจัยอื่น ๆ
ทัศนคติและการรับรู้ที่มีผลต่อการเรียนรู้อยู่ 2 ประเภทคือ 1) บรรยากาศการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้สึก
ของการยอมรั บ และ ความสะดวกสบายและระเบียบ และ 2) งานในชั้นเรียน แนวทางในการ
วางแผนให้เกิดทัศนคติและการรับรู้ทั้งสองประเภทสาคัญต่อการเรียนรู้ แม้ว่าจะไม่สามารถบรรจุทุก
อย่างได้ในแผนเดียว แต่มีการเน้นเลือกใช้บางอย่างให้มีในแผนการสอนของตนอย่างทั่วถึง ดังนี้
1) ช่วยผู้เรียนให้รู้สึกถึงการยอมรับจากครู เช่น ชมนักเรียนก่อนเข้าห้องหรือเริ่มชั้นเรียน
2) ช่วยให้นักเรียนรับรู้ว่างานมีคุณค่า อธิบายถึงความสัมพันธ์ของงานที่มีต่อชีวิตประจาวันของ
นักเรียน จะช่วยพัฒนาทัศนคติด้านบวก และตรวจสอบว่านักเรียนสนใจอะไร
3) ช่วยนักเรียนได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ได้รับ มีความเข้าใจในสิ่งที่งานนั้นต้องการอย่าง
เพียงพอ (Task Clarity) อธิบายถึงงานแต่ละแบบว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อทาสาเร็จ หรือมี
โมเดลตัวอย่างหลาย ๆ แบบ เพื่อให้นักเรียนเห็นว่ากาลังจะต้องพยายามทาอะไร และมี
แหล่งข้อมูลที่จาเป็นที่จะทาให้งานนั้นสมบูรณ์ได้ (Resources)
ครูสามารถใช้เทคนิคที่หลากหลายในการเน้นความเชื่อเหล่านี้ทั้งการให้แหล่งข้อมูลภายนอก
ได้แก่ เครื่องมือ เวลา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการทางานให้สาเร็จ และแหล่งข้อมูลภายใน
ได้แก่ การกระตุ้น ความสามารถ ความพยายาม ความมั่นใจและส่ งเสริมความรู้สึ กของผู้ เรียนถึง
ความสามารถของตน จากปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ข้างต้นครูที่ดีจะใคร่ครวญถึงทัศนคติและการ
รับรู้ต่าง ๆ ของผู้เรียน แล้วจะสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นทัศนคติและการรับรู้ด้านบวกให้
เกิดขึ้นในผู้เรียน
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4.1.2 มิติที่ 2 การได้รับและบูรณาการความรู้
นักจิตวิทยาทางพุทธิพิสัยมองการเรียนรู้เป็นการบูรณาการข้อมูลใหม่ที่ได้กับสิ่งที่พวกเขารู้อยู่
แล้วเพื่อสร้างความรู้ใหม่ที่พวกเขาอยากจะรู้ ดังนั้นการเข้าใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเก็บไว้ในความจา
ระยะยาวที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับข้อมูลใหม่ในสถานการณ์การเรียนรู้
นักทฤษฎีหลายท่านเชื่อว่ามีประเภทของความรู้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “ความรู้ที่เป็น
กระบวนการ” (Procedural Knowledge) และ “ความรู้ ที่ เ ป็ น ความเข้ า ใจ” (Declarative
Knowledge) ความรู้ทั้งสองประเภทมีความจาเป็นในการสอนทั้งคู่ และต้องการกระบวนการในการ
เรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันบางอย่าง ดังนี้
1) การสอนเพื่อได้รับและการบูรณาการความรู้ที่เป็นความเข้าใจ
ครูตัดสินใจเลือกประสบการณ์ที่จะใช้ในชั้นเรียนว่านักเรียนจะมีประสบการณ์กับข้อมูล
อย่ างไร เพื่อช่ว ยนั กเรี ย นให้ ส ร้ างความหมายของแต่ล ะหั ว ข้อ โดยมีการกระตุ้นความรู้เดิมและ
กิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้รับและบูรณาการข้อมูล จัดระบบข้อมูล แล้วสุดท้ายตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บจาข้อมูล คือ กลยุทธ์ที่ใช้ในการสรุปเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเก็บจาข้อมูลที่จะทาให้เกิดการเรียกคืนได้
ง่าย เช่น การสร้างภาพจินตนาการ ใช้ประสาทสัมผัส การเขียนผังมโนทัศน์ เป็นต้น
2) การสอนเพื่อได้รับและการบูรณาการความรู้ที่เป็นกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบของความรู้เชิงกระบวนการ คือการทาให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด
ของทักษะและกระบวนการนั้น ๆ ว่าประกอบด้วยสิ่งใด เพื่อช่วยสร้างโมเดลเริ่มต้น โดยใช้เทคนิคเช่น
การคิดดัง ๆ (Think Aloud) และแผนผังกระบวนการ (Flow Chart) ทาให้ผู้เรียนเห็นภาพตัวแทน
ของกระบวนการ แต่ไม่สามารถแสดงการกระทาของทักษะได้อย่างแท้จริง มีความรู้ขั้นตอนในการทา
เท่านั้น
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปร่างของความรู้เชิงกระบวนการ ผู้เรียนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
ทักษะหรือกระบวนการที่มีในตอนแรก (ซึ่งอาจจะถูกให้โดยครูหรือสร้างขึ้นมาเอง) โดยสังเกตจาก
ความผิดพลาดเชิงระบบของทักษะหรือกระบวนการ จากการเจอปัญหาหลากหลายประเภท ซึ่งเป็น
การพัฒนาความรู้เชิงบริบทที่สาคัญต่อทักษะหรือกระบวนการเพื่อทาความเข้าใจความคิดของตนเอง
ที่มีต่อทักษะหรือกระบวนการ โดยใช้เทคนิคการปฏิบัติที่มีคาแนะนา (Guided Practice)
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความรู้เชิงกระบวนการภายใน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการ
จนสามารถแสดงออกการกระทานั้นได้โ ดยง่าย เมื่อทักษะถูกสร้างขึ้นภายในแล้ว เราไม่จาเป็นต้องให้
ความใส่ใจกับมัน จนสามารถทุ่มความสนใจไปที่ข้อมูลของกระบวนการใหม่อื่นๆ ได้
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ในการช่ว ยผู้เรี ยนได้รับ และบูรณาการความรู้ทั้งสองประเภท ครูจะต้องมีความเข้าใจใน
ความรู้ทั้งสองอย่างเฉียบคม และสามารถวางแผนการสอนสิ่งนั้นอย่างละเอียดในความแตกต่างของ
ความรู้ทั้งสองแบบ
4.1.3 มิติที่ 3 การขยายและปรับปรุงความรู้
การเรี ย นรู้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารเพิ่ ม เติ ม ความรู้ ด้ ว ยเนื้ อ หาและทั ก ษะต่ า ง ๆ การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเรายังคงใช้ข้อมูล ท้าทายมัน ปรับแต่งมัน โดยใช้กลยุทธ์และกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ได้แก่ การเปรียบเทียบ
การจัดหมวดหมู่ การอุปนัย การนิรนัย การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด การสร้างการสนับสนุน การทาให้
เป็นนามธรรม และการวิเคราะห์มุมมอง เทคนิคและกลยุทธ์เหล่ านี้ต้องการให้ผู้เรียนใช้ความคิดใน
ระดับที่ท้าทายความสามารถของตนเองให้ออกจากพื้นที่สบายเพื่อขยายและปรับแต่งความรู้ ผู้เรียน
ต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้อย่างรู้ตัวและเข้มข้นและในวิถีทางที่ซับซ้อนมาก พลังของความพยายามมี
ความจาเป็นในการพัฒนาความรู้ไปสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับผู้เชี่ยวชาญ
4.1.4 มิติที่ 4 การใช้ความรู้อย่างมีความหมาย
การคิดในการใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับการขยายและปรับความรู้ให้ละเอียด(มิติที่ 3 ) แต่การ
ขยายและปรับแต่งความรู้ไม่ได้มุ่งไปที่เป้าหมายในการประยุกต์ใช้ ได้แก่ การตัดสินใจ การสืบสวนหา
ความจริ ง การสื บ โดยการทดลอง การแก้ปัญหา และการประดิษฐ์ ซึ่งการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่ทาให้งานนั้นมีความหมาย โดยครูควรออกแบบการใช้ความรู้ที่เน้นให้เหมือนกับการ
ทางานที่เป็นจริงในชีวิตประจาวัน เป็นงานที่ใช้เวลานานแบบโครงการ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของ
ทักษะต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ และทาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นงานที่ถูกจัดการโดย
ผู้เรียนคือ การให้โอกาสผู้เรียนมีความรู้สึกถึงความเป็นผู้นาในงานของตนเอง โดยการอนุญาตให้เขาได้
เลือกจากทางเลือกที่มีหลากหลาย
4.1.5 มิติที่ 5 การพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดที่ดี
งานของครูคือทาให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่ดี ซึ่งนิสัยการคิดที่ไม่ดีมักจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่
สมบู ร ณ์ โ ดยไม่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ ของทั ก ษะหรื อ ความสามารถ นิ สั ย การคิ ด ที่ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้ เ ชี่ ย วชาญคื อ การคิ ด และการเรี ย นรู้ ใ นการควบคุ ม ตนเอง (Self-Regulated Thinking and
Learning) การคิดและการเรี ย นรู้ อย่ างมีวิจ ารณญาณ (Critical Thinking and Learning) และ
การคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) นิสัยการคิดเหล่านี้ในเวลาหลายปีทาให้เกิดเป็นพฤติกรรม
ของความฉลาด นิสัยการคิดควรเป็นแก่นสาคัญของการศึกษา
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ประเภทของการคิด 5 แบบไม่ได้มีกลไกการทางานอย่างโดดเดี่ยว หรือ มีรูปแบบเป็นลาดับ
เส้นตรง (ที่เกิดการคิดแบบหนึ่งแล้วการคิดแบบที่สองจะตามมา) แต่พวกมันทาปฏิกิริยาต่อกัน โดย
มีแผนภาพของความสัมพันธ์ของมิติการคิดในการเรียนรู้ทั้ง 5 มิติ ดังนี้

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ของมิติการคิดในการเรียนรู้ทั้ง 5 มิติ (Marzano, 1992:16)
จากทฤษฎีจุดประสงค์ทางการศึกษาของมาร์ซาโน ทาให้เกิดความเข้าใจในการคิดระหว่าง
กระบวนการเรียนรู้ หรือมิติของการคิด 5 มิติ (Marzano, 1992) สอดคล้องกับ T. J. Shuell (1990)
ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ไม่ใช่แค่กระบวนการของการเพิ่มพูนในเชิงปริมาณ แต่มีเชิงคุณภาพด้วย โดยใน
การเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ข้อเท็จจริงและข้อมูลจานวนมากมีลักษณะของความเข้าใจที่แยกส่วนอิสระ
จากกัน จากนั้นจึงค่อย ๆ เริ่มมองเห็นความคล้ายและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เป็นชิ้น ๆ และก่อ
รูปเป็นโครงสร้างที่มีลาดับสูงขึ้น และเป็นเครือข่ายที่ทาให้เกิดความเข้าใจใหม่ๆ จนสามารถทดลองใช้
ความรู้ที่ได้มาใหม่ในวิธีการที่หลากหลาย และได้รับผลสะท้อนที่เหมาะสมจากการใช้นั้น สะสม
รวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ ของความรู้ทาให้เกิดเครือข่ายโครงสร้างความรู้ที่มีความซับซ้อนขึ้น แล้ว
พัฒนาให้มีความเข้าใจมากขึ้นจนถึงระดับของการนาความรู้นั้นไปใช้ทางานได้อย่างอัตโนมัติอันเป็น
ขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ได้ต่อไป
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ซึ่งทั้งแนวคิดด้านมิติของการเรียนรู้ และขั้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายมีความสอดคล้อง
กันในการอธิบายกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแนวทางในการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของความรู้ทางศิลปะ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและ
การรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ (มิติที่ 1) ที่เป็นปัจจัยสาคัญควบคุมการเรียนรู้ทั้งหมด แล้วจึงเริ่ มพัฒนา
กลยุทธ์ในการคิดเพื่อวางแผนการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จ ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยของการคิดที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ในอนาคต(มิติที่ 5) โดยมีการเฝ้าดูสะท้อนและประเมินกระบวนการคิดในแต่ละ
ขั้นตอน ในส่วนของกระบวนการทางปัญญาที่ประกอบด้วย การได้รับและบูรณาการความรู้ (มิติที่ 2)
การขยายและปรับปรุงความรู้ (มิติที่ 3) และ การใช้ความรู้อย่างมีความหมาย (มิติที่ 4) ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางการคิดในการเรียนรู้จากขั้นตอนต่าง ๆ ของทั้ง 5 มิติและขั้นตอนของการเรียนรู้
อย่างมีความหมายข้างต้น จะได้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาการจั ดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับ
หลักการที่เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์ความรู้ทางศิลปะต่อไป
4.2 ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด (Cognitive Flexibility Theory : CFT)
ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด มาจากงานวิจัยของทีมนักจิตวิทยาได้แก่ Rand Spiro,
Paul Feltovich, Richard Coulson, Daniel K. Anderson, และคณะ (1988) ได้เสนอทฤษฎีที่จะ
ช่ว ยให้ เกิดความส าเร็ จ ในการเรี ย นรู้ ร ะดั บสู ง ในเนื้ อหาที่ซั บซ้ อน (Ill-structure Domain) ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากปรัชญาแนวคิด ของการสร้างองค์ความรู้ ที่เชื่อว่าผู้เรียนที่ลงมือสร้างความหมายที่
เกี่ยวข้อง และมีความหมายสาหรับตัวเองอย่างแท้จริงจะสามารถถ่ายโยงความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่
ด้วยความยืดหยุ่นและเชี่ยวชาญได้ดีกว่า (Dabbagh, 2002; Frantiska, 2001; Spiro, Feltovich,
Jacobson, & Coulson1992) ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ภาพของการคิ ด ที่ ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ ค วามรู้ ที่ ต นมี ใ น
สถานการณ์ของโลกการทางานจริง
ความยืดหยุ่นทางการรู้คิดเป็นความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองๆหนึ่ง ไปสู่การจัดหมวดหมู่
ข้อมูลได้หลากหลายตามคุณสมบัติที่มีความแตกต่างกัน เพื่อที่จะหาการเชื่อมโยงใหม่ ๆ ท่ามกลาง
องค์ประกอบทั้งหมด ทาให้เรื่องราวหัวข้อต่าง ๆ เคลื่อนย้ายจากหมวดหมู่หนึ่งไปสู่หมวดหมู่อื่ น ๆ
โดยเป็นปัญหาในการเรียนรู้ขององค์ความรู้ที่มีโครงสร้างซับซ้อนทุก ๆ วิชาประสบกับปัญหาเดียวกัน
จากความรู้ที่ซับซ้อนหรือไม่มีโครงสร้างเป็นการแสดงถึงการเรียนรู้ที่การตัดสินใจส่วนใหญ่ไม่มีกฎหรือ
หลักการให้ใช้ในการแก้ปัญหากับหลาย ๆ สถานการณ์ได้
แนวความคิดทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด(CFT) ที่มีหลักการทาให้เกิดความยืดหยุ่นทาง
ปัญญาคือ กระบวนการที่การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการนาเสนอความรู้ที่มี
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4.2.1 การเพิ่มความสาคัญของตัวแทนที่มีความหลากหลาย โดย Efland (2002) กล่าวว่า
กิจกรรมทางการคิดในศาสตร์ที่ซับซ้อนเน้นที่กรณีตัวอย่างเป็นเรื่องๆ โดยไม่มีข้อสรุป
กว้าง ๆ ที่เป็นหลักการให้ มันอ้างอิงกับการตีความเพื่อสร้างความเข้าใจ
4.2.2 มองการเรี ย นรู้ ว่ามี ลักษณะสอดประสานกันไปมาของกรณีศึกษากับแนวคิดความ
เข้าใจที่หลากหลายทั้งในด้านทิศทางและมุมมองที่จะทาให้ เกิดขอบเขตของความ
ซับซ้อนแบบทิวทัศน์ (ด้วยผลที่ได้จากการเชื่อมโยงระหว่างมิติในด้านต่าง ๆ)
4.2.3 กระตุ้นความสามารถในการรวบรวมแหล่งความรู้ที่แตกต่างกันในการปรับให้เหมาะกับ
ความต้องการในการใช้งานในสถานการณ์แต่ล ะสถานการณ์ (มากกว่าการค้นหา
รูปแบบสาเร็จรูปที่เคยมีมาก่อนที่เหมาะกับสถานการณ์)
อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนรู้ Spiro & Jehng (1990) เสนอหลักการในการช่วยพัฒนา
ความยืดหยุ่นทางการรู้คิด ได้แก่ “การรื้อถอนความรู้ ” (Knowledge Deconstruction) และ “การ
สอดประสานกันของหัวข้อหลัก” (Thematic Criss-crossing) โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นพื้นฐาน กรณี
ตัวอย่างหนึ่งจะเป็นตัวแทนความรู้เฉพาะที่ผูกติดกับบริบทหนึ่ง มันอาจจะเป็น 1 บทในหนังสือ ภาพ
บางเฟรมในหนัง หรือเหตุการณ์ กรณีตัวอย่างอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่าง และขนาดหลากหลายที่
ครอบคลุมช่วงเวลาต่างกัน (Kolodner, 1993; Spiro, & Jehng,1990) มีรายละเอียด ดังนี้
1) การรื้อถอนความรู้ (Knowledge Deconstruction)
กระบวนการในขั้นตอนนี้เป็นการเลือกหัวข้อหลักและกรณีตัวอย่าง ซึ่งกรณีตัวอย่างจะได้ถูก
แบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่า กรณีย่อย (Mini-case) ทุก ๆ กรณีย่อยจะต้องระบุความสัมพันธ์กับ
หัวข้อหลักในการเชื่อมโยงกับหัวข้อหลัก และอาจมีข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นหัวข้อหลัก
นั้น (Thematic Commentary)
2) การสอดประสานกันของหัวข้อหลัก (Thematic Crisscrossing)
เมื่อกรณีศึกษาถูกรื้อถอนเป็นกรณีย่อย ๆ และเชื่อมความสัมพันธ์กับหัวข้อหลัก โดยในขั้นนี้
ความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ความรู้ ขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมโครงสร้างลาดับใหม่จากมุม มองที่
แตกต่าง(หัวข้อหลักต่าง ๆ) ความรู้จะต้องถูกใช้ในหลากหลายวิธีการในการเรียนรู้ จะเป็นตัวแทนและ
ทดลองใช้ในหลากหลายวิธี
การจัดกระทาข้อ มูลของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิดได้เปรียบเทียบการสอดประสาน
ของข้อมูลว่าเป็น “การสอดประสานกันแบบทิวทัศน์ ” ที่หัวข้อหรือความเข้าใจต่าง ๆ เชื่อมโยง
ระหว่างกันอย่างซับซ้อนเป็นโครงสร้างความรู้แบบเวป ทาให้เกิดความยืดหยุ่นในวิธีการใช้ความรู้ที่
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หลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือใช้ในการแก้ปัญหา (Spiro & Jehng,1990:170) ในแต่ละครั้ง
เนื้ อ หาความรู้ เ ดี ย วกั น จะถู ก แสดงในหลากหลายรู ป แบบตามมุ ม มองจากหั ว ข้ อ หลั ก ต่ า ง ๆ ใน
หลากหลายเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการใช้เนื้อหานั้น ๆ นาผู้เรียนผ่านกรณีย่อยที่
เกี่ยวข้องมากมาย ๆ (กรณีตัวอย่างที่หลากหลาย) และลาดับในการนาเสนอที่ไม่ได้ มีการจัดเรียง แต่
จะมีความหมายและมีมุมมองที่แตกต่างตามหัวข้อหลักที่มี ทาให้เกิดการสารวจทางเลือกใหม่ ๆ ใน
กรณี ย่ อ ยต่ า ง ๆ และหั ว ข้ อ หลั ก ที่ มี ก ารสอดประสานกั น ในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ท าให้ เ กิ ด
ความคุ้นเคยกับกรณีย่อยบางกรณีที่มีการซ้าที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาด้ วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันใน
หลากหลายมิติเกิดขึ้นอันเป็นการเพิ่มความซับซ้อนของโครงสร้างความรู้ สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของการเรียนรู้อย่างมีความหมายในขั้นกลางที่ผู้เรียนจะต้องเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วน
จนเกิดเป็นโครงสร้างและเครือข่ายที่มีความซับซ้อนของข้อมูลเกิดขึ้น ซึ่งโครงสร้างนี้ยังทาให้เกิด
ความเข้าใจใหม่เพิ่มเติมขึ้นแก่ผู้เรียน และไปเสริมความเข้าใจเดิมให้กับความรู้นั้นเพิ่มเข้าไปอีก (T. J.
Shuell, 1990)
คุณสมบัติหลักของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด คือการเข้าใจและตระหนักว่าในองค์
ความรู้ต่าง ๆ ก็มีพื้นฐานที่แตกต่างกันในลักษณะโครงสร้างที่แต่ละศาสตร์มี และความแตกต่างที่กล่าว
ข้างต้นนี้ต้องการกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันด้วย (Efland,2002) การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะได้อย่างลึกซึ้ง และเพื่อให้
ผู้เรียนตระหนักถึงมุมมองมิติที่แตกต่าง อันเป็นธรรมชาติเฉพาะของศิลปะเพื่อสร้างความเชื่อมโยง
องค์ประกอบของความรู้ศิลปะที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร เกิดเป็นความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการนาไปใช้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 การสอนทักษะการคิด
ทักษะการคิดเป็นกระบวนการทางปัญญาที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ หากต้องการ
ความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดที่จาเป็นต้องใช้ใน
การเรียนรู้ จะช่วยสนับสนุนความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ได้
อย่างคล่องแล่ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 ความหมายของทักษะการคิด มีผู้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้ดังนี้คือ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) ได้ให้ ความหมายของทั ก ษะการคิ ดว่าหมายถึ ง
ความสามารถย่อย ๆในการคิดลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่ซับซ้อน
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อุ ษ ณี ย์ โพธิ สุ ข และคณะ (2544) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของทั ก ษะการคิ ด ว่ าหมายถึง
ความสามารถในการแสดงออก หรือพฤติกรรมของการใช้ความคิดอย่างชานิชานาญ ซึ่งคนแต่ละคน
จะมีทักษะการคิดแตกต่างกัน
Bloom (1974: 17-20 อ้างถึงใน จินดา ยัญทิพย์ , 2547) ได้ให้ความหมายของทักษะ
การคิ ด ว่ า หมายถึ ง ความสามารถของกระบวนการทางสมองในการที่ จ ะรั บ รู้ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ มา
ประมวลผลเบื้ องต้น แล้ ว ใช้วิธีการคิดที่มีอยู่ห รือเคยได้รับการฝึ กฝนมาประมวลสรุป เพื่อแสดง
ออกเป็นผลผลิตของการคิด ความสามารถทางการคิดนี้ แสดงออกเป็นพฤติกรรมเป็นลาดับขั้น ตั้ งแต่
ระดับต่าไปจนถึงระดับสูงขึ้น
Beyer (1997) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดว่า หมายถึง การพินิจพิเคราะห์อย่าง
รอบคอบ เป็นการอธิบายกระบวนการ เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ภายในจิตใจอย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะ ดังนี้
การจา การจาแนกสิ่งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง การทานาย การตัดสินใจ การสังเคราะห์ การบ่ง
บอกความสัมพันธ์ และการสรุปทักษะเหล่านี้ เป็นเครื่องมือของความคิด ที่มีประสิทธิภาพ และถ้าใช้
บ่อยครั้ง จะนาไปสู่การคิด ในการสร้างความหมาย ความเข้าใจ และความรู้
ดั ง นั้ น ทั ก ษะการคิ ด เป็ น ความสามารถย่ อ ย ๆในการคิ ด ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของกระบวนการคิดที่ซับซ้อน เป็นความสามารถของกระบวนการทางสมองในการที่จะ
รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลผลเบื้องต้น โดยเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ภายในจิตใจอย่างถูกต้อง แล้วใช้
วิธีการคิดที่มีอยู่หรือเคยได้รับการฝึกฝนมาประมวลสรุป ถ้าใช้บ่อยครั้ง จะนาไปสู่การคิด ในการ
สร้างความหมาย ความเข้าใจ และความรู้ เพื่อแสดงออกเป็นผลผลิตของการคิด ที่สะท้อนความ
ชานาญของทักษะในระดับต่าง ๆ
4.3.2 การสอนทักษะการคิด
การสอนทักษะการคิด หรือ การสอนที่เน้นกระบวนการคิดนั บเป็นวิธีการ เทคนิคการ
สอนที่สาคัญ เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพแล้วนั้น ยังเป็นการฝึก
ให้ ผู้ เรี ย นเกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ และมีประสิ ทธิภาพ สามารถนา
กระบวนการคิดเหล่านั้นไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อไป
การสอนทักษะการคิด หรือ การสอนที่เน้นกระบวนการคิด ได้มีนักวิชาการ นักคิด
ตลอดจนผู้รู้ต่าง ๆ ได้ให้นิยามไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
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ความหมายของคาว่า “คิด” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) หมายถึง ทาให้ปรากฏเป็นรูป
หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2548) ยังกล่าวอีกว่า การคิด คือ กิจกรรมทาง
ความคิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เรารู้ว่ากาลังคิดเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และสามารถ
ควบคุมให้คิดจนบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งในขณะใช้ความคิดสมองจะนาเอาข้อมูล ความรู้ อารมณ์ และ
ความต้ อ งการ เพื่ อ น าไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ ว างไว้ ใ นสิ่ ง ที่ ป รารถนาจะได้ รั บ เช่ น ตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์ในการตอบคาถามหรือการแก้ปัญหา หรือช่วยนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
กิตติธัช คงชะวัน (2558) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระวิชา ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่
ผู้เรียน 3 ด้านคือ
1.) ด้านความรู้ (Knowledge : K) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.1) เนื้อหาสาระของวิชานักคิด คือ สาระวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ประกอบด้วย
เครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด ทักษะการคิด
1.2) ความรู้บูรณาการ คือ สาระเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสภาพการณ์ที่กาหนด
สภาพแวดล้อมรอบตัว ปัญหาในชีวิตประจาวัน ที่ถูกนามาคิด ซึ่งเนื้อหาจะเป็นสาระของวิชาใดก็ได้
จึงเป็นความรู้เชิงบูรณาการ
2.) ด้านกระบวนการ (Process : P) คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ได้สร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตพื้นฐาน 7 ประการ ได้แก่
ทักษะการรู้ จั กตนเอง ทักษะการคิด การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาข้อมู ล
ข่าวสารความรู้ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ทัก ษะการวางแผน
และการจัดการ ทักษะการทางานเป็นทีม
3.) เจตคติ (Attitude : A) คือ คุณลักษณะที่ปลูกฝังของรายวิชา ได้แก่ ใจกว้าง ขยัน
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กระตือรือร้นช่างคิดผสมผสาน ขยัน ต่อสู้ อดทน เป็นธรรม มั่นใจในตนเอง ช่างวิเคราะห์
กล้าคิดกล้าเสี่ยง มีน้าใจ น่ารักน่าคบ เป็นต้น
ครู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมความคิดของผู้ เรียน จากเทคนิคและ
วิธีการสอนของครูผู้สอน ซึ่งควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องความเหมาะสม กับความต้องการของผู้เรียน
โดยหาเทคนิควิธีการสอนใหม่แปลก มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คอยติดตามให้กาลังใจ
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พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการแสดงออก ด้วยการพูด หรือการกระทาตามจินตนาการ
และความพึงพอใจของผู้เรียน ก็จะช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรีย น 3 ด้านคือ
ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ
4.3.3 ประโยชน์ของการสอนแบบเน้นกระบวนการคิด
ณรงค์ กาญจนะ (2553) กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด
หรือ การสอนเพื่อการพัฒนากระบวนการคิด ดังนี้
ประโยชน์ต่อนักเรียน
1.) นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น
2.) นักเรียนสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ดี
3.) นักเรียนสามารถคิดได้ถูกต้องเหมาะสม ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
4.) นักเรียนคิดได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจและจาเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ทาให้ความรู้
คงทน และการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
ประโยชน์ต่อครู
1.) เมื่อนักเรียนมีทักษะการคิด ครูสามารถสอนได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลงในการ
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
2.) ทาให้บรรยากาศการเรียนน่าสนใจ ปัญหาด้านการจัดชั้นเรียนน้อยลง
3.) เมื่อนักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียนก็จะมีน้อยทา
ให้สอนได้อย่างสนุก
4.) ครูเหนื่อยน้อยลง ทาให้มีพลังเหลือที่จะพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
กล่าวโดยสรุป การสอนทักษะการคิด หรือ การสอนแบบเน้นกระบวนการคิดเป็นส่วนสาคัญ
ที่สามารถให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดของตนเองเป็นสาคัญ โดยการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน 3 ด้านคือ
ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ
การพัฒ นารู ป แบบการจั ดจั ดการเรีย นรู้ มีเป้าหมายหลั กเพื่ อ พัฒ นาทั กษะการคิด ให้ กั บ
นักศึกษาศิลปศึกษา ดังนั้นในการดาเนินการตามขั้นตอนของรูปแบบจึงต้องการกลยุทธ์ แนวทาง หรือ
วิธีการที่จะฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ต้องการพัฒนาได้
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4.3.4 กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
Beyer (1997) กล่าวว่าการกระทาการคิดใด ๆ ประกอบด้วยการคิดที่หลากหลายที่เป็นการ
ทางานทางปัญญาย่อย ๆ มากมาย การสอนทักษะการคิดในระยะแรก ควรมีการแนะนาขั้นตอนของ
ทักษะให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยใช้เนื้อหาของวิชาที่ผู้เรียนคุ้นเคย เพื่อเน้นให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนของการคิ ด มากกว่ า เนื้ อ หาที่ ใ ช้ฝึ ก คิ ด โดยให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ใช้ทั ก ษะแบบค่ อ ย ๆ ลดการ
สนับสนุนช่วยเหลือ แนะนาในการสอนและปฏิบัติทักษะลงทีละน้อย (Zydney, 2005) เมื่อผู้เรียน
แสดงว่าสามารถประยุ กต์ใช้ทักษะการคิดนั้น ได้แล้ ว จึงให้ ผู้ เรียนดาเนินการคิดด้ว ยตนเอง เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เนื้อหาและทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ดังนั้นจึงสามารถใช้เนื้อ หาใหม่ที่
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น แล้วผู้เรียนจะค่อย ๆ ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดโดยไม่มี
ความช่วยเหลือได้อย่างอิสระ อันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการฝึก
ทักษะการคิดที่ซับ ซ้อนจนช านาญ และการพัฒ นาความรู้ในเนื้อหาวิ ช าจนเกิดความเข้าใจ เป็น
ปฏิกิริยาที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความชานาญในการคิด จากผลงานของ H.L. Dreyfus (1984 อ้าง
ถึงในBeyer, 1997) การเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่เป็นมือใหม่ไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินการ
การคิดใด ๆ ทุกคนจะต้องผ่านระยะที่มีความแตกต่างกัน 3 ระยะ ดังนี้

แผนภูมิที่ 2.4 กรอบการทางานสาหรับการพัฒนาการคิด (Beyer, 1997)
กรอบการทางานข้างต้นได้ให้ประเภทของการเรียนการสอนหรือประสบการณ์ในการเรียนรู้การ
คิดหรือทักษะการคิด โดยเริ่มจาก
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1) การแนะนา (Introduction) คือการทากระบวนการคิดให้ชัดเจน และแสดงการทางานที
ละขั้นตอน ให้หลักการหรือกฎสาหรับการทางานในทักษะนั้น ๆ และให้ชุดของบทเรียน
ที่จะให้ฝึกทาตามทีละขั้นต่อไป
2) การฝึกตามคาแนะนา (Guide Practice) การประยุกต์ใช้ทักษะนั้น ๆ โดยมีระดับของ
การแนะน าช่ ว ยเหลื อ จากครูล ดลงอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปที ล ะน้ อ ย (Zydney, 2005)
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงถึงความสามารถในการดาเนินการปฏิบัติทักษะได้อย่างมั่นใจด้ ว ย
ตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ระดับของการแนะนาช่วยเหลือจากครูในการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย และในระหว่างนั้นผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะซ้า ๆ ประกอบด้วย
2.1) การฝึกในขั้นต้น (Initial Practice) เป็นการฝึกปฏิบัติทันทีหลังการแนะนาทักษะ
การคิดใหม่ที่ต้องการพัฒนา มีความถี่และมีความช่วยเหลือแนะนามาก ให้การ
ช่วยเหลือมาก และเน้นที่กระบวนการคิดที่ต้องการฝึกอย่างชัดเจน
2.2) การฝึกทักษะเป็นช่วง ๆ (Intermittent Practice of the Skill) ผู้เรียนหาวิธีการที่
จะทาให้ทักษะนั้นเกิดขึ้นในตัวเอง มีความต่อเนื่อง แต่มีความถี่ในการช่วยเหลือจาก
ครูน้อยลง และเน้นที่การบูรณาการเข้ากับเนื้อหามากขึ้นกว่าการเน้นฝึกทักษะการ
คิด
2.3) การทางานด้ วยตนเองของผู้เ รี ยน (Independent Practice of the Skill) แต่มี
ร่องรอยแนวทางให้ ซึ่งผู้เรียนจะมุ่งความสนใจไปที่การบรรลุเป้าหมายของงานการ
เรี ย นรู้ ผ่ านการประยุกต์ใช้ทักษะ มีความต่อเนื่อง มีการนาตนเอง แต่มักจะใช้
ร่องรอยของการคิดที่ได้ฝึกมาก่อนหน้าในหลากหลายบริบท
3) การถ่ า ยโยงหรื อ การสรุ ป หลั ก การ (Transfer/ Generalize) ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาความ
เชี่ยวชาญในการดาเนินการทักษะได้เพิ่มขึ้นในหลากหลายสถานการณ์และหลากหลาย
บริบทสามารถนากรอบแนวทางของขั้นที่ 2 มาปรับใช้ในขั้นนี้ได้ด้วย เนื่องจากทักษะการ
คิดส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทแวดล้อมอย่างมาก และเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยได้มีโอกาสทางานด้วยตนเอง ในการถ่ ายโยงการเรียนรู้ทักษะใหม่ไปสู่บริบทอื่น จึง
ต้องมีการช่วยเหลือโดยการให้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แล้วมีการสรุปหลักการที่ครอบคลุม
บริบทที่เคยได้เจอในขั้นต้นหรือในขั้นฝึกที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ทักษะ
ลาดับขั้นในการสอนทักษะการคิดข้างต้นนี้ได้ให้แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดส าหรับผู้ เรียนทุกระดับ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากหากผู้ เรียนจะมี ความ
ชานาญในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการคิดที่ดี โดยใช้ร่วมกับเทคนิคต่าง ๆ ในการช่วยเหลือแบบ
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นั่งร้าน(Zydney, 2005) หรือให้ร่องรอยแนวทางการคิด โดยค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงทีละน้อย
จนผู้เรียนสามารถใช้ทักษะได้เองโดยอัตโนมัติ
4.3.5 ทักษะการคิดในการเรียนรู้
กระบวนการทางปัญญาที่ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ประกอบด้วยการสอนทักษะการคิดที่ใช้ในการ
เรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนของทักษะการคิดต่าง ๆ ได้จากงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2549) ที่
นาเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สาหรับหลักสูตร
ครุศึกษา โดยผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดจากงานวิจัยข้างต้นนี้ ทาให้ได้นิยาม ความหมาย ขั้นตอน
การคิด และตัวบ่งชี้ทักษะการคิดของการคิดขั้นพื้นฐาน 21 ทักษะ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษานี้ได้นา ความหมาย
และขั้นตอนการคิดในการสร้างความรู้ การจัดโครงสร้างความรู้ การใช้ความรู้ และการประยุต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยข้างต้น มาใช้เป็นขั้นตอนของการสอนทักษะการคิดในรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้
โดยประกอบด้วย
4.3.5.1 การสร้างความรู้ (Constructing the Knowledge) การสร้างข้อความรู้
ของตนเองจากการทาความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิม
ขั้นตอนการคิด

1)
2)
3)
4)

ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้
ศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้มีความหมายกับตนเอง
นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตนได้สร้างขึ้น

4.3.5.2 การเชื่อมโยงความรู้/ การจัดโครงสร้างความรู้ (Structuring) เป็นการ
ทาให้เกิดความเข้าใจในความรู้มากขึ้น โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ในมิติและ
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างเครือข่ายโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการคิด 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุม
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
3) จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/องค์ประกอบของเรื่อง
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4.3.5.3 การใช้ ค วามรู้ / การน าความรู้ ไ ปใช้ (Using Knowledge) เป็นการนา
ความรู้ในเนื้อหาเดิมไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่มีแนวทางมาจากสถานการณ์เดิม โดยสถานการณ์ใน
การเรียนรู้และในการนาความรู้ไปใช้ไม่แตกต่างกัน เป็นการนาความรู้ที่มีไปใช้เพื่อให้เกิดความชานาญ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการคิด 1) ทบทวนความรู้เดิมที่มี
2) มองเห็นความเหมือนกันของสถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิมที่เคย
เรียนรู้มา
3) นาความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรียนรู้แล้ว
4.3.5.4 การถ่ายโยงการเรียนรู้/ การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) สถานการณ์
ในการเรียนรู้กับสถานการณ์ในการนาความรู้ไปใช้มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่มีความเกี่ยวข้อง
กัน ในบางส่ ว น โดยน าความรู้ ที่มีอยู่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่มีลั กษณะแตกต่างไปจากเดิม ซึ่ง
ต้ อ งการใช้ เ นื้ อ หาความรู้ เ ดิ ม ที่ มี บู ร ณาการเข้ า กั บ ความรู้ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ บรรลุ จุ ด ประสงค์
สอดคล้องกับ (Eraut, 2004) ที่ได้ถอดโครงสร้างกระบวนการของการถ่ายโยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการคิด

1) การสารวจทาความเข้าใจลักษณะสถานการณ์ใหม่
2) การทบทวนความรู้ เ ดิ ม ที่ มี แ ละคั ด เลื อ กความรู้ ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่
3) การตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล กั บ สถานการณ์ แล้ ว
ปรับเปลี่ยนความรู้เหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่
4) การเปลี่ยนแปลงรูปความรู้เหล่านั้นให้เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ หรือ
บูรณาการความรู้เดิมเหล่านั้น กับความรู้ทักษะอื่นที่จาเป็นเพื่อให้
สามารถคิด/กระทา/สื่อสารได้ในสถานการณ์ใหม่

การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้จึงเป็นการสอนความรู้เชิงกระบวนการ ที่ต้องการ
การสร้างรูปแบบของขั้นตอนในแต่ละทักษะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติตามได้
อย่ างช้า ๆ จนเกิดความชานาญ และเรียนรู้ลักษณะของการนากระบวนการของทักษะการคิดที่
ต้องการฝึกนั้ น ๆ ไปใช้ในบริบ ทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ในการสอนทักษะการคิดจึง เป็น
แนวทางในการใช้สอนทักษะการคิดใหม่ให้กับนักศึกษา โดยใช้ความหมายและขั้นตอนของทักษะการ
คิดที่มีความชัดเจนเป็นลาดับในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งการสอนทักษะการคิดแก่นักศึกษาครูให้เกิดการรับรู้
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ขั้นตอนของทักษะการคิดที่ใช้ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นขั้นตอนในการ
ออกแบบกิ จ กรรมในการสอนแก่ นั ก เรี ย นในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ข องตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพได้ต่อไป
4.4 การถ่ายโยงการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นความสามารถที่ผู้เรียนจดจา เข้าใจในข้อมูลที่ได้จากการศึกษา การค้นคว้า
หรือประสบการณ์ที่ได้รับ เป้าหมายในการเรียนรู้คือความสามารถของผู้เรียนในการประยุกต์ ใช้
ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการใช้คาว่า “การ
ถ่ายโยงการเรียนรู้” โดยแสดงถึงความสามารถของบุคคลในการใช้ค วามรู้ที่มีในบริบทใหม่ที่แตกต่าง
จากที่เคยได้เรียนรู้มาได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้เรียนจดจาความรู้หรือมีความเข้าใจในความรู้อย่างลึกซึ้งได้
เท่านั้น แต่ต้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีบริบทที่แตกต่างได้ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาหรับการถ่ายโยงการเรียนรู้นั้น ได้มี
นักวิชาการกล่าวถึงการถ่ายโยงการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ดังนี้
4.4.1 ความหมาย และความสาคัญของการถ่ายโยงการเรียนรู้
ความหมายของการถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ เป็ น การดึ ง นั ย ทั่ ว ไปที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ ล้ ว ไปใช้ ใ น
สถานการณ์ที่มีบริบทต่างกันกับสถานการณ์เดิมที่เรียนรู้ครั้งแรก (Gagne, 1977) โดยเป็นรูปแบบ
ของการปรับหรือสรุปนัยทั่วไปไปสู่สถานการณ์อื่นที่เหมาะสม (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2533) เป็น
ความสามารถของผู้เรียนในการใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ไปทางานหรือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ แม้ว่า
องค์ป ระกอบของบริ บ ทแวดล้ อมของงานหรือปัญหานั้ นจะคล้ ายคลึ งกับงานหรือปัญหาเดิมหรือ
แตกต่างไปอย่างไม่เคยเจอมาก่อน หรือความสามารถในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคย
กระทามาก่อน (Van Merriënboer, 1997) โดยผู้เรียนจะต้องทาความเข้าใจในสิ่งใหม่หรือข้อมูล
ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย (Prawat, 1989) ซึ่งประสบการณ์เดิมในเรื่องนั้น ๆ เป็นปัจจัยที่จะช่วยทาให้การใช้
ความรู้ง่ายขึ้นหรืออาจเป็นอุปสรรคได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล 2533; อารี พันธ์มณี, 2546) การถ่ายโยง
การเรียนรู้เป็นหัวใจและเป็นส่วนสาคัญของการแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทาง
ความคิด (Mental Processes) ขั้นสูงอื่น ๆ ทั้งหมดนอกจากนี้ยังเป็นหัวใจสาคัญของการประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีความงดงามด้วยความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้
4.4.2 องค์ประกอบของการถ่ายโยงการเรียนรู้
การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดจากองค์ประกอบหลักคือ 1) โครงสร้างความรู้ที่เ ป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้จากกระบวนการทางปัญญา 2) กระบวนการทางปัญญาหรือการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และ
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3) กระบวนการรู้ คิด ซึ่งเป็ น กลไกในการบริห าร จัดการ ควบคุมกระบวนการในการรู้ คิด และ
กระบวนการในการเรียนรู้ของมนุษย์ (Eggen & Kauchak, 1999; Sternberg and Wendy,2002;
Woolfolk, 1998) โดยทั้ง 3 องค์ประกอบได้จากการประมวลผลข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา
การศึกษา ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1.1 โครงสร้างความรู้ (Schema) เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของการประมวลผลข้อมูล
ที่เป็นองค์ประกอบฐานรากที่สาคัญในการการถ่ายโยงการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นแหล่งข้ อมูลที่ใช้เป็น
ฐานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยข้อความรู้เหล่านั้น เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยการสอนที่เหมาะสมจะเกิด
การถ่ายโยงขึ้นได้ (Cree, 2000; Eggen & Kauchak, 1999) การถ่ายโยงการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับว่า การ
ประมวลผลข้อมูลในการเรียนรู้ครั้งแรกนั้นประมวลผลอย่างไร แล้วมีการเชื่อมต่อกับสิ่งที่เข้ ามาใหม่
อย่างไร
4.4.1.2 กระบวนการทางปัญญา (Spiro et al.,1987) เป็นความตื่นตัวทางปัญญาเพื่อ
สร้างการรับรู้และโครงสร้างความรู้ ทาได้จากการประมวลผลข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ การเชื่อมโยงความรู้
เดิมที่มีกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ผสมผสานการฝึกปฏิบัติจนจาได้ โดยในการฝึกปฏิบัตินั้น ได้แก่การฝึก
ปฏิ บั ติ ด้ ว ยการใช้ กิ จ กรรมทางปั ญ ญาต่ า ง ๆ เช่ น การสร้ า งแผนผั ง Mind map กิ จ กรรมการ
แก้ปัญหา การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสังเคราะห์ การประเมิน
และการสร้างงานชิ้นใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นการปฏิบัติใน
บริบทที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในหลายแนวทาง
รวมทั้งการสร้างชิ้นงานใหม่ได้หลากหลายลักษณะ ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลครั้งแรก ถ้าเป็นการ
ประมวลเชิงลึกจะเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้น ทาให้ผู้เรียนเกิดความจาระยะยาวกับสิ่งที่
เรียนและมีความรู้ในหน่วยความจาเพียงพอ ก็จะสามารถนากลับ มาใช้ได้ตามที่ต้องการได้ทุกเวลา
และทุก ๆ สถานการณ์ ซึ่งกระบวนการทางปัญญานี้จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของการถ่าย
โยงการเรี ย นรู้ (Anderson, 2001; Cree, 2000; Eggen & Kauchak, 1999; Sternberg, 2002;
Woolfolk, 1998)
4.4.1.3 กระบวนการรู้ คิ ด (Metacognition) เป็ น กลไกในการบริ ห ารจั ด การและ
ควบคุมกระบวนการในการรู้คิด และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล รวมทั้งเป็นความสามารถในการใช้
กลไกในการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดเมตาคอกนิชั่น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้ไปใช้ยังสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้โดยผู้เรียนที่มีกระบวนการรู้คิดจึงกลายเป็นผู้เรียนที่สามารถพลิกแพลงข้อความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมในหลายสถานการณ์ ทั้ ง นี้ ก ระบวนการรู้ คิ ด จึ ง จั ด เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ หนึ่ ง ของ
กระบวนการถ่ายโยงความรู้ (Woolfolk, 1998; Egen, 1999; Cree, 2000)
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กล่าวโดยสรุป การถ่ายโยงการเรียนรู้ เกิดขึ้นได้จากการที่โครงสร้างความรู้ได้รับการ
กระตุ้นให้นาความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่กลับมาใช้อีกครั้ง ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับในบริบทเดิม หรือใน
บริ บ ทใหม่ ภายใต้การปฏิบั ติงานของกระบวนการทางปัญญา ที่เป็นการประมวลผลเชิงลึก โดย
เชื่อมโยงความรู้หรือการใช้ความรู้ในสถานการณ์การเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ความรู้ และกระตุ้นให้
เกิดความตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง หรือเกิดกระบวนการรู้คิดที่เป็นกลไกในการจัดการเกี่ยวกับ
การรู้คิดของบุคคล โดยการถ่ายโยงการเรียนรู้นี้สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ด้วยการสอนการรู้คิด ที่
ให้โอกาสในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติที่หลากหลายและเพียงพอ
4.4.3 หลักการถ่ายโยงการเรียนรู้
จากการค้นคว้าทดลองของนักจิตวิทยา เช่น ธอร์นไดค์ จัตต์ และนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัสท์ (สุ
รางค์ โค้วตระกูล , 2533) มีข้อสรุปเหมือนกันคือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ต้องอาศัยสถานการณ์และ
องค์ประกอบหลายอย่าง และการถ่ายโยงการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นเองโดยอัติโนมัติหรือตามธรรมชาติ
แต่ต้องมีองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ดังนี้
1) การถ่ายโยงการเรียนรู้โดยความคล้ายคลึง การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นและมี
มากขึ้น หากสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งสองสถานการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน การเรียนรู้เดิมจะช่วย
เสริมให้การเรียนรู้ใหม่ให้ดีขึ้น สะดวก ง่ายขึ้น ซึ่งลักษณะของความคล้ ายคลึงอาจจะมีทั้งในด้าน
เนื้อหา วิธีการ หลักการก็ได้ เช่น การเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์มาก่อน จะช่วยให้การเรียนฟิสิกส์ ดีขึ้น
หรือการจัดสภาพห้องเรียนให้คล้ายคลึงกับสภาพที่นักเรียนจะได้พบนอกห้องเรียน เป็นต้น
2) การถ่ายโยงการเรียนรู้โดยการสรุปความ การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้หาก
สถานการณ์การเรียนรู้เดิมทาให้ผู้เรียนเข้าใจแจ่มแจ้งจนสามารถสรุปเป็นหลักเกณฑ์ หลักการ เพื่อ
นาไปใช้ในสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ได้ เช่น การทดลองเรื่องการหักเหของแสงที่จัดต์ได้ให้เด็กเกรด
5 และ 6 ได้เรียนรู้เรื่องการหักเหของแสงมาก่อน ทาให้สามารถยิงเป้าในน้าและทาคะแนนได้ดีกว่า
เด็กที่ไม่ได้เรียน
3) การถ่ายโยงการเรียนรู้โดยความสัมพันธ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากสถานการณ์การเรียนรู้
เดิมมีกระสวนหรือรูปแบบ ก็จะนาเอากระสวนเดิมมาเทียบเคียงกับกระสวนใหม่ ใช้กระสวนแห่ง
ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ เช่น การทดลองของลิงสอยกล้วย ลิงสุลต่าน
สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้กระสวนเดิมที่เคยแก้เมื่ออาศัยอยู่บนเกาะมาใช้เทียบเคียงกับสถานการณ์
ใหม่ และสามารถแก้ปัญหาใหม่ได้แสดงว่ามีการถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้น
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4) การถ่ายโยงการเรียนรู้โดยทางทัศนคติและอุดมคติ ซึ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากการมี
ทัศนคติและอุดมคติที่ดีและมั่นคง เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ย่อมทาให้การทางานอย่างอื่นเป็นระเบียบไปด้วย
จากหลั กการของการถ่ายโยงการเรียนรู้ สามารถกระตุ้นให้ เกิดขึ้นได้โ ดยการทาให้
ผู้เรียนสังเกตเห็นความคล้ายคลึง ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของสถานการณ์ในการเรียนรู้และ
สถานการณ์ที่ต้องการทาให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ อีกทั้งยังเกิดขึ้นได้จากการสรุปนัยหรือหลักการ
ทั่วไปจากสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อนาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทอื่นๆ ต่อไป
4.4.4 ประเภทของการถ่ายโยงการเรียนรู้
ในการแบ่งประเภทของการถ่ายโยงการเรียนรู้นั้น ได้มีนักวิชาการแบ่งออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย (กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์,2528; สุชา จันทน์เอม, 2544; สุรางค์ โค้วตระกูล,
2544; อารี พันธ์มณี, 2546) สรุปประเภทของการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยสรุป
ออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้
1) การถ่ายโยงทั่วไป-การถ่ายโยงเฉพาะ
1.1) การถ่ายโยงทั่วไป (General Transfer) เป็นการถ่ายโยงที่ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้น
เฉพาะมีสถานการณ์หรือเนื้อหาเหมือนหรือคล้ายคลึงกันการถ่ายโยงประเภทนี้เกิดขึ้นเพราะผู้เรียน
รู้จักนาวิธีการหลักการหรือยุทธศาสตร์ไปใช้ในสภาพทั่ว ๆไปการถ่ายโยงประเภทนี้จะรวมการถ่ายโยง
ทางด้านความรู้สึกและเจตคติด้วย (สุรางค์ โค้วตระกุล, 2544)
1.2) การถ่ายโยงเฉพาะ (Specific Transfer) เป็นการถ่ายโยงที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพการณ์
หรือเนื้อหาที่เรียนก่อนนั้นมีลักษณะดั้งเดิมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2544)
สภาพการณ์ของการถ่ายโยงในลักษณะนี้ไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่มีส่วนประกอบ
สาคัญร่วมกันก็จะเกิดการถ่ายโยงหรืออาจจะมีความคล้ายคลึงของสภาพแวดล้อมก็ได้
2.) การถ่ายโยงแนวตั้ง -การถ่ายโยงแนวนอน (Gagne, 1965 อ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล,
2544)
2.1) การถ่ายโยงแนวตั้ง (Vertical Transfer) เป็นการถ่ายโยงระหว่างการเรียนรู้
ทักษะระดับพื้นฐานหรือระดับต่ากับการเรียนรู้ทั กษะระดับสูง ตัวอย่างเช่น การสอนเลขหารยาว
จาเป็นต้องมีการถ่ายโยงความรู้เรื่องการบวกลบและการคูณการสอนความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนระดับสูงที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นมาก
2.2) การถ่ายโยงแนวนอน (Horizontal Transfer) เป็นการถ่ายโยงความรู้ที่ได้เรียน
ไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ ซึ่งมีความซับซ้อนระดับเดียวกันกับสภาพการณ์เก่าเป็นต้นว่าการเรียน
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ความคิดรวบยอดคาว่า “นก” มีสองขา มีขน และมีปีก บินได้ เมื่อเห็นนกที่ไม่เคยรู้จักก็จะสามารถ
บอกได้ว่าคือนก
3) การถ่ายโยงความรู้แบบอธิบาย-การถ่ายโยงความรู้แบบกระบวนการ
3.1) การถ่ายโยงความรู้แบบอธิบาย (Declarative Transfer) เป็นการถ่ายโยงการรู้
คิดยุทธศาสตร์ในการคิด เกิดขึ้นได้ในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
3.2) การถ่ายโยงความรู้แบบกระบวนการ (Procedural Transfer) เป็นการถ่ายโยง
ทั่วไปโดยผู้เรียนจะคิดเข้าใจหลักการทั่วไปและนาไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ได้
4) การถ่ายโยงทางบวก-การถ่ายโยงทางลบ
4.1) การถ่ายโยงทางบวก หมายถึง สิ่งที่ได้เรียนรู้ในอดีตช่วยให้การเรียนรู้ใหม่หรือ
การทางานใหม่ง่ายขึ้น ทั้งนี้อาจจะเป็นการเรียนรู้ทางพุทธิปัญญาหรือทางทักษะหรือการเรี ยนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
4.2) การถ่ายโยงทางลบ หมายถึง การถ่ายโยงที่เป็นการหักห้ามไม่ให้เกิดการเรียนรู้
แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทย่ อ ยคื อ 1) การยั บ ยั้ ง ควบคุ ม สิ่ ง ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น (Proactive Inhibition)
หมายถึง การที่สิ่งที่เรียนรู้ในอดีตหักห้ามหรือรบกวนกับสิ่งที่ เรียนรู้ใหม่ และ 2) การยับยั้งควบคุมที่
มีผลย้อนหลัง (Retroactive Inhibition) ที่การเรียนรู้ใหม่รบกวนการเรียนรู้เริ่มแรกในอดีต (สุรางค์
โค้วตระกูล, 2544) ดังนั้นผู้สอนควรจะนึกถึงการถ่ายโยงทางลบประเภทนี้และพยายามป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นก็จะเป็นการเอื้อการเรียนรู้ได้อย่างหนึ่ง
5) การถ่ายโยงอย่างใกล้-การถ่ายโยงอย่างไกล (Hudgins, 1977)
5.1) การถ่ายโยงอย่างใกล้ (Near Transfer) หมายถึง เงื่อนไขที่ความซับซ้อนของสิ่ง
เร้าในสถานการณ์ของการถ่ายโยงกับความซับซ้อนของสิ่งเร้าในสถานการณ์การเรียนรู้เดิมมีความ
คล้ายกันมาก
5.2) การถ่ายโยงอย่างไกล (Far Transfer หรือ Remote Transfer) หมายถึง เงื่อนไข
ที่ความซับซ้อนของสิ่งเร้าในสถานการณ์ของการถ่ายโยงไปถึงมีความแตกต่างกับความซับซ้อนของสิ่ง
เร้าในสถานการณ์การเรียนรู้เดิมมากกว่าการถ่ายโยงอย่างใกล้
ประเภทของการถ่ายโยงการเรียนรู้ข้างต้นได้ถูกจัดแบ่งหมวดหมู่ตามการพิจารณาที่แตกต่าง
กัน ทัง้ ในเชิงทิศทาง รูปแบบ ปริมาณ และประเภทของความรู้ แต่ทุก ๆ ประเภทของการถ่ายโยงการ
เรียนรู้มีความสอดคล้องกันที่ลักษณะของการเรียนรู้และลักษณะของการนาความรู้ไปใช้จะมีความ
แตกต่างกัน โดยการทาให้ เ กิด การถ่ ายโยงการเรี ยนรู้ ไ ด้ คือการที่ผู้ เรีย นสามารถมองเห็ น ความ
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เชื่อมโยงสอดคล้องกันของสถานการณ์ทั้งสอง เพื่อดาเนินการปรับแต่งหรือสังเคราะห์ความรู้ที่มีขึ้นมา
ให้เหมาะสมตามบริบทของการแก้ปัญหาในแต่ละครั้ง
Haskell (2001 อ้างถึงใน Calais, 2006) ได้แบ่งระดับของการถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็น 6
ระดับ ดังนี้
1) Nonspecific Transfer การถ่ า ยโยงอย่ า งไม่ เ ฉพาะเจาะจง เป็ น การถ่ า ยโยงที่ ไ ม่ มี
องค์ประกอบร่วมที่ชัดเจน จัดเป็นพื้นฐานที่จาเป็นของการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพราะเป็นการนาความรู้
ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่จะนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
2) Application Transfer การถ่ายโยงในสถานการณ์เฉพาะ เป็นการถ่ายโยงที่มีการนาการ
เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ภายใต้บริบทเดียวกัน
3) Context Transfer การถ่ า ยโยงภายในบริ บท เป็ น การน าการเรีย นรู้ไ ปใช้ใ นบริบทที่
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ถ้าบริบทเปลี่ยนการถ่ายโยงจะไม่เกิดขึ้น
4) Near Transfer การถ่ายโยงอย่างใกล้ เป็นการถ่ายโยงความรู้เดิมไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
ที่คล้ายคลึงกัน แต่องค์ประกอบไม่เหมือนกับในสถานการณ์ใหม่
5) Far Transfer การถ่ า ยโยงอย่ า งไกล เป็ น การถ่ า ยโยงที่ มี ก ารน าความรู้ เ ดิ ม ไปใช้ ใ น
สถานการณ์หรือบริบทมี่แตกต่างกันมาก และมีเงื่อนไขความซับซ้อนมากขึ้น
6) Displacement or Creative Transfer การถ่ายโยงอย่างสร้างสรรค์ เป็นการถ่ายโยงใน
ระดับสูง เพื่อสร้างความรู้ใหม่
การแบ่งระดับการถ่ายโยงการเรียนรู้ข้างต้น เป็นการแบ่งระดับจากขั้นต้น (Nonspecific
Transfer) ไปจนถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด ของการถ่ ายโยงการเรี ยนรู้ (Displacement or Creative Transfer)
โดยในระดับที่ 1-2 นั้นเป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้ในระดับง่าย ๆ ส่วนการถ่ายโยงการเรียนรู้ในระดับที่
3 ขึ้นไป เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการนาความรู้ไปใช้ นอกจากนี้ขอบเขตของการถ่ายโยงการเรียนรู้จะขยาย
ขึ้นตามลาดับของการถ่ายโยงในแต่ละดับ ซึ่งค่อย ๆ พัฒนาตั้งแต่ระดับที่ 1-6
ในการกระตุ้น ให้ ผู้ เรี ย นเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในขั้นตอนของประยุกต์ใช้ความรู้ ได้
ดาเนินการตามแนวคิดทฤษฎี และมีหลักการ ดังนี้
พิจารณาตามเกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่ของการถ่ายโยงการเรียนรู้ ที่ได้จัดคุณสมบัติเฉพาะของ
การถ่ายโยงสามารถพิจารณาแบ่งแยกได้ 2 ปัจจัย หลัก ๆ คือ (Barnett & Ceci,2002)
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1) เนื้อหา (Content) คือข้อมูลความรู้ที่ถูกถ่ายโยงไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้
พิจารณาแบ่งได้เป็น
1.1) ธรรมชาติของเนื้อหา (Learning Skill) ได้แก่ ลักษณะเฉพาะขององค์ความรู้ว่ามี
ความเฉพาะเจาะจง หรื อมีรู ป แบบเป็น นัย ทั่ว ไป ตัว อย่างเช่น ข้อเท็จจริงที่ เฉพาะเจาะจง หรือ
กระบวนการที่ทาเป็นประจา ยิ่งข้อมูลมีรูปแบบที่เป็นนัยทั่วไปมากเท่าใดก็ยิ่งแสดงการถ่ายโยงใน
บริบทใหม่ได้มากขึ้น
1.2) ลักษณะของการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การถ่ายโยงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการวัดผลที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น การอบรมที่ไม่ได้ให้ร่องรอยแนวทางสาหรับช่วยลด
ความผิดพลาดที่ผู้เรียนทา กับการอบรมที่ให้ข้อมูลเพื่อช่วยงานการถ่ายโยงเพื่อให้พัฒนาความไวใน
การแก้ปัญหา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการจัดให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังในการถ่ายโยงการเรียนรู้ว่ามี
การจัดการอย่างไร
1.3) ความจาที่จาเป็นของงานการถ่ายโยง หรือข้อความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการแสดงให้
เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังในการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ต้องการวัดในการทดสอบ
การถ่ายโยงว่าในช่วงของการอบรมหรือการเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ความรู้หรือการถ่ายโยงการ
เรียนรู้นั้น มีการเรียกคืนความจาที่เกี่ยวกับทักษะในการเรียนรู้และการนาทักษะนั้นไปใช้
2) บริบท (Context) เมื่อไหร่ และ ที่ไหน : การเกิดการถ่ายโยงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
2.1) ศาสตร์ความรู้ (Knowledge Domain) ได้แก่ ความรู้พื้นฐานที่จะถูกทักษะนาไป
ประยุกต์ใช้
2.2) บริ บ ททางกายภาพ (Physical Context) ทั้งในมุมมองกว้าง เช่น ช่ว งเวลาในการ
อบรมและในการถ่ายโยงที่ดาเนินการในสถานที่ใด เช่น อบรมในโรงเรียนแล้วนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ในห้องทดลอง หรือในสิ่งแวดล้อมในบ้าน ฯลฯ และในมุมมองแคบ เช่น การใช้ห้องเดิม ผู้ทดลอง
แบบเดิม บริบททางกายภาพทั้ง 2 กลุ่มในระหว่างการอบรมและในการถ่ายโยง มีผลต่อความสาเร็จใน
การถ่ายโยงการเรียนรู้
2.3) บริบททางเวลา (Temporal Context) หมายถึง ระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างช่วงของ
การอบรมกับการทดสอบการถ่ายโยง เช่น แค่ไม่กี่นาทีหลังการสอน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งปี หลังการสอน
และคือในกรณีที่การอบรมดาเนินการในบริบทที่ไม่มีเงื่อนไขเวลาจากัด จะถ่ายโยงไปสู่การทางานที่ไม่
จากัดเวลาเช่นกัน หรือไปสู่งานที่มีเวลาจากัด หรือในทางกลับกัน
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2.4) บริบทในการใช้งาน (Functional Context) เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขลักษณะเฉพาะของ
การนาไปใช้ หากการใช้งานความรู้ทักษะนั้นได้ถูกนาไปใช้ตามจุดประสงค์ดั้งเดิม
2.5) บริบททางสังคม (Social Context) งานที่ได้เรียนรู้และดาเนินการถ่ายโยงคนเดียว
หรือร่วมทางานกับคนอื่น ๆ ทักษะที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่จัดไว้ให้อาจถ่ายโยงได้ดีไม่เท่ากับการทางานคน
เดียว หรือ ในทางกลับกันการทางานคนเดียวอาจจะไม่ถ่ายโยงได้ดีเท่ากับการทางานเป็นกลุ่ม
2.6) วิธีการรูปแบบ (Modality) (ในการเรียนรู้กับการถ่ายโยง) ซึ่งแบ่งประเภทได้ทั้งแบบ
กว้าง และแบบแคบ (Macro-Micro aspect) ในระดับกว้างงานการถ่ายโยงอาจจะใช้การรับรู้ทางตา
หรือการหู การเขียนหรือการพูด การอธิบายบรรยายหรือการลงมือทาให้ดู ฯลฯ ในระดับแคบงานการ
ถ่ายโยงเป็นการทาตัวเลือกให้เลือกตอบ หรือการให้เขียนบทความ ฯลฯ
สรุปว่าความแตกต่างของบริบทต่าง ๆ ในการอบรมให้ความรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ มี
มิ ติ อ ย่ า งน้ อ ย 6 มิ ติ ใ นการพิ จ ารณาความแตกต่ างในบริ บ ทด้า นต่า ง ๆ ที่ น ามาเปรี ย บเที ยบใน
การศึกษาด้านการถ่ายโยงการเรียนรู้ การถ่ายโยงอาจจะประสบความสาเร็จให้เกิดการถ่ายโยงอย่าง
ไกลในบางมิติข้างต้น และก็ยังคงความคล้ายในบางมิติในเวลาเดียวกัน ไม่มีความจาเป็นว่าการถ่ายโยง
อย่างไกลจะต้องมีบริบททุกมิติที่แตกต่างกันครบทุกมิติ เราอาจจะสามารถออกแบบทางศึกษาวิจัยให้
ครบถ้วนทุกมิติได้
4.4.5 การสอนให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
การทาความเข้าใจในการถ่ายโยง (Prawat, 1988) ได้เสนอกรอบแนวคิดเพื่อทาความเข้าใจ
การถ่ายโยงความรู้และทักษะของผู้เรียน โดยเน้นที่ตัวแปรพื้นฐาน 3 ชุดที่มีผลต่อความสามารถของ
ผู้เรียนในการเข้าถึงแหล่ งข้อมูลทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีอยู่ ได้แก่ ความรู้
พื้นฐาน (Knowledge bases) กลยุทธ์ต่าง ๆ (Strategies) และ ลักษณะนิสัย (Dispositions) ซึ่งมี
การค้นพบว่าทั้ง 3 ชุดตัวแปรนี้ มีปัจจัยเงื่อนไขคือการจัดระบบทางปัญญาและ การตระหนักรู้ในผล
สะท้อนที่บุคคลสามารถใช้แหล่งข้อมูลทางปัญญาของตนเองได้
1) ตัวแปรด้านความรู้พื้นฐาน(Knowledge Bases) ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสาคัญคือ
ความละเอียดของความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยต่าง ๆ ของความรู้
2) ตัวแปรด้านกลยุทธ์ (Strategies) องค์ประกอบหลักคือ การแลกเปลี่ยนระหว่างกล
ยุทธ์พื้นฐานที่เป็นหลักการต่าง ๆ กับกลยุทธ์ที่มีความจาเพาะเจาะจงมากกว่า การถ่ายโยงความรู้ไปสู่
สถานการณ์ใหม่เป็นงานที่จาเป็น ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและมีความสามารถใน
การทาโครงสร้ างความรู้ ขึ้น มาใหม่ให้ เหมาะสมหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ซึ่งก็คือมีความ
ยืดหยุ่นทางการรู้คิด
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3) ตัวแปรของลักษณะนิสัย (Dispositions) ได้อภิปรายถึงการแสดงออกและความ
ชานาญในการควบคุมพฤติกรรม และเสนอแนะว่าปัจจัยด้านการจัดระบบและความตระหนั กรู้มี
ปฏิกิริยาส่งอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยในการคิดด้วย
ดังนั้น ข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวกับการทาความเข้าใจในความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้
ข้างต้นมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน การที่ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้ไปใช้ได้หรือเกิดถ่ายโยงความรู้
ต้องสร้างให้ผู้เรียนสามารถเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ที่จะใช้ได้อย่างลึกซึ้งก่ อน ซึ่งผู้นั้นจะต้อง
เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วนจนเกิดเป็นโครงสร้างเครือข่ายข้อมูลที่ซับซ้อน (T. J. Shuell,
1990)ในหลากหลายมิติ อันเป็นความสามารถในการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการคิด (Carvalho,2000) ที่
การถ่ายโยงการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้ในงานวิชาชีพครูต่อไป
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันไม่ใช่เรียนเพื่อรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
เข้าใจชัดเจนจนสามารถไปปรับใช้ได้ (Beyer, 1997; ณัฐกานต์ รักนาค, 2552; สุรางค์ โค้วตระกูล,
2533; อารี พันธ์มณี, 2546) โดยมีหลักการดังนี้
1) เน้นและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของวิชาต่าง ๆ ครูควรเน้นและแสดงให้
นักเรียนเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของวิชาต่าง ๆ เช่น สอนวรรณคดีให้สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
การใช้โปรแกรม Hypertexts หรือผังมโนทัศน์ที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างส่วนประกอบของความรู้
2) สอนความเข้าใจกฎเกณฑ์ของวิชาต่างๆ ครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจหลักการ วิธีการของ
สิ่งที่เรียน สอนให้รู้จักการถ่ายโยงแบบทั่วไป (General Transfer) ที่ไม่เจาะจง ซึ่งเป็นการให้หลักการ
ของการเรียนรู้เพื่อรู้วิธีเรียน (Learning How to Learn) แล้วให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างหลาย ๆ
อย่างและสรุปเป็นเกณฑ์ เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในหลากหลายบริบทได้ เช่น การสอน
เรื่อง”ชุมชน” มีการยกตัวอย่างการอยู่ร่วมกันและหน้าที่ หรือบทบาทสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ รวมทั้ง
การอยู่ร่วมกันของสัตว์ เช่น มด ผึ้ง เป็นต้น
3) เปิดโอกาสให้ฝึกตนเองเพื่อให้เกิดทักษะความชานาญ และพัฒนาความสามารถให้สูง
ยิ่งขึ้นโดยส่งเสริมให้นาความรู้ไปใช้กับประสบการณ์หลายรูปแบบ ทั้งการเรียนด้วยตนเอง ศึกษา
ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ศึกษานอกสถานที่เป็นต้น เพราะจะช่วยให้เกิดความเข้าใจจนสามารถสรุปเป็น
หลักการ วิธีการได้
4) ครูควรยอมรับลักษณะความแตกต่างของผู้เรียน ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน จัดกิจกรรม
เพื่อสนองความต้องการของเด็ก และคานึงถึงการส่งเสริมเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
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5) สอนสิ่งที่ผู้เรียนจะนาไปใช้เป็นประโยชน์ได้โดยตรงในชีวิตจริง ใช้สถานการณ์จาลอง
ให้คล้ายกับสถานการณ์ในชีวิตประจาวันในการสอน หรือจัดสภาพการณ์ในโรงเรียนให้คล้ายคลึงกับ
ชีวิตจริ งเพื่อให้ เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้อย่างแท้จริง ชี้ให้ เห็ นความเหมือน และความแตกต่าง
ระหว่างกิจกรรมหรืองานในห้องเรียนกับสถานการณ์ภายนอก หาวิธีการทาให้ผู้เรียนสามารถจดจาคุณ
ลั ก ษณะเฉพาะของทั ก ษะในบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ ผู้ เ รี ย นอาจได้ พ บเจอในอนาคตที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การ
ประยุกต์ใช้ทักษะได้อย่างเหมาะสม เช่น การฝึกพูดหน้าชั้น การเล่นดนตรี การเลือกตั้ง การเรียน
มาตรวัด ควรจะส่งเสริมให้นักเรียนได้วัดขนาดของห้องเรียน และห้องต่าง ๆ ที่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้
มีประสบการณ์ตรง
6) ระมัดระวังการถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงลบ เพราะไม่เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และจัดลาดับ
ขั้นตอนจากง่ายไปยากเพื่อให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวกต่อไป
นอกจากนี้ Bigge (1982) ยังเสนอแนะอีกว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเนื่องจากการ
รับรู้ความคล้ายกันระหว่างสถานการณ์ และสิ่งที่ได้สร้างขึ้นในสถานการณ์หนึ่ง สามารถนาไปใช้ได้อีก
สถานการณ์หนึ่งได้
จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปหลักการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการถ่าย
โยงการเรียนรู้ได้ดังนี้
1) การทาให้ผู้เรียนเกิดโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน (Schema) อันเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของการประมวลผลข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบฐานรากที่สาคัญในการการถ่ายโยงการเรียนรู้ นักเรียน
จะต้องเรียนรู้ถึงแก่นความรู้ (concept) ที่จะถ่ายโยงว่าความรู้ในแต่ละเรื่องที่สามารถเชื่อ มโยงกันได้
ซึ่งเกิดจาการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ต่อไป
2) การทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ใน
ความคล้ า ยคลึ ง ของสถานการณ์ ใ นการเรี ย นรู้ และสถานการณ์ ใ นการถ่ า ยโยงการเรี ย น รู้ ห รื อ
สถานการณ์ใหม่ที่จะต้องนาความรู้จากบริบทเดิมมาใช้ในบริบทใหม่ ครูจะต้องทาให้ผู้เรียนเห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งความเข้าใจในความรู้อย่างลึกซึ้ง เกิดจากการ
วิเคราะห์งานในสถานการณ์ในการใช้ความรู้จะเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนเห็นความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดย
การฝึกทักษะการคิดในการเรียนรู้ในการใช้ความรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้
3) การสอนให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในการคิด เพื่อติดตาม ประเมิน และเรียนรู้ผลของ
การคิดในแต่ละบริบทที่แตกต่าง สะสมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อนามาปรับใช้ในการนาความรู้
ไปใช้ในบริบทใหม่ต่อไป
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ข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวกับการทาความเข้าใจในความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ข้างต้นมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยการที่ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้ไปใช้ได้หรือเกิดถ่ายโยงการเรียนรู้ การ
จั ดการเรี ย นการสอนจะต้องให้ โ อกาสผู้ เรียนได้ฝึ กการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
กระบวนการเรียนรู้ในมิติที่ 4 จากทฤษฎีจุดประสงค์ทางการศึกษาของมาร์ซาโน โดยออกแบบการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องคล้ายคลึงกับงานในอนาคตที่ผู้เรียนจะต้องประสบในชีวิตจริง และให้ผู้เรียนได้ฝึก
คิดและนาความรู้ไปใช้กับบริบทที่มีความแตกต่างจากที่เคยได้ฝึกหรือเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยในการถ่ายโยงการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่ถูกนาไปใช้ถ่ายโยงจากสถานการณ์
หนึ่งสู่อีกสถานการณ์ที่แตกต่าง ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะ ต้องการให้นักศึกษกาศิลปศึกษาสามารถนาความรู้ทางศิลปะที่สอดคล้องตาม
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แ ก่
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
4.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
มีลักษณะเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ ยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและเป็นกรอบทิศทางใน
การกาหนดโครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดยเน้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย (Standards-based unit) มีการ
กาหนดแก่นเรื่องของหน่วย (Theme) ซึ่งเอื้อต่อการหลอมรวมเนื้อหาของศาสตร์สาขาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันเป็นหน่วยการเรียนรู้ บูร ณาการ และกาหนดงานให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อฝึ กฝนและเป็น ร่องรอย
สาหรับประเมิน การจัดการเรียนรู้เป็นหน่วยลักษณะนี้ เนื้อหาสาระ และกิจกรรมจึงเป็นเพียงหนทาง
ที่จะนาพาผู้เรียนไปถึงเป้าหมาย คือมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
กลุ่ ม สาระศิ ล ปะ ประกอบด้ ว ยสาระทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรี และนาฏศิ ล ป์ ซึ่ ง แต่ ล ะสาระ
ประกอบด้ ว ยมาตรฐานการเรี ย นรู้ ส าระละ 2 มาตรฐาน โดยสาระทั ศ นศิ ล ป์ ป ระกอบด้ ว ย 2
มาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่
มาตรฐาน ศ. 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ.1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
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มาตรฐานการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ข้างต้นประกอบด้วยตัวชี้วัดในระดับชั้นต่าง ๆ รวม
ทั้งสิ้น 104 ตัวชี้วัด ทาให้ได้ทราบขอบเขตของผลการเรียนรู้ที่จะต้องเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอน
ศิลปะจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติในองค์ความรู้เหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้
และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ ดังนี้
ตารางที่ 2.3 วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
หัวข้อ
ตัวชี้วัด ร้อยละ
สิ่งที่ครูศิลปะต้องรู้
1. ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ
34
32.69
2. วิธีการสร้างและนาเสนอผลงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย
18
17.30
3. การใช้อุปกรณ์ และปฏิบัติทักษะ เทคนิค วิธีการทางศิลปะรูปแบบ
29
27.88
ต่าง ๆ
4. รูปแบบ คุณค่างานทัศนศิลป์ และหลักการวิจารณ์
15
14.42
5. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
12
11.53
กลุ่มต่าง ๆ
6. คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
7
6.73
สากล
7. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน
4
3.84
สิ่งที่ครูศิลปะต้องทาได้
1 ความสามารถในการรับรู้ ตอบสนอง และซาบซึ้งในงานศิลปะ
2 การระบุ บรรยาย
3 การอธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบและวิจารณ์
4 สะท้อนการรับรู้และการประเมินผลงานศิลปะ
5 การเห็นคุณค่าในงานศิลปะ
6 ความสามารถในการปฏิบัติ และแสดงออกผ่านการสร้างผลงานศิลปะ
7 การปฏิบัติทักษะ เทคนิค ใช้อุปกรณ์ตามวิธีการทางทัศนศิลป์รูปแบบ
ต่าง ๆ
8 การสร้างแนวคิด แก้ปัญหาการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะของ
ตนเองเพื่อสื่อความหมาย

79
38
32
7
2
42
25

75.96
36.58
30.76
6.73
1.92
40.38
24.03

17

16.34
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การวิเคราะห์หัวข้อเนื้อหาในสาระการเรียนรู้ศิลปะข้างต้น จะสังเกตได้ว่าเนื้อหาในหลักสูตร
แกนกลางฯ ให้ ความส าคัญกับ เนื้ อหาในเรื่อง ทัศนธาตุและหลั กการออกแบบ (32.69%) การใช้
อุปกรณ์ และปฏิบัติทักษะ เทคนิค วิธีการทางศิลปะรูปแบบต่าง ๆ (27.88%) และวิธีการสร้างและ
น าเสนอผลงานทั ศ นศิ ล ป์ เ พื่ อ สื่ อ ความหมาย (17.30%) ตามล าดั บ โดยเน้ น ไปที่ พ ฤติ ก รรม
ความสามารถในการรับรู้ ตอบสนอง และซาบซึ้งในงานศิลปะ(75.96%) ความสามารถในการปฏิบัติ
และแสดงออกผ่านการสร้างผลงานศิลปะ(40.38%) และการระบุ บรรยาย (36.58%) ตามลาดับ
จากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนศิลปะที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์ความรู้
ทางศิลปะที่ไม่มีโครงสร้าง (Ill-structure Domain) และการตัดทอนความซับซ้อนของความรู้เพื่อให้
การเรียนและการสอนในขั้นต้นเป็นไปได้โดยง่าย (Short,1993) ทาให้ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะได้อย่างลึกซึ้ง จนสามารถนาความรู้ไปใช้หรือเกิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์ความรู้ทางศิล ปะ
โดยใช้กระบวนการการเรี ย นรู้ ที่ป ระกอบด้ว ยมิ ติ ข องการคิด 5 มิติ จากทฤษฎีจุดประสงค์ ท าง
การศึกษาของมาร์ซาโนเป็นกรอบการทางานในการพัฒนารูปแบบฯ โดยบูรนาการร่วมกับหลักการ
ของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด (Cognitive Flexibility) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ระดับสูงใน
เนื้อหาที่มีความซับซ้อน (Ill-structure Domain) โดยใช้คุณสมบัติของกรณีศึกษาเป็นแก่น ร่วมกับ
เน้นไปที่การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและช่วยจัดการ
กับความซับซ้อนของความรู้ทางศิลปะ โดยมีกลยุทธ์การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ตามแนวทาง
ในการพัฒนาการคิดของ Beyer (1997) โดยใช้ขอบเขตเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพศิลปศึกษา (มคอ.1) ด้านความรู้ที่เน้นการเรียนรู้ความรู้
ความเข้าใจผ่านการเรียนรู้บูรณาการในศาสตร์ของ การปฏิบัติงาน ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์
และสุนทรียศาสตร์ เป็นกรอบแนวคิดในการสอดประสานหัวข้อหลักต่าง ๆ ในการจัดระบบความรู้
เพื่อคาดหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะที่ตนเองได้เคยเรียนรู้มาก่อนมากขึ้น อัน
เป็นพื้นฐานสาคัญในการนาความรู้นั้นไปใช้ในบริบทใหม่ หรือการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยผู้เรียน
สามารถนาความรู้ทางศิลปะและวิธีคิดในการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์ความรู้นั้น
ไปใช้ในออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน อันเป็นเป้าหมายของศิลปศึกษาได้ต่อไป
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5 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้และ ความคงทนในการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ และ
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่บุคคลที่รับการถ่ายทอดจากผู้อื่นตลอดจนสื่อและ
แหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือเกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยตัวของผู้เรียนรู้เอง ดังนั้น
ลักษณะวิธีการเรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะและบุคลิ กภาพของบุคคล เช่น การเรี ยน
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนบางคนใช้เวลาในการฝึกฟังและพูดไม่นานก็สามารถพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ใน
ขณะเดียวกันมีอีกหลายคนที่ต้องใช้เวลานานกว่ามากมายนัก กว่าจะฟังเข้าใจและพูดสื่อสารออกไปได้
เป็ น ต้ น การเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไรนั้ น ขึ้ นอยู่ กั บ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ต่ า ง ๆ ซึ่ ง จากแนวคิ ด ของ
นักจิตวิทยาทั้งในและต่างประเทศเพียงส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ (Bandura, 1977;
Kalat,1999; สุชา จันทน์เอม, 2544; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544)
5.1.1 สภาพของบรรยากาศในการเรียนรู้ สภาพโรงเรียนและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนเป็นการจูงใจให้เกิดความอยากเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม ทาให้เกิดความสบายใจ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เรียนอย่างมีความสุข โดยควรจัดให้มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
และมีการฝึกฝนตลอดเวลาเพื่อนาไปสู่การหยั่งรู้และเป็นความจาถาวร
5.1.2 ครูผู้สอน ควรเปิดกว้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งต่อผู้สอนและต่อ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมและมีเนื้อหาให้มีการรับรู้ใหม่ ๆ เพื่อนามาสอนให้ทันเหตุการณ์ โดยครูต้องมีการ
พัฒนาตนเองตลอดเวลาโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ให้ตนเองมีความพร้อมใน
การสอน การแนะแนว และการให้คาปรึกษาเมื่อนักเรียนต้องการในระหว่างการจัดกิจกรรมหรือนอก
ชั้นเรียนให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหาที่สงสัย และให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
5.1.3. สื่อการเรียนรู้ มีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก และมี
ความน่าสนใจและมีความเหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาของที่สอน พยายามให้มีการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ โดยจะต้องคอยตรวจสอบความพร้อมของสื่อที่จะใช้งาน นอกจากนี้ควร
ใช้สื่อจากภูมิ ปัญญาในท้องถิ่นและจากการดัดแปลงวัสดุที่หาง่าย หรือเหลือใช้ หรือนาของเก่ามา
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและแปลกใหม่อยู่เสมอ โดยอาจจะให้นักเรียนมีส่วนในการผลิตและใช้
สื่อทั้งในรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
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5.1.4. คุ ณ ลั ก ษณะของนั กเรี ย น หรื อ ผู้ เ รี ย น มีความพร้อ มที่ จะเรีย นทั้ งด้ านร่ างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียน แรงจูงในใฝ่
สั มฤทธิ์ ต้องการเรี ย นรู้ อยู่ ตลอดเวลาและสนใจแสวงหาความรู้ ที่ ซับ ซ้ อนด้ว ยตนเองจนประสบ
ผลสาเร็จ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ ผู้สอนควรสารวจผู้ เรียนว่ามี
พื้นฐานในเรื่องที่จะเรียน หรือความรู้เดิมที่มีอยู่จะช่วยเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใหม่หรือไม่ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
5.1.5. วิธีการสอน จัดกิจกรรมที่หลากหลายง่ายต่อการฝึกปฏิบัติ และกระตุ้นให้เด็กอยาก
เรียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้ความใส่ใจในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดและมีเทคนิค
การสอนที่เข้าใจง่าย โดยครูทาหน้าที่ดูแลให้คาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและให้กาลังใจในการแก้ปัญหา
อ านวยความสะดวกในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นโดยการปฏิ บัติ จ ริ ง และแน่ ใ จว่า ไม่ ส่ ง ผลลบต่อ
ความรู้สึกนึ กคิดของเด็ก เมื่อดาเนินกิจกรรมจนเสร็จมีการสรุปผลการเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
และมีการประเมินตลอดเวลาทั้งก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังสอน
5.1.6. วิธีเรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีที่ตนถนัดทั้งวิธีการคิดและวิธีการเรียนรู้ (Thinking Style
and Learning Style) ย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี มีการเสริมแรง (Reinforcement) ที่ให้การ
ตอบสนองที่ถูกต้องและผู้เรียนต้องการ นอกจากนี้การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning)
เป็นการนาเอาความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนบทเรียนใหม่ และการ
ฝึกหัด (Training) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติซ้าแล้วซ้าอีก เพื่อให้เกิดทักษะหรือความ
ชานาญ โดยเฉพาะในด้านวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เป็นต้น
5.1.7. การส่งเสริมสนับสนุน โดยการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์ เห็นความสาคัญของวิชา
ต่าง ๆ ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ ครูมีการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อทาผลงาน ผู้ดูแลระดับนโยบายมีการ
ให้การสนับสนุนและหางบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ จัดให้มีการอบรมครู รวมทั้งการหาสื่อ
อุปกรณ์ให้ตามความเหมาะสมให้ขวัญและกาลังใจครูในการปฏิ บัติงาน และมีการกากับติดตามการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือตามความต้องการอย่างเหมาะสม
5.1.8. แหล่งเรียนรู้ จัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามความต้องการตาม
ธรรมชาติ/ในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน และให้การสนับสนุน
ในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
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สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทั้ง 8 ประการนั้นเป็นปัจจัยทางบวก คือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ ในขณะเดียวกันก็ควรรับรู้ปัจจัยที่ทาลาย
สมอง ยับยั้งการเจริญเติบโต จนส่งผลให้สกัดกั้ นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการตระหนัก
และหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1.) การขาดอาหารและภาวะโภชนาการ เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่
รวมถึงการได้รับสารพิษ ที่ส่งผลต่อสมองทาให้การรับรู้และการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ
2.) วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูที่ดุด่า ไม่ให้กาลังใจ และไม่แสดงความรัก
ไม่ให้ความอบอุ่น ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันในครอบครัว รวมทั้งครอบครัวแตกแยก มีผลให้เด็ก
ไม่อยากอยู่ ไม่อยากไปโรงเรียน ไม่สนใจในการเรียน หนีเรียน เป็นต้น
3.) สภาพแวดล้อม สังคม ชุมชนที่แตกแยกมีการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นแหล่งมั่วสุมทั้ง
เกมออนไลน์ ไนต์คลับ บาร์เบียร์ เป็นต้น ล้วนชักจูงเด็กไปสู่ความเสียหาย ไม่ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์
4.) ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ขาดความสุข มีความวิตกกังวล มอง
ตนเองในแง่ลบ ล้วนส่งผลต่อการหลั่งสารเคมีในสมองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
5.) การอดนอนด้วยสาเหตุต่าง ๆ โดยทาให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
รวมทั้งไม่มีการออกกาลังกายทาให้ประสิ ทธิภาพในการทางานของสมองลดลง สมองล้ าทาให้ไม่
สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้เท่าที่ควร
6.) สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ สมองจึงไม่พัฒนาส่งผลให้การ
เรียนไม่พัฒนาไปด้วย
7.) ความเครียด ความวิตกกังวล ถ้ามีน้อยและนาน ๆ ครั้ง จะมีผลให้เรามีแรงกระตุ้นใน
การทางานได้สาเร็จ แต่หากมีมาก บ่อย และนานจนเกินไปจะทาให้ร่างกายหลั่งสารคอร์ติซอลซึ่งมีผล
ต่อการทางานของสมอง คือทาให้สมองรับรู้และเรียนรู้ได้ช้าลง การทางานของสมองถูกยับยั้ง ทาลาย
องค์ประกอบของเซลล์ส มอง เช่น ใยประสาท ทาให้ภูมิต้านทานต่า เกิดผลกระทบต่อระบบย่ อย
อาหาร เกิดโรคความดันโลหิต และโรคหัวใจ เป็นต้น
วรรณี ลิมอักษร (2554) กล่าวถึงตัวแปรที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และทาให้บุคคล
เรียนรู้ได้มากน้อยไม่เท่ากันมีอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1) ตัวแปรที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน สิ่งสาคัญในตัวผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ได้แก่
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1.1) เพศ โดยธรรมชาติทั่ว ๆ ไปแล้ว เพศหญิงกับเพศชายจะมีความสามารถในการเรียนรู้
ใกล้เคียงกัน แต่เนื่ องจากทั้งสองเพศมีความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียนรู้ และความคาดหวัง
ของสั งคมแตกต่างกัน จึ งทาให้ ทั้งสองเพศประสบความส าเร็จ ในการเรียนรู้ แขนงวิช าต่าง ๆ ไม่
เหมือนกัน
1.2) อายุ เมื่อมีการเจริญเติบโตจากวัยทารกไปสู่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ บุคคลจะมี
ความพร้อมในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปตามวัย โดยเฉพาะในช่วงอายุ 20-25 ปี จะเป็นระยะที่บุคคลมี
ความพร้ อมในการเรี ย นรู้ มากที่สุ ด ทั้งความพร้อมด้านสมอง ความสนใจ ตลอดจนการมองเห็ น
ความส าคัญของการเรี ย นรู้ แต่เมื่อผู้ เรียนมีอ ายุเลย 35 ปีขึ้นไปแล้ ว ความพร้อมในการเรี ย นรู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจาจะลดลง ซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนจากการที่ผู้เรียนต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าเดิม
1.3) ความสนใจและความตั้งใจในการเรียน ผู้เรียนที่มีความสนใจในการเรียน เพราะมี
ความต้องการ เพราะมีความสามารถ หรือความสนใจจากความสาเร็จ ย่อมทาให้ผู้เรียนมีสมาธิ จด
จ่อ ทุ่มเทให้กับการเรียนเต็มที่ และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่มีระดับ
สติปัญญาและความสามารถที่เท่าเทียมกัน แต่มีความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียนต่ากว่า
1.4) ผู้ เรี ย นที่มีส ติปั ญญาในระดับสู ง เยี่ยมสามารถเรีย นรู้ใ นสิ่ ง ที่ย าก มีลั กษณะเป็ น
นามธรรม และมีความสลับซับซ้อนได้ดีและเร็วกว่าผู้เรียนที่มีสติปัญญาระดับปานกลางหรือต่าส่วน
เรื่องความถนัดนั้นผู้เรียนที่มีความถนัดในด้านใดก็ยอมเรียนรู้ในด้านนั้นได้ดีกว่าบุคคลอื่นด้วย
1.5) ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ในการเรียนรู้ใด ๆก็ตาม ถ้าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน
ในเรื่องนั้นมาก่อนย่อมทาให้การเรียนรู้เกิดขึ้นง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีประสบการณ์เดิน
มาก่อน
1.6) เจตคติ ไม่ว่าเจตคติต่อสถาบันการศึกษารายวิชาที่เรียนและเจตคติต่อครูผู้สอนล้วนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้นทางนี้และเจตคติที่ดีจะทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจสนใจและทุ่มเทให้กับการ
เรียนมากขึ้น
1.7) ความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสัมผัส โดยเฉพาะหูกับตาเป็นอวัยวะสาคัญในการเรียนรู้
มาก หากผู้เรียนมองเห็นไม่ชัดเจนเพราะสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวหรือตาบอดตลอดจนการได้
ยิ น ไม่ชัดเจนจากการหู ตึงหรื อหู ห นวกก็จะไม่ส ามารถรับสั มผั ส และรับรู้ข้ อมูล ที่จ ะต้ องเรีย นรู้ ไ ด้
ครบถ้วนก็จะทาให้เกิดความล้มเหลวหรือมีการเรียนรู้ผิดพลาดได้
2). ตัวแปรที่เป็นบทเรียนหรือวิธีเรียน ได้แก่
2.1) ความยากง่ายของบทเรียน บทเรียนที่ยากหรือง่ายจนเกินไปย่อมทาให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนต่ากว่าบทเรียนที่มีความยากง่ายในระดับปานกลาง
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2.2) ความสั้นยาวของบทเรียน บทเรียนที่ยาวจนเกินไปจะทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
หรือเกิดความเมื่อยล้าในการเรียนได้เร็วกว่าบทเรียนสั้นๆ
2.3) บทเรียนที่เรียนโดยการปฏิบัติหรือทดลอง การปฏิบัติหรือการทดลองจะทาให้ผู้เรียน
มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถจดจาเนื้อหาที่เรียนไปได้ดีกว่าบทเรียนที่เรียนจากคา
บอกเล่าหรือคาอธิบายของครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว
2.4) บทเรียนของวิชาประเภททักษะ ไม่ว่าทักษะทางภาษาตัวเลขหรือทักษะทางการ
เคลื่อนไหวการปฏิบัติฝึกฝนเป็นประจาจนทาให้เรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติฝึกฝน
3.) ตัวแปรที่เกี่ยวกับตัวครูผู้สอน ถ้าการเรียนรู้นั้นจาเป็นต้องมีครูผู้สอนสิ่งสาคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ ได้แก่
3.1) บุคลิกภาพของครูผู้สอนได้แก่รูปร่างหน้าตาการแต่งกายหรือความเชื่อมั่นในตัวเอง
ของครูผู้สอนวันสิ่งเหล่านี้จะสามารถจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนได้
3.2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน ดังคากล่าวที่ว่าครูผู้สอนหรือคือผู้ที่
ทาให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อผู้เรียนเข้าใจบทเรียนจะจริงใจให้เกิดความต้องการหรืออยาก
เรียนในบทเรียนต่อไป
3.3) ความรู้ในเนื้อหาที่สอน ครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนควรจะมี
ความมั่นใจในการสอนและผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้วย
สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้มีทั้งปัจจัยบวกซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ดี ประกอบด้วย สภาพของบรรยากาศในการเรียนรู้ ครูผู้สอน สื่อการเรียนรู้ คุณลักษณะของนักเรียน
หรือผู้เรียน วิธีการสอน การส่งเสริมสนับสนุน แหละแหล่งเรียนรู้ และปัจจัยลบที่เป็น การขัดขวาง
ไม่ให้เรียนรู้ได้ตามต้องการ ได้แก่ การขาดอาหารและภาวะโภชนาการ วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่
และผู้เลี้ยงดู สภาพแวดล้อม ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ การอดนอน สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ใช้
ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ และการมีความเครียด ความวิตกกังวลในระดับสูง นอกจากนี้อิทธิพลที่ทา
ให้บุคคลเรียนรู้ได้มากน้อยไม่เท่ากันพิจารณาได้จาก คุณลักษณะของผู้เรียน ลักษระของบทเรียน
และคุณลักษณะของผู้สอน
5.2 ความคงทนในการเรียนรู้
ในการรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งใด ย่อมมีการจดจาในองค์ความรู้ ข้อมูล หรือสารสนเทศที่ได้รับ แม้
จะเป็นการจดจาหรือระลึกได้เพียงบางส่วนก็ตาม เรียกความจาหรือการระลึกได้นั้นว่า ความคงทนใน
การเรียนรู้ นักการศึกษาได้กล่าวถึงความคงทนในการเรียนรู้ไว้ดังนี้
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5.2.1 ความหมายความคงทนในการเรียนรู้
ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นความจาหรือการระลึกเรื่องราว ประสบการณ์จากการเรียนรู้
โดยสามารถเรียกคืนความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้งานตามที่ต้องการได้ นักการศึกษาได้ให้
ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540 : 80) ได้ให้ความหมาย
ว่า ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึ ง การที่คนเราสามารถบอกเหตุการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ แล้ว
สามารถแสดงประสบการณ์ดังกล่าวออกมาในรูปของการระลึกได้หรือการแสดงออกทางพฤติกรรม
พิชัย จันทร์พร้อม (2542 : 23) ได้สรุปเรื่องการคงทนในการเรียนรู้คือ ความสามารถในการ
ระลึกได้กับสิ่งเร้าที่เคยเรียนมาหลังจากที่ได้ทิ้งไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือการคงทนไว้ ซึ่งผลการเรียนรู้
สุชา จันทน์เอม (2544: 202)ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคงทนในการเรียนรู้หมายถึงสภาพ
หรื ออาการตอบสนองที่เกิดจากการเรียนรู้ม าแล้ ว แสดงออกมาให้ เห็ นอีกในปัจจุบันและบุ ค คล
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เคยรับรู้และเก็บเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบมาแล้วออกมาได้อย่างถูกต้อง
จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการระลึก
ได้หรือจดจาข้อมูล เนื้อหา ประสบการณ์ ที่เคยรับรู้มาแล้ว ไว้หลังจากที่ทิ้งระยะเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่ง
ผู้เรียนจะสามารถนาข้อมูล เนื้อหา หรือประสบการณ์ที่จดจาได้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
การแก้ปัญหา หรือในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นประสบการณใหม่อย่างเป็นประโยชน์
นอกจากนี้ นักวิชาการ (Gordon,1989; Purdy, 2001; ชัยพร วิชชาวุธ,2520; พรพิไล เลิศ
วิชา, 2552) ยังได้อธิบายความสาคัญของความคงทนในการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ความคงทนในการ
เรียนรู้ช่วยให้มนุษย์สามารถจดจาเหตุการณ์ต่าง ๆ และจาได้ว่า ถ้าทาอย่างนั้น จะได้ผลอย่างไร ความ
คงทนในการเรี ย นรู้ จึงทาให้ การรั บรู้ข้อมูลต่าง ๆ ยังคงอยู่ เพราะเป็นการสร้างภาพความคิดไว้
ความรู้และพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งมนุษย์คิดว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ความจริงแล้ว ล้วนเป็นผล
จากความคงทนในการเรียนรู้ทั้งสิ้น ความคงทนในการเรียนรู้ จึงเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนระดับที่
สูงขึ้น
5.2.2 ปัจจัยที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้
ความคงทนในการเรียนรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย
ประการ นักการศึกษาได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ไว้พอสรุปได้ดังนี้
Hunter (1993) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
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1) ช่ ว งเวลาก่ อ นวั ด ความคงทนในการเรี ย นรู้ ( time interval before retention is
measured) หากช่วงเวลานี้นานเท่าใด ความคงทนในการเรียนรู้จะลดลงเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อการ
เรียนรู้สิ้นสุดลงทันทีทันใด จะยังคงมีปริมาณความคงทนในการเรียนรู้อยู่มาก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป
นาน ก็อาจเกิดการสูญเสียความคงทนในการเรียนรู้ได้
2) ระดับของการเรียนรู้เดิม (the degree of original learning) มีความสัมพันธ์กับความ
คงทนในการเรียนรู้โดยตรง ถ้าการเรียนรู้เดิมอยู่ในระดับสูง ความคงทนในการเรียนรู้จะมาก
3) การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful learning) ข้อมูลที่ผ่านการเรียนรู้อย่ างมี
ความหมายจะสามารถคงอยู่ในความทรงจาได้ดีกว่าข้อมูลที่ไร้ความหมายสาหรับผู้เรียน
4). ความรู้สึกที่เกิดขึ้น (presence of feeling tone) ความรู้สึกขณะเรียนรู้มีผลต่อความจา
หากขณะที่เรียนรู้มีความสุข ก็จะทาให้จดจาได้ดีและมีความคงทนในการเรียนรู้ แต่ถ้ามีความทุกข์
ขณะเรียน ก็จะปิดกั้นการเรียนรู้
5) การถ่ า ยโยงทางบวกและทางลบ (positive and negative transfer) การเรี ย นรู้ ที่ มี
ความสุข ทาให้จดจาได้ดีและนาไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้น แต่การเรียนรู้ที่ไม่มีความสุข จะทาให้
การถ่ายโอนความรู้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะจะเกิดภาวะหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ ดังนั้นจึงไม่เกิดความคงทน
ในการเรียนรู้
6) การเรี ย นรู้ ใ ห้ ม ากขึ้ น และการฝึ ก หั ด (overlearning and schedule of practice)
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การฝึกฝน หรือการทาซ้าภายหลังการเรียนรู้ จะทาให้เกิดความคงทนใน
การเรียนรู้
Gagne (1970 อ้างถึงใน พรรณี ช.เจนจิต, 2528:231-233) กล่าวว่า ได้อธิบายขั้นตอน
กระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
1) การจูงใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ ต้องการที่จะเรียนรู้
2) ความสัมพันธ์ของการรับรู้กับการคาดหวัง ซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนรู้สิ่งที่สอดคล้องกับ
ความตั้งใจของตนเอง
3) การปรับขยายการรับรู้ เป็นการจัดขยายการรับรู้ ซึ่งมีทั้งการจาระยะสั้นและการจา
ระยะยาว
4) การสะสมสิ่งที่เป็นการเรียนรู้ เป็นการสะสมสิ่งที่เรียนรู้ให้คงอยู่ หรือเป็นการจาระยะ
ยาวซึ่งคงทนถาวร
5) การระลึกได้ เป็นความสามารถของสมองที่จะระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
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6) การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นความสามารถในการนาความรู้หรือกฎเกณฑ์ที่ได้จากการ
เรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7) การแสดงพฤติกรรมสนองตอบการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถที่ได้เรียนรู้มา
8) การแสดงผลย้อนกลับ เป็นการแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบเพื่อนักเรียนจะได้
เกิดกาลังใจ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
9) การผังตัวในความจาระยะยาว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีอยู่ในความจา
ระยะยาวกับสิ่งที่ต้องจา
Atkinson R. C. & Shiffrin R. M. (1968) ได้ส ร้างทฤษฎีความจาขึ้นเพื่ออธิบาย
กระบวนการต่าง ๆ ในความจาระยะสั้น (Short-Term Memory : STM ) และ ความจาระยะยาว
(Long-Term Memory: LTM ) ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีความจาสองประการ (Two-Process Theory of
Memory) ทั้งนี้ STM เป็นความจาชั่วคราว สิ่งใดก็ตามที่อยู่ใน STM ต้องรับการทบทวนตลอดเวลา
มิฉะนั้นความจาจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว และสิ่งใดก็ตามที่อยู่ใน STM เป็นระยะเวลานาน สิ่งนั้นก็
มีโอกาสฝังตัวอยู่ใน LTM มากยิ่งขึ้น และถ้าเราจาสิ่งใดไว้ใน LTM จะมีสภาพเป็นความคงทนถาวร
นั่นคือความคงทนในการจานั่นเอง ตามทฤษฎีความจาสองกระบวนการของ Atkinson and Shiffrin
ข้างต้น ได้อธิบายว่าช่วงระยะเวลาที่ความจาระยะสั้นจะฝังตัวกลายเป็นความจาระยะยาวหรือความ
คงทนในการเรี ย นรู้ จะใช้เวลาประมาณ 14 วัน หลั งจากเกิดการเรียนรู้จากทฤษฎีความจาสอง
กระบวนการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงจะวัดความคงทนในการเรียนรู้หลังการสอนเสร็จสิ้นแล้วเป็นเวลา 2
สัปดาห์ หรือ 14 วัน
กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้มีอยู่อยากหลากหลาย อาทิ ระดับ
ความรู้เดิม แรงจูงใจในการเรียน การเรียนรู้ที่มีความหมาย การฝึกฝนและทบทวน การแสดงพฤติกรม
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นย่อมส่งผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มากน้อยแตกต่างกัน โดยความคงทนในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน เพราะถ้าหาก
ผู้เรียนจดจาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วได้เป็นอย่างดี ก็จะสามารถนาเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อ
ต้องการ ซึ่งความคงทนในการเรียนรู้นั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ถ้านักเรียนได้รับการสอนที่สร้างความเข้าใจ และฝึกทักษะอย่างเพียงพอแล้วก็จะทาให้เกิดความคงทน
ในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ต่อไป
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับนักศึกษาครูศิลปศึกษา
Wade-Leeuwen (2012)ท างานวิ จั ย เรื่ อ ง “Boundary Breaking: Intercultural
‘Hands-On’ Creative Arts Workshops” เพื่อแก้ปัญหาความรู้สึกไม่มั่นใจในการสอนและอภิปราย
ผลงานศิลปะของนักศึกษาฝึกสอนในระดับประถม และการจัดกิจกรรมร่วมกับศิลปินอันเป็นนโยบาย
ทางศิลปศึกษาอย่างหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของนักศึกษาฝึกสอนที่มีต่องานทัศนศิลป์ต่างทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน โดยใช้
งานวิจัยที่มีศิลปะเป็นแกน (Arts-based Research) เครื่องมือในงานวิจัยประยุกต์กรอบแนวคิดใน
การฝึกปฏิบัติงานในชุมชนทางวัฒนธรรมเชิงกรณีศึกษา Linear Motion ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ฝึกสอนได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างจากศิลปินผู้เชี่ยวชาญ และทาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
นาเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกับศิ ลปินเกี่ยวกับผลงานศิลปะของเขา ทาให้นักศึกษาครูมีความ
มั่นใจในการสนทนากับศิลปินและเชิญศิลปินเข้าสู่การเรียนการสอนของตนในอนาคต และยังเป็นการ
เปิดมุมมองทางวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมีความหมาย ที่นักศึกษาครูจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนของตนเองได้
Maniaci & Chandler-Olcott.(2010) ทาการวิจัยเรื่อง “ Still Building That Idea :
Preservice Art Educators’ Perspectives on Integrating Literacy across the Curriculum”
การวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นศึกษามุมมองนักศึกษาศิลปศึกษาในการบูรณาการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้กับการ
สอนศิลปะของตนเอง การวิจัยใช้เวลา 1 ภาคการศึกษาตามแนวทางของการศึกษาปรากฎการณ์
วิทยา (phenomenology) ผู้ ร่ ว มวิจัยประกอบด้ว ยนักศึกษาศิล ปศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา 4 คน ใช้เวลาทากิจกรรม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วยการอภิปรายกลุ่ม
และกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์และสะท้อนความคิดเห็นตามวิธีการของการวิจัย
นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 1 หน่วยกิตในการไปศึกษาโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชุมชนสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้เข้าใจมุมมองของผู้เรียนถึงอุปสรรคในการ
เรียนรู้เนื้อหา และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้วิธีการสอนต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มา ข้อค้นพบ
สาคัญจากงานวิจัยคือ นักศึกษาได้แสดงมุมมองของตนเองได้มากขึ้น และเห็นว่ารายวิชาที่สอนแนวคิด
ทฤษฎีเป็นพื้นฐานสามารถพัฒนานักศึกษาได้จากการอ่าน การสาธิตจากครูผู้สอน และกิจกรรมต่าง ๆ
ในชั้นเรียนที่ไม่เพียงเน้นการอ่านและเขียนเอกสารตาราทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เอกสารที่เป็น
ภาพและการพูดคุยก็มีความสาคัญในชั้นเรียนศิลปะ และมีประโยชน์ให้นักศึกษาได้รู้ว่าวิธีการต่างๆ ใน
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การรับรู้และสื่อสารที่มีคุณค่ามากขึ้นจากการเรียนรู้หลักการ ในเวลาเดียวกันรายวิชาที่ใช้ในการวิจัย
ได้พัฒนานักศึกษาอย่ างมากจากการบูรณาการในการเลื อกอ่านและเขียนกิ จกรรมต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผลและอย่างสม่าเสมอ และแม้ว่ารายวิชาจะเน้นไปที่เนื้อหาทางทฤษฎีก็ตาม หน่วยการเรียนรู้ที่
นักศึกษาสร้างขึ้นในตอนท้ายของภาคการศึกษา แสดงถึงวิธีการที่พวกเขานาทฤษฎีไปใช้ในการสอน
ของตนเองในอนาคต
Lazo, V. G., & Smith, J.(2014) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “ Developing thinking skills
through the visual: An a/r/tographical journey” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาวิธีก ารใน
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านภาพ ซึ่งมีจุดเน้นที่ “การคิด” และการพัฒนาการ
รับรู้ทางทัศน์ (visual competency) งานวิจัยศึกษากลยุทธ์ที่ครูศิลปะใช้ในการกระตุ้นทักษะการ
คิดของนักเรียนผ่านปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบรายบุคคลและในชั้นเรียน และในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผู้ ร่ ว มวิจั ย มาจากการเลื อกแบบเจาะจง จากโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1)
ครูผู้สอนทัศนศิลป์ที่มีประสบการณ์จากโรงเรียนของรัฐที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย กับ
นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นอาสาสมัคร อายุ 13 ปีชาวฟิจิโดยมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ และเรียน
ถ่ายภาพ และ 2) ครูผู้สอนทัศนศิลป์ ในโรงเรียนเอกชนกับนักเรียนหญิงของชาวตะวันตก โดย
นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครได้เรียนจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ใช้การเก็บข้อมูลจาก 1) การสัมภาษณ์ครู
แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้การบันทึกเสียง 2) การบันทึกเสียงและการถ่ายภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน 3) การบันทึกเสี ยงการสัมภาษณ์นักเรียนโดยเน้นถึงความสาคัญของภาพที่มีต่อนักเรียน
วิธีการในการเลื อกศิล ปิ นที่มีอิทธิพลต่อผลงานของตนเอง และวิธีการที่นักเรียนสร้างแผนที่ของ
กระบวนการคิดของตนเอง และ 4) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียน 3 ชิ้น จากผลการวิจัย
นั ก เรี ย นได้ แ สดงถึ ง ความตระหนั ก ในการคิ ด ของตนเอง รวมทั้ ง ความสามารถในการประเมิ น
สังเคราะห์ และสื่อสารแนวคิดต่าง ๆ ผ่านการเขียนและภาษาภาพของตนเอง งานวิจัยนี้ได้แสดงว่า
นโยบายทางการศึ ก ษา หลั ก การออกแบบหลั ก สู ต รเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ต่ อ ความเชื่ อ ในพลั ง การ
เปลี่ยนแปลงของศิลปะและการสืบสอบอย่างมีเหตุผล ในการสร้างผู้เรียนทัศนศิลป์ให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ควรเน้นการสอนทักษะการคิดและการส่งเสริมการให้เหตุผลของนักศึกษาแต่ละคน
Vanada, D.I. (2016) ดาเนินการวิจัยเรื่อง “An equitable balance: Designing quality
thinking systems in art education.” งานวิจัยใช้รูปแบบผสม (Mixed Model) ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยศึกษคุณภาพการคิดของนักเรียนในห้องเรียนศิลปะและการออกแบบ ได้แก่
ทักษะการคิดต่าง ๆ (วิจ ารณญาณ สร้างสรรค์ และการนาไปใช้) ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า

79
ห้องเรียนที่มีการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแสดงผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สั ม พั น ธ์ กั บ ภาพรวมความฉลาดของผู้ เ รี ย น แสดงว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ธี ก ารสอนของครู มี
ผลกระทบทางบวกต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และการนาไปใช้ รวมทั้ง
ลักษณะนิสัย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาจากแบบบันทึกการสังเกตของผู้วิจัย การสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็ น ทางการ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการอุ ป นั ย (Inductive) ท าให้ เ กิ ด ทฤษฎี “Quality Thinking
Systems” เพื่อพัฒนาคุณภาพการคิดของผู้เรียนที่ประกอบด้วย 1) ห้องเรียนที่มีการสร้างความรู้
การนาตนเอง และการกระตุ้นความเคารพซึ่งกันและกันทั้งในห้องเรียนและในชุมชน 2) วัฒนธรรม
ในการคิดและการเรียนรู้ที่สนับสนุนการสืบสอบ กล้าเสี่ยง การสร้างความเชื่อมโยง และความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง และ 3) ระบบความเชื่อ(ตนเอง ครู โรงเรียน) ที่ให้คุณค่าผู้เรียนในภาพรวม (ร่างกาย
ความคิ ด จิ ต ใจ) และสนั บ สนุ น ความสามารถของผู้ เ รี ย นทุ ก คนในการเรี ย นรู้ แ ละท าให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้ า ทั้ง 3 กลุ่ มได้อธิบายประเภทของผลการเรียนรู้และการคิดที่ให้ คุณสมบัติของ
ห้องเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทาให้เกิด 1) การสารวจอย่างกว้างขวาง 2) ความสมดุล และ
3) ความลึกซึ้ง ทฤษฎีระบบคุณภาพการคิดที่มีคุณภาพ (Vanada, 2016) เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (การสร้างความเชื่อมโยง การสืบสอบ การนาตนเอง) กับ
การพัฒนาความสมดุลของการคิดและนิสัย ซึ่งมีผลอย่างมากจากวัฒนาธรรมหรือสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้
มนตรี วรารักษ์สัจจะ (2558) ศึกษาการพัฒนาการสอนด้วยการใช้แผนผังกราฟิกเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์สาหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยมีรูปแบบแนวทางในการพัฒนาที่เน้นการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีกับการปฏิบัติในวิธีการ
ต่าง ๆ ทั้งการนาศิลปินเข้ามากระตุ้นทัศนคติ มุมมองและให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงกับการ
ทางานร่วมกับศิลปิน รวมทั้งการหาแนวทางให้ผู้เรียนสะท้อนคิดหรือกระตุ้นกระบวนการรู้คิดเพื่อ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี กับการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งจากการปฏิบัติด้านการ
สอนและการปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งสรุปได้ว่ากระบวนการในการพัฒนานักศึกษา
ศิลปศึกษา ไม่ได้มีจุดเน้นหรือการดาเนินการเพื่อพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็น
การพัฒนาในภาพรวมจากการบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสัยไปพร้อม ๆ กัน ผ่านวิธีการต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้กระบวนการจากการ
สะท้อนคิดหลังการปฏิบัติงาน หรือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการรู้คิด แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ
กับการสอนทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง นาไปสู่ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนต่อไป
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6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด
Carvalho (2000). ทาการศึกษาเรื่อง “Criss-crossing Cognitive Flexibility Theory
based research in Portugal: an overview” เสนอบทความวิชาการกล่าวถึงงานวิจัยที่เกิดขึ้นใน
ประเทศโปรตุเกส ในการนาทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิดของ Rand Spiro มาใช้ในงานวิจัยใน
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยสามารถจัดหมวดหมู่หลักในการนาไปใช้ได้ 3 ประเภท คือ 1) การศึกษาที่
สนใจในตั ว ทฤษฎี ผ่ า นการประเมิ น การใช้ ไ ฮเปอร์ เ ท็ ก (Hypertext) และผลที่ ไ ด้ จ าการเรี ย นรู้
2) การศึ ก ษาเพื่ อ ท าความเข้ า ใจถึ ง วิ ธี ก ารที่ ผู้ ส อนตี ค วามและประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ใ นการพั ฒ นา
เครื่องมือที่มาจากทฤษฎี CFT ในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอีเลคโทรนิค และการสร้างชุมชนในการใช้
งาน และ 3) งานวิจัยกลุ่มที่เน้นการวิเคราะห์ความรู้ตามแนวทางของทฤษฎี และท้าทายผู้เรียนในการ
สะท้อนความรู้ของตนเองผ่านการมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยได้รับการสนับสนุนจากการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
Cao, X., Wang, F., & Zheng, Z. (2012) บทความวิ จั ย เรื่ อ ง “ The Experimental
Research on E- Learning Instructional Design Model Based on Cognitive Flexibility
Theory” รายงานผลการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิ ร์นนิ่ง โดยใช้ทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นทางการรู้คิด การทดลองได้สารวจความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของรูปแบบในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในองค์ความรู้ ที่ซับซ้อน(Ill-structured Domain) การทดลองโดยการทดสอบ
นักเรียนสองกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เรียนผ่านระบบตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และนักเรียนกลุ่มที่ 2 เรียนรู้
ตามปกติ ผลการทดลองแสดงว่า การออกแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านรูปแบบการเรียนการสอนสามารถพัฒนา
แรงจูงใจภายใน คุณภาพการเรีย นรู้ในองค์ความรู้ที่ซับซ้อน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
งานวิจั ย ที่ใช้ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด (Cognitive Flexibility Theory) ซึ่งเป็น
ทฤษฎี ที่ มี ห ลั ก การในการเรี ย นรู้ จ ากกรณี ศึ ก ษาหรื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย และแสดงความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันของข้อมูลที่ซับซ้อน โดยการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาในการสะสมแนวทางใน
การใช้ความรู้และเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ อย่างซับซ้อน ซึ่งในงานวิจัยส่วนใหญ่
มักจะใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์เท็ก (Hypertext) ซึ่งต้องใช้การทางานในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อความ
หรือกลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยมีการนาเสนอแบบปฏิสัมพันธ์ เมื่อมีการเรียกหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมี
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ภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ที่มีรายละเอียดมาอธิบายให้หรือจะโยงไปหา
รายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ทาให้สามารถบริหารจัดการ เชื่อมโยงและติดต่อข้อมูลเพื่อสื่อความหมาย
อย่างมีปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และยังสามารถทาให้ผู้ใช้เลือกใช้เส้นทางที่สะดวก
และรวดเร็ว และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการทางานใน
ระบบไฮเปอร์เท็กซ์จะมีการเชื่อมโยงที่ไม่เป็นแนวเส้นตรง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติองค์ความรู้ทาง
ศิลปะที่มีความซับซ้อนและสามารถแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ได้ในหลากหลายมิติ
6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีจุดประสงค์การเรียนรู้ของมาร์ซาโน
Binta M. Colley , Andrea R. Bilics, and Carol M. Lerch (2012) ทางานวิจัยเรื่อง
" Reflection: A Key Component to Thinking Critically," ศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
ผู้เรียนจากงานเขียนสะท้อนคิดที่กาหนดให้ โดยใช้ทฤษฎีจุดประสงค์การเรียนรู้ของมาร์ซาโน่เป็น
โครงสร้างของการวิเคราะห์การเขียน งานวิจัยนี้เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่มีบริบทต่างกัน 3 ชั้นเรียนใน
รายวิ ช าที่ แ ตกต่ างกั น ใน 3 สถานบั น โดยท าการสุ่ ม แบบเจาะจงอย่ า งง่ า ยในรายวิช าต่ า ง ๆ ที่
คณะผู้วิจัยได้รับมอบหมายในการสอน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้เรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชา 4
วิชาจากวิทยาลัย 3 แห่ง ที่ความแตกต่างทั้งหลักสูตรที่เรียน อายุ วิชาเอก วิชาที่เรียน และชั้นปีที่
ศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้ น 128 คนการรวบรวมข้อมูล ทุกวิช าเขียนสะท้อนการเรียนรู้ตามที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อใช้เป็น 1) วิธีการในการสื่อสารความคิดและความรู้ของแต่ละคนกับตนเองและกับผู้อื่น
2) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และ 3) เป็นเครื่องมือสาหรับผู้เรียนและครูใช้ในการทาความเข้าใจ
กระบวนการทางความคิดโดยการประเมินข้อเขียนจากทฤษฎีจุดประสงค์ทางการศึกษาของมาร์ซาโน
(2001) เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุถึงระดับของการคิดของผู้เรียนผ่านงานเขียน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ทฤษฎี จุ ด ประสงค์ ท างการศึ ก ษาของมาร์ ซ าโน (2001) สามารถเป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงในการคิดของผู้เรียนจากการเขียนสะท้อน
ความคิด ซึ่งได้แสดงหลักฐานต่าง ๆ ของการคิดในระดับต่าง ๆ ในการเขียนแต่ละครั้งปะปนกัน ที ม
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงในการคิ ด ของผู้ เ รี ย นตลอดภาคการศึ ก ษา พวกเขาตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถของตนในการเรี ย นรู้เรื่ องที่ยากและไม่คิดว่าจะทาได้ ในการให้ ผู้ เรียนตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการทางานเป็นทีม ได้ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักว่าควรจะตั้งเป้าหมายและสะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และได้เพิ่มความตระหนักถึงความสามารถในตนเอง (Self Efficacy)
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Miller, S. C. (2014) ได้ทางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ In-service teacher training
and coaching on marzano’s instructional strategies: an action research study” เพื่ อ
ต้องการให้เกิดผลในการพัฒนาวิชาชีพโดยการอบรมครู ในระยะเริ่มต้นประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่
1) การอบรมครูในกลยุทธ์ด้านการสอน 9 ประเภทที่มาจากงานวิจัยของมาซาโน่ และ 2) การให้
คาแนะนาแก่ครูที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างการสอนคอร์สซ่อมเสริมแก่นักเรียนในภาคฤดูร้อนเป็น
เวลา 6 สัปดาห์ ครูที่เข้าร่วมวิจัยจานวน 28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยในการใช้กลยุทธ์ใ นการ
สอนของครูจากการสังเกตโดยการเดินสารวจผ่านชั้นเรียนในแต่ละวัน การให้การแนะนา(Coaching)
และการประชุมครู ในแต่ล ะวัน การเก็บข้อมูล ผ่ านแบบสั งเกตและการประชุมไม่เกินครึ่งชั่ว โมง
รวมทั้งแผนการสอนที่รวบรวมมา การสัมภาษณ์ครูทีละคน และบันทึกการวิจัยของผู้วิจัย (Research
Journal) และการประชุมคณะบริหารสัปดาห์ละครั้ง ผลการวิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์การ
สอนมากกว่า 1 ประเภทในการสอนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อนเป็นประจา การรับรู้ของครูทั้งสาหรับการ
อบรมและการให้ ค าแนะน าในระยะต่ อ มาให้ ผ ลดี แม้ ว่ า มี ค รู บ างส่ ว นเล็ ก น้ อ ยยั ง คงไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการสอนของตนเอง หรือรู้สึกว่าตนไม่ต้องการการอบรมพัฒนาอีกต่อไป ครูส่วนใหญ่รู้สึก
ว่าการสอนของตนมีการพัฒนาดีขึ้น และ ประมาณ 1 ใน 3 ของครูทั้งหมดในการวิจัยนี้ แสดงออกถึง
การให้ความร่วมมืออย่างมากในระยะเริ่มต้น ได้ให้หลักฐานถึงเปลี่ยนแปลง ได้รับการเพิ่มพลังและ
ความรับผิดชอบ และได้ผลตอบรับที่ดีจากการตอบสนองของนักเรียน
จากงานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีมิติการคิดในการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ข้างต้น เห็นได้ว่า
มีการนาหลักการของทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการในการสอนของครู และใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมทาให้เกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมผ่านการสะท้อนคิด สิ่งสาคัญใน
การนาทฤษฎีมิติการคิดในการเรียนรู้มาใช้คือ การให้ความสาคัญกับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านจิตพิสัย
ไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมที่คาดหวังที่สนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านมิติที่ 2-4 ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญา และยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาจิตพิสัยในมิติที่ 1
และ 5 อั น เป็ น พื้ น ฐานของการเรี ย นรู้ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ โดยเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีนี้ได้ใช้การประเมินตนเองผ่านกระบวนการรู้คิดหลังการเรียนรู้ในแต่ละ
ครั้ง ทาให้ไม่ได้มีเพียงครูผู้สอนเท่านั้นที่ประเมินคุณภาพการเรียนรู้ และการกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลที่ได้กับพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสร้างนิสัยการคิด
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน อันเป็นการพัฒนาผู้เรียนในระยะยาวต่อไป
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6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินความเข้าใจในความรู้
Koroscik, Short, Stavropoulos, and Fortin (1992) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “ Frameworks
for Understanding Art: The Function of Comparative Art Context and Verbal Cues”
จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาตัวแปรของบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเข้าใจในงานศิล ปะ
ผลงานศิลปะหลักได้ถูกแสดงแก่นั กศึกษาร่วมกับผลงานศิลปะอื่น ๆ ที่มีบริบทที่แตกต่างกันใน 3
ประเด็น (เป็นผลงานของศิลปินคนเดียวกัน , มีหัวข้อหลักเดียวกัน, เป็นงานศิลปะแบบอื่นๆที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผลงานหลัก) แบ่งกลุ่ มตัวอย่างตามเงื่อนไขบริบทที่เป็นถ้อยคา(ให้บริบท และ ไม่ให้
บริ บ ท) ที่จั ดแสดงแก่นั กศึกษาเพื่อกระตุ้นความจาในการหาความสั มพันธ์ระหว่างผลงานต่าง ๆ
ผลการวิจั ย จากการทดสอบการจั บคู่ตัว เลื อกต่าง ๆ และจากงานเขียนจากทั้งสองกลุ่ มตัว อย่าง
สะท้อนสิ่งที่นักศึกษามองหาและคิดในขณะดูผลงานศิลปะ ผลการวิจัยพบว่าบริบทแวดล้อมที่เป็น
ถ้อยคาสามารถกระตุ้นความจาของนักศึกษาให้สร้างความหมายที่ซับซ้อนจากผลงานศิลปะได้ การ
เปรี ย บเทีย บบริ บ ททางศิ ล ปะที่ใ ห้ โ ดยแสดงแนวคิ ดที่ คล้ ายกันสามารถลดการเกิด ความเข้ า ใจที่
ผิดพลาดได้ การค้นพบนี้มีผลต่อวิธี การในการแทรกแซงเพื่อทาให้เกิดการศึกษา ข้อค้นพบในงานวิจัย
ได้เน้นย้าถึงคุณค่าที่แตกต่างกันของส่วนประกอบในการเรียนรู้ 2 อย่างคือ 1) ความรู้เดิมของผู้เรียน
และ 2) วิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนใช้ในการจัดการกับความรู้ที่ตนมีอยู่ หากนักศึกษาเลือกวิธีการในการ
หาความหมายอย่างไม่เหมาะสมก็มีโอกาสน้อยที่ความรู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกถ่ายโยงออกมา ถึงแม้ว่า
ผู้เรียนจะมีข้อมูลนั้นอยู่ก็ตาม ในอีกทางหากมีวิธีการในการหาความรู้เหมาะสมแต่ผู้เรียนมีความรู้เดิม
อย่างจากัด ความเข้าใจจะถูกทาให้ลดลงหรือเข้าใจผิด คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการให้ร่องรอยบริบท
แวดล้อมในการประเมินเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโยงความรู้ และสร้างให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหนึ่ง ๆ กับข้อมูลใหม่เพื่อสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ หรือ
สามารถนาความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ นอกจากใช้บริบทแวดล้อมในการกระตุ้น
การถ่ายโยงความรู้ในการทาความเข้าใจผลงานศิลปะ ผู้วิจัยยังต้องการสร้างเครื่องมือในการวินิจฉัยที่
ถูกต้องเพื่อเข้าถึงขอบเขตของความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่
Koroscik, J.S (1993a) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “Assessing Student Learning in the
Visual Arts: Application of a Theoretical Model” มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ศึ ก ษาการประเมิ น การ
เรียนรู้ศิลปะ ผู้วิจัยได้เสนอการประเมินจากการตอบคาถามแบบปลายเปิดที่ผู้เรียนสะท้อนจากการดู
ผลงานศิลปะที่ให้หลักฐานการคิดจากการดูผลงาน โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลงานในบางเรื่อง
เพื่อเป็นแนวทางในการตอบ ( เช่น ให้ข้อมูลที่โยงถึงมุมมองทางสังคมในยุคสมัยที่เกิดขึ้นภายในภาพ
ในตอนท้ายของแบบสอบถาม) ที่จะนาไปสู่การสืบค้นหาความหมายของภาพได้ตามความสามารถและ
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ความรู้เดิมของแต่ละคน ผู้วิจัยต้องการเน้นย้าถึงคุณค่าของข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็ นบริบท
ในการเรียนรู้ ในความรู้เดิมของผู้เรียนและในทางเลือกของการได้มาซึ่งความรู้ เป้าหมายของการวิจัย
คือการเสนอครูให้ใช้เครื่องมือการประเมินในการวินิจฉัยธรรมชาติในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเชื่อว่าครู
จะสามารถหาแนวทางในการช่วยผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นเพื่อข้ามผ่านปัญหาที่ผู้เรียนกาลังเผชิญอยู่
Short ( 1995) ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง “ Understanding Domain Knowledge for
Teaching: Higher-Order Thinking in Pre-Service Art Teacher Specialists” เพื่อศึกษาการคิด
ขั้นสูง และความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษาฝึกสอนศิลปศึกษา และ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้าใจในเนื้อหาและการตัดสินใจในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษา
ฝึกสอนศิลปศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 18 คน
ที่ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมโครงการศิลปะสาหรับเยาวชนในวันเสาร์เป็นเวลา 10 สัปดาห์
โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีการ
บันทึกวีดีทัศน์จากการดูผลงานศิลปะทีละคนในช่วงเวลา 12 สัปดาห์ โดยใช้คาถามที่มีโครงสร้างและ
ไม่มีโครงสร้าง และให้นักศึกษาเสนอแผนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของภาพผลงาน เพื่อใช้ในการ
สอนในโครงการศิลปะในวันเสาร์ 2) การเลือกจับคู่ภาพผลงานศิลปะจากภาพสองกลุ่มจานวนเท่า ๆ
กันที่มีหลากหลายรูปแบบ ยุคสมัยต่าง ๆ จากศิลปินจากต่างวัฒนธรรม โดยเป็นภาพบุคคลจานวน 20
ภาพโดยไม่มีข้อมูล เพิ่มเติมให้ แล้ ว ให้ นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับผลงานศิล ปะที่เลื อก และเสนอ
แนวทางในการสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียนในวันเสาร์ 3) ชุดของแผนการสอน
จานวน 4 แผน สาหรับชั้นเรียนศิลปะสาหรับเยาวชนในวันเสาร์ที่นักศึกษาสร้างขึ้น โดยให้เวลาในการ
ออกแบบแผน 5 สัปดาห์ ผลการวิจัยสะท้อนว่านักศึกษาฝึกสอนศิลปศึกษาส่วนใหญ่แสดงถึงการคิด
แบบง่าย ๆ ไม่ลึกซึ้งและมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงผิวเผิน การตัดสินใจในการออกแบบแผนการ
สอนก็สะท้อนคุณสมบัติของการคิดของนักศึกษาในแบบเดียวกัน
Buehl, M. M., & Fives, H.(2011) งานวิ จั ย เรื่ อ ง “Best Practices in Educational
Psychology: Using Evolving Concept Maps as Instructional and Assessment Tools”
จุดประสงค์ในงานวิจัย เพื่ออธิบายวิธีการนาผังมโนทัศน์ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาใน 2 ระดับการศึกษาที่แตกต่า งกัน
เป้าหมายของงานวิจัยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ผังต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ได้ ในการเรียนการ
สอนของตนเอง ผลปฏิบัติจากรายวิชาที่ใช้ผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ
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การประเมินจากปี 2004-2005 ในระดับชั้นบัณฑิตศึกษา รายวิชา “ผู้เรียนวัยรุ่น ”(Adolescent
Learner) จานวน 16 คน(2004) และ 15 คน(2005) ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ และในรายวิชา “การ
เรี ย นรู้ แ ละปั ญ ญา” จ านวน 8 คน(summer2004) 11คน(2004) และ 23 คน(2005) แม้ ว่ า ใน
รายวิชานี้นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากหลักสูตรด้านการศึกษา แต่ก็มีความหลากหลายใน
อาชี พ ที่ จ ะท าในอนาคต มี เ พี ย งบางคนเท่ า นั้ นที่ จ บไปประกอบวิช าชีพ การสอน โดยการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนและในการประเมินในแต่ละภาคการศึกษามีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตาม
ผู้เรียนและสถานการณ์ผ่านการอภิปรายอย่างลึกซึ้ง การสังเกตจากผู้ร่วมงาน และการเขียนสะท้อน
คิดด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบการฝึกปฏิบัติเทคนิคการสอนเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน
งานวิจัยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะของการทาวิจัยและในบทเรียนต่าง ๆ พบว่า
ผลประโยชน์ที่ได้จากผังมโนทัศน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนอาจจะไม่ปรากฏอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งสาคัญคือ
การไม่ปล่อยหรือเปลี่ยนการทางานก่อนที่จะเห็นผลผลิตที่ปรากฏออกมา สิ่งหนึ่ งที่สังเกตได้คือ ใน
ระยะแรกผู้เรียนจะไม่ชอบงานที่มอบหมายให้สร้างแผนผังมโนทัศน์ในระยะเวลา 3-4 สัปดาห์แรก แต่
เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่ทามา
และผังมโนทัศน์เป็นได้ทั้งการประเมินในระหว่างการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ อย่างไร
ก็ตามการใช้ผั ง มโนทั ศน์ เ พีย งอย่ างเดียวเพีย งพอส าหรับผู้ เ รียนบางคนเท่า นั้น แต่สิ่ งส าคั ญ ต้ อ ง
พิจารณาว่าเพียงพอสาหรับแสดงความเข้าใจของผู้เรียนได้ทั้งหมดจริงหรือไม่
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินความเข้าใจในความรู้ ทางศิลปะ ซึ่งจัดเป็นองค์ความรู้ที่มี
ความซับซ้อน ดังนี้รูปแบบการประเมินจะไม่ส ามารถมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว และมี
ลักษณะของการทดสอบในรูปแบบของการนาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาใช้ โดยผู้เรียนจะต้องสะท้อนความรู้
ที่มีจากการเรียกคืนความจา เพื่อนาความรู้นั้นมาแก้ปัญหาที่สะท้อนคุณภาพความเข้าใจในความรู้ของ
ตนเอง โดยรูปแบบที่ใช้ในงานวิจัยมีทั้งการตรวจสอบเพียงวิธีการในการจัดการความรู้ซึ่งมีการให้
ร่องรอยแนวทางของความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกระตุ้นความรู้เดิม และการตรวจสอบทั้งโครงสร้าง
ความรู้และวิธีการในการจัดการความรู้
6.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนทักษะการคิดและการถ่ายโยงการเรียนรู้
Botma, Y., Van Rensburg, G. H., Coetzee, I. M., & Heyns, T.(2015) งานวิจัยเรื่อง
“ conceptual framework for educational design at modular level to promote transfer
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of learning” โดยเกิดจากการที่ผู้เรียนประสบปัญหาของการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างทฤษฎีและ
การปฏิบัติ จากการฝึกปฏิบัติจากในห้องเรียนไปสู้การปฏิบัติจริง ผู้วิจัยเสนอกรอบแนวคิดที่สามารถ
ช่วยเป็นพื้นฐานในการออกแบบการสอนการถ่ายโยงการเรียนรู้ในระดับหน่วยย่อย กรอบแนวคิดมา
จากการนารูปแบบในการถ่ายโยงการเรียนรู้ไปใช้และปรับใช้อย่างเป็นระบบ กรอบแนวคิดใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการสร้างความรู้ และองค์ประกอบในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการ
รวมกันของกระบวนการสืบค้นที่เข้าใจตรงกัน ซึ่งเป็นวิธีการเชิงคุณภาพที่ใช้ในการทบทวนศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 หลักการ คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
และ การให้ความสาคัญกับผลผลิตจากการเรียนรู้ ขั้นตอน 4 ขั้นประกอบด้วย 1 การกระตุ้นความรู้ที่
มีอยู่ 2 การแนะนาความรู้ใหม่ 3 การสาธิตทักษะกระบวนการ และ 4 การนาไปใช้ในสถานการณ์จริง
ซึ่งคาดว่าการนากรอบแนนคิดนี้ไปใช้ในการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ จะทาให้เกิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ที่ให้ผลในเชิงคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
Akinoglu, O., & Karsantik, Y.(2016) งานวิจัยเรื่อง “Pre-Service Teachers’ Opinions
on Teaching Thinking Skills” จุ ด ประสงค์ ข องงานวิ จัย นี้เ พื่ อ ที่ จะ พิ จ ารณาความคิ ดเห็ น ของ
นักศึกษาครูที่กาลังฝึกสอนเกี่ยวกับทักษะการสอน ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้แก่ นักศึกษาฝึกสอนชั้นปี
สุดท้ายจานวน 134 คน สาขาวิชา ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ศึกษาในมหาลัยของรัฐใน
อิสตันบลู โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยเพื่อเก็บข้อมูล และแสดงความถี่และร้อยละใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกสอนคิดว่าทักษะการคิด ควรได้รับการสอนและการ
สอนทักษะการคิดควรเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย พวกเขาคิดว่าครูและผู้บริหารการศึกษา ที่วางแผน
การศึกษาควรให้ความสาคัญกับห้องเรียนและโรงเรียนที่สนับสนุนการคิดเป็นอย่างมาก พวกเขาเชื่อ
ว่าการเปิดมุมมองแปลกใหม่ที่แตกต่าง เป็นวิธีการที่สาคัญที่สุดที่ครูควรใส่ใจเพื่อพั ฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน นักศึกษาฝึกสอนรับรู้ด้วยว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม พวกเขาเน้นถึงความจาเป็นในการอบรมการสอนทักษะการคิดในโรงเรียน
เรวณี ชัย เชาวรั ตน์ (2558)การวิจัย “ กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
: การวิจั ย กรณีศึกษา” เป็ น วิจั ย เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกระบวนการเสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และศึกษาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าร่วมกระบวนการ การดาเนินการวิจัยมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาก่อนลง
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สนาม เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย และพัฒ นากระบวนการฉบับร่ าง ระยะที่ 2 ศึกษา
ภาคสนาม โดยดาเนินงานตามกระบวนการฉบับร่างในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของนักศึกษา 11
คน ภายในโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการฉบับร่าง ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา และระยะที่ 3 สรุปผลการศึกษา
ภาคสนาม และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. กระบวนการที่นาเสนอนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียน
การสอนบนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ผ่านการ
รวมตัวเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ โดยการ
ดาเนินการมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างการ
ดาเนินการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู ขั้น ตอนที่ 2 การดาเนิ น การเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูผ่านวงจรแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะมี 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
ระยะที่ 1 ระยะระบุปัญหา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ 1) สร้างกลุ่มชุมชน และ 2) ค้นพบ
ปัญหา และระยะที่ 2 ระยะวงจรแก้ปัญหา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อยคือ 1) ริเริ่มพัฒนาตน 2)
ฝึกฝนออกแบบการเรียนการสอน และ 3) ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 3 การสร้าง
กลไกขั บ เคลื่ อ นการเสริ ม สร้ า งความสามารถในการออกแบบการเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษา
ปฏิบั ติการวิช าชีพครู เพื่อให้ ส ามารถดาเนิ นการได้ อ ย่า งต่ อ เนื่ องในระยะยาว 2. การเข้าร่ ว ม
กระบวนการทาให้นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาทุกคนสามารถแก้ไขปัญหาในการออกแบบการ
เรียนการสอนของตนเองได้ทุกปัญหา ภายในวงจรแก้ปัญหารอบที่ 3
งานวิจัยที่เกี่ยวกับกรพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายโยงการเรียนรู้ พบว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูมีความตระหนักในความสาคัญของการสอนทักษะการคิดให้กับผู้เรียน โดยทักษะ
การคิดที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายคือการถ่ายโยงการเรียนรู้ ได้มีงานวิจัยที่มุงพัฒนาการถ่ายโยงการเรียนรู้
ในวิชาชีพครูที่มีการพัฒนาให้เกิดการนาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างชุมชนการเรี ยนรู้เพื่อช่วย
แก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาความสามามรถในการปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยงานวิจัยส่วนมากใช้แนวทาง
ในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน ที่ เ น้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ผ่ า นขั้ น ตอนตามรู ป แบบที่
พัฒนาขึ้นตามจุดเน้นในการแก้ปัญหาและตามเป้าหมายการพัฒนารูปแบนั้น ๆ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาศิลปศึกษาที่ผ่านมา เน้น
การบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีจากในชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทางานร่วมกับ
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ศิลปิน การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะ และการสังเกตหรือปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน โดยยังไม่มี
งานวิจัยที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ศิลปศึกษาทั้งระบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติความรู้ทางศิลปะที่ใช้
ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิดกับเนื้อหาศิลปะ โดยงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยี
ไฮเปอร์เท็ก (Hypertext) ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแสดงความซับซ้อนขององค์ความรู้ ซึ่งมีข้อจากัด
ในการเข้าถึงเครื่องมือในโรงเรียนหรือผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อม และยังไม่มีงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นทางการรู้คิดกับการแสดงโครงสร้างความรู้ด้วยผังมโนทัศน์ อันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สามารถ
ใช้ได้ในทุกสถานที่และมีต้นทุนต่า ทั้งยังเป็นการส่ง เสริมให้นักศึกษาสร้างตัวแทนความรู้ขึ้นมาด้วย
ตนเอง อีกทั้งงานวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในประเทศไทย มักมุ่งเน้นพัฒนา
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนรู้
ผลงานทัศนศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยยังไม่ ปรากฎการเชื่อมโยงกิจกรรมในการเรียนรู้ศิลปะทั้ง 2
ประเภทเข้าไว้ด้วยกัน และยังไม่ได้มีงานวิจัยที่เน้นการฝึกทักษะการคิดในการเรียนรู้ศิลปะอย่างเป็น
รูปธรรม
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีแนวโน้มให้เกิดการบูร
ณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีเพียงการพัฒนากระบวนการทางปัญญาแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ยังให้ความสาคัญกับทัศนคติ ความเชื่อและความรู้สึกทางจิตพิสัยอย่างเท่าเทียม ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ ที่มักให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้กระบวนการจากการสะท้อนคิดหลังการปฏิบัติงาน หรือ
กระตุ้ น ให้ เ กิด กระบวนการรู้ คิด อันเป็นการสร้า งความรู้ด้ว ยตนเองและแสดงให้ เห็ น ถึ ง การให้
ความสาคัญกับการสอนทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ
และสะท้อนคิดจากการปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการรู้คิด ที่คาดหวังให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้แล้วถ่ายโยงไปสู่ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนต่อไป
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ นอกจากให้แนวทางในการพัฒนา
ความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ และความสามารถในการคิดเพื่อถ่ายโยงการเรียนรู้ ยังได้ให้แนวทาง
ในการตรวจสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการตรวจสอบความรู้และ
คุณภาพของการนาความรู้ไปใช้ อันเป็นการสะท้อนถึงเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาต่อไป รวม
ไปถึงความสามารถในการคิดได้อย่างยืดหยุดในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
ที่มาจากสรุปหลั กการ วิธีการในการใช้ความรู้รวบรวมจากตัวอย่างที่หลากหลายด้วยตนเอง และ
พิจารณาบริบทแวดล้อมซึ่งเป็นลักษะของการคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติของความรู้ทางศิลปะ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ ท างศิ ล ปะของนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษา ” เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา ( Research and
Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ก่อนการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
1.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
1.2 การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
1.3 การพัฒ นาเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการใช้รูปแบบฯ และการจัดทาเอกสาร
ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.4 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ เครื่องมือในการวิจัย และการปรับปรุงแก้ไข
ตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่า ยโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2.2 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา หลังการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับขั้นตอนของการวิจัยฯ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
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แผนภูมิที่ 3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
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ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
1.1.1 การศึกษาข้อมูล เบื้ องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษาในด้านความ
เข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถของนักศึกษาศิลปศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ขาด
ประสบการณ์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน โดยคั ด เลื อ กเอกสารและงานวิจั ยทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.1.2 รวบรวมข้อมูลจากการตอบคาถามที่นักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อความพร้อม
ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของตนเอง ก่อนการเริ่มการเรียนการสอนตามรูปแบบ
1.1.3 รวบรวมข้อมูล จากคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาก่อนได้รับการเรียนจากบทเรียนตามรูปแบบฯ
1.1.4 วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ด้านปัญหาจากเอกสารที่รวบรวมได้ แบ่งเป็น
หมวดหมู่พฤติกรรมที่เป็นปัญหา และทาการสรุปประเด็นเนื้อหาเป็นประเภทของปัญหาของนักศึกษา
ศิลปศึกษาด้านความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และนักศึกษาวิชาชีพครูที่ขาดประสบการณ์ในการสอน
โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้ความรู้ทางศิลปะสร้างสรรค์และรับรู้ผลงานทัศนศิลป์ และ
ด้านการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา และได้รวมข้อมูลจากการ
การประเมินตนเองของนักศึกษาที่มีต่อความพร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพครู ในอนาคตอันใกล้ และ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
ก่อนได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาข้างต้นจะได้นาเสนอใน
บทต่อไป
1.1.5 นาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา ไปกาหนดผลการเรียนรู้ที่
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คาดหวัง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
อุปสรรคปัญหาส่วนหนึ่งในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาคือการขาดความเข้าใจในความรู้ทาง
ศิลปะอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีที่มาจากธรรมชาติองค์ความรู้ทางศิลปะที่มีความซับซ้อน
1.1.6 ศึกษาสาระสาคัญของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
และแก้ปัญหาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะและความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา ได้แก่นักศึกษาศิลปศึกษา ได้แก่
1) แนวคิด หลักการของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด โดยเป็นทฤษฎีที่ให้แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัญหาจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะอย่างผิวเผินและไม่สนใจความซับซ้อน
ขององค์ประกอบมิติต่าง ๆ ในผลงานศิลปะ (Kowalchuk, 1992) เนื่องจากนักศึกษาศิลปศึกษาไม่
สามารถคิดได้อย่างยืดหยุ่นอันเป็นการคิดที่ใช้มุมมองหลากมิติ (Short,1993)
2) แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของทฤษฎีมิติของการคิดในการเรียนรู้ของมาซาโน่
เนื่ องจากงานวิจั ยที่ผ่ านมากล่าวว่า นักศึกษาครูที่ขาดประสบการณ์ มีความยากล าบากมีในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (เรวณี ชัยเชาวรัตน์ , 2558) และออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนไม่
สามารถหาวิธีการหรือกระตุ้นให้นักเรียนคิดและเกิดการเรียนรู้ (Levin, Hammer, & Coffey,2009 )
ไม่สามารถลาดับการถ่ายทอดความรู้ (กิตติพร ปัญญาภิญโญผล และ สิริพร จันทวรรณ,2548) ซึ่ง
ทฤษฎีมิติการคิดในการเรียนรู้นี้จะได้ให้ภาพรวมของกระบวนการเกิดการเรียนรู้ โดยแสดงทักษะการ
คิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ และยังรวมทั้งการให้ความสาคัญกับการพัฒนาทัศนคติและคุณค่าการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน และนิสัยการคิดในการเรียนรู้ที่เหมาะสม อันเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด
3) แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของกลยุทธ์การสอนทักษะการคิด เนื่องจากการที่
นั กศึกษาศิล ปศึก ษาขาดความเข้า ใจในเนื้ อหาศิล ปะ และนักศึกษาครู ที่ข าดประสบการณ์ ก็ ข าด
แนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ ซึ่งทฤษฎีมิติของการคิดในการเรียนรู้ของมาซาโน่ได้ให้ กรอบ
กระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม เพื่อให้นักศึกษารับรู้และปฏิบัติทักษะการคิดที่จาเป็นได้จึงจาเป็นต้อง
มีกลยุทธ์เป็นแนวทางในการสอนทักษะการคิดให้ประสบความสาเร็จ และยังทาให้นักศึกษาได้รับรู้
ขั้นตอนของการคิดเพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ต่อไป
4) แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของทักษะการคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ เนื่องจากการ
ที่นักศึกษาไม่สามารถลาดับการถ่ายทอดความรู้ และไม่สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ละเอียด
รวมถึงขาดวิธีการในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดและเกิดการเรียนรู้ อันเป็นขั้นตอนของทักษะการคิด
ต่างๆ ในการเรียนรู้ ความหมาย ขั้นตอนของการปฎิบัติทักษะอย่างละเอียด และตัวบ่งชี้การเกิด
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ทักษะจะได้ให้แนวทางในการฝึกและรับรู้กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกทักษะ
การคิด
1.1.7 ดาเนินการบูรณาการกับแนวคิดทฤษฎี การพัฒนาความเข้าใจในความรู้ นามาจัด
องค์ประกอบของแนวคิดหลักการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาจากสภาพ
ปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษาในด้านความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ สังเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบใน
การเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ ทาให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยตามแผนภูมิที่ 6 ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 3.3 กรอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถใน
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1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
1.2.1 การกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษาที่ทาให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาแก่นักศึกษศิลปศึกษา และกรอบแนวคิดทฤษฎีที่สามารถใช้แก้ปัญหาและทา
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ผู้วิจัยกาหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ดังแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 3.4 กรอบแนวคิดของการดาเนินงานวิจัย
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1.2.2 ผู้วิจัยนากรอบแนวคิดของการดาเนินการวิจัยที่ได้มากาหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาแนวคิดหลักการของทฤษฎีตามกรอบแนวคิดการวิจัยได้แก่ ทฤษฎีความ
ยืดหยุ่นทางการรู้คิด ทฤษฎีมิติการคิดในการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด และ
ความหมาย ขั้นตอน และตังบ่งชี้ทักษะการคิด โดยทาการวิเคราะห์แนวทางในการปฏิบัติตามหลักการ
และทฤษฎีต่าง ๆ เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบฯ
2) น าหลั ก การของแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ข้ า งต้ น มา
สั งเคราะห์ ในประเด็นที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อสรุปเป็นสาระสาคัญของแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อลักษณะขององค์ความรู้ทางศิลปะ ที่จะนาไปสู่ความเข้าใจใน
เนื้อหาศิลปะ และฝึกทักษะการคิดในการเรียนรู้
3) นาสาระสาคัญที่เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มาจัดหมวดหมู่
และสังเคราะห์กับองค์ประกอบหลักของการเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
และครบถ้วนของแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจั ดการเรียนรู้ที่ได้ว่าจะสามารถเกิดการถ่ายโยง
การเรียนรู้ ทาให้ได้หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนาไปสู่องค์ประกอบต่างๆของรูปแบบฯ
ต่อไป
4) การออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ได้แก่ หลักการของ
รูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ ขั้นตอนชองรูปแบบฯ และการวัดและประเมินผลการใช้รูปแบบฯ
เพื่อนาองค์ประกอบของรูปแบบฯที่ได้ไปออกแบบองค์ประกอบย่อยอันได้แก่ เอกสารประกอบรูปแบบ
ต่อไป
5) สร้างเอกสารการประเมินรูปแบบ เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้
จานวน 5 ท่าน (รายชื่อในภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
5.1) เป็นผู้สอนศิลปศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านการสอนศิลปศึกษาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี
5.2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ เป็นที่รู้จัก
และยอมรับ
ทาการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กับทฤษฎี
พื้นฐานที่เป็นที่มาของรูปแบบ โดยมีรายละเอียดของประเด็นความคิดเห็นด้านต่างๆ ดังนี้
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ตารางที่ 3.1 แสดงโครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ข้อ
ประเด็นคาถามความคิดเห็น
1-4
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
5-8
ขั้นตอนของรูปแบบ ขั้นก่อนสอน
9-13
ขั้นตอนของรูปแบบ ขั้นนาและขั้นสอนทักษะการคิด
14-16
ขั้นสรุป
17-20
กลยุทธ์ในการสอนทักษะการคิด
และมีการกาหนดความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าหลักการ ขั้นตอนและกลยุทธ์การสอนทักษะการคิด มีความตรงกับทฤษฎี
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าหลักการ ขั้นตอนและกลยุทธ์การสอนทักษะการคิด มีความตรงกับทฤษฎี
-1 หมายถึง แน่ใจว่าหลักการ ขั้นตอนและกลยุทธ์การสอนทักษะการคิด ไม่มีความตรงกับทฤษฎี
6) จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นามาวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ จาก
การคานวณค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วพิจารณาข้อคาถามความคิดเห็น(IOC)
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้นมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี พื้ น ฐานที่ เ ป็ น ที่ ม าของรู ป แบบฯ รวมทั้ ง แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ไว้

1.3 พัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบฯ และการจัดทาเอกสาร
ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.3.1 การพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบฯ ผู้วิจัยดาเนินการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบฯ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือ
ดังนี้
1.) กาหนดคุณสมบัติในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาความสามารถของนักศึกษา
ศิลปศึกษาที่กาลังจะออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของ
นักศึกษาศิลปศึกษา ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในตอนต้น สังเคราะห์เป็นปัญหาของนักศึกษาครูศิลปศึกษาที่ขาดประสบการณ์ใน
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การสอน เพื่อระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น ทาให้ได้วัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ ร ะบุ เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาศิ ล ปะ และ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ หรือรวมกันเรียกว่า “ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะ”
2.) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ ความหมาย
ลักษณะและการประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อกาหนดรูปแบบ
การประเมินและเกณฑ์ในการประเมิน โดยคุณสมบัติของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาและประเมิน มี
รายละเอียด ดังนี้
2.1) ความเข้าใจในเนื้อหาศิล ปะ หมายถึง การเกิดความรู้และจดจาเครื อ ข่าย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบความรู้ทางศิลปะอันมีลักษณะเป็นองค์ความรู้ที่ซับซ้อน สามารถให้
เหตุผลของความเข้าใจ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในมิติต่าง ๆ
ทั้งภายในผลงานและบริบทแวดล้อม ไปถึงการตีความและสะท้อนถึงความเข้าใจในผลงานศิลปะอย่าง
ลึกซึ้ง และการแสดงโครงสร้างความรู้ที่สะท้อนถึงองค์ประกอบของความรู้ได้อย่างถูกต้อง และมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของความรู้เหล่านั้นอย่างซับซ้อน
2.2) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา หมายถึง
การที่บุคคลได้นาสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว หรือความรู้ที่ตนเองมีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจาก
สถานการณ์เดิมที่ตนเคยได้เรียนรู้ความรู้นั้น ในที่นี้คือ ความสามารถในการนาองค์ความรู้ศิลปะที่เป็น
เครือข่ายของข้อมูลที่มีความซับซ้อนไปใช้ในการออกแบบแผนการสอนสาหรับนักเรียน และปรับปรุง
ประยุกต์ใช้วิธีการขั้นตอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในแผนการสอนของ
ตนเอง
3) กาหนดเครื่องมือในการประเมินความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
จากคุณลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจเนื้อหาศิลปะและลักษณะความสามารถในการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนข้างต้น ทาให้ได้เครื่องมือในการปะเมินได้แก่
3.1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่ได้จากบทเรียน
3.2) แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะจากการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน
ศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา และเกณฑ์การประเมิน
3.3) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้น
โดยเครื่องมือแต่ละชิ้นมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
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1.3.1.1 ) การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่ได้จากบทเรียน
ใช้ในการประเมินระหว่างการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ หลังกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ที่
ผู้เรียนจะต้องสรุปเนื้อหาที่ได้จากบทเรียน โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ Kowalchuk (1997) ที่ได้
เชื่อมโยงความซับซ้อนของผังมโนทัศน์กับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา มีขั้นตอนการดาเนินการ
ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนผังมโนทัศน์ และการประเมินผังมโน
ทัศน์ เพื่อระบุคุณสมบัติตัวบ่งชี้คุณภาพผังมโนทัศน์ จากการศึกษางานวิจัยของ Kowalchuk,(1997)
ที่ทาการนาเสนอรูปแบบการประเมินความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับคุณภาพความซับซ้อนของผังมโนทัศน์
2) พิจารณาขอบเขตเนื้อหาศิลปะจากบทเรียน จุดประสงค์ สาระสาคัญ และตัวแทน
ความรู้ที่ผู้สอนสร้างขึ้นในขั้นเตรียมการสอน เพื่อกาหนดขอบเขตการประเมินด้านเนื้อหา และด้าน
โครงสร้าง อย่างครบถ้วน
3) วิเคราะห์เกณฑ์การให้คะแนนจากงานวิจัยของ Kowalchuk,(1997) เพื่อกาหนด
รายละเอีย ดของคุณสมบั ติของคุณภาพผั งมโนทัศน์อย่างละเอียด โดยมีความสอดคล้ องระหว่าง
ประเด็นในการประเมินและเกณฑ์จากงานวิจัยข้างต้น ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ในการประเมินผังมโนทัศน์ในงานวิจัยกับเกณฑ์จาก
งานวิจัย Kowalchuk,(1997)
เกณฑ์จากงานวิจัย Kowalchuk,(1997)
ประเด็นในการประเมิน

1. ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล

เ นื้ อ ห า ข อ ง
ความเข้าใจที่มี
การเชื่ อ มโยง
กับเรื่องอื่น

ค ว า ม ก า ร เ ชื่ อ ม ก า ร แ ส ด ง
ถู ก ต้ อ งใน โ ย ง ข้ า ม มุ ม ม อ ง ที่
ค ว า ม หัวข้อ
หลากหลาย
ซับซ้อน









2. การจัดระบบของข้อมูลโดยใช้ตาแหน่ง ขนาด
สี หรื อ การออกแบบเพื่ อ แสดงความส าคั ญ
ลาดับ หรือความสัมพันธ์กันของข้อมูล

3. การเชื่ อ มโยงระหว่ า งข้ อ มู ล และมี ก าร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหัวข้อ(Cross-link)

4. การใช้สัญลักษณ์ ภาพแทนการสื่อความหมาย
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ระดับคุณภาพ
3

ความครบถ้วน แสดงข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
และถูกต้อง จากการศึกษาได้
ของข้อมูล
อย่ า งครบถ้ ว น
และถูกต้อง

การจั ด ระบบ มี ก ารจั ด ระบบ
ของข้อมูล
ข อ ง ข้ อ มู ล
ทั้ ง หมด โดยใช้
ต าแหน่ ง ขนาด
สี หรื อ การออก
แบบเพื่ อ แสดง
ค ว า ม ส า คั ญ
ล า ดั บ ห รื อ
ความสัมพันธ์กัน
ของข้อมูล
การเชื่ อ มโยง
ร ะ ห ว่ า ง
ข้อมูล
(Cross-link)

แสดงความ
สั ม พั น ธ์ ข อ ง
ข้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
สามารถสื่อให้เกิด
ความเข้าใจ และ
มี ก ารเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง
หัวข้อ

2

1

แสดงข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการศึ ก ษาได้
เป็ น ส่ ว นมากและ
ข้ อ มู ล มี ค วามผิ ด
พ ล า ด เ พี ย ง
เล็กน้อย
มีการจัดระบบของ
ข้ อ มู ล เ ป็ น ส่ ว น
ใ ห ญ่ โ ด ย ใ ช้
ตาแหน่ง ขนาด สี
หรื อ การออกแบบ
เพื่ อ แสดงความ
สั ม พั น ธ์ กั น ข อ ง
ข้อมูล แต่ไม่มีการ
เน้ น ล าดั บ ความ
สาคัญของข้อมูล

แสดงข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการศึ ก ษาได้
เป็ น ส่ ว นมากและ
ข้ อ มู ล มี ค วามผิ ด
พลาดมากกว่าครึ่ง

แสดงข้อมูลที่ได้จาก
การศึ ก ษาได้ เ ป็ น
ส่วนน้อยและข้อมูล
มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
เพียงเล็กน้อย

มี ก า ร จั ด ร ะ บ บ
ข อ ง ข้ อ มู ล เ ป็ น
ส่ ว นน้ อ ยโดยใช้
ขนาดต าแหน่ ง สี
หรือการออกแบบ
เพื่ อ แสดงความ
สั ม พั น ธ์ กั น ของ
ข้ อ มู ล และไม่ มี
ก า ร เ น้ น ล า ดั บ
ความ ส าคั ญ ของ
ข้อมูล
แสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่สาคัญ
ถู ก ต้ อ ง สามารถ
สื่ อให้ เ กิ ด ค วาม
เ ข้ า ใ จ ห รื อมี ข้ อ
ผิ ด พ ล า ด เ พี ย ง
เล็กน้อย และไม่มี
การเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหัวข้อ

ไ ม่ มี มี ก า ร จั ด
ระบบของข้ อ มู ล
โดยใช้ ต าแหน่ ง
ขนาด สี หรือการ
ออกแบบและไม่มี
ก า ร เ น้ น ล า ดั บ
ความส าคั ญ ของ
ข้ อ มู ล เ กื อ บ
ทั้งหมด

แสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่สาคัญ
ถู ก ต้ อ ง สามารถ
สื่อให้เกิดความเข้า
ใจแต่มีข้อผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยและ
มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง
หัวข้อ

0

แสดงความ สัมพันธ์
ของข้อมูลส่วนใหญ่
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ไ ม่
สามารถสื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้ า ใจและ/
หรือเกิดความเข้าใจ
ผิ ด และไม่ มี ก าร
เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล
ระหว่างหัวข้อ

3

คะแนน
รวม

ประเด็นใน
การประเมิน

น้าหนัก

4 ) นาประเด็นในการประเมินที่ได้ไปกาหนดระดับคุณภาพของแต่ละประเด็น โดย
กาหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ เพื่อสร้างตารางรูบริค การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์4 ระดับ
ได้ผล ดังนี้
ตารางที่ 3.3 แสดงเกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์แสดงเนื้อหาจากบทเรียนก่อนการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ

9

3

9

3

9
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การใช้
สัญลักษณ์

ระดับคุณภาพ
3

มีการใช้สัญลักษณ์
เครื่องหมาย หรือ
ภาพแทนการ ภาพแทนการสื่ อ
สื่อความหมาย ความหมายอย่ า ง
เหมาะสมหลาย
แห่งและไม่รบกวน
เ นื้ อ ห า ใ น ก า ร
นาเสนอข้อมูล

2

1

มีการใช้สัญลักษณ์
เครื่องหมาย หรือ
ภาพแทนการสื่ อ
ความหมายอย่ า ง
เหมาะสมบางจุ ด
แ ล ะ ไ ม่ ร บ ก ว น
เ นื้ อ ห า ใ น ก า ร
นาเสนอข้อมูล

มี ก า ร ใ ช้
สั ญ ลั ก ษ ณ์
เครื่องหมาย หรือ
ภาพแทนการสื่ อ
ความหมายแต่
รบกวนเนื้อหาใน
การนาเสนอ
ข้อมูล

0

น้าหนัก

ประเด็นในการ
ประเมิน

ไ ม่ มี ก า ร ใ ช้
สั ญ ลั ก ษ ณ์
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย
หรื อ ภาพแทน
ก า ร สื่ อ 1
ความหมายใดๆ

คะแนนรวม 10

คะแนนรวม

ตารางที่ 3.3 แสดงเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพผั ง มโนทั ศ น์ แ สดงเนื้ อ หาจากบทเรี ย นก่ อ นการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)

3

30

5 ) น าเกณฑ์การประเมินผั งมโนทัศน์ที่ส ร้างขึ้นไปให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการจั ด การ
เรียนรู้จานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยทาการ
ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างรายละเอียดของคุณภาพของผังมโนทัศน์ที่นักศึกษาสร้างขึ้น กับ
หลักการ ทฤษฎีที่ต้องการวัด และรายละเอียดของคุณภาพในการให้ค่าระดับคะแนน ที่สะท้อนความ
เข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษา โดยมีการกาหนดความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของแบบการประเมิน มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของการประเมิน มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
-1 หมายถึง แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของการประเมิน ไม่มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
6) จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นามาวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงเนื้อหาเกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน จากการคานวณค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วพิจารณาข้อคาถามความคิดเห็นความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์
การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน กับหลักการ ทฤษฎีที่ต้องการวัด และรายละเอียด
ของคุณภาพในการให้ ค่า ระดั บ คะแนน ที่ส ะท้อนความเข้ าใจในเนื้ อหาของนั ก ศึ กษาที่มี ค่ า IOC
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงเกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน
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มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของกรประเมิน รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุง ตามคาแนะนาที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ไว้
7) นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินผังมโนทัศน์แสดง
ความรู้จากบทเรียน เพื่อนาไปทดลองใช้ (Try Out) ต่อไป
1.3.1.2 ) การพัฒนาแบบทดสอบความเข้า ใจในเนื้ อ หาศิล ปะ จากการเขี ย น
วิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา และเกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ที่ให้นักศึกษาเลือกภาพผลงานทัศนศิลป์ จากชุดภาพโดยมี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานแต่ละชิ้น เพื่อให้นักศึกษาทาการเขียนวิเคราะห์องค์ประกอบภายในผลงาน
และแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับบริบทภายนอกผลงาน จากเอกสสารขอ้มูลที่ให้หรือจากการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนามาจากงานวิจัยของ (Stavropoulos, 1993) ที่นาเสนอการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ การพัฒนาแบบทดสอบความเข้าใจความรู้
ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาวิธีสร้างข้อสอบอัตนัย แบบบรรยายคาตอบ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า
ใช้เมื่อต้องการวัดผลการเรียนรู้ในระดับสูงและซับซ้อน ควรใช้คาถามที่ชัดเจนและเจาะจงตามเนื้อหา
จน ถามความสามารถหลายลักษณะสาคัญๆ ควรกาหนดเวลาตอบอย่างเพียงพอ
2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเนื้อหาที่นามาใช้ในการออกแบบบทเรียน และ
ศึกษาเอกสารการสอนในรายวิช าประวัติศาสตร์ศิล ปะตะวันตกและตะวันออก เพื่อคัดเลือ กภาพ
ผลงานศิลปะที่นักศึกษาได้เคยเรียนรู้ทั้งองค์ประกอบภายในและบริบทแวดล้อม
3) ผู้วิจัยพิจารณาเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานศิลปะในการสร้างแบบทดสอบจาก
งานวิจัยของ Stavropoulos, (1993), Short (1995) และ Tiranasar, Boonyananta, et.al. (2011)
สังเคราะห์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานสาหรับงานวิจัยโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน ดังนี้
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ตารางที่ 3.4 แสดงการสังเคราะห์เกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานศิลปะเพื่อสร้างแบบทดสอบความ
เข้าใจในเนื้อหาศิลปะ จากการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
1. มีรายละเอียดที่ปรากฏภายในงานซับซ้อน
อย่างเพียงพอ
2. กลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคย เนื่องจากปรากฏ
อยู่ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศลิ ปะ หรือ
ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ที่
เป็นที่แพร่หลาย
3. ภาพสามารถเป็นตัวแทนถึงรูปแบบศิลปะที่
เป็นเอกลักษณ์ของผลงานของศิลปิน
4. เนื้อหาภายในภาพสามารถระบุเนือ้ หาได้ไม่
ยาก(มีความเป็นนามธรรมอยู่ในระดับกลางๆ )

เกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานศิลปะจากงานวิจัย
Tiranasar,
Stavropoulos, Short,
Boonyananta,
(1993)
(1995)
et al. (2011)











4) เลือกผลงานศิลปะที่มีองค์ประกอบสอดคล้องตามเกณฑ์ข้างต้นจากเอกสารการ
สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก เพื่อนามาสร้างแบบทดสอบให้ผู้เรียน
เลือกเขียนวิเคราะห์สะท้อนความรู้ โดยมีผลงานให้เลือกหลากหลายพร้อมข้อมูลเนื้อหา เพื่อใช้ในการ
ทดสอบ จานวน 1 ชิ้น ในการทดสอบแต่ละครั้ง
5) สร้างข้อสอบอัตนัยตามแนวทางทีได้ศึกษาข้างต้น จานวน 3 ฉบับ สาหรับการ
ทดสอบก่อนเรียน การทดสอบครั้งที่ 2 และการทดสอบหลังเรียนตามรูปแบบฯ โดยแต่ละภาพผลงาน
ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับผลงานภาพละ 1 หน้า
6) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาพที่
ใช้ในการทาแบบทดสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะ (รายชื่อในภาคผนวก ก) โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะ ดังนี้
6.1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนหรือเคยสอนเนื้อหา
ด้านทฤษฎีศิลปะ ในระดับอุดมศึกษามีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 7 ปี
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6.2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเอกสารทางวิชาด้านศิลปะ เผยแพร่
เป็นที่รู้จักและยอมรับ
โดยมีรายละเอียดของผลงานที่ใช้ในการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 3.5 ภาพผลงานที่ใช้ในแบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะ
ที่
ภาพผลงาน/ศิลปิน
ประเภท
รูปแบบ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
1 David
ประติ ม ากรรมหิ น Renaissance
โดย Michelangelo
อ่อน
2 Olympia
จิตรกรรม
Impressionism
โดย Édouard Manet
Oil on Canvas
3 แสงยามเช้าวัดพระศรีรัตนศาสดา จิตรกรรม
ไทยร่วมสมัย
ราม โดย ปรีชา เถาทอง
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
4 มหาวิเนษกรมณ์ 1
จิตรกรรม
ไทยร่วมสมัย
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
5 Marilyn Diptych
ภาพพิมพ์
postmodern
โดย Andy Warhol
silk screen
แบบทดสอบครั้งที่ 2 (Post/Pre test)
1 A Sunday Afternoon on the จิตรกรรม
NeoIsland of La Grande Jatte
Oil on canvas
Impressionism
โดย Georges.P. Seurat
2 The Weeping Woman
จิตรกรรม
Cubism
โดย Pablo Picasso
Oil on Canvas
3 เสียงขลุ่ยทิพย์
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ศิลปะะสุโขทัย
โดย เขียน ยิ้มศิริ
บรอนซ์
4 ภิกษุสันดานกา
จิตรกรรม
ศิ ล ปะไทยร่ ว ม
โดย อนุพงษ์ จันทร
สีอะคริลิกบนจีวร สมัย
5 Michael Jackson and Bubbles ประติมากรรม
postmodern art
โดย Jeff Koons
Porcelain

ที่มา
ตะวันตก
ตะวันตก
ไทย
ไทย
ตะวันตก

ตะวันตก

ตะวันตก
ไทย
ไทย
ตะวันตก
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ตารางที่ 3.5 ภาพผลงานที่ใช้ในแบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะ (ต่อ)
ที่
ภาพผลงาน/ศิลปิน
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
1 Sky and Water I โดย M.C.
Escher
2 The Great Wave off Kanagawa
โดย Katsushika Hokusai
3 พระพุทธรูปปางลีลา
4 The Last Supper
โดย Leonardo da Vinci
5 Yellow-Red-Blue
โดย Wassily Kandinsky

ประเภท
ภาพพิมพ์
Woodcut
ภาพพิมพ์
woodblock
ประติมากรรม
สัมฤทธิ์
จิตรกรรม
tempera on
gesso
จิตรกรรม สีน้ามัน
บนผ้าใบ

รูปแบบ

ที่มา

Modern art

ตะวันตก

เอโดะ

ตะวันออก

ศิลปะสุโขทัย

ไทย

Renaissance

ตะวันตก

Abstract art
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7) สร้างเอกสารการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดยการ
เขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนื้อหาศิลปะ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดยทาการประเมินค่าความเหมาะสม
ของภาพที่ใช้ในแบบทดสอบและ ข้อมูลประกอบ กับหลักการ ทฤษฎีที่ต้องการวัดความสามารถของ
นั ก ศึ ก ษา ที่ ส ะท้ อ นความเข้ า ใจในเนื้ อ หาของนั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารก าหนดความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าภาพและข้อมูลที่ใช้ มีความเหมาะสมกับการวัดความสามารถของนักศึกษา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าภาพและข้อมูลที่ใช้ มีเหมาะสมกับการวัดความสามารถของนักศึกษา

-1 หมายถึง แน่ใจว่าภาพและข้อมูลที่ใช้ ไม่มีความเหมาะสมกับการวัดความสามารถของนักศึกษา
8) จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นามาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของแบบวัดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะโดยการเขียนวิ เคราะห์ภาพผลงานศิลปะ และเกณฑ์
การประเมิน จากการคานวณค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว พิจารณาข้อคาถาม
ความคิดเห็นความเหมาะสมระหว่างภาพและข้อมูลประกอบที่ใช้กับหลักการ ทฤษฎีที่ต้องการวัด
ความสามารถของนักศึกษาที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงแบบวัดความเข้าใจ
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ในเนื้อหาศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน มีความเหมาะสมกับการประเมินความสามารถ
ของนักศึกษา รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุง ตามคาแนะนาที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ไว้
9) นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแบบวัดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดย
การเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ และเกณฑ์การประเมินเพื่อนาไปทดลองใช้(Try Out) ต่อไป
10) การสร้างเกณฑ์ในการประเมินการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ โดยพัฒนามา
จากงานวิจัยของ Stavropoulos,(1993) ที่ได้นาเสนอการประเมินความเข้าใจของผู้เรียน โดยการให้
ผู้เรียนเขียนเกี่ยวกับผลงานศิลปะและใช้ชุดของหมวดหมู่คาที่จะอธิบายความคิดทางปัญญาในการ
เรียนรู้ (Cognitive Concept of Learning) โดยแบ่งหมวดหมู่คาเป็นกลุ่มตามมิติ 4 ด้านของความ
เข้ า ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งกระบวนการในวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ กลุ่ ม มิ ติ ด้ า นรู ป แบบ (Formal
Dimension) กลุ่ ม มิ ติ ด้ า นการบรรยาย (Descriptive Dimension) กลุ่ ม มิ ติ ด้ า นการตี ค วาม
(Interpretive Dimension) และ กลุ่มมิติด้านประวัติศาสตร์ (Historical Dimension)
11) นามิติของความเข้าใจทางศิลปะข้างต้นมาบูรณาการกับจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
บทเรียน เพื่อกาหนดขอบเขตการประเมินผู้เรียน โดยสังเคราะห์เป็นเกณฑ์ในการประเมินการเขียน
วิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของนักศึกษาที่สัมพันธ์กับมิติของความเข้าใจทางศิลปะ ดังนี้
ตารางที่ 3.6 แสดงความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์ในการประเมินการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน
ศิลปะกับมิติของความเข้าใจทางศิลปะ





ประวัติศาสตร์

การบรรยาย

1. การวิเคราะห์ทัศนธาตุ ระบุทัศนธาตุ และมีการบรรยายลักษณะของ
ทัศนธาตุ
2. การวิเคราะห์หลักการออกแบบ ระบุหลักการจัดองค์ประกอบที่สาคัญ
ของผลงาน และมีการบรรยายลักษณะขององค์ประกอบภายในผลงาน
3. อธิบายเชื่อมโยงความ สัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์ประกอบของงาน
ทัศนศิลป์ ในด้านทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ กับเนื้อหาภายใน
งาน และบริบทภายนอกผลงานที่สะท้อนการสื่อความหมายผ่านผล
งานทัศนศิลป์อย่างมีเหตุผล
4. การใช้ ศั พ ท์ ท างทั ศ นศิ ลป์ใ นการเขี ยนวิ เคราะห์ อธิ บายจุดประสงค์
เนื้อหาและองค์ประกอบภายในผลงานทัศนศิลป์

รูปแบบ

ประเด็นในการประเมิน

การตีความ

มิติด้าน
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โดยแต่ละประเด็นในการประเมินมีค่าน้าหนักคะแนนแตกต่างกัน และระบุรายละเอียด
ของระดับ คะแนนไว้ 3 ระดับ เพื่อสร้างตารางรูบริคการประเมินการเขียนวิเคราะห์ ภ าพผลงาน
ทัศนศิลป์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับคะแนน
3

2

1.การวิเคราะห์
ระบุทัศนธาตุอย่าง
ทัศนธาตุ
ครบถ้วน มีการบรรยาย
ลั ก ษณะของทั ศ นธาตุ ที่
ส าคั ญ ในผลงานอย่ า ง
ครบถ้วนและละเอียด

ระบุทัศนธาตุอย่าง
ครบถ้วน มีการบรรยาย
ลั ก ษณะของทั ศ นธาตุ ที่
ส าคั ญ ในผลงานเพี ย ง
บางส่วน

2.การวิเคราะห์
ระบุ ห ลั ก การจั ด
หลักการ
องค์ประกอบที่สาคัญของ
ออกแบบ
ผลงานอย่ า งครบถ้ ว น
มี ก ารบรรยายลั ก ษณะ
ขององค์ประกอบภายใน
ผลงานอย่างละเอียด

ระบุ ห ลั ก การจั ด
องค์ประกอบที่สาคัญของ
ผลงานอย่างครบถ้วน แต่
บรรยายลักษณะขององค์
ประกอบในผลงานเพียง
บางส่วน

3.การอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
จุดมุ่งหมาย
กับ
องค์ประกอบ
และการ
สร้างสรรค์
งานเพื่อสื่อ
ความหมาย

อธิ บ ายเชื่ อ มโยง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การจัดองค์ประกอบของ
งานทัศนศิลป์ ด้านทัศน
ธ า ตุ แ ล ะ ห ลั ก ก า ร
อ อ ก แ บ บ กั บ เ นื้ อ ห า
ภายในงานและบริ บ ท
ภายนอกผลงานเพียงบาง
เรื่ อ งที่ ส ะท้ อ นการสื่ อ
ความหมายผ่ า นผลงาน
ทัศนศิลป์ ในบางประเด็น
ที่สาคัญอย่างมีเหตุผล

อธิ บ ายเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดองค์ประกอบของงาน
ทัศนศิลป์อย่างครบถ้ ว น
ในด้ า นทั ศ นธา ตุ แ ละ
หลั ก การออกแบบกั บ
เนื้ อ หาภายในงานและ
บริ บ ทภายนอกผลงาน
อย่ า งครบถ้ ว นที่ สะท้อน
การสื่ อ ความหมายผ่ า น
ผล งานทั ศ นศิ ล ป์ อ ย่ า ง
ครบถ้วน และมีเหตุผล

1

น้าหนัก

ประเด็นในการ
ประเมิน

ระบุ ทั ศ นธาตุ ที่
ส า คั ญ แ ต่ ไ ม่ มี ก า ร
บรรยายลั ก ษณะของ
3
ทั ศ นธาตุ ห รื อ กล่ า วถึ ง
เ พี ย งเ ล็ กน้ อ ย จากที่
ปรากฎในผลงาน
ระบุ ห ลั ก การจั ด
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
บางอย่างในผลงาน มี
การบรรยายลั ก ษณะ 3
ขององค์ ประกอบเพียง
เล็กน้อยจากที่ปรากฎใน
ผลงาน
อธิ บ ายเชื่ อ มโยง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การจัดองค์ประกอบของ
งานทัศนศิลป์ ด้านทัศน
ธาตุ แ ละหลั ก การออก
แบบกั บ เนื้ อ หาภายใน
3
งานเท่านั้นที่สะท้อนการ
สื่ อ ความหมายในบาง
ส่ ว นที่ ไ ม่ ส าคั ญ และ/
หรื อ อ้ า งอิ ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักการทฤษฎีทาง
ศิลปะ

คะแนนรวม

ตารางที่ 3.7 แสดงเกณฑ์การประเมินการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะก่อนการพิจารณษ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

9

9

9
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ระดับคะแนน
ประเด็นในการ
ประเมิน
4.การใช้ศัพท์
ทางทัศนศิลป์
ในการบรรยาย
จุดประสงค์
เนื้อหาใน
ผลงาน

3
ใ ช้ ค า ศั พ ท์ ท า ง
ทั ศ นศิ ล ป์ ใ นการเขี ย น
วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ธิ บ า ย
จุดประสงค์ เนื้อหาและ
องค์ ป ระกอบภายใน
ผลงานทั ศ นศิ ล ป์ อ ย่ า ง
ครบถ้วน และใช้คาศัพท์
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม

2
ใ ช้ ค า ศั พ ท์ ท า ง
ทั ศ นศิ ล ป์ ใ นการเขี ย น
วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ธิ บ า ย
จุ ด ประสงค์ เ นื้ อ หา และ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ภ า ย ใ น
ผลงานทั ศ นศิ ล ป์ เ พี ย ง
บางส่วน และใช้คาศัพท์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

1

น้าหนัก
คะแนนรวม

ตารางที่ 3.7 แสดงเกณฑ์ ก ารประเมิ น การเขี ย นวิ เ คราะห์ ภ าพผลงานศิ ล ปะก่ อ นการพิ จ ารณษ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)

ใช้ ค าศั พ ท์ ท าง
ทั ศ นศิ ล ป์ ใ นการเขียน
วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ธิ บ า ย
จุ ด ประสงค์ เนื้ อ หา
แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ 1
ภายในงานทั ศ นศิ ล ป์
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย และมี
การใช้คาศัพท์บางส่วน
ไม่ถูกต้อง
คะแนนรวม

3

10 30

12) สร้างเอกสารการตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ
โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้อหาศิลปะ พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จานวน 3 ท่าน โดยทาการประเมินค่าความตรงเชิงเนื้อหา
ระหว่างรายละเอีย ดของคุณภาพของตัวบ่งชี้การวัดคุณภาพของเกณฑ์ในการประเมินความเข้าใจใน
เนื้อหา กับหลักการ ทฤษฎีที่ต้องการวัดความสามารถของนักศึกษา และรายละเอียดของคุณภาพใน
การให้ค่าระดับคะแนน ที่สะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษา โดยมีการกาหนดความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของแบบการประเมิน มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของการประเมิน มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
-1 หมายถึง แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของการประเมิน ไม่มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
13) จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นามาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของเกณฑ์การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
จากการคานวณค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วพิจ ารณาข้อคาถามความคิดเห็น
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ความตรงเชิงเนื้อหาระหว่างเกณฑ์การประเมินกับหลักการ ทฤษฎีที่ต้องการวัด และรายละเอียดของ
คุณภาพในการให้ค่าระดับคะแนน ที่สะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษา ที่มีค่า IOC มากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.6 ขึ้น ไป ซึ่งหมายถึงเกณฑ์การประเมินความเข้า ใจในเนื้อหาศิล ปะ โดยการเขียน
วิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะมีความตรงเชิงเนื้อหากับ ทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของการประเมิน รวมทั้ง
แก้ไข ปรับปรุง ตามคาแนะนาที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ไว้
14) นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแบบวัดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดย
การเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ และเกณฑ์การประเมิน เพื่อนาไปทดลองใช้ (Try Out) และ
ทดสอบคุณภาพความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ต่อไป
1.3.1.3 การพั ฒ นาแบบวั ด คุ ณ ภาพแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ประเมิ น
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา ขั้นตอนในการสร้างแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ มีดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยสถานการณ์ในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในงานวิจัยนี้คือออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
2) กาหนดคุณลักษณะเป้าหมายในการถ่ายโยงการเรียนรู้จากการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ
โดยผู้เรียนสามารถในการนาองค์ความรู้ศิลปะไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียน ที่มีการปรับปรุงประยุกต์ใช้วิธีการขั้นตอนกิจกรรมและหลักการตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในแผนการสอนของตนเอง
3) สร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ โดย การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วบูรณาการกับหลักการ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตาม
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ฯ ซึ่ ง จะมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบ check list แสดง
คุณลักษณะที่ปรากฏในแต่ละองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นสอดคล้อ งตาม
หลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับการสอน ที่มีประเด็นด้านต่างๆ ดังนี้
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ตารางที่ 3.8 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดในการประเมิน
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1. แสดงข้อมูลจาเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อวิชา ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั้นที่สอน เวลาที่
ใช้สอน
2. หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วน
(จุดประสงค์, สาระสาคัญ, กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้)
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)ในหลักสูตรแกนกลางฯ
4. เขียนในลักษณะที่เป็นเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดผลได้
5. มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความพร้อม, วัยของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน
6. เขียนให้ครอบคลุมทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสยั
7. ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการรับรู้
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรืองานทัศนศิลป์
สาระสาคัญ /สาระการเรียนรู้/ เนื้อหา
8. เนื้อหาความรูค้ รบถ้วนและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
9. เนื้อหาที่ใช้เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา
แบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) มากกว่า 1 แกน (สุนทรียศาสตร์,
ประวัติศาสตร์ศิลป์, ศิลปะปฏิบัติ และศิลปะวิจารณ์)
10. ใช้เนื้อหาความรู้จากกรณีศึกษาทีไ่ ด้เรียนรู้จากบทเรียนตามรูปแบบฯ
กิจกรรมการเรียนรู้
11. มีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่กาหนดใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ตามสาระสาคัญที่ระบุไว้
12. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และการรับรูง้ าน
ทัศนศิลป์
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ตารางที่ 3.8 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน
13 ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
13.1 มีการกระตุ้นทัศนคติให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่จะเรียน และ/
หรือช่วยพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกีย่ วกับการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
13.2 มีการระบุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบ
13.3 มีการทบทวนความรูเ้ ดิมในเรื่องที่จะเรียน และตรวจสอบความ
เข้าใจที่ผู้เรียนมีในเรื่องนั้นๆ
14.ในขั้นสอน ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
14.1 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างความรู้ โดยปรากฏขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้
14.1.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องที่ตอ้ งการรู้โดยใช้ข้อมูลและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
14.1.3 ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิมให้มี
ความหมายกับตนเอง
14.1.4 ให้ผู้เรียนได้นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตน
ได้สร้างขึ้น
14.2 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงความรูใ้ นบทเรียน โดย
ปรากฏขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.2.1 ให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
จะเรียนรู้อย่างครอบคลุม
14.2.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น
14.2.3 ให้ผู้เรียนได้จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/องค์ประกอบ
ของเรื่อง
14.2.4 ให้ผู้เรียนได้การอภิปรายและให้เหตุผลความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน
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ของแผนการ
จัดการเรียนรู้

การจัดการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ






















112
ตารางที่ 3.8 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน
14.2.5 ให้ผู้เรียนได้จัดระบบข้อมูล เชื่อมโยงความรู้ในหลากหลาย
มิติมุมมอง
14.3 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้จากบทเรียน ใน
สถานการณ์หรืองานรูปแบบเดิมเหมือนที่ได้เรียนรู้ โดยปรากฏขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.3.1 ให้ผู้เรียนได้สารวจลักษณะของงานใหม่เปรียบเทียบกับงานเดิม
หรือการฝึกปฏิบัติที่คล้ายกันที่เคยได้เรียนรู้
14.3.2 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนหลักการ แนวทางในการใช้ความรู้จากงาน
เดิมหรือการฝึกปฏิบัติก่อนหน้า ที่คล้ายกัน และสารวจข้อมูล
หรือความรู้ทมี่ ี
14.3.3 ให้ผู้เรียนได้คัดเลือกข้อมูลความรูท้ ี่มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานใหม่
14.3.4 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลหรือความเหมาะสม
ระหว่างข้อมูลกับงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
14.3.5 ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในงานใหม่ตามแนวทางของการใช้
ความรู้ในงานเดิมที่คล้ายกัน
14.4 ให้ผู้เรียนถ่ายโยงความรู้จากบทเรียนในสถานการณ์หรืองานใหม่ที่
แตกต่างไปจากทีไ่ ด้เรียนรู้ โดยปรากฏขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.4.1 ให้ผู้เรียนได้สารวจลักษณะสถานการณ์หรืองานใหม่ โดยทาให้
เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมในการเรียนรู้ กับงานใหม่ในการใช้
ความรู้ได้รับทีม่ อบหมาย
14.4.2 ให้ผู้เรียนระบุข้อมูลความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่
14.4.3 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบระหว่างความรู้และทักษะที่มีกับงานใหม่
หากไม่สอดคล้อง ได้ให้ผเู้ รียนปรับเปลี่ยนความรู้และทักษะ
เหล่านั้น ให้สามารถทางานใหม่ได้
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ตารางที่3.8 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน
14.4.4 ให้ผู้เรียนระบุความรู้ทักษะทีต่ ้องค้นคว้ามาเพิ่มเติม และได้บูรณา
การความรูเ้ ดิมที่มีกับความรู้ใหม่
14.4.5 ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือบูรณาการกับความรู้
อื่น ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถทา
คิด และสื่อสารในงานใหม่ได้
14.5 ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานตามความสนใจและ/หรือความ
ถนัดของตนเอง
15 ในขั้นการสรุป ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
15.1 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสรุปความรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียน
15.2 ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
15.3 ให้ผู้เรียนสรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง
15.4 ให้ผู้เรียนสะท้อนการคิดในระหว่างการเรียนรู้ของตนเอง
16 ให้ผู้เรียนสรุปแสดงความรู้โดยสร้างแผนผังแสดงความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย
การประเมินการเรียนรู้
17 กาหนดหลักฐานการเรียนรู้ หรือข้อมูลสะท้อนผลการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
18 มีการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้มคี วามชัดเจนและ
เหมาะสม
19 มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้และกระบวนการในการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้
20 มีการใช้สื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภท
21 มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ และศิลปะ
ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ด้าน
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4) สร้างเอกสารการตรวจสอบคุณภาพแบบวัด ความตรงเชิงเนื้อหาของตัวชี้วัดในแบบ
ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) จานวน 5 ท่าน โดยมีการกาหนดความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
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+1 หมายถึง แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของแบบการประเมิน มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของการประเมิน มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
-1 หมายถึง แน่ใจว่าตัวบ่งชี้ของการประเมิน ไม่มีความตรงกับหลักการและทฤษฎีที่ต้องการวัด
5) จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นามาวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น กับหลักการและ
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น จากการคานวณค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วพิจารณาข้อคาถามความคิดเห็ นความสอดคล้ องระหว่างแบบประเมินคุ ณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่
พัฒนาขึ้น ที่มีค่า IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.6 ขึ้ นไป ซึ่งหมายถึง แบบประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของกรประเมิน รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุง ตามคาแนะนาที่
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ไว้
6) นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงเกณฑ์ในแบบประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น เพื่อนาไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยง
ของเครื่องมือต่อไป
1.3.2 การจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผู้ วิ จั ย น าหลั ก การและขั้ น ตอนของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ มาบู ร ณาการกั บ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จะใช้ในการสอน เพื่อจัดทาเอกสารประกอบ
รูปแบบฯ โดยมีรายละเอียดในการพัฒนาดังนี้
1.3.2.1 เอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
1) นากรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ มาดาเนินการสรุปเพื่อจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
2) นาเอกสารประกอบรูปแบบที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯตรวจสอบคุณภาพความรง
เชิงเนื้อหา แล้วนาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงเอกสารประกอบรูปแบบฯ ต่อไป

115
3) นารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น ก่ อ นการทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมาด าเนิ น การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป
1.3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่
นั กศึกษาศิล ปศึกษาจะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ม.4-6) ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สูงที่สุด
2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น กาหนดเนื้อหาจากการบูณาการตัวชี้วัดข้างต้น พัฒนาเป็นบทเรียนตามรูปแบบฯ
ได้บ ทเรี ย นศิล ปะ 4 บทเรี ย นที่ใช้เนื้อหาสอดคล้ องกับตัว ชี้วัดสาระการเรียนรู้ทั ศนศิล ป์ ช่ว งชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.3.3 การจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผู้ วิ จั ย น าหลั ก การและขั้ น ตอนของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ มาบู ร ณาการกั บ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จะใช้ในการสอน เพื่อจัดทาเอกสารประกอบ
รูปแบบฯ โดยมีรายละเอียดในการพัฒนาดังนี้
1.3.3.1 เอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
1) นากรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การจั ดการเรี ย นรู้ มาดาเนินการสรุปเพื่อจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯ
2) นาเอกสารประกอบรูปแบบที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯตรวจสอบคุณภาพความรง
เชิงเนื้อหา แล้วนาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงเอกสารประกอบรูปแบบฯ ต่อไป
3) นารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น ก่ อ นการทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมาด าเนิ น การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป
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1.3.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่
นั กศึกษาศิล ปศึกษาจะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ม.4-6) ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สูงที่สุด
2) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น กาหนดเนื้อหาจากการบูณาการตัวชี้วัดข้างต้น พัฒนาเป็นบทเรียนตามรูปแบบฯ
ได้บ ทเรี ย นศิล ปะ 4 บทเรี ย นที่ใช้เนื้อหาสอดคล้ องกับตัว ชี้วัดสาระการเรียนรู้ทั ศ นศิล ป์ ช่ว งชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
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ตารางที่ 3.9 จุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) ของ
หลักสูตรแกนกลางฯ
บทเรียน
มาตรฐาน
ม. 4-6/ 1
ม. 4-6/ 2
ม. 4-6/ 3
ม. 4-6/ 4
ม. 4-6/ 5
ศ.1.1 ม. 4-6/ 6
ม. 4-6/ 7
ม. 4-6/ 8
ม. 4-6/ 9
ม. 4-6/ 10
ม. 4-6/ 11
ม. 4-6/ 1
ศ .1.2 ม. 4-6/ 2
ม. 4-6/ 3

ทัศนธาตุ
การออกแบบ
ศิลปะตะวันตก/
ศิลปะกับสังคม
ศิลปะวิจารณ์ และหลักการ
ลวดลาย
ตะวันออก
ออกแบบ








































3) สร้างเอกสารการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กับหลักการ
และขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จานวน 5 ท่าน โดยทาการประเมินค่า
ความสอดคล้องระหว่างวามตรงเชิงเนื้อหาของตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น โดยมีการกาหนดความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนฯ มีความตรงกับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบฯ
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนฯ มีความตรงกับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบฯ
-1 หมายถึง แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนฯ ไม่มีความตรงกับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบฯ
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4) จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นามาวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงเนื้อหาขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการ
จั ดการเรี ย นรู้ ฯที่พัฒนาขึ้น จากการคานวณค่าเฉลี่ ยดัชนีความสอดคล้ องจากผู้ ทรงคุณวุฒิ แล้ ว
พิจารณาข้อคาถามความคิดเห็นความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ กับ
หลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น ที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6
ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุง ตามคาแนะนาที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้ไว้
5) น าข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ปปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ใ นแบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น เพื่อนาไปทดลองใช้ (Try Out) ต่อไป
1.4 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ เครื่องมือในการวิจัย และการปรับปรุงแก้ไข
หลังจากการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย และเอกสารประกอบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยดาเนินการนาเอกสารรูปแบบฯและเอกสารประกอบรูปแบบตรวจสอบ
คุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.4.1 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ และเครื่องมือในการวิจัย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ข้างต้น ผู้วิจัยนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย
เอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบรูปแบบฯข้างต้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจจานวน
2 กลุ่มดาเนินการตรวจคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1.4.1.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
จานวน 5 ท่าน (รายชื่อในภาคผนวก ก.) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) เป็นผู้สอนศิลปศึกษาหรือเคยปฏิบัติงานด้านการสอนศิลปศึกษาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี
2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ เป็นที่
รู้จักและยอมรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณาความคิดเห็น
ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่
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1)รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2)แผนการจัดการเรียนรู้
3)เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน
4)แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
โดยการตรวจสอบเครื่องมือของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้
1.1) ผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการจั ดการเรีย นรู้ พร้ อ มให้ ข้ อเสนอแนะการปรับ ปรุ งแก้ ไ ข
เครื่องมือ
1.2) ทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาให้
คะแนนความคิดเห็น(IOC) ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น โดย
พิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีค่าความคิดเห็นที่มีความสอดคล้องเกิน 0.6 ตรวจสอบแก้ไขและตาม
ข้อเสนอแนะ
1.3) นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้
และเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อนนาไปทดลองใช้ต่อไป
1.4.1.2) กลุ่ ม ที่ 2 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นเนื้ อ หาศิ ล ปะ จ านวน 3 ท่ า น (รายชื่ อ ใน
ภาคผนวก ก) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนหรือเคยสอนเนื้อหา
ด้านทฤษฎีศิลปะ ในระดับอุดมศึกษามีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 7 ปี
2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเอกสารทางวิชาด้านศิลปะ เผยแพร่
เป็นที่รู้จักและยอมรับ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะ พิจารณาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
1) แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะโดยการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
2) เกณฑ์ในการประเมินการเขียนการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
โดยการตรวจสอบเครื่องมือของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะ มีขั้นตอนดังนี้
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2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คะแนนความคิดเห็น (IOC) ความตรงเชิงเนื้อหา และ
ความเหมาะสมของเครื่องมือข้างต้น พร้อมตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ
2.2) ทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบ
แก้ไขและตามข้อเสนอแนะ พิจารณาให้คะแนนความคิดเห็น(IOC) ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น โดยพิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีค่าความคิดเห็นที่มีความสอดคล้อง
เกิน 0.6
2.3) น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเครื่ อ งมื อ ก่ อ นน าไป
ทดลองใช้ต่อไป
ผลการตรวจสอบจะได้รายงานในบทต่อไป
1.4.2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบฯ โดยการทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้
(Try Out)
ผู้วิจัยทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ จานวน 1 บทเรียน และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้างต้น นาไปทดลองกับนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้
ในการนาไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.4.2.1 ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มทดลอง ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดย
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษาที่กาลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา จานวน 20 คน
1.4.2.2 ดาเนินการจัดทาเอกสารขอความร่วมมือโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกประบการณ์
วิชาชีพ อนุญาตให้นักศึกษาออกมาร่วมกิจกรรมที่คณะสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลา 15.00 –
17.00 น.
1.4.2.3 ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 4 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที ใน
บทเรียนเรื่อง “ การออกแบบลวดลาย” เมื่อดาเนินการสอนแต่ละครั้งตามเวลาที่กาหนดไว้ ผู้วิจัย
สรุปผลการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน โดยพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้
1) ครูผู้สอน
2) ผู้เรียน
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3) เนื้อหา
4) กิจกรรมการเรียนการสอน
5) สื่อการเรียนรู้
1.4.2.4 นาปัญหาที่พบในแต่ละครั้งไปดาเนินการแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนครั้ง
ต่อไป จนดาเนินการทดลองสอนครั้งตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ครั้ง
1.4.2.5 ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้เครื่องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการเรียนรู้ ได้แก่ เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะโดย
การเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1.4.2.6 น าข้ อ สอบที่ ไ ด้ จ ากผู้ เ รี ย นท าส าเนาให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนศิ ล ปศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาอีกท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนศิลปศึกษามาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็น
ผู้สอนในรายวิชาด้านการสอนศิลปศึกษา เพื่อตรวจให้คะแนนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ เพื่อทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1) เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน
2) แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะโดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
3) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1.4.2.7 น าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ ทั้ ง 3 ชุ ด จากผู้ วิ จั ย และอาจารย์ ผู้ สอน
ศิลปศึกษา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือข้างต้น ดังนี้
1) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยคานวณจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Alpha) โดยพิจารณาข้อคาถามที่มีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.6
2) วิ เ คราะห์ ค่ า อ านาจจ าแนก Corrected Item-Total Correlation ตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
เครื่องมือในแต่ละข้อ โดยพิจารณาข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกมากกว่า 0.2 ขึ้นไป
1.4.3 การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการวิจัยก่อนการใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง
1.4.3.1 ผู้วิจัยนาผลจากการทดลองสอนทั้ง 4 ครั้ง สังเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวบรวมเป็นข้อสรุปในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป
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1.4.3.2 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบรูปแบบฯ
เพื่อให้ได้ร่ างรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบและ
แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไขแสดงในบทที่
4 ต่อไป
ตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นฯ
2.2 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ หลังทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2.1 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย
2.1.1 การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
1) การกาหนดประชากร
ประชากร คื อ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ที่เรียนรู้เนื้อหาศิลปะตามหลักสูตรจนเกือบครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้เรียน
วิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว
2) การเลือกตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
ได้รับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ปรับปรุง 2556) โดยทาการ
เลือกแบบเจาะจง
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนในกระบวนวิชาสัมมนาศิลปศึกษา ซึ่งผ่านการรายวิชาเนื้อหาศิลปะเกือบครบถ้วนตามหลักสูตร
และได้เรียนวิชาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จากรายวิชา หลักสูตรการสอนศิลปศึกษา และ
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วิชาวิธีสอนศิลปศึกษาอันเป็นพื้นฐานความรู้ของการเรียนรู้ตามรูปแบบฯในงานวิจัย ในการจัดกลุ่ม
ตัวอย่างมีขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1) การเลือกสถานศึกษา
ผู้วิจัยเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่ใช้ในการทดลองสอนนักศึกษา
ศิลปศึกษาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากสถานศึกษามีลักษณะดังนี้
1) เป็นสถานศึกษาซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่ใน
สภาพปกติ
2) เป็นสถานศึกษาซึ่งผู้เรียนที่เข้ามาเรียนเป็นผู้ผ่านการสอบเข้าเรียนตามมาตรฐาน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของทบวงมหาวิทยาลัย
3) เป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวซึ่งมีสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่หลากหลาย
2.2) การเลือกตัวอย่าง
ตามที่ ป ระชากรของงานวิ จั ย เป็ น ผู้ เ รี ย นจากหลั ก สู ต รศิ ล ปศึ ก ษาในสถาบั น การ
อุดมศึกษาของรัฐ โดยมีทั้งสิ้น 6 สถาบันการศึกษา ซึ่งทุกหลักสูตรมีลักษณะโครงสร้างหลั กสู ตร
คล้ายคลึงกัน เนื่องจากถูกควบคุมมาตรฐานหลั กสู ตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(มคอ.1) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) จึงทาให้ผู้เรียนมี ลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน กล่ าวคือผู้ เรี ย นจะได้เรีย นตามโครงสร้างหลั กสูตรที่ประกอบด้วยรายวิชาในหมวดต่าง ๆ ไม่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาเอกเดี่ยว ที่ได้กาหนดให้จัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหาใน
ขอบเขตของความรู้ศิลปศึกษา ด้านศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ ศิ ลปะวิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์
โดยระบุรายละเอียดของหัวข้อในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศึกษา (ปรับปรุง 2556) และได้รับการ
รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์จนสามารถดาเนินการเปิดรับนัก ศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ดังนั้น
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาจึงไม่แตกต่างไปจากประชากร
ทางสาขาวิชาได้มอบหมายให้ผู้วิจัยดาเนินการสอนในรายวิชาวิธีสอนศิลปศึกษา ซึ่ง
เป็นรายวิชาในการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้ผ่าน
การเรียนตามหลักสูตร และลงทะเบียนในรายวิชาสัมมนาศิลปศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน โดยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดยการเรียงลาดับผล
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การเรียนรวมของนักศึกษา (GPA) และผลการเรียนในรายวิชาด้านการสอนศิลปศึกษา ทาการจับคู่
แล้วสุ่มอย่างง่าย เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน โดยกาหนดให้กลุ่มที่
1 เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ให้กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองจะได้รับการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในรอบแรก มีนักศึกษาจานวน 15 คน และ
กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม มีจานวนนักศึกษา 15 คนเท่ากัน จะได้รับการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้นในรอบที่ 2 หลังจากการปรับปรุงผลการใช้รูปแบบจากการสอน
กลุ่มทดลองในรอบที่ 1 แล้ว
2.1.2 การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ
การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ที่มี
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัย แบบ
สลับ-วัดซ้ำ (Switch-Replication Design) ดังแบบแผนการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 3.10 แบบแผนการวิจัย
ทดสอบ
ตัวแปร
ทดลอง
ก่อนเรียน
กลุ่มทดลอง

O1

กลุ่มควบคุม

O2

X1

ทดสอบ
ครั้งที่ 2

ตัวแปร
ทดลอง

O3
O4

ทดสอบ
หลังเรียน
O5

X 1(ปรับ)

O6

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
O1

O2

X1

แทน ผลการทดสอบก่อนการทดลองใช้รูปแบบของกลุ่มทดลอง ด้วย
1) แบบทดสอบความเข้าใจฯ ด้วยการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์
2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่ได้จากบทเรียน
แทน ผลการการทดสอบก่อนการทดลองใช้รูปแบบของกลุ่มควบคุม ด้วย
1) แบบทดสอบความเข้าใจฯ ด้วยการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์
2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
แทน ตัวแปรจัดกระทาในการใช้รูปแบบครั้งที่ 1 กับกลุ่มทดลอง
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O3

O4

X1(ปรับ)
O5

O6

แทน ผลการทดสอบหลังการทดลองใช้รูปแบบครั้งที่ 1 ของกลุ่มทดลอง ด้วย
1) แบบทดสอบความเข้าใจในฯ ด้วยการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์
2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่ได้จากบทเรียน
แทน ผลการทดสอบก่อนการทดลองใช้รูปแบบครั้งที่ 2 ของกลุ่มควบคุม ด้วย
1) แบบทดสอบความเข้าใจฯ ด้วยการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์
2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่ได้จากบทเรียน
แทน ตัวแปรจัดกระทาในการใช้รูปแบบครั้งที่ 2 กับกลุ่มควบคุม
แทน ผลการทดสอบหลังการทดลองใช้รูปแบบครั้งที่ 2 ของกลุ่มทดลอง ด้วย
1) แบบทดสอบความเข้าใจฯ ด้วยการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์
2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
แทน ผลการทดสอบหลังการทดลองใช้รูปแบบครั้งที่ 2 กับกลุ่มควบคุม ด้วย
1) แบบทดสอบความเข้าใจฯ ด้วยการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์
2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
3) เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่ได้จากบทเรียน

ขั้นตอนการดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
2.1.2.1 ติ ด ต่ อ ขออนุ ญ าตจากหั ว หน้ า สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ เพื่อขออนุ ญาตน ารู ปแบบการจัด การเรีย นรู้ ที่ พัฒ นาขึ้ น ไปทดลองใช้ กั บ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
2.1.2.2 ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) การดาเนินการก่อนการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การทดสอบผู้ เ รี ย นทั้ ง กลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง โดยใช้
แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะจากการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์ และแบบทดสอบ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จากคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คะแนนที่ได้
จากการทดสอบในครั้งนี้ผู้วิจัยนามาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ด้วยสถิติ t-test
Independent เพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความเข้าใจในเนื้อหาศิล ปะและ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้แตกต่างกันหรือไม่
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2) การดาเนินการทดลอง
การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียด จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและจาก
การทดลองสอน นามาใช้จัดการเรียนการสอนหลังกลุ่มตัวอย่างที่ได้เรียนรู้เนื้อหาศิลปะตามหลักสูตร
ได้เกือบครบถ้วนแล้ว และได้เรียนรู้เนื้อหาในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จากรายวิชาวิธีสอน
มาเรียนร้อยแล้ว ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาศิลปศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยดาเนินการ
ทดลองสอนตามรูปแบบฯรอบแรกกับกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 7 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ใช้บทเรียนเรื่อง
ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ โดยในบทเรียนมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.11 โครงสร้างเนื้อหาและทักษะการคิดที่ใช้ฝึกในบทเรียนเรื่อง”ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ”
ครั้งที่

หัวข้อ/เนื้อหา

ทักษะการคิด

1
2
3
4
5
6

เรื่องทัศนธาตุ 1 (เส้น รูปร่าง รูปทรง และ ที่ว่าง)
เรื่องทัศนธาตุ 2 (น้าหนัก พื้นผิวและสี)
เรื่องหลักการออกแบบ
เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

7

เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

การสร้างความรู้
การเชื่อมโยงความรู้
การสร้างความรู้และเชื่อมโยงความรู้
การใช้ความรู้: วิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
การใช้ความรู้ : สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การถ่ายโยงการเรียนรู้ 1 : ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้
การถ่ายโยงการเรียนรู้ 2 : ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้

การดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
2.1) กลุ่มทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น ดังนี้
ขั้น ที่ 1 ขั้น น า โดยการกระตุ้นให้ ผู้ เรียนเห็ นความส าคัญของการเรียนรู้ และเห็ น
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ
ประกอบด้วย การแนะนาความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และการถ่ายโยง
การเรี ย นรู้ โดยในการสอนทั ก ษะการคิ ด ต่ า ง ๆ ผู้ ส อนใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการสอนทั ก ษะกรคิ ด ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการแนะนาทักษะการคิดใหม่ การฝึกปฏิบัติทันทีหลังการแนะนาทักษะ การฝึ ก
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ปฏิบัติซ้าโดนได้รับความช่วยเหลือ และการปฏิบัติทักษะการคิดด้วยตนเองซึ่งเป็นขั้นตอนในการ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ไปฝึกปฏิบัติทักษะการคิดที่ได้รับการสอนนั้น ๆ ในการฝึกทักษะการคิดใน
การเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะหากผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติทักษะการคิดได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถจัดให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดเดิมซ้าอีกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มการฝึกทักษะการคิดใหม่ต่อไป
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผล กำรจัดให้ผู้เรียนได้สรุปกำรเรียนรู้ด้ำนเนือหำ และ
สรุปกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกระบวนกำร โดยผู้สอนดาเนินการประเมินผลการฝึกทักษะการคิด ในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน หากพิจารณาว่าผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติทักษะที่ต้องการฝึกนั้น ๆ ได้ ผู้สอน
พิจารณาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะเดิมซ้าอีกครั้งในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
ในขั้นตอนสุดท้ายของบทเรียน คือ ขั้นตอนการสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้วิจัย
มอบหมายให้ผู้เรียนสร้างผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากบทเรียนหลังการเรียนรู้ตามบทเรียน
จนครบถ้วนแล้ว และให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปออกแบบตกแต่งผังมโนทัศน์สรุปความรู้เนื้อหาจาก
บทเรียนแล้วนามาส่งในครั้งต่อไป
2.2) กลุ่มควบคุม หลังจากที่ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามรูปแบบฯในรอบแรกกับ
กลุ่มทดลองไปแล้ว และได้ทาการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้จากคุณภาพแผนการจัดการเรียน ทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม วิจัยดาเนินการสอนตาม
ขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขจากผลการสอนตามรูปแบบฯ
ในรอบแรกกับกลุ่มทดลอง นามาปรับสอนกับกลุ่มควบคุมเป็นเวลา 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยใช้
บทเรียนเดิม แต่เพิ่มเติมใบกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อให้นักศึกษาบันทึกตามขั้นตอนของการฝึกทักษะ
3) การดาเนินการหลังการทดลอง
หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจั ดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยดาเนินการ
ทดสอบผู้เรียนทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะจากการ
วิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์ และแบบทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จากคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลจากการทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะโดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน
ทัศนศิลป์ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จากคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับ
คะแนนคุณภาพผังมโนทัศน์จากบทเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคุม ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป IBM SPSS Version 22 โดยมี
สูตรในการคานวน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภายในกลุ่ม ใช้การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบบ 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent
samples) ดังนี้ (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน,2552)
สูตร

t=

D
2
2
√nD −(D)
n−1

df = n − 1
เมื่อ D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่
n แทนจานวนคู่
2 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างกลุ่ม ใช้การทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบบ 2 กลุ่มที่อิสระจากกัน (t-test for Independent
samples) ดังนี้ (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน,2552)
สูตร

t

D
N  D   D 
2

2

N 1

เมื่อ

D

แทน

df = n-1
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่

N

แทน

จานวนคู่ของคะแนนหรือจานวนนักเรียน

2.1.3.1 วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยคะแนนการทดสอบก่ อนเรียนและหลั ง เรี ย น
ภายในกลุ่มของนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ ด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มที่ไม่เป็น
อิสระจากกัน (t-test for dependent samples)
2.1.3.2 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนการทดสอบหลั ง เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ ด้วยสถิติทดสอบค่าที แบบ 2 กลุ่มที่อิสระจากกัน (t-test
for Independent samples)
2.1.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษา
แต่ละกลุ่ม ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ โดยคะแนนมาจากคะแนนคุณภาพผังมโนทัศน
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และคะแนนการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์ ด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ
จากกัน (t-test for dependent samples)
2.1.3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
จากคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test
for dependent samples)
2.1.3.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียนในความเข้าใจใน
ความรู้ศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างกลุ่ม ที่ได้รับการสอน
ตามรูปแบบฯ ด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มที่อิสระจากกัน(t-test for Independent samples)
2.1.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดาเนินการโดยผู้วิจัยตรวจสอบใบกิจกรรมของ
นักศึกษาในแต่ละครั้ง ซึ่งประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลการฝึกปฏิบัติทักษะตามขั้นตอนของแต่ละ
ทักษะที่ฝึก พร้อมทั้งการบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ทั้งในเชิงเนื้อหา และเชิงกระบวนการ รวมถึง
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดไว้ อั น เป็ น การสะท้ อ น
กระบวนการในการเรี ยนรู้ของนั กศึกษา แล้ ว คัดลอกข้อความที่แสดงถึงการฝึกปฏิบัติทักษะตาม
ขั้น ตอนของรู ป แบบ น ามาจั ดหมวดหมู่เพื่อวิเคราะห์ เนื้อหา(Content Analysis) และพิจารณา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนต่าง ๆ เพื่อสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
มีต่อความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2.2 การรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลังการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2.2.1 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ การรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลังการนารูปแบบฯ ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้
ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีขั้นตอนดังนี้
2.2.1.1 กาหนดผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่
อาจารย์ ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ที่ มี
ประสบการณ์ในการสอนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 7 ท่าน (รายชื่ออยู่ในภาคผนวก ก)
2.2.1.2 ผู้วิจัยจัดทาเอกสารรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
2.2.1.3 ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบประเมิ น คุ ณ ภาพรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ และความเป็นไปได้ของคู่มือการใช้รูปแบบ ฯ
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ในตอนที่ 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความคิดเห็นความเหมาะสมของรูปแบบ ตาม
โครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้
ประเด็นคาถาม ดังนี้
ตารางที่ 3.12 แสดงโครงสร้างคาถามแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รายการ
ประเมินข้อที่

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
6

หลักการของ
รูปแบบ

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของ ประเมินผลการ
ของรูปแบบ
รูปแบบ
จัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบฯ

อื่น ๆ



 แผนภาพ






โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นดังนี้
5
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
4
หมายถึง
เหมาะสมมาก
3
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
เหมาะสมน้อย
1
หมายถึง
เหมาะสมน้อยที่สุด




 การใช้ภาษา

131
ในตอนที่ 2 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความคิดเห็นความเป็นไปได้ของการใช้คู่มือรูปแบบฯด้วย
มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้ประเด็นคาถาม ดังนี้
ตารางที่ 3.13 แสดงประเด็นคาถามในแบบประเมินความคิดเห็นความเป็นไปได้ในการใช้คู่มือรูปแบบ
รายการ
ประเมิน
ข้อที่
1
2
3
4
5

องค์ประกอบของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
บทนา /
จุดประสงค์

เนื้อหา

ขั้นตอนการ การ
ปฏิบัติงาน ประเมิน

บททบาท

แบบฟอรม์
ที่ใช้

อื่น ๆ




6
7
8




ระยะเวลา



ตัวอย่าง
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9

โดยแบ่งระดับของความคิดเห็นดังนี้
5
หมายถึง
4
หมายถึง
3
หมายถึง
2
หมายถึง
1
หมายถึง
โดยดาเนินการในการจัดสนทนากลุ่มดังนี้
ก่อนการสนทนากลุ่ม

สามารถนาไปใช้ได้ดีมากที่สุด
สามารถนาไปใช้ได้ดีมาก
สามารถนาไปใช้ได้ปานกลาง
สามารถนาไปใช้ได้น้อย
สามารถนาไปใช้ได้น้อยที่สุด

2.2.1.4 ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมประเด็น
ค าถามในการสนทนากลุ่ ม พร้ อ มรายละเอี ย ด วั น เวลา สถานที่ ข องวั น สนทนากลุ่ ม ส่ ง ให้ กั บ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน (รายชื่ออยู่ในภาคผนวก ก) ล่ ว งหน้าการจัดสนทนากลุ่ ม 7 วัน แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์
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การจัดสนทนากลุ่ม
2.2.1.5 การจั ด สนทนากลุ่ ม เพื่ อ รั บ รองรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ ของนักศึกษาศิลปศึกษา ดาเนินการในวันพฤหัสบดี
ที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น ณ. อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม
(Moderator) ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ดาเนินรายการ
ผู้วิจัย และผู้สนใจในการร่วมรับฟังความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม รวมทั้งสิ้นจานวน 16 คน
2.2.1.6 ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม นาเข้าสู่การสัมมนาและนาเสนอรูปแบบ 20 นาที
โดยผู้วิจัย นาเสนอภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ประกอบด้วย ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนา
รู ป แบบฯ หลั ก การ ขั้ น ตอนของรู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น และการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ /
แบบทดสอบ รวมถึงคู่มือการใช้รูปแบบฯ
2.2.1.7 ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตาม
หัวข้อของแบบประเมินรูปแบบในแต่ละประเด็นรวม 2 ชั่วโมง ซึ่งมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้
1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
2) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับสภาพปัญหาที่มาของงานวิจัย
3) หลักการของรูปแบบที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของงานวิจัย
4) ความเหมาะสมของการนาหลักการ แนวคิดของรูปแบบ เพื่อนาไปใช้จัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาศิลปศึกษา
5) ความสอดคล้องของรูปแบบกับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
แนวทางของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ความเหมาะสมในการนารูปแบบไปใช้ในหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
2.2.1.8 ผู้ดาเนินการสรุปประเด็นสาคัญที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 15 นาที แล้วให้
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมคนละ 5 นาที
2.2.1.9 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และความเป็นไปได้ในการใช้
คู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จากการบันทึกในการ

133
สนทนากลุ่ม และจากแบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหลังการสนทนากลุ่มที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตาม
ประเด็นหัวข้อของแบบประเมิน โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อเสนอแนะเพื่อสรุปจาแนกข้อมูล
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ และคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
2.2.2 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะ หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ วิจั ย น าผลการดาเนิ น การในการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) และการรับรองรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับแก้ไข โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
หลังดาเนินการสนทนากลุ่ม
2.2.2.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จากแบบประเมินความคิดเห็นความ
เหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไปได้ในการใช้คู่มือรูปแบบ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจาก
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินทั้ ง
ฉบับ และแบ่งตามรายการประเมินรายข้อ เปรียบเทียบสรุประดับความคิดเห็นจากมาตรวัดประมาณ
ค่าที่กาหนดไว้ พร้อมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเด็น
2.2.2.2 ผู้ วิจั ย รวบรวมข้อมูล จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ มโดยผู้ เข้าร่ว มฟังการ
สนทนากลุ่ม และจากการบันทึกการสนทนากลุ่มโดยผู้ วิจัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และความเป็นไปได้ในการนาคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ นาข้อมูลเชิงพรรณนา
มาวิเคราะห์ประเด็นตามองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และคู่มือการใช้รูปแบบ เพื่อสรุป
สังเคราะห์เป็นข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.2.2.3 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้เชิงปริมาณจากแบบประเมินฯ และเชิงคุณภาพจากการ
บันทึกการสนทนากลุ่ม มาสรุปประเด็นที่มีความสอดคล้องกันและแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
ตามองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.2.2.4 ผู้วิจัยนาผลการสรุปความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มในการรับรองรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้ มาปรับปรุงเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาเสนอเป็นผลการพัฒนารูปแบบ
ฯต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ฯ ซึ่งได้ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ก่อนนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และ
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ซึ่งได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ก่อนการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา และข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
1.3 ผลการพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบฯ และการจัดทาเอกสาร
ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ เครื่องมือในการวิจัย และการปรับปรุงแก้ไข
ก่อนทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
1.4.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการทดลองสอน
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
2.2 ผลการรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
การสนทนากลุ่ม(Focus group)
2.3 ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ หลังการทดลองใช้และการรับรองรูปแบบฯ
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ก่อนการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา และข้อมูล
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.1.1 จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษา จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) แบ่งเป็น
หมวดหมู่พฤติกรรมที่เป็นปัญหา และทาการสรุปประเด็นเนื้อหาเป็นประเภทปัญหาของนักศึกษา
ศิลปศึกษาด้านความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้ความรู้ทางศิลปะ
สร้างสรรค์และรับรู้ผลงานทัศนศิลป์ และด้านการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ศิลปศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูที่ขาดประสบการณ์ในการสอน พบว่า
1) นั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษาขาดความเข้ า ใจในเนื้ อ หาความรู้ ท างศิ ล ปะอย่ า งลึ ก ซึ้ ง
(Koroscik, 1993a; Kowalchuk, 1997; Short, 1993, 1995; Tiranasar & Boonyananta, 2011)
โดยสะท้อนมาจากการขาดความเข้าใจในพื้นฐานของวิชาเอก (Short,1993) มีความรู้อย่างผิวเผิน
และไม่ครบทั้ง 4 แกน(DBAE) (บุญเสริม วัฒนกิจ , 2551 อ้างถึงใน บุญเสริม วัฒนกิจ , 2557) ไม่
สนใจความซับซ้อนขององค์ประกอบต่างๆ ในผลงานศิลปะ และมักตัดทอนรายละเอียดของเนื้อหา
หรื อ การตี ค วามศิ ล ปะ (Kowalchuk, 1992) ไม่ ส ามารถคิ ด ได้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น ที่ ใ ช้ มุ ม มองหลาก
(short,1993) อันสอดคล้องกับธรรมชาติองค์ความรู้ทางศิลปะที่มีความซับซ้อน
2) นั กศึกษาครู ที่ขาดประสบการณ์การสอนขาดความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ ที่แม้ว่าจะมีความรู้แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนได้ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่) ไม่สามารถลาดับการถ่ายทอดความรู้ (กิตติพร ปัญญาภิญโญผล, และสิริพร
จันทวรรณ,2548) ไม่สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ละเอียดและสอดคล้อง ไม่สามารถหาวิธี
กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นคิ ด และเกิ ด การเรี ย นรู้ (Levin, Daniel, Hammer, David & Coffey, Janet
,2009) ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบแผนการสอน มีความสับสนในกระบวนการออกแบบ
การเรี ย นการสอน และรั บ รู้ ว่ า ตนเองขาดสมรรถนะด้ า นนี้ (Koca, 2016; Melear, 2007;
Ramaligela, 2012)
1.1.2 จากการวิเคราะห์เนื้อหาในการตอบคาถามก่อนการเริ่มการเรียนการสอนตามรูปแบบ
นักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อตนเอง ดังนี้
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1) การประเมินตนเองในการทาแบบทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาก่อนที่จะได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ นักศึกษาส่วนใหญ่กล่าว
ว่าทาแบบทดสอบได้พอสมควร และปัญหาคือไม่สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ เนื่องจาก
จาองค์ประกอบของแผนการสอนไม่ได้ และในส่วนของการวิเคราะห์ภาพแม้ส่วนใหญ่จะตอบว่ าทาได้
มากกว่าการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แต่มีนักศึกษาบางส่วนกล่าวว่าทาการวิเคราะห์ภาพ
ผลงานศิลปะได้น้อยเนื่องจากศึกษางานศิลปะน้อยเกินไป และเอกสารข้อมูลที่ให้ประกอบช่วยในการ
วิเคราะห์ภาพได้มากขึ้น
2) การประเมินความพร้อมของตนเองในการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในปีการศึกษาต่อไป
จากข้อคาถามในใบกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อตนเองด้านความรู้ และ
ด้านการจัดการเรียนรู้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เนื่องจากยังขาด
ความพร้อมในด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหาความรู้ และไม่มีความมั่นใจ โดยกล่าวว่า
“ คิดว่ายังไม่พร้อมในด้านการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน ยังไม่ทราบ
วิธีที่จะสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ยังไม่สามารถอธิบายเป็น
ล าดั บ ขั้ น ตอนและแทรกเนื้ อ หาที่ น่ าสนใจ อาจจะท าให้ นั ก เรี ย นไม่ ไ ด้รับ
ความรู้เต็มที่ ไม่พร้อมทักษะการสื่อสารและความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเล่า
อธิบายเรื่องราว”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 1/ใบบันทึกกิจกรรมครั้งที่ 1
“ ยั งคิดว่าตนเองยังไม่พร้อมส าหรับการฝึ กปฏิบัติวิช าชีพในด้ า น
เนื้อหาบางเนื้อหา เช่น ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ของไทย และยังรู้สึกไม่พร้อม
ในการสอนเท่าที่ควร เพราะยังไม่สามารถคิดแผนแปลกใหม่ได้ จากเมื่อวาน
ในการสอบ pretest ท าให้ รู้ ว่ า ยั ง ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการเขี ย น
แผนการสอน”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 7/ใบบันทึกกิจกรรมครั้งที่ 1
“ ยังไม่พร้อม เพราะยังไม่มั่นใจเรื่องทฤษฎีต่าง ๆ ของงานศิลปะ
หรือองค์ความรู้ที่ตนเองมียังไม่มากพอ ไม่มั่นใจว่าถ้าได้สอนแล้วนักเรียนจะ
ได้ความรู้ที่ถูกต้อง “
นักศึกษากลุ่มควบคุม คนที่ 9/ใบบันทึกกิจกรรมครั้งที่ 1
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สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความมั่นใจในความรู้ด้านเนื้อหาศิลปะ มีความ
คิดเห็นดังนี้
“ มีความพร้อมในเรื่องราวความรู้และเนื้อหา แต่ยังไม่มีความมั่นใจ
ในเรื่องทักษะวิธีสอน เทคนิคการสอนที่เอาไปใช้ในการสอนในโรงเรียน กังวล
ว่านักเรียนเรียนกับเราแล้วไม่สนุก นักเรียนเบื่อ”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 3/ใบบันทึกกิจกรรมครั้งที่ 1
จากตัวอย่างข้อมูลในการตอบคาถามจากใบกิจกรรม ก่อนเริ่มจากเรียนรู้ตามรูปแบบ แสดง
ว่านักศึกษาศิลปศึกษามีการประเมินตนเองว่า ยังมีความรู้พื้นฐานพื้นฐานที่จาเป็นในการจัดการเรียน
การสอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่เพียงพอ ทาให้ขาดความมั่นใจและมีความกังวลใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเองในอนาคต
1.1.3 จากคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ า ยโยงองค์ ค วามรู้ ท างศิ ล ปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษาก่อนได้รับการเรียนรู้ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักศึกษา
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 49.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.94 นักศึกษากลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 49.73 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.59 โดยนักศึกษา
ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะคิดเป็นร้อยละ 30.70
ส าหรั บ กลุ่ ม ทดลอง และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.13 ส าหรั บ กลุ่ ม ควบคุ ม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษา
ศิลปศึกษามีความเข้าใจในเนื้ อหาศิล ปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่า
จากสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา ซึ่งขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน การประเมิ น ตนเองด้ า นความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และผลคะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ทาให้ได้สถานการณ์
ของปั ญหา ที่จ ะน าไปสู่ เป้ าหมายในการพัฒ นาผู้ เรียนเพื่ อแก้ปัญหา กาหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเพื่อระบุเป็นวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป โดยแสดงรายละเอียดการศึกษา
สภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 4.1 ผลการสังเคราะห์เคราะห์สภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูล ข้างต้น พบว่าสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษาด้านความ
เข้าใจในเนื้ อหาศิล ปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากการศึกษาเอกสารและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ การประเมินตนเองของนักศึกษาจากากรทาแบบทดสอบก่อนเรียน
และประเมินความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และจากค่าเฉลี่ยนคะแนนความสามารถในการถ่าย
โยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาที่ได้คะแนนก่อนเรียนเพียงร้อยละ 30 แสดงว่า
นักศึกษาศิลปศึกษาปรสบปัญหาในการขาดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และขาดความสามารถในการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ประกอบด้วย
1.1.1 การกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
1) จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษาที่ทาให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาแก่นักศึกษศิลปศึกษา ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ใจการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
2) ผู้วิจัยศึกษาสภาพปั ญหาในความเข้าในในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดสภาพปัญหา และพบว่า
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติขององค์ความรู้ทางศิลปะที่ ส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่าง
ลึกซึ้ง และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ โครงสร้างความรู้ กระบวนการทาง
ปัญญาที่มีคุณภาพ และกระบวนการรู้คิด
3) จากปัจจัยที่มีต่อปัญหาและพฤติกรรมที่คาดหวังข้างต้น ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนานักศึกษาให้เกิดพฤติกรรมที่ คาดหวัง โดยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่จะ
ใช้ในการพัฒนารู)แบบการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี้
3.1) ทฤษฎีในด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบในการเกิดการถ่าย
โยงการเรียนรู้ โดยทฤษฎีมิติการคิดในการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ มีหลักการและกระบวนการในการ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วยกระบวนการทางปัญญาที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยการเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
3.2) การพัฒนาความเข้าใจในความรู้ทางศิลปะ ที่ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิดได้
ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติองค์ความรู้ทางศิลปะ
3.3) จากทฤษฎีการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ ประกอบด้วยกระบวนการทางปัญญาหรือ
กระบวนการคิด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจึง ต้องมีการสอนทักษะการคิดในการ
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เรียนรู้ โดยในการสอนทักษะการคิดต้องการกลยุทธ์การสอนให้ประสบความสาเร็จ กรอบแนวคิดใน
การพัฒนาทักษะการคิดมีความจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบขั้นตอนของรูปแบบต่อไป
3.4) จากกรอบแนวคิดในการพัฒ นาทักษะการคิด ข้างต้น ต้นการความชัดเจนของ
ขั้นตอนการคิดในทักษะการคิดต่าง ๆ เพื่อเป็นเนื้อหาในการสอนและฝึกปฏิบัติ ความหมาย ขั้นตอน
การคิด และตัวบ่งชี้การเกิดทักษะจึงมีความจาเป็นเพื่อใช้เป็นการกาหนดขั้นตอนกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบได้แก่ ทฤษฎีมิติการคิดใน
การเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด กรอบการทางานในการพัฒนาทักษะการ
คิด และความหมาย ขั้นตอนและตัวบ่งชี้ทักษะการคิดในการเรียนรู้ เป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
4) วิเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการนาหลักการ แนวคิดสาคัญของแต่ละทฤษฎีมาสังเคราะห์
พิจารณาความสอดคล้องของหลักการแนวคิดที่คล้ายกัน เพื่อสรุปเป็นสาระสาคัญจากแนวคิดทฤษฎี
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ได้ 7 ประการ ดังนี้
4.1) การสร้างทัศนคติและการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของงาน และเห็นเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่ชัดเจน
4.2) การเรี ย นรู้ ผ่ านกรณีศึกษาที่ห ลากหลาย เพื่อเห็ นมิติมุมมองในเรื่องที่ศึกษาใน
หลากหลายด้าน
4.3) การวิเคราะห์ จัดกระทาข้อมูล เป็นองค์ประกอบย่อย ๆ เพื่อสามารถเชื่อมโยง
องค์ประกอบเหล่านั้นใหม่จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างเป็นโครงสร้างเครือข่ายความรู้
4.4) การเชื่อมโยงองค์ประกอบของข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้ประเด็นหัวข้อในมิติ
ต่าง ๆ ในการจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อสร้างความหมายความเข้าใจ
4.5) การจัดแสดงความสัมพั นธ์องค์ประกอบของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงมิติ
มุมมองที่หลากหลายและซับซ้อน
4.6) การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเลือกประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทที่มี
ความแตกต่าง
4.7) การประเมินการเรียนรู้ของตน เพื่อเกิดกระบวนการรู้คิดแล้วพัฒนานิสัยการเรียนรู้
ที่เหมาะสมต่อไป
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โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์จากทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 4.2 ผลการสังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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5) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Woolfolk,
1998; Egen and Kauchak, 1999; Cree, 2000; Haskell, 2001; Sternberg and Wendy,2002)
สรุปองค์ประกอบหลักของการเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ประกอบด้วย
5.1) การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Cognitive Process) โดยการฝึกทักษะการคิดใน
การเรียนรู้ในการใช้ความรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้
5.2) โครงสร้างความรู้ (Schema) เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของการประมวลผลข้อมูลที่
เป็นองค์ประกอบฐานรากที่สาคัญในการการถ่ายโยงการเรียนรู้
5.3) กระบวนการรู้คิด (Metacognition) ควบคุมกากับกระบวนการคิดให้มีความ
ตระหนักในงาน และสามารถใช้ยุทธวิธีในการทางานจนสาเร็จอย่างสมบูรณ์
ผู้วิจัยดาเนินการจัดหมวดหมู่เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของการเกิดการถ่ายโยง
การเรียนรู้ กับสาระสาคัญที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีข้างต้น เพื่อสรุปเป็นหลั กการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 4.3 ผลการสังเคราะห์สาระสาคัญของหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
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1.1.2 ผลการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
จากการพัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ทาให้ได้
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการออกแบบองค์ประกอบอื่น ๆ ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4) การวัดและประเมินผลการจัดการรเยนรู้ตามรูปแบบ
ผู้วิจัยนาเสนอรายละเอียดขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็น 4
ส่วนดังนี้
1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากสาระสาคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ ทฤษฎีการยืดหยุ่นทางการรู้
คิด กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด ทักษะการคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ และแนวคิดที่เกี่ยวกับการเกิด
การถ่ายโยงการเรียนรู้ข้างต้น มากาหนดเป็นหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสาคัญของแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นหลักการของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษา
ศิลปศึกษา ดังนี้
1.1) การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดการใช้ข้อมูล
ในหลากมิติจากความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ ซึ่งมีที่มา มุมมอง รูปแบบที่แตกต่าง โดย
กาหนดหัวข้อของบทเรียนเป็นตัวเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ จากการบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้
ด้วยกัน
1.2) การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย และได้ฝึกกระบวนการทางปัญญาที่หลากหลายในการฝึกทักษะการคิดที่จาเป็นต่อการ
เรียนรู้ โดยนาแนวทางของกลยุทธ์ของการฝึกทักษะการคิดเป็นแนวทางในการสอนตามขั้นตอนของ
ทักษะ อันเป็นการพัฒนากระบวนการทางปัญญา
1.3) การสร้ า งการตระหนั ก รู้ ใ นการคิ ด ของตนเอง ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความ
ตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง หรือมีกระบวนการรู้คิด (Metacognition) โดยในตอนเริ่มบทเรียน
แต่ละครั้งทาให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของบทเรียน และให้ผู้เรียนรับรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่ จะ
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เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และในตอนสรุปบทเรียนแต่ละครั้ง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เฝ้าดู สะท้อน และ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ
โดยหลักการของรู ปแบบฯได้มาจากการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาความเข้ า ใจในเนื้ อ หาศิ ล ปะ และการถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ โดยมี ที่ ม า
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการของรูปแบบฯ และแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน แสดงดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 4.4 ผลการสังเคราะห์หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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จากแผนภูมิที่ 4.4 จะพบว่า หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้น
เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูลที่หลากหลายทาให้เกิดโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน โดย
ผ่านกระบวนการทางปัญญาในระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งต้องได้รับการฝึกทักษะการคิดที่จาเป็นในการ
เรียนรู้เพื่อทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการรู้คิด เพื่อ
เป็ น กลไกในการควบคุ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ และสร้ า งนิ สั ย การคิ ด ในการเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสมต่อไป
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงประจักษ์จากปะสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะผู้สอน การเขียนประเมิน
ตนเองของนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปศึ ก ษาก่ อ นได้ รั บ การสอนตามรู ป แบบ และจากค่ า เฉลี่ ย นคะแนน
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะก่อนได้รับการสอนตามรูปแบบ รวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและสังเคราะห์ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่จะช่วยแก้ปัญหาของนัก ศึ กษา
ศิล ปศึกษาอัน เป็ น เป้ าหมายในการพัฒ นาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษา ได้แก่
2.1) การพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ทางศิลปะอย่างลึกซึ้ง
2.2) การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้
3) ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยนาเสนอผลการกาหนดขั้นตอนของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังนี้
3.1) ผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์และหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
กาหนดขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ของรูปแบบฯ มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การสรุปเป็นขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ และเสนอแนะวิธีการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนดังตาราง
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ตารางที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาไปสู่ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของรูปแบบฯ
จัดการเรียนรู้
1) ความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย
1) การเรี ย นรู้ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เห็ น มิ ติ
มุมมองในเรื่องที่ศึกษาในหลากหลายด้าน อันสอดคล้อง
กับธรรมชาติองค์ความรู้ทางศิลปะที่มีความซับซ้อน
การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
2) การวิเคราะห์ จัดกระทาข้อมูลเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ
เพื่ อ สามารถเชื่ อ มโยงองค์ ป ระกอบเหล่ า นั้ น ใหม่ จ าก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างเป็นโครงสร้างเครือข่ายความรู้
3) การเชื่ อ มโยงองค์ ป ระกอบของข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เข้ า
ด้ ว ยกั น โดยใช้ ป ระเด็ น หั ว ข้ อ ในมิ ติ ต่า ง ๆ ในการจั ด
ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งความหมายความ
เข้าใจ
4) การจัดแสดงความสั ม พันธ์ อ งค์ป ระกอบของข้ อ มู ล ใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ แ สดงมิ ติ มุ ม มองที่ ห ลากหลายและ
ซับซ้อน
2) ความสามารถในการถ่ า ย 5) ทาให้ผู้เรียนเกิดโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน (Schema)
โยงการเรียนรู้
อันเป็นผลลั พธ์การเรียนรู้ของการประมวลผลข้อมูลที่
เป็นองค์ประกอบฐานรากที่สาคัญในการการถ่ายโยงการ
เรียนรู้
6) การทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การ
ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นความคล้ า ยคลึ ง ของ
สถานการณ์ในการเรียนรู้ และสถานการณ์ในการถ่ายโยง
การเรียนรู้
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ตารางที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้กับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาไปสู่ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนรู้ต่อไป (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของรูปแบบฯ
จัดการเรียนรู้
2) ความสามารถในการถ่ายโยง การสร้างการตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง
การเรียนรู้ (ต่อ)
7) การสร้างทัศนคติและการสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
ของงาน และเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน
8) การประเมินการเรียนรู้ของตน เพื่อเกิดกระบวนการรู้คิด
แล้วพัฒนานิสัยการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป
9) การสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก รู้ ใ นการคิ ด เพื่ อ
ติ ด ตาม ประเมิ น และเรี ย นรู้ ผ ลของการคิ ด ในแต่ ล ะ
บริบทที่แตกต่าง
จากแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่าแนวทางแต่ล ะข้อสอดคล้ อ งกับหลั กการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้เสนอไว้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จาก
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ผู้วิจัยนามาจัดลาดับกิจกรรมและแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลาดับ
ของการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป
3.2) ผลการกาหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ดังนี้
1) การเรี ย นรู้ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษาที่ ห ลากหลายจะได้ ใ ห้ แ นวทางในการจั ด
กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติองค์ความรู้ทางศิลปะที่มีการจัดกระทาข้อมูลด้วย
กระบวนการทางปัญญาที่หลากหลาย หรือใช้ทักษะการคิดในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) การสอนทั ก ษะการคิ ด ในการเรีย นรู้ไ ด้ ใ ห้ ขั้ น ตอนในการจัด ล าดั บการ
จัดการเรียนรู้ โดยการสอนทักษะการคิดต่างที่จาเป็นในการการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของมาร์
ซาโน่ ที่ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้
ซึ่งในการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ต้องการกลยุทธ์ในการนาเสนอและฝึกทักษะให้กับผู้เรียนให้
ประสบความสาเร็จ โดยใช้กรอบการทางานสาหรับการพัฒนาการคิดของ Beyer (1997) โดยการสอน
ทักษะการคิดให้เกิดกับผู้เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเลือกเนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคยก่อน และเน้นที่
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การทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ขั้นตอนของทักษะการคิดเป็นหลัก เมื่อผู้เรียนมีความชานาญในทักษะการคิด
นั้น ๆ แล้วจึงใช้เนื้อหาใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
3) การสร้างการตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนา
ไปสู่การถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านกระบวนการรู้คิด (Metacognition) ที่
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากผลการเรียนรู้และการคิดของตนเอง สะสมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทในอนาคตต่อไป โดยการ
จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสะท้อนคิดระหว่างการเรียนรู้ตามขั้ นตอนต่าง ๆ เพื่อเกิดความตระหนัก
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้ของตนเอง โดยพิจารณาการสรุปการเรียนรู้ด้านเนื้อหา เพื่อให้
เห็นภาพรวมของข้อมูลความรู้ในมิติต่าง ๆ และ การสรุปการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ การจัด
ให้ ผู้ เรี ย นได้ส ารวจ รวบรวม และสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ ของตนเอง เพื่อสรุปเป็นขั้น ตอน
กระบวนการในการเรียนรู้ พร้อมกับการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
โดยผู้วิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กับขั้นตอน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ตามแผนภูมิ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ของหลักการ แนวทางในการจัดการเรียนรู้และขั้นตอนของรูปแบบ
จากแผนภูมิที่ 4.5 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมสอน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 5 ขั้นตอน คือ 1.1 กาหนดบทเรียน
1.2 ระบุชิ้นงาน 1.3 วางแผนกิจกรรม 1.4 เลือกกรณีศึกษาที่หลากหลาย และ 1.5 สร้างตัวแทน
ความรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ประกอบด้วย 2.1 ขั้นนา เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าจุดประสงค์
ของบทเรียนอย่างชัดเจน 2.2 ขั้นสอนทักษะการคิด ที่ประกอบด้วย ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะ
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การเชื่อมโยงความรู้ ทักษะการใช้ความรู้ และ ทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยทักษะการคิดทั้ง 4
ทักษะดาเนินการสอนให้กับผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด ซึ่งให้กรอบแนวทางในการ
สอนทักษะจากการแนะนาทักษะใหม่ แล้วให้ฝึกปฏิบัติทักษะตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ ทันทีหลัง
การแนะนา โดยมีครูเป็นผู้นาการปฏิบัติ แล้วให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะซ้า ซึ่งสามารถใช้การเรีย นรู้
แบบร่วมมือ และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะด้วยตนเองจากแนวทางที่ได้ฝึกมาก่อน ในขั้นที่ 3 คือการ
สร้างความตระหนักรู้ในการคิดของผู้เรียน ประกอบด้วยการให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาจากบทเรียน ละสรุป
ขั้นตอนกระบวนการที่ได้ฝึกจากบทเรียน
จากแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะและความสามารถในการถ่าย
โยงการเรียนรู้
3.3) ผลการกาหนดวิธีการดาเนินการจัดการเรียนรู้และกาหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
จากการวิเคราะห์แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน แล้วกาหนดวิธีดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้น ผล
การกาหนดวิธีการดาเนินการจัดการเรียนรู้ และผลการกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงดัง
ตารางที่ 4.2 และ 4.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 วิธีดาเนินการในขั้นเตรียมการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนของรูปแบบฯ
วิธีการดาเนินการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการสอน
1 .ผู้ ก ารก าหนดบทเรี ย น สอนก าหนดจุ ด ประสงค์ ก าร
1.1 การกาหนดบทเรียน
เรียนรู้ และกาหนดขอบเขตเนื้อหาจะใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่ อ ใช้ ใ นการออกแบบบทเรี ย นบู ร ณาการจาก
จุดประสงค์หลากหลายประเภท ตามขั้นตอนดังนี้
1.1จัดแบ่งหมวดหมู่จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งเป็น
จุดประสงค์ด้านการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และจุดประสงค์
ที่ด้านการรับรู้งานทัศนศิลป์
1.2กาหนดหัวข้อหลักของบทเรียน โดยใช้จุดประสงค์
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นหลัก
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ตารางที่ 4.2 วิธีดาเนินการในขั้นเตรียมการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ขั้นตอนของรูปแบบฯ
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการสอน
1.1 การกาหนดบทเรียน (ต่อ)

วิธีการดาเนินการจัดการเรียนรู้
1.3 บูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการรับรู้งาน
ทัศนศิลป์เพิ่มเติมเข้าไปกับจุดประสงค์ที่เป็นหัวข้อหลัก โดย
พิจารณาให้มีมิติของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแกนความรู้ตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน
(DBAE: สุ นทรียศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ ศิล ป์ ,ศิล ปะวิจารณ์
และศิลปะะปฏิบัติซึ่งปรากฏในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็น
หัวข้อหลักของบทเรียน) ให้แต่ละบทเรียนควรมีแกนความรู้
อย่างน้อย 2 แกน
1.2 ระบุชิ้นงาน
2. ระบุ ชิ้ น งานก าหนดชิ้ น งานที่ จ ะให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ
กิจกรรม ตามแนวคิดในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
แบบย้ อ นกลั บ (Backward Design) เพื่ อ เชื่ อ มโยงเนื้ อ หา
ความรู้ จ ากจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น โดย
แบ่งเป็น
2.1 หลั ก ฐาน/ชิ้ น งานด้ า นการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ทัศนศิลป์
2.2 หลักฐานชิ้นงานด้านการรับรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
หรืองานทัศนศิลป์
1.3 วางแผนกิจกรรมการเรียน
3. ผู้ ส อนพิ จ ารณาลั ก ษณะของกิ จ กรรมให้ มี ค วาม
การสอน
หลากหลายและเชื่ อ มโยงความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในมิ ติ ต่ า ง ๆ
(DBAE) อย่ า งหลากหลาย เพื่ อ สร้ า งให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความ
ตระหนักในความสัมพันธ์ของข้อมูลความรู้
3.1 วิเคราะห์งานการเรียนรู้ที่จะนาผู้เรียนไปสู่การสร้าง
หลั ก ฐาน/ชิ้ น งานต่ า งๆ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ที่ 2 ก าหนดเป็ น
จุดประสงค์การเรียนรู้นาทาง
3.2 จัดลาดับจุดประสงค์การเรียนรู้นาทางข้างต้นแล้ว
พิ จ ารณาเลื อ กทั ก ษะการคิ ด ในการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละครั้ง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
เลือกกิจกรรมตามการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 วิธีดาเนินการในขั้นเตรียมการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ขัน้ ตอนของรูปแบบฯ
วิธีการดาเนินการจัดการเรียนรู้
1.3 วางแผนกิจกรรมการเรียน การแนะนาข้อมูลความรู้ใหม่ : ทักษะการสร้างความรู้
การสอน (ต่อ)
การทาให้เกิดความเข้าใจในเร่องหนึ่ง ๆ มากขึ้น
: ทักษะการเชื่อมโยงความรู้
การนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากที่ได้เรียนรู้ เพื่อ
ทาให้เกิดความเข้าใจในการนาความรู้ไปใช้
: ทักษะการใช้ความรู้
การฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามรู้ แ ก้ ปั ญ หาในบริ บ ทใหม่ ที่ ไ ม่
เหมือนกับที่ได้เรียนรู้หรือฝึกมาก่อน
: ทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้
1.4 การเลื อ กกรณี ศึ ก ษาที่ 4. ผู้สอน รวบรวมข้อมูลความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
หลากหลาย
เกี่ยวข้องกับบทเรียน ที่สามารถนามาใช้เป็นสื่ อในกิจ กรรม
การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1 ระบุคุณสมบัติของกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับบทเรียน และ/หรือเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ บทเรียน เพื่อ
นามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกรณีศึกษา
4.2 คัดเลื อกกรณีศึกษา นาคุณสมบัติของกรณีศึกษา
จากข้อมูลข้างต้นมาดาเนินการคัดเลือกข้อมูลประเภทต่างๆ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งกรณีศึกษาอาจจะ
เป็นผลงานศิลปะ ประวัติชีวิตและผลงานของศิลปิน บทความ
บทจากหนังสือ บทวิจารณ์ website หรือ Clip VDO
1.5 การสร้างตัวแทนความรู้ 5 ผู้สอนการสร้างแผนผังในรูปแบบต่าง ๆ แสดงโครงสร้าง
ความรู้ในบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตรวจสอบถึงความ
สอดคล้องกันในการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรณีศึกษาต่าง ๆ กับ
บทเรียน อันเป็นการช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่จะใช้ ว่ามีความ
หลากหลายและครอบคลุมมุมมองด้านต่าง ๆ ตามมิติของ
บทเรียนอย่างครบถ้วน
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จากตารางที่ 4.2 ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และวิธีดาเนินการจัดการเรียนรู้ใน
ขั้นเตรียมการสอนข้างต้น ผู้สอนมีบทบาทอย่างมากในการกาหนดบทเรียนที่มาจากการบูรณาการ
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละเนื้ อ หาที่ ห ลากหลาย และค านึ ง ถึ ง เป้ า หมายของกิ จ กรรมศิ ล ปะที่
ประกอบด้วยทั้ง การแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการรับรู้ ความงาม ซึ่งนาไปถึง
การระบุชิ้นงานที่ต้องคานึงถึงหลักฐานที่จะต้องสะท้อนกิจกรรมทั้ง 2 ประเภทข้างต้น เมื่อจะต้อง
กาหนดกิจกรรมต้องคานึงถึงทักษะการคิดที่จะใช้ให้สอดคล้องตามจุดประสงค์ในการเรียนรู้ เพื่อเป็น
แนวทางแก่ผู้สอนในการกาหนดขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนได้ชัดเจนยิ่งขั้น ในส่วนของการ
สร้างตัวแทนความรู้จะเป็นการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และหลากหลายของมิติข้อมูลที่มีใน
บทเรียน อันเป็นจุดเน้นของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเป็นมาตรฐานในการพรรนณาคุณภาพ
แผนผังมโนทัศน์ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแทนความรู้หรือผังมโนทัศน์ที่ผู้สอนสร้าง
ขึ้นมา
ตารางที่ 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
ขั้นตอนของรูปแบบฯ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. การกระตุ้นทัศนคติให้กับผู้เรียน โดยดาเนินการ
2.1 ขั้นนา
ดังนี้
1.1การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น ความส าคั ญ ของการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และบทเรียน
ในด้านคุณค่า ความสาคัญที่มีต่อชีวิตประจาวันแก่ผู้เรียน
1.2 การท าให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น เป้ า หมายการเรี ย นรู้ ที่
ชั ด เจน โดยท าให้ ผู้ เ รีย นได้ รับ ความชัด เจนที่ เ กี่ ยวกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้และงานที่จะทา อันเป็นการ
สร้างนิสัยการคิดที่ดีต่อการเรียนรู้อื่น ๆ และทาให้เกิด
ความตระหนั ก ในการคิ ด ในระหว่ า งการเรี ย นรู้ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นต่อไป
2.2 ขั้นสอนทักษะการคิด
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดที่
ใช้ในการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์การ
สอนทักษะการคิด ประกอบด้วยทักษะการคิด
2.1 การสร้างความรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 1)ทบทวนความรู้
เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ 2) ศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้
โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

157
ตารางที่ 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ต่อ)
ขั้นตอนของรูปแบบฯ
2.2 ขั้นสอนทักษะการคิด (ต่อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน
3) เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้มีความหมายกับ
ตนเอง 4) นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตน
ได้สร้างขึ้น
2.2 การเชื่อมโยงความรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 1) รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุม 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 3) จัดแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/องค์ประกอบของเรื่อง
2.3 การใช้ความรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทบทวนความรู้เดิม
ที่มี 2) มองเห็ นความเหมือนกันของสถานการณ์ใหม่ กั บ
สถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา 3) นาความรู้ที่มีไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรียนรู้แล้ว
2.4 การถ่ายโยงการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 1) สารวจทา
ความเข้าใจลักษณะสถานการณ์ใหม่ 2) ทบทวนความรู้เดิม
ที่ มี แ ละคั ด เลื อ กความรู้ ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ใ หม่ 3) ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ข้อมูลกับสถานการณ์ แล้วปรับเปลี่ยนความรู้เหล่านั้นให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ 4) เปลี่ยนแปลงรูปความรู้
เหล่ า นั้ น ให้ เ หมาะกั บ สถานการณ์ ใ หม่ หรื อ บู ร ณาการ
ความรู้เดิมเหล่ านั้น กับความรู้ทักษะอื่นที่จาเป็นเพื่อให้
สามารถคิด/กระทา/สื่อสารได้ในสถานการณ์ใหม่
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด สอนทักษะการคิด
ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเลือกเนื้อหาที่
ผู้เรียนคุ้นเคยก่อน และเน้นการทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ขั้นตอ
ของทักษะการคิดเป็นหลัก เมื่อผู้ เรียนมีความชานาญใน
ทั ก ษะการคิ ด นั้ น ๆ แล้ ว จึ ง ใช้ เ นื้ อ หาใหม่ ที่ ต้ อ งการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนของกลยุทธ์การสอน
ทักษะการ คิดใหม่ ได้แก่ 1) การแนะนาทักษะการคิดใหม่
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ตารางที่ 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ต่อ)
ขั้นตอนของรูปแบบฯ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างการตระหนักรู้ใน หรือกระบวนการคิดที่ต้องการพัฒนา 2) การฝึกปฏิบัติทันที
การคิด
หลังการแนะนาทักษะการคิดใหม่ 3) การฝึกฝนทักษะซ้า
ผู้เรียนหาวิธีการที่จะทาให้ทักษะนั้นเกิดขึ้นในตัวเอง และ
4) การทางานด้วยตนเองแต่มีร่องรอยแนวทางให้
3. ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการสอนทักษะการคิด
ในแต่ละครั้งเสมอ ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การสะท้อนคิดระหว่างการเรียนตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่าน
มา โดยดาเนินการดังนี้
3.1สรุ ป การเรี ย นรู้ ด้ า นเนื้ อ หา ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ารวจ
รวบรวมความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหาจากการเรียนรู้ โดย
รวบรวมข้อสรุป การเรี ยนรู้ ห รื อผั ง มโนทั ศน์ ใ นแต่ล ะครั้ ง
นามาเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายในมิติต่าง ๆ
3.2สรุปการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการในการเรียนรู้
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ารวจ รวบรวมและสะท้ อ นพฤติ ก รรมการ
เรียนรู้ของตนเอง เพื่อสรุปเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้ และ
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องตนเอง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
จากตารางที่ 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ล ะขั้นตอนเป็นการจัดการเรียนรู้ต าม
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ ความ
เข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
อย่างไรก็ตามเนื่องจากในงานวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยเป็นผู้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง
ดังนั้นผู้วิจัยได้นารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
1 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการคิดในการเรียนรู้ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ รวมทั้ง
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ขั้นตอน ให้ชานาญเพื่อเป็นแนวทางในการนาไปใช้
2 ออกแบบบทเรียนที่มีมิติมุมมองด้านเนื้อหาให้มีความหลากหลาย กาหนดหัวข้อเนื้อหา
บทเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
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3 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละครั้งและเลือกทักษะการคิดที่สอดคล้องในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
4 ในระยะแรกเน้นที่การฝึกทักษะการคิดก่อน ใช้เนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคย เมื่อผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติทักษะการคิดได้แล้วจึงใช้เนื้อหาความรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
5 ตระหนักอยู่เสมอว่าต้องเน้นให้ผู้เรียนฝึกเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้าด้วยกันในมิติมุมมอง
ทีแ่ ตกต่าง เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ที่ซับซ้อน
6 เน้นการวิเคราะห์งานให้แนวทางในกิจกรรมการฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ อย่างชัดเจน และ
ให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในการฝึกในชั้นเรียน กับงานที่มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง
7 เน้นฝึกให้ผู้เรียนเห็นความสัมพัน ธ์ที่คล้ายคลึงกันของงานการเรียนรู้ กับงานที่ต้องการ
ให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ และตระหนักถึงความรู้ที่จาเป็นที่ต้องนามาบูรณาการเพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถคิด/ทา/สื่อสารในสถานการณ์ใหม่ได้
8 เน้นให้ผู้เรียนสรุปผลจากกิจกรรมการเรียนรู้ เปรียบเทียบกับความรู้เดิมที่ เคยระบุไว้
ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้
4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา มาจากการการนาจุดประสงค์การเรียนรู้
ของรูปแบบฯ มากาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
นิยามตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
จากคุณลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจเนื้อหาศิลปะทาให้ได้
เครื่องมือในการประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ 2 ชิ้นได้แก่
4.1) เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากบทเรียนเป็น
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน โดยให้ผู้เรียนเขียนสรุปโครงสร้างความรู้ในรูปแบบผัง
มโนทัศน์แสดงเนื้อหาความรู้ที่ได้ จากบทเรียน เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนและตรวจสอบความรู้เดิม
ก่อนเรียนโดยวิเคราะห์ผลของเกณฑ์การประเมินได้ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ในการประเมินผังมโนทัศน์ในงานวิจัยกับเกณฑ์จาก
งานวิจัย Kowalchuk,(1997)
ประเด็นในการประเมิน

1. ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
2. ก า ร จั ด ร ะ บ บ ข อ ง ข้ อ มู ล โ ด ย ใช้
ตาแหน่ง ขนาด สี หรือการออกแบบ
เพื่ อ แสดงความส าคั ญ ล าดั บ หรื อ
ความสัมพันธ์กันของข้อมูล
3. การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล และมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหัวข้อ(Crosslink)
4. การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ภาพแทนการสื่ อ
ความหมาย

เกณฑ์จากงานวิจัย Kowalchuk,(1997)
เนื้อหาของความเข้าใจ
การแสดง
ความถูกต้องใน การเชื่อมโยง
ที่มีการเชื่อมโยงกับ
มุมมองที่
ความซับซ้อน ข้ามหัวข้อ
เรื่องอื่น
หลากหลาย















จากตารางที่ 4.4 เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่สะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาจาก
บทเรียน ในประเด็นข้อ 1 เรื่องความครบถ้วนและถูกต้อง ผู้วิจัยใช้ผังตัวแทนความรู้ที่ได้สร้างไว้ในขั้น
การเตรียมสอนเป็นผังมโนทัศน์ต้นแบบ เพื่อใช้พิจารณาเปรียบเทียบผังมโนทัศน์ที่ผู้เรี ยนสร้างขึ้นว่ามี
ปริมาณของข้อมูลครบถ้วย และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันถูกต้องหรือไม่ โดยเกณฑ์การประเมินผัง
มโนทัศน์ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 เป็นการพิจารณาว่าผู้เรียนได้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อนาไปสู่การเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบ อื่น ๆ ได้ง่ายขึ้นหรือไม่ ซึ่งนาไปสู่การเก็บข้อมูลไว้ในความทรงจาระยะยาว
4.2) แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
และเกณฑ์การประเมิน โดยวิเคราะห์ผลของแบบทดสอบและเกณฑ์การประเมินได้ ดังนี้
4.2.1) แบบทดสอบความเข้ า ใจในความรู้ ศิ ล ปะ เป็ น การเขี ย นวิ เ คราะห์ ภ าพ
ผลงานศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ประกอบด้วยชุดภาพผลงานทัศนศิลป์ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นที่
เกี่ยวกับผลงานให้นักศึกษาตัดสิน ใจเลื อก 1 ภาพมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ภายในผลงาน ได้แก่ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ที่สอดคล้องกับการแสดงออกสื่อความหมาย
ภายในผลงาน รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องภายนอกผลงาน เกณฑในการคัดเลือกผลงานจาก
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งานวิจัยของ Stavropoulos, (1993), Short (1995) และ Tiranasarn, ,Boonyananta และคณะ.
(2011) สังเคราะห์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานสาหรับงานวิจัย ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
5. มีรายละเอียดที่ปรากฏภายในงานซับซ้อนอย่าง
เพียงพอ
6. กลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคย เนื่องจากปรากฏอยู่
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ ปรากฏอยู่
ในหนั ง สื อ เรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ ที่ เ ป็ น ที่
แพร่หลาย
7. ภาพสามารถเป็นตัวแทนถึงรูปแบบศิลปะที่เป็น
เอกลักษณ์ของผลงานของศิลปิน
8. เนื้อหาภายในภาพสามารถระบุเนื้อหาได้ไม่ยาก
(มีความเป็นนามธรรมอยู่ในระดับกลางๆ )

เกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานศิลปะจากงานวิจัย
Tiranasarn,
Stavropoulos,
Short,
Boonyananta,
(1993)
(1995)
และคณะ (2011).














จากตารางที่ 4.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานข้างต้น ผู้วิจัยได้คัดเลือกภาพผลงาน
จากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกและประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
จานวน 15 ภาพ โดยจัดเป็นชุดภาพ 3 ชุด ชุดละ 5 ภาพ สาหรับการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบ
ครั้งที่ 2 (หลัง/ก่อนเรียน) และการทดสอบหลังเรียน แล้วได้ให้อาจารย์ผู้ สอนรายวิชาประวัติศาสตร์
ศิลป์พิจารณาให้ความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนนาไปทดลองใช้
4.2.2) เกณฑ์การประเมิน การเขี ยนวิ เคราะห์ ภ าพผลงานศิล ปะพัฒ นามาจาก
งานวิจั ย ของ Stavropoulos (1992) ที่ประเมินความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานศิลปะ โดยผู้เรียนสามารถแสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในที่สังเกตได้จากผลงาน
ศิลปะกับข้อมูลภายนอกหรือบริบทของผลงานศิลปะ อันเป็นการแสดงถึงโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อนที่
สะท้อนความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ กลุ่มที่จัดแบ่งตามมิติต่าง ๆ ที่อธิบายระดับของความเข้าใจใน
โครงสร้างความรู้ของผู้เรียน ได้แก่
1) กลุ่ ม มิ ติ ด้ า นรู ป แบบ (Formal Dimension) ทั ศ นธาตุ ,หลั ก การออกแบบ
กระบวนการ เทคนิค วัสดุ และรูปแบบศิลปะ
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2) กลุ่มมิติด้านการบรรยาย (Descriptive Dimension) วัตถุ หรือ รูปร่าง (เช่น ภาพ
สัญลักษณ์) ,แบบรูปทางศิลปะ (เช่น ทิวทัศน์ หุ่นนิ่ง) กิจกรรมหรือการกระทาต่าง ๆ ภายในผลงาน
3) กลุ่มมิติด้านการตีความ (Interpretive Dimension) คุณภาพในการแสดงออกของ
ผลงานศิลปะ, ความหมายส่วนบุคคลและการตีความที่แตกต่าง และ มุมมองที่หลากหลายในการ
ตีความ
4) กลุ่ มมิติด้านประวั ติ ศาสตร์ (Historical Dimension) ข้อมูล ส่ ว นบุค คลเกี่ ย วกั บ
ศิลปิน (เช่น ชื่อ เชื้อชาติ ภูมิลาเนา) ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน (เช่น ชื่อ เวลา)
การจัดแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ ( เช่น ลัทธิความประทับใจ ลัทธิเหนือจริง) เรื่องราวต่างแรงบันดาลใจต่าง
ๆ ตานานที่เกี่ยวข้องกับผลงาน จุดประสงค์ กลไก การใช้ผลงานศิลปะ และความสาคัญอื่น ๆ
โดยผู้วิจัยนามิติความเข้าใจในศิลปะจากงานวิจัยข้างต้น บูรณาการกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ในบทเรียน เพื่อกาหนดขอบเขตในการประเมินผู้เรียน แสดงความสอดคล้องระหว่าง
เกณฑ์การประเมินในงานวิจัย กับมิติที่สะท้อนความเข้าใจทางศิลปะ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.6 แสดงความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์ในการประเมินการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน
ศิลปะกับมิติของความเข้าใจทางศิลปะ
ประเด็นในการประเมิน

มิติด้าน
การ
การ ประวัติศ
รูปแบบ
บรรยาย ตีความ าสตร์

1. การวิเคราะห์ทัศนธาตุ ระบุทัศนธาตุ และมีการบรรยาย

ลักษณะของทัศนธาตุ
2. การวิเคราะห์หลักการออกแบบ ระบุหลักการจัดองค์ประกอบ
ที่ ส าคั ญ ของผลงาน และมี ก ารบรรยายลั ก ษณะของ 
องค์ประกอบภายในผลงาน
3. อธิบายเชื่อมโยงความ สัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์ประกอบ
ของงานทัศนศิลป์ ในด้านทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

กับเนื้อหาภายในงาน และบริบทภายนอกผลงานที่สะท้อนการ
สื่อความหมายผ่านผล งานทัศนศิลป์อย่างมีเหตุผล
4. การใช้ ศั พ ท์ ท างทั ศ นศิ ล ป์ ใ นการเขี ย นวิ เ คราะห์ อ ธิ บ าย

จุดประสงค์ เนื้อหาและองค์ประกอบภายในผลงานทัศนศิลป์











จากตารางที่ 4.6 เกณฑ์ในการประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะข้างต้น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์
ของกลุ่มมิติด้านความเข้าใจร่วมกับจุดประสงค์เนื้อหาที่ผู้เรียนได้จากบทเรียน ดังนั้นประเด็นในการ
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ประเมินจึงเน้นมิติด้านรูปแบบ ซึ่งได้แก่ทัศนธาตุและหลักการออกแบบมากกว่าประเด็นการประเมิน
ในมิติอื่น ๆ เพื่อบ่งชี้ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้จากการได้รับการจัดการเรียนรู้จากงานวิจัยอย่างแท้จริง
4.3) แบบประเมินความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากคุณลั กษณะของ
ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา ทาให้ได้เครื่องมือในการประเมินได้แก่ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยคาดหวังให้ผู้เรียนนาความรู้จากการอบรมมาใช้ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ที่พิจารณาประเด็นคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ความรู้จากภาพผลงานศิลปะที่วิเคราะห์จากแบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ข้างต้น
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วบูรณาการกับหลักการ ขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังตาราง
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดในการประเมิน

องค์ประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

1. แสดงข้อมูลจาเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อวิชา ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั้น
ที่สอน เวลาที่ใช้สอน



2. หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญ
ครบถ้วน (จุดประสงค์, สาระสาคัญ, กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้)
จุดประสงค์การเรียนรู้

3. มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)ในหลักสูตร
แกนกลางฯ

4. เขียนในลักษณะที่เป็นเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดผลได้
5. มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความพร้อม, วัยของผู้เรียนและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน







การจัดการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ

164
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน

6. เขียนให้ครอบคลุมทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสยั

องค์ประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้

การจัดการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ



7. ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และ



การรับรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรืองานทัศนศิลป์
สาระสาคัญ /สาระการเรียนรู้/ เนื้อหา

8. เนื้อหาความรูค้ รบถ้วนและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้



9. เนื้อหาที่ใช้เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามการจัดการเรียนการสอน
ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) มากกว่า 1 แกน
(สุนทรียศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศลิ ป์, ศิลปะปฏิบัติ และ
ศิลปะวิจารณ์)



10. ใช้เนื้อหาความรู้จากกรณีศึกษาทีไ่ ด้เรียนรู้จากบทเรียนตามรูปแบบฯ



กิจกรรมการเรียนรู้

11. มีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่กาหนดใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ตามสาระสาคัญที่ระบุไว้



12. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และการรับรู้



งานทัศนศิลป์

13. ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
13.1 มีการกระตุ้นทัศนคติให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่จะเรียน
และ/หรือช่วยพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน
13.2 มีการระบุเป้าหมายของการเรียนรูท้ ี่ชัดเจน และแจ้งให้ผเู้ รียน
ทราบ
13.3 มีการทบทวนความรูเ้ ดิมในเรื่องที่จะเรียน และตรวจสอบ
ความเข้าใจที่ผเู้ รียนมีในเรื่องนั้น ๆ
14.ในขั้นสอน ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
14.1 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างความรู้ โดยปรากฏ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมเกีย่ วกับเรื่องที่ต้องการรู้
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ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน
14.1.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องที่ต้องการรูโ้ ดยใช้ข้อมูลและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
14.1.3 ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิมให้มี
ความหมายกับตนเอง
14.1.4 ให้ผู้เรียนได้นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมาย
ที่ตนได้สร้างขึ้น
14.2 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงความรู้ในบทเรียน โดย
ปรากฏขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.2.1 ให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่จะเรียนรู้อย่างครอบคลุม

องค์ประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้

การจัดการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ






14.2.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
เหล่านั้น



14.2.3 ให้ผู้เรียนได้จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/
องค์ประกอบของเรื่อง



14.2.4 ให้ผู้เรียนได้การอภิปรายและให้เหตุผลความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน



14.2.5 ให้ผู้เรียนได้จัดระบบข้อมูล เชื่อมโยงความรู้ใน
หลากหลายมิติมุมมอง



14.3 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้จากบทเรียน ใน
สถานการณ์หรืองานรูปแบบเดิมเหมือนที่ได้เรียนรู้ โดยปรากฏ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.3.1 ให้ผู้เรียนได้สารวจลักษณะของงานใหม่เปรียบเทียบ
กับงานเดิม หรือการฝึกปฏิบัติที่คล้ายกันที่เคยได้
เรียนรู้
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ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน

องค์ประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้

การจัดการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ

14.3.2 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนหลักการ แนวทางในการใช้ความรู้
จากงานเดิมหรือการฝึกปฏิบตั ิก่อนหน้า ที่คล้ายกัน
และสารวจข้อมูลหรือความรู้ที่มี



14.3.3 ให้ผู้เรียนได้คัดเลือกข้อมูลความรูท้ ี่มีความสอดคล้อง
กับลักษณะของงานใหม่



14.3.4 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลหรือความ
เหมาะสมระหว่างข้อมูลกับงานที่ได้รับมอบหมาย



14.3.5 ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในงานใหม่ตามแนวทางของ
การใช้ความรู้ในงานเดิมที่คล้ายกัน



14.4 ให้ผู้เรียนถ่ายโยงความรู้ จากบทเรียนในสถานการณ์หรือ
งานใหม่ที่แตกต่างไปจากทีไ่ ด้เรียนรู้ โดยปรากฏขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้



14.4.1 ให้ผู้เรียนได้สารวจลักษณะสถานการณ์หรืองานใหม่
โดยทาให้เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมในการเรียนรู้



กับงานใหม่ในการใช้ความรู้ได้รับที่มอบหมาย
14.4.2 ให้ผู้เรียนระบุข้อมูลความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
ใหม่



14.4.3 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบระหว่างความรู้และทักษะที่มีกับ
งานใหม่ หากไม่สอดคล้อง ได้ให้ผเู้ รียนปรับเปลีย่ น
ความรู้และทักษะเหล่านั้น ให้สามารถทางานใหม่ได้



14.4.4 ให้ผู้เรียนระบุความรู้ทักษะทีต่ ้องค้นคว้ามาเพิ่มเติม และ
ได้บูรณาการความรู้เดิมที่มีกับความรู้ใหม่



14.4.5 ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือบูรณาการ
กับความรู้อื่น ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนรู้
เพื่อที่จะสามารถทา คิด และสื่อสารในงานใหม่ได้
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ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน
14.5 ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานตามความสนใจและ/หรือ
ความถนัดของตนเอง
15 ในขั้นการสรุป ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
15.1 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสรุปความรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียน
15.2 ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
15.3 ให้ผู้เรียนสรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง
15.4 ให้ผู้เรียนสะท้อนการคิดในระหว่างการเรียนรู้ของตนเอง
16 ให้ผู้เรียนสรุปแสดงความรู้โดยสร้างแผนผังแสดงความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
การประเมินการเรียนรู้
17 กาหนดหลักฐานการเรียนรู้ หรือข้อมูลสะท้อนผลการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
18 มีการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้มคี วามชัดเจนและ
เหมาะสม
19 มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้และกระบวนการในการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้
20 มีการใช้สื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภท
21. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศลิ ป์ ศิลปะวิจารณ์
และศิลปะปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ด้าน

องค์ประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้

การจัดการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบฯ




























จากตารางที่ 4.7 ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น จะสังเกตได้
ว่าในช่วงของกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยเน้นให้มีความแตกต่างไปจากการประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั่วๆ ไป โดยคาดหวังให้ผู้เรียนนาขั้นตอนของทักษะการคิดในการเรียนรู้มาใช้ระบุเป็น
ขั้นตอนของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น และมีการบูรณาการเนื้อหาความรู้ตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE)
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1.3 ผลการพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบฯ และการจัดทา
เอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.3.1 การพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบฯ จากการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ข้างต้น โดยกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบฯ ซึ่งรวมถึงการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามรูปแบบฯ อันเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปได้ว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการใช้รู ป แบบฯ การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ศิลปะของนัก ศึก ษา
ศิลปศึกษา ประกอบด้วย
1. เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน
2. แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ และ
เกณฑ์การประเมิน
3. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1.3.2 การจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มาบูรณาการกับองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จะใช้ในการสอน เพื่อการออกแบบเอกสารประกอบรูปแบบฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.3.2.1 เอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
ผู้วิจัยนากรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ มาดาเนินการสรุปเพื่อจัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิฯตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย
1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2) ขั้นตอนวิธีการของรูปแบบฯ พร้อมตัวอย่างในการดาเนินการตามขั้นตอนของรูปแบบฯ
3) ตารางแสดงความเชื่อมโยงจากทฤษฎีฯที่นาไปสู่หลักการของรูปแบบฯ
4) ตารางแสดงความเชื่อมโยงจากทฤษฎีฯที่นาไปสู่ขั้นตอนและกลยุทธ์การสอนทักษะการ
คิดของรูปแบบฯ
5) สรุปโครงร่างงานวิจัย
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ผู้วิจัยนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาศิลปศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาดาเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป
1.3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ส า ร ะ ศิ ล ป ะ ( ทั ศ น ศิ ล ป์ ) ช่ ว ง ชั้ น ม . 4 - 6 ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 2 ม า ต ร ฐ า น
14 ตัว ชี้วัด บู ร ณาการจุ ดประสงค์การเรียนรู้ตัว ชี้วัดตามหลั กการและขั้นตอนของรูป แบบฯ ได้
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้นจานวน 4 บทเรียน บทเรียนละ 3-4
ครั้ง ใช้เวลาทั้งหมด 13 ครั้ง ใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 90 นาที
2) แต่ละบทเรียนดาเนินการจัดการเรียนการสอนครบตามขั้นตอนของรูปแบบแต่ล ะ
แผนประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ จานวนคาบ มาตรฐานตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระสาคัญ หลักฐานชิ้นงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดาเนินการตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้
3) กรณีศึกษาของแต่ละบทเรียนประกอบด้วย หรือชุดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้เป็น
สื่อในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกนามาใช้ในการ
การเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนาส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ ไปยังผู้เรียน
ซึ่งต้องใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายในการให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนาส่วนประกอบของ
ข้อมูลจากกรณีศึกษาต่าง ๆ มาบูรณการสังเคราะห์เป็นข้อสรุปข้อความรู้ที่ได้จากบทเรียน โดยในการ
พิจารณาเลือกรณีศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วย
3.1) ความหลากหลายด้านมิ ติเนื้อหา ซึ่งในการศึกษาบทเรียนเรื่องๆ หนึ่ง ควร
ให้นักึศกษาได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของบทเรียน และศิลปะในมิติต่าง ๆ อย่างน้อย 24 ด้าน ตามหลักการจัดการเรียนการสนอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE) ได้แก่ มิติ
ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ มิติด้านสุนทรียศาสตร์ มิติด้านศิลปะวิจารณ์ และมิติด้านศิลปะปฏิบัติ
3.2) ความหลากหลายด้านขอบเขตของเนื้อหา ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
ภาคการศึกษาหรือแต่ละวิชา ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะที่มีการกล่าวถึง
ศิล ปะในขอบเขตที่ห ลากหลาย หรือมีข้อมู ล ศิล ปะจากแหล่ ง ก าเนิ ดศิล ปะในระดับ ต่า ง ๆ อย่า ง
ครบถ้วน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ ระดับสากล
3.3) ความหลากหลายด้านประเภทของสื่ อ ในการรวบรวมสื่ อกรณีศึกษาเพื่ อให้
นักศึกษาใช้ในการปฏิบัติทักษะสร้างความรู้และเชื่อมโยงความรู้ ควรพิจารณาเลื อกกรณีศึ กษาที่
ประกอบด้วยประเภทของสื่อในการรับรู้ข้อมูลที่หลากหลาย โดยพิจารณาเลือกประเภทของสื่อจาก
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ลักษณะของประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อการสอนประเภทนั้น โดยยึดถือเอาความเป็นนามธรรมและ
รูปธรรมตามกรวยประสบการณ์ (Core of experience) ของเอดการ์ เดล (Edgar Dale) ซึ่งพยายาม
จัดสื่อหรือกรณีศึกษาให้มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุดก่อน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการ
กระทา (Active Learning) ภาพและนามธรรมเป็นลาดับสุดท้าย ได้แก่ ประสบการณ์ตรง สถานการณ์
จาลอง การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ ป้ายนิเทศ สื่อวีดีทัศน์ เสียง ภาพนิ่ง แผนภูมิ
แผนภาพ และข้อความ เสียงพูดอันเป็นสื่อที่มีความเป็นนามธรรมมากที่สุด
1.4 ผลการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
ผู้วิจัยนาเสนอผลการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบ่งการ
นาเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.4.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการทดลองสอน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.4.1 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 กลุ่มดาเนินการตรวจคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้จานวน 5 ท่าน
(รายชื่อในภาคผนวก ก.) พิจารณาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย โดยมี การพิจารณาคุณภาพ
เครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา ต่าง ๆ ดังนี้
1.1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการและขั้นตอนของรูปแบบ
1.3) เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน
1.4) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะ จานวน 3 ท่าน (รายชื่อในภาคผนวก ก) พิจารณา
แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิล ปะโดยการวิเคราะห์ ภ าพผลงานศิล ปะ และเกณฑ์ในการ
ประเมิน ตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
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1.1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากเอกสารการประเมินรูปแบบ ที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน 5
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยทาการประเมินค่าความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของรูปแบบ ได้ผล
การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการคานวณค่าเฉลี่ยดัชนีความ
สอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ดังนี้
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของรูปแบบ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ประเด็นคาถามความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1 การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย
1
2 การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
1
3 การสอนทักษะการคิดในการถ่ายโยงการเรียนรู้
1
4 การสร้างการตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง
0.8
ขั้นตอนของรูปแบบ ขั้นก่อนสอน
5 การกาหนดบทเรียน
1
6 การระบุหัวข้อหลัก (theme)
1
7 การเลือกกรณีศึกษา
1
8 การสร้างตัวแทนความรู้
0.8
9 ขั้นนา
0.6
10 ขั้นสอนทักษะการคิด
0.6
11 การสร้างความรู้
0.8
12 การเชื่อมโยงความรู้
0.8
13 การประยุกต์ใช้ความรู้
0.8
14 ขั้นสรุป
0.6
15การสรุปการเรียนรู้ด้านเนื้อหา
0.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของรูปแบบ (ต่อ)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
0.6

ประเด็นคาถามความคิดเห็น
16การสรุปการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ
กลยุทธ์ในการสอนทักษะการคิด
17การแนะนาทักษะการคิดใหม่
18 การฝึกปฏิบัติทันทีหลังการแนะนา
19 การฝึกทักษะซ้า
20 การทางานด้วยตนเอง
รวม
รวมทั้งฉบับ

1
1
1
1
1
0.857

ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่าย
โยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ และกลยุทธ์การ
สอนทักษะการคิด แต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยเกิน .6 แล้วเมื่อรวมทั้งฉบับพบว่า ค่าเฉลี่ยความตรงเชิงเนื้อหา
ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ กั บ ทฤษฎี พื้นฐานในการพัฒ นารู ปแบบเท่ า กับ 0.85 ซึ่งหมายถึ ง
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของรูปแบบ
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
หลักการของรูปแบบเสนอแนะให้ระบุเป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้นักศึกษาครูแสดงออกมาอย่าง
ชัดเจน นาไปสู่สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทาอะไรได้บ้าง ระบุเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนและให้นิยามความหมาย
ของคุณลักษณะ จุดเด่นของขั้นตอนตามรูปแบบฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยปรับให้
ในรูปแบบการเรียนรู้ได้ระบุวิธีการ แนวทางในการดาเนินการตามหลักการ และผลที่คาดหวังไว้อย่าง
ชัดเจน และในส่ ว นของขั้น ตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ได้ให้ ความหมายและอธิบายถึ ง
คุณลักษณะของแนวทางในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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1.2) แผนการจัดการเรียนรู้
จากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ในความตรงเชิงเนื้อหา
ขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจาก
บทเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1) การออกแบบลวดลาย

0.93

2) ศิลปะกับสังคม

0.96

3) ศิลปะตะวันตก/ตะวันออก

0.91

4) ศิลปะวิจารณ์

0.94
รวม

0.93

ผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็ นส่ ว นใหญ่ตรงกันว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดี โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ข้อคาถามเกิน 0.6 และได้ค่าเฉลี่ยรวมทุกฉบับเท่ากับ 0.93 ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ กับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้อง
กัน
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ไว้ว่า แผนการสอนแต่ละแผนที่มีลักษณะของรูปแบบที่ตรงกันในทุก ๆ แผน ทาให้ไม่เห็น
ความแตกต่างตามเอกลักษณ์ของเนื้อหาที่แต่ละบทเรียนมีแตกต่างกัน ทาให้ขาดความหลากหลาย
และลักษณะเฉพาะ ไม่ค่อยเห็นการเขียนที่ผสมผสานเนื้อหาของแต่ละบทเรียนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อจะ
ได้เห็นความแตกต่างของแผนของแต่ละบทเรียนในหลาย ๆ ขั้นตอน
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จากข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ใน
ส่วนของเนื้อหา และนาข้อมูลจากการทดลองสอนมาประกอบในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
มีลักษณะที่มีการบูรณาการเข้ากับเนื้อหาของบทเรียนมากยิ่งขึ้น
1.3) เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้ อหาจากบทเรียน และแบบ
ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ ในความ
ตรงเชิงเนื้อหาระหว่างเกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน กับหลักการ ทฤษฎีที่
ต้องการวัด และรายละเอียดของคุณภาพในการให้ค่าระดับคะแนนที่สะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาของ
นักศึกษา โดยมีประเด็นในการพิจารณาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความตรงเชิงเนื้อหาของ
เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน
ประเด็นในการประเมิน
1) ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล
2) การจัดระบบของข้อมูลโดยใช้ตาแหน่ง ขนาด สี หรือการออกแบบ
เพื่อแสดงความสาคัญ ลาดับ หรือความสัมพันธ์กันของข้อมูล
3) การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหัวข้อ
(Cross-link)
4) การใช้สัญลักษณ์ ภาพแทนการสื่อความหมาย
รวม

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
0.91
0.66
0.91
1
0.87

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ที่แสดงความรู้จากบทเรียน พบค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในการประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ว่า มีความตรงเชิงเนื้อหาในทุกประเด็นสูง
กว่า 0.6 และได้ค่าเฉลี่ยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 ซึ่งหมายถึงเกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดง
เนื้อหาจากบทเรียน มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของการประเมิน
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ให้
ความเห็นว่า เกณฑ์การประเมินคุณภาพของผังมโนทัศน์ยังขาดความชัดเจนในประเด็นการประเมิน
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ระดับคะแนน ในข้อ 1 เรื่อง ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล ข้อ 1.2 ระบุว่า “ข้อมูลมี
ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย” และในประเด็นการประเมินเรื่องการจัดระบบของข้อมูล ข้อ 2.2 “มี
การจัดระบบของข้อมูลเป็นส่วนใหญ่” และ ข้อ 2.3 “มีการจัดระบบของข้อมูลเป็นส่วนน้อย” และ
ในประเด็นการประเมินข้อ 3 เรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล ข้อ 3.2 และ 3.3 “... สามารถสื่อให้
เกิดความเข้าใจ แต่มีข้อผิด พลาดเพียงเล็กน้อย...” มีความเห็นว่าข้อความที่ระบุในระดับคะแนน
ข้างต้นไม่มีความชัดเจนในปริมาณที่ต้องการ หรือใต้องการ ควรปรับภาษให้ใช้คาที่มีการระบุปริมาณที่
แน่นอน
จากข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับตามคาแนะนาโดยปรับ
ภาษาให้มีการกาหนดปริมาณสัดส่วนที่ชัดเจน ในประเด็นการประเมินเรื่อง ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยเปลี่ยนคาว่า “เพียงเล็กน้อย” เป็นคาว่า “เพียง 1-3 จุด” และในประเด็นการ
ประเมินเรื่อง การจัดระบบของข้อมูล เปลี่ยนคาว่า “เป็นส่วนใหญ่” เป็นคาว่า “มากกว่า 2 ใน 3 ส่วน
” และเปลี่ยนคาว่า “ เป็นส่วนน้อย” เป็นคาว่า “น้อยว่า 1 ใน 3 ส่วน”
1.4 ) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
จากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น กับ
หลักการและขั้นตอนของรูป แบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น โดยคานวณค่าเฉลี่ยดัชนี ความ
สอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความตรงเชิงเนื้อหา
ของตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวชี้วัดในการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

1. แสดงข้อมูลจาเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อวิชา ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชั้นที่สอน เวลาที่ใช้สอน

1

2. หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วน
(จุดประสงค์, สาระสาคัญ, กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้)

1
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความตรงเชิงเนื้อหา
ของตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

จุดประสงค์การเรียนรู้

3. มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)ในหลักสูตรแกนกลางฯ
4. เขียนในลักษณะที่เป็นเชิงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดผลได้
5. มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความพร้อม, วัยของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน

6. เขียนให้ครอบคลุมทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสยั
7. ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการรับรู้
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรืองานทัศนศิลป์
สาระสาคัญ /สาระการเรียนรู้/ เนื้อหา

1
1
1
1
1

8. เนื้อหาความรูค้ รบถ้วนและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
9. เนือ้ หาที่ใช้เกี่ยวข้องกับบทเรียนตามการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาแบบมี

1

หลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) มากกว่า 1 แกน (สุนทรียศาสตร์, ประวัติศาสตร์
ศิลป์, ศิลปะปฏิบตั ิ และศิลปะวิจารณ์)
กิจกรรมการเรียนรู้

1

10. ใช้เนื้อหาความรู้จากกรณีศึกษาทีไ่ ด้เรียนรู้จากบทเรียนตามรูปแบบฯ
11. มีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่กาหนดในจุดประสงค์การ

1

เรียนรู้ ทาให้เกิดการเรียนรู้ตามสาระสาคัญที่ระบุไว้

12. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และการรับรูง้ านทัศนศิลป์
13. ในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้

1
1

13.1 มีการกระตุ้นทัศนคติให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่จะเรียน และ/หรือช่วย
พัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้กับผูเ้ รียน
13.2 มีการระบุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบ

1

13.3 มีการทบทวนความรูเ้ ดิมในเรื่องที่จะเรียน และตรวจสอบความเข้าใจที่
ผู้เรียนมีในเรื่องนั้นๆ

1

1
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความตรงเชิงเนื้อหา
ของตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

14.ในขั้นสอน ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
14.1 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างความรู้ โดยปรากฏขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้
14.1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้
14.1.2 ให้ผ้เู รียนได้ศึกษาเรื่องที่ตอ้ งการรู้โดยใช้ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
14.1.3 ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิมให้มีความหมายกับ
ตนเอง

1

14.1.4 ให้ผู้เรียนได้นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตนได้สร้างขึน้

1

14.2 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงความรู้ในบทเรียน โดยปรากฏ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.2.1 ให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะเรียนรู้
อย่างครอบคลุม
14.2.1 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น

1
1

1
1

14.2.2 ให้ผู้เรียนได้จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/องค์ประกอบของเรื่อง

0.66

14.2.3 ให้ผู้เรียนได้การอภิปรายและให้เหตุผลความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆที่
เชื่อมโยงกัน

0.66

14.2.4 ให้ผู้เรียนได้จัดระบบข้อมูล เชื่อมโยงความรู้ในหลากหลายมิตมิ ุมมอง

0.66

14.2.5 ให้ผู้เรียนได้จัดระบบข้อมูล เชื่อมโยงความรู้ในหลากหลายมิตมิ ุมมอง

1

14.3 มีการกาหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้จากบทเรียน ในสถานการณ์
หรืองานรูปแบบเดิมเหมือนที่ได้เรียนรู้ โดยปรากฏขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้
14.3.1 ให้ผู้เรียนได้สารวจลักษณะของงานใหม่เปรียบเทียบกับงานเดิม หรือ
การฝึกปฏิบัติที่คล้ายกันที่เคยได้เรียนรู้

1
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความตรงเชิงเนื้อหาของ
ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน
14.3.2 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนหลักการ แนวทางในการใช้ความรู้จากงาน
เดิมหรือการฝึกปฏิบัติก่อนหน้า ที่คล้ายกัน และสารวจข้อมูลหรือ
ความรู้ที่มี
14.3.3 ให้ผู้เรียนได้คัดเลือกข้อมูลความรูท้ ี่มีความสอดคล้องกับลักษณะ
ของงานใหม่
14.3.4 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลหรือความเหมาะสม
ระหว่างข้อมูลกับงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
14.3.5 ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ในงานใหม่ตามแนวทางของการใช้ความรู้ใน
งานเดิมที่คล้ายกัน
14.4 ให้ผู้เรียนถ่ายโยงความรูจ้ ากบทเรียนในสถานการณ์หรืองานใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากที่ได้เรียนรู้ โดยปรากฏขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
14.2.1 ให้ผู้เรียนได้สารวจลักษณะสถานการณ์หรืองานใหม่ โดยทาให้เห็น
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในการเรียนรู้ กับงานใหม่ในการใช้ความรู้
ได้รับทีม่ อบหมาย
14.4.1 ให้ผู้เรียนระบุข้อมูลความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่
14.4.2 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบระหว่างความรู้และทักษะที่มีกับงานใหม่
หากไม่สอดคล้อง ได้ให้ผเู้ รียนปรับเปลี่ยนความรู้และทักษะ
เหล่านั้น ให้สามารถทางานใหม่ได้
14.4.3 ให้ผู้เรียนระบุความรู้ทักษะทีต่ ้องค้นคว้ามาเพิ่มเติม และได้บูรณา
การความรูเ้ ดิมที่มีกับความรู้ใหม่
14.4.4 ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือบูรณาการกับความรู้
อื่น ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถ
ทา คิด และสื่อสารในงานใหม่ได้
14.5 ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานตามความสนใจและ/หรือความถนัด
ของตนเอง
15 ในขั้นการสรุป ปรากฏกิจกรรมต่อไปนี้
15.1 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสรุปความรู้จากกิจกรรมในชั้นเรียน

ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0.66
0.66
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความตรงเชิงเนื้อหาของ
ตัวชี้วัดในแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
ตัวชี้วัดในการประเมิน
15.2 ให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
15.3 ให้ผู้เรียนสรุปพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง
15.4 ให้ผู้เรียนสะท้อนการคิดในระหว่างการเรียนรู้ของตนเอง
16 ให้ผู้เรียนสรุปแสดงความรู้โดยสร้างแผนผังแสดงความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
การประเมินการเรียนรู้
17 กาหนดหลักฐานการเรียนรู้ หรือข้อมูลสะท้อนผลการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
18 มีการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้มคี วามชัดเจนและเหมาะสม
19 มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้และกระบวนการในการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้
20 มีการใช้สื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภท

ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ
1
0.66
0.66
1

0.66
0.66
0.66
0.66

21. มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ด้านสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ อย่าง
น้อย 2 ด้าน

0.66

รวม

0.87

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ อันเป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้จากบริบท
ของผู้เรียนไปเป็นบริบทของผู้สอน หลังจากนาเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้พิจารณาคุณภาพแบบประเมิน
พบว่า ค่าเฉลี่ยความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
มีค่าเฉลี่ยความตรงเชิงเนื้อหาของตัวบ่งชี้คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบต่าง ๆ แต่ละ
ข้อเกิน 0.6 และมีค่าเฉลี่ยความตรงเชิงเนื้อหาของตัวบ่งชี้คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งฉบับ
0.87 ซึ่งหมายถึงแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น กั บหลักการและ
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของ
กรประเมิน
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นอกจากนี้ยังมีคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ระบุความคาดหวังให้มีความแตกต่างไปจากแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไป ซึ่งมีข้อคาถาม
และเสนอแนะให้พิจารณาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่
เกิดขึ้นจากรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้น
จากข้ อ เสนอแนะจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข้ า งต้ น ผู้ วิจั ย ได้ ป รับ เพิ่ ม เติ ม ตั ว บ่ ง ชี้ที่ ร ะบุคุณ
ลักษณะเฉพาะของหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยเพิ่มเติมประเด็นในด้านการ
กาหนดบทเรียนที่ระบุให้ “หน่วยการเรียนรู้มีการกาหนดหัวข้อหลักที่เชื่อมโยงจุดประสงค์และเนื้ อหา
ที่ ห ลากหลายประเภทเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ” และในด้ า นจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ใ ห้
“ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการรับรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
หรืองานทัศนศิลป์ ” และในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้ให้ “มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และการรับรู้งานทัศนศิลป์ ” ส่วนในด้านการสรุปกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ปรับตัวบ่งชี้ จาก “ให้ผู้เรียนสะท้อนการคิดในระหว่างการเรียนรู้ของตนเอง” เป็น “ให้
ผู้เรียนสรุปความรู้ด้านกระบวนการจากกิจกรรมการเรียนรู้ ” และในด้านการประเมินผลการเรียนรู้
เพิ่มเติมตัวชี้วัด “มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้และกระบวนการในการเรียนรู้” และในด้านสื่อ
การเรียนรู้ได้ปรับข้อความให้มีจุดเน้นที่ความหลากหลายของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันในบทเรียนเป็นเป็น
“มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ อย่างน้อย 2 ด้าน” ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ได้รับการเพิ่มเติม
และปรับเปลี่ยนข้างต้น เป็นจุดเน้นของขั้นตอนในการเตรียมการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น
1) แบบทดสอบความเข้าในเนื้อหาศิลปะจากการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ และเกณฑ์
การประเมิน ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะ 3 ท่าน (รายชื่อในภาคผนวก ก.) รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์
ภาพผลงานศิลปะ ที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนื้อหาพิจารณาประเมินค่าความเหมาะสมของ คาสั่ง ภาพที่ใช้
ในแบบทดสอบและ ข้อมูลประกอบ กับหลักการ ทฤษฎีที่ต้องการวัดความสามารถของนักศึกษา ที่
สะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้
1.1) การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะจากการวิเคราะห์
ภาพผลงานศิลปะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบตามรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความเหมาะสมของ
แบบทดสอบความเข้าในใจความรู้ศิลปะโดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ กับ
จุดประสงค์ในการประเมิน
ประเด็นในการพิจารณา
1. คาสั่ง มีความเหมาะสม ชัดเจนให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ ทาให้
สามารถวัดความเข้าใจในความรู้ศลิ ปะได้สอดคล้องกับ ทฤษฎีหลักการที่มา
ของแบบทดสอบ
ชุดภาพผลงานศิลปะชุดที่ 1 (pre-test)
2 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 1 (pre-test) ภาพประติมากรรม “David”โดย
Michelangelo มีสอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
3 ข้อมูลประกอบภาพประติมากรรม “David” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่
การตีความผลงานศิลปะ
4 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 2 (pre-test) ภาพจิตรกรรม “ Olympia” โดย
Édouard Manet มีสอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
5 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรม “ Olympia” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่
การตีความผลงานศิลปะ
6 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 3 (pre-test) ภาพจิตรกรรม “แสงยามเช้าวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม” โดย ปรีชา เถาทอง มีสอดคล้องกับเกณฑ์ในการ
คัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
7 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรม “แสงยามเช้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม” มี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
8 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 4 (pre-test) ภาพจิตรกรรม“มหาวิเนษกรมณ์1”
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ มีสอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่
กาหนดไว้
9 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรม “มหาวิเนษกรมณ์ 1” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
10 ภาพผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ภาพที่ 5 (pre-test) ภาพจิตรกรรม
“Marilyn Diptych” โดย Andy Warhol มีสอดคล้องกับเกณฑ์ในการ
คัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
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0.66

1
1
1
1
1
0.66

1
0.66

1

182
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความเหมาะสมของ
แบบทดสอบความเข้าในใจความรู้ศิลปะโดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ กับ
จุดประสงค์ในการประเมิน (ต่อ)
ประเด็นในการพิจารณา

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ

11 ข้อมูลประกอบภาพพิมพ์ตะแกรงไหม “Marilyn Diptych”มีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
ชุดภาพผลงานศิลปะชุดที่ 2 (การทดสอบครั้งที่ 2)
12 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 1 (post -test) ภาพจิตรกรรม “A Sunday
Afternoon on the Island of La Grande Jatte” โดย Georges.P.
Seurat สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
13 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรม “A Sunday Afternoon on the Island of La
Grande Jatte” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
14 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 2 (post -test) ภาพจิตรกรรม “The Weeping
Woman” โดย Pablo Picasso สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงาน
ที่กาหนดไว้
15 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรม “The Weeping Woman” มีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
16 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 3 (post -test) ภาพประติมากรรม“เสียงขลุ่ยทิพย์”
โดย เขียน ยิม้ ศิริ สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
17 ข้อมูลประกอบ ภาพประติมากรรม “เสียงขลุ่ยทิพย์”มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
18 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 2 ภาพพิมพ์แกะไม้ “The Great Wave off
Kanagawa “โดย Katsushika Hokusai สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือก
ภาพผลงานที่กาหนดไว้
19 ข้อมูลประกอบภาพพิมพ์แกะไม้ “The Great Wave off Kanagawa“ มี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
20 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 5 (post -test) ภาพประติมากรรม “Michael
Jackson and Bubbles” โดย Jeff Koons สอดคล้องกับเกณฑ์ในการ
คัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความเหมาะสมของ
แบบทดสอบความเข้าในใจความรู้ศิลปะโดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ กับ
จุดประสงค์ในการประเมิน (ต่อ)
ประเด็นในการพิจารณา
21 ข้อมูลประกอบภาพประติมากรรม “Michael Jackson and Bubbles” มี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
ชุดภาพผลงานศิลปะชุดที่ 3 (Post-test)
22 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 1 ภาพพิมพ์แกะไม้ “Sky and Water I” โดย M.C.
Escher สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
23 ข้อมูลประกอบภาพข้อมูลประกอบภาพพิมพ์ “Sky and Water I” มีข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
24 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 4 (post -test) ภาพจิตรกรรม “ภิกษุสันดานกา”
โดย อนุพงษ์ จันทร สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่กาหนด
25 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรม “ภิกษุสันดานกา” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่
นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
26 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 3 ภาพประติมากรรม “พระพุทธรูปปางลีลา”
ศิลปะสุโขทัย สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่กาหนดไว้
27 ข้อมูลประกอบภาพประติมากรรม “พระพุทธรูปปางลีลา” ศิลปะสุโขทัย มี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
28 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 4 ภาพจิตรกรรมม “The Last Supper”โดย
Leonardo da Vinci สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่
กาหนดไว้
29 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรมม “The Last Supper” มีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะ
30 ภาพผลงานศิลปะ ภาพที่ 5 ภาพจิตรกรรม “Yellow-Red-Blue” โดย
Wassily Kandinsky สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพผลงานที่
กาหนดไว้
31 ข้อมูลประกอบภาพจิตรกรรมมภาพจิตรกรรม “Yellow-Red-Blue” มีข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ที่นาไปสู่การตีความผลงานศิลปะคะแนน
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ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์
ภาพผลงานศิลปะ พบว่า ข้อคาถามครอบคลุมและสอดคล้องกับ สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือก
ภาพผลงานที่กาหนดไว้ และภาพที่เลือกมามีความเหมาะสมในการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
ค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นถึงความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบทดสอบความเข้าใจใน
ความรู้ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นรายข้อและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นทั้งฉบับ เกิน 0.6 ซึ่งหมายถึงแบบวัดความเข้าใจในเนื้อหา
ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน มีความเหมาะสมกับการประเมินความสามารถของนักศึกษา
แต่มีประเด็นสาคัญที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม มีดังนี้
ตารางที่ 4.13 แสดงการปรับแก้ไขแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ภาพผลงาน
ศิลปะ
ความคิดเห็นของ
การปรับปรุงแก้ไข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ค า สั่ งของแ บ บ ทด ส อ บ ที่ ใ ห้
ข้ อ ค ว า ม ไ ม่ มี ค ว า ม
ปรับข้อความให้เข้าใจง่ายขึ้น
นักศึกษาเลือกภาพผลงานศิลปะจาก ชั ด เจนและอาจจะท าให้ แ ล ะ ท า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า รู้ ไ ด้ ว่ า
ชุดภาพ แล้วเขียนบรรยาย
นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ แบบทดสอบต้องการสิ่งใด “เขียน
“วิเคราะห์ทัศนธาตุและหลักการ จุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ บรรยายวิ เ คราะห์ ทั ศ นธาตุ แ ละ
ออกแบบที่เห็นในภาพผลงานศิลปะที่
หลั ก การออกแบบที่ เ ห็ น ในภาพ
เลื อ ก เพื่ อ เชื่ อ มโยงลั ก ษณะทาง
ผลงานศิลปะที่เลือก เพื่อเชื่อมโยง
กายภาพกั บ การสื่อ ความหมายที่มา
ลักษณะที่ปรากฎในผลงานกับการ
จากองค์ประกอบของผลงาน”
สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ที่ ม า จ า ก
องค์ ป ระกอบของผลงาน กั บ การ
สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ที่ ม า จ า ก
องค์ประกอบของผลงาน”
2. ข้ อ ความเงื่ อ นไขในค าสั่ ง “โดย
ความคลุ ม เครื อ ในค าสั่ ง
การปรับข้อความให้ระบุสิ่งที่
แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกั บผลงานใน ว่าต้องการให้นักศึกษาแสดง ต้องการอย่างเป็นรูปธรรมให้มาก
ทุก ๆ ด้านที่นักศึกษาทราบ รวมทั้ง ข้อมูลด้านใดบ้าง ซึ่งอาจจะ ยิ่งขึ้น “โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเอกสาร และ/หรื อ ท า ให้ นั ก ศึ กษาไม่ แ สดง กับผลงานในทุก ๆ ด้านที่นักศึกษา
นักศึกษาสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ที่ ต้ อ งการได้ ต รง ทราบ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จาก
เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยจะต้องอ้างอิง ประเด็น
เอกสาร และ/หรือนักศึกษาสามารถ
ที่มาของข้อมูลอย่างสมบูรณ์”
หาข้อมูลที่เกีย่ วข้องได้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง โดยจะต้องอ้างอิงที่มาของ
ข้อมูลอย่างสมบูรณ์”
ประเด็นในการปรับแก้ไข
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ตารางที่ 4.13 แสดงการปรับแก้ไขแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ภาพผลงาน
ศิลปะ(ต่อ)
ประเด็นในการปรับแก้ไข
3. ภ า พ ผ ล ง า น “ Marilyn
Diptych” ( 1962) , Acrylic on
canvas
4. ภาพผลงานในแบบทดสอบแต่ละ
ชุด เนื่องจากในแบบทดสอบหลังเรียน
(Post/pre test:2) มีภาพผลงานภาพ
พิ ม พ์ ซ้ า กั น 2 ภ า พ เ พื่ อ ใ ห้
แ บ บ ท ด ส อ บ ทั้ ง 3 ชุ ด มี ค ว า ม
หลากหลายครบตามประเภทของ
ศิลปะ

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

การปรับปรุงแก้ไข

ข้อผิดพลาดในข้อมูลของ “Marilyn Diptych”(1962) ภาพ
ภาพ
พิมพ์ตะแกรงไหม
ปรับสลับบางภาพจาก
สลั บ ภาพ The Great Wave
ชุดภาพในแบบทดสอบครั้งที่ off Kanagawa โดย Katsushika
2 กับชุดภาพในแบบทดสอบ Hokusai ซึ่งเป็นภาพพิมพ์ผลงาน
หลังเรียน (Post-test)
ศิ ล ปะตะวั น ออก กั บ ภาพ ภิ ก ษุ
สันดานกา โดย อนุพงษ์ จันทร ซึ่ง
เป็นภาพจิตรกรรมของศิลปะไทย
ร่วมสมัย

5. เกณฑ์ ก ารประเมิ น ในการแบ่ ง
ให้ ร ะบุ ข้ อ ความ ปรับเป็นข้อความที่ระบุสัดส่วน
ระดับคะแนน “เพียงบางส่วน” และ เชิงปริมาณที่ชัดเจน
ชั ด เจนว่ า ต้ อ งการเท่ า ไหร่ จ าก
“เพียงเล็กน้อย”
ทั้งหมด เป็น “น้อยกว่าครึ่ง”และ
“น้อยกว่า 1 ใน 4 จากที่ปรากฏ
ในผลงาน”

2.2 การตรวจสอบคุณภาพเกณฑ์การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดยการ
เขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิตามรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) ด้านความตรงเชิงเนื้อหาของ
เกณฑ์การประเมินการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะกับจุดประสงค์การประเมิน
ประเด็นในการประเมิน
1. การวิเคราะห์ทัศนธาตุ ระบุทัศนธาตุ และมีการบรรยายลักษณะของทัศนธาตุ
2. การวิ เ คราะห์ ห ลั ก การออกแบบ ระบุ ห ลั ก การจั ด องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของ
ผลงาน และมีการบรรยายลักษณะขององค์ประกอบภายในผลงาน
3. อธิบายเชื่อมโยงความ สัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์ประกอบของงานทัศนศิลป์
ในด้ า นทั ศ นธาตุ และหลั ก การออกแบบ กั บ เนื้ อ หาภายในงาน และบริ บ ท
ภายนอกผลงานที่สะท้อนการสื่อความหมายผ่านผล งานทัศนศิลป์อย่างมีเหตุผล
4. การใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ในการเขียนวิเคราะห์อธิบายจุดประสงค์ เนื้อหาและ
องค์ประกอบภายในผลงานทัศนศิลป์
รวม

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
1
0.66
0.66
1
0.83

เกณฑ์การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
ในทุกประเด็นสูงกว่า 0.6 และได้ค่าเฉลี่ยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 ซึ่งหมายถึงเกณฑ์การประเมินการ
เขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นที่มาของการประเมิน
โดยแบบทดสอบความเข้าในเนื้อหาศิลปะจากการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ และเกณฑ์
การประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงอยู่ในภาคผนวก
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ก่อนนาไปทดลองใช้ต่อไป
2.4 ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และเอกสารประกอบรูปแบบก่อนที่จะนาไปใช้ทดลองสอนกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง
ต่อไป เพื่อนาผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒินี้สั งเคราะห์ร่วมกับผลการทดลองสอน เพื่อดาเนินปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบรูปแบบฯก่อนที่จะนาไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

187
1.4.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการทดลองสอน
หลั ง จากเครื่ อ งมื อ ในงานวิ จั ย ได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต าม
รายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยนาผลให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้ไข แล้วนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนามาทดลองสอนกับนักศึกษาที่คล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง
1.4.2.1) แผนการจัดการเรียนรู้
ผู้ วิจั ย น าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพัฒ นาตามรูปแบบการจั ดการเรีย นรู้ฯ ที่
พัฒนาขึ้น จานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นาไปทดลอง
สอนกับนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาสาขาวิ ชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 5
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 20 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริง โดยใช้เวลาในการทดลองสอน
4 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง ในบทเรียนเรื่อง “การออกแบบลวดลาย” โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ โดยประเมินจากการบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัย ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการประเมินจากการทดลองสอนตามรูปแบบ
ผลการประเมิน /ร้อยละ
ประเด็นในการประเมิน

ดีมาก
(≥ 80 %)

1. ความพร้อมของครูผู้สอน
2. วิธีการสอนของครู
3. ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
4. ความร่วมมือในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลา
6. เนื้อหามีความเหมาะสมกับการ
สอนตามรูปแบบ

ดี

พอใช้

น้อย

ต้อง
ปรับปรุง

(60-79
(20-39
(40-59 %)
%)
%) (≤ 20 %)
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลการประเมินจากการทดลองสอนตามรูปแบบ (ต่อ)
ผลการประเมิน /ร้อยละ
ประเด็นในการประเมิน

ดีมาก
(≥ 80 %)

7. กิจกรรมในขั้นนามีการกระตุ้น
คุณค่าบทเรียนและระบุเป้าหมาย
ของการเรียนอย่างชัดเจน
8. การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
โดยใช้กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
9. การสรุปกิจกรรมทั้งเนื้อหาและ
กระบวนการ
10. สื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย
11. สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา

ดี

พอใช้

น้อย

ต้อง
ปรับปรุง

(60-79
(20-39
(40-59 %)
%)
%) (≤ 20 %)







จากการประเมินตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ข้างต้น ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์
รายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองสอนทั้ง 4 ครั้งพบข้อสรุปในการปรับ ปรุง
บทเรียนที่ออกแบบตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1) เนื้อหาในบทเรียนควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนเห็นความสาคัญ และให้ความสนใจ โดย
ใช้เนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคยอยู่แล้วและเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจมาก่อน เพื่อให้
สามารถดาเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้
2) เวลาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ คือ 1.5 ชั่วโมง แต่เมื่อปฏิบัติจริงใช้เวลา
ในการจัดกิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง และไม่ได้ทากิจกรรมในบางข้อที่กาหนดไว้ เนื่องจากเวลามีไม่
เพียงพอจนต้องข้ามการเน้นในบางส่วนไป ระยะเวลากับเนื้อหาไม่มีความสอดคล้องกัน อาจจะต้อง
ตัดลดทอนเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ขั้นตอนของทักษะ และให้การดาเนินกิจกรรมแต่ล ะ
ขั้นตอนไม่รวบรัดจนเกินไป ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะได้อย่างเต็มที่
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3) การกาหนดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เนื่องจากในการทดลองใช้รูปแบบที่ผ่านมา
เป็นกิจกรรมเสริมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามหลักสูตร อาจจะทาให้ผู้เรียนบางส่วนไม่เห็น
ความสาคัญและไม่มาร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ ซึ่งการออกแบบการวิจัยได้วางแผนใช้กลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเลือกที่ผู้เรียน
ลงทะเบียนครบทั้งชั้น และมีจุดประสงค์การเรี ยนรู้ในรายวิชาบางส่วนสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ในงานวิจัย
4) ในขั้นสอนทักษะการสร้างความรู้ ชุดกรณีศึกษาที่ใช้เป็นเอกสารที่มีความสับสน
ขัดแย้งกันอยู่ เนื่องจากมีการแบ่งหัวข้อและหมวดหมู่แตกต่างกัน มีจุดเน้นแตกต่างกัน ทาให้ต้องใช้
เวลาในการทาความเข้าใจ จัดระบบค่อนข้างมาก ดังนั้นชุดกรณีศึกษาที่เลือกใช้ในกิจกรรม ควรมีเป็น
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันหรือไม่มีความซับซ้อนหรือยากเกินไป หรือแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย
เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการทดลองฝึกทักษะได้ชัดเจนขึ้น
5) ในขั้นสอนทักษะการสร้างความรู้ เนื่องจากผู้เรียนไม่ มีความชานาญในการสร้าง
แผนผังมโนทัศน์ จึงต้องใช้เวลาในการดาเนินกิจกรรมสร้างความรู้ค่อนข้างมาก อาจจะให้แนวทางใน
การสร้างผังมโนทัศน์ และต้องลดเนื้อหาและจัดแบ่งหัวข้อ “ทัศนธาตุ” และ “หลักการออกแบบ”
ออกจากกัน แล้วแบ่งกลุ่มโดยให้ผู้เรียนใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยนาข้อมูลทั้งสองหัวข้อมาบูรณา
การกัน ซึ่งจะต้องหากรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุเพิ่มเติม เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูล
ความรู้มีความหลากหลายและชัดเจนยิ่งขึ้น
6) ในขั้นสอนทักษะการเชื่อมโยงความรู้ กรณีศึกษาที่แบ่งให้แต่ละกลุ่มศึกษาแตกต่าง
กันทั้งในเชิงหัวข้อและปริมาณ ทาให้นักศึกษาไม่สามารถให้สร้างความรู้ และเชื่อมโยงความรู้ได้ใน
เวลาจากัด โดยผู้วิจัยพิจารณาว่าควรใช้กรณีศึกษาที่มีเนื้อหาสั้น ๆ และอาจจะแบ่งกรณีศึกษาเรื่อง
ทัศนธาตุและหลักการออกแบบเป็นส่วน ๆ ให้สอดคล้องตามเวลา โดยจุดเน้นคือการเรียนรู้ขั้นตอน
ของทักษะเท่านั้น ไม่ได้ต้องการเน้นเนื้อหาความรู้ และควรใช้เวลาในการรับรู้ข้อมูลไม่มากพอ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะได้ครบตามขั้นตอนของรูปแบบฯ
7) ในขั้นสอนทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้ เมื่ออธิบายขั้นตอนของทักษะ ซึ่งสังเกตว่า
ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ เนื่องจากไม่เห็นเป็นรูปธรรม อาจจะต้องใช้เนื้อหาที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้นในการสาธิตตัวอย่าง และให้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันต่อไป
ผู้ วิจั ย น าผลจากการทดลองสอนทั้ง 4 ครั้ง สั งเคราะห์ ร่ว มกับผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้น รวบรวมเป็นข้อสรุปในการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง โดยผลการปรับปรุงรูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้ในส่วนของหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยน
แนวทางในการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขคือ แผนการสอนที่พัฒนาขึ้นตาม
หลักการและขั้น ตอนของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้
ตารางที่ 4.16เปรียบเทียบการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ระหว่างการใช้ในการทดลองสอน (Try
Out) และผลการปรับปรุงเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ประเด็นปัญหาใน
การปรับปรุง
1. บทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้
เดิม

หมายเหตุ

1 บทเรียน

เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา

2. เ ว ล า ใ น ก า ร 1.5 ชั่วโมง
สอน/ครั้ง

2 ชั่วโมง

เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้ อ หาและกิ จ กรรมการ
ฝึกทักษะการคิด

3. การมี ส่ ว นร่ ว ม กิจกรรมเสริมนอกเวลา
ของผู้เรียน

เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของรายวิ ช า การให้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
สัมมนาศิลปศึกษา ซึ่งเป็น กิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับเลือก

4. ขอบเขตเนื้อหา

4 บทเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ปรับปรุง

14 ตั ว ชี้ วั ด สาระศิ ล ปะ
2 ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งเวลา และ
( ทั ศ น ศิ ล ป์ ) ช่ ว ง ชั้ น กั บ ความรู้ พื้ น ฐานเรื่ อ ง ความรู้เดิมของนักศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
“ทั ศ นธาตุ แ ละหลั ก การ
ออกแบบ”

5. เ อ ก ส า ร สื่ อ พิจารณาให้สอดคล้อง ลดปริ ม าณเนื้ อ หาให้ ข้อจากัดเรื่องเวลา และ
กรณีศึกษา
กับเนื้อหา
เหมาะสมกับเวลา
ปัญหาความไม่สอดคล้อง
กันของเนื้อหา
6. ความรู้ เ ดิ ม ของ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นผั งมโน มี ใ บ กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ นักศึกษาขาดทักษะการ
ผู้เรียน
ทัศน์ด้วยตนเอง
โครงสร้ า งแนวทางในการ เขี ย นผั ง มโนทั ศ น์ และ
เขียนผังมโนทัศน์
ข้อจากัดเรื่องเวลา
7. การสอนทั ก ษะ ไ ม่ มี ใ บ กิ จ ก ร ร ม มีใบกิจกรรมให้นักศึกษา ท า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ บุ
การคิด
ประกอบการเรียนรู้
เติ ม ข้ อ มู ล ตามล าดั บ ของ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ใช้ ใ น
กิจกรรมการเรียนรู้
การฝึกทักษะการคิดแต่ละ
ทักษะ
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จากตารางการเรี ย บเที ย บการปรั บ ปรุ ง รู ) แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ แ สดง
รายละเอียดของสาเหตุของปัญหา โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1) ปัญหาด้านเนื้อหาของบทเรียน ที่เป็นความรู้ใหม่และผู้เรียนไม่เห็นความสาคัญในการ
ร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกเนื้อหาของบทเรียนให้เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนคุ้นเคย และ
ให้ความสาคัญ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีทางทัศนศิลป์แก่ผู้เรียนไปด้วยพร้อมกัน อีกทั้ง
ได้ มี ข้ อ เสนอแนะจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ว่ า ควรเป็ น เนื้ อ หาส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และปัญหาด้านปริมาณเนื้อหาในกรณีศึกษาที่แบ่งให้แต่ละกลุ่มศึกษาไม่สามารถให้
สร้างความรู้ และเชื่อมโยงความรู้ได้ในเวลาจากัด
ผู้วิจัยดาเนินการแก้ปั ญหา โดยจากัดขอบเขตเนื้อหาให้แคบลงจากเนื้อหาตามตัวชี้วัด ใน
มาตรฐานสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) ช่วงชั้น ม.4-6 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด ทาให้มีเนื้อหาที่
ต้องบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้มากและไม่เหมาะสมกับเวลาที่มี หากต้องดาเนินการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด ผู้ วิจั ย จึ งคั ดเลื อกตัวชี้วัดจากหลักสู ตรเพียง 2 ตัว ชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทาง
ทั ศ นศิ ล ป์ ได้ แ ก่ ศ.1.1 ม.4-6/ 1. วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ทัศ นธาตุ แ ละหลั ก การออกแบบในการสื่ อ
ความหมายในรูปแบบต่าง ๆ และ ศ.1.2 ม.4-6/2 บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์
โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ โดยบูรณาการตัวชี้วัดข้างต้น เป็นบทเรียนเรื่อง “ทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ” อั น เป็ น ความรู้ พื้ น ฐานที่ ผู้ เ รี ย นให้ ค วามส าคั ญ และต้ อ งการทบทวนเรี ย นรู้ อี ก ครั้ ง
สอดคล้องกับแนวทางในการสอนทักษะการคิดที่ระบุให้การจัดการเรียนการสอนในระยะแรกควรให้
เวลาแก่ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติทักษะการคิดใหม่กับเนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคย โดยให้สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของทักษะได้ด้วยตนเองก่อน แล้วจึงปรับใช้เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเวลา
ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมอาจจะลดลงได้เนื่องจากผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะได้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ผู้วิจัยเลือกใช้กรณีศึกษาที่มีเนื้อหาสั้น ๆ และแบ่งหัวข้อเนื้อหาออกแบบเป็นส่วน
ๆ ให้สอดคล้องตามเวลาที่มี เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะได้ครบตามขั้นตอนของรูปแบบฯ โดย
ในบทเรียนที่ปรับปรุงมีการกาหนดกิจกรรมทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดที่
ต้องฝึกซ้าก่อนที่จะดาเนินการสอนทักษะใหม่ให้ครอบคลุมทักษะการคิดทั้ง 4 ทักษะได้ในเวลาที่มี
สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหาต่อไป
2) ปัญหาด้านเวลาที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียน ผู้วิจัยเพิ่มเวลาใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ จากครั้งละ 1.5 ชั่วโมง เป็นครั้งละ 2 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ได้ครบตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน
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3) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่ผู้เรียนในการทดลองสอนมาร่วมกิจกรรมไม่
พร้อมเพรีย งกัน และไม่ส ม่าเสมอ เนื่องจากไม่มีผลต่อการประเมินในรายวิชาใด ๆ ผู้วิจัยใช้กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเลือกที่
ผู้เรียนลงทะเบียนครบทั้งชั้น และมีจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาบางส่วนสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในงานวิจัย
4) ปัญหาด้านเอกสารกรณีศึกษาที่ไม่สอดคล้องและขัดแย้งกันเอง ผู้วิจัยดาเนินการปรับ
เนื้อหาของบทเรียนเป็นเรื่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฎี ทาให้
การคัดเลือกกรณีศึกษามีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นตามหลักการที่ มีอยู่แล้ว และเนื่องจากปัญหา
เรื่องเวลาที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาละกิจกรรม ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลของชุดกรณีศึกษาเป็นหัวข้อย่อยๆ
ให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือในการฝึกปฏิบัติทักษะการคิด เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการทดลองฝึก
ทักษะได้เต็มที่ยิ่งขึ้น
5) ปัญหาด้านความชานาญในการสร้างผังมโนทัศน์ของผู้เรียน ที่ผู้สอนต้องใช้เวลานา
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมการสอนทักษะการสร้างความรู้ค่อนข้างมาก เมื่อผู้วิจัยได้
จากัดเนื้อหาลง และจัดแบ่งเนื้อหาให้ผู้เรียนแบ่งกันเรียนรู้แล้วนามาแลกเปลี่ยนกันอันเป็นวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ และผู้วิจัยได้ให้แนวทางในการจัดระบบข้อมูลแก่ผู้เรียน โดยมีโครงสร้างของระบบ
เนื้อหาไว้ให้ในเอกสาร แล้วให้ผู้เรียนดาเนินการต่อเติมข้อมูลจากการเรียนรู้เข้าไป เพื่อช่วยลดเวลาใน
ขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติทักษะลงและทาให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6) ในขั้นสอนทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนไม่เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ เนื่องจากไม่
เห็นเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบใบกิจกรรมประกอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ระหว่างสถานการณ์ในการเรียนรู้ และสถานการณ์ในการถ่ายโยงการเรีย นรู้ ที่ต้องการนาความรู้ที่มี
ไปปรับและบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานในสถานการณ์ใหม่
อันเป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ต่อไป
จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผลที่ได้จากการทดสองสอนข้างต้น ทาให้
ผู้วิจัยดาเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา โดยจากัดขอบเขตหัวข้อเนื้อหาลงแต่
ยังคงหลักการและขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ไว้อย่างครบถ้วน
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1.4.2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามค าแนะน าของ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ แล้ ว ในการทดลองสอนผู้ วิจัยได้ทดลองใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล ในงานวิ จั ย
เมื่อดาเนินการทดลองเสร็จครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลังเรียน
ด้วยแบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ เกณฑ์การ
ประเมินผังมโนทัศน์ และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนาข้อสอบที่ได้จากผู้เรียน
ทาสาเนาให้อาจารย์ผู้สอนศิลปศึกษาอีกท่านทาการตรวจให้คะแนน เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น ได้แก่
1) เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากบทเรียน
ผลจากการทดสอบความเชื่อมั่นของเกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์แสดงเนื้อหา
จากบทเรียน เมื่อนาคะแนนการตรวจจากผู้สอนศิลปศึกษา 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ในการ
สอนศิลปศึกษามาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สอนในรายวิชาด้านการสอนศิลปศึกษา มาวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นของประเด็นการประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ ที่คานวณจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.76 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
ค่ า อ านาจจ าแนก Corrected Item-Total Correlation ของเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพผังมโนทัศน์ จากการพิจารณาประเด็นการประเมินพบว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพผังมโนทัศน์ทุกข้อ มี
ค่ามากกว่า .02 ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินทุกข้อจึงมีค่าอานาจจาแนกที่ใช้ได้
2) แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ศิลปะ โดยการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะและ
เกณฑ์การประเมิน
ผลจากการทดสอบความเชื่อมั่นของเกณฑ์การประเมินคุณภาพการเขียนวิเคราะห์
ภาพผลงานศิลปะพบว่า เมื่อนาคะแนนการตรวจจากผู้สอนศิลปศึกษา 2 ท่าน มาวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบฯ จากการพิจารณาประเด็นการประเมิ นความเข้าใจในศิลปะ ที่คานวณจาก
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.930 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
ค่ า อ านาจจ าแนก Corrected Item-Total Correlation ของแบบประเมิ น ความ
เข้าใจในความรู้ศิลปะ จากการพิจารณาประเด็นการประเมินที่นักศึกษาเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน
ศิลปะ พบว่า ตัวบ่งชี้พฤติกรรมทุกข้อ มีค่ามากกว่า .02 ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินทุกข้อจึงมีค่า
อานาจจาแนกที่ใช้ได้
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3) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ของผู้เรียน
ผลจากการทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น คุ ณ ภาพแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่น ของแบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนัก ศึ กษา
ศิลปศึกษา โดยการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้นที่ได้รับการตรวจให้
คะแนนจากผู้สอนศิลปศึกษา 2 คน โดยคานวณจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha)
มีค่าเท่ากับ 0.970 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
ค่าอานาจจ าแนก Corrected Item-Total Correlation จากการวิเคราะห์ ตั ว บ่ ง ชี้
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกข้อ มีค่ามากกว่า .02 ดังนั้นข้อคาถามทุกข้อจึงมีค่า
อานาจจาแนกที่ใช้ได้
นอกจากนี้นักศึกษาได้สะท้อนจากการทาแบบทดสอบ พบว่าคาสั่งในแบบทดสอบทาให้
เกิดความสับสนระหว่างคาว่า “แผน” และ “หน่วยการเรียนรู้” ซึ่งจะต้องไปพิจารณาปรับแก้ไขข้อ
คาสั่งให้ชัดเจนต่อไป
1.4.3 การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการวิจัยก่อนการ
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยนาผลจากการทดลองสอนทั้ง 4 ครั้ง สังเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือจากผู้ ทรงคุณวุฒิ รวบรวมเป็นข้อสรุปในการปรับปรุงรูป แบบการจัด การเรียนรู้ และ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงเนื้อหาของแผนการสอนให้จากัดขอบเขตลง เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างเต็มที่ก่อน โดยยังคงหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีได้
พัฒนาขึ้น และได้ปรับรายละเอียดภายในแบบทดสอบต่างๆ ให้เป็นไปตามคาแนะนา และข้อค้นพบ
จาการทดลองใช้ เพื่อให้คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยมีประสิทธิภาพต่อไป
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ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2.1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่าย
โยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
ประกอบด้วย
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะก่อน
และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้นของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม มีรูปแบบการวิจัย
แบบสลับ-วัดซ้า (Switch-Replication Design) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แต่ละกลุ่มดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
กลุม่
จานวน
ก่อนเรียน
ครั้งที่ 2
หลังเรียน
ค่าเฉลี่ย
(O1 , O2)
(O3, O4)
(O5, O6)
49.63
68.67
75.80
X
ทดลอง
15
SD
8.94
17.58
17.58
49.73
51.33
73.40
X
ควบคุม
15
SD
15.59
8.44
16.11
จากตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถ
ในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาจากการสอบ 3 ครั้ง
1) ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่ มทดลอง ก่อนเรียนตามรูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนเท่ากับ 49.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.94 เมื่อนักศึกษากลุ่มทดลองได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 68.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 17.58 และเมื่อทาการทดสอบหลังเรียนซ้าอีกครั้ง นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 75.80 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.58

196
2) ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่มควบคุมในการทดสอบก่อนเรียนตามรูปแบบฯ
ครั้งแรก มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 49.73 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.59 และเมื่อทาการ
ทดสอบก่อนเรียนซ้าอีกครั้ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 51.33 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.44
แล้วหลังจากนักศึกษากลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 73.40 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.11
โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ 4.6 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษา
ศิลปศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
จากแผนภูมิที่ 4.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เมื่อนักศึกษากลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ
ในการสอนรอบแรก ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น จาก 49.63 คะแนน เป็น 68.67 คะแนน และ
เพิ่มขึ้นเป็น 75.8 คะแนน เมื่อทาการทดสอบหลังเรียนซ้า สาหรับนักศึกษากลุ่มควบคุมเมื่อได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ในการสอนรอบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะจากค่าเฉลี่ยคะแนน 49.73 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.59 และเมื่อทา
การทดสอบก่อนเรียนซ้าอีกครั้งหนึ่ง ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 51.33 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 8.44 แล้วเพิ่มขึ้นเมื่อทาการทดสอบหลังได้รับการสอนตามรูปแบบฯ เป็น 73.4 คะแนน ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.11 แสดงว่าเมื่อนักศึกษาแต่ละกลุ่มหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบฯ
จะมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะเพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนตามรูปแบบฯ ของนักศึกษา
แต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียนตามรูปแบบฯเพิ่มขึ้น
2.1.2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะภายในกลุ่มของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
1) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ โดยการทดสอบค่าที แบบ 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test
for dependent samples) ได้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบภายในกลุ่ม ของนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง
ส่วน
การทดสอบ
Sig
จานวน ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
t
(กลุ่มทดลอง)
(2-tailed)
มาตรฐาน
ก่อนเรียน – ครั้งที่ 2 ก่อนเรียน
(O1 – O2)
หลังเรียน

15

49.63

8.94

15

68.67

17.58

ครั้งที่ 2 – หลังเรียน หลังเรียน1
(O3 – O5)
หลังเรียน2

15

68.67

17.58

15

75.80

10.23

4.232

.001*

1.436

.173

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน
ของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ ด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระ
จากกัน (t-test for dependent samples) ค่าเฉลี่ ยคะแนนของนักศึ กษากลุ่มทดลองก่อนเรียน
เท่ากับ 49.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.94 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยคะแนน
หลังการเรียน ครั้งที่ 1 เท่ากับ 68.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.58 พบว่ามีค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียนทั้ง 2 ครั้งของนักศึกษา
กลุ่ ม ทดลอง ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบค่ า ที แ บบ 2 กลุ่ ม ไม่ เ ป็ น อิ ส ระจากกั น (t-test for dependent
samples) ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 เท่ากับ 75.80 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 10.23 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษากลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ แสดงว่ารูปแบบการ
จั ดการเรี ย นรู้ ที่พัฒ นาขึ้น สามารถพัฒ นาความสามารถในการถ่ ายโยงองค์ ความรู้ท างศิล ปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบหลังเรียนซ้าอีกครั้ง
พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่ านักศึกษากลุ่มทดลองมี
ความคงทนในการเรียนรู้
2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่มควบคุม ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ โดยการทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for
dependent samples) ได้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษา
กลุ่มควบคุม
การทดสอบ
ส่วนเบี่ยงเบน
Sig
จานวน ค่าเฉลี่ย
t
(กลุ่มควบคุม)
มาตรฐาน
(2-tailed)
ก่อนเรียน (O4 )
15
51.33
8.44
5.83*
.000
หลังเรียน (O6 )
15
73.40
16.11
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับหลัง
เรียนของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ ด้วยสถิติทดสอบค่าที แบบ 2 กลุ่มไม่
เป็ น อิ ส ระจากกั น (t-test for dependent samples) พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนนของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
ควบคุมก่อนเรียน เท่ากับ 51.33 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.44 และมีค่าเฉลี่ยคะแนน
จากการทดสอบหลังการเรียนเท่ากับ 73.40 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.11 ซึ่งสูง
กว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยคะแนนก่อนและหลั งตามรูปแบบฯ ของนักศึกษากลุ่ ม
ควบคุมข้างต้น แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความสามารถในการถ่าย
โยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.1.3 ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบของนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่ มควบคุมที่ได้รับ การสอนตามรูปแบบฯ ด้ว ยสถิติทดสอบค่าที แบบ 2 กลุ่ มที่อิส ระจากกัน
(t-test for Independent samples)
1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบครั้งที่ 2
โดยการทดสอบค่าที แบบ 2 กลุ่มที่อิสระจากกัน (t-test for Independent samples) ได้ผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบครั้งที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
ส่วนเบี่ยงเบน
กลุม่
จานวน ค่าเฉลี่ย
t
Sig
มาตรฐาน
ทดลอง (O3 )
15
68.67
17.59
6.417
.001*
ควบคุม (O4 )
15
51.33
8.44
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการ
ทดสอบหลังเรียนตามรูปแบบฯของนักศึกษากลุ่มทดลอง กับนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ยังไม่ได้รับการ
สอนตามรู ป แบบฯ ด้ว ยสถิติทดสอบค่าที แบบ 2 กลุ่ มที่อิส ระจากกัน (t-test for Independent
samples) พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง เท่ากับ 68.66 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.58 ส่วนนักศึกษากลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนครั้งที่ 2 เท่ากับ 51.33 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.44 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ทดสอบของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษากลุ่ ม
ทดลอง กั บ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ควบคุ ม โดยการทดสอบค่ า ที แ บบ 2 กลุ่ ม ที่ อิ ส ระจากกั น (t-test for
Independent samples) ได้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนตามรูปแบบฯของ
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การทดสอบ
ส่วนเบี่ยงเบน
จานวน ค่าเฉลี่ย
t
Sig
(หลังเรียน)
มาตรฐาน
15
68.67
17.58
ทดลอง (O5 )
.440
.449
15
73.40
16.11
ควบคุม (O6 )
จากตาราง ที่ 4.21 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบ หลังเรียนจากการ
สอนตามรูปแบบฯรอบแรกของนักศึกษากลุ่มทดลอง กับค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มควบคุม ที่ได้รับการปรับปรุงการสอนตามรูปแบบฯ ด้วยสถิติทดสอบค่าที แบบ 2 กลุ่มที่อิสระ
จากกัน (t-test for Independent samples) พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง มีคะแนนมากกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่ างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ หรือมีค่าเฉลี่ยคะแนนไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติข้างต้น แสดงว่าผลการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่ ม
ควบคุม ซึ่งได้รับการสอนตามรูปแบบฯ ที่มีการปรับปรุงจากการสอนรอบแรกไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ การปรับปรุงเวลาและใบกิจกรรมไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.1.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ จากคะแนนคุณภาพผังมโนทัศน และ
คะแนนการเขีย นวิเคราะห์ ภ าพผลงานทัศนศิล ป์ ด้ว ยสถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิส ระจากกั น
(t-test for dependent samples) ดังนี้
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ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ
ส่วนเบี่ยงเบน
กลุม่
จานวน การทดสอบ ค่าเฉลี่ย
t
มาตรฐาน
15
ก่อนเรียน 37.06
7.86
ทดลอง
6.16
15
หลังเรียน 58.46
10.45
ควบคุม

15

ก่อนเรียน

38.53

7.90

15

หลังเรียน

59.86

6.94

11.87

sig
(2-tailed)
.000*
.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองก่อนเรียนเท่ากับ 37.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.86 เพิ่มขึ้นเป็น 58.46 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 10.45 นักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะก่อนเรียนเท่ากับ
38.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.90 เพิ่ม ขึ้นเป็น 59.86 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.94 จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนตาม
รูปแบบฯ พบว่านักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2.1.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ จากการประเมินคุณภาพแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบค่ า ที แ บบ 2 กลุ่ ม ไม่ เ ป็ น อิ ส ระจากกั น (t-test for dependent
samples) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ส่วนเบี่ยงเบน
กลุม่
จานวน การทดสอบ ค่าเฉลี่ย
t
sig
มาตรฐาน
15
ก่อนเรียน 31.60
8.87
ทดลอง
4.89* .000
15
หลังเรียน 48.26
11.70
ควบคุม

15

ก่อนเรียน

35.20

10.19

15

หลังเรียน

53.33

12.37

5.89*

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ จากคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ของนักศึกษาทั้งสอง
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนน
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จาก 31.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.87 หลังได้รับ
การเรียนรู้ตามรูปแบบมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 48.26 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.70 นักศึกษา
กลุ่มควบคุมมีคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เท่ากับ 35.20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 10.19 หลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 53.33 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 12.37 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ยกตา ม
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ จากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง แสดงรายละเอียดได้ดังแผนภูมิที่
4.7 โดยตัวบ่งชี้ในแบบประเมินแบ่งตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ข้อ 1 - 2

คือ ข้อมูลทั่วไปของแผนการจัดการเรียนรู้

ข้อ 3 - 7

คือ จุดประสงค์การเรียนรู้

ข้อ 8 - 10 คือ เนื้อหาและสาระสาคัญ
ข้อ 11 - 41 คือ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น
ข้อ 13 - 15 คือ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ข้อ 16 - 19 คือ ทักษะการแนะนาความรู้ใหม่(สร้างความรู้)
ข้อ 20 - 24 คือ ทักษะการเชื่อมโยงความรู้
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ข้อ 25 - 29 คือ ทักษะการใช้ความรู้
ข้อ 30 - 35 คือ ทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้
ข้อ 36 - 40 คือ การสรุปกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อ 41 - 43 คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ 44 - 45 คือ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

แผนภูมิที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จากการทดสอบแต่ละ
ครั้งของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จากแผนภูมิที่ 4.7 แสดงว่าค่าเฉลี่ ย คะแนนตัว บ่ งชี้ คุณภาพแผนการจั ดการเรีย นรู้ ข อง
นั กศึกษาหลั งเรี ย นส่ ว นมากสู งกว่าก่อนเรียนและการทดสอบครั้งที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ ตัว บ่งชี้การ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เปรียบเทียบกันในองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
พิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ข้อ 7, 9-10 และ ข้อ
12 - 40 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของขั้นตอนกิจกรรมตามรูปแบบฯ ที่มีการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
พบว่า ขั้น น าเข้าสู่ บ ทเรี ย น และขั้นตอนการฝึ กทักษะการคิดในการแนะนาความรู้ใหม่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนตัวบ่งชี้มากกว่าค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ของการฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยคะแนนในการสรุปกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้มากกว่าขั้นกิจกรรมใน
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การสอนทักษะการคิด ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ข้อ 44-45) มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนตามกลุ่มตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับองค์ระกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับหลักการและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้น พบว่าภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่นักศึกษากลุ่ มตัว อย่างนามาสะท้อนในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ของตนเอง หลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ นักศึกษาส่วนมากมี
ความตระหนักในขั้นตอนของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ซึ่งสะท้อนในการ
เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและสาระสาคัญและขั้น
นาเข้าสู่บทเรียน โดยในขั้นตอนการสอนทักษะการคิดต่าง ๆ นักศึกษากลุ่มตัวยอ่างไม่ได้สะท้อน
ขั้นตอนกระบวนการของทักษะทั้งหมด แต่จะปรากฏในตัวบ่งชี้บางข้อของทักษะการแนะนาความรู้
ใหม่(การสร้างความรู้) และการเชื่อมโยงความรู้ แสดงว่านักศึกษายังไม่สามารถนาขั้นตอนของทักษะ
การคิดในการเรียนรู้มาปรับใช้ในการออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ แต่สามารถนา
หลั กการในการก าหนดบทเรี ย น และการนาเข้าสู่ บ ทเรียน รวมถึงการใช้สื่ อ การจัด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายได้
จากผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ ทาง
ศิลปะ ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมข้างต้น สรุปได้จากการวิเคราะห์และรายงานผล ดังนี้
1.) การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ก่อนเรียนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม แสดงผลดังนี้
1.1) ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการ
สอนตามรูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังสูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2) ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียน 2 ครั้งของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษามีความคงทนในการ
เรียนรู้
1.3) ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่
ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังสูงกว่าก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.) การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจากการทดสอบครั้งที่ 2 สรุปได้ว่ารูปแบบการ
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จั ดการเรี ย นรู้ ที่พัฒ นาขึ้น สามารถพัฒ นาความสามารถในการถ่ ายโยงองค์ ความรู้ท างศิล ปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.) การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่มีการ
ปรับปรุงจากการสอนรอบแรก ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าการปรับปรุงเวลา
และใบกิจกรรมไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4.) การเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ จากคะแนนคุณภาพผังมโนทัศน์
จากบทเรียน และคะแนนการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
5.) การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากคะแนนคุณภาพ
แผนการจั ดการเรี ย นรู้ ก่อนและหลั งการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ ม พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา แต่เมื่อ
วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนที่เพิ่มขึ้นส่วนมาก
เป็นค่าเฉลี่ยนคะแนนจากตัวบ่ง ชี้องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบของจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหาและสาระสาคัญ การนาเข้าสู่บทเรียน และการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ โดยใน
ส่วนของขั้นตอนกระบวนการใช้ทักษะการคิดในการเรียนรู้ ปรากฏเพียงตัวบ่งชี้บางข้อของทักษะการ
แนะนาความรู้ใหม่(การสร้างความรู้) และการเชื่อมโยงความรู้ แสดงว่านักศกายังไม่สามารถถ่ายโยง
การเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติทักษะการคิดมาใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียเรียนรู้
ของตนเองได้
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ดาเนินการโดยผู้วิจัยตรวจสอบใบกิจกรรมของนักศึกษาในแต่ละครั้ ง ซึ่งประกอบด้วยการ
บันทึกข้อมูลการฝึกปฏิบัติทักษะตามขั้นตอนของแต่ละทักษะที่ฝึก พร้อมทั้งการบันทึกสรุปผลการ
เรี ย นรู้ ที่ได้ทั้ งในเชิ งเนื้ อหา และเชิงกระบวนการ รวมถึงประเมินผลการเรีย นรู้ เปรี ยบเที ย บกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ อันเป็นการสะท้อนกระบวนการในการเรียนรู้ของนักศึกษา แล้ว
คัดลอกข้อความที่แสดงถึง การฝึ กปฏิบั ติทั ก ษะตามขั้น ตอนของรูปแบบ นามาจัดหมวดหมู่ เ พื่ อ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา(Content Analysis) โดยการอุ ป นั ย ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารสะท้ อ นถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ข อง
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นักศึกษาจากการได้รับการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลในการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาว่าได้สะท้อนระดับความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในระดับใด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การถ่ายโยงองค์ความรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา โดยที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน
ของรูปแบบ และผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถพัฒนาความเข้าใจใน
ความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ระหว่างการเรียนการสอน
ตั้งแต่ขั้นนาในการกระตุ้นคุณค่าของบทเรียน เพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษาให้ มีความ
ตระหนักถึงการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นว่าส่งผลต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันในอนาคตของตนเอง
และมีผลต่อผู้อื่น อีกทั้งมีการให้ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นเป้าหมายในการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น ผู้เรียนได้สะท้อนถึงความสาคัญในการเรียนรู้ทั้งด้าน
เนื้อหา และวิธีการสอนที่มีผลต่อตนเองและบุคคลอื่นในอนาคต อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ในขั้นสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติทักษะตามกลยุทธ์การสอน
ทักษะการคิด โดยในการฝึกทักษะการคิดแต่ละทักษะมีเป้าหมาย ขั้นตอน และตัวบ่งชี้การเกิดทักษะที่
แตกต่างกัน ดังนี้
ทักษะการสร้างความรู้ ขั้นตอนสาคัญของการฝึกปฏิบัติทักะคือการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้า
กับความรู้ใหม่ และสะท้อนผลการเรียนรู้ตามความเข้าใจของผู้เรียน
ทักษะการเชื่อมโยงความรู้ ขั้นตอนที่สาคัญคือการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่จะเรียนรู้ที่นักศึกษามี นามาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในมิติต่าง ๆ
ทักษะการใช้ความรู้ ขั้น ตอนที่ส าคัญคือการที่ผู้ เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ ไปปฏิบัติงานในบริบทที่ไม่แตกต่างไปจากที่ได้เรียนรู้ โดยนักศึกษาจะต้องเห็นความคล้ายคลึง
กันของงานในทั้งสองสถานการณ์ ว่าสามารถนาความรู้ที่มีไปใช้ได้ตามแนวทางเดิมที่ได้เรียนรู้
ทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้ ขั้นตอนสาคัญคือการวิเคราะห์งานการเรียนรู้ในสถานการณ์
ในการเรียนรู้ กับสถานการณ์ใหม่ว่ามีความคล้ายคลึงกันในประเด็นใด สามารถระบุความรู้เดิมที่
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุการปรับเปลี่ยนความรู้ที่มีหรือระบุ
ความรู้อื่นที่จาเป็นที่นามาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ในงานใหม่ได้ โดยในการ
จัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ผู้เรียนได้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การถ่ายโยงการรับรู้
ผลงานศิลปะของศิลปินจากการวิเคราะห์ภาพผลงาน แล้วนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายโยงสู่การสร้างสรรค์
ผลงานของตนเองที่ได้รับปรงบันดาลใจจากศิลปินที่ศึกษาข้างต้น อันเป็นการถ่ายโยงกระบวนการใน
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การเรียนรู้ศิลปะจากการรับรู้ไปสู่การแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และ 2) การถ่ายโยง
การเรียนรู้จากการวิเคราะห์ผลงานศิลปะในฐานะผู้เรียน ถ่ายโยงไปสู่การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ศิลปะในฐานะผู้สอน
ในขั้นสรุป ที่ผู้เรียนได้สร้างความตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง จากการประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเองที่เกิดขึ้น และการสรุปความรู้ที่ได้ทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้
โดยสามารถสรุปประเด็นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรูปแบบตามขั้นตอนของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในขั้นสอน ดังนี้
2.2.1 การสะท้อนความตระหนักรู้ในคุณค่าของบทเรียน
2.2.2 การสร้างความรู้
2.2.3 การเชื่อมโยงความรู้
2.2.4 การนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดิม
2.2.5 การถ่ายโยงการเรียนรู้
2.2.6 การเขียนสะท้อนความพึงพอใจจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.1 การสะท้อนความตระหนักรู้ในคุณค่าของบทเรียน
ผู้เรียนเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักรู้ใน
การคิดของผู้เรียนก่อนการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ
ของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบทเรียนในด้านคุณค่า เห็นความสาคัญของบทเรียนที่มีต่อ
ชีวิตประจาวันแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้เขียนสะท้อนความคิดเห็นถึงความเข้าใจในความสาคัญของการ
เป็นครูศิลปะที่มีความพร้อมทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการสอน ลงในใบกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 โดยมี
ภาพรวมในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา หากครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถไม่ลึกซึ้งเพียงพอ
ตามความต้องการของหลักสูตรจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อระดับบุคล และสังคม ดังนี้
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ตารางที่ 4.24 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความตระหนักรู้ใน
คุณค่าของบทเรียน หากครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถไม่ลึกซึ้งตามความต้องการของ
หลักสูตร
ระดับของการสะท้อนความคิดเห็น (ร้อยละ)
ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้น
ระบุ
อธิบาย
วิเคราะห์
ตีความ
1. การพัฒนาผู้เรียน
53.33
40
20
3.33
2.มุมมองที่มีต่อครูผู้สอน
10
23.33
10
3.33
3.คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร
6.66
เรี ย นการสอนศิ ล ปะ/ 26.66
หลักสูตร
4.ทัศนคติและคุณค่ า ของ
ศิลปะที่มีต่อผู้เรียนและ 13.33
20
3.33
สังคม
5.การพั ฒ นาสั ง คมและ 16.66
30
16.66
ประเทศชาติ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ นั ก เรี ย นจะไม่ เ รี ย นรู้ ต่ อ ในด้ า นของศิ ล ปะ เพราะขาดการ
สนับสนุนหรือแรงกระตุ้นต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาคือ ครูสอนไม่
ตรงหลักสูตรในช่วงชั้นมัธยมปลายได้เรียนแต่เพียงให้รูปมาแล้ววาดตาม ซึ่งไม่
สอนเทคนิคอะไร จบมัธยมมาดิฉันต้องมาติวเพิ่มเติ มเองเพราะเราสนใจศิลปะ
จริง ๆ ส่วนเพื่อนในห้องไม่มีใครสนใจเรียนด้านศิลปะต่อเลย สังคมในอนาคต
อาจขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ และมีคนถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะ
ลดลงเรื่อย ๆ หากเราไม่มีความรู้ ก็ถ่ายทอดให้นักเรียนผิด ขาดความศรัทธา
จากนักเรียน”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 2 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
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“ทาให้เราต้องขยันเพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้ว่าตนเองขาดหรื อควร
เพิ่มเติมส่ ว นไหน ทาให้ เห็ นความส าคัญของตนเองในการที่จะพัฒ นาความรู้
ต่อไป”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 8 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
“เมื่ อ ผู้ เ รี ย น เรี ย นเนื้ อ หาไม่ ค รบเนื่ อ งจากครู ไ ม่ มี
ความรู้ ใ นเรื่ อ งที่ ส อนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เมื่ อ ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นในระดั บ สู ง ขึ้ นอย่ าง
อุดมศึกษา เมื่อผู้เรียนเจอเรื่องใหม่ โดยไม่มีความรู้ที่ครบหรือไม่มีพื้นฐาน ก็จะ
ทาผู้เรียนต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่ มเติม ออกไป
ติว ทั้ง ๆ ที่ควรจะเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ในโรงเรียน ส่งผลให้เด็กมีปัญหาต่อสังคม
ที่ว่า ผู้เรียนจะไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาในโรงเรียน และให้ความสาคัญ
กับการเรียนพิเศษ ทาความรู้ข้างนอกมากกว่า หรืออาจไม่เห็นความสาคัญของ
วิชาศิลปะ เพราะเนื้อหาไม่ครบจึงเรียนง่าย”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 7 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
“ทาให้เห็นความสาคัญพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง ว่าเราอยู่ขั้นไหน
เราต้องพัฒนาต่ออีกมาก”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 9 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
จากตัวอย่างการเขียนตอบคาถามถึงความสาคัญและผลกระทบที่ครูขาดความรู้ที่จะ
สอนจะส่งผลต่อผู้เรียนและสังคมโดยรวมอย่างไร ผู้เรียนได้สะท้อนถึงผลกระทบต่อผู้เรียนในภาพรวม
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการให้คุณค่าศิลปะของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการเรียนที่ไม่
เหมาะสม อันเนื่องจากพฤติกรรมและความไม่พร้อมของครู อันเป็นการแสดงถึงความสาคัญของตัว
ผู้สอนที่จะส่งผลต่ออนาคตผู้เรียนและสังคมได้ในอนาคต
2.2.2 การสร้างความรู้
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรีเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีส่วนสาคัญคือการสอนทักษะการ
คิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ โดยทักษะแรกที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคือทักษะการสร้างความรู้ หรือการแนะนา
ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน โดยนักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติทักษะการสร้างความรู้ในกิจกรรมครั้ งที่ 1 และ
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3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยขั้นตอนสาคัญของทักษะคือการเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม
อันเป็นการสร้างความหมายของความรู้จากพื้นฐานความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วของผู้เรียน ซึ่งนักศึกษาได้
บันทึกในใบกิจกรรมก่อนเลิกชั้นเรียนในขั้นการสรุปผลการเรียนรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น แสดง
ภาพรวมแบ่งตามระดับของผลการเรียนรู้ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.25 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นหลังเรียนทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังฝึกทักษะ ระดับของการสะท้อนความคิดเห็น (ร้อยละ)
การคิดในการสร้างความรู้
ระบุ
อธิบาย วิเคราะห์ ตีความ
1. ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
16.66 23.33
3.33
3.33
การเรียนรู้
2.ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะการสร้างความรู้
40
33.33
6.66
3.การนาทักษะการสร้างความรู้ไปใช้
30
3.33
4.ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการฝึ ก ทั ก ษะ
23.33 26.66
10
การสร้างความรู้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“จากการได้ฝึกปฏิบัติทักษะทาให้สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้
โดยนาไปเชื่อมโยงกับความรู้เก่าได้ ซึ่งทาให้เข้าใจ รู้ถึงวิธีการคิดการสร้าง
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ อ ย่ า งเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน และเป็ น วิ ธี ก ารฝึ ก ที่ เ ข้ า ใจง่ า ย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ได้ต่อไป”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 1 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
“สร้ า งความรู้ ใ หม่ ๆ จากของเดิ ม ในด้ า นของ
ความหมายที่มีมากขึ้น ไม่ได้อยู่แค่คนเดียวที่ให้ความหมายจากที่เคยรู้มา
ทาให้ทราบว่าเรื่องพื้นฐานนั้นมีความจาเป็นอย่างมากในเรื่องการที่เราจะไป
สร้างพื้นฐานให้นักเรียน หากพื้นความรู้ไม่แม่นพื้นฐานของนักเรียนก็ไม่แม่น
เช่นกัน”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 7 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
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“ เข้าใจทักษะการคิดสร้างความรู้ว่า ความรู้เดิมของผู้เรียน
เป็นสิ่งสาคัญ เพื่อเป็นฐานสาคัญ เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ จะทาให้ความรู้ที่เรา
สร้างเองอยู่ติดทนนาน อยากลองเอาไปใช้กับนักเรียน”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 9 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
“บรรลุ เ ป้ า หมายการเรี ย นที่ ชั ด เจน มี ทั ก ษะในการสร้ า ง
ความรู้ใหม่และความรู้เก่า,เดิมมาเชื่อมโยงกันเพิ่มขึ้น เป็นแนวทางในการฝึก
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ทั้งเรื่องการเรียนและการ
สอนในวิชาชีพครูในภายภาคหน้า”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 8 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 1)
ตัวอย่างการเขียนสรปุและประเมินผลการเรียนรู้ในขั้นสรุปของกิจกรรมครั้งที่ 1 ใน
การเรียนรู้ทักษะการคิดในการสร้างความรู้ โดยแสดงถึงความสาคัญของความรู้เดิม ที่เป็นพื้นฐานใน
การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ นอกจากนี้นักศึกษายังได้สะท้อนถึงความคิดในการถ่ายโยงทักษะที่ได้รับ การฝึก
ไปใช้ในวิชาอื่น และการฝึกสอนในอนาคตด้วย
2.2.3 การเชื่อมโยงความรู้
จากการบันทึกในใบกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมในการฝึก
ทักษะการคิดในการเชื่อมโยงความรู้ นักศึกษาได้สะท้อนถึงความสาคัญของทักษะ นอกจากนี้นักศึกษา
ยังได้สะท้อนถึงแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติทักษะ และระบุถึงผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึก
ปฏิบัติทักษะการเชื่อมโยงความรู้
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ตารางที่ 4.26 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นหลังเรียนทักษะการเชื่อมโยงความรู้ของ
นักศึกษา
ระดับของการสะท้อนความคิดเห็น
ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังฝึกทักษะการ
(ร้อยละ)
คิดในการเชื่อมโยงความรู้
ระบุ
อธิบาย วิเคราะห์ ตีความ
1. ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
46.66 36.66
3.33
เรียนรู้
2. ขั้ น ตอนการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการเชื่ อ มโยง
23.33 36.66
3.33
ความรู้
3. การนาทักษะการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้
43.33
6.66
3.33
4. ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการฝึ ก ปฏิ บั ติ
23.33
30
ทักษะการเชื่อมโยงความรู้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“การเชื่อมโยงความรู้ทาให้เราเกิดความเข้าใจมาก
ขึ้นกับหลายๆ เรื่อง ทาให้เกิดความเข้าใจที่มากกว่าเดิม จากความรู้ใหม่
หรือความรู้เรื่องอื่น ๆ นามาเชื่อมโยงกับความรู้ในเรื่องนั้น ๆ”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 11 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 2)
“มีความสาคัญ คือ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในความรู้มากขึ้น เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ในมิติ
รู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยโครงสร้ า งความรู้ ที่
ซับซ้อน ดังนั้นการเชื่อมโยงความรู้เหมือนเป็นการนาเอาความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่มารวบรวมและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กัน”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 8 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 2)
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“ สาคัญต่อการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม
ความเข้าใจและความจดจาในความรู้ที่ได้เรียนรู้ โดยการสร้างความคงทน
ของข้อมูลโดยการเชื่อมโยงประเด็นวามรู้ต่าง ๆ เป็นภาพแขนง”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 15 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 2)
“ - การเขียนผังความคิดในหลากหลายแบบ ตามจุดประสงค์
- การเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือความรู้เดิม
- การจัดลาดับความสาคัญของทัศนธาตุ
- การสร้างมุมมองต่าง (การมองหลากหลายมิติ) “
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 12 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 2)
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของทักษะการคิดการ
เชื่อมโยงความรู้ อีกทั้งยังได้แสดงถึงขั้นตอนสาคัญของการฝึกปฏิบัติทักษะคือการมองหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลในหลากหลายมิติ อันเป็นการเพิ่มความซับซ้อนของโครงสร้างความรู้
นอกจากนี้ผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์ที่แสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น
สามารถสังเกตได้จากคุณภาพผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียนที่มีความซับซ้อน จากการปฏิบัติ
ทักษะการสร้างความรู้และการเชื่อมโยงความรู้ ดังตัวอย่างในภาคผนวก ค
2.2.4 การนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์เดิม
ทักษะการคิดในการใช้ความรู้ ขั้นตอนส าคัญของการฝึ กปฏิบัติทั กษะคือ การที่
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่มีทั้งด้านเนื้อหา และกระบวนการไปดาเนินการใช้ในสถานการณ์ที่คล้าย
กับ ที่ได้เรี ย นรู้ โดยกิจ กรรมในชั้น เรียนได้ฝึ กให้ นัก ศึ กษาวิเ คราะห์ ภ าพผลงานทัศนศิล ป์ แล้ ว ให้
นักศึกษาเขียนสรุปถึงความสาคัญของนาความรู้ไปใช้ และแสดงข้อคิดเห็นเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ของตนเองกับขุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีตัวอย่างในการสะท้อนความเข้าใจและความสามารถในการ
ปฏิบัติทักษะการใช้ความรู้ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 4.27 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นหลังเรียนทักษะการใช้ความรู้ของนักศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังฝึกทักษะ ระดับของการสะท้อนความคิดเห็น (ร้อยละ)
การคิดในการใช้ความรู้
ระบุ
อธิบาย วิเคราะห์ ตีความ
1.ผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
16.66 16.66
การเรียนรู้
2.ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติทักษะ
23.33
6.66
3.แนวทางการนาทักษะการใช้ความรู้ไปใช้
16.66
3.33
4.ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการฝึ ก ปฏิ บั ติ
26.66
3.33
ทักษะการใช้ความรู้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“การนาความรู้มาใช้ ทาให้เราชานาญความรู้นั้นยิ่งขึ้น ทักษะ
การวิเคราะห์งานศิลปะอย่างเป้นขั้นตอน ตั้งแต่พรรณนา  วิเคราะห์ 
ตีความ  เชื่อมโยงผลงาน เอาไปใช้กับการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ได้ทุก
ประเภท แต่ต้องรู้คติความเชื่อ วัฒนธรรมของศิลปินด้วย”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 2 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 4)
“ได้ความรู้เรื่องการนาความรู้ไปใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีความเข้าใจขั้นตอนในการวิ เคราะห์ ผ ลงาน สามารถเขี ย น
ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ผ ลงานทั ศ นศิ ล ป์ ไ ด้ สามารถตี ค วาม วิ เ คราะห์
องค์ประกอบ ทัศนธาตุและหลั กการออกแบบได้ สามารถนาความรู้ไปใช้
วิเคราะห์ผลงานได้”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 7 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 4)
“ทักษะกระบวนการที่ได้คือ การมองภาพของศิลปินว่าที่สุดใน
การวิเคราะห์ งานโดยใช้ค วามรู้ ม าเชื่ อ มโยงกั บ การตี ความในภาพ และ
แนวคิดทื่ออกมา สามารถนาความรู้เ รื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบมา
ใช้ในการวิเคราะห์งานศิลปะได้ เพื่อฝึกความชานาญและทบทวนความรู้ใน
การวิเคราะห์งาน”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 10 (บันทึกในใบกิจกรรมครั้งที่ 4)
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงว่า นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ความรู้ว่ามี
ผลต่อความเชี่ยวชาญในความรู้นั้น ๆ โดยผลการฝึกปฏิบัติทักษะในห้องเรียนจะสอดคล้องกับคะแนน
ความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะจากการทดสอบหลังเรียน ที่นักศึกษาได้นาขั้นตอนกระบวนการที่ได้รับการ
ฝึกไปใช้ในการทาแบบทดสอบ ซึ่งสะท้อนออกมาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจใน
เนื้อหาก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงาน
ศิลปะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่นักศึกษาไม่มีการสะท้อนความคิดเห็นแสดงถึงผลการเรียนรู้
ที่ได้จากบทเรียนที่นาไปสู่การวิเคราะห์และตีความแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านขั้ นตอน
ของทักษะ การนาไปใช้และประโยชน์คุณค่าของทักษะการใช้ความรู้ที่ส ะท้อนว่ามีนักศึกษาเพีย ง
เล็กน้อยที่ได้มีการระบุ อธิบายให้เหตุผลและทาความเข้าใจกระบวนการของทักษะ และยังขาดการ
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้ในระดับวิเคราะห์และตีความ ที่อาจจะส่งผลต่อการนาทักษะไปใช้ในอนาคต
2.2.5 การถ่ายโยงการเรียนรู้
ทักษะการคิดในการถ่ายโยงการเรียนรู้ คือการนาความรู้ที่มีไปปรับใช้ในสถานการณ์
ใหม่ที่แตกต่างจากที่ได้เคยเรียนรู้ สิ่งสาคัญคือความเข้าใจของนักศึกษาว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ความรู้ที่มีให้เหมาะสม หรือจะต้องเพิ่มเติมบูรณาการความรู้อื่นที่จาเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน
ในสถานการณ์ใหม่ โดยสะท้อนจากการเขียนสรุปในใบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบในครั้งที่ 6
และ 7 ดังนี้
ตารางที่ 4.28 แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นหลังเรียนทักษะการใช้ความรู้ของนักศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังฝึกทักษะการ ระดับของการสะท้อนความคิดเห็น (ร้อยละ)
คิดในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ระบุ
อธิบาย วิเคราะห์ ตีความ
1. ผลการเรี ย นรู้ ที่ส อดคล้ องกับจุดประสงค์
23.33
10
การเรียนรู้
2. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติทักษะ
33.33
6.66
3. หลักการ ขั้นตอนของรูปแบบฯ
63.33
3.33
4. แนวทางการน าทั ก ษะการถ่ า ยโยงการ
43.33 33.33
เรียนรู้ไปใช้
5. ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการฝึ ก ปฏิ บั ติ
30
30
ทักษะการถ่ายโยงการเรียนรู้
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จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบนักศึกษาได้ฝึ กปฏิบัติการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ใน 2 ลักษณะคือ 1) การถ่ายโยงการเรียนรู้จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปิน
ต้นแบบ แล้วนาผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเป็นการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ตนเอง และ 2 ) การถ่ายโยงการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปิน ถ่ายโยงการ
เรียนรู้โดยนาเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ศึกษามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษาได้
แสดงถึงความเข้าใจในขั้นตอนการคิดในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ดังตัวอย่างในภาคผนวก ค
นอกจากนี้ในการทาแบบทดสอบ ได้ให้นักศึกษาเขียนอธิบายขั้นตอนการคิดในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษาบางคนได้แสดงถึงการนาขั้นตอนของทักษะการถ่ายโยง
การเรี ย นรู้ ที่ต้องมีการปรั บ ความรู้เดิมที่มีห รือเพิ่มเติมความรู้อื่นมาบูรณาการ เพื่อให้ ส ามารถ
แก้ปัญหางานในสถานการณ์ใหม่ได้ ดังตัวอย่าง
“ ขั้นตอนการคิด
- สิ่งที่ได้วิเคราะห์คือภาพบ่ายวันอาทิตย์
- การสอนต้องเป็น DBAE ต้องมีทั้งให้ลงมือปฏิบัติ การให้ข้อมูล การ
วิเคราะห์ และรู้ ประวัติศาสตร์ จึงนาภาพบ่ายวัยอาทิตย์มาเป็นสื่อ
เพื่อให้ข้อมูลและให้ทากิจกรรมทางานเลียนแบบ
- เลื อกตัว ชี้วัดโดยดูระดับชั้นที่สั มพั นธ์กับ ความยากของเนื้ อหาและ
กิจกรรมที่จะให้ทา
- จัดสรรเวลาให้พอดีกับกิจกรรม
- เรียบเรียงทุกอย่างให้เป็นขั้นตอน
ปัญหา - ตอนแรกคิดกิจกรรมไม่ออก แต่นึกถึงภาพบ่ายวันอาทิตย์แล้วก็
ได้แรงบันดาลใจเรื่องจุดสี ”
นักศึกษากลุ่มทดลองคนที่ 12 (การทดสอบหลังเรียน)
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“ ขั้นตอนการคิด
1. หลังจากที่วิเคราะห์ผลงานศิลปินก็พยายามคิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับผลงานศิลปินน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง
2. หาชั้นที่เหมาะสมกับเนื้อหา
3. รวบรวมตัวชี้วัดและบูรณาการตัวชี้วัด
4. เขียนหน่วยการเรียนรู้ โดยเขียนตามองค์ประกอบของหน่วยคือ
5. กาหนดจุดประสงค์  สาระสาคัญ  ขั้นตอน  การประเมิน
6. เลือกชั่วโมงมาเขียนแผนการเรียนรู้ 1 ครั้ง
7. กาหนดจุดประสงค์นาทาง  ขั้นตอน  การประเมิน
8. ในระหว่างการเขียนเปิดดูเนื้อหารูปแบบการเขียนแผน เพื่อเขียน
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และขั้นตอนตามหลักการ ”
นักศึกษากลุ่มควบคุมคนที่ 1 (การทดสอบหลังเรียน)
นอกจากนี้ผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์ที่แสดงว่านักศึกษาเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จาก
การศึกษาผลงานของศิลปิน นาไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง และการถ่ายโยง
จากภาพผลงานศิลปะไปสู่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ แสดงตัวอย่างในภาคผนวก ค
2.2.6 การเขียนสะท้อนความพึงพอใจจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เมื่อผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เ พื่อ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิล ปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ผู้วิจัยได้ทาให้
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด เขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บความพึ ง พอใจที่ ไ ด้รั บ การอบรม โดยท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาได้ผลดังนี้
1. นักศึกษาได้บรรลุจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในตอนต้นได้หรือไม่? อย่างไร?
นักศึกษาส่วนมาก (จานวน 28 คน) บรรลุจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในตอนต้น นั่นคือ สามารถ
นาความรู้จากการเรียนไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ได้แก่ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษา
ได้กล่าวว่า สามารถนาความรู้ที่ได้รับ เทคนิคการสร้างความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และการถ่ายโยง
ความรู้ ไปใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนเนื้อหา ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะในการเขีย นแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ดียิ่งขึ้น ถูกต้องตามขั้นตอน มีการบูรณาการความรู้ ทาให้แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ สามารถ
นาไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน
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นอกจากนี้ นักศึกษายังได้กล่าวถึงการบรรลุจุดประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประการแรก ความรู้ เกี่ยวกับทั ศนธาตุ และหลั กการออกแบบ : นักศึกษาได้รับ ความรู้
เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนาไปต่อยอด
เพิ่มเติมจากความรู้เดิมที่มีได้อย่างหลากหลายด้าน เช่น ด้านจิตรกรรม ด้านประติมากรรม หรือด้าน
ภาพพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนาความรู้เรื่องดังกล่าวมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ภาพได้
อย่างมีหลักการอีกด้วย
ประการที่ส อง กระบวนการจัดการความคิ ด : นักศึกษาได้เรียนรู้ กระบวนการจั ด การ
ความคิดที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาจานวนหนึ่ง (จานวน 2 คน) ไม่แน่ใจว่าตนบรรลุจุดประสงค์มาก
น้อยเพียงใด โดยให้เหตุผลว่าความสามารถในการจดจาเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มีน้อย ข้อมูลที่ได้จากการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าวเลือนรางในขณะที่สอบ
2. ระบุผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จากการร่วมกิจกรรม 7 ครั้งที่ผ่านมา คุณค่าที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้
ผลการเรี ย นรู้ ที่เกิดขึ้น จากการร่ว มกิจกรรม 7 ครั้งที่ผ่ านมา ตลอดจนคุณค่าที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาได้เขียนสะท้อนไว้อย่างหลากหลาย สามารถประมวลได้ดังนี้
ประการแรก สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ได้จริงในการสอนนักเรียน : นักศึกษาสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการร่วม
กิจกรรมดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงความรู้ได้ โดยในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น ต้องมี DBAE ในตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังสามารถนาความเข้าใจใน
เรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และการถ่ายโยงความรู้ ไปใช้ในการ
จั ดการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น ซึ่งจะทาให้ ส อนได้ดียิ่ ง ขึ้น มีความแม่นยาในเนื้ อหามากยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนการนาไปปรับใช้ในกระบวนวิชาอื่นได้เป็นอย่างดี
ประการที่สอง เป็นการทบทวนความรู้เดิม และเสริมสร้างความรู้ใหม่ : นักศึกษาได้ทบทวน
ความรู้ เกี่ย วกับ ทัศนธาตุและหลั กการออกแบบที่ล ะเอียดลึ กซึ้งมากยิ่งขึ้น มองเห็ นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุและหลักการออกแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมกันนั้น ยัง
เกิดการเสริมสร้างความรู้ใหม่ที่นักศึกษาไม่เข้าใจหรือมีความรู้ที่ผิดจากหลักทฤษฎีและความเป็นจริง
โดยสามารถนาความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์งานของ
ศิลปินได้
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ประการที่สาม มีความเข้าใจในเรื่องการสร้างความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้
และการถ่ายโยงความรู้ : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ การใช้
ความรู้ และการถ่ายโยงความรู้ ซึ่งความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะที่เกิดขึ้นเหล่านี้ สามารถนามา
ปรับใช้ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังสามารถนามาปรับใช้ในการ
เรียนการสอนจริงในชั้นเรียน ตลอดจนการนามาปรับใช้กับประบวนวิชาอื่นได้อีกด้วย
ประการที่สี่ เป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ : กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะการคิดได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการคิดแบบเชื่อมโยง ทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการคิด
และเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ผังมโนทัศน์ ทาให้กระบวนการคิดเป็น
ระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการได้รับการจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้หรือไม่ ?
อย่างไร?
นักศึกษาจานวน 13 คน พึงพอใจมากในการได้รับการจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้
โดยให้เหตุผลว่า กิจกรรมที่จัดให้ดังกล่าว สามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนในการนาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในอนาคต พร้อมกันนั้น
ก็สามารถนาความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบ กระบวนการคิด การทาผังมโนทัศน์ การ
สรุปข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกระบวนวิชาอื่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กิจกรรม
ที่จัดให้ดังกล่าว ยังทาให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิมและสร้างเสริมความรู้ใหม่ให้ กับตนเอง รู้
จุดอ่อนและศักยภาพของตนเอง นาไปสู่การพัฒนาตนเองในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อการเป็น
นักศึกษาวิชาชีพครูที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต
นักศึกษาจานวน 14 คน พึงพอใจในการได้รับการจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้ กล่าว
โดยสรุปคือ กิจกรรมที่จัดให้ดังกล่าวทาให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิมของตน พร้อมกันนั้นก็ได้รับ
ความรู้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อนามาปรับประยุกต์ในการเขียนแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้ฝึก
กระบวนการคิดที่เป็นระบบ และยังสามารถซักถามผู้ทาวิจัยได้ หากไม่เข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
นักศึกษาจานวน 2 คน ไม่พึงพอใจในการได้ รับการจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดให้ โดย
กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลามากเกินไป กิจกรรมไม่เร้าความสนใจเท่าที่ควร
4. จากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้ง 7 ครั้ง มีอุปสรรค/ปัญหาในการเรียนรู้อะไรบ้าง?
อย่างไร? เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป
จากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้ง 7 ครั้ง นักศึกษาได้เขียนสะท้อนอุปสรรคและปัญหาใน
การเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้
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ปัญหาและอุปสรรคจากตัวผู้ทาวิจัย : ผู้ทาวิจัยอธิบายรวดเร็วเกินไป ทาให้นักศึกษาฟังไม่
ทันหรืออาจไม่เข้าใจในสิ่งที่อธิบาย การจัดกระบวนการสอนเน้นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ไม่เร้า
ความสนใจของผู้เรียน นักศึกษาจึงเสนอว่าหากเป็นไปได้ ต้องการให้มีกิจกรรมที่สนุกสนานและเร้า
ความสนใจเพิ่มเข้ามาด้วย
ปัญหาและอุปสรรคจากตัวนักศึกษา : นักศึกษาบางคนง่วงนอนและอ่อนเพลีย ทาให้ไม่
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกันนั้ นนักศึกษาบางคนมีความรู้เดิมที่ไม่แน่นพอ เข้าใจสิ่ง
ต่างๆได้โดยยาก สับสน และมีความจาระยะสั้นๆ ทาให้จาเนื้อหาได้ไม่มากเท่าที่ควร ตลอดจนการมี
ปัญหาด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงความรู้ การเขียนผังมโนทัศน์ การจัดวางตาแหน่ง
ต่างๆ ทาให้การเรียนรู้ไม่เต็ม ศักยภาพเท่าที่ควร แต่เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนบ่อยครั้ง ก็พบว่ามีความ
ชานาญมากยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรคด้านเวลา : ข้อจากัดด้านเวลาที่น้อยจนเกินไป เมื่อเทียบกับปริมาณ
เนื้อหา ทาให้เนื้อหาที่ผู้ทาวิจัยถ่ายทอดให้กับนักศึกษาอัดแน่นจนเกินไป นักศึกษาไม่สามารถทาความ
เข้าใจเนื้อหาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง พร้อมกันนั้นระยะเวลาในการสอบมีน้อย ทาให้นักศึกษาแสดงออก
ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาจานวนหนึ่งที่กล่ าวว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ยาวนานจนเกินไป ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย
ปัญหาและอุปสรรคด้านภาระงาน : ภาระงานที่ผู้ทาวิจัยมอบหมายนอกเวลามีปริมาณมาก
เกินไป บางชิ้นงานเป็นการเขียนสะท้อนความคิดและคาตอบในลักษณะที่คล้ายๆ กัน ทาให้ต้องเขียน
ซ้ากันบ้าง
อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาจานวน 1 คน กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้ง 7 ครั้ง ไม่มี
อุปสรรคใดๆ เพราะการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง ทาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เมื่อเรียนแล้วสามารถ
เข้าใจเนื้อหาที่ผู้สอนต้องการจะสื่ออย่างครบถ้วน
จากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้รายงานมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะที่พัฒนาขึ้น
สามารถพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษา
ศิลปศึกษา แต่ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นก็ยังได้ผลในการพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากอุปสรรคปัญหาด้า นเวลาที่ผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการฝึกทักษะต่างๆ
ตามรูปแบบแก่ผู้เรียนซ้าหลาย ๆ รอบ และแม้ว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเพิ่มขึ้น จากการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งทั้ง 2
กลุ่มได้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 40 (49.63 และ 49.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 165 คะแนน) ซึ่งอยู่
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ในระดับควรปรับปรุง เมื่อได้รับการทดสอบหลังเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นแล้วค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้
ของทั้ง 2 กลุ่ม เพิ่มขึ้น (75.8 และ 73.4 คะแนน) อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 40-59) ซึ่งนับว่า
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ของนักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาอีกต่อไป โดยผลที่ได้นี้จะ
ได้อภิปรายในบทต่อไปและได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต เพื่อพัฒนานักศึกษา
ศิลปศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2.3 ผลการรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group)
ผู้วิจัยดาเนินการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา หลังการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒ นาขึ้นกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนศิลปศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 7 ท่าน (รายชื่อในภาคผนวก ก) ดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม
ในการรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผลการสนทนากลุ่มมีรายละเอียด เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
2.3.1 การประเมิน เพื่อรั บรองความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ พั ฒ นา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ ของนักศึกษาศิลปศึกษา พิจารณาค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านข้างต้น แสดงดังตารางที่ 4.29
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ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเพื่อรับรองความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
ระดับความคิดเห็น
รายการที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
คิดเห็น

3.86

0.69

เหมาะสม
ปานกลาง

3.57

1.13

เหมาะสม
ปานกลาง

2.29

0.75

เหมาะสม
น้อย

4.1 ขั้นเตรียมการสอนมีความเหมาะสมที่จะนาไปสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักการของรูปแบบการเรียนรูฯ้

3.33

1.46

เหมาะสม
ปานกลาง

4.2 ขั้นนามีความเหมาะสมทีจ่ ะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ของรูปแบบฯ

4.14

0.69

เหมาะสม
มาก

4.3 ทักษะการคิดที่สอนมีความเหมาะสมจัดเป็นเป็นทักษะ
การคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้

3.86

0.89

เหมาะสม
ปานกลาง

4.4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนทักษะการคิดสามารถฝึกให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่

4.14

0.89

เหมาะสม
มาก

4.5 ขั้นสร้างความตระหนักรู้ในการคิดแก่ผเู้ รียนมีความ
เหมาะสมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการรู้คิดจนพัฒนานิสัยการ
คิดในการเรียนรู้

4.14

0.69

เหมาะสม
มาก

1 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ มีความชัดเจน
แสดงให้เห็นจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ และสามารถเป็น
กรอบในการกาหนดสาระและวิธีการในการจัดการเรียนรู้

2.วัตถุประสงค์ มีความชัดเจนแสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน

3.แผนภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯแสดงให้เห็นภาพรวมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้

223
ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเพื่อรับรองความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา(ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
รายการที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
คิดเห็น

3.71

1.11

เหมาะสม
ปานกลาง

3.5

0.97

เหมาะสม
ปานกลาง

3.57

1.13

เหมาะสม
ปานกลาง

3.16

1.49

เหมาะสม
ปานกลาง

5. การวัดและประเมินผล
5.1 รูปแบบการวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
5.2 เกณฑ์และแนวทางในการประเมินมีความเหมาะสม
5.3 ความชัดเจนของการประเมิน และสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้
6. การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่าย

รวม

3.60

เหมาะสม
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของรูปแบบรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 3.60 ซึ่งอยู่ใน
ระดับความเหมาะสมปานกลาง
รายการที่ป ระเมิน ที่ไ ด้รั บ ความคิด เห็ น ถึ งความเหมาะสมมากที่สุ ด ได้ แก่ ขั้นนามีความ
เหมาะสมที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรูปแบบฯ , กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน
ทักษะการคิดสามารถฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ และ ขั้นสร้างความตระหนักรู้ในการคิดแก่
ผู้เรียนมีความเหมาะสมที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการรู้คิดจนพัฒนานิสัยการคิดในการเรียนรู้ โดยแต่ละข้อ
คาถามในการประเมิน มีค่าเฉลี่ ย ความคิดเห็ นถึงความเหมาะสมมากเท่ากับ 4.14 ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.69 , 0.89 และ 0.69 ตามลาดับ
ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ แผนภาพรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯแสดงให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และความสอดคล้องขององค์ประกอบ
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ต่าง ๆ ได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เท่ากับ 2.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ซึ่งอยู่ในระดับมี
ความเหมาะสมน้อยถึงปานกลาง การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ
3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง และรายการ
ประเมินที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยลาดับต่อมาคือ ขั้นเตรียมการสอนมีความเหมาะสมที่จะนาไปสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการของรูปแบบการเรียนรู้ฯ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น เท่ากับ 3.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.46 ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ข้อแนะนาในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ปรับวัตถุประสงค์เป็นข้อเดียว ความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะตามแนวทางของ DBAE และ
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
2. แผนภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2.1 ปรับแผนภาพของรูปแบบ ให้เข้าใจง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนลง และครอบคลุมในส่วนของ
การประเมินในภาพรวมด้วย โดยเพิ่มเติมการประเมินในการสอนทักษะแต่ละครั้ง และมี
ทางเลือกให้ทราบว่าหากประเมินไม่ผ่านจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป
2.2 นาขั้นการสร้างความตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง ให้แทรกอยู่ในการสอนทุกครั้ง “ปรับ
โมเดล ไม่ต้องมีขั้นที่ 3 ปรับให้การตระหนักรู้ในการคิดครอบคลุมทั้งหมด” แผนผังรูปแบบ
ขั้นที่ 3 (ขั้นสร้างความตระหนักรู้ในการคิด) ไม่ใช่ขั้น แต่แทรกในขั้นสอน
2.3 การประเมินให้เอาหัวข้อย่อยใส่ในหัวข้อใหญ่ การถ่ายโยงองค์ความรู้ = ความเข้าใจใน
เนื้อหา+ การถ่ายโยงการเรียนรู้
2.4 ภาพผังรูปแบบ ลูกศรให้ใช้ต่างสี เพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้น
3. ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
3.1 ขั้นการเตรียมสอน
3.1.1 แนะนาให้ “ข้อ 1 เพิ่มการวิเคราะห์ DBAE , การวิเคราะห์หลักสูตร” และใน การ
เลือกหัวข้อหลัก(Theme) ในการออกแบบบทเรียน แบ่งเป็นวิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้ทา
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ตามรางเมทริคจากตัวชี้วัดถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการตัวชี้วัดจากหลักสูตร
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสนใจของผู้เรียน แล้วระบุหลักการในการคัดเลือกบทเรียนที่
เหมาะสม และนิยามคาว่า theme หรือหัวข้อหลักให้ชัดเจน
3.1.2 ข้อ 1.2 ระบุชิ้นงาน , 1.3 วางแผนกิจกรรม และ 1.4 เลือกกรณีศึกษาที่หลากหลาย
ควรนามารวมกัน
3.1.3 กรณี ศึ ก ษา ให้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการคั ด เลื อ กกรณี ศึ ก ษาให้ ชั ด เจน โดย
พิ จ ารณาประเด็ น ใดบ้ า ง เช่ น ในการเลื อ กมาตรฐานการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต ร
แกนกลาง มีแนวในการพิจารณาอย่างไร ละความน่าเชื่อถือของกรณีศึกษา
3.1.4 การปรับภาษามีการใช้คา “แก่นตั้งต้น” “แก่นกิจกรรม “ Theme” มีการใช้คาที่ไม่
สม่าเสมอให้ปรับใช้คาเดียวกันและควรใช้คาเฉพาะของผู้วิจัยเพื่อทาให้เกิดความ
เข้าใจที่มากขึ้น
3.2 ขั้นสอน
3.2.1 ปรับหัวข้อจากขั้นนา ขั้นสอนทักษะการคิด และขั้นสร้างความตระหนักรู้ในการคิด
เป็น ขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุปตามแนวทางของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ปกติ
3.2.2 ควรเปลี่ยนคาว่า “การสร้างความรู้ ” เนื่องจากทักษะการสร้างความรู้น่าจะเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ขั้นแรกน่าจะเป็นการสืบค้นหรือการแสวงหาความรู้ ใช้คาว่า “ขั้น
แนะนาความรู้ใหม่” จะได้สอดคล้องกับ ขั้นแนะนาทักษะใหม่ ในกลยุทธ์การสอน
ทักษะการคิด
3.2.3 ให้ แ ทรกการประเมิ น ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น การสอนแต่ ล ะครั้ ง โดยใช้ ก าร
ประเมิน (ทั ก ษะการคิ ด ) เข้ารวมกับ การสอนในขั้นสอน และขั้นการสร้ างความ
ตระหนักรู้เข้าไปในขั้นสอนเลย มีทางเลือกหากทาไม่สาเร็จจะให้ทาอย่างไรต่อ การ
ตระหนักรู้ขั้น 2-3 ว่าถ้าไม่ผ่านจะต้องย้อนกลับไปจุดใด หรือ ขั้นตอนไหน
3.2.4

“ขั้นการปฏิบัติซ้า” ปรับเป็น “การฝึกปฏิบัติซ้าโดยได้รับการช่วยเหลื อ ” ข้อ 4
ปฏิบัติด้วยตนเอง เพิ่ม ตามแนวทางของทักษะที่ฝึก

3.3 การวัดและประเมินผล
3.3.1 ปรับให้มีการประเมินผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน และมีการประเมินภาพรวม อธิบายการ
ประเมินในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนว่ามีรูปแบบการประเมินแตกต่างกันอย่างไร
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3.3.2 “การประเมินระบุให้ชัดคือ การตระหนักรู้ คือ Self Reflective
3.3.3 การประเมิน แก้ไขชื่อแบบประเมิน การวิเคราะห์ภาพ/การเชื่อมโยง(ผังมโนทัศน์)/
การถ่ายโยง (แผนการสอน)
3.4 อื่น ๆ
3.4.1 ความพิเศษของรูปแบบฯคืออะไร?
3.4.2 ปรับปรุงโมเดลและคู่มือให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ปรับการใช้ภาษา จัดลาดับการเขียนให้
ดียิ่งขึ้น
3.4.3 เพิ่มเติมว่าโมเดลนี้จะอยู่ตรงไหนของการจัดการเรียนการสอน เป็นรายวิชาหนึ่ง หรือ
เป็นกิจกรรมหลังสอน กิจกรรมเสริม
จากข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่ อพัฒนาความสามารถใน
การถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ภาพรวมรูปแบบฯ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัญหาที่พบในการนาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิคือ การ
นาเสนอแผนภาพรูปแบบในภาพรวม แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ประชุมในการสนทนากลุ่ม และ
การเรียงเรียงภาษาในการอธิบายที่จะทาให้ผู้อ่านเข้าใจ และมีความซับซ้อนน้อยที่สุด ซึ่งในส่วนของ
โครงสร้ างองค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัดการเรียนรู้ฯในภาพรวมผู้ ทรงคุณวุฒิ ส่ว นใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าเหมาะสม มีเพียงในขั้นตอนของการเตรียมสอนที่ต้องเพิ่มเติมรายละเอี ยด บทบาทหน้าที่
ของครูผู้ใช้รูปแบบให้เข้าใจง่ายและซับซ้อนน้อยที่สุด
2.3.2 การประเมินเพื่อรับรองความเป็นไปได้ของการใช้คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ ของนักศึกษาศิลปศึกษา พิจารณา
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดในตารางที่ 4.30 ดังนี้
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเพื่อรับรองความเป็นไปได้ของการใช้คู่มือการใช้ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษา
ระดับความคิดเห็น
รายการที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
คิดเห็น

3.57

1.04

นาไปใช้ได้
ปานกลาง

3.14

1.55

นาไปใช้ได้
ปานกลาง

3.85

0.98

นาไปใช้ได้
ปานกลาง

4.00

0.92

นาไปใช้ได้ดี
มาก

5. ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้

3.71

0.69

นาไปใช้ได้
ปานกลาง

6. บทบาทผู้สอนและบทบาทผูเ้ รียนมีความชัดเจนและ
นาไปปฏิบตั ิได้

3.50

0.90

นาไปใช้ได้ปาน
กลาง

7. การประเมินผลได้แสดงการพิจารณาตัดสินผลการ
เรียนรู้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

3.71

0.69

นาไปใช้ได้ปาน
กลาง

8. ตัวอย่างได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจและมีความ
ชัดเจนในการนารูปแบบไปใช้ได้จริง

3.8

0.63

นาไปใช้ได้ปาน
กลาง

3.00

0.81

นาไปใช้ได้
ปานกลาง

1. คาชี้แจงการใช้คู่มือรูปแบบได้ทาให้ผู้ใช้เข้าใจภาพรวม
ของสิ่งที่คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนรู้อย่างครบถ้วน
2. เนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตหัวข้อที่สามารถใช้ใน
การจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างชัดเจน
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ
เพียงพอและชัดเจนพอที่จะนารูปแบบการจัดการเรียนรูฯ้
ไปใช้อย่างได้ผล
4. ใบกิจกรรมในขั้นเตรียมการสอนและในขั้นสอน
สามารถนาไปใช้ได้จริง

9. การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่าย

รวม

3.60

นาไปใช้ได้ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นความเป็นไปได้ในการใช้คู่มือการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของรูปแบบรวมทั้งฉบับ เท่ากับ
3.60 ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง
รายการที่ประเมินที่ได้รับความคิดเห็นถึงความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ใบกิจกรรมในขั้น
เตรี ย มการสอนและในขั้น สอน สามารถนาไปใช้ได้ จริง มีค่าเฉลี่ ยความคิด เห็ นเท่า กับ 4.0 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 ซึ่งมีระดับความสามารถในการนาไปใช้ได้ดีมาก , กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ เพียงพอและชัดเจนพอที่จะนารูปแบบการจัด การเรียนรู้ฯไปใช้อย่าง
ได้ผล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และ ตัวอย่างได้ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและมีความชัดเจนในการนารูปแบบไปใช้ได้จริง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.80 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ซึ่งทั้ง 2 รายการข้างต้น มีระดับความคิดเห็นความสามารถในการนาไปใช้
ได้ปานกลาง
ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจ
ง่าย มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในการนาไปใช้ได้ เท่ากับ 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 ,
เนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตหัวข้อที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.55 และ บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน
มีความชัดเจนและนาไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.90 ซึ่งรายการประเมินทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น มีระดับความคิดเห็นความสามารถในการนาไปใช้ได้
ปานกลาง
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ข้อแนะนาในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คาชี้แจงการใช้คู่มือรูปแบบ ฯ
1.1 ควรเพิ่มเติมคาแนะนาเกี่ยวกับการสอนให้ครบวงจร ปิดหัวลูกศรเมื่อจบกระบวนการ
1.2 ให้ key word / concept ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด เชื่อมโยงกันกับ
หน้าต่าง ๆ
2. เนื้อหา
2.1 ให้ระบุขอบเขตของ DBAE : Theme ที่ทาได้ ให้ขอบเขตหัวข้อให้ชัดเจน และ ควรจัด
กลุ่มหัวข้อหลัก(Theme) เนื้อหาเป็นแนวทางนามาแสดง
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2.2 การอธิบายความหลากหลายของมิติหัวข้อต่างๆ มีแต่หลักสูตรแกนกลางฯ ขาดการแจก
แจง DBAE
2.3 ให้นาตัวอย่างที่กระจายกัน มารวมกัน
2.4 ควรปรับการใช้ภาษาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
2.5 ปรับการลาดับหัวข้อให้ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ทาให้กระชับเข้าใจได้และ
ไม่ให้รู้สึกท้อแท้ว่ายากเกินไป
2.6 การกาหนดชิ้นงาน Backward Design ควรให้พิจารณาด้านพุทธิพิสัย ทักษะ และจิต
พิสัย ( K P A ) เพิ่มประเด็นการรวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านนี้ด้วยในคู่มือ
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้
3.1 คู่มือควรเพิ่มรายละเอียดในเรื่อง หลักการสอนนักศึกษาในการคัดเลือกเนื้อหา และ
หลักการวิเคราะห์เนื้อหา , ควรอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการสรุปการเรียนรู้ , ก่อนการ
เรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับการสรุปการเรียนรู้ในครั้งก่อน
3.2 ควรอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียด วิธีการสอน และ การประเมิน
3.3 ให้มีรูป Model ปะหน้า ล้อตามโมเดลที่ให้ข้อเสนอแนะ ในแต่ละขั้นตอน
3.4 สอดแทรกรูปแบบการสอน / เทคนิคที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบฯ
4. ใบกิจกรรมในขั้นเตรียมการสอนและในขั้นสอน
4.1 ให้เพิ่มแนวทางในการเลือกกรณีศึกษา ทฤษฎีการเลือกใช้สื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4.2 ในการพิจารณาเนื้อหาหรือกรณีศึกษาให้เพิ่มมิติประเด็นในการเลือก เช่น ท้องถิ่น / ไทย
/ สากล
4.3 การรับรู้ vs การถ่ายทอดหรือแสดงออก ปรับคา ประเภทของกิจกรรม เป็นประเด็น
response : Express ตัวชี้วัด การรับรู้ : การถ่ายทอด
5 ระยะเวลาในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ควรระบุให้ปรับตามความเหมาะสม
6 บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน บทบาทผู้สอนควรกาหนดเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีความสาคัญ
และอธิบายเติมการกาหนด เพิ่มหน้าที่ในแต่ละขั้นให้ชัดเจนขึ้น ก่อนสอน ระหว่างสอน หลังสอน
จะต้องทาอย่างไร และควรเพิ่มการทางานของครูที่ต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
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7 การประเมินผล เพิ่มเติม และสอดแทรกการประเมินการสอนทักษะแต่ละครั้งตามทักษะ
การคิดที่สอน แล้วให้การประเมินการถ่ายโยงองค์ความรู้ เป็นการประเมินรวม
8 ตัวอย่าง หัวข้อตัวอย่างใบงาน ตัวอย่างแผน ของนักศึกษา ควรเขียนแบบ back ward
design และของอาจารย์ ควรเขียนลักษณะไหน ?
9 ภาษา ปรับการเขียนให้ง่ายขึ้น จัดลาดับให้เกิดความเข้าใจให้ง่ายขึ้น
10 อื่นๆ เพิ่มเติมข้อเสนอแนะจาการทดลอง เช่น ข้อควรระวัง และข้อที่ควรเพิ่มเติม
โดยสรุปแล้วผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อแนะนาในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ให้ปรับเพิ่มรูปแบบการสอนให้ชัดเจน บทบาทของครู และเนื้อหาเขียนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
และนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบูรณาการตัวชี้วัดที่ส อดคล้องกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE) ในภาคผนวกด้วยก็ดี ควร
จัดหมวดหมู่ใหม่ในบางส่วน และการจัดรูปแบบในการนาเสนอก็สาคัญ ตัวอย่างในภาคผนวกให้
คนที่อ่านสามารถรับรู้ได้ว่า สามารถดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้จากตรงภาคผนวก
จากข้อมูลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง และจากการรับรอง
คุ ณ ภาพรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการสนทนากลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ได้ น าปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรั บ ปรุ งรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงเอกสารประกอบรูปแบบฯ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยจะได้นาเสนอผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไป
2.4 ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ หลังการทดลองใช้และการรับรอง
รูปแบบฯ
ผลจากการทดลองใช้รูป แบบการจั ดการเรี ยนรู้กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง และการรั บ รอง
รูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ดังรายละเอียด ดังนี้
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาศิลปศึกษา เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ และพัฒนาความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งมีความ
ซับซ้อนและต้องการการคิดในหลากมิติมุมมองในเรื่องหนึ่ง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในศิลปะอย่าง
ลึกซึ้ง
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีหลักการสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย
มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลที่จะทาให้เกิดโครงสร้างความรู้ในเรื่องที่เรียนในหลาก
มิติ โดยการจัดให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ ซึ่งมีที่มา มุมมอง รูปแบบที่
แตกต่างและ การกาหนดหั ว ข้อของบทเรียนที่เป็นตัว เชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ จากการบูรณาการ
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายประเภทตามแนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษาแบบมี
หลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE) ไว้ด้วยกัน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเนื้อหา
ความรู้ทางศิลปะ เกิดโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน
2. การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
มีเป้าหมายเพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และได้ฝึกกระบวนการทาง
ปัญญาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การแนะนาความรู้
ใหม่ การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งใช้กลยุทธ์การสอนทักษะการ
คิดในการเรียนรู้ ที่ฝึกผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติขั้นตอนของทักษะการคิดก่อน โดยใช้เนื้อหาความรู้ที่
ผู้เรียนคุ้นเคย และค่อย ๆ ลดการสนับสนุนช่วยเหลือ ในระหว่างการสอนและฝึกปฏิบัติทักษะลงทีละ
น้อย(scaffolding) มุ่งหวังให้ผู้เรียนรับรู้ขั้นตอนการคิด และสามารถปฏิบัติทักษะการคิดที่จาเป็นได้
ตามขั้นตอน อันเป็นการพัฒนากระบวนการทางปัญญา และมามารถนามาปรับใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
3. การสร้างการตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง
เพื่ อ ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความตระหนั ก รู้ ใ นการคิ ด ของตนเอง หรื อ มี ก ระบวนการรู้ คิ ด
(Metacognition) โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของบทเรียนที่กาลังจะเกิดขึ้น และให้
ผู้เรียนระบุหรือรับรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ฝ้ า ดู สะท้ อ น และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะครั้ ง ในด้ า นเนื้ อหาและ
กระบวนการ เพื่อรับรู้ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและผลที่ได้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนรับรู้วิธีคิดของ
ตนเองจนเกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมของตนที่สัมพันธ์กับผลของการเรียนรู้ ที่จะทาให้เกิดนิสัยการ
คิดที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1) พัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะตามหลักการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็น
พื้นฐาน(DBAE)
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2) พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้
เนื้อหา
3) เนื้อหาที่ใช้ในรูป แบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ใช้เนื้อหาตามหลักสู ตรการจัดการเรียนรู้ ที่
นักศึกษาจะต้องใช้ในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐาน
สาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการเนื้อหาทั้งประวัติศาสตร์
ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์และศิลปะปฏิบัติ ตามแนวคิดการจัด การเรียนการสอนศิลปศึกษา
แบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE)
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยหลักการของรูปแบบการเรียนรู้ข้างต้นทาให้เกิดขั้นตอนกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 ขั้นเตรียมการสอน
ผู้สอนเป็นผู้ดาเนินการเตรียมการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยวางแผนและจัดเตรียมข้อมูล
ก่อนที่จะดาเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและการกาหนดบทเรียน โดยบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรในหลากหลายมิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร โดยแบ่งประเภทของจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสู ตร
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551) เป็นหมวดหมู่ตามตามแนวทางการจัด การ
เรียนรู้แบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) ได้แก่ สุนทรียศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ศิลปะวิจารณ์ และ
ศิลปะปฏิบัติ
1.1.2 การบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร ให้แต่ละบทเรียนประกอบด้วย
1) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
2) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการรับรู้
3) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะ
(Psychomotor) และ จิตพิสัย (Affective Domain) อย่างครบถ้วน
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1.2 การวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนกาหนดหลักฐานและกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียน
สะท้อนผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของบทเรียน ตามแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ (Backward Design) ประกอบด้วย
1.2.1 การระบุชิ้นงาน กาหนดหลักฐานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยแบ่งประเภทของชิ้นงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ชิ้นงานในการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดด้านศิลปะปฏิบัติในบทเรียน
2) ชิ้นงานในการรับรู้ โดยระบุคาสั่งในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งชิ้นงานในการรับรู้เกิดขึ้นได้ 2 ระยะ ได้แก่ ก่อนและหลังการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์
การระบุ ห ลั กฐานชิ้น งานข้างต้น ผู้ส อนสามารถกาหนดรายละเอียดที่ไม่ได้ปรากฏใน
ตัวชี้วัดจากหลักสูตรเพิ่มเติมได้ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานมี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทาให้เห็น ภาพรวมของกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่ชื่อของ
บทเรียนได้
1.2.2 การเลือกกรณีศึกษา ผู้สอนรวบรวมข้อมูลความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ย วข้องกับ บทเรี ย นที่จ ะน าไปใช้เป็นสื่ อในขั้นสอนทักษะการคิด การพิจารณากรณีศึกษาควรมี
คุณสมบัติดังนี้
1) มีองค์ความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของบทเรียนในด้านใดด้านหนึ่งหรือ หลาย ๆ ด้าน
2) มีเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
3) การรับข้อมูลจากศึกษากรณีศึกษาใช้เวลาเหมาะสมกับเวลาที่มีในชั้นเรียน หาก
เป็นกรณีศึกษาที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้มาก ควรกาหนดให้ผู้เรียนใช้กรณีศึกษาเหล่านั้นใน
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลา
4) หากเป็นบทเรียนแรก ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อการสอนทักษะการคิดใหม่แก่ผู้เรียน
ข้อมูลในกรณีศึกษาควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือรู้อยู่แล้วได้ เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งเน้นที่การเรียนรู้
ทักษะการคิดใหม่มากกว่าจะต้องเกิดความเข้าใจในความรู้ใหม่ แต่เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการ
คิดในการเรียนรู้เป้าหมายได้คล่องแล้ว จึงสามารถเลือกกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ความรู้ใหม่
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5) ชุดกรณีศึกษาของบทเรียน ความหลากหลายด้านมิติเนื้อหาตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) ได้แก่ ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ อย่างน้อย 3 ด้าน
6) ชุ ด กรณี ศึ ก ษาของบทเรี ย นมี ค วามหลากหลายด้ า นประเภทของสื่ อ โดย
พิจารณาจากความเป็นนามธรรมและรูปธรรมตามกรวยประสบการณ์ (Core of experience) ของ
เอดการ์ เดล (Edgar Dale) ที่พยายามจัดสื่อหรือกรณีศึกษาให้มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุดก่อน
เพื่อให้ นั กศึกษาเกิดการเรี ย นรู้ จ ากการกระทา (Active Learning) ภาพและนามธรรมเป็นล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ ประสบการณ์ตรง สถานการณ์จาลอง การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ
ป้ายนิเทศ สื่อวีดีทัศน์ เสียง ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนภาพ และข้อความ เสียงพูดอันเป็นสื่อที่มีความเป็น
นามธรรมมากที่สุด
7) เมื่อพิจารณาชุดกรณีศึกษาจากทุก ๆ บทเรียนที่มีในทั้งภาคการศึกษาแล้ว มี
ความหลากหลายด้านขอบเขตของเนื้อหา ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะที่มี
การกล่าวถึงศิลปะจากแหล่งกาเนิดในระดับต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือ ระดับสากล อย่างครบถ้วน
1.2.3 การวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะการคิดใน
การเรียนรู้ที่จาเป็น โดยวิเคราะห์ทักษะการคิดที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะใช้ในกิจกรรม
แต่ละครั้งในบทเรียน ซึ่งใน 1 บทเรียนควรประกอบด้วยการฝึกใช้ทักษะการคิดครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ
โดยพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์และกิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 4.31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้หรือลักษณะของกิจกรรม กับทักษะ
การคิดที่สอดคล้องเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติทักษะ
จุดประสงค์การเรียนรู้/ลักษณะกิจกรรม
1. การเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ความรู้ ใ หม่ จ ากกรณี ศึ ก ษาที่ ห ลากหลายใน
บทเรียน
2. การทาความเข้าใจในความรู้เรื่องหนึ่ง ๆ ให้มากขึ้น
3. การนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่แตกต่างกับที่เรียนรู้ ทาให้
เกิดความเข้าใจในการนาความรู้ไปใช้มากขึ้น
4. การฝึกให้ผู้เรียนใช้ความรู้แก้ปัญหาในบริบทใหม่ ที่ไม่เหมือนกับที่
ได้เรียนรู้หรือฝึกมาก่อน

ทักษะการคิดทีส่ อดคล้อง
การแนะนาความรู้ใหม่
การเชื่อมโยงความรู้
การใช้ความรู้
การถ่ายโยงการเรียนรู้
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1.3 การสร้ า งตั ว แทนความรู้ ได้ แ ก่ การสร้ า งแผนผั ง ในรู ป แบบต่ า ง ๆ แสดงเครื อ ข่ า ย
โครงสร้างความรู้ของบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลจาก
กรณีศึกษาต่าง ๆ กับบทเรียน อันเป็นการช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่จะใช้จัดการจัดการเรียนรู้ว่ามีความ
หลากหลายและครอบคลุมมุมมองตามมิติที่หลากหลายอย่างครบถ้วน
2 ขั้นสอน เป็นกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
ประกอบด้วย
2.1 ขั้นนา เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างความตระหนักรู้ในการคิดของผู้เรียนก่อนการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อ
บทเรียนในด้านคุณค่า เห็นความสาคัญของบทเรียนที่มีต่อชีวิตประจาวันแก่ผู้เรียน
2.1.2 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อให้การเรียนรู้ที่จะ
เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพต่อไป
2.2 ขั้นสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ตามขั้นตอน
การคิดจากงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2549) ประกอบด้วยการเรียนรู้ทักษะ การคิด
ดังนี้
2.2.1 การแนะน าความรู้ใหม่ เป็น การเพิ่มโครงสร้างความรู้ผ่านกระบวนการสร้าง
ความรู้ และทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายในเรื่องที่เรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด
ดังนี้
1) ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้
2) ศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3) เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้มีความหมายกับตนเอง
4) นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตนได้สร้างขึ้น
2.2.2 การเชื่อมโยงความรู้ เป็นการทาให้เกิดความเข้าใจในความรู้มากขึ้น โดยการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ในมิติและรู ปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเครือข่าย
โครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1 ) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุม
2 ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
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3 ) จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/องค์ประกอบของเรื่อง
2.2.3) การใช้ความรู้ สถานการณ์ในการนาความรู้ไปใช้ไม่แตกต่างกับที่ได้เรียนรู้ โดยใช้
แนวทางมาจากสถานการณ์เดิม(การเรียนรู้) ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1.) ทบทวนความรู้เดิมที่มี
2.) มองเห็นความเหมือนของสถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา
3.) นาความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรียนรู้แล้ว
2.2.4) การถ่ายโยงการเรียนรู้ สถานการณ์ในการนาความรู้ไปใช้มีความแตกต่างกัน
อย่างมากกับสถานการณ์ในการเรียนรู้แต่มีความเกี่ยวข้องกันในบางส่วน ซึ่งต้องใช้เนื้อหาความรู้เดิม
บูรณาการเข้ากับความรู้อื่นที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายในงานใหม่ได้ ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1.) การสารวจทาความเข้าใจลักษณะสถานการณ์ใหม่
2.) การทบทวนความรู้เดิมที่มีและคัดเลือกความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์ใหม่
3) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมู ลกับสถานการณ์ แล้วปรับเปลี่ยน
ความรู้เหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่
4) การเปลี่ยนแปลงรูปความรู้เหล่านั้นให้เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณา
การความรู้เดิมเหล่านั้น กับความรู้ทักษะอื่นที่จาเป็นเพื่อให้สามารถคิด/
กระทา/สื่อสารได้ในสถานการณ์ใหม่
2.3 ขั้นสรุปและประเมินผล
การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสะท้อนคิดระหว่างการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง เป็นการพัฒนานิสัยการคิดในการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป
โดยพิจารณาในประเด็นดังนี้
2.3.1) สรุปการเรียนรู้ด้านเนื้อหา การให้ผู้ เรียนได้สารวจ รวบรวมความรู้ความเข้าใจ
ด้านเนื้อหาจากการเรียนรู้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลความรู้ในมิติต่าง ๆ แล้วเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างความรู้เดิมก่อนการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้เกิดความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ความรู้ของตนเอง
2.3.2) สรุปการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ การจัดให้ผู้เรียนได้สารวจ รวบรวม และ
สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสรุปเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ พร้อมกับการประเมิน
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การเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป และผู้สอนยังเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติทักษะการคิดของผู้เรียน เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียน
พร้อมที่จะฝึกทักษะการคิดใหม่ต่อไปได้หรือไม่ หากผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติทักษะการคิดได้ด้วย
ตนเอง ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะการคิดเดิมซ้า โดยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการฝึกในแต่
ละครั้งได้
การประเมินผลการการเรียนรู้
การประเมินความความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษา เป็นการ
ประเมินภาพรวมจากการเรียนรู้หลังใช้รูปแบบฯ โดยผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะการคิดครบทั้ง 4
ทักษะแล้ว ประกอบด้วย
1 การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ใช้เครื่องมือในการประเมิน
ประกอบด้วย
1.1 เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากบทเรียน เป็นเกณฑ์ที่
ใช้ในการประเมินผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ในแต่ละครั้ง โดยเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯในแต่ละหัวข้อบทเรียน ที่ผู้เรียนจะต้องสรุปเนื้อหาที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด
1.2 แบบทดสอบการเขียนสะท้อนผลงานศิลปะและเกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบทดสอบที่ใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะโดย
ผู้เรียนสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในที่สังเกตได้จากผลงานศิลปะ กับข้อมูล
ภายนอกหรือบริบทของผลงานศิลปะ อันเป็นการแสดงถึงโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อนที่สะท้อนความ
เข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ แบบทดสอบให้นักศึกษาเลือกภาพผลงานทัศนศิลป์จากชุดภาพที่กาหนดให้
พร้อมข้อมูลประกอบ คนละ 1 ภาพ
2. การประเมินความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา
เป็นการประเมินคุณภาพการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการนาความรู้จากการ
อบรมมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พิจารณาประเด็นคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนมีการสอน
ตามขั้น ตอนของรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ และใช้ความรู้จ ากภาพผลงานศิล ปะที่วิเ คราะห์ จ าก
แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ข้างต้น
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บทบาทผู้สอน
ผู้ ส อนมีบ ทบาทอย่ างมากต่อความส าเร็จในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒ นาขึ้ น
โดยจะต้องทาหน้าที่เตรียมบทเรีย นที่มีการบูรณาการเนื้อหาความรู้ รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการ
เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม แล้วดาเนินการตามหลักการและขั้นตอนของรูปแบบฯ ซึ่งรายละเอียด
ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
ก่อนการสอน (เตรียมการสอน)
1 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการคิดในการเรียนรู้ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ รวมทั้งกล
ยุทธ์การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ขั้นตอน แนวทางในการนาไปใช้
2.การเตรียมการสอน ประกอบด้วย
2.1 ออกแบบบทเรียนจากการวิเคราะห์หลักสูตรและบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรให้มีความหลากหลาย กาหนดหัวข้อเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมและน่าสนใจกับ
ผู้ เ รี ย น และวางแผนกิ จ กรรมเพื่ อ สอนทั ก ษะการคิ ด ในการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง
2.2 สารวจ รวบรวมและคัดเลือกกรณีศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบทเรียน
2.3 สร้างตัวแทนความรู้ของบทเรียนเพื่อตรวจสอบความหลากหลายครบถ้วนของเนื้อหาใน
บทเรียน
ระหว่างการสอน (ขั้นสอน)
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้
4. เป็นผู้แนะนาในการฝึกปฏิบัติทักษะ และช่วยเหลือผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้
5. สังเกต ให้ข้อมูลย้อนกลับและประเมินผู้เรียนในกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อพิจารณาว่าจะให้
ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะการคิดใหม่หรือฝึกปฏิบัติทักษะเดิมซ้า
หลังการสอน (การวัดและประเมินผล)
6. ดาเนินการวัดและประเมินความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของผู้เรียน
บทบาทผู้เรียน
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นที่ จ ะท าให้ จุ ดประสงค์ ข องการพั ฒ นาตามเป้ า หมายของรู ปแบบฯ ประสบ
ความสาเร็จ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
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ระหว่างการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ
1. ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ โดยปรับทัศนคติในขั้นต้นก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมของ
บทเรียน ในการเห็นคุณค่าของบทเรียนและกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดด้วยตนเองนอกเวลา โดยใช้แนวทางที่ได้จากการฝึกในชั้นเรียน
3. สรุปบทเรียนทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ ประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรมกับผลการ
เรียนรู้ที่ได้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการคิด
หลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ
4. ทบทวนและปฏิบัติทักษะการคิดในการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ
5. นาขั้นตอนกระบวนการที่ได้จากการฝึกทักษะไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง
โดยภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แสดงเป็นแผนภูมิ ได้ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 4.8 แสดงองค์ประกอบหลักการ ขั้นตอนและการประเมินของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
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บทที่ 5
สรุปผลวิจัย อภิปราผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา และ ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้มีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้
ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของนักศึกษาศิลปศึกษา โดยการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเข้าใจในความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา และ
ปัญหาในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการ
วิ เ คราะห์ ก ารเขี ย นสะท้ อ นความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ตนเองในความพร้ อ มด้ า นเนื้ อ หาและวิธี ส อนของ
นั กศึกษา และจากผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ ทางศิล ปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษาก่อนได้รับการเรียนจากบทเรียนตามรูปแบบฯ จากข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ข้างต้น
นามาสรุปสภาพปัญหาของนั กศึกษาศิลปศึกษา เพื่อใช้กาหนดแนวทางในการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษา
ศิลปศึกษาประสบปัญหาด้านความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ รวมถึงปัญหาในการนาความรู้ที่มีไปใช้ใน
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ เพื่อนาสาระสาคัญที่
วิเคราะห์ได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ได้แก่ ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ กลยุทธ์การ
สอนทักษะการคิด นิยามและขั้นตอนของทักษะการคิดในการเรียนรู้ และองค์ประกอบหลักในการเกิด
การถ่ายโยงการเรียนรู้ นามาวิเคราะห์สาระสาคัญแล้วสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
2. พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ ดาเนินการโดยกาหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี กรอบ
แนวคิดการวิจัย แล้วกาหนดองค์ประกอบหลักของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภายใต้สาระสาคัญที่ได้
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จากการวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่
2.1 กาหนดหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการสังเคราะห์สาระสาคัญของ
ทฤษฎีที่ใช้เป็นพื้นฐานต่าง ๆ แล้วนาผลจากการสังเคราะห์มากาหนดหลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้
2.2 กาหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากสภาพและ
ปัญหาที่ได้ค้นคว้าไว้ ประกอบกับหลักการของรูปแบบจากการสังเคราะห์ทฤษฎี แล้วเชื่อมโยงไปสู่ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
2.3 กาหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยนาหลักการและวัตถุประสงค์ในมากาหนด
แนวทางการจัดการเรียนรู้ แล้วกาหนดเป็นขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้
2.4 กาหนดแนวทางวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยนาวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ
3. พัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้รูปแบบฯ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการถ่ า ยโยงองค์ ค วามรู้ ท างศิ ล ปะ มี 2 ชนิ ด คื อ
1) เครื่องมือในการประเมินความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะ ประกอบด้วย 1.1) เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพผังมโนทัศน์ที่แสดงเนื้อหาจากบทเรียน และ 1.2) แบบทดสอบการวิเคราะห์ภาพผลงาน
ทัศนศิลป์ พร้อมเกณฑ์การประเมิน 2) เครื่องมือในการประเมินความสามารถในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
จัดทาเอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1)เอกสารประกอบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อน
การนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 บทเรียน โดยใช้ขอบเขตเนื้อหาตามมาตรฐานสาระศิลปะ(ปิย
วดี วงษ์ ใหญ่ และ และ ไพโรจน์ น่วมนุ่ม) ช่วงชั้น ม.4-6 ทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 3) เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เกณฑ์การประเมินคุณภาพผังมโนทัศน์ แบบทดสอบความเข้าใจในความรู้
ศิล ปะโดยการเขีย นวิเคราะห์ ภ าพผลงานทั ศนศิล ป์ พร้อมเกณฑ์การประเมิน และแบบประเมิ น
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
4. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ เครื่องมือในการวิจัย และการปรับปรุงแก้ไข การ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินจานวน 5 ท่าน
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ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์
การประเมินผังมโนทัศน์แสดงข้อ มูลจากเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาศิลปะจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ศิลปะ และเกณฑ์การประเมิน พร้อมเอกสารประกอบ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในงานวิจัยโดยการนาไปทดลองใช้ ผู้วิจัยนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ 1 บทเรียนไปทดลองสอนกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 4 ครั้ง ครั้งละ 1.5
ชั่วโมง แล้วทาการทดสอบหลังเรียน ตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการใช้รูปแบบ โดยการให้
อาจารย์ผู้สอนศิลปศึกษา 2 ท่านที่มีประสบการณ์การสอนศิลปศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทาการตรวจ
คะแนน แล้วเอาผลที่ได้มาวิเคราะห์ห าค่าความเชื่อมมั่นของข้อสอบ นาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองสอนวิเคราะห์เพื่อนามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบต่อไป
5. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ เอกสารประกอบรูปแบบฯ และเครื่องมือในการวิจัย ผู้ วิจัย
น าผลการประเมิน เครื่ องมือจากผู้ ทรงคุณวุฒิ และจากการทดลองสอนมาพัฒ นาปรับปรุง ได้ร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อนนาใปใช้กลับกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาและความสนใจของผู้เรียน ปรับแผนการสอนเป็นบทเรี ยน
เรื่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ จากัดขอบเขตเนื้อหาลดลงจากตัวชี้วัดมาตรฐานสาระศิล ปะ
(ทัศนศิลป์) จานวน 2 ตัวชี้วัด และเพิ่มเวลาในการฝึกทักษะการคิดในแต่ละขั้นตอน รวมใช้เวลาในการ
จัดการเรียนการสอนจานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมจานวน 14 ชั่วโมง
ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การกาหนดประชากร ประชากร คือ นิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา ที่เรียนรู้เนื้อหาศิลปะตามหลักสูตรที่กาหนด เกินกว่าร้อยละ 80
และได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว
1.2 การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่ ที่ได้รั บ การจัดการศึกษาตามหลั กสู ตรศิล ปศึกษา มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
(ปรับปรุง 2556) โดยทาการเลือกแบบเจาะจง ทาการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดย
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การเรี ย งล าดั บ ผลการเรี ย นรวมของนั ก ศึ ก ษา (GPA) และผลการเรี ย นในรายวิ ช าด้ า นการสอน
ศิลปศึกษา แล้วดาเนินการสุ่มอย่างง่าย โดยมีนักศึกษากลุ่มละ 15 คน
2. การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
design) ที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบ
การวิ จั ย แบบสลั บ -วั ด ซ้ า (Switch-Replication Design) ซึ่ ง กลุ่ ม ทดลองจะได้ รั บ การสอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในรอบแรก และกลุ่มควบคุมจะได้รับการสอนตามรูปแบบฯใน
รอบที่ 2 หลังจากการปรับปรุงผลการใช้รูปแบบจากการสอนกลุ่มทดลองในรอบที่ 1 แล้ว ตามแบบ
วิจัยดังนี้
ทดสอบ
ก่อนเรียน

ตัวแปร
ทดลอง

ทดสอบ
ครั้งที่ 2

กลุ่มทดลอง

O1

X1

O3

กลุ่มควบคุม

O2

O4

ตัวแปร
ทดลอง

ทดสอบ
หลังเรียน
O5

X 1(ปรับ)

O6

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาผลจากการทดสอบความสามารถ
การถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ จากการทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะโดยการเขียนวิเคราะห์
ภาพผลงานทัศนศิลป์ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จากคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
ส่วนการทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะได้จากคะแนนการวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์ ร่วมกับ
คะแนนคุณภาพผังมโนทัศน์จากบทเรียน ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ประเมินจากคะแนน
คุณภาพแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลั งเรียนของกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ( X̅ , SD )
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะ จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาภายในกลุ่มที่ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ
ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบค่ า ที แ บบ 2 กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ป็ น อิ ส ระจากกั น (t-test for dependent samples)
(O1 : O3 , O4 : O6, O3 : O5)
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3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะ จากการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่ม ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ ด้วยสถิติ
ทดสอบค่าทีแบบ2 กลุ่มที่อิสระจากกัน (t-test for Independent samples) ( O3 : O4 , O3 : O6)
3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาแต่
ละกลุ่ม ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ จากคะแนนคุณภาพผังมโนทัศน และคะแนนการ
เขียนวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์ ด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test
for dependent samples)
3.5 วิเคราะห์ เปรี ย บเทียบค่าเฉลี่ ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ จากการประเมินคุณภาพแผนการ
จั ดการเรี ย นรู้ ด้ว ยสถิติทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่ มที่ไม่เป็นอิส ระจากกัน (t-test for dependent
samples)
3.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากใบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
ของนักศึกษา เพื่อสะท้อนระดับผลการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
4. การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบฯหลังการใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลังการนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน
ซึง่ เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการสอนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และความเป็นไปได้ในการใช้คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นาข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิไปพัฒนาปรับปรุงได้เป็น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่าย
โยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒ นารู ป แบบการจั ดการเรี ยนรู้ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4
ประการ ได้ แ ก่ หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขั้ น ตอนของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ และการวั ด และ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้
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หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ และพัฒนาความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งมีความซับซ้อนและ
ต้องการการคิดในหลากมิติมุมมองในเรื่องหนึ่ง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในศิลปะอย่างลึกซึ้ง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มีหลักการสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย
มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลที่จะทาให้เกิดโครงสร้างความรู้ในเรื่องที่เรียนใน
หลากมิติ ซึ่งมีที่มา มุมมอง รูปแบบที่แตกต่าง และการกาหนดหัวข้อของบทเรียนที่เป็นตัวเชื่อมโยง
เนื้อหาต่าง ๆ จากการบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE) ไว้ด้วยกัน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ทางศิลปะ เกิดโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน
2. การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
เพื่อทาให้ ผู้ เรี ย นเกิ ดการเรียนรู้ อย่า งมีความหมาย และได้ฝึ กกระบวนการทางปั ญ ญาที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การแนะนาความรู้ใหม่ การ
เชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งใช้กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด ในการ
เรียนรู้ ที่ฝึกผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติขั้นตอนของทักษะการคิดก่อน โดยใช้เนื้อหาความรู้ที่ผู้เรียน
คุ้นเคย และค่อย ๆ ลดการสนับสนุนช่วยเหลือ ในระหว่างการสอนและฝึกปฏิบัติทักษะลงทีละน้อย
(Zydney, 2005) มุ่งหวังให้ผู้เรียนรับรู้ขั้นตอนการคิด และสามารถปฏิบัติทักษะการคิดที่จาเป็นได้
ตามขั้นตอน
3. การสร้างการตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง
เพื่อทาให้ผู้เรียนกระบวนการรู้คิด (Metacognition) โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักใน
คุณค่าของบทเรี ยนที่กาลั งจะเกิดขึ้ น และระบุหรือรับรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น อย่ าง
ชัดเจน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เฝ้าดู สะท้อน และประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละครั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ เพื่อรับรู้ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและผลที่ได้ จนเกิดการ
เรียนรู้ ที่จะทาให้เกิดนิสัยการคิดที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1) พัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะตามหลักการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์
เป็นพื้นฐาน(DBAE)
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2) พัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา ในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1 ขั้นเตรียมการสอน
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและการกาหนดบทเรียน โดยบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้
ของหลักสูตรในหลากหลายมิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร โดยแบ่งประเภทของจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) เป็นหมวดหมู่ตามตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) ได้แก่ สุนทรียศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ศิลปะวิจารณ์ และ
ศิลปะปฏิบัติ
1.1.2 การบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร ให้แต่ละบทเรียนประกอบด้วย
1) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
2) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการรับรู้ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรืองานทัศนศิลป์
3) จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย ( Cognitive Domain) ทั ก ษะ
(Psychomotor) และ จิตพิสัย (Affective Domain) อย่างครบถ้วน
1.2 การวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนกาหนดหลักฐานและกิจกรรมที่ทาให้
ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของบทเรียน ตามแนวทางในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ประกอบด้วย
1.2.1 การระบุ ชิ้ น งาน ก าหนดหลั ก ฐานที่ ส ะท้ อ นผลการเรี ย นรู้ ค รบถ้ ว นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยแบ่งประเภทของชิ้นงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ชิ้นงานในการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดด้านศิลปะปฏิบัติในบทเรียน
2) ชิ้นงานในการรับรู้ โดยระบุคาสั่งในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งชิ้นงานในการรับรู้เกิดขึ้นได้ 2 ระยะ ได้แก่ ก่อน
และหลังการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
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การระบุหลักฐานชิ้นงานข้างต้น ผู้สอนสามารถกาหนดรายละเอียดที่ไม่ได้ปรากฎ
ในตัวชี้วัดจากหลักสูตรเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ชิ้นงานที่คาดหวังมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทาให้
เห็นภาพรวมของกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่ชื่อของบทเรียนได้
1.2.2 การเลือกกรณีศึกษา ผู้สอนรวบรวมข้อมูลความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ย วข้องกับ บทเรี ย นที่จ ะน าไปใช้เป็นสื่ อในขั้นสอนทักษะการคิด การพิจารณากรณีศึกษาควรมี
คุณสมบัติดังนี้
1) มีองค์ความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของบทเรียนในด้านใดด้านหนึ่งหรือ หลาย ๆ ด้าน
2) มีเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
3) การรับข้อมูลจากศึกษากรณีศึกษาใช้เวลาเหมาะสมกับเวลาที่มีในชั้นเรียน
หากเป็นกรณีศึกษาที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้มาก ควรกาหนดให้ผู้เรียนใช้กรณีศึกษาเหล่านั้น
ในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลา
4) หากเป็นบทเรียนแรก ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อการสอนทักษะการคิดใหม่แก่ผู้เรียน
ข้อมูลในกรณีศึกษาควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือรู้อยู่แล้วได้ เพื่อให้ผู้เรียนมุ่งเน้นที่การเรียนรู้
ทักษะการคิดใหม่มากกว่าจะต้องเกิดความเข้าใจในความรู้ใหม่ แต่เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการ
คิดในการเรียนรู้เป้าหมายได้คล่องแล้ว จึ งสามารถเลือกกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ความรู้ใหม่
5) ชุดกรณีศึกษาของบทเรียน ความหลากหลายด้านมิติเนื้อหาตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) ได้แก่ ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ อย่างน้อย 3 ด้าน
6) ชุ ด กรณี ศึ ก ษาของบทเรี ย นมี ค วามหลากหลายด้ า นประเภทของสื่ อ โดย
พิจารณาจากความเป็นนามธรรมและรูปธรรมตามกรวยประสบการณ์ (Core of experience) ของ
เอดการ์ เดล (Edgar Dale) ที่พยายามจัดสื่อหรือกรณีศึกษาให้ มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุ ดก่ อน
เพื่ อให้ นั กศึกษาเกิดการเรี ย นรู้ จ ากการกระทา (Active Learning) ภาพและนามธรรมเป็นล าดับ
สุดท้าย ได้แก่ ประสบการณ์ตรง สถานการณ์จาลอง การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการ
ป้ายนิเทศ สื่อวีดีทัศน์ เสียง ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนภาพ และข้อความ เสียงพูดอันเป็นสื่อที่มีความเป็ น
นามธรรมมากที่สุด
7) เมื่อพิจารณาชุดกรณีศึกษาจากทุก ๆ บทเรียนที่มีในทั้งภาคการศึกษาแล้ว มี
ความหลากหลายด้านขอบเขตของเนื้อหา ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะที่มี
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การกล่าวถึงศิลปะจากแหล่งกาเนิดในระดับต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือ ระดับสากล อย่างครบถ้วน
1.2.3 การวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมที่เน้น
ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ทั กษะการคิ ดในการเรี ยนรู้ที่ จาเป็ น โดยวิเคราะห์ ทั ก ษะการคิด ที่ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะใช้ในกิจกรรมแต่ละครั้ง ในบทเรียน ซึ่งใน 1 บทเรียนควรประกอบด้วย
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ห รื อใช้ทักษะการคิดครบถ้ว นทั้ง 4 ทักษะ โดยพิจารณาความสอดคล้ องของ
จุดประสงค์และกิจกรรม ดังนี้
1) การเรียนรู้ข้อมูลความรู้ใหม่จากกรณีศึกษาที่หลากหลายในบทเรียน สอดคล้อง
กับทักษะการคิดในการแนะนาความรู้ใหม่
2) การทาความเข้าใจในความรู้เรื่องหนึ่ง ๆ ให้มากขึ้นสอดคล้องกับทักษะการคิด
ในการเชื่อมโยงความรู้
3) การน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่แตกต่างกับที่เรียนรู้ ทาให้ เกิดความ
เข้าใจในการนาความรู้ไปใช้มากขึ้น สอดคล้องกับทักษะการคิดในการใช้ความรู้
4) การฝึกให้ผู้เรียนใช้ความรู้แก้ปัญหาในบริบทใหม่ ที่ไม่เหมือนกับที่ได้เรียนรู้หรือ
ฝึกมาก่อนสอดคล้องกับทักษะการคิดในการถ่ายโยงการเรียนรู้
1.3 การสร้ า งตั วแทนความรู้ ได้แก่ การสร้างแผนผังในรูปแบบต่าง ๆ แสดงเครือข่ าย
ความรู้ของบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลจากกรณีศึกษาต่าง
ๆ กับบทเรียน อันเป็นการช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่จะใช้จัดการจัดการเรียนรู้ว่ามีความหลากหลายและ
ครอบคลุมมุมมองตามมิติที่หลากหลายอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพผัง
มโนทัศน์ของผู้เรียนในการประเมินผังในประเด็นของความครบถ้วนและถูกต้อง
2 ขั้นสอน เป็นกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
ประกอบด้วย
2.1 ขั้นนา เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างความตระหนักรู้ในการคิดของผู้เรียนก่อนการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อ
บทเรียนในด้านคุณค่า เห็นความสาคัญของบทเรียนที่มีต่อชีวิตประจาวันแก่ผู้เรียน
2.1.2 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อให้การเรียนรู้ที่จะ
เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพต่อไป
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2.2 ขั้นสอนทักษะการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดผ่านกรณีศึกษา
ต่างๆ ตามขั้นตอนการคิดประกอบด้วยการเรียนรู้ทักษะ การคิด ดังนี้
2.2.1 การแนะน าความรู้ใหม่ เป็นการเพิ่มโครงสร้างความรู้ผ่านกระบวนการสร้าง
ความรู้ และทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายในเรื่องที่เรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด
ดังนี้
1.ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้
2. ศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้มีความหมายกับตนเอง
4. นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตนได้สร้างขึ้น
2.2.2 การเชื่อมโยงความรู้ เป็นการทาให้ เ กิด ความเข้ าใจในความรู้ ม ากขึ้น โดยการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ในมิติและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเครือข่าย
โครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุม
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
3. จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/องค์ประกอบของเรื่อง
2.2.3 การใช้ความรู้ สถานการณ์ในการนาความรู้ไปใช้ไม่แตกต่างกับที่ได้เรียนรู้ โดยใช้
แนวทางมาจากสถานการณ์เดิม(การเรียนรู้) ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1. ทบทวนความรู้เดิมที่มี
2. มองเห็นความเหมือนของสถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา
3. นาความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรียนรู้แล้ว
2.2.4 การถ่ายโยงการเรียนรู้ สถานการณ์ในการนาความรู้ไปใช้มีความแตกต่างกัน
อย่างมากกับสถานการณ์ในการเรียนรู้แต่มีความเกี่ยวข้องกันในบางส่วน ซึ่งต้องใช้เนื้อหาความรู้เดิม
บูรณาการเข้ากับความรู้อื่นที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายในงานใหม่ได้ ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1. การสารวจทาความเข้าใจลักษณะสถานการณ์ใหม่
2. การทบทวนความรู้เดิมที่มีและคัดเลื อกความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องสอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ใหม่
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3. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับสถานการณ์ แล้วปรับเปลี่ยนความรู้
เหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่
4. การเปลี่ยนแปลงรูปความรู้เหล่านั้นให้เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการ
ความรู้ เดิมเหล่ านั้น กับความรู้ทักษะอื่นที่จาเป็นเพื่อ ให้ ส ามารถคิด/กระทา/
สื่อสารได้ในสถานการณ์ใหม่
ทักษะการคิดที่ใช้ในการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ข้างต้น ต้องการกลยุทธ์ในการสอน
ทักษะการคิดใหม่ให้ผู้เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในระยะแรกใช้เนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคยก่อน เพื่อ
เน้นให้เรียนรู้ขั้นตอนของทักษะการคิดเป็นหลัก และเมื่อผู้เรียนมีความชานาญในทักษะการคิดนั้น ๆ
แล้วจึงใช้เนื้อหาใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนของกลยุทธ์การสอนทักษะการ
คิดใหม่ ดังนี้
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
1) การแนะนาทักษะการคิดใหม่ที่ต้องการพัฒนา โดยการสาธิตกระบวนการให้ชัดเจน และแสดง
การทางานทีละขั้นตอน ให้หลักการหรือกฎสาหรับการทางานในทักษะนั้น ๆ
2) การฝึกปฏิบัติทันทีหลังการแนะนาทักษะการคิดใหม่ ผู้สอนนาผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะการคิดตาม
ขั้น ตอนของทัก ษะ โดยมีการช่ว ยเหลื อแนะนาจากผู้ ส อนมาก และเน้นที่กระบวนการคิ ด ที่
ต้องการฝึกมากกว่าเน้นความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
3) การฝึกฝนปฏิบัติซ้าโดยได้รับความช่วยเหลือ ผู้เรียนหาวิธีการที่จะทาให้ทักษะนั้นเกิดขึ้นใน
ตัวเอง มีการช่วยเหลือน้อยกว่าการฝึกในขั้นต้น และเน้นที่การเรียนรู้เนื้อหามากขึ้นกว่าการฝึก
ทักษะการคิด
4) การปฏิบัติทักษะด้วยตนเองตามแนวทางของทักษะที่ฝึก โดยมีหลักการแนวทางในการปฏิบัติให้
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเองนอกเวลา เพื่อให้เกิดความชานาญ
ในการฝึกทักษะการคิดในการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะหากผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติ
ทักษะการคิดได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดเดิมซ้าอีกครั้ง ก่อนที่จะเริ่ม
การฝึกทักษะการคิดใหม่ต่อไป
2.3 ขั้นสรุปและประเมินผล
การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสะท้อนคิดระหว่างการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง เป็นการพัฒนานิสัยการคิดในการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป โดย
พิจารณาในประเด็นดังนี้
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2.3.1 สรุปการเรียนรู้ด้านเนื้อหา การให้ผู้เรียนได้สารวจ รวบรวมความรู้ความเข้าใจ
ด้ า นเนื้ อ หาจากการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ห็ น ภาพรวมของข้ อ มู ล ความรู้ ใ นมิ ติ ต่ า ง ๆ แล้ ว เปรี ย บเที ย บกั บ
โครงสร้างความรู้เดิมก่อนการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้เกิดความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ความรู้ของตนเอง
2.3.2 สรุปการเรียนรู้ด้า นทักษะกระบวนการ การจัดให้ผู้เรียนได้สารวจ รวบรวม
และสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสรุปเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ พร้อมกับการ
ประเมิน การเรีย นรู้ ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป นอกจากนี้ผู้ สอนยังเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติทักษะการคิดของผู้เรียน
เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนพร้อมที่จะฝึกทักษะการคิดใหม่ต่อไปได้หรือไม่ หากผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติ
ทักษะการคิดได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะการคิดเดิมซ้า โดยเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในการฝึกในแต่ละครั้งได้
การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การประเมินความความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษา เป็นการ
ประเมินภาพรวมจากการเรียนรู้หลังใช้รูปแบบฯ โดยผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะการคิดครบทั้ง 4
ทักษะแล้ว ประกอบด้วย
1 การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ใช้เครื่องมือในการประเมิน
ประกอบด้วย
1.1 เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ที่แสดงความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นจากบทเรียน เป็น
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯในแต่ละหัวข้อบทเรียน ที่ผู้ เรียนจะต้อง
สรุปเนื้อหาที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
1.2 แบบทดสอบการเขียนสะท้อนผลงานศิลปะและเกณฑ์การประเมิน เป็นแบบทดสอบ
ประเมิ น ความเข้ า ใจในองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลงานศิ ล ปะ โดยผู้ เ รี ย นสามารถแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในที่สังเกตได้จากผลงานศิลปะ กับข้อมูลภายนอกหรือบริบทของ
ผลงานศิลปะ แบบทดสอบให้นักศึกษาเลื อกภาพผลงานทัศนศิลป์จากชุดภาพที่กาหนดให้ พร้อม
ข้อมูลประกอบ คนละ 1 ภาพ
2. การประเมินความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา เป็นแบบ
ประเมินคุณภาพการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่พิจารณาประเด็นคุณภาพของแผนการจัดการ
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เรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาความรู้ที่หลากหลายใน
การกาหนดบทเรียน และในขั้นตอนของกิจกรรมการมีการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้
2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์
ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
2.1) การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ก่อนเรียนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม แสดงผลดังนี้
2.1.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับ
การสอนตามรูปแบบฯ (O1 : O3) มีค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรียน 2 ครั้งของนักศึกษากลุ่มทดลอง (O3 :
O5)พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษามี
ความคงทนในการเรียนรู้
2.1.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มควบคุมที่
ได้รับการสอนตามรูปแบบฯ (O4 : O6) มีค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบหลังสูง
กว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2) การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนั กศึกษาระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม ควบคุ มจากการทดสอบครั้ งที่ 2 (O3 : O4) สรุปได้ว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาศิลปศึกษาได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3) การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบฯ ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่มีการ
ปรับปรุงจากการสอนรอบแรก ( O3 : O6 ) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าการ
ปรับปรุงเวลาและใบกิจกรรมไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติ
2.4) การเปรี ย บเทีย บคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิล ปะ จากคะแนนผั งมโนทัศน์จาก
บทเรียน และคะแนนการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 แสดงว่า
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รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถพั ฒ นาความเข้ า ใจในเนื้อ หาศิ ล ปะของนั ก ศึ กษา
ศิลปศึกษา
2.5) การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากคะแนนคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาสร้างขึ้น ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ของนักศึกษาทั้งสอง
กลุ่ม พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 แสดงว่ารูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถพั ฒ นาความสามารถในการถ่ า ยโยงการเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ กษา
ศิลปศึกษา แต่มีประเด็นที่ได้ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนจาการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง ได้ดังนี้
2.5.1) ข้อ 1- 15 ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและ
สาระส าคั ญ แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี ก ารบู ร ณาการ
จุ ดประสงค์การเรียนรู้ ความรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ ยตัวบ่งชี้
ทั้งหมดมีคะแนนสูงขึ้น ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน และ ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่มี
คะแนนสูงขึ้น
2.5.2) ข้อ 16-24 การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ทักษะการแนะนาความรู้ใหม่
(จินดา ยัญทิพย์, 2547) และทักษะการเชื่อมโยงความรู้ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน แต่
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการทดสอบหลั ง เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนสู ง ขึ้ น
มากกว่า 2 ครั้งแรก
2.5.3) ข้อ 25-43 ทักษะการใช้ความรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ การสรุปบทเรี ยน
และการประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน โดย
มีตัวชี้วัดบางประเด็น เช่น การให้ผู้เรียนใช้ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือ
บู ร ณาการความรู้อื่นในสถานการณ์ที่แ ตกต่า งจากการเรี ยนรู้ และการใช้
ผู้เรียนสรุปความรู้ด้านเนื้อหาจากกิจกรรมในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลัง
เรียนเพิ่มขึ้น
2.5.4) ข้อ 44-45 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีคะแนนสูงขึ้น
จากข้อสังเกตข้างต้นแสดงว่า นักศึกษาสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากการได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบไปสู่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ในองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านข้อมูลทั่วไป จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและสาระสาคัญ แนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ ความรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย
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ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน และสื่อและแหล่งการเรียนรู้ แต่ในขั้นสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้นักศึกษา
นาทักษะการคิดที่ฝึกมาใช้เพียงทักษะการแนะนาความรู้ใหม่ (จินดา ยัญทิพย์, 2547) และทักษะการ
เชื่อมโยงความรู้เพิ่มขึ้นในการทดสอบหลังเรียน ส่วนทักษะการใช้ความรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้การ
สรุปบทเรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ มีการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปถ่ายโยงใช้ในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองในบางประเด็นเท่านั้น
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา มีประเด็นในการอภิปราย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รายละเอียดการอภิปรายแต่ละประเด็น มีดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาศิลปศึกษา เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีและแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน
ซึ่งนาเสนอไว้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความซับซ้อน และการพัฒนาทักษะการคิดในการ
เรี ย นรู้ รวมถึ ง พั ฒ นาความสามารถในการถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ (Rand Spiro, Paul Feltovich,
Richard Coulson, Daniel K. Anderson, et. al.,1988; Marzano, 1992; Stavropoulos, 1992 ;
Kowachuk, 1999; Bayer, 1997; ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2549) ในการอภิปรายเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดที่สัมพันธ์กับทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาศิลปศึกษา เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากทฤษฎีหลักคือ ทฤษฎีมิติการคิด
ในการเรียนรู้ของมาร์ซาโน่ (R. J. Marzano, 1992) ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดในการเรียนรู้
และทฤษฎีความยืดหยุ่นทางการรู้คิด (Cognitive Flexibility Theory) ที่เน้นความหลากหลายในมิติ
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ข้อมูลที่สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์ความรู้ทางศิลปะ โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
คิด และนิยาม ขั้นตอนของทักษะการคิดที่ชัดเจนจากงานวิจัย (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2549) มา
สั ง เคราะห์ เ พื่ อ ก าหนดขั้ น ตอนในการจั ด การเรี ย นการสอน โดยที่ ห ลั ก การของรู ป แบบมี ค วาม
สอดคล้องกับองค์ประกอบของการเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้คือ 1) การเรียนรู้อย่างมีความหมาย
( Spiro, Vispoel, Schmitz, Samarapungavan, & Boerger,1987) 2) โครงสร้ า งความรู้ ที่ เ ป็ น
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ จ ากกระบวนการเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญา (Schema) และ 3) กระบวนการรู้ คิ ด
(Metacognition) (Woolfolk, 1998 ; Egen and Kauchak, 1999; Cree, 2000 ; Haskell, 2001;
Sternberg and Wendy, 2002 ) ได้แก่ การเรียนรู้อย่างมีความหมายสอดคล้องกับ หลักการสอน
ทักษะการคิดในการเรียนรู้ โครงสร้างความรู้ที่เป็นผลการเรียนรู้จากกระบวนการทางพุทธิปัญญา
สอดคล้ องกับ การใช้กรณีศึกษาที่หลากหลาย ส่ ว นกระบวนการรู้คิดสอดคล้องกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง องค์ประกอบทั้ง 3 ข้อ ที่สอดคล้องกันข้างต้นทาให้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สามารถส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในการที่นักศึกษาสามารถนาความรู้ทาง
ศิลปะที่ได้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับการฝึกตามรูปแบบ นาไปใช้ในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 สาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) ที่เน้นให้มีการจัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE)
หลักการในการจัดการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวทางใน
การจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ องค์ ค วามรู้ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เช่ น องค์ ค วามรู้ ท างศิ ล ปะ โดย Spiro,
Coulson, Feltovich & Anderson (1988) ได้แนะนากลยุทธ์ในการรักษาความซับซ้อนของความรู้ที่
มีโครงสร้างไม่ชัดเจน โดยการให้มีตัวแทนความรู้และใช้กรณีศึกษาที่หลากหลาย เน้นการเชื่อมโยง
สัมพันธ์ภายในระหว่างองค์ความรู้ต่าง ๆ และให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การให้คาแนะนาและการสนับสนุนเพื่อช่วยจัดการกับความ
ซับซ้อนขององค์ความรู้ อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาความเข้าใจในความรู้ศิลปะที่สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
ธรรมชาติขององค์ความรู้ (A. D. Efland, 1995) ซึ่งหลักการในการจัดกระทาข้อมูลตามทฤษฎีความ
ยื ด หยุ่ น ทางการรู้ คิ ด มี วิ ธี ก ารที่ ส าคั ญ 2 ทางคื อ “การรื้ อ ถอนความรู้ ” (Knowledge
Deconstruction) และ “การสอดประสานกันของหัวข้อหลัก” (Thematic Criss-crossing) ( Spiro,
& Jehng,1990) โดยในรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการทั้ง 2 เกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมการสอนที่
ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรอันเป็นการรื้อถอนความรู้ เพื่อนามาบูรณาการกันใหม่ตามหัวข้อหลัก
ในการกาหนดบทเรี ย น ให้ มีเนื้ อหาที่บูรณาการจุดประสงค์ก ารเรี ยนรู้ห ลายประเภท และเลื อ ก
กรณีศึกษาที่หลากหลายเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ทักษะการคิดที่ใช้สอนในรูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ทั้ ง 4 ทั ก ษะสอดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอนในการเรี ย นรู้ ขั้ น สู ง ที่ ใ นระยะแรกมั ก เป็ น การเรี ย นรู้
ข้อเท็จจริงเป็นส่วน ๆ แยกกัน และตีความตามความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนหน้า(การแนะนาความรู้ใหม่)
ซึ่งการตีความนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในโครงสร้างความรู้ นักศึกษาจะสะสมรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ
(การเชื่อมโยงความรู้) ให้เกิดเป็นความเข้าใจใหม่ที่มีมากขึ้นจนกว่าจะถึงระดับของการทางานอย่าง
อัตโนมัติได้ต่อไป (Thomas J Shuell, 1990) โดยการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลายและการ
สอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาได้ฝึกใช้ทักษะการคิดในการรวบรวม เชื่อมโยง
และบูรณาการเนื้อหาในมิติต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสรุปความรู้ อันสอดคล้องกับ Bhardwaj,
Bhardwa, Mahdi, Srivastava, and Gupta (2015) ที่ใช้วิธีสอนนักศึกษาแพทย์อย่างหลากหลาย
ร่ ว มกั บ เทคนิ ค การสอนต่ า ง ๆ เช่ น การใช้ ก รณี ศึ ก ษา การตรวจเยี่ ย มคลิ นิ ก การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการและการสัมมนากลุ่มย่อย ทาให้นักศึกษาแสดงผลการเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนบรรยาย
แบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว และ A. A. Carvalho (2001), Carvalho & Pereira (2003) ที่พบว่า
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ในการเรียนรู้วรรณกรรม โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ตาม
มิ ติ หั ว ข้ อ หลั ก ที่ ห ลากหลาย กั บ การเชื่ อ มโยงความรู้ที่ ต นเองมีเ พื่ อ แสดงแนวทางแก้ ปั ญหาและ
อภิปรายประเด็นปัญหาร่วมกัน สามารถช่วยในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ของนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น อีกทั้ง การฝึกทักษะการคิดให้นักศึกษาบูรณาการความรู้
เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่นักศึกษาต้องบูรณาการเนื้อหาศิลปะกับองค์
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สาหรับรูปแบบการจั ดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นการบูรณาการ
ระหว่างเนื้ อหาศิล ปะ กับ กระบวนการในการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ซึ่ง Buaraphan,
Roadrangka, Srisukvatananan, Singh, Forret, & Taylor (2006) กล่ าวว่า หลั กสู ตรวิช าชี พ ครู
หรือวิชาวิธีสอน ไม่ควรแยกส่วนระหว่างการสอนเนื้อหาและวิธีสอนออกจากกัน แต่ควรช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนมากยิ่งขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น
โดยการแสดงแบบอย่างในการสอน หลีกเลี่ยงการแตกกระจายเป็นส่วน ๆ และทาให้เกิดการรวมเป็น
หนึ่งเดียวกัน ซึ่งการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งหลักในการอบอบรมให้การศึกษาแก่
เยาวชน สอดคล้องกับ Akinoglu & Karsantik (2016) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่กาลัง
ฝึกสอนคิดว่า ทักษะการคิดควรได้รับการสอนและควรเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย และนักศึกษา
ฝึกสอนเหล่านั้นรับรู้ด้วยว่าตนเองมีส่วนสาคัญในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนในอนาคต และ
ยังเน้นถึงความจาเป็นในการอบรมการสอนทักษะการคิดในโรงเรียน
การสร้างการตระหนักรู้ในการคิดของตนเองแก่ผู้เรียน เป็นมิติด้านการควบคุมและ
การประเมินการคิดของตนเอง มีความตระหนักในงานและสามารถใช้ยุทธวิธีในการทางานจนสาเร็จ
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อย่างสมบูรณ์ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์,2544) ซึง่ Fenwick, Endicott, Quinn, & Humphrey (2014)
กล่าวว่า เพื่อที่จะประสบความสาเร็จในการถ่ายโยงความรู้นักศึกษาต้องเข้าใจถึงวิธีการที่ความรู้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนที่กาลังเรียนรู้อยู่ นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมและ
แม่น ย าเพื่อผลการสอนอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ อีกทั้งในขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไ ด้
กาหนดให้ผู้เรียนสรุปความรู้และกระบวนการที่ได้จากการทากิจกรรมในแต่ละครั้ง อันเป็นการสะสม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การนาความรู้ ไปใช้ใ นบริบทต่าง ๆ เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ได้ต่อไป สอดคล้องกับ Bayer (1997) ที่กล่าวว่าในการถ่ายโยงการเรียนรู้ทักษะใหม่
ไปสู่ บ ริ บ ทอื่น ต้องมีการช่วยเหลื อโดยการให้ การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้ มีการสรุปหลักการที่
ครอบคลุ ม บริ บ ทที่ เ คยได้ เ จอในขั้ น ต้ น หรื อ ในขั้ น ฝึ ก สิ่ ง ส าคั ญ คื อ การรั บ รู้ ต ระหนั ก และสรุ ป
กระบวนการทางานการคิดใด ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือในบริบทที่หลากหลายที่มากกว่าที่ผู้เรียน
ได้เคยฝึกปฏิบัติ การสร้างความตระหนักรู้ในผลการปฏิบัติงานยังได้ช่วยให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎี
และการปฏิบัติได้มากขึ้ น โดย Wellenreiter (2010) ได้ศึกษาการสะท้อนความคิดของนักศึ กษา
ฝึกสอน เกี่ยวกับประสบการณ์ในการศึกษาที่ผ่านมาของนักศึกษา เชื่อมโยงกับการรับรู้ความสาเร็จใน
ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และที่เน้นครูเป็นสาคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและใน
มหาวิทยาลั ยโดยการเขีย นบัน ทึกทุกสั ปดาห์ จากงานวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ และการประเมิน
ประสบการณ์ที่ผ่านมามีการพัฒนาความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเมื่อสิ้นสุดรายวิชา นักศึกษา
บูรณาการกิจกรรมในปัจจุบันเข้ากับการทาความเข้าใจในประสบการณ์จากในอดีตของตนเองอย่าง
กระตือรือร้น แสดงว่าการกระตุ้นให้นักศึกษามีการตระหนักรู้ในประสบการณ์และผลที่ได้จะนาไปสู่
การเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ Bigge (1982) ได้เสนอว่า การถ่ายโยงการ
เรี ย นรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ค วามคล้ า ยกั น ระหว่ า งสถานการณ์ และสิ่ ง ที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น ใน
สถานการณ์หนึ่ง สามารถนาไปใช้ได้อีกสถานการณ์หนึ่งได้ ซึ่งขั้นตอนในการเปรียบเทียบสถานการณ์
นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอนของการฝึ ก ทั ก ษะการถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
พัฒนาขึ้น
นอกจากการสร้ างความตระหนัก รู้ใ นการคิ ดในขั้นสรุ ปแล้ ว ในขั้นนาที่ก ระตุ้ น
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ความส าคั ญ ของกิ จ กรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
สอดคล้องกับ Dewitz & Graves,Dewitz P. & Graves M. F. (2014) ที่กล่าวถึงการตระหนั กใน
ความสาคัญของแรงกระตุ้นภายในว่าเทียบเท่ากันกับความสาคัญของกระบวนการทางปัญญา และ
Sheri R. Klein (2008) ที่ทาการศึกษาความสั มพันธ์ร ะหว่างชีวิตภายในของนั กศึ กษาครู ศิ ล ปะ
(ความหวัง ความฝัน ความเชื่อ ความรู้สึก อารมณ์ และคุณค่า) กับการปฏิบัติของพวกเขา ผลการวิจัย
พบหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าจนหมดแรงและหันหลังกลับภายหลังปฏิบัติงานได้ 3 ปี
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ของครู ซึ่งเป็นการแสดงว่าชีวิตภายในของครูมีความสาคัญ และการสอนต้องการความใส่ใจต่อจิต
พิสัยและพุธิพิสัยไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับ R. J. Marzano (1992) ที่กล่าวถึงความสาคัญของ
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ และการพัฒนาลักษณะนิสัยการคิดที่ดีว่า
เป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้ ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีไม่ใช่แต่เพียงการสร้างทักษะและความ
ชานาญในการเรียนรู้ แต่ยังต้องส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ มีการประเมิน
และปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองจนเป็นนิสัย อันจะนาไปสู่การสะสมองค์ความรู้ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แล้วสามารถนาความรู้เหล่านั้นไปใช้ในได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สรุปได้ผลดังนี้
จากผลการวิ จั ย แสดงว่ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถพั ฒ นา
ความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ความ
เข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนาเสนอประเด็นในการอภิปรายได้ดังนี้
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการถ่ายโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะ โดยมีพื้นฐานมาจากเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ เนื่องจากหลักการของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้กรณีศึกษาที่หลากหลาย การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ และการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความรู้และการถ่าย
โยงการเรียนรู้ สอดคล้องกับ Prawat, (1988) ที่ได้กล่าวถึงตัวแปรพื้นฐาน 3 ตัวแปร ที่ทาให้ผู้เรียน
มีความสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge Based) กลยุทธ์
(Strategies) และ ลักษณะนิสัย(Disposition) โดยในกลุ่มของความรู้(Knowledge Base Category)
ส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหามีปัจจัยหลักคือ ความละเอียดซับซ้อนของการเชื่อมโยงระหว่างหน่วย
ต่าง ๆ ของความรู้หรือโครงสร้างความรู้ จากการใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายกระตุ้นการเกิดโครงสร้าง
ความรู้ที่ซับซ้อน ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความเข้าใจในความรู้ด้วยตนเองจากการบูรณาการความรู้เดิม
เข้ากับความรู้ใหม่ (การแนะนาความรู้ใหม่) และมองหาความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ในมิติที่
แตกต่างหรือตามหัวข้อหลักที่หลากหลาย (การเชื่อมโยงความรู้) ที่เป็นตัวเชื่อมโยงองค์ประกอบของ
ความรู้ ต่างๆ เข้าไว้ด้ว ยกัน โดยในกลุ่ มของความรู้ Prawat,(1988) ยังกล่ าวว่าการจัดระบบมี
ความสาคัญในฐานะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดหลัก (Key Concept) และวิธีการต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้อง และทาให้โครงสร้างทางปัญญานั้นยังคงอยู่ด้วยกัน เกิดเป็นโครงสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนที่เป็น
ปัจจัยหนึ่งของการถ่ายโยงการเรียนรู้
นอกจากส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะอันเป็นพื้นฐานอง
การถ่ายโยงการเรียนรู้แล้ว ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ยังกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ จาก
ขั้นตอนของรูปแบบที่มีการฝึกทักษะการคิดในการใช้ความรู้ ที่นักศึกษาต้องมองเห็นความเหมือ นกัน
ของสถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการรู้คิ ดเพื่ อ
ควบคุ ม วิ ธี คิ ด ในการฝึ ก ทั ก ษะตามขั้ น ตอนจนเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นสถานการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ไ ปสู่
สถานการณ์ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ สอดคล้องกับ Gudd (1939 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้ว ตระกูล
,2544 : 263, อารี พันธ์มณี , 2546 ) ที่กล่าวว่าความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ขึ้นอยู่ กับ
ความสามารถในการมองเห็นความคล้ายคลึงของสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งสอง ซึ่งในขั้นตอนการสอน
ตามรูปแบบได้ให้มีการสรุปบทเรียนในด้านกระบวนการหลังกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง เพื่อให้
นักศึกษาเกิดการรับรู้ขั้นตอนและข้อสังเกตที่พบซึ่งแตกต่างกันไปตามเนื้อหาและทักษะการคิดที่ฝึก
โดยเมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินที่ให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนจากการเรียนรู้ตามรูปแบบทั้ง 7 ครั้งที่ผ่าน
มา พบว่านั กศึกษาส่ ว นมาก (จ านวน 28 คน) กล่ าวว่า สามารถนาความรู้จากการเรียนไปใช้ ใ น
สถานการณ์ใหม่ ได้แก่ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนักศึกษาได้กล่าวว่า “สามารถนาความรู้
ที่ได้รั บ เทคนิ คการสร้ างความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ และการถ่ายโยงความรู้ ไปใช้ในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนเนื้อหา” นอกจากนี้ยังได้ “พัฒนาทักษะในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น” “มีการบูรณาการความรู้ ” “ทาให้แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ” สามารถ
นาไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน
2.2 นั กศึกษากลุ่ มทดลองมีคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 2 ครั้งไม่แตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สามารถทาให้
นักศึกษาเกิดความคงทนในการเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรมในรูปแบบเป็นฝึกให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และมีการสรุปผลการเรียนรู้ในรูปแบบของผังมโนทัศน์ที่จะช่วยให้เกิดความจาได้ดีขึ้น
ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึงนักศึกษามีความสามารถในการจาหรือระลึกได้จาก
สิ่งเร้าหรือประสบการณ์ที่ได้รับรู้มาหลังจากทิ้งช่วงระยะหนึ่ง (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2533) ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยของ ชัยพร วิชชาวุธ (2520) และ ชวาล แพรัตนกุล (2526) พบว่า การวัดความคงทนใน
การเรียนรู้ ควรจะทาการทดสอบซ้าในครั้งที่สองที่มีระยะห่างจากการทดสอบในครั้งแรกอย่างน้อย 14
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วัน โดยในการทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุ่มทดลองครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 มีระยะเวลาห่างกัน 30
วัน ซึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้มีขั้นตอนให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในขั้นตอนการฝึก
ทักษะการแนะน าความรู้ ใหม่(การสร้างความรู้ ) และทักษะการเชื่อมโยงความรู้ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความจาของ Lee, Lim, & Grabowski (2008) กล่าวว่า หากมีระดับของกิจกรรม
ในการสร้างความรู้มากเท่าไหร่ ความสามารถในการเรียกคืนความจาในภายหลังก็จะมากขึ้นตามไป
ด้วย นอกจากนี้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ยังให้นักศึกษาได้สรุปความเข้าใจทั้งด้านความรู้และด้าน
กระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนสรุปด้วยผังมโนทัศน์ อันเป็นการจัดระบบข้อมูลเชิงภาพที่มีทั้งภาพและ
ข้อความจัดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันช่วยส่งเสริมให้เกิดความจาสอดคล้องกับวิธีการที่จะช่วยให้
เกิดความจาระยะยาวจนเป็นความคงทนในการเรียนรู้ ที่เน้นให้มีการจัดเนื้อหาจากบทเรียนด้วยผัง
มโนทัศน์ให้มีความหมาย เป็นระเบียบ เป็ นระบบ เป็นหมวดหมู่เกิดความหมายต่อผู้เรียน และมีการ
เข้ารหัสเป็นการให้ความหมายกับสิ่งที่ต้องการจาโดยกาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ สอดคล้องกับ ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) และ ประกอบ กรณีกิจ และจินตวีร์ (มั่นสกุล) คล้ายสังข์ (2556) ที่กล่าวว่า
การช่วยให้ผู้เรียนจดจาและระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยเรียนมามี 2 แนวทาง คือ 1) การนาเสนอเนื้อหาให้มี
ความหมายที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ์ เ ดิ ม และ 2) การก าหนดกลวิ ธี ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
กระบวนการพิเศษที่ช่ว ยเพิ่มความจาให้ คงทนยิ่งขึ้น เช่น การจดบันทึกซึ่งต้ องใช้ส มองประมวล
ความคิดและการตัดสินใจในการเรียบเรียง เป็นต้น โดยการสร้างผังมโนทัศน์จากบทเรียนจัดเป็นการ
เข้ารหัสความรู้ ในการแสดงความสั มพันธ์ของข้อมูลเชิงภาพ สอดคล้องกับ ปิยวดี วงษ์ใหญ่ และ
ไพโรจน์ น่วมนุ่ม (2554) ที่ได้กล่าวว่า การทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างชัดเจน
และเป็นความเข้าใจในตนเองจนสามารถสร้างภาพความคิด (concept image) เป็นของตนเองได้ จะ
ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นและจดจาได้นานขึ้น นอกจากนี้นักศึกษากลุ่มทดลอง
เป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสอนจุลภาค ( Micro teaching ) ซึ่งทาให้ได้รับโอกาส
ในการฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการสอน อันเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎี
นาไปใช้ในการปฏิบัติ จึงทาให้นักศึกษากลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียนรู้ หมายความว่าแผนผัง
มโนทัศน์ การสรุปบทเรียนทุกครั้งและการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงมีส่วนช่วยให้นักศึกษามี
ความคงทนในการเรียนรู้ (กุญชรี ค้าขาย, 2540)
2.3 นั กศึกษากลุ่ มควบคุมมีคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทาง
ศิลปะหลังได้รับการสอนตามรูปแบบฯ ที่มีการปรับปรุงเวลาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงใบกิจกรรมจากการ
สอนในรอบแรกไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับคะแนนของนักศึกษากลุ่มทดลอง
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แสดงว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่ งผลต่อการเพิ่มผลการเรียนรู้ได้เสมอไป แต่เวลาที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ
ของนักศึกษาศิลปศึกษา
ซึ่งในงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่กล่าวว่าเวลาในการเรียนที่เพิ่มขึ้นจะส่งต่อผลการเรียน
ที่ ดี ขึ้ น (Torenbeek, Jansen, & Suhre, 2013) แต่ ค่ า เฉลี่ ย คะแนนหลั ง เรี ยนของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
ควบคุมที่มีเวลาในการเรียนเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงกลับมีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองในการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 เล็กน้อย จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการ
เรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Jez & Wassmer, 2015) พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติระหว่างเวลาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกับผลการทดสอบมาตรฐาน โดย
เวลาที่เพิ่มขึ้น 15 นาทีต่อสัปดาห์ในการสอนเสริม จะทาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 และส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 แต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 เท่านั้น นอกจากนี้การศึกษา
เกี่ยวกับเวลาและผลการเรียนรู้ทางวิชาการจากการวิเคราะห์โดย Schuman et al.(1985 อ้างถึงใน
Romero & Barberà, 2011) สรุปว่า มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยระหว่างปริมาณของการเรียนรู้กับ
เกรดหรือผลการเรียนรู้ที่ได้ สอดคล้องกับผลวิจัยที่ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 1
ชั่วโมง แต่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มควบคุมไม่สูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ปัจจัยที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และทาให้บุคคลเรียนรู้ได้มากน้อยไม่เท่ากัน (วรรณี
ลิมอักษร, 2554) ได้แก่ 1) ตัวแปรที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน ประกอบด้วย เพศ อายุ ความสนใจหรือความ
ตั้งใจเรี ย น สติปั ญญา ความรู้ เดิม เจคติ และความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสั มผั ส สอดคล้ องกับ
Cotton, & Wikelund (1990) ที่กล่าวว่าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับเวลาที่เขาต้องการในการ
เรียนรู้ว่าสอดคล้องกันกับเวลาที่เขาได้รับหรือไม่ เฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ต้องการเวลาเพิ่มขึ้นในการ
เรียนเท่านั้น ที่จะได้ผลที่ดีในการที่เราให้เวลาเพิ่มขึ้นในการเรียน เนื่องจากช่วงเวลาในการเรียนเป็น
เวลาบ่ายถึงเย็น (15.00-18.00 น.) อันเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาเหนื่อยล้าจากกิจกรรมมาทั้งวันแล้วจึง
ไม่พร้อมที่จะเพิ่มเวลาในการเรียนรู้ 2) ตัวแปรที่เป็นบทเรียนหรือวิธีเรียน และ 3) ตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ตัวครูผู้สอน จากการสะท้อนความพึงพอใจหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ นักศึกษากล่าวถึงปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคจากตัวนักศึกษาเองโดยนักศึกษาระบุว่า “ง่วงนอนและอ่อนเพลีย ทาให้ไม่สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ” โดยมีนักศึกษาจานวนหนึ่งที่กล่ าวว่า “ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ยาวนานจนเกินไป ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย” ซึ่งเป็นตัวแปรด้านบทเรียน และอีกส่วนหนึ่งมีสาเหตุมา
จากตัวผู้วิจัยเองได้แก่ “ผู้สอนอธิบายรวดเร็วเกินไป ทาให้นักศึกษาฟังไม่ทันหรือ อาจไม่เข้าใจในสิ่งที่
อธิ บ าย การจั ด กระบวนการสอนเน้ น การบรรยายเป็ น ส่ ว นใหญ่ ไม่ เ ร้ า ความสนใจของผู้ เ รี ย น”
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สอดคล้ องกับ จั น ทวรรณ พลวัฒ น์ (2557) กล่ าวว่าคุณลั กษณะผู้ ส อนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อผลการเรียนรู้ผ่านเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการ อาจเป็นสาเหตุของผลการวิจัยที่เกิดขึ้น
ดังนั้นจากนักศึกษากลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเป็น 3 ชั่วโมง มีปัจจัยจากตัวผู้สอนที่
จัดกิจกรรมไม่น่าสนใจ และตัวผู้เรียนที่มีความเหนื่อยล้าและต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะจนชานาญ
ประกอบกับภาระงานจึงทาให้ การเพิ่มเวลาในการเรียนรู้และปรับใบกิจกรรมในการเรียนรู้ของกลุ่ม
ควบคุม ไม่ได้ทาให้ผลการเรียนรู้ดีมากขึ้นกว่ากลุ่มทดลอง จากผลการวิจันเวลา 2 ชั่วโมงที่ใช้จัดการ
เรียนรู้กับนักศึกษากลุ่มทดลองก็สามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษาได้ แต่สาหรับเวลาที่เหมาะสมที่สุดยังต้องการการศึกษาวิจัยต่อเนื่องต่อไป ว่าใน
การฝึกทักษะการคิดสาหรับนักศึกษาศิลปศึกษาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ และมีความถี่อย่ างไรจึงจะ
เกิดผลการฝึกทักษะได้ดีที่สุด
2.4 การเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ จากคะแนนผังมโนทัศน์
จากบทเรียน และคะแนนการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหา
ศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา จากการให้นักศึกษาได้ฝึกสร้างความรู้และเชื่อมโยงความรู้ด้วยตนเอง
จนเกิดโครงสร้างความรู้ที่สะท้อนในผังมโนทัศน์ที่ซับซ้อนขึ้น
จากความหมายของความเข้ า ใจในเนื้ อ หาศิ ล ปะ คื อ การเกิ ด ความรู้ แ ละจดจา
เครือข่ายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบความรู้ทางศิลปะ อันมีลักษณะเป็นองค์ความรู้ที่ซับซ้อน
ได้แก่ ความสามารถในการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในที่สังเกตได้ในผลงานศิลปะ เช่น
องค์ประกอบทางรูป การพรรณนาถึงเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง ๆ ในผลงาน กับข้อมู ลภายนอก
หรื อ บริ บ ทของผลงานศิ ล ปะ (Barrett, 1994; Danto, 1981; Wolcott,1994 อ้ า งถึ ง ใน Efland
,2002 ) ซึ่งความเข้าในเนื้อหาศิลปะของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบฯ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น
ตามแนวทางในการสร้างความรู้จากการฝึกทักษะการคิดในการแนะนาความรู้ใหม่ (จินดา ยัญทิพย์,
2547) และทักษะการคิดในการเชื่อมโยงความรู้ ซึ่งได้ให้ผู้เรียนทาการวิเคราะห์สาระสาคัญจาก
บทเรียนจากกรณีศึกษาที่หลากหลาย เป็นการทาให้นักศึกษาจะต้องฝึกสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่งผล
ต่อความสามารถจดจาเนื้อหาความรู้ที่จาเป็นในการนาไปใช้ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป โดยสามารถนา
ความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์งานของศิลปินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระหว่างการเรียนรู้ตามรูปแบบเมื่ อในการใช้ความรู้ ฝึกวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
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ทาให้ผู้เรียนได้รับรู้กระบวนการในการวิเคราะห์งานไปพร้อม ๆ กับการใช้ความรู้ ทาให้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้ดีขึ้น โดย Marzano (1992) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ความรู้
เชิงกระบวนการที่ประกอบด้วยเทคนิคในการสร้างความคล้าย (Analogizing) โดยให้สิ่งที่คล้ายกันแก่
ผู้เรียนเพื่อช่วยสร้างรูปแบบในการทางานเริ่มต้น ประกอบกับการคิดดัง ๆ (Think Aloud) และ
แผนผั ง กระบวนการ (Flow Chart) ท าให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น ภาพตั ว แทนของกระบวนการและพั ฒ นา
ความสามารถของผู้ เ รี ย นอย่ า งมาก ซึ่ ง ในขั้ น ตอนของรู ป แบบในขั้ น สรุ ป ได้ มี ก ารสรุ ป ขั้ น ตอน
กระบวนการในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ หรือในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง
เพื่อให้เป็นแนวทางในการให้นักศึกษานาไปฝึกด้วยตนเองนอกเวลาจนชานาญ
นอกจากนี้ในการสรุปบทเรียนแต่ละครั้งและการให้นั กศึกษาสร้างผังมโนทัศน์แสดง
เนื้อหาจากบทเรียนตามความเข้าใจของตนเอง อันเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และได้ฝึกทักษะการคิดในการเชื่อมโยงความรู้ เพื่อสร้างความ
ซับซ้อนของโครงสร้างความรู้ในภาพรวม อันเป็นการรับรู้แบบเกสตัลท์ที่นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์เชื่อ
ว่า “ประสบการณ์แต่ละอันนั้นไปรวมกันเป็นมวลรวม ซึ่งไม่สามารถจะนามาอธิบายให้เข้าใจได้ด้วย
การแยกแยะออกมาเป็นส่วน ๆ มวลรวมนั้นมีค่ามากกว่าผลรวมของแต่ละส่วนย่อย” (เดโช สวนา
นนท์ ,2526:99) สอดคล้ อ งกั บ ศรเนตร อารี โ สภณพิ เ ชษฐ (2557) ที่ ก ล่ า วว่ า แผนที่ ม โนทัศน์
(Concept Mapping) ได้ถูกนามาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือสาคัญที่สามารถสะท้อนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในการ
เรี ย นออกมาเป็ น รู ป ธรรมได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ งในการพั ฒ นาการเรียนการสอน และพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผังมโนทัศน์สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความซับซ้อน
ของความรู้ในผู้ส อน และผังมโนทัศน์ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้โดย มนตรี
วรารักษ์สัจจะ (2558) ทาการพัฒนาการสอนด้วยการใช้แผนผังกราฟิกเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
คงทนในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์สาหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากผู้เรียนใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่เป็นผังกราฟิกในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์แล้ว เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
เกิดความคงทนในการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าความเข้าใจในเนื้อหา
ศิลปะที่เป็นองค์ความรู้ที่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ตามแนวทางของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ
เทคนิคในการสร้างสัญลักษณ์เป็นตัวแทนความรู้ด้วยผังมโนทัศน์ อันเป็นการแสดงโครงสร้างความรู้
ออกมาเป็นรูปธรรมยังช่วยให้เกิดความจาได้ดียิ่งขึ้น
2.5 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากคะแนน
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่า
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มีค่าเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาศิลปศึกษา แต่เมื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เปรียบเทียบกันใน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ พบผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนจาก
การทดสอบทั้ง 3 ครั้ง สรุปภาพรวมได้ดังนี้
2.5.1 นักศึกษาสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ในหลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา เนื่องจากสามารถจาข้อมูลความรู้ในหลักการและ
แนวทางของรูปแบบได้ จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษาสะท้อนองค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ ตามรูป แบบ ได้แก่ การบูรณาการจุดประสงค์เนื้อหา กิจกรรมในการนาเข้าสู่
บทเรียน การประเมินและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้ถูกเน้นย้าทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการ
สอนจึงทาให้ผู้เรียนรับรู้กระบวนการที่ควรเป็น เนื่องจากหลักการ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบเป็นความรู้ประเภทความเข้าใจ (Marzano, 1991) ใช้กระบวนการในการเชื่อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ แล้วมีกลยุทธ์ช่วยในการเก็บจาข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกคืนความรู้ได้เมื่อต้องการใช้
ซึ่ ง หลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบในบางประเด็ น นี้ไ ด้ ถู ก สอนในรายวิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ การสอน
ศิลปศึกษามาบ้างแล้ว และนักศึกษากลุ่มทดลองยังต้องใช้หลักการเหล่านี้ ในรายวิชาการสอนแบบ
จุลภาค (Micro teaching) อันเป็นโอกาสให้นักศึกษาสามารถจดจาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการ
แนวทางจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
2.5.2 นักศึกษาสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้กระบวนการในการฝึกทักษะการคิด
ในการเรียนรู้ในทักษะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติซ้าจนชานาญ นักศึกษาสามารถถ่ายโยงขั้นตอนของทักษะ
การคิดในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน และขั้นสอนทักษะการคิดแนะนาความรู้ใหม่ (จินดา ยัญทิพย์, 2547)
และทักษะการเชื่อมโยงความรู้ ส่ ว นทักษะการใช้ความรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ และการสรุป
บทเรียนที่มีการนาขั้นตอนไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองในบางข้อเท่านั้น
จากตารางโครงสร้างบทเรียนทักษะการคิดในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ได้ฝึกปฏิบัติซ้า ได้แก่ ทักษะ
การคิดในการสร้างความรู้และการเชื่อมโยงความรู้ ในครั้งที่ 2 และ 3 ส่วนทักษะการใช้ความรู้และ
การถ่ายโยงการเรียนรู้ไม่ปรากฏขั้นตอนของทักษะเหล่านี้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา แสดง
ว่านักศึกษาไม่สามารถเกิดความเข้าใจในกระบวนการของทักษะทั้ง 2 ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม
โดย Barnett S. M. & Ceci S. J. (2002) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้ข้อหนึ่งคือ
ความจาที่จาเป็นของงานการถ่ายโยง หรือข้อความรู้ที่จาเป็นต้องใช้ในการแสดงให้เกิดพฤติกรรมที่
คาดหวังในการประยุกต์ใช้ความรู้ เนื่องจากขั้นตอนของทักษะการคิดในการใช้ความรู้และการถ่ายโยง
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การเรียนรู้แม้ว่าจะได้ถูกสรุปออกมาเป็นรูปธรรม แต่นักศึกษาไม่ได้เกิดความจาขั้นตอนของทักษะ
เหล่ านั้ น ได้เนื่ อ งจากไม่ ได้ ถู กปฏิ บั ติ ซ้า สอดคล้ องกับ Sharon J. Derry and Debra A. Murphy
(1986) ที่กล่าวว่าทักษะการเรียนรู้ไม่ส ามารถได้รับการฝึ กได้โดยตรงและทาได้อย่างง่ายดาย แต่
จะต้องค่อยๆได้รับการพัฒนาผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานจนทาได้โดยอัติโนมัติ ดังที่ Bayer (1997) ที่
กล่าวว่าในการถ่ายโยงการเรียนรู้ทักษะใหม่ไปสู่บริบ ทอื่น ต้องมีการช่วยเหลือโดยการให้การฝึก
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง Marzano (1992) กล่าวถึงการเรียนรู้ความรู้เชิงกระบวนการที่ต้องผ่านการฝึก
ปฏิบั ติตามขั้น ตอนของกระบวนการนั้นซ้า ๆ จนกว่าจะสามารถแสดงการกระทานั้นได้โ ดยง่าย
ดังนั้นการที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ที่จะออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นการสอนทักษะการคิด ในส่วนของขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้นักศึกษาต้องการเวลาใน
การฝึกทักษะ จนทาให้สามารถจาจดขั้นตอนและนาขั้นตอนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ต่อไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอในการทาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างคล่องแคล่ว
และเกิ ด ผลมากขึ้ น โดยการปรั บ เวลาให้ เ หมาะสมและออกแบบกิ จ กรรมให้ น่ า สนใจมากขึ้ น
นอกจากนี้เนื่องจากทักษะการคิดต้องใช้เวลาในการฝึกจนชานาญ ทาได้โดยการเพิ่มจานวนความถี่
ในการฝึกทักษะให้มี การซ้าทั้ง 4 ทักษะอีกหลายครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ทักษะการคิดต่างๆ ได้โดยอัติโนมัติ ซึ่ง Pogrow (1987 อ้างถึงใน K. Cotton, 1991) กล่าวถึงการ
สอนทักษะการคิดต้องใช้เวลาในกระบวนการจนได้ผลมากกว่า 35 นาทีต่อวัน ใช้ความถี่ 4 วันต่อ
สัปดาห์ ใช้เวลาต่อเนื่องหลายเดือน เพื่อที่จะเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างแท้จริง สอดคล้อง
กับ Bayer (1997) ที่กล่าวว่า การคิดเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อน การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินงานการคิดเหล่านั้นต้องการการสะท้อนคิด เวลาในการเรียนการสอนและการฝึกฝน ซึ่ง
จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางและมีโครงสร้างที่ให้ทิศทาง การแนะนา การสนับสนุน
และผลสะท้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่ต้องการพัฒนา ดังนั้นการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ให้ประสบความสาเร็จ จึงจาเป็นต้องมีเวลาในการฝึกทักษะการคิดกับชุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
ช านาญในการฝึ กปฏิบั ติทักษะ และนาไปสู่ การถ่ายโยงการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
นักศึกษาได้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
1 การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ผู้สอนควรจัดเวลาและโปรแกรมให้ผู้เรียนได้มีการ
ฝึกปฏิบัติทักษะซ้า ๆ และใช้กรณีศึกษาซ้าในหลายบทเรียนจะยิ่งแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงความสัมพันธ์
ต่างมิติของข้อมูลจากบทเรียนหนึ่ง สู่อีกบทเรียนหนึ่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการคิดแก่ผู้เรียน
2 เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เรียน และช่วงเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมในการเรียนรู้ตามรูปแบบต้องการฝึกปฏิบัติทักษะการคิด หาก
ผู้เรียนไม่มีความพร้อม การปฏิบัติกิจกรรมก็สาเร็จได้ยาก
3 การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะตามรูปแบบที่พัฒ นาขึ้น
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันที่มีหลักสูตรศิลปศึกษา โดยพัฒนาเป็นรายวิชา
เพื่อทบทวนเนื้อหาร่วมกับวิธีสอนก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สามารถนาไปปรับแทรก
อยู่ในรายวิชาด้านเนื้อหาศิลปะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. การค้นคว้าเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมกับการฝึกทักษะการคิดแก่นักศึกษาศิลปศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลา และความถี่ของโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สร้ า งขึ้ น นี้ ไ ปใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาศิ ล ปะโดยใช้ ก รอบแนวคิ ด เดี ย วกั น ในการสอนทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ
พัฒนาการสร้างสรรค์หรือแสดงออกโดยแนวทาง วิธีการหรือแนวคิดจากการศึกษาผลงานต้นแบบได้
3. การพัฒนาการวัดความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งงานวิจัยในครั้ง
ต่อไปสามารถพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ และ/หรือความสามารถใน
การถ่ายโยงการเรียนรู้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้
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1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
ข้าราชการเกษียณ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาประเมินผลและ
วิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็น
ผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบทดสอบการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตรกรรม
ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และ
ประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา สุ่มจินดา
สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร จันทะไข่สร อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาพพิมพ์ภาควิชา
ภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมในการสนทนากลุ่มเพื่อรับรองรูปแบบฯ
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาไพ ตีรณสาร
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิ งษ์ เพียศิริ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตรสถิตรัตน์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. อาจารย์. กิตติคุณ หุตะมาน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. อาจารย์ กิตติมา เก่งเขตรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
7. อาจารย์ วีณา ธนาไชยสกุล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้วย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษา
2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ และกรณีศึกษา
3. ตัวอย่างแบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ
4. แบบประเมินความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จากคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่
นักศึกษาสร้างขึ้น พร้อมเกณฑ์การประเมิน
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1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษา
หลักการและเหตุผล
สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มีหน้าที่หลัก คือการพัฒนาให้นักศึกษา
ผู้ ที่ ก าลั ง จะเป็ น ครู ใ นอนาคตให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สาหรับหลักสูตรศิลปศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาชีพทางการศึกษาที่มีเป้าหมายในการ
พัฒนาครูฝึกสอนศิลปศึกษาให้มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ฯ (มคอ.1)
ดังนั้นคุณสมบัติของนักศึกษาครูศิลปศึกษาที่ได้เรียนเนื้อหาศิลปะตามหลักสูตรอย่างครบถ้วนแล้ว
จึงถูกคาดหวังให้สามารถบู รณาการความรู้ทางศิลปศึกษาไปจัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตรที่
ครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ในขอบเขตเนื้ อ หาด้ า นศิ ล ปะปฏิ บั ติ ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ ศิ ล ปะวิ จ ารณ์ และ
สุนทรียศาสตร์
เป้ า หมายส าคั ญ ในการเรี ย นรู้ คื อ การที่ ผู้ เ รี ย นสามารถน าสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ ล้ ว ไปใช้ ใ น
สถานการณ์ใหม่ (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2533:288) อันหมายถึงการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of
learning) ซึ่งผู้เรียนไม่เพียงแต่จดจาความรู้ หรือมีความเข้าใจในความรู้อย่างลึกซึ้งได้เท่านั้น แต่ยัง
ต้องสามารถขยายความรู้ของตนด้วยการใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ดังนั้นการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ในวิชาชีพครูศิลปะคือ การที่ครูสามารถนาความรู้จากการเรียนรู้เนื้อหาทางศิลปะตามหลักสูตร
ไปใช้ในการออกแบบแผนการจั ดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้
วางแผนไว้ ซึ่งมีงานวิจัยมากมายที่กล่าวถึงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาที่มีความรู้ทางด้านเนื้อหาอย่างลึกซึ้งจะสามารถถ่ายโยงความรู้จากการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติสอนของตน (Fenwick, Endicott, Quinn, and Humphrey,2014) ดังนั้น
หากครูผู้สอนขาดความเข้าใจในความรู้ที่ตนเองต้องสอนอย่างลึกซึ้ง จะส่งผลต่อคุณภาพการสอนของ
ตน และปัจจัยที่มีผลต่อการสอนที่มีประสิทธิภาพได้แก่ การออกแบบแผนการสอน การสะท้อนจาก
ครูและผู้เรียน สิ่งแวดล้อมบรรยากาศในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย และความเป็นมืออาชีพของครู
(Womack, S. T., Pepper, S., Hanna, S. L., & Bell, C. D.,2015) ดังนั้นสาหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครูแล้วก่อนที่จะออกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงควรที่จะสามารถออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้เป็นอับดับแรก
สภาพปัญหาจากการขาดประสบการณ์ในการสอนของนักศึกษาครูก่อนออกปฏิบัติการสอน
พบว่า เมื่อเข้าไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระยะแรก นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ทางการสอนหรือมี
ประสบการณ์ทางการสอนน้ อย จะไม่สามารถหาวิธีการหรือการกระตุ้นให้นักเรียนคิดและเกิดการ
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เรี ย นรู้ (Levin, Daniel, Hammer, David & Coffey, Janet , 2009 อ้ า งถึ ง ใน พศิ น แตงจวง,
2554) นอกจากนี้สาหรับนักศึกษาครูศิลปศึกษายังประสบปัญหาด้านความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะ
เนื่องจากมีสาเหตุส่ว นหนึ่งมาจากธรรมชาติขององค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งถูกจัดว่าเป็นองค์ความรู้ที่
ซับ ซ้อน (ill-Structure domain) โดยองค์ความรู้ทางศิล ปะมีส่ ว นประกอบของความรู้ที่มี ค วาม
ซับซ้อนและไม่เป็นระบบ (A. D. Efland, 1995) ทาให้นักศึกษาฝึกสอนศิลปศึกษามีความรู้อย่างผิว
เผินและจากัด ขาดความเข้าใจในความรู้ศิลปะที่ใช้สอนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง (Koroscik, 1993a;
Kowalchuk, 1997; Short, 1993, 1995; Tiranasar & Boonyananta, 2011) อี ก ทั้ ง ครู ผู้ ส อน
ศิลปศึกษาส่วนมากมีความรู้พื้นฐานทางศิลปะไม่ครบทั้ง 4 แกนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี ฯ (มคอ.1) (บุ ญ เสริ ม วั ฒ นกิ จ , 2551 อ้ า งถึ ง ในบุ ญ เสริ ม วั ฒ นกิ จ , 2557 : 115 )
นักศึกษาศิลปศึกษาที่แม้ผ่านการเรียนและการประเมินจากรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมาครบถ้วน
แล้ ว ก็ไม่ได้แสดงถึงความส าเร็ จ ในการประยุกต์ ใช้ความรู้ กับการปฏิบัติงานของตนที่ กาลั ง จะฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (Guttman, 2011; Short, 1995)
จากช่องว่างระหว่างเป้าหมายในการจัดการศึกษาศิลปศึกษา และสถานการณ์ของปัญหาใน
การขาดความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา รวมถึงการขาดประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ศิลปะสาหรับนักศึกษาศิลปศึกษาให้มีความเข้าใจองค์ความรู้ทางศิลปะ และมีความสามารถใน
การถ่ายโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้รับไปสู่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ศิลปะที่มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา อัน
ได้แก่
1) ความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะตามหลักการจัดการเรียนรู้แบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE)
2) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาศิลปศึกษา ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยง
องค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา
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หลักการและขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย
จุดประสงค์
วิธีการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เพื่อให้เกิดการใช้ 1. การจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ 1. ผู้เรียนพัฒนาเป็นผู้ที่มี
ข้อมูลที่จะทาให้
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ ซึ่งมีที่มา
ความเข้าใจในเนื้ อ หา
เกิดโครงสร้าง
มุมมอง รูปแบบที่แตกต่าง
ความรู้ทางศิลปะ เกิด
ความรู้ในเรื่องที่ 2. การกาหนดหั ว ข้อของบทเรียนที่เป็น
โครงสร้ า งความรู้ ที่
เรียนในหลากมิติ
ตัวเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ จากการบูร
ซับซ้อน
ณาการจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ไว้
ด้วยกัน เช่น ศิลปิน ชิ้นงานศิลปะที่มี
ชื่ อ เสี ย ง การออกแบบ ทั ศ นธาตุ
หลักการออกแบบ เป็นต้น
2. การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้
จุดประสงค์
วิธีการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เพื่ อ ท าให้ ผู้ เ รี ย น 1. การฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ 1. ผู้ เ รี ย นรั บ รู้ขั้ น ตอนการ
เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ เรี ย นรู้ ได้ แ ก่ การแนะน าความรู้ใหม่ คิ ด และสามารถปฏิ บั ติ
อย่างมีความหมาย
การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ความรู้ และ ทักษะการคิดที่จาเป็นได้
2. ทาให้ ผู้ เรี ย นได้ฝึ ก การถ่ายโยงการเรียนรู้
ตามขั้นตอน อันเป็นการ
กระบวนการทาง 2. ใช้กลยุทธ์การสอนทักษะการคิดในการ พัฒนากระบวนการทาง
ปั ญ ญ า ที่ เรี ย นรู้ ที่ ฝึ ก ผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ปัญญา
หลากหลาย
ขั้นตอนของทักษะการคิดก่อน โดยใช้
เนื้อหาความรู้ที่ผู้เรียนคุ้นเคย และค่อย
ๆ ลดการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ใน
ระหว่างการสอนและฝึกปฏิบัติทักษะลง
ทีละน้อย(scaffolding)
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3. การสร้างการตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง
จุดประสงค์
วิธีการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ทาให้ผู้เรียนเกิดความ 1. การกระตุ้น ให้ ผู้ เ รียนตระหนั ก ใน 1. ผู้เรียนเกิดกระบวนการรู้
ตระหนั ก รู้ ใ นการคิ ด
คุ ณ ค่ า ของบทเรี ย นที่ ก าลั ง จะ คิด รับรู้วิธีคิดของตนเอง
ข อ ง ต น เ อ ง ห รื อ มี
เกิดขึ้น และให้ผู้เรียนระบุหรือรับรู้ จนเกิ ด การเรี ย นรู้ จ าก
ก ร ะ บ ว น ก า ร รู้ คิ ด
จุ ด ประสงค์ ใ นการเรี ย นรู้ ที่ จ ะ พฤติกรรมของตนเองที่
(Metacognition)
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเกิดขึ้น ใน สั ม พั น ธ์ กั บ ผลของการ
เรี ย นรู้ ท าให้ เ กิ ด นิ สั ย
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ การคิดที่ดีตอ่ ไป
ผู้ เ รี ย นได้ เ ฝ้ า ดู สะท้ อ น และ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ใน
แต่ ล ะครั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หาและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พื่ อ รั บ รู้
ความสั ม พั น ธ์ ข องพฤติ ก รรมและ
ผลที่ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นสรุปและ
ประเมินผลหลั งการเรียนรู้ ทั ก ษะ
การคิดในแต่ละครั้ง
โดยหลักการของรูปแบบการเรียนรู้ข้างต้นทาให้เกิดขั้นตอนกระบวนการในการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษา
จะต้องใช้ในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานสาระศิลปะ
(ทั ศ นศิ ล ป์ ) โดยมี ห ลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะแบบบู ร ณาการเนื้ อ หาทั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์
ศิลปะวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์และศิลปะปฏิบัติ ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาแบบมี
หลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน (DBAE)
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ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ
1 ขั้นเตรียมการสอน
ผู้สอนเป็นผู้ดาเนินการเตรียมการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยวางแผนและจัดเตรียมข้อมูล
ก่อนที่จะดาเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและการกาหนดบทเรียน โดยบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรในหลากหลายมิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1.1 การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร โดยแบ่ ง ประเภทของจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต ร
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) เป็นหมวดหมู่ตามตามแนว
ทางการจั ดการเรี ยนรู้แบบมีห ลักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน(DBAE) ได้แก่ สุ นทรียศาสตร์ ,
ประวัติศาสตร์, ศิลปะวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ
1.1.2 การบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร ให้แต่ละบทเรียนประกอบด้วย
1) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
2) จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการรับรู้
3) จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น พุ ท ธิ พิ สั ย ( Cognitive Domain) ทั ก ษ ะ
(Psychomotor) และ จิตพิสัย (Affective Domain) อย่างครบถ้วน
1.2 การวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนกาหนดหลักฐานและกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียน
สะท้อนผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน ตามแนวทางในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ประกอบด้วย
1.2.1 การระบุชิ้นงาน กาหนดหลักฐานที่สะท้อนผลการเรียนรู้ครบถ้วนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยแบ่งประเภทของชิ้นงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ชิ้นงานในการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัดด้านศิลปะปฏิบัติในบทเรียน
2) ชิ้นงานในการรับรู้ โดยระบุคาสั่งในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งชิ้นงานในการรับรู้เกิดขึ้นได้ 2 ระยะ ได้แก่ ก่อน
และหลังการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
การระบุหลักฐานชิ้นงานข้างต้น ผู้สอนสามารถกาหนดรายละเอียดที่ไม่ได้ปรากฎใน
ตัวชี้วัดจากหลักสูตรเพิ่มเติมได้ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของการแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานมี
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ความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทาให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่ชื่อของ
บทเรียนได้
1.2.2 การเลื อ กกรณี ศึ ก ษา ผู้ ส อนรวบรวมข้ อ มู ล ความรู้ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ มี เ นื้ อ หา
เกี่ย วข้องกับ บทเรียนที่จะนาไปใช้เป็นสื่ อในขั้นสอนทักษะการคิด การพิจารณา
กรณีศึกษาควรมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีองค์ความรู้ ที่จาเป็นและสอดคล้ องกับจุด ประสงค์ การเรี ยนรู้ และมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของบทเรียนในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้าน
2) มีเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
3) การรับข้อมูลจากศึกษากรณีศึกษาใช้เวลาเหมาะสมกับเวลาที่มีในชั้นเรียน หาก
เป็นกรณีศึกษาที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้มาก ควรกาหนดให้ผู้เรียนใช้
กรณีศึกษาเหล่านั้นในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเวลา
4) หากเป็นบทเรียนแรก ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อการสอนทักษะการคิดใหม่ แก่ผู้เรียน
ข้อมูลในกรณีศึกษาควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือรู้อยู่แล้วได้ เพื่อให้ผู้เรียน
มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ทักษะการคิดใหม่มากกว่าจะต้องเกิดความเข้าใจในความรู้
ใหม่ แต่เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการคิดในการเรียนรู้เป้าหมายได้คล่อง
แล้ ว จึ งสามารถเลื อกกรณี ศึก ษาที่มีเ นื้อหาที่ มุ่งเน้ นให้ ผู้ เรี ยนเกิด การเรี ย นรู้
ความรู้ใหม่
5) ชุดกรณีศึกษาของบทเรียน มีเนื้อหาหลากหลายตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบมี ห ลั ก เกณฑ์ เ ป็ น พื้ น ฐาน(DBAE) ได้ แ ก่ ความรู้ ด้ า นสุ น ทรี ย ศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ อย่างน้อย 3 ด้าน
6) ชุดกรณีศึกษาของบทเรียนมีความหลากหลายด้านประเภทของสื่อ โดยพิจารณา
จากความเป็ น นามธรรมและรู ป ธรรมตามกรวยประสบการณ์ ( Core of
experience) ของเอดการ์ เดล (Edgar Dale) ที่พยายามจัดสื่อหรือกรณีศึกษา
ให้ มีความเป็ น รูปธรรมมากที่สุ ดก่อน เพื่อให้ นักศึกษาเกิ ดการเรียนรู้จากการ
กระท า (Active Learning) ภาพและนามธรรมเป็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่
ประสบการณ์ ต รง สถานการณ์ จ าลอง การสาธิ ต การศึ ก ษานอกสถานที่
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ สื่อวีดีทัศน์ เสียง ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนภาพ และข้อความ
เสียงพูดอันเป็นสื่อที่มีความเป็นนามธรรมมากที่สุด
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7) เมื่อพิจารณาชุดกรณีศึกษาจากทุก ๆ บทเรียนที่มีในทั้งภาคการศึกษาแล้ว มี
ความหลากหลายด้านขอบเขตของเนื้อหา ควรให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ย วกับ ศิล ปะที่มีการกล่าวถึงศิลปะจากแหล่ งกาเนิดในระดับต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภู มิภาค หรือ ระดับสากล อย่าง
ครบถ้วน
1.2.3 การวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ทั ก ษะการคิ ด ในการเรี ย นรู้ ที่ จ าเป็ น โดยวิ เ คราะห์ ทั ก ษะการคิ ด ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะใช้ในกิจกรรมแต่ละครั้งในบทเรียน ซึ่งใน 1
บทเรี ย นควรประกอบด้ว ยกิจ กรรมการเรีย นรู้ห รื อใช้ ทัก ษะการคิ ดครบถ้ว นทั้ง 4
ทักษะ โดยพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์และกิจกรรม ดังนี้
จุดประสงค์การเรียนรู้/ลักษณะกิจกรรม
1. การเรียนรู้ข้อมูลความรู้ใหม่จากกรณีศึกษาที่
หลากหลายในบทเรียน

ทักษะการคิดที่สอดคล้อง
การแนะนาความรู้ใหม่

2. การทาความเข้าใจในความรู้เรื่องหนึ่ง ๆ ให้มากขึ้น

การเชื่อมโยงความรู้

3. การนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่แตกต่างกับ
ที่เรียนรู้ ทาให้เกิดความเข้าใจในการนาความรู้ไป
ใช้มากขึ้น

การใช้ความรู้

4. การฝึกให้ผู้เรียนใช้ความรู้แก้ปัญหาในบริบทใหม่
ที่ไม่เหมือนกับที่ได้เรียนรู้หือฝึกมาก่อน

การถ่ายโยงการเรียนรู้

1.3 การสร้างตัวแทนความรู้ ได้แก่ การสร้างแผนผังในรูปแบบต่าง ๆ แสดงเครือข่ายโครงสร้ าง
ความรู้ของบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลจากกรณีศึกษา
ต่ า ง ๆ กั บ บทเรี ย น อั น เป็ น การช่ ว ยตรวจสอบเนื้ อ หาที่ จ ะใช้จั ดการจัด การเรี ยนรู้ ว่า มี ความ
หลากหลายและครอบคลุมมุมมองตามมิติที่หลากหลายอย่างครบถ้วน
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2 ขั้น สอน เป็ น กิจ กรรมจั ดการเรียนรู้โ ดยใช้ กรณีศึ ก ษาในการสอนทัก ษะการคิด ในการเรี ย นรู้
ประกอบด้วย
2.1 ขั้นนา เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างความตระหนักรู้ในการคิดของผู้เรียนก่อนการสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.1 การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยนเห็ น ความส าคั ญ ของการเรี ยนรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ศ นคติ ที่ ดี ต่อ
บทเรียนในด้านคุณค่า เห็นความสาคัญของบทเรียนที่มีต่อชีวิตประจาวันแก่ผู้เรียน
2.1.2 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อให้การเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น
มีประสิทธิภาพต่อไป
2.2 ขั้นสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ตามขั้นตอน
การคิดจากงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2549) ประกอบด้วยการเรียนรู้ทักษะ
การคิด ดังนี้
1) การแนะนาความรู้ใหม่ เป็นการเพิ่มโครงสร้างความรู้ผ่านกระบวนการสร้างความรู้
และทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายในเรื่องที่เรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอน
การคิด ดังนี้
1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้
2. ศึกษาเรื่องที่ต้องการรู้โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมให้มีความหมายกับตนเอง
4. นาเสนอ/อธิบายข้อความรู้ตามความหมายที่ตนได้สร้างขึ้น
2) การเชื่ อ มโยงความรู้ เป็ น การท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในความรู้ ม ากขึ้ น โดยการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ในมิติและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่ อ
สร้างเครือข่ายโครงสร้างความรู้ที่ซับซ้อน ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ครอบคลุม
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
3 จัดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล/องค์ประกอบของเรื่อง
3) การใช้ความรู้ สถานการณ์ในการนาความรู้ไปใช้ไม่แตกต่างกับที่ได้เรียนรู้ โดยใช้
แนวทางมาจากสถานการณ์เดิม(การเรียนรู้) ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
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1. ทบทวนความรู้เดิมที่มี
2. มองเห็นความเหมือนของสถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิมที่เคยเรียนรู้มา
3. นาความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรียนรู้แล้ว
4) การถ่ายโยงการเรียนรู้ สถานการณ์ในการนาความรู้ไปใช้มีความแตกต่างกันอย่าง
มากกับ สถานการณ์ในการเรียนรู้แต่มีความเกี่ยวข้องกันในบางส่ ว น ซึ่งต้องใช้
เนื้อหาความรู้เดิมบูรณาการเข้ากับความรู้อื่นที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายในงานใหม่ได้
ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด ดังนี้
1. การสารวจทาความเข้าใจลักษณะสถานการณ์ใหม่
2. การทบทวนความรู้เดิมที่มีและคัดเลื อกความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องสอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ใหม่
3. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับสถานการณ์ แล้วปรับเปลี่ยนความรู้
เหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่
4. การเปลี่ยนแปลงรูปความรู้เหล่านั้นให้เหมาะกับสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการ
ความรู้ เดิมเหล่ านั้น กับความรู้ทักษะอื่นที่จาเป็นเพื่อให้ ส ามารถคิด/กระทา/
สื่อสารได้ในสถานการณ์ใหม่
ทักษะการคิดที่ใช้ในการเรีย นรู้ตามรูปแบบฯ ข้างต้น ต้องการกลยุทธ์ในการสอนทักษะ
การคิดใหม่ให้ผู้เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวทางในการพัฒนาการคิดของ Bayer (1997)
โดยในระยะแรกใช้เนื้อหาที่ผู้เรียนคุ้นเคยก่อน เพื่อเน้นให้เรียนรู้ขั้นตอนของทักษะการคิดเป็นหลัก
และเมื่อผู้เรียนมีความชานาญในทักษะการคิดนั้น ๆ แล้วจึงใช้เนื้อหาใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการยากที่ผู้เรียนจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ทั้งกระบวนการของทักษะการคิด
ใหม่และเนื้อความรู้ใหม่ที่ไปพร้อม ๆ กัน โดยมีขั้นตอนของกลยุทธ์การสอนทักษะการคิดใหม่ ดังนี้
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
1) การแนะนาทักษะการคิดใหม่ ที่ต้องการพัฒนา โดยการสาธิตกระบวนการให้ชัดเจน และ
แสดงการทางานทีละขั้นตอน ให้หลักการหรือกฎสาหรับการทางานในทักษะนั้น ๆ
2) การฝึกปฏิบัติทันทีหลังการแนะนาทักษะการคิดใหม่ มีการช่วยเหลือแนะนาจากผู้สอนมาก
และเน้นที่กระบวนการคิดที่ต้องการฝึกมากกว่าเน้นความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
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3) การฝึกฝนปฏิบัติซ้าโดยได้รับความช่วยเหลือ ผู้เรียนหาวิธีการที่จะทาให้ทักษะนั้นเกิดขึ้น
ในตัวเอง มีการช่วยเหลือน้อยกว่าการฝึกในขั้นต้น และเน้นที่การเรียนรู้เนื้อหามากขึ้นกว่า
การฝึกทักษะการคิด
4) การปฏิบัติทักษะด้วยตนเองตามแนวทางของทักษะที่ฝึก โดยมีหลักการแนวทางในการ
ปฏิบั ติให้ ให้ ผู้ เรี ย นน าตนเองที่จะฝึ กปฏิบัติทักษะด้ว ยตนเองนอกเวลา เพื่อให้ เกิดความ
ชานาญ
ในการฝึกทักษะการคิดในการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะหากผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติทักษะการคิด
ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถจัดให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดเดิมซ้าอีกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มการฝึกทักษะ
การคิดใหม่ต่อไป
2.3 ขั้นสรุปและประเมินผล
การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสะท้อนคิดระหว่างการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ในการคิดของตนเอง เป็นการพัฒนานิสัยการคิดในการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป โดย
พิจารณาในประเด็นดังนี้
2.3.1 สรุปการเรียนรู้ด้านเนื้อหา การให้ผู้เรียนได้สารวจ รวบรวมความรู้ความเข้าใจด้าน
เนื้ อหาจากการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เห็ นภาพรวมของข้อมูล ความรู้ในมิติต่าง ๆ แล้ว
เปรียบเทียบกับโครงสร้างความรู้เดิมก่อนการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้เกิดความตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้ของตนเอง
2.3.2 สรุปการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการ การจัดให้ผู้เรียนได้สารวจ รวบรวม และ
สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสรุปเป็นกระบวนการในการเรียนรู้
พร้ อ มกั บ การประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องตนเอง เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป นอกจากนี้ผู้สอนยัง
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติทักษะการคิดของผู้เรียน เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนพร้อมที่
จะฝึกทักษะการคิดใหม่ต่อไปได้หรือไม่ หากผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติทักษะการคิด
ได้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ ส อนสามารถให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการคิ ด เดิ ม ซ้ า โดย
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการฝึกในแต่ละครั้งได้
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3 การประเมินผลการการเรียนรู้
การประเมินความความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษา เป็นการ
ประเมินภาพรวมจากการเรียนรู้หลังใช้รูปแบบฯ โดยผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะการคิดครบทั้ง 4
ทักษะแล้ว ประกอบด้วย
3.1 การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษา ใช้เครื่องมือในการประเมิน
ประกอบด้วย
1.) แบบทดสอบการเขียนสะท้อนผลงานศิลปะและเกณฑ์การประเมิน เพื่อวัดความเข้าใจใน
องค์ความรู้ศิลปะของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ
Stavropoulos (1992) ที่นาเสนอวิธีการประเมินการเรียนรู้ทัศนศิลป์จากการเขียนเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะของนักเรียน โดยใช้ตัวแปรจากการจัดแบ่งมิติข้อมูลด้านต่าง ๆ ในการวินิจฉัย
ความเข้าใจศิล ปะของผู้ เรียน และความสอดคล้ องกับมาตรฐานสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(ทัศนศิล ป์ ) ตัว ชี้วัดในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย โดยนักศึกษาสามารถแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในที่สังเกตได้จากผลงานศิลปะ ทั้งองค์ประกอบและการสื่อ
ความหมายกับข้อมูลภายนอกหรือบริบทของผลงานศิลปะ แบบประเมินให้นักศึกษาเลือก
ภาพผลงานทัศนศิลป์ พร้อมข้อมูลประกอบ คนละ 1 ภาพ ซึ่งภาพผลงานที่นามาใช้นามา
จากเอกสารการสอนในรายวิ ชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก ที่นักศึกษาได้
ผ่านการเรียนตามหลักสูตรมาแล้ว โดยพิจารณาตัวบ่งชี้ดังนี้ การวิเคราะห์ทัศนธาตุ การ
วิเคราะห์หลักการออกแบบ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายกับองค์ประกอบ
และการสร้างสรรค์งานเพื่อสื่อความหมาย และการใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ในการบรรยาย
จุดประสงค์เนื้อหาในผลงาน
2.) เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์ เพื่อวัดความเข้าใจในองค์ความรู้ศิลปะของผู้เรียนที่สะท้อน
ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลจากบทเรียน โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ Kowachuk
(1999) โดยเชื่อมโยงความซับซ้อนของผังมโนทัศน์กับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา
ซึ่งผังมโนทัศน์ที่มีองค์ประกอบของตัวแทนความรู้น้อย มีการเชื่อมโยงน้อยแสดงถึงความไม่
ละเอียดและมีความรู้อย่างหยาบ ๆ ในขณะที่ผังมโนทัศน์ที่มีเครือข่ายละเอียดระหว่าง
ความคิดต่าง ๆ แสดงถึงความซับซ้อน อีกทั้งผังมโนทัศน์ที่มีการเชื่อมโยงข้ามหัวข้อ โดย
แสดงมุมมองที่หลากหลายแสดงถึงความเข้าใจในระดับสูง โดยพิจารณา ความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูล การจัดระบบของข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล และการออกแบบ
ตกแต่ง
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3.2 การประเมิน ความสามารถในการถ่า ยโยงการเรี ยนรู้ ข องนั กศึก ษาศิล ปศึก ษา ในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการนาความรู้
จากการอบรมมาใช้ ใ นการออกแบบการจั ด การเรีย นรู้ ที่พิจารณาประเด็ น คุ ณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ในขั้ นตอนของกิจกรรม
การเรียนการสอนมีการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และใช้ความรู้จากภาพ
ผลงานศิลปะที่วิเคราะห์จากแบบทดสอบความเข้าใจในความรู้ข้างต้น
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของ
นักศึกษาศิลปศึกษา ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ทักษะในแต่ละ
บทเรียน โดยแต่ละครั้งใช้เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เกิน 2 ชั่วโมง มีแนวทางในการพิจารณาจัด
ระยะเวลาในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ในระยะแรกเพื่อสอนทักษะการคิดแก่ผู้เรียน ใช้เนื้อหาที่ผู้ เรียน
คุ้นเคยก่อน เมื่อผู้สอนประเมินผู้เรียนว่าสามารถปฏิบัติทักษะการคิดที่ต้องการได้แล้วจึงสอน
ทักษะการคิดใหม่ต่อไป หากพิจารณาแล้วว่าผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติทักษะการคิดที่ต้องการ
ฝึกได้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะการคิดเดิมซ้า โดยเปลี่ยนเนื้อหาจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของ
การฝึกทักษะการคิดนั้น ๆ
2. หลังจากผู้เรียนปฏิบัติทักษะการคิดที่ต้องการได้แล้ว มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจเนื้อ หา
ของบทเรียน โดยใช้เนื้อหาใหม่ที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้เวลาในการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนน้อยลงเนื่องจากปฏิบัติทักษะเองได้แล้ว โดยการจัดเวลาในการสอนตามรูปแบบฯ
สามารถดาเนินการได้
บทบาทผู้สอน
ผู้ ส อนมีบ ทบาทอย่ างมากต่อความส าเร็จในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒ นาขึ้ น
โดยจะต้องทาหน้าที่เตรียมบทเรีย นที่มีการบูรณาการเนื้อหาความรู้ รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการ
เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม แล้วดาเนินการตามหลักการและขั้นตอนของรูปแบบฯ ซึ่งรายละเอียด
ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
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ก่อนการสอน (เตรียมการสอน)
1 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการคิดในการเรียนรู้ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ รวมทั้งกลยุทธ์
การสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ ขั้นตอน แนวทางในการนาไปใช้
2.การเตรียมการสอน ประกอบด้วย
2.1 ออกแบบบทเรียนจากการวิเคราะห์หลักสูตรและบูรณาการจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร
ให้มีความหลากหลาย กาหนดหัวข้อเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมและน่าสนใจกับผู้เรียน และ
วางแผนกิจกรรมเพื่อสอนทักษะการคิดในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่
ละครั้ง
2.2 สารวจ รวบรวมและคัดเลือกกรณีศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบทเรียน
2.3 สร้ า งตั ว แทนความรู้ ข องบทเรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบความหลากหลายครบถ้ ว นของเนื้ อ หาใน
บทเรียน
ระหว่างการสอน (ขั้นสอน)
7. ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้
8. เป็นผู้แนะนาในการฝึกปฏิบัติทักษะ และช่วยเหลือผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้
9. สังเกต ให้ข้อมูลย้อนกลับและประเมินผู้เรียนในกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อพิจารณาว่าจะให้ผู้เรียน
เรียนรู้ทักษะการคิดใหม่หรือฝึกปฏิบัติทักษะเดิมซ้า
หลังการสอน (การวัดและประเมินผล)
10. ดาเนินการวัดและประเมินความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของผู้เรียน
บทบาทผู้เรียน
ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นที่ จ ะท าให้ จุ ดประสงค์ ข องการพั ฒ นาตามเป้ า หมายของรู ปแบบฯ ประสบ
ความสาเร็จ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
ระหว่างการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ
1. ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ โดยปรับทัศนคติในขั้นต้นก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมของบทเรียน
ในการเห็นคุณค่าของบทเรียนและกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดด้วยตนเองนอกเวลา โดยใช้แนวทางที่ได้จากการฝึกในชั้นเรียน
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3. สรุปบทเรียนทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ ประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรมกับผลการ
เรียนรู้ที่ได้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการคิด
หลังการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ
4. ทบทวนและปฏิบัติทักษะการคิดในการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกไปใช้ในรายวิชาอื่น ๆ
นาขั้นตอนกระบวนการที่ได้จากการฝึกทักษะไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง
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2. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ และตัวอย่างกรณีศึกษา
บทเรียนเรื่อง “ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ”
เวลา 14 ชั่วโมง ( 7 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง)
1 เป้าหมายการเรียนรู้
1.1 ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้และความสัมพันธ์ของความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ในรูปแบบแผนผังได้อย่างครบถ้วน
1.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบมาใช้ในการวิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม
1.3 ผู้เรียนสามารถระบุ อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบได้อย่างครบถ้วน และสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของรูปแบบฯได้ด้วยตนเอง
1.4 ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้จากบทเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาได้
2 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
2.1 ทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยมีหลักการออกแบบ
เป็นแนวทางในการจัดกระทาทัศนธาตุ เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ให้สามารถสะท้อน
ความคิด ความรู้สึกที่ศิลปินหรือผู้สร้างงานต้องการ
2.2 การแสดงออกผ่านงานทัศนศิลป์เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ตามที่ต้องการประกอบด้วย
การใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบที่เหมาะสม รวมถึงวัสดุ เทคนิคที่สอดคล้องกัน
2.3 การเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบ เริ่มต้นจากการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าความสาคัญ
ของบทเรียนและรับรู้เป้าหมายในการเรียนรู้อย่างชัดเจน แล้วจึงเป็นการสอนทักษะการคิดใน
การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสร้างความรู้ เชื่อมโยงความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดที่จาเป็นในการเรียนรู้ แล้วควรมีการสรุปผลการเรียนรู้
จากการประเมินตนเองเปรียบเทียบกับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ทั้งด้านเนื้อหาและด้านทักษะ
กระบวนการ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งต่อไป และเกิดเป็นนิสัยในการเรียนรู้ที่ดี
2.4 การเรียนรู้ศิลปะมีแนวทางในการศึกษา 2 ประเภทหลัก ๆ คือ การเรียนรู้จากการศึกษา
ผลงานศิลปะ(การรับรู้) และ การเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งการเรียนรู้ทั้ง 2
ประเภทข้างต้นจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านศิลปะซึ่งกันและกัน
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2.5 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้หรือการประยุกต์ใช้ความรู้
ในสถานการณ์ใหม่ที่มีบริบทแตกต่างจากที่เคยได้เรียนรู้อย่างมาก โดยจะต้องมีการปรับ
มุมมองการใช้ความรู้และต้องบูรณาการความรู้ที่มีกับความรู้ด้านอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานใหม่ได้ ซึ่งในที่นี้ความรู้ใหม่ที่จะต้องนามาบูรณาการกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้คือ วิธีการในการจัดการเรียนรู้และ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์)
ของหลักสูตรแกนกลางฯ
3 หลักฐานการเรียนรู้
จุดประสงค์
1 ผู้เรียนสามารถ

แสดงความรู้และ
ความ สัมพันธ์ของ
ความรู้เรื่องทัศน
ธาตุและหลักการ
ออกแบบใน
รูปแบบแผนผังได้
อย่างครบถ้วน

หลักฐาน
• การเขียนแผนผัง

วิธีวัด
• ประเมินคุณภาพ

เครื่องมือวัด
• เกณฑ์ในการ

แสดงความรู้เรื่อง
แผนผังที่แสดง
ประเมิน
ทัศนธาตุ และ
ข้อมูลความรู้ที่มี
คุณภาพผังมโน
หลักการออกแบบ
อย่างสมบูรณ์ตาม
ทัศน์
รวมถึงแสดงออก
เนื้อหาที่ได้ศึกษา
ของทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ
แต่ละประเภทที่
ส่งผลต่อผู้ชม
2 ผู้เรียนสามารถ
• การเขียนวิเคราะห์ • ประเมินคุณภาพ • เกณฑ์การ
นาความรู้เรื่อง
ผลงานศิลปะที่
ของการเขียน
ประเมินการ
ทัศนธาตุและ
แสดงถึงความ
วิเคราะห์ผลงาน
วิเคราะห์ผลงาน
หลักการ
เชื่อมโยงที่ทัศนธาตุ ศิลปะ โดยใช้ทัศน
ศิลปะ โดยใช้
ออกแบบมาใช้ใน และหลักการ
ธาตุและหลักการ
ทัศนธาตุและ
การวิเคราะห์
ออกแบบในผลงาน
ออกแบบเชื่อมโยง
หลักการ
ผลงานศิลปะ
นั้นทาให้เกิดการสื่อ ไปถึงการแสดงออก ออกแบบที่
และสร้างสรรค์
ความหมาย
ของผลงาน
แสดงเหตุผล
ผลงานศิลปะเพื่อ ความรู้สึก
• ประเมินคุณภาพ
ของการ
ของผลงานที่
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หลักฐาน

สื่อความหมายได้ • ภาพหรือผลงาน
อย่างเหมาะสม
ศิลปะที่สร้างจาก
ทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบที่
สามารถสื่อ
ความหมาย พร้อม
เหตุผลในการจัด
องค์ประกอบ

3 ผู้เรียนสามารถ

ระบุ อธิบาย
ขั้นตอนการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบได้อย่าง
ครบถ้วน และ
สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของ
รูปแบบฯได้ด้วย
ตนเอง

4 ผู้เรียนสามารถ

ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

สามารถใช้ทัศนธาตุ แสดงออกใน
และหลักการ
ผลงาน
ออกแบบ เพื่อสื่อ • เกณฑ์ในการ
ความ หมายได้ตาม
ประเมิน
เป้าหมาย พร้อม
คุณภาพการสื่อ
เหตุผล
ความหมายจาก
การใช้ทัศนธาตุ
และหลักการ
ออกแบบ พร้อม
เหตุผลอ้างอิง
• การเขียนระบุ
• ประเมินคุณภาพ • เกณฑ์ในการ
ขั้นตอนในการทา
ของข้อมูลที่แสดง
ประเมินแผนผัง
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการเรียนรู้
หรือขั้นตอนใน
ตามรูปแบบฯ
นักศึกษาเขียนสรุป
การระบุ
• การปฏิบัติงาน
ภายหลังการจัดการ กิจกรรมการ
เรียนรู้
เรียนรู้ที่ผ่านมา
ตามที่ได้รับ
• ผลการปฏิบัติงานใน ได้ในแต่ละ
มอบหมาย
ขั้นตอนอย่าง
ทักษะต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง
ครบถ้วน
• เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน
ที่ฝึกปฏิบัติ
ทักษะ
• แผนการจัดการ
• ประเมินคุณภาพ • เกณฑ์การ
เรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความสอดคล้องของ ประเมิน
จากบทเรียน ที่
เนื้อหาภายใน
คุณภาพ
สอดคล้องตาม
แผนการสอนกับ
แผนการจัดการ
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ความรู้จาก
บทเรียนให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาได้

หลักฐาน

วิธีวัด

มาตรฐานตัวชี้วัด
จุดประสงค์ของ
ของหลักสูตร
หลักสูตร
แกนกลางฯ
• ประเมินจาก
• การนาแนวทางใน
จุดประสงค์และ
การสอนศิลปะ
ขัน้ ตอนในการ
ทักษะการคิดและ
ออกแบบแผนการ
ขั้นตอนตามรูปแบบ จัดการเรียนรู้
ฯไปประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้

เครื่องมือวัด
เรียนรู้ ที่มี
แนวทางตาม
หลักการและ
ขั้นตอนของ
รูปแบบฯที่ได้
เรียนรู้

สรุปหลักฐานการเรียนรู้
3.1 แผนผังแสดงความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
3.2 การเขียนระบุขั้นตอนของรูปแบบในการทากิจกรรมการเรียนรู้
3.3 การเขียนวิเคราะห์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงความเชื่อมโยงที่ทัศนธาตุและหลักการออกแบบใน
ผลงานนั้นทาให้เกิดการสื่อความหมายความรู้สึก
3.4 ผลงานศิลปะที่สร้างจากทัศนธาตุและหลักการออกแบบที่นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาผลงาน
ของศิลปิน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพื่อสื่อความหมาย พร้อมเหตุผลใน
การจัดองค์ประกอบ
3.5 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้จากบทเรียน ที่สอดคล้องตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางฯและใช้แนวทางในการสอนศิลปะ ทักษะการคิดและขั้นตอนตามรูปแบบฯ
4 กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่องทัศนธาตุ 1 (เส้น รูปร่าง รูปทรง และ ที่ว่าง/การสร้าง
ความรู้)
4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 เรื่องทัศนธาตุ 2 (น้าหนัก พื้นผิวและสี/การเชื่อมโยงความรู้)

303
4.3 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3 เรื่องหลักการออกแบบ (การสร้างความรู้และเชื่อมโยง
ความรู้)
4.4 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 4 เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ (การใช้ความรู้:
วิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะ )
4.5 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 5 เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ (การถ่ายโยงการเรียนรู้
1 : สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ)
4.6 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 6 เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ (การถ่ายโยงการเรียนรู้
2 : ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ )
4.7 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 7 เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ (การถ่ายโยงการเรียนรู้
3 : ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ )
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ตัวย่างแผนการจัดการเรียนรู้เรือ่ ง “ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ”
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
ทัศนธาตุ 1 (เส้น รูปร่าง รูปทรง และ ที่ว่าง) : การสร้างความรู้
เวลา 3 ชัว่ โมง
4.1.1. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1.1.1. ผู้เรียนมีทัศนคติการเรียนรู้ที่ดี มีเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน และเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
4.1.1.2. ผู้เรียนสามารถสร้างและสรุปความรู้ทัศนธาตุเรื่อง เส้น รูปร่าง รูปทรง และที่ว่างได้
ครบถ้วนตามเอกสารจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่กาหนดให้
4.1.1.3. ผู้เรียนสามารถสรุปขั้นตอนทักษะการคิดในการสร้างความรู้ ความสาคัญของการสร้าง
ความรู้ และนาไปฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองนอกเวลา
4.1.2. สาระสาคัญ
4.1.2.1. ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางศิลปะมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูศิลปะที่
ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน
4.1.2.2. เส้น รูปร่าง รูปทรง และ ที่ว่าง เป็นทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมี
ลักษณะ ประเภทและส่งผลต่อความรู้สึกแตกต่างกัน
4.1.2.3. ทักษะการคิดเพื่อสร้างความรู้เป็นการทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความรู้ใหม่ที่มาจาก
การเชื่อมโยงกับความรู้เดิมในเรื่องนั้น ๆ
4.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที 1
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ขั้นตอนตามรูปแบบฯ
1 ขั้นนา

1.1 เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของงาน
การเรียนรู้

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(บทบาทผู้สอน)
1. ผู้สอนสอบถามผู้เรียนถึงการทดสอบ
ก่อนเรียน(pre-test) ที่ผ่านมาให้
ผู้เรียนประเมินตนเองด้านความรู้
และการเรียนรู้ และสอบถามถึง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การสอนศิลปะในโรงเรียน
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนถึงปัญหาการ
จัดการเรียนรู้หากครูขาดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา และไม่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอตามความต้องการของ
หลักสูตร เขียนแสดงความคิดเห็นถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลและ
สังคมในระดับต่าง ๆ สรุปความสาคัญ
ของการพัฒนาทักษะความรู้ของครูที่
จะส่งผลต่อเยาวชนและสังคม
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนระบุความรู้เรื่องทัศน
ธาตุตามความเข้าใจของตนเองใน
รูปแบบแผนผังหรือเขียนเป็นข้อ ๆ
และเขียนถึงความสาคัญของความรู้
เรื่องทัศนธาตุในการเรียนรู้ศิลปะ

บทบาทผู้เรียน
- ทบทวนและ
ประเมินตนเอง

- คาดการณ์และแสดง
ความคิดเห็นตาม
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
- เขียนแสดงถึง
ความสาคัญของ
ความสามารถใน
วิชาชีพครูที่มีต่อ
บุคคลและสังคม
- สารวจและแสดง
ความรู้ที่มี พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญ
ของความรู้

306
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1.2 เห็นเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(บทบาทผู้สอน)

4. ผู้สอนให้ผู้เรียนสารวจตัวชี้วัดของ
สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ แล้วเปรียบเทียบ
ความรู้ที่หลักสูตรต้องการกับความรู้
ของตนเอง
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนระบุเนื้อหาเรื่องทัศน
ธาตุที่ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และ
ต้องพัฒนาทาความเข้าใจตามที่
หลักสูตรต้องการ เพื่อระบุเป้าหมาย
การเรียนรู้ด้านเนื้อหาที่ชัดเจน
6. ผู้สอนแนะนาบทเรียนเรื่อง “ทัศน
ธาตุ” แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่
ผู้เรียน ในการฝึกทักษะการคิดใน
การสร้างความรู้
7. ผู้สอนสอบถามผู้เรียนถึงวิธีการในการ
เรียนรู้ของแต่ละคน ในการเรียน
เนื้อหาใหม่ ให้ผู้เรียนระบุขั้นตอนการ
คิดที่ทาให้เกิดความเข้าใจในความรู้
ใหม่ของตนเองว่ามีขั้นตอนอย่างไร?
แล้วได้ผลหรือไม่ อย่างไร?
2. ขั้นสอนทักษะการคิด 8. ผู้สอนแนะนาทักษะการคิดในการ
สร้างความรู้แก่ผู้เรียน นาผู้เรียน
อภิปรายถึงความสาคัญ และระบุ
ขั้นตอนการปฏิบัติทักษะ พร้อมทั้ง
แจ้งข้อตกลงบทบาทหน้าที่ที่ผู้เรียน
ควรปฏิบัติ เพื่อความสาเร็จในการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด

บทบาทผู้เรียน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างความรู้
ที่ตนมีกับที่ต้องใช้ใน
หลักสูตร
- ระบุความรู้ตามหลัก
สูตรแกนกลางฯ ที่ยัง
ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
และต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติม
- รับรู้จุดประสงค์
ขอบเขตเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องฝึกปฏิบัติ
ของบทเรียน
- ทบทวนขั้นตอนการ
คิดในการเรียนรู้ที่แต่
ละคนใช้ในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่

- รับรู้ขั้นตอนของ
ทักษะและร่วม
อภิปรายความสาคัญ
ของการสร้างความรู้
และรวมถึงบทบาทที่
ควรปฏิบัติ
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(บทบาทผู้สอน)

9 ผู้สอนนาผู้เรียนฝึกปฏิบัติทักษะการ
คิดในการสร้างความรู้ตามขั้นตอน ที่
1) ทบทวนความรู้เดิม
ระบุไว้ข้างต้น แล้วนาผู้เรียน
2) ศึกษาเรื่องที่ต้องการ
ดาเนินการฝึกปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน
เรียนรู้
3) เชื่อมโยงความรู้ใหม่ 9.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เรื่อง
เส้น เขียนข้อความรู้ที่นักศึกษามี
กับความรู้เดิมให้มี
แล้วสรุปออกมาเป็นข้อ ๆ
ความหมาย
9.2 ผู้สอนแจกชุดเอกสารใบความรู้
4) นาเสนอ/อธิบาย
เรื่องเส้นซึ่งมีที่มาจากหลากหลาย
ข้อความรู้ตาม
แหล่ง แล้วให้ผู้เรียนระบุข้อความรู้
ความหมายที่ตนได้
ที่ได้ออกมาเป็นข้อ ๆ
สร้างขึ้น
9.3 ผู้สอนรวบรวมข้อความรู้จากผู้เรียน
มาสรุปร่วมกันบนกระดาน
9.4 ผู้สอนนาผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่
ที่ได้กับความรู้เดิมเรื่องเส้นที่มี
9.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสรุปข้อความรู้
เกี่ยว กับเส้นตามความเข้าใจ แล้ว
รวบรวมข้อความรู้ทั้งหมดเป็นกลุ่ม
ๆ พร้อมสรุปขั้นตอนการสร้าง
ความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติข้างต้น
10 ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 กลุ่มเพื่อ
ฝึกปฏิบัติทักษะการสร้างความรู้ซ้าใน
ชั้นเรียนตามขั้นตอนการสร้างความรู้
ทีไ่ ด้ระบุไว้ โดยศึกษาจากชุด
กรณีศึกษาเรื่อง “รูปร่าง รูปทรง และ
ที่ว่าง”
10.1 ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
เขียนสรุปความรู้เดิมตามหัวข้อที่

2.1 สร้างความรู้

บทบาทผู้เรียน
- รับรู้ขั้นตอนทักษะการ
คิดแล้วปฏิบัติตาม
ขั้นตอน
- ทบทวนความรู้เดิม
แล้วเขียนแสดง
ความรู้เป็นข้อ ๆ
- วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การอ่าน
- รวบรวมและสรุป

ความรู้ที่ได้จาก
กรณีศึกษาต่างๆ
- เชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่
มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้เดิม
- ระบุ อธิบายความรู้
ทั้งหมด แล้วจัดระบบ
ความรู้ที่มี

- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ฝึกปฏิบัติทักษะซ้า
ตามแนวทางที่ได้
เรียนรู้มากับเนื้อหา
ใหม่
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(บทบาทผู้สอน)

บทบาทผู้เรียน

ได้รับมอบหมาย โดยรวบรวม
-ทบทวนความรู้เดิม
ความรู้จากสมาชิกเขียนเป็นข้อๆ ตามหัวข้อที่ได้รับ
10.2 ผู้สอนแจกชุดเอกสารเรื่อง
- ศึกษาเอกสาร
“รูปร่าง รูปทรง และ ที่ว่าง ”
กรณีศึกษาที่ได้รับ
แล้วให้แต่ละกลุ่มเพื่อศึกษา
สรุปข้อความรู้ที่ได้ทั้ง
ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้ว
แบ่งเป็นความรู้ใหม่
ร่วมกันเขียนข้อสรุปความรู้ใหม่ที่ และความรู้เดิม
ได้จากเอกสารออกมาเป็นข้อ ๆ

3 ขั้นสรุป

10.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
ข้อความรู้ใหม่ที่ได้ กับความรู้เดิมที่
ระบุไว้ก่อนหน้า โดยหาข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน พร้อม
สรุปข้อมูลความรู้ที่แต่ละกลุ่มได้
ศึกษาเป็นข้อ ๆ และจัดระบบ
ข้อมูล
10.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้
ตามความเข้าใจหลังการฝึกปฏิบัติ
แก่ชั้นเรียน
11 ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นจากการฝึกทักษะ และ
ความสาคัญของทักษะ เพื่อเป็น
แนวทางในการนาทักษะไปใช้
12 ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
การเรียนรู้ เปรียบเทียบจุดประสงค์
และผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น คุณค่า
ทักษะขั้นตอนการสร้างความรู้เพื่อ

- นาข้อความรู้ใหม่มา
เชื่อมโยงกับความรู้
เดิม แล้วจัดระบบ
ข้อมูลที่มี
- เขียนสรุปข้อความรู้ที่
ได้และรายงานให้กับ
ชั้นเรียน
- สรุปผลการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งอภิปรายถึง
ความสาคัญและการ
นาทักษะไปใช้

- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
และประเมินผลการ
เรียนรู้
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ขั้นตอนตามรูปแบบฯ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(บทบาทผู้สอน)

บทบาทผู้เรียน

เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติทักษะ - ฝึกปฏิบัติทักษะซ้า
ด้วยตนเองต่อไป
ด้วยตนเองนอกเวลา
13 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนแต่ละ กับเนื้อหาใหม่และ
คนฝึกทักษะการสร้างความรู้จากชุด สรุปความรู้ที่ได้
กรณีศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา
เรื่อง “น้าหนัก พื้นผิว และ สี” โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ศึกษาตามชุด
เอกสารที่ได้รับมอบหมาย 1 เรื่อง
4.1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) การเขียนแสดงความคิดเห็นสะท้อนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลและสังคมจากการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และขาดความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่ตามความต้องการของหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญ
ของความรู้ความสามารถของครู และการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
2) การระบุข้อความรู้ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน ตามการศึกษาชุด
กรณีศึกษาเรื่องทัศนธาตุที่ได้ศึกษาเรื่องเส้น รูปร่าง รูปทรงและที่ว่าง น้าหนัก พื้นผิว และ สี
3) การระบุนิยาม ขั้นตอนทักษะการคิดในการสร้างความรู้ และความสาคัญในการฝึกทักษะ
การสร้างความรู้ และนาไปฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองนอกเวลา
4.1.5 สื่อการเรียนรู้
1) มาตรฐาน/ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
2) ชุดกรณีศึกษาเอกสารเนื้อหาเรื่อง “ทัศนธาตุ” เรื่อง เส้น รูปร่าง รูปทรง และที่ว่าง
2.1 Elements of Art/Design
2.2 Elements of Art : Getty
2.3 Introduction to the Elements of Design
2.4 ทัศนธาตุของทัศนศิลป์ : www.artyfactory.com
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2. ตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่อง “เส้น”

เส้ น (Line)
เป็นร่องรอยที่ต่อเนื่องกันบนพื้นผิวโดยการเคลื่อนที่ของจุด มันอาจจะมีลักษณะแบน(เส้น
ดินสอ) หรือมี 3 มิติ ( เส้นโลหะ ร่อง หรือสันเขา) เส้นอาจจะปรากฏชัดเจน เช่น เส้นที่วาดตาม
ขอบของถนน หรือแค่บอกเป็นนัย ๆ เช่น เส้นขอบของรูปร่างหรือรูปทรง เส้นถูกใช้เป็นเส้นขอบ สร้าง
น้าหนักและแสดงรูปทรง (เส้นโครงสร้าง เส้นน้าหนักในการวาดเส้น) เส้นตกแต่ง เส้นแสดงอารมณ์
ความรู้สึก และนาสายตาผู้ชม เส้นถูกจัดเป็นหมวดหมู่ได้หลากหลายเช่น เส้นนอน เส้นตั้ง เส้นเฉียง
เส้นโค้ง และเส้นซิกแซก
เส้นสามารถแสดงรูปแบบได้หลากหลาย เช่น ที่เป็นแบบเรขาคณิต ทั้งเข้มแข็ง คมชัด ตรง
หรือเป็นแบบอินทรีย์รูปที่นุ่มนวล อ่อน ลื่นไหล บ้าคลั่ง เป็นคลื่น
เส้นสามารถรักษาความคมชัดได้ต่อเนื่อง หรือมีความแตกต่างในลักษณะต่างๆไปโดยตลอด
ความยาวของเส้น เส้นมีการแสดงออกทางความรู้สึก เส้นขอบรอบนอกวัตถุสามารถแสดงพลังออกมา
ความเร็วและความรู้สึกปรากฏอยู่ในร่องรอยของเส้นนั้น ๆ เส้นที่ใช้ในการร่างภาพหรือไม่มีความ
มั่นใจจะแสดงถึงความไม่แน่นอนและขาดพลัง และมักจะไม่ทาให้เกิดความพึงพอใจ เส้นที่ยิ่งมีความ
มั่นใจจะทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความพยายามของศิลปิน ในการบรรลุจุดประสงค์ในการสร้างงานให้
สามารถแสดงบุคลิกลักษณะที่ส ะท้อนถึงกระบวนการในการสารวจทดลองในการสร้างสรรค์และ
น่าสนใจ

Amy Casey – Constellation

Vincent Van Gogh - Les Cyprès, 1889,
graphite with brown and black ink on paper

แหล่งข้อมูล : http://flyeschool.com/content/elements-artdesign-and-principles-designorganization
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ตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่อง “เส้น”
LINE AS TONE AND FORM

HENRY MOORE (1898-1986)
Sheep, 1972 (intaglio print on paper)

ในปี 1972 ในขณะที่กาลังเตรียมจัดนิทรรศการแสดงประติมากรรมของตนเองในฟลอเรนส์
ฌฮนรี่ มัวร์ พักผ่อนคลายตัวเองโดยการวาดเส้นแกะในทุ่งหญ้านอกสตูดิโอของเขา ในฐานะประติมา
กร มัวร์ลุ่มหลงในความหลากหลายอย่างละเอียดของรูปทรงที่นุ่มของขนแกะ แล้วเขาได้บันทึกการ
สังเกตของตนเองในสมุดสเก็ตโดยใช้ปากกาลูกลื่น ภาพนี้ในภายหลังได้ถูกนากลับมาทาใหม่โดยใช้
เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ(etching)
เส้นที่เขียนหวัด ๆ (scribbled) และ สานเส้นให้เป็นแรเงา(hatching) ที่เฮนรี่ มัวร์ได้สร้างขึ้น
ในงานวาดเส้นของเขานี้เหมาะอย่างยิ่งสาหรับเรื่องราวที่ต้องการนาเสนอ เส้นหวัดหมุนวนไปมาเทียบ
ได้อย่างพอดีกับพื้นผิวของขนแกะ ศิลปินค่อยๆ สร้างความหนาแน่นของเส้นเพื่อทาให้เกิดพื้นที่ที่เข้ม
ขึ้นของเงา และลดความเข้มลงเพื่อทาให้เกิดพื้นที่ ๆ สว่างขึ้น ในส่วนของพื้นหลังของงาน ศิลปินใช้
การสานเส้นแรเงาเพื่อวาดต้นไม้และประตูอย่างหยาบ ๆ แต่ความไม่ต่อเนื่องของรูปแบบการวาดเส้น
ที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันนี้ช่วยบดบังให้เป็นบรรยากาศที่มีเมฆหมอกบังเส้นด้านหลัง
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ในงานภาพพิมพ์โลหะ (Etching) รูปแบบในการใช้เส้นอย่างหลากหลายที่คล้ายกันนี้ เพื่อ
แสดงรูปทรง น้าหนักและพื้นผิวที่เข้าถึงเรื่องราววัตถุในภาพ ทาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าสามารถดึง
ปลายของเส้นเพื่อเปิดเผยภาพทั้งภาพได้คล้ายกับการดึงไหมจากลูกบอลที่เกิดจากการม้วนเส้นไหม
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ประเด็นในการ
ประเมิน
ความครบถ้วน
และถูกต้องของ
ข้อมูล
(เปรียบเทียบกับ
ตัวแทนควำมรู้ที่
ครูสร้ำงขึนในขัน
เตรียมกำรสอน)
ก า ร จั ด ร ะบ บ
ของข้อมูล

3

2

แสดงข้อมูลที่ได้
จำกกำรศึกษำได้
อย่ำงครบถ้วนและ
ถูกต้องเกินร้อยละ
80

แสดงข้อมูลที่ได้จำก
กำรศึกษำได้เกินร้อยละ
50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
และข้อมูลมีควำม
ผิดพลำดเพียง 1-3 จุด

1

แสดงข้อมูลที่ได้
จำกกำรศึกษำได้
เกินร้อยละ 50 แต่
ไม่ถึงร้อยละ 80
และข้อมูลมีควำม
ผิดพลำดมำกกว่ำ
ครึ่ง
มีกำรจัดระบบ
มีกำรจัดระบบของ
มีกำรจัดระบบของ
ของข้อมูลทัง หมด ข้อมูลมำกกว่ำ 2 ใน 3 ข้อมูลน้อยว่ำ 1 ใน 3
โดยใช้ต้ำแหน่ง ส่วน โดยใช้ตำ้ แหน่ง
ส่วนโดยใช้ต้ำแหน่ง
ขนำด สี หรือกำร ขนำด สี หรือกำรออก ขนำด สี หรือกำร
ออก แบบเพื่อ
แบบเพื่อแสดง ควำม ออกแบบ เพื่อแสดง
แสดงควำมส้ำคัญ สัมพันธ์กันของข้อ มูล ควำมสัมพันธ์กันของ
ล้ำดับ หรือ
แต่ไม่มีกำรเน้นล้ำดับ ข้อมูล และไม่มีกำร
ควำมสัมพันธ์กัน ควำม ส้ำคัญของข้อมูล เน้นล้ำดับควำม
ของข้อมูล
ส้ำคัญของข้อมูล

การเชื่ อ มโยง แสดงควำม
ระหว่างข้อมูล สัมพันธ์ของข้อมูล
(Cross-link)
ทังหมดอย่ำง
ถูกต้อง สำมำรถ
สื่อให้เกิดควำม
เข้ำใจ และมีกำร
เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหัวข้อ

แสดงควำม สัมพันธ์
ของข้อมูลที่ส้ำคัญ
ถูกต้อง สำมำรถสื่อ
ให้เกิดควำมเข้ำใจ แต่
มีข้อผิด พลำดเพียง
เล็กน้อยและมีกำร
เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหัวข้อ

แสดงควำม
สัมพันธ์ของข้อมูลที่
ส้ำคัญ ถูกต้อง
สำมำรถสื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจ หรือมี
ข้อผิดพลำดเพียง
เล็กน้อย และไม่มี
กำรเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหัวข้อ

การใช้
สัญลักษณ์
ภาพแทนการ
สื่อความหมาย

มีกำรใช้สัญลักษณ์
เครื่องหมำย หรือภำพ
แทนกำรสื่อควำมหมำย
อย่ำง เหมำะสมบำงจุด
และไม่รบกวนเนือหำใน
กำรน้ำเสนอข้อมูล

มีกำรใช้สัญลักษณ์
เครื่องหมำย หรือ
ภำพแทนกำรสื่อ
ควำมหมำยแต่
รบกวนเนือหำใน
กำรน้ำเสนอข้อมูล

มีกำรใช้
สัญลักษณ์
เครื่องหมำย หรือ
ภำพแทนกำรสื่อ
ควำมหมำยอย่ำง
เหมำะสมหลำย
แห่งและไม่
รบกวนเนือหำใน
กำรน้ำเสนอข้อมูล

0

น้าหนัก

ระดับคุณภาพ

คะแนนรวม

3. แบบทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาศิลปะ ประกอบด้วย
3.1 เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์จากเนื้อหาบทเรียน

แสดงข้อมูลที่ได้
จำกกำรศึกษำได้
น้อยกว่ำร้อยละ
50 และข้อมูลมี
ควำมถูกต้อง
เพียงเล็กน้อย

3

9

ไม่มีมีกำร
จัดระบบของ
ข้อมูล โดยใช้
ต้ำแหน่ง ขนำด
สี หรือกำร
ออกแบบ และ
ไม่มีกำรเน้น
ล้ำดับ
ควำมส้ำคัญของ
ข้อมูลเกือบ
ทังหมด
แสดงควำม
สัมพันธ์ของข้อมูล
ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง ไม่
สำมำรถสื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจและ/
หรือเกิดควำม
เข้ำใจผิด และไม่
มีกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่ำง
หัวข้อ
ไม่มีกำรใช้
สัญลักษณ์
เครื่องหมำย
หรือภำพแทน
กำรสื่อ
ควำมหมำยใดๆ

3

9

3

9

1

3

10

30

คะแนนรวม
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ตัวอย่าง
3.2 แบบทดสอบความเข้าในในเนื้อหาศิลปะโดยการวิเคราะห์ภาพ พร้อมเกณฑ์การประเมิน
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3.3

เกณฑ์การประเมินความเข้าใจในความรู้จากการเขียนวิเคราะห์ภาพผลงานทัศนศิลป์

1.การวิเคราะห์
ทัศนธาตุ

3

2

1

คะแนนรวม

ประเด็นในการ
ประเมิน

น้าหนัก

ระดับคะแนน

ระบุทัศนธาตุ อย่าง
ระบุทัศนธาตุ อย่าง
ครบ ถ้วน มีการบรรยาย ครบถ้วน มีการบรรยาย
ลักษณะของทัศนธาตุที่
ลักษณะของทัศนธาตุที่สาคัญ
สาคัญในผลงานอย่าง
ในผลงานน้อยกว่าครึ่ง
ครบถ้วนและละเอียด

ระบุทัศนธาตุที่
สาคัญ แต่ไม่มีการบรรยาย
ลักษณะของทัศนธาตุ หรือ 3
กล่าวถึงน้อยกว่า 1 ใน 4
จากที่ปรากฎในผลงาน

9

2.การวิเคราะห์
หลักการ
ออกแบบ

ระบุหลักการจัด
องค์ ประกอบที่สาคัญของ
ผลงานอย่างครบถ้วน
มีการบรรยายลักษณะของ
องค์ประกอบภายใน
ผลงานอย่างละเอียด

ระบุหลักการจัด
องค์ประกอบที่สาคัญของ
ผลงานอย่างครบถ้วน แต่
บรรยายลักษณะของ
องค์ประกอบในผลงานน้อย
กว่าครึ่ง

ระบุหลักการจัด
องค์ประกอบที่สาคัญ
บางอย่างในผลงาน มีการ
3
บรรยายลักษณะของ
องค์ประกอบน้อยกว่า 1 ใน
4 จากที่ปรากฎในผลงาน
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3.การอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
จุดมุ่งหมายกับ
องค์ประกอบ
และการ
สร้างสรรค์งาน
เพื่อสื่อ
ความหมาย

อธิบายเชื่อมโยง
ความ สัมพันธ์ระหว่างการ
จัดองค์ประกอบของงาน
ทัศนศิลป์อย่างครบถ้วน ใน
ด้านทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ กับ เนื้อหาภายใน
งาน และบริบทภายนอก
ผลงานอย่างครบถ้วนที่
สะท้อนการสื่อความหมาย
ผ่านผล งานทัศนศิลป์อย่าง
ครบถ้วน และมีเหตุผล

อธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
องค์ประกอบของงาน
ทัศนศิลป์ ด้านทัศนธาตุและ
หลักการออกแบบ กับเนื้อหา
ภายในงานและบริบท
ภายนอกผลงานเพียงบาง
เรื่องที่สะท้อนการสื่อ
ความหมายผ่านผลงาน
ทัศนศิลป์ ในบางประเด็นที่
สาคัญอย่างมีเหตุผล

อธิบายเชื่อมโยง
ความ สัมพันธ์ระหว่างการ
จัดองค์ ประกอบ ของงาน
ทัศนศิลป์ ด้านทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบกับ
เนื้อหาภายในงานเท่านั้นที่
สะท้อนการสื่อความ หมาย
ในบางส่วนที่ไม่สาคัญ
และ/หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง
ตามหลักการทฤษฎีทาง
ศิลปะ

3

9

4.การใช้ศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ใน
การบรรยาย
จุดประสงค์
เนื้อหาใน
ผลงาน

ใช้คาศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ในการเขียน
วิเคราะห์อธิบายจุดประสงค์
เนื้อหาและองค์ประกอบ
ภายในผลงานทัศนศิลป์
อย่างครบถ้วน และใช้
คาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

ใช้คาศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ในการเขียน
วิเคราะห์อธิบายจุดประสงค์
เนื้อหา และองค์ประกอบ
ภายในผลงานทัศนศิลป์เพียง
บางส่วน และใช้คาศัพท์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ใช้คาศัพท์ทาง
ทัศนศิลป์ในการเขียน
วิเคราะห์อธิบาย
จุดประสงค์ เนื้อหา และ
องค์ประกอบภายในงาน
ทัศนศิลป์เพียงเล็กน้อย
และมีการใช้คาศัพท์
บางส่วนไม่ถูกต้อง

1

3
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3.4 แบบวัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้จากคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่
นักศึกษาสร้างขึ้น พร้อมแบบประเมิน
ส
ถน
(Pre/post-test)
:

ส
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้
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/

(
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2
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น
ฐ

)
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แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง............................................ชัน......................จ้ำนวนครัง...............
ชื่อนักศึกษำ..................................................................................วันที่ประเมิน.................. ..
ค้าชีแจง โปรดท้ำเครื่องหมำย ✓ลงในชื่อที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
3 หมำยถึง
ปรำกฏคุณลักษณะตำมตัวชีวัดอย่ำงสมบูรณ์ (≥ 80%)
2 หมำยถึง
ปรำกฏคุณลักษณะตำมตัวชีวัดเป็นส่วนใหญ่ (50 -80 %)
1 หมำยถึง
ปรำกฏคุณลักษณะของตัวชีวัดเป็นส่วนน้อย (≤ 49 %)
0 หมำยถึง
ไม่ปรากฏคุณลักษณะของตัวชีวัด (0%)
ตัวชีวัด
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1. หน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ส้ำคัญ
ครบถ้วน( จุดประสงค์, สำระส้ำคัญ, กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้)
2. หน่วยกำรเรียนรู้มีกำรก้ำหนดหัวข้อหลักที่เชื่อมโยงจุดประสงค์และ
เนือหำที่หลำกหลำยประเภทเข้ำไว้ด้วยกัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. มีควำมสอดคล้องกับตัวชีวัดสำระศิลปะ(ทัศนศิลป์)ในหลักสูตร
แกนกลำงฯ
4. เขียนในลักษณะที่เป็นเชิงพฤติกรรมที่สำมำรถสังเกตและวัดผลได้
5. มีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับควำมพร้อม, วัยของผู้เรียน และ
สภำพแวดล้อมของโรงเรียน
6. เขียนให้ครอบคลุมทัง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
7. ประกอบด้วยจุดประสงค์กำรเรียนรู้ทังกำรสร้ำงสรรค์ทัศนศิลป์และ
กำรรับรู้ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมหรืองำนทัศนศิลป์
สาระส้าคัญ /สาระการเรียนรู้/ เนือหา
8. เนือหำควำมรู้ครบถ้วนและสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้
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9. เนือหำที่ใช้เกี่ยวข้องกับบทเรียนตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ศิลปศึกษำแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพืนฐำน(DBAE) มำกกว่ำ 1 แกน
(สุนทรียศำสตร์, ประวัติศำสตร์ศิลป์, ศิลปะปฏิบัติ และ
ศิลปะวิจำรณ์)
10. ใช้เนือหำควำมรู้จำกกรณีศึกษำที่ได้เรียนรู้จำกบทเรียนตำมรูปแบบฯ
กิจกรรมการเรียนรู้
11. มีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และพฤติกรรมที่ก้ำหนดใน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ท้ำให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมสำระส้ำคัญที่ระบุไว้
12. มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ทังกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทัศนศิลป์และกำรรับรู้
งำนทัศนศิลป์
13.ในขันน้าเข้าสู่บทเรียน ปรำกฏกิจกรรมต่อไปนี
13.1มีกำรกระตุ้นทัศนคติให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของเรื่องที่จะเรียน และ/
หรือช่วยพัฒนำทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
13.2มีกำรระบุเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียน
ทรำบ
13.3มีกำรทบทวนควำมรู้เดิมในเรื่องที่จะเรียน และตรวจสอบควำม
เข้ำใจที่ผู้เรียนมีในเรื่องนันๆ
14 ในขันสอน ปรำกฏกิจกรรมต่อไปนี
14.1 มีกำรก้ำหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างความรู้ โดยปรำกฏขันตอนใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี
14.1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนควำมรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่
ต้องกำรรู้
14.1.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรื่องที่ต้องกำรรู้โดยใช้ข้อมูลและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
14.1.3 ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงควำมรู้ใหม่กับควำมรู้เดิมให้มี
ควำมหมำยกับตนเอง
14.1.4 ให้ผู้เรียนได้น้ำเสนอ/อธิบำยข้อควำมรู้ตำม
ควำมหมำยที่ตนได้สร้ำงขึน
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14.2 มีกำรก้ำหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกเชื่อมโยงความรู้ในบทเรียน โดย
ปรำกฏขันตอนในกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี
14.2.1 ให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่จะเรียนรู้อย่ำงครอบคลุม
14.2.2 ให้ผู้เรียนได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลเหล่ำนัน
14.2.3 ให้ผู้เรียนได้จัดแสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล/
องค์ประกอบของเรื่อง
14.2.4 ให้ผู้เรียนได้กำรอภิปรำยและให้เหตุผลควำมสัมพันธ์
ของข้อมูลต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกัน
14.2.5 ให้ผู้เรียนได้จัดระบบข้อมูล เชื่อมโยงควำมรู้ใน
หลำกหลำยมิติมุมมอง
14.3 มีกำรก้ำหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้จำกบทเรียน ใน
สถำนกำรณ์หรืองำนรูปแบบเดิมเหมือนที่ได้เรียนรู้ โดยปรำกฏ
ขันตอนในกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี
14.3.1 ให้ผู้เรียนได้ส้ำรวจลักษณะของงำนใหม่เปรียบเทียบกับ
งำนเดิม หรือกำรฝึกปฏิบัติที่คล้ำยกันที่เคยได้เรียนรู้
14.3.2 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนหลักกำร แนวทำงในกำรใช้ควำมรู้
จำกงำนเดิมหรือกำรฝึกปฏิบัติก่อนหน้ำที่คล้ำยกัน
และส้ำรวจข้อมูลหรือควำมรู้ที่มี
14.3.3 ให้ผู้เรียนได้คัดเลือกข้อมูลควำมรู้ที่มีควำมสอดคล้อง
กับลักษณะของงำนใหม่
14.3.4 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบควำมเป็นเหตุเป็นผลหรือควำม
เหมำะสมระหว่ำงข้อมูลกับงำนที่ได้รับมอบหมำย
14.3.5 ให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมรู้ในงำนใหม่ตำมแนวทำงของกำร
ใช้ควำมรู้ในงำนเดิมที่คล้ำยกัน
14.4 ให้ผู้เรียนถ่ายโยงความรู้ จำกบทเรียนในสถำนกำรณ์หรืองำน
ใหม่ที่แตกต่ำงไปจำกที่ได้เรียนรู้ โดยปรำกฏขันตอนในกำร
จัดกำรเรียนรู้ ดังนี
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14.4.1 ให้ผู้เรียนได้ส้ำรวจลักษณะสถำนกำรณ์หรืองำนใหม่
โดยท้ำให้เห็นควำมสัมพันธ์ของกิจกรรมในกำรเรียนรู้
กับงำนใหม่ในกำรใช้ควำมรู้ได้รับที่มอบหมำย
14.4.2 ให้ผู้เรียนระบุข้อมูลควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงำน
ใหม่
14.4.3 ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบระหว่ำงควำมรู้และทักษะที่มี
กับงำนใหม่ หำกไม่สอดคล้อง ได้ให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
ควำมรู้และทักษะเหล่ำนัน ให้สำมำรถท้ำงำนใหม่ได้
14.4.4 ให้ผู้เรียนระบุควำมรู้ทักษะที่ต้องค้นคว้ำมำเพิ่มเติม
และได้บูรณำกำรควำมรู้เดิมที่มีกับควำมรู้ใหม่
14.4.5 ให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมรู้ที่มีกำรปรับเปลี่ยน หรือบูรณำ
กำรกับควำมรู้อื่น ๆ ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงจำกกำร
เรียนรู้ เพื่อที่จะสำมำรถท้ำ คิด และสื่อสำรในงำนใหม่
ได้
14.5 ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเลือกปฏิบัติงำนตำมควำมสนใจและ/
หรือควำมถนัดของตนเอง
15 ในขันการสรุป ปรำกฏกิจกรรมต่อไปนี
15.1 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสรุปควำมรู้ด้ำนเนือหำจำกกิจกรรมในชัน
เรียน
15.2 ให้ผู้เรียนประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเอง
15.3 ให้ผู้เรียนสรุปพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของตนเอง
15.4 ให้ผู้เรียนสรุปควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรจำกกิจกรรม
กำรเรียนรู้
16 ให้ผู้เรียนสรุปแสดงควำมรู้โดยสร้ำงแผนผังแสดงควำมรู้ที่ได้จำก
กิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย
การประเมินการเรียนรู้
17 ก้ำหนดหลักฐำนกำรเรียนรู้ หรือข้อมูลสะท้อนผลกำรเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้

ระดับคะแนน
3

2

1

0
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ระดับคะแนน

ตัวชีวัด

3

2

1

18 มีกำรก้ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้มีควำมชัดเจนและ
เหมำะสม
19 มีกำรประเมินผู้เรียนทังด้ำนควำมรู้และกระบวนกำรในกำรเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้/ แหล่งการเรียนรู้
20 มีกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้หลำกหลำยประเภท
21 มีกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมรู้ด้ำนสุนทรียศำสตร์ ประวัติศำสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจำรณ์ และ
ศิลปะปฏิบัติ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน
คะแนน
คะแนนรวม
เกณฑ์การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ : คะแนนรวมจำกกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
108

คะแนนขึนไป

(≥80 %) อยู่ในระดับ

“ดีมำก”
“ดี”

ระหว่ำง

81 -107 คะแนน

(60- 79%) อยู่ในระดับ

ระหว่ำง

54 – 80 คะแนน

(40 -59% )อยู่ในระดับ “พอใช้”

ต่้ำกว่ำ

54

คะแนน

(< 40%) อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง

0
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ภาคผนวก ค
แสดงผลการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประกอบด้วย
1. ผลการฝึกทักษะการสร้างความรู้และเชื่อมโยงความรู้ สะท้อนในความซับซ้อน
ของผังมโนทัศน์แสดงเนื้อหาจากบทเรียน
2. การถ่ายโยงการเรียนรู้จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปินไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานของตนเองตามแนวทางของภาพที่ได้ศึกษา
3. การถ่ายโยงการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะมาออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้
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แสดงผลการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
1. ผลการฝึกทักษะการสร้างความรู้และเชื่อมโยงความรู้ สะท้อนในความซับซ้อนของผังมโนทัศน์
แสดงเนื้อหาจากบทเรียน

ภาพที่ 1 ผังมโนทัศน์แสดงโครงสร้างความรู้ก่อนได้รับการสอนตามรูปแบบของนักศึกษา 1
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ภาพที่ 2 ผังมโนทัศน์แสดงโครงสร้างความรู้หลังได้รับการสอนตามรูปแบบของนักศึกษา 1
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ภาพที่ 3 ผังมโนทัศน์แสดงโครงสร้างความรู้ก่อนได้รับการสอนตามรูปแบบของนักศึกษา 2
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ภาพที่ 4 ผังมโนทัศน์แสดงโครงสร้างความรู้หลังได้รับการสอนตามรูปแบบของนักศึกษา 2

329

ภาพที่ 5 ผังมโนทัศน์แสดงโครงสร้างความรู้ก่อนได้รับการสอนตามรูปแบบของนักศึกษา 3
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ภาพที่ 6 ผังมโนทัศน์แสดงโครงสร้างความรู้หลังได้รับการสอนตามรูปแบบของนักศึกษา 3
จากภาพผังมโนทัศน์แสดงเนื้อหาจากบทเรียนข้างต้น แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงความ
ซับซ้อนของโครงสร้างความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ จากการสร้าง
ความรู้และเชื่อมโยงความรู้
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2. การถ่ายโยงการเรียนรู้จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปิน ไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานของตนเองตามแนวทางของภาพที่ได้ศึกษา ดังตัวอย่างดังนี้

ภาพที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปินถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของตนเอง ของนักศึกษาคนที่ 1

ภาพผลงานศิลปะที่
นักศึกษาสร้างขึ้น
ภาพที่ 8 แสดงการถ่ายโยงการเรียนรู้จากการศึกษาภาพผลงานศิลปะของศิลปินไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของนักศึกษาโดยใช้แนวทางการสร้างสรรค์จากศิลปินต้นแบบ ของนักศึกษาคนที่ 1
Madame Moitessier, (1856)
Jean-Auguste-Dominique Ingres

Woman With Book, (1932)
Pablo Picasso
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ภาพที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปินถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของตนเอง ของนักศึกษาคนที่ 2
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ภาพที่ 10 แสดงการถ่ายโยงการเรียนรู้จากการศึกษาภาพผลงานศิลปะของศิลปินไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของนักศึกษาโดยใช้แนวทางการสร้างสรรค์จากศิลปินต้นแบบ ของนักศึกษาคนที่ 2
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ภาพที่ 11 แสดงการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปินถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของตนเอง ของนักศึกษาคนที่ 3
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ภาพที่ 12 แสดงการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะของศิลปินถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของตนเอง ของนักศึกษาคนที่ 3 (ต่อ)
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A Bar at the Folies-Bergère, 1882

Edouard Manet (1832 – 1883)

ภาพที่ 13 แสดงภาพต้นแบบที่นักศึกษาใช้ในการถ่ายโยงการเรียนรู้

ภาพที่ 14 ภาพผลงานศิลปะของนักศึกษาจากการศึกษาภาพผลงานศิลปะของศิลปินไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาโดยใช้แนวทางการสร้างสรรค์จากศิลปินต้นแบบของนักศึกษาคนที่ 3
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3. การถ่ายโยงการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
นักศึกษาได้แสดงการเชื่อมโยงระหว่างภาพที่ศึกษากับจุดประสงค์ตัวชี้วัดในหลักสูตรได้ ดังนี้

ภาพที่ 15 แสดงการเชื่อมโยงความรู้ที่สอดคล้องกันในภาพผลงานศิลปะกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัดในหลักสูตร ของนักศึกษาคนที่ 1
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ภาพที่ 16 แสดงการเชื่อมโยงความรู้ที่สอดคล้องกันในภาพผลงานศิลปะกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัดในหลักสูตร ของนักศึกษาคนที่ 2
จากตัวอย่างในการแสดงการคิดในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ข้างต้น สะท้อนว่านักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่มีในสถานการณ์เดิม ไปสู่การทางานในสถานการณ์
ใหม่ และยังสามารถระบุความรู้ที่จาเป็นเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ใหม่ได้
อันเป็นขั้นตอนของทักษะการคิดในการถ่ายโยงการเรียนรู้
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์
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