ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
สร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายณชนก หล่อสมบูรณ์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF CHOICE BASED ART EDUCATION LEARNING TOWARD CRITICAL THINKING TO
CREATE WORKS IN FOURTH GRADE STUDENTS

Mr. Nachanok Lohsomboon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education Program in Art Education
Department of Art Music and Dance Education
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Academic Year 2017
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ผลการจัดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อกที่มีต่อ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นายณชนก หล่อสมบูรณ์
ศิลปศึกษา
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
คณบดีคณะครุศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์)
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน)

ง

ย

บทคั ดย่อ ภาษาไท

ณชนก หล่อสมบูรณ์ : ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (EFFECTS OF CHOICE BASED ART
EDUCATION LEARNING TOWARD CRITICAL THINKING TO CREATE WORKS IN FOURTH GRADE
STUDENTS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: อ. ดร.โสมฉาย บุญญานันต์, 171 หน้า.
{

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 2) ศึกษาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 3) ศึกษาการ
สร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก และ4) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา จานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 3) แบบประเมินทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4) แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน 5) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ Repeated Measured ANOVA และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1 )แผนการจัดการเรีย นรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกมีความเหมาะสมกับนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นสาธิต (Demonstration) สามารถ
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้จากการตั้งคาถามของผู้สอน และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
รวมถึงสามารถส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานจากการสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆของผู้สอน (2) ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
สามารถส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการฝึกให้ผู้เรียนได้วางแผน ร่างแบบจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวัสดุ อุปกรณ์และตั้งชื่อผลงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน
เพื่อนามาพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน นอกเหนือจากการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อ
ค้นพบเทคนิควิธีการใหม่ๆ (3) ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) เป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานให้ผู้เรียนรู้จักทาความสะอาด
และเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ(4) ขั้นวัดผล (Assessment) ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์งาน
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ฐานทางเลือกทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการสร้างสรรค์ผลงานสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ4) ระดับความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกอยู่ในระดับมาก ( σ = 4.38)

ภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
ปีการศึกษา 2560

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

จ
# # 5983318527 : MAJOR ART EDUCATION
KEYWORDS: CHOICE BASED ART EDUCATION LEARNING / CRITICAL THINKING / CREATION OF WORKS /
CRITICAL THINKING TO CREATE WORKS
ษ
NACHANOK LOHSOMBOON: EFFECTS OF CHOICE BASED ART EDUCATION LEARNING TOWARD
CRITICAL THINKING TO CREATE WORKS IN FOURTH GRADE STUDENTS. ADVISOR: SOAMSHINE
BOONYANANTA, Ph.D., 171 pp.

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

{

The objectives of this study were to 1) Design Choice Based Art Education Learning lesson
plans. 2) Study the critical thinking in fourth grade students by Choice Based Art Education Learning. 3)
Study the creation of works in fourth grade students by Choice Based Art Education Learning and 4)
Study the satisfactory of fourth grade students toward Choice Based Art Education Learning. The target
audience of the research were 16 fourth grade students at Sasipa School. Research instrument and
methodology were used 1) An interview form of experts' opinions on art education learning. 2) Choice
Based Art Education Learning lesson plans. 3) A critical thinking assessment form. 4) A Creation of works
assessment form. 5) Questionnaire form on the satisfactory of the students in Choice Based Art Education
Learning and 6) Interviews form on satisfactory of the students toward Choice Based Art Education
Learning. Data were analyzed by mean, percentage, standard deviation, repeated measures ANOVA, and
data analysis.
The findings in this research were as follows: 1) Choice Based Art Education Learning lesson
plans were appropriately made for fourth grade students that the learning management processes
including 4 methods: (1)Demonstration was able to encourage the critical thinking skill from instructor’s
questions and gave opportunity to students to explain their opinions. In addition, it was also able to
encourage creation of work from instructor’s demonstration. (2)Studio Time was able to encourage the
critical thinking skill by allowing students to plan and sketch from their research in order to give students
an opportunity to exchange their idea toward each other. From that, it could help to develop the
creation of work apart from allowing to do to explore the new techniques. (3)Cleanup was able to
encourage the critical thinking skill by allowing them to clean up and keep materials. And (4)Assessment
was able to encourage the critical thinking skill and the creation of work by allowing them identify the
problems and think of the solution thoroughly. Meanwhile, students can address the techniques that
they found out. 2) Choice Based Art Education Learning has enabled the students to develop better
critical thinking at the significant level .05 3) Choice Based Art Education Learning has enabled the
students to develop higher creativity in their work at the significant level .05 and 4) The satisfactory of
the fourth grade students toward Choice Based Art Education Learning was a high level. ( σ = 4.38)
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ทักษะที่จาเป็นของคน
แตกต่างไปจากเดิม(วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยกลุ่มPartnership for 21st Century Learning
(2015) ได้เสนอทักษะการเรียนรู้หลักในศตวรรษที่ 21 ไว้ 3 ทักษะหลัก อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ทักษะเทคโนโลยี (Technology) และทักษะชีวิตและ
อาชีพ (Life and Career) นามาสู่ 8 ทักษะผู้เรียนสาหรับการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking), ทักษะการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation), ทักษะความร่วมมือ (Collaboration), ทักษะความเข้าใจ
ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding), ทักษะการสื่อสาร(Communication), ทักษะ
เทคโนโลยี (Technology) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career) (Trilling & Fadel, 2009)
และคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) เพื่อเตรียมคนให้
เป็นผู้พร้อมเรียนรู้และเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่พลิก
ผันรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงในโลกศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555)ทาให้คนไทยในศตวรรษที่ 21
ต้องได้รับการพั ฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดน ดาเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ รวมถึงรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,
2558) โดยนักวิชาการและนักการศึกษาให้ความเห็นตรงกันว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking)เพื่อวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่ได้รับรู้ และทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and innovation) เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในสังคม มีความจาเป็นที่ต้องส่งเสริมให้
เกิดขึ้นกับเยาวชนรุ่นใหม่ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558)
ในปัจจุบันจากผลการประเมินทักษะของนักเรียนในระดับนานาชาติ (PISA) ซึ่งผลคะแนนการ
ทดสอบPISA ของไทยอยู่ในระดับต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย แสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาของไทยควร
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้น (ดวงจันทร์ วรคามิน และคณะ, 2559)
อีกทั้งระบบการศึกษาเป็นระบบบริโภคนิยม ด้วยการดาเนินการศึกษาในลักษณะบริโภคนิยม ดังจะ
เห็นได้ว่า หลักสูตรและการสอนของไทยยังเป็นระบบบริโภคความรู้ บริโภคความเข้าใจ และบริโภค
ค่านิยมต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสังคม โดยไม่ได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง คิดประดิษฐ์ และพัฒนาสิ่ง
ต่างๆ รวมถึง ยั ง สอนให้ ทาตามแบบอย่างที่ค นอื่ นๆ ทามา โดยไม่ส อนให้ คิ ดสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ
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ผู้เรียนจึงขาดการคิดสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเองและสังคม ในกระบวนการเรียนการสอนผู้สอนเป็นผู้บอก
ความรู้ให้กับผู้เรียน และผู้เรีย นทาหน้าที่เป็นผู้บริโภคความรู้จากผู้สอน แต่กระบวนการสร้างสรรค์
ความรู้ขึ้นเอง สร้างสิ่งต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมยังมีไม่เพียงพอ(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2559)
ดังนั้ น เพื่อให้ การศึกษาของไทยเป็นไปในทิ ศทางที่มีคุณค่าต่อตัว ผู้ เรียน ต่อสั งคมในทาง
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ดารงอยู่ในภาวะสังคมโลกที่แข่งขัน
อย่างรุนแรงเช่นในปัจจุบัน จึงควรจะเปลี่ยนกระแสการศึกษาใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นในวงการศึกษา จนกลายเป็นผลผลิ ต
ในทางสร้างสรรค์ (Creative) เป็นผลผลิตใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิด สติปัญญา วิธีการของการศึกษา
นั้นๆ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องสร้างคนไทยให้มีลักษณะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิด
รับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพจึงต้องเน้นที่การสร้างสรรค์ (Creative)
แล้วแปรความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตออกมา (Product) แต่อย่างไรก็ตามการการสร้างสรรค์
ต้องเริ่มจากการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical)ก่อน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2559)
ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาไทย 4.0 ในปัจจุบันที่จะต้องส่งเสริมการผลิต การคิด เพื่อก้าวไปสู่
ผลผลิตนิยม การสร้างสรรค์และนวัตกรรมจึงมีความจาเป็นเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 (ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2558)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2553)
ได้กาหนดการจัดแนวการศึกษาตามหมวดที่ 1 มาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข ”และหมวดที่ 4 มาตรา 22
บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 กาหนดว่า “การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ ก การปฏิ บั ติ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์” สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งเป็นกลุ่ม
สาระที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มี
สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
ผู้เรีย นมีความเชื่อมั่น ในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ (ส านักงาน
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กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจึงมีความสาคัญ
อย่างมากที่จะพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง
กับความถนัดของผู้เรียน ผู้เรียนมีอิสรภาพในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข
ใช้ทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม รวมถึงผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนมากกว่าผู้สอน(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ดังนั้นหลักการสอน
จึงต้องให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายและหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนต้องรู้จักเลือกและคัดกรอง
ข้อมูลเพื่อนามาสร้างความรู้ ประยุกต์ปรับใช้และสามารถประเมินตนเองได้ ซึ่งบทบาทของผู้สอนจะ
เปลี่ ยนไปจากเดิมที่ผู้ สอนบอกความรู้ให้กับผู้ เรียน ผู้ เรียนมีห น้ าที่ฟัง จด ท่อง จาและนาไปสอบ
รู ป แบบนี้ จึ ง ไม่ ท าให้ เ กิ ด ทั ก ษะส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ผู้ เ รี ย นไม่ ส ามารถคิ ด และพั ฒ นาความรู้
จาเป็ น ต้องเปลี่ย นวัฒ นธรรมการสอนมาเป็นการสอนที่ผู้ ส อนทาหน้าที่เป็นผู้ แนะนาให้ ผู้ เรียนหา
ความรู้ ด้ ว ยตั ว เอง ด้ ว ยหลั ก การสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558) นามาซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ที่ เ ป็ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ ท างปั ญ ญา
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ครูผู้สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนขึ้นโดยกระบวนการคิด
ขั้นสูง คือการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ทา
ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถสร้างให้เกิดขึ้นโดยรูปแบบ การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การสอน
บนฐานปัญหา (Problem-based), การสอนบนฐานกรณีศึกษา (Case-based), การสอนบนฐานการ
วิจัย (Research-based), การสอนบนฐานโครงการ (Project-based), การสอนบนฐานผลงาน
(Productivity-based), การสอนบนฐานการทางาน (Work-based), การสอนบนฐานการตกผลึก
(Crytal-based) เป็นต้น(สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)
ในส่วนของสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
ทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ อีกทั้งยังพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง(สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) นาไปสู่
เป้ าหมายการเรี ย นรู้ และทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการสอนศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อ ก
(Choice-based Art Education) ที่กาลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เป็นหนึ่งใน
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วิธีการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง ให้อิสระผู้เรียนในการเลือกสรรสื่อทาง
ศิลปะและหัวข้อเองทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจ ประกอบด้วย 4
ขั้นตอนในการเรียนการสอนดังนี้
1.ขั้นสาธิต (Demonstration) เป็นขั้นที่ครูใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน รวมถึงการสาธิต
เทคนิควิธีการต่างๆในงานศิลปะ
2.ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือทางานศิลปะ โดยให้อิสระกับผู้ เรียนใน
การเลือกสื่อและหัว ข้อตามความสนใจของผู้เรียน ครูทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาเพื่อให้
ผู้เรียนค้นพบแนวทางของตนเอง ซึ่งครูจะสอดแทรกประวัติศาสตร์ศิลป์ จากการแนะนาชื่อศิลปินและ
ให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติม
3.ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทาความสะอาดอุปกรณ์และเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม
4.ขั้นวัดผล (Assessment) เป็นขั้นที่ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้และ
ค้นพบในผลงานของผู้เรียน ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน และครู
และผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน(Douglas & Jaquith, 2009) ครูเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา และ
สอนเทคนิคให้แก่ผู้เรียน(Brown University, 2008) อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการจัดการ
เรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก(Choice-based Art Education) มุ่งให้ความสาคัญไปที่ผู้เรียน
อย่างแท้จริง ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งการปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์ ต่าง
จากการเรียนรู้ศิลปศึกษาในอดีต (Joo, 2014) สอดคล้องกับKatherine Douglas ที่กล่าวว่า
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก(Choice-based Art Education)ทาให้ผู้เรียนมีเวลาปฏิบัติงานมากขึ้น
เพราะมีช่วงเวลาการสาธิ ตของครูสั้น ครูสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ศิลป์และวัฒนธรรมในงาน
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะในการจัดสรรโครงสร้างเวลาและสามารถทางานที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของตนเองทาให้มีความมั่นใจในการทางาน อีกทั้ง Pauline Joseph กล่าวว่าผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ทางานจริ งของศิล ปิน คือการได้คิด เลือกสื่อและปฏิบัติ หรือการค้นพบการใช้สื่อที่
น่าสนใจด้วยตัวเอง รวมถึงยังช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนในการเก็บสื่อและอุปกรณ์คืน
ที่เดิม และ Chery McCabe กล่าวว่าผู้เรียนจะเรียนอย่างมีความหมาย เรียนรู้กระบวนของการ
ทดลองปฏิบัติ มีความมั่นใจในความคิดเห็นของตนเอง มีอิสระในการเลือกสื่อและทดลองตามรูปแบบ
ของตนเอง เป็นวิธีการที่พัฒนาทักษะได้อย่างดีเยี่ยม(Brown University, 2008)
ซึ่งการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นก้าวแรกของช่วงชั้นที่ 2 ใน
ระดับประถมศึกษาและเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการต่อยอดทางศิลปะในระดับสูง มุ่งจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ
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อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล
น้าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้การสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพ
ระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถใช้วรรณะสีถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์
ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุง
งานให้ดีขึ้น รู้ และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิล ป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสั งคมระบุ และอภิปราย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่นและสามารถบรรยาย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ(สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) โดย
เชื่อมโยงเข้ากับพัฒนาการศิลปะของผู้เรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่อยู่ในขั้นเกาะกลุ่ม (Gang
Age) ในช่วงอายุ 9-12 ปี ที่มีพัฒนาการในการเข้าสังคม เริ่มสร้างสรรค์งานให้มีความเหมือนจริง ใส่ใจ
รายละเอียด มีความพิถีพิถัน เริ่มมีการใช้มิติที่ทับซ้อนขึ้น(มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, 2545)
ดังนั้ น จึ งมีความจ าเป็ น ที่ต้องจัดการเรียนรู้วิช าศิล ปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาไทย4.0 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆให้เกิดขึ้นในสังคม โดยสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในวิชาศิลปะ ที่จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก นาไปสู่ความสนใจของผู้วิจัยที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มี
ต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และเหมาะสมกับระดับประถมศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะวิชา
ศิลปะ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ จริงและส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
(Choice-based Art Education) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนในวิชาศิลปศึกษารูปแบบ
ใหม่ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
2. เพื่อศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการ
จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
3. เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
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4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
สมมติฐานของการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกมีความเหมาะสม
2. การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงขึ้น
3. การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการสร้างสรรค์
ผลงานสูงขึ้น
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือกอยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่
เรียกว่า One Shot Repeated Measured Design ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา
จานวน 16 คน
2. ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงาน
3. ระยะเวลาในการทดลอง ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 นาที
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในวิชา
ศิลปะซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งการปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์ เป็นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การทางานจริง มีอิสระในการเลือกสื่อและทดลองตามรูปแบบของตนเอง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนในการเรียนการสอนดังนี้ 1.ขั้นสาธิต (Demonstration)
2.ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
3.ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
4.ขั้นวัดผล (Assessment)
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2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ทักษะที่ผู้เรียนพิจารณาความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง จากการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และทางเลือกที่หลากหลายอย่างรอบคอบเพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยมีการจดบันทึก และร่างแบบอย่างเป็นระบบ
รวมถึงสามารถประเมินผลอย่างสมเหตุผล
3. การสร้างสรรค์ผลงาน คือ พฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถนาสิ่งที่ได้รับรู้มาทาให้เกิดผล
งานหรือแนวคิดใหม่ทางศิลปะ ที่ไม่ซ้าแบบใครและมีความแปลกใหม่ โดยพิจารณาจากทางเลือกที่
หลากหลายและปรับให้เหมาะสม
4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ทักษะที่ผู้เรียนพิจารณา
ความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆและนาสิ่ง
ที่ได้รับรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งจดบันทึกและร่างแบบอย่างเป็นระบบเพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในการลงมือ ปฏิบัติงานจริงให้เกิด ผลงานหรือ
แนวคิดใหม่ทางศิลปะ ที่ไม่ซ้าแบบใครและมีความแปลกใหม่ รวมถึงสามารถประเมินผลงานอย่างสม
เหตุผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในประเทศไทย
2. เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลือกสาหรับครูศิลปะชั้นประถมศึกษาใน
ประเทศไทย
3. เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงาน
สาหรับโรงเรียนในประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดการเรียนรู้ศลิ ปศึกษาบนฐานทางเลือก
(Choice-based Art Education)

1.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.การสร้างสรรค์ผลงาน
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กรอบแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด กาหนดเป้าหมายและหาความรู้ด้วยตนเอง โดยต้องรู้จัก
เลือกและคัดกรองข้อมูลเพื่อนามาสร้างความรู้ ประยุกต์ปรับใช้และสามารถประเมินตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์สร้าง
องค์ความรู้ใหม่(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558)
การศึกษาไทย4.0 ต้องส่งเสริมการผลิต
การคิด เพื่อก้า วไปสู่ผ ลผลิตนิยม การ
สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมจึ ง มี ค วาม
จาเป็นเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21(ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2558)

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง คือการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ค วามหมายและน าไปใช้ ใ นสถานการณ์ อื่ น ๆได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ(สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่
สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน คานึงถึง ความแตกต่างระหว่า งบุคคล
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่
มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึก
ในความเป็น พลเมืองดี ยึดมั่น ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็น ประมุ ข มี
ความรู้และทักษะ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เป็นกลุ่มสาระทีช่ ่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชืน่ ชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสูก่ ารพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
(สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)
การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ให้อิสระผู้เรียนในการเลือกส รรสื่อทางศิลปะและหัวข้อเองทาให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจ ครูเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา และสอนเทคนิคให้แก่ผู้เรียน(Douglas & Jaquith, 2009) อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดสร้ างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(Joo, 2014)ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนในการเรียนการสอนดังนี้ 1.ขั้นสาธิต
(Demonstration) 2.ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) 3.ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) และ4.ขั้นวัดผล (Assessment)
ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุ ณ ค่ า งานทั ศ นศิ ล ป์ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด ต่ อ งานศิ ล ปะอย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชมและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ ละวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

พั ฒ นาการทางศิ ล ปะ ป.4 ขั้ น เกาะกลุ่ ม
(Gang Age) ในช่ ว งอายุ 9-12 ปี ที่ มี
พัฒนาการในการเข้าสังคม เริ่มสร้างสรรค์
งานให้มีความเหมือนจริง ใส่ใจรายละเอียด
มีความพิถีพิถัน เริ่มมีการใช้มิติที่ทับซ้อนขึ้น
(มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, 2545)

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลและประสบการณ์ที่เคยได้รับมาโดยอาศัยการวิเคราะห์การ
สังเคราะห์การเชื่อมโยงและการประยุกต์มาประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อควรทาเพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุผล(ดวงชีวัน พะสุมาตร, 2557)
การสร้างสรรค์ผลงาน คือ พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแปลกใหม่ เพื่อสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็น อยากแสวงหา
ความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์(สุชาติ เถาทอง, 2536)

ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 หลักการ
1.3 จุดหมาย
1.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.6 มาตรฐานการเรียนรู้
1.7 ระดับการศึกษา
2. การศึกษาไทย4.0
2.1 ความเป็นมา
3. Active Learning
3.1 ความหมายของ Active Learning
3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
4. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
4.1 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21
4.2 การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.3 ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5.2 ความสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5.3 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5.4 การพัฒนาส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5.5 ลักษณะของผู้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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6. การสร้างสรรค์ทางศิลปะ
6.1 ความหมายของการสร้างสรรค์
6.2 กระบวนการสร้างสรรค์
6.3 แนวคิดทางการสร้างสรรค์
6.4 หลักการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
6.5 การส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
7. ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก (Choice-based Art Education)
7.1 ความเป็นมา
7.2 หลักการ
7.3 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8.1 งานวิจัยในประเทศ
8.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1.1 วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒ นาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมื อ งไทยและเป็ น พลเมื อ งโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.2 หลักการ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ห ลั ก การที่ ส าคั ญ ดั ง นี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.2.1 เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น เอกภาพของชาติ มี จุ ด หมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็ กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
1.2.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
1.2.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
1.2.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้
1.2.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.2.6 เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษานอกระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์
1.3 จุดหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒ นาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิด
กับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนาหรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ยื ด หลั ก ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2 มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
1.3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
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1.3.4 มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3.5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข
1.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.4.1 ความสามารถในการสื่ อ สาร เป็ นความสามารถในการรั บและส่ ง สาร มี
วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ ย นข้อมูล ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพั ฒ นาตนเองและสั งคม
รวมทั้งการเจรจาต่อ รองเพื่อขจั ดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่า งๆ การเลื อกรับหรือ ไม่รับข้อมู ล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีก ารสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
1.4.2 ความสามารถในการคิ ด เป็ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
1.4.3 ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา เป็ น ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและ
อุป สรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลั กเหตุผ ล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขั ด แย้ ง ต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
1.4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลื อก และใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.5.2 ซื่อสัตย์สุจริต
1.5.3 มีวินัย
1.5.4 ใฝ่เรียนรู้
1.5.5 อยู่อย่างพอเพียง
1.5.6 มุ่งมั่นในการทางาน
1.5.7 รักความเป็นไทย
1.5.8 มีจิตสาธารณะ
1.6 มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการ
ทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.6.1 ภาษาไทย
1.6.2 คณิตศาสตร์
1.6.3 วิทยาศาสตร์
1.6.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.6.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6.6 ศิลปะ
1.6.7 การงานอาชัพและเทคโนโลยี
1.6.8 ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม
และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด แก่ ผู้ เ รี ย นเมื่ อ จบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากนั้ น
มาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพราะมาตรฐาน
การเรีย นรู้จะสะท้อนให้ ทราบว่า ต้องการอะไร ต้องสนอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และประเมินคุณภาพภายนอก
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับ ชาติ เพื่อสะท้อนภาพการจัดการศึก ษาว่าสามารถพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี
คุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กาหนดเพียงใด
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โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิล ปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผ ลต่อคุณภาพชีวิต
มนุ ษ ย์ กิ จ กรรมทางศิ ล ปะช่ ว ยพั ฒ นาผู้ เ รี ยนทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม
ตลอดจน การนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้(สานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)
สาระทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตารางที่ 1 ตารางตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้น
ป.4

ตัวชี้วัด
1.เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
2.อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและ
สีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
3.จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น
สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง
4.มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
5.มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
6.บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัด
ระยะ ความลึก น้าหนักและแสงเงาในภาพ
7.วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสี
วรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
8.เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่าน
งานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น
9.เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
งานทัศนศิลป์
อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น และวรรณะเย็น
เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง
ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพ
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี
การจัดระยะความลึก น้าหนักและแสงเงา
ในการวาดภาพ
การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สีวรรณะเย็น วาด
ภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
ความเหมือนและความแตกต่างในงาน
ทัศนศิลป์ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดใน
งานทัศนศิลป์
การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
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มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตารางที่ 2 ตารางตัวชี้และสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้น
ป.4

ตัวชี้วัด
1.ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์
ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
2.บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ที่มาจาก
วัฒนธรรมต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมต่าง ๆ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
โลเวนเฟลด์และบริตเตน (1987 อ้างถึงใน มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, 2545) ได้สรุปพัฒนาการ
ทางศิ ล ปะของเด็ ก ในแต่ ล ะช่ ว งวั ย โดยมุ่ ง น าเสนอถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเด็ ก กั บ ศิ ล ปะของเด็ ก
โดยทั่วๆไป ซึ่งในในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดอยู่ในช่วงวัยเกาะกลุ่ม (Gang Age) ระหว่างอายุ
9-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มสร้างงานในลักษณะเหมือนจริง
ตารางที่ 3 ตารางพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลักษณะของการวาด
การใช้เนื้อที่ในการวาด
การแสดงออกด้านรูปคน
- เ ริ่ ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสามารถทางศิลปะใน
ระยะสั้นของตนเอง
- มี ก ารวาดลวดลายเป็ น
ชิ้นๆแทนการสร้างงานที่มี
ก า ร จั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
สัมพันธ์กัน
- สนใจใส่รายละเอียดลงใน
ภาพวาดของตน
- ถ่ า ย ท อ ด สื่ อ ส า ร ถึ ง
ความหมายของวั ต ถุแ ละ
เหตุการณ์ด้วยสัญลักษณ์ที่
ไม่ใช่ภาษา

- ตระหนั ก ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
และรายละเอียดในภาพ
- ตระหนั กถึง มิ ติ ความลึ ก
ตื้ น ใ น ภ า พ โ ด ย ว า ด
รูปแสดงทิวทัศนียภาพใน
ลักษณะคล้ายตนเอเป็นผู้
สังเกต หรือ ตนมีส่วนร่วม

- เริ่ ม วาดถู ก สั ด ส่ ว นกั บ
ความเป็นจริง
- เริ่ ม ตระ หนั ก ถึ ง ค วา ม
ถู ก ต้ อ งของข้ อ ต่ อ ข้ อ พั บ
ต่างๆของร่างกาย
- แสดงความรู้สึกในใบหน้า
แตกต่ า งกั น ตามอารมณ์
หรือความรู้สึก
- ชอบวาดรู ป การ์ ตู น ยอด
นิยม
- เน้นคุณลักษณะที่ส่อแสดง
เพศเกินความเป็นจริง

(มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, 2545)
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1.7 ระดับการศึกษา หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3
ระดับ ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.7.1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)
การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึ กษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้าน
การอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
1.7.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3)
เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดาเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
1.7.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)
การศึ ก ษาระดั บ นี้ เ น้ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะด้ า น สนองตอบ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะใน
การใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒ นาตนและประเทศตามบทบาทของตน
สามารถเป็นผู้นา และผู้ให้บริการชุมนุมในด้านต่างๆ
สรุปได้ว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านอย่างครอบคลุมและ
เห็นความสาคัญของผู้เรียนโดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล อีกทั้งในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ
ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วย
พัฒ นาผู้ เรี ย นทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา อารมณ์ สั งคม ตลอดจน การนาไปสู่ การพัฒ นา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละระดับชั้น ซึ่งในระดับชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 4 มีการกาหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
ศิลปะของเด็กช่วงวัยเกาะกลุ่ม (Gang Age) ระหว่างอายุ 9-12 ปี เป็นวัยที่เริ่มสร้างงานในลักษณะ
เหมือนจริง
2. การศึกษาไทย4.0
2.1. ความเป็นมา
การศึกษาไทยเริ่มการศึกษา 1.0 ในยุคเกษตรกรรม ซึ่งแนวคิด พื้นฐานอยู่กับเกษตร เน้น
การศึกษาแบบพึ่งตนเอง โดยหลักสาคัญคือการศึกษาเพื่อชุมชนของตนเอง ทักษะที่ใช้หลักคือ ทักษะ
เพื่อยังชีพ ซึ่งได้แก่การทานา ปลูกผักสวนครัว ช่วยตนเอง พัฒนาไปสู่การศึกษาไทย 2.0 คือการศึกษา
ไทยที่อยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาเพื่อระบบอุตสาหกรรม เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
หลักสาคัญคือการศึกษาเพื่อชุมชนของคนอื่น ทักษะที่ใช้เป็นทักษะอุตสาหกรรมคือ การแบ่งงานกัน
ทาเป็นส่วน ต่างคนต่างทาของตนให้ดีที่สุด โดยจะยังพบทักษะนี้ในปัจจุบันมาก เมื่อสังคมมีความ
เจริญด้านการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีทาให้การศึกษาเปลี่ยนไปสู่ การศึกษาไทย 3.0 คือการศึกษา
ในยุคเทคโนโลยีหรือยุคโลกาภิวัตน์ แต่ยุคโลกาภิวัตน์ในขณะนี้เป็น Post Globalization โลกาภิวัตน์
จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพื่อชุมชนนานาชาติ เน้นทักษะการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีเป็น
หลัก คนจะเปลี่ยนไปในลักษณะของการช่วยตนเองมากขึ้น แต่การศึกษา 4.0 คือการศึกษายุคผลิต
ภาพ ยุคที่ต้องการผลผลิตหรือ Products ให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น
ทักษะของการศึกษาจึงต้องเน้นการทาได้ เมื่อลงมือแล้วก็จะได้ออกมาเป็นผลผลิต
โดยในอดีตมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนแบบอุตสาหกรรม (Factory Model) ที่มีลักษณะสอนคน
ให้มีทักษะทางานได้กับโรงงานอุตสาหกรรมและราชการ การสอนให้คิดไม่จาเป็นแต่พอมาถึงศตวรรษ
ที่ 21 ก็ส่งผ่านมาเป็นโรงเรียนระบบอุตสาหกรรมใหม่ (Neo-factory Model) ซึ่งระบบเดิมโรงเรียน
จะเหมือนกันหมด แต่ระบบใหม่โรงเรียนจะมีความแตกต่างและหลากหลายบนพื้นฐานของเทคโนโลยี
เริ่มมีการสอนให้คนคิดวิเคราะห์และคิดอะไรใหม่ๆขึ้น ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของตะวันตก
เพราะฉะนั้ น การศึ กษาไทยในขณะนี้ ที่เป็ นยุค ที่เข้า สู่ ศตวรรษที่ 21 คนไทยต้ องมองผลิ ตภาพใน
ลักษณะตามให้ทันและก้าวไปข้างหน้า(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2559)
สรุปได้ว่าการศึกษาไทยมีพัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มขณะนั้ น การศึ ก ษาไทย 4.0 มี พั ฒ นาการมาจากการศึ ก ษาไทย 1.0 ยุ ค
เกษตรกรรม การศึกษาไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรม และการศึกษาไทย 3.0 ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งในยุค
การศึกษาไทย 4.0 คือการศึกษายุคผลิตภาพ เป็นยุคที่ต้องการผลผลิตหรือ Products ให้ได้มากที่สุด
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ทักษะของการศึกษาจึงต้องเน้นการทาได้ เมื่อลงมือแล้วก็จะได้ออกมาเป็น
ผลผลิต ดังนั้นการสอนจึงต้องมุ่งให้คนคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้น
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3. Active Learning
3.1. ความหมายของActive Learning
ศักดา ไชกิจภิญโญ (2548 อ้างถึงใน สถาพร พฤฑฒิกุล , 2555) ให้ความหมายของActive
Learning คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและทาความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกับเพื่อน
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจากการเป็นผู้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว(Passive) มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนกาหนด สอดคล้องกับ มนตรี ศิริจันทร์ชื่น (2554) ที่ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา
อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่ง
เป็นการสะท้อนความคิดของตนเองให้ปรากฏออกมาได้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยน
บทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ สถาพร
พฤฑฒิกุล (2555)ได้ให้ความหมาย ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่ อหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่มีครูผู้ สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนขึ้นโดย
กระบวนการคิดขั้นสูง คือการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ทาให้ การเรี ย นรู้ เป็ น ไปอย่างมีความหมายและนาไปใช้ในสถานการณ์อื่ นๆได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาจสรุปได้ว่า Active Learning คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ ฝึกการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่าที่เป็นกระบวนการคิดขั้นสูง ทาให้สะท้อนความคิดของผู้เรียนออกมา
โดยผู้สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก ซึ่งต่างไปจากการเรียนรู้แบบเดิมที่ผู้เรียน
เป็นฝ่ายรับความรู้อย่างเดียวเป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจากการเป็นผู้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว(Passive) ทา
ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและและมีประสิทธิภาพ
3.2. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ
ความคิด นาไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า นาความคิดมาพัฒนาให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งทักษะการคิดสามารถสอนและพัฒ นาได้
จากการฝึกฝนในแต่ละรายวิชา เพื่อทาให้ผู้เรียนปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนในศตวรรษ
ที่ 21 โดยการพัฒนาการคิดเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการตั้งคาถาม การอภิปรายการค้นพบ การ
เปิดโอกาสทางความคิด และการยอมรัยในความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งการจัดการเรี ยนรู้แบบ Active
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Learning ยังสามารถพัฒนาความใฝ่รู้ ความเพียร และความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียนอีกด้วย
(Vickery, 2014)
แผนภาพที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Passive Learning และ Active Learning
10% of what we read

read

20% of what we hear

Hearing words

30% of what we see

Looking at a pictures

50% of what we see and hear

70% of what we say
90% of what we both
say and do

Watching a movie
Looking at an exhibit
Wacthing a demonstration
Seeing it done on location
Participating in a discussion
Giving a talk
Doing a dramatic presentation
Simulating the real experience

PASSIVE
LEARNIN

ACTIVE
LEARNI

Doing the real thing

(สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)
จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบ Active Learning ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียน
จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริง
อี ก ทั้ ง ต้ อ งให้ ผู้ เ รี ย นได้ น าเสนอสิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ม า ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ ก ารเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ความหมายและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
3.2.1 ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้ Active Learning (AL)
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553 อ้างถึงในสถาพร พฤฑฒิกุล, 2555) ได้สรุปลักษณะ
สาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (AL) ดังนี้
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา
และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนสูงสุด
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
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6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียน
จะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และ
หลักการความคิดรวบยอด
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
ด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของ
ผู้เรียน
สรุปได้ว่าลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็นการเรียนการ
สอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันโดยผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
3.2.2 บทบาทผู้สอน
ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550 อ้างถึงใน สถาพร พฤฑฒิกุล , 2555) ได้กล่าวถึง
บทบาทผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ดังนี้
1. จั ดให้ ผู้ เรี ยนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่ วนร่วมในทุก
กิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่ างชัดเจน ทั้งในส่วนของ
เนื้อหาและกิจกรรม
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิดของ
ผู้เรียน

21
อาจสรุปได้ว่าบทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ Active Learning คือเป็นผู้ให้
คาแนะนา ปรึกษาและสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้ รวมถึงต้องการอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการตั้งคาถาม การอภิปราย การ
โต้วาที และส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความร่วมมือกันในการทางานกลุ่ม
3.2.3 บทบาทผู้เรียน
สถาพร พฤฑฒิกุล (2555) กล่าวว่าวิธีการเรียนรู้ด้วย Active Learning ต้องการให้
ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกในการพูด การฟัง เขียน อ่าน และสะท้อนความคิด ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
โดยการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการรับฟังบรรยาย
2. ให้ความสาคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ให้น้อยลงและเน้นการพัฒนาด้านทักษะ
ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
3. ผู้ เ รี ย นใช้ก ารเรี ยนรู้ ผ่ านกิ จกรรมการเรีย นรู้ และสื่ อ นวั ตกรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคิดวิเคราะห์ในระดับสูง
4. เน้นบทบาทให้ผู้เรียนได้ค้นหาคุณค่าและค่านิยมของตนเอง
สรุปได้ว่าบทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ Active Learning นั้นเน้นที่ตัวผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผู้เรีย นจะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น เน้นทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า ซึ่งผู้เรียนจะถูกเปิดโอกาสให้แสดงออกในการสะท้อนความคิด
4. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชัย วัฒ น์ สุ ทธิรัตน์ (2558) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ ทักษะการเรียนรู้ความคิด และมีทักษะชีวิต โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ที่กว้างและลึ กในหลากหลายเรื่อง รวมทั้งมีทักษะในการจาแนกแยกแยะข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการคิดที่ดี มีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล มีจิตแห่งความเคารพ มีจิตแห่ง
จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก โดยครูควรจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่มีความสะดวกใน
การเคลื่อนย้าย สามารถปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ในห้องเรียนได้อย่างง่ายดาย เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ
โครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเรียนที่เน้นเนื้อหา ส่วนการประเมินผลการ
เรียนจะมีการประเมินที่แปรเปลี่ยนได้โดยไม่ใช้การประเมินตามเงื่อนไข มาตรฐานเดียวกัน และมีการ
ประเมินทั้งระดับบุคคลและทีมงาน รวมทั้งเป็นการประเมิน ที่เปิดเผย โดยให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างแบบประเมินด้วย และให้ผู้เรียนได้นาสิ่งที่จะทดสอบไปศึกษา พิจารณาและตอบมา

22
อย่างรอบคอบให้ได้คาตอบที่ถูกต้องสมเหตุสมผลมากที่สุด ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพที่แท้จริงของ
เขาออกมา รวมทั้งผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตจริงได้
4.1 คุณลักษณะสาคัญของคนในศตวรรษที่ 21
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมากมายที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความสามารถในการกรองข้อมูลข่าวสารจึงเป็น
อีกทักษะหนึ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้คนสามารถเลือก แยกแยะ และ
สกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่สาคัญต่อการตัดสินใจ เพื่อดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นแนวโน้มการจัดการเรียนรู้จึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและต้องมีการพัฒนาครูและผู้เรียนให้
ทัน ต่อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกในอนาคต จากการสั ง เคราะห์ แ นวคิ ดและข้ อเสนอแนะของนั ก
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง สรุปคุณลักษณะที่สาคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้รับการพัฒนา
3 ด้านดังนี้(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558)
1. ด้านทักษะความรู้ ความรู้ที่ควรพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 คือ จิตสานึกต่อโลก การเงิน
เศรษฐกิจธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรมมนุษย์และโลกทางกายภาพ
และโลกธรรมชาติ สุขภาพและสวัสดิภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้
พื้นฐานเชิงทัศนาการ (Visual Literacy) ความรู้พื้นฐานทางข้อมูลข่าวสาร ความรู้พื้นฐานทางพหุ
วัฒนธรรม (Multicultural Literacy) และความรู้พื้นฐานในเรื่องปริมาณ
2. ด้านทักษะการเรียนรู้และการคิด ทักษะการเรียนรู้และการคิดที่ควรพัฒนาคนในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ความอยากรู้/จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) การคิดระดับสูง การคิดเชิงวิพากษ์
ทักษะการแก้ปัญหา จัดการและแก้ไขความขัดแย้ง ทักษะการสังเคราะห์ (Synthesizing Mind)
ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม ทักษะการทางานเป็นทีม/การทางานร่วมกัน/ การ
สร้างครือข่าย ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทักษะการเรียนรู้ตามบริบท
ทักษะด้านไอซีที ทักษะการใช้วิธีการเรียนรู้ ทักษะการใช้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ทักษะการ
ผลิตนวัตกรรม ทักษะการจัดลาดับความสาคัญ ทักษะการวางแผนและการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์
ทักษะการใช้เครื่องมือจริงอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทักษะการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ทักษะการตั้งคาถามและการวิเคราะห์ ทักษะการหาแนวโน้มและคาดการความเป็นไปได้ และทักษะ
การรู้คิด
3. ด้ า นทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะชี วิ ต ที่ ค วรพั ฒ นาคนในศตวรรษที่ 21 คื อ ความเป็ น ผู้ น า
ความสามารถในการปรับตัว การใช้เหตุผลที่ดี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และในฐานะพลเมือง
การเข้าถึงคน/เจรจา การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ความสามารถในการชี้นาตนเอง ความกล้า
เสี่ยง การจัดการ ความซับซ้อน การรู้จักเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ความสามารถในการสื่อสาร
แบบโต้ตอบ/การโต้ตอบโดยอิสระ การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ในระดับท้องถิ่นและโลกความเป็น
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พลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) จิตแห่งความเคารพ (Respectful Mind) และจิตแห่ง
จริยธรรม (Ethical Mind)
สาระที่จะนาไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เป็นบุคคลที่มีเครื่องมือในการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีความสามารถในการสกัด
และคัดกรองข้อมูลที่ควรเรียนรู้ ครูจึงควรมุ่งสอนเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ ที่เรียกว่ามีจิตแห่งวิทยาการ เกิดการรู้คิด สอนเกี่ยวกับความคิดขั้นสูง การคิด
เชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การจัดการแก้ไขปัญหา การสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็น
ทีมร่วมกับผู้อื่น การสร้างเครือข่าย มีทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ไอซีที
เป็นเครื่องมือในการช่วยแสวงหาความรู้ และนามาสร้างองค์ความรู้ ฝึกการวางแผน การทางานได้
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความรู้เพื่ อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์
แนวโน้ม และสามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต
จากที่กล่าวมาข้างต้นคุณลักษณะสาคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องได้รับการพัฒนานั้น
แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1) ด้านทักษะความรู้ 2) ด้านทักษะการเรียนรู้ และการคิด และ3) ด้าน
ทักษะชีวิต โดยคุณลักษณะสาคัญที่ต้องมุ่งเน้นในยุคแห่ งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีข้อมูลข่าวสารมากมาย คือ ความสามารถในการกรองข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ ส ามารถเลื อ ก แยกแยะ และสกัดเฉพาะข้อ มูล ข่า วสารที่ส าคัญ และมี ความจ าเป็น ต่อการ
ตัดสิ น ใจ อั น น ามาซึ่งความคิด ขั้น สู ง การวิเ คราะห์ สั ง เคราะห์ การคิดแก้ปัญ หา การคิ ดอย่ างมี
วิ จ ารณญาณ และการคิ ด สร้ า งสรรค์ อี ก ทั้ ง ต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ จ ะท างานเป็ น ที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี และสามารถการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
4.2 การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้เรียน
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนของตนเองอย่างทันท่วงที และเชื่อมโยงไปยังเกณฑ์ที่จาเป็นเพื่อปรับปรุง
พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผลการเรี ยนของผู้เรียนจึงควรให้ผู้เรียนสามารถดูเกรดการเรียนของ
ตนเองได้ ทั น ที ใ นเว็ บ ไซด์ โดยมี การอั พ เดทให้ มี ข้ อ มู ล ที่ ใ หม่ เ สมอ โดยดู ไ ด้ ทั้ ง รายจุ ด ประสงค์
รายบุคคลและรายวิชา รวมทั้งผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนของผู้เรียนของตนเองได้จากทุกที่ทุก
เวลา(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558)
4.2.1 หลักการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้ ประเมินหรือครูต้องคานึงถึง
หลักการต่อไปนี้
4.2.1.1 การประเมิ น ที่ แ ปรเปลี่ ย นไม่ ใ ช่ ป ระเมิ น ตามเงื่ อ นไขมาตรฐาน
เดียวกัน เนื่องจากผู้เรียนบางคนหรือบางกลุ่มต้องใช้เวลาในการทางานที่มากขึ้นเพื่อความสาเร็จของ
งานที่ไม่เหมือนกับเพื่อน หรือเป็นงานที่ท้าทายหรือมีความยากงานต่างจากเพื่อนๆ กลุ่มอื่นๆ ครูผู้
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ประเมินต้องมีมาตรฐาน การให้คะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ทั้งเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาในการทางาน และต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการ
ประเมินที่ผันแปรไปตามเวลา บริบท และกระบวนการประเมินผลงาน
4.2.1.2 การประเมินทั้งระดับบุคคลและทีมงาน เนื่องจากโลกในศตวรรษที่
21 การวัดผลงานความสาเร็จของคนไม่ได้วัดจากผลงานของคนเพียงคนเดียว แต่มักเป็นผลงานที่ได้
ร่วมคิดและพัฒนาขึ้นจากทีมงาน ซึ่งอาจมีการให้ผลตอบแทนจากการพัฒนาชิ้นงานเป็นทีมและความ
ร่วมมือเป็นสาคัญ ดังนั้นการประเมินความสาเร็จจากผลงานของที มผู้ประเมินจึงต้องให้ความสาคัญ
อย่างมากและมากกว่าการประเมินรายบุคคล
4.2.1.3 การประเมินที่เปิดเผย การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนจะไม่
เป็น ความลับ อีกต่อไป การประเมินในศตวรรษที่ 21 ต่างไปจากการประเมินในศตวรรษที่ 20 ที่
มุ่งเน้นการทดสอบต้องเป็นความลับแต่คุณค่ าของการประเมินในศตวรรษที่ 21 อยู่ที่การปิดเผยการ
ประเมินโดยผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินหรือแบบทดสอบด้วย และให้ผู้เรียนได้นา
สิ่งที่จะสอบไปศึกษา พิจารณาและตอบมาอย่างรอบคอบ ดังนั้นการรู้คาถามก่อนการสอบจึงไม่ใช่การ
โกงข้อสอบอีกต่อไป แต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบและความรอบคอบของผู้สอบ และเป็นการทา
ให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสาเร็จทางการเรียนอย่างเป็นธรรม
4.2.2 กรอบการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แก่นของการประเมินทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 มี 5 มิติดังนี้
4.2.2.1 การเรียนรู้ การประเมินทัก ษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ยังคงต้อง
ประเมินในความรู้เชิงเนื้อหา แต่เงื่อนไขการประเมินจะใช้มาตรฐานเดียวไม่ได้ แต่ควรเป็นการประเมิน
ที่ผันแปรได้ เนื่องจากการใช้แบบทดสอบมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความรู้แต่ละส่วนแยกกันมีข้อจากัด
ดังนั้นเงื่อนไขต้องแปรเปลี่ยนได้ตามความต้องการเพื่อสะท้อนถึงการประยุกต์ที่แท้จริง
4.2.2.2 การเข้าใจ การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้ม
เปิ ดกว้างผู้ เรี ย นไม่เพีย งแต่รู้ งานก่อนการประเมิน แต่ผู้ เรียนมีส่ ว นในการออกแบบเกณฑ์การให้
คะแนนที่ท้าทายและร่ว มสร้ างแบบประเมินด้ว ย เพื่อให้ เข้าใจตนเองได้ด้ว ยในการทางาน ดังนั้น
รายการประเมินต้องมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทั้งทักษะและความเข้าใจ ซึ่งความเข้าใจ
ของผู้เรียนนั้นน่าจะมาจากความสามารถในการอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้แก่ผู้อื่น หลักฐานของความเข้าใจ
ของแต่ละคนจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมิน
4.2.2.3 การสารวจ การท่องจาไม่ใช่การเรียนรู้ แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
ได้สารวจสิ่งที่เรียนรู้ ครูจึงมีหน้าที่จะเป็นผู้ช่วยเปิดประตูไปสู่ดินแดนแห่งการสารวจที่พ้นจากเงื่อนไข
แบบมาตรฐานเดียว ให้แก่ผู้เรียน โดยครูใช้คาถามที่ท้าทาย โดยการสารวจที่ดีนั้ นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ต้องอาศัยการช่วยเหลือกัน การร่วมแสดงความคิดเห็น และการให้แรงบันดาล
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ใจแก่กันระหว่างผู้สารวจด้วยกัน และเมื่อสารวจแล้วผู้เรียนต้องนามาเปิดเผยแก่ผู้อื่น ไม่ใช่เก็บไว้เป็น
ความลับ
4.2.2.4 การสร้างสรรค์ ในเรื่องของการประเมินจะเป็ นไปอย่างเปิดเผย ไม่
มีความลับ ผู้เรียนจึ งมีส่วนร่ว มในการออกและสร้างการประเมิน ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับการประเมิน
ดังนั้นในบริบทของการประเมิน การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทดสอบแบบมาตรฐานเดียว
จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ครูจะต้องท้าทายให้ผู้เรียนพิจารณาขอบเขตของสิ่งที่พวกเขากาลังทาอยู่เพื่อ
หาแนวทางการประเมินตนเอง และที่สาคัญผู้สอนต้องคานึงถึงว่าการประเมินนั้นจะต้องสนับสนุน
ข้อผิดพลาดมากกว่าการนาไปลงโทษผู้เรียน เพราะข้อผิดพลาดในการทางานนั้นถือว่าเป็นหลักฐาน
สาคัญที่แสดงว่าผู้เรียนกล้าเสี่ยงใช้เนื้อหาหรือการทางานที่ยากในลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ใช่หลักฐาน
ความล้มเหลวและครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานร่วมกัน เพราะการทางานร่วมกันจะช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดมุมมองใหม่ต่างๆ และความคิดเห็นที่เป็นทางเลือกและการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นกระตุ้น
สาคัญให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
4.2.2.5 การแบ่งปัน ผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงความคิดผู้เรียนจากการไม่เคย
แบ่ งปั น งานของตนเองกับ ผู้ อื่น โดยครูต้องไม่คิดแค่ว่าผู้ เรียนเป็นเพียงผู้ บริโภคการศึกษา แต่ยัง
แบ่ งปั น ความเข้า ใจกระบวนการ และความคิ ดกั บผู้ เรี ยนและครูใ นห้ องเรี ยนและทั่ ว โลก ดั งนั้ น
ปฏิสั มพันธ์ร ะหว่างผู้ เรี ยนและครู ผู้ ส อนเปลี่ ยนจากการแลกเปลี่ยนสองทางไปเป็นการสนับสนุน
เครือข่ายการเรียนรู้โดยผู้เรียน เป้าหมายไม่ใช่แค่ให้ผู้เรียนพิสูจน์คุณค่าให้ครูรู้ แต่เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ช่วยเหลือชุมชนการเรียนรู้
4.2.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมิน เมื่อมีการสอบแล้ว สิ่งสาคัญต่อไปคือ
การแจ้งผลการเรียนแก่ผู้เรียน ซึ่งผลการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะต้องสามารถดูเกรด
การเรียนของตนเองได้ทุกวัน และตรวจเกณฑ์ การให้คะแนนได้ทางออนไลน์ตลอดเวลา ดังนั้นการทา
ให้เกณฑ์การประเมินโปร่งใสและเข้าใจได้ง่ายจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายหรือ
ระดับของงานที่พวกเขาต้องการบรรลุผล การให้ความคิดเห็นตอบกลับอย่างทันท่วงทีบวกกับเกณฑ์
การประเมินทาให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่จาเป็น เพื่อทาไปเป็นข้อสนเทศในการกากับตนเอง ปรับปรุง
และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้ น อาจสรุ ป ได้ ว่าการประเมินผลการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้ องมี วิธีก ารประเมิน ที่
หลากหลาย โดยให้ความสาคัญกับความแตกต่างของผู้เรียน มีการประเมินทั้งแบบรายบุคคลและแบบ
กลุ่ ม ผู้เรี ยนมีส่ ว นร่ วมในการประเมินผลการเรียนของตนเองอย่างเปิดเผย ทาให้ ผู้เรียนมีโ อกาส
ประสบความสาเร็จทางการเรียนอย่างเป็นธรรม ซึ่งกรอบการประเมินต้องมุ่งในด้านความรู้เชิงเนื้อหา
ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านการสารวจสิ่งที่เรียน ด้านการสร้างสรรค์ และด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
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ความรู้กับผู้อื่น รวมถึงต้องมีการประเมินผลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงาน
ให้ดีขึ้น และยังช่วยทาให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย
4.3 ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Partnership for 21st Century Learning (2015) ได้เสนอทักษะการเรียนรู้หลักใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ 3 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation)
2. ทักษะเทคโนโลยี (Technology)
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career)
Trilling and Fadel (2009) ได้เสนอ 7 ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรู้ที่
ประสบความสาเร็จไว้ดังนี้
1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
2. ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
3. ทักษะความร่วมมือ (Collaboration)
4. ทักษะความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding)
5. ทักษะการสื่อสาร (Communication)
6. ทักษะเทคโนโลยี (Technology)
7. ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career)
วิจารณ์ พานิช (2555) เสนอทักษะ 3Rs 7Cs ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
3Rs ได้แก่ Reading อ่านออก, (W)riting เขียนได้ และ (A)rithmetic คิดเลขเป็น
7Cs ได้แก่ Critical Thinking ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, Creativity ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์, Communication ทักษะด้านการสื่อสาร, Cross-cultural Understanding ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ , Collaboration ด้านความร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม, Computing ICT ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และCareer ทักษะอาชีพและชีวิต
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ได้เสนอทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ของไทยไว้ดังนี้
1. ทักษะการคิดวิจารณญาณ และการประเมิน (Critical Thinking and Evaluation)
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and Syntheses)
3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ (Creativity and Imagination)
4. ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม (Productivity and Innovation)
5. ทักษะการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา (Change and Problem-solving)
6. ทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง (Communication and Self-confidence)
7. ทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Ethic and Responsibility)
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สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้กาหนดทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้
3Rs ได้แก่ Reading อ่านออก, (W)riting เขียนได้ และ (A)rithmetic คิดเลขเป็น
8Cs ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and
Solving Problem), ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation), ทักษะ
ความร่วมมือ ทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา (Collaboration Teamwork and Leadership), ทักษะ
ความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding), ทักษะ
การสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information and Media Literacy),
ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computing and Technology) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Career
and Learing Self Reliance) และความเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรมจริยธรรม (Compassion)
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปทักษะผู้เรียนสาหรับการเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จในศตวรรษที่
21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking), ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation), ทักษะความร่วมมือ (Collaboration), ทักษะความเข้าใจข้าม
วัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding), ทักษะการสื่อสาร(Communication), ทักษะ
เทคโนโลยี (Technology), ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career) และคุณธรรมจริยธรรม
(Compassion) โดยทักษะที่นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความสนใจและมีความเห็นตรงกัน คือ
ทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ (Critical Thinking), ทั ก ษะการสร้ างสรรค์แ ละนวัต กรรม
(Creativity and innovation), ทักษะความร่วมมือ (Collaboration) และทักษะการสื่ อสาร
(Communication) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นทักษะหลักที่มีความสาคั ญจาเป็นอย่างมากสาหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
5. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดิวอี้ (1933 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555) ได้ให้ความหมายของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก
และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ ปริยานุช จุลพรหม (2547) ให้ความหมายว่า
เป็ น การคิ ด พิ จ ารณาอย่ า งมี เ หตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆหรื อ สภาพการณ์ ที่ ป รากฏโดยอาศั ย
ความสามารถด้านการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าเพื่อนาไปสู่การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล ตรงกับ ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ที่ให้ความหมายว่า
หมายถึง การใช้ความคิดในลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินและแก้ปัญหาโดยยึดหลักการคิดด้วย
เหตุผล จากข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าอารมณ์ที่ทาให้เกิดความลาเอียงและการคาดเดาโดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆ คิดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้สติปัญญา และทักษะการคิดอย่าง
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ไตร่ตรอง เป็นความคิดที่เปิดกว้าง มีเป้าหมายที่ แน่นอน มีเหตุผล มีความถูกต้อง แม่นยา สามารถ
ตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับ จารุวรรณ คงทวี (2551)
ซึ่งให้ความหมายว่าเป็นการคิด พิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบ เกี่ยวกับข้อมูล สถานการณ์ที่ต้องอาศัย
การสังเกต ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์การเชื่อมโยงเหตุการณ์ การสรุปความ และประสบการณ์
ของตนเองมาประเมินข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าสิ่ งใดควรเชื่อสิ่งใดควรทาเป็นการคิดขั้นสูง แต่
สามารถพัฒนาได้เป็ นล าดับจากง่ายไปยาก โดยอาศัยทักษะการคิดพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
สัมพันธ์กับประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ที่ว่าเป็นกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
เป็นปัญหาคลุมเครือไม่ชัดเจน เพื่อตัดสินใจโดยใช้ ความรู้ความคิดจากประสบการณ์ สอดคล้องกับ
สุ ค นธ์ สิ น ธพานนท์ และคณะ (2555) ให้ ค วามหมายว่ า เป็ น กระบวนการคิ ด ที่ ใ ช้ เ หตุ ผ ลโดยมี
การศึ กษาข้ อ เท็ จ จริ ง หลั กฐานและข้ อ มูล ต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจ แล้ ว น ามาพิจ ารณา
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งสมเหตุ ผ ลก่ อ นตั ด สิ น ใจว่ า สิ่ ง ใดควรเชื่ อ หรื อ ไม่ ค วรเชื่ อ ผู้ ที่ มี ค วามคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณจะเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดถือความคิดเห็น
ของตนเองก่อนตัดสินใจในเรื่องใดก็จะต้องมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความคิดเห็น
ของตนเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ ถ้าผู้ นั้นมีเหตุผลที่เหมาะสมถูกต้องกว่า เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นใน
การค้นหาข้อมูลและความรู้ อีกทั้ง อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555) ที่กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คือ ลั กษณะความคิดที่ไม่ ด่ว นสรุ ป มี การวิเคราะห์ ห าข้อสมมติฐ านหรือ สาเหตุการหาข้อมูล การ
ประเมิน ข้อมูล ว่าอะไรเกี่ย วข้องและส าคัญ การพิสู จน์ การสรุป การประเมินซึ่งล้ ว นแล้ ว แต่เป็น
กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏเพื่อ
นาไปสู่การหาข้อสรุปอย่างสมเหตุผล และการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม และดวงชีวัน พะสุมาตร
(2557) ให้ความหมายการคิดอย่ างมีวิจารณญาณว่าเป็นความสามารถในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ
อย่างมีเหตุผลจากข้อมูลและประสบการณ์ที่เคยได้รับมาโดยอาศัยการวิเคราะห์การสังเคราะห์การ
เชื่อมโยงและการประยุกต์มาประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อควรทาเพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างสม
เหตุผล
ดังนั้ นอาจสรุ ป ได้ว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาอย่างใคร่ครวญถี่ถ้วน ไม่ด่วนสรุปโดยอาศัยหลักการ เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่าเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นกระบวนการคิดอย่าง
ไตร่ตรองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาคลุมเครือให้มีความชัดเจน
5.2 ความสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การดาเนิ น ชีวิ ตของมนุ ษย์จะมีความสุ ขสมหวังได้ต้องอาศั ยปัจจัยหลายประการ เช่น มี
ความคิ ดดี คิ ดถู ก คิด ชอบ นอกจากนี้ต้ องมีค วามรู้ใ นเรื่อ งที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการทางานที่ ก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ดังนั้นปัจจัยในเรื่องความคิดและความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่พึงมี ซึ่งเป็น
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สิ่งสาคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะเมื่อมีความคิดย่อมมีความรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณมี 2 ลักษณะ
ได้แก่(ลักขณา สริวัฒน์, 2549)
1. ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ
2. ใช้การคิดอย่างมี วิจารณญาณในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ การเรียนรู้ การสนทนาหรืออภิปราย
รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ
การคิดอย่างมีวิจ ารณญาณทั้ง 2 ลั กษณะจะพบได้ในชีวิตประจาวันอยู่ตลอดเวลา ทาให้
นักการศึกษามีความเห็นตรงกันว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสาคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างมีความสุขและมี
การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะบุคคลที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน
สามารถติ ดต่อ กัน ได้ทั่ว โลกภายในระยะเวลาอัน รวดเร็ว มีข้ อมูล ข่าวสารมากมายทาให้ เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพสั งคมไปจากเดิมอย่างสิ้ นเชิง อาจกล่ า วได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้ในการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตอย่างคุ้มค่าในโลกข้อมูลข่าวสาร
และเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นปัจจุบัน บุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีหลักการ สามารถควบคุม จัดการและตรวจสอบความคิด
ตนเองได้ รวมทั้งสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็น
ทักษะสาคัญที่จะพัฒนาบุคคลให้มีลักษณะ คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น อันเป็นคุณลักษณะที่
ช่ว ยปรั บปรุ งให้ ชีวิตดีขึ้น สามารถเดินในแนวทางที่ถูกต้องและสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
สอดคล้ องกับ จารุ ว รรณ คงทวี (2551) ที่ กล่ าวว่ าการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณเป็นคุณสมบัติที่พึ ง
ปรารถนาและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตเพราะคนที่มีการคิดวิจารณญาณสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆได้ดี มีเหตุผล มีความรอบคอบตัดสิ นใจได้ดีและเป็นคนที่มีคุณภาพ และอุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
(2555) กล่าวถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงข้อผิดพลาดในการ
กล่าวอ้าง การยกเหตุผลที่ไม่เหมาะสมการด่วนสรุปโดยปราศจากการไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อมูล
ซึ่งเป็นความสาคัญจาเป็นระดับต้นๆของการพัฒนาความคิดเด็กและเยาวชนไทยในยุคข้อมูลข่าวสารที่
มีข้อมูลใหม่ทุกวิน าทีจึ งต้องหาวิธีการกรองข้อมูลไม่ให้เชื่อโดยด่วนสรุป นอกจากนี้กระบวนการ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลยังช่วยให้เกิดความรู้ในเรื่องนั้นๆที่จะนาไปสู่การตัดสินใจได้ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
กล่ า วได้ว่า ทัก ษะการคิด อย่า งมี วิจารณญาณมีค วามส าคัญ ต่อการดาเนิน ชีวิ ตให้ ประสบ
ความสาเร็จในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆตลอดเวลา ทาให้สามารถคัดกรองข้อมูลที่มีความจาเป็นและ
มีประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาที่พบด้วยเหตุผล และมีความรอบคอบในการตัดสินใจ
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5.3. องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ฟีเลย์ (1976 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555) ได้แยกองค์ประกอบของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้
1. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง และความรู้สึกหรือความคิดเห็น
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
3. การพิจารณาความถูกต้องตามข้อเท็จจริงของข้อความ
4. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์นั้น
5. การค้นหาสิ่งที่เป็นอคติหรือลาเอียง
6. การระบุถึงข้ออ้าง ข้อสมมติที่ไม่กล่าวไว้ก่อน
7. การระบุถึงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งที่ยังไม่ชัดเจน
8. การแยกความแตกต่างระหว่างข้อคิดเห็นที่พิสูจน์ความถูกต้องได้
9. การตระหนักถึงสิ่งที่ไม่คงที่ตามหลักการและเหตุผล
10. การพิจารณาความมั่นคงหนักแน่นในข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น
เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2555) แบ่ง
องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ 7 ด้าน ได้แก่
1. การระบุประเด็นปัญหา เป็นการระบุหรือทาความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ประกอบด้วย
ความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฏให้มีความชัดเจน เพื่อกาหนดประเด็นข้อ
สงสัยหลักที่ควรพิจารณาและการแสวงหาคาตอบ
2. การรวบรวมข้อมูล เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมมาใช้
3. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล เป็นการวัดความสามารถในการพิจารณา
ประเมิน ตรวจสอบ ตัดสินข้อมูล นามาซึ่งการลงข้อสรุปอย่างมีเหตุผล
4. การระบุลักษณะของข้อมูล เป็นการวัดความสามารถในการจาแนกประเภทของข้อมูล
ระบุแนวคิด ประกอบด้วย ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ข้อมูล การตีความข้อมูล ประเมินข้อเท็จจริงของข้อมูล และนาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใ หม่ที่ใช้
ประสบการณ์เดิมมาร่วมพิจารณา เพื่อทาการสังเคราะห์ จัดกลุ่มและจัดลาดับความสาเร็จของข้อมูล
5. การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดการณ์ แนวทางการพิจารณาหาข้อสรุปของคาถาม ประเด็น
ปัญหา และข้อโต้แย้ง ประกอบด้วยความสามารถในการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่ อระบุ
ทางเลือกที่เป็นไปได้
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6. การลงข้อสรุป เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อหาข้อสรุป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญ
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
7. การประเมินผล เป็นความสามารถในการพิจารณา ประเมินความถูกต้อง สมเหตุผลของ
ข้อสรุป ซึ่งต้องประกอบด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินอย่างไตร่ตรองรอบคอบ เพื่อ
พิจารณาความสมเหตุผลเชิงตรรกะจากข้อมูลที่มีอยู่
สรุปได้ว่าองค์ประกอบของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ 1.การระบุประเด็นปัญหา
2.การศึกษาค้นคว้า (การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การระบุและ
จาแนกลักษณะของข้อมูล และการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเพื่อระบุทางเลือกที่เป็นไปได้)
3.การสรุปข้อมูล และ4.การประเมินผล
5.4 การพัฒนาส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รักเกียร์โอ (1988 อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ ดังนี้
1. เน้นความมีเหตุผลดี คือการสร้างให้นักเรียนรู้จักคิดก่อนทาและสามารถใช้เหตุผลอธิบาย
การกระทาที่เกิดขึ้น ครูจะต้องตั้งคาถามว่า ทาไม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดไตร่ตรองโดยใช้หลัก
ฐานรองรับอยู่เสมอ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง การเปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเองถือ
เป็นการพัฒนาทักษะการคิด ความเชื่อมั่นใจ และความรู้สึกที่เป็นอิสระ
3. สร้างความสัมพันธ์ของเหตุผลในการอ่าน จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ได้อีกวิธีหนึ่ง
4. การอภิปรายในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ช่วยฝึกให้นักเรียนมีทักษะการลงข้อสรุป และการ
ประเมินความเห็นของผู้อื่นจะช่วยนักเรียนรู้จักการอ้างเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจ
เป็นกลาง
เจนีน ฮอท (1998 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549) ได้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดกับคนรุ่นใหม่นั้นต้องส่งเสริมความสามารถดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้เป็นผู้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาของตนและผลที่เกิดตามมา
2. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. ส่งเสริมให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
4. ส่งเสริมให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
5. ส่งเสริมให้สามารถวางแผนระยะยาวได้
6. ส่งเสริมให้ตรวจสอบการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้
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สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555) ได้กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ครูผู้สอนมีส่วนสาคัญในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น
1. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่เป็นระบบ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้จักคิดใน
สิ่งที่เรียน รู้จักคิดในแง่การตีความหมายในรายละเอียด รู้จักขยายผลของสิ่งที่คิดและปรับสิ่งที่ได้จาก
การคิดไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ฝึกให้นักเรียนได้รู้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลต่างๆโดย
นามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจ ประเด็นสาคัญคือการสร้างให้นักเรียนรู้จัก
คิดก่อนทา และสามารถอธิบ ายการกระทาของตนเอง การฝึกให้นักเรียนมีเหตุผลจะใช้คาถามว่า
ทาไม เพื่อให้นักเรียนตอบโดยมีพื้นฐานรองรับอยู่เสมอ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจด้วยตนเองเป็นการ
พัฒนาทักษะการคิด มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความรู้สึกที่เป็นอิสระ ซึ่งผู้สอนอาจจัดกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจในการทากิจกรรมต่างๆ
เป็นการฝึกฝนและพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันเป็นพื้นฐานสาคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
3. จัดสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4. ฝึกให้นักเรียนมีการอภิปรายร่วมกันตามหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ซึ่งจะทาให้นักเรียนมีทักษะใน
การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการลงข้อสรุปและรู้จักประเมิ นความ
คิดเห็นของผู้อื่น ทาให้นักเรียนรู้จัดการอ้างเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลาง
5. ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยนรู้ จั กวางแผนการทางานหรือกิจกรรมต่างๆโดยแนะนาให้ นักเรียน
วางเป้าหมาย ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมีข้อ มูลหลักฐาน
ในการตรวจสอบและใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจปรับปรุง หรือดาเนินงานตามแผน และรู้จัก
วิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองให้ดาเนินงานตามแผนตลอดจน
มีการประเมินผลการทางานซึ่งก็จัดเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
สรุปการพัฒนาส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูผู้สอนต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
ก่อนทา โดยมีการวางแผนและร่างแบบก่อนลงมือทางานจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความสนใจ
และความถนัดของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยตนเองซึ่งทาให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รู้สึกเป็นอิสระไม่ถูกจากัดความคิด และส่งเสริมการอภิปรายลงข้อสรุปร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทาให้
ผู้เรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งกระบวนการสอนเพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ครูต้องหมั่นตั้งคาถามให้นักเรียนคิดตามและมีส่วนร่วม
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5.5 ลักษณะของผู้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555) กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้
1. มีความสามารถในการกาหนดปัญหาที่ไม่ชัดเจนคลุ มเครือให้มีความชัดเจนและเข้าใจ
ความหมายของข้อความหรือแนวคิด
2. มีความสามารถในการคิดรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆด้วยการเลือก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือข้อมูลที่คลุมเครือ เพื่อแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง
3. มีความสามารถในการจัดระบบข้อมูลโดยแสวงหาแหล่งที่มาของข้อมูล พิจารณาความ
น่าเชื่อถือและเสนอข้อมูลได้
4. มีความสามารถในการตั้งสมมติฐานโดยการกาหนดสมมติฐานจากความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
มองหาทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
5. มีความสามารถในการสรุปอ้างอิง โดยพิจารณาตัดสินว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุป โดยใช้
เหตุผลทางตรรกศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
6. มีความสามารถในการประเมินการสรุปอ้างอิงโดยพิจารณาและตัดสินข้อสรุป จาแนก
ข้อสรุปที่มีเหตุผลหลักแน่นและน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาความเกี่ย วข้องกับข้อมูลและประเด็นปัญหา
พิจ ารณาผลที่เกิดจากการตัดสิ น ใจโดยยืนยันการสรุปเดิมถ้ามีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอ และ
พิจ ารณาการสรุ ป ใหม่ ถ้ า การสรุ ป ไม่ มี เ หตุ ผ ลเพิ่ม เติ ม หรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง และสามารถน าข้ อ สรุ ป ไป
ประยุกต์ใช้
ประพั น ธ์ศิ ริ สุ เ สารั จ (2551) อธิ บายลั ก ษณะของผู้ ที่มี ก ารคิด อย่า งมีวิ จ ารณญาณไว้ 5
ลักษณะ ได้แก่
1. เป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองเป็น
หลักและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เพียงพอ
2. มีค วามไวต่อ ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่น เข้ าใจผู้ อื่น ทาให้ ส ามารถรั บรู้ ส ถานการณ์ค วามคิ ด
ความรู้สึกของผู้อื่นได้
3. เปลี่ยนความคิดเห็นของตนหากมีข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลมากกว่ามารองรับ
4. กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่แม่นยา
5. เป็นผู้มีเหตุผลไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินข้อมูล
อาจสรุปลักษณะของผู้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดังนี้
1. เป็นผู้มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลที่จาเป็นและมีประโยชน์
2. เป็นผู้มีเหตุผลไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสินใจ
3. เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างรอบคอบด้วย
เหตุผล
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4. เป็นผู้วางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง
5. เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
6. เป็นผู้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. การสร้างสรรค์ทางศิลปะ
6.1 ความหมายของการสร้างสรรค์
สุชาติ เถาทอง (2536) ได้ให้ความหมายของการสร้างสรรค์ว่าเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ของมนุษย์ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่ งแปลกใหม่ เพื่อสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็ น
อยากแสวงหาความรู้ เ พิ่ ม พู น ประสบการณ์ และทวี เ ดช จิ๋ ว บาง (2549) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะว่า เป็นการใช้กลวิธีทางศิลปะผลิตงานศิลปะที่ไม่มีใครทามาก่อน โดยไม่ใช่การ
ลอกแบบ เลียนแบบ ผลงานศิลปินที่มีมาแต่เดิม อีกทั้ง ทศพล ศิลลา (2553) ให้ความหมายว่าเป็น
ความสามารถของมนุษย์ที่จะคิดแก้ปัญหาและพัฒนาจนสามารถประดิษฐ์ผลิตผลใหม่ๆ การคิดริเริ่ม
ในสิ่งที่แปลกใหม่เพื่อสนองความต้องการของตนเองและสังคม สอดคล้องกับเดือน หงษวดี (2555) ให้
ความหมายว่าเป็นการนาเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในทางศิลปะสามารถกระทาโดยการนา
วิธีจัดรูปแบบองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ทัศนะธาตุ เช่น เส้น สี น้าหนัก พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง เป็นสื่อใน
การถ่ายทอด และผ่านเทคนิคต่าง ๆ ในทางจิตรกรรมอาจใช้ ดินสอสี สีน้ามัน สีน้า สีอะคริลิก สีฝุ่น
หรือเทคนิคผสม เป็นต้น
สรุปได้ว่าการสร้างสรรค์ทางศิลปะ หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ในการผลิ ตงานศิลปะให้มี
ความแปลกใหม่ ไม่ซ้าแบบใคร หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
6.2 กระบวนการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อโลกภายนอก สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติให้ปรากฏเป็นภาพได้โดยมีกระบวนการการสร้างสรรค์ 3 ประการคือ(สุชาติ เถาทอง, 2536)
1. การรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็นส่วนประกอบประการแรกของมนุษย์ ซึ่งผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมักเป็นผู้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมาย มีการรับรู้มากและพยายามสังเกตจาก
การรับรู้นั้น
2. จินตนาการ (Imagination) จินตนาการเป็นผลมาจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส
ของมนุษย์ ทาให้เกิดความคิดมากมาย
3. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์เป็นผลมาจากการรับรู้ในการเรียนรู้
หรือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาก่อนและเก็บสะสมไว้ในสมอง และพร้อมที่จะแสดงออกมาเมื่อถึงเวลาอัน
สมควร ประสบการณ์มีความสาคัญต่อชีวิต คือทาให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน อีก
ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ผลัดดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
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สรุ ป ได้ว่ากระบวนการสร้ างสรรค์ คือ ขั้นตอนของการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดออกมา โดยกระบวนการสร้างสรรค์นั้น ขั้นแรกต้องเกิดจากการรับรู้ (Perception)
รั บ รู้ สิ่ ง ต่ า งๆรอบตั ว โดยใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส ต่ า งๆของมนุ ษ ย์ ท าให้ เ กิ ด ความคิ ด มากมายน าไปสู่
จินตนาการ (Imagination) ทาให้ได้ประสบการณ์(Experience) จากการรับรู้ การนึกคิดจินตนาการ
และการลงมือปฏิบัติ
6.3 แนวคิดทางการสร้างสรรค์
แนวคิ ด เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการท างาน เป็ น การก าหนดเส้ น ทางที่ จ ะเดิ น และแนวทาง
แก้ปัญหาข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในการทางาน โดยมีหลักการ 3 หลักการคือ(สุชาติ เถาทอง, 2536)
1. ความรู้ในวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์จะต้องศึกษาหาความรู้
จากแนวคิดต่างๆของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนาไปเปรียบเทียบและ
ปรับปรุงงานสร้างสรรค์ของตนเหมือนดังศิลปินที่มีชื่อเสี ยง ซึ่งการได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก
ศิลปินเป็นการรับมาเพื่อนามาปรับปรุงหรือหาแนวทางการทางานของตนให้ดีขึ้น
2. เทคนิคในการทางาน เป็นกลวิธีในการสร้างสรรค์ผ ลงานแขนงต่างๆซึ่งต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะงาน เพราะขึ้นอยู่กับเครื่องมือ วัสดุ และกระบวนการทางานที่แตกต่างกั น โดย
จะต้องรู้จักเทคนิคการทางานในแขนงต่างๆเพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้ดี ดังนั้นควรจะ
ตัดสินใจเลือกเทคนิคที่ตนถนัดและสนใจเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทางานในด้านนั้นได้ดี ขั้นต้นต้องเข้าใจ
ตนเอง เช่นเข้าใจความถนัด ความสามารถของตนเอง ซึ่งรู้ได้จากการปฏิบัติง านทางทัศนศิลป์หลายๆ
ด้านเปรียบเทียบกัน การศึกษาเทคนิคในการทางานจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 วัตถุและการใช้วัตถุให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและหน้าที่ใช้สอย
2.2 การใช้เครื่องมือชนิดต่างๆในการทางานอย่างถูกต้อง
2.3 การใช้กระบวนวิธีการและลาดับขั้ นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะแตกต่างไปตาม
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
3. คุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ภาพ มี ค วามงามในโครงสร้ า ง สั ด ส่ ว น สี ผิ ว และองค์ ป ระกอบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ
อาจสรุปได้ว่าแนวคิดมีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ โดยประกอบไปด้วยความรู้
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการสร้างสรรค์ ซึ่งได้มาจากการศึกษาผลงานหรือแนวคิด
ของศิลปินและนามาพัฒนา ปรับปรุง หรือนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของตน อีกทั้ง
ต้องมีเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ โดยต้องคานึงถึงความสนใจและความถนัดของตนเองเพื่อที่จะ
ทาให้ได้งานที่ดี และการสร้างสรรค์ก็จะขาดคุณค่าทางสุนทรียภาพไม่ได้ นั้นคือความงามในเรื่องของ
การจัดองค์ประกอบศิลป์
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6.4 หลักการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
สิ่งสาคัญของการสร้างสรรค์ทางศิลปะคือการเรียนรู้วิธีการใช้องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะ
ไปสร้างสรรค์ผลงาน
6.4.1 องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะ
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะให้ มี ค วามงามตามแนวทาง
สุนทรียศาสตร์เนื่องจากเปรียบเหมือนส่วนประกอบของผลงานซึ่งผู้สร้างสรรค์นามาประสานกันจน
เกิดความงามที่ลงตัว(สกนธ์ ภู่งามดี, 2547) อันได้แก่
ทัศนธาตุ ประกอบด้วย(จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง, 2548)
1. จุด (Point) คือ รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
2. เส้น (Line) คือ รอยขีดที่เกิดขึ้นจากการเรียงต่อกันของจุด ทิศทางและน้าหนัก
ของเส้นจะทาให้เส้นมีผลกระทบทางด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันไป เส้นจะสื่อสารถึงอารมณ์และภาวะ
ของจิ ต ผ่ า นลั ก ษณ์ แ ละทิ ศ ทางของตั ว มั น เอง การแปรผั น ในความหมายของเส้ น จะขึ้ น อยู่ กั บ
ประสบการณ์ของตัวเราเองเกี่ยวกับเส้นและทิศทางของเส้น โดยเส้นจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 เส้นตรง จาแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ เส้นตรงแนวนอน แนวราบหรือ
แนวระดับ(Horizontal Line) เส้นตรงแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Line) และเส้นตรงแนวเฉียง
(Oblique Line) หรือเส้นทแยง (Diagonal) ซึ่งเส้นตรงแต่ละประเภทจะให้ความรู้สึก ดังนี้
2.1.1 เส้นตรงแนวนอน แนวราบหรือแนวระดับ จะให้ความรู้สึก
สงบ นิ่ง
2.1.2 เส้นตรงแนวตั้ง จะให้ความรู้สึกสูงส่ง สง่างาม องอาจ มั่นคง
แข็งแรง
2.1.3เส้นตรงแนวเฉียงหรือเส้นทแยง จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
ไม่คงที่ เอนเอียง ไม่แน่นอน ในกรณีที่เส้นเฉียงมีลักษณะเฉียงไปเฉียงมาติดต่อกันแบบสลับฟันปลาซึ่ง
เรียกว่าเส้นซิกแซก (Zigzag Line) จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว ชวนให้
นึกถึงพลังไฟฟ้า ฟ้าผ่า ตื่นเต้น อันตราย ไม่เป็นระเบียบ
2.2 เส้ น โค้ ง จ าแนกได้ เ ป็ น 7 ประเภท คื อ เส้ น โค้ ง วงแคบลึ ก (Deep
Narrow Curve) เส้นโค้งวงกว้างตื้น (Shallow Wide Curve) เส้นโค้งบิด (Twisted Curve) เส้นโค้ง
เกลียว (helix Curve) เส้นโค้งเวียนก้นหอย (Spiral Curve) เส้นโค้งวงกลม (Circle) และเส้นโค้งวงรี
(Ellipse) ซึ่งเส้นโค้งแต่ละประเภทจะให้ความรู้สึก ดังนี้
2.2.1 เส้นโค้งวงแคบลึก จะให้ความรู้สึกงุนงง ปั่นป่วน บ้าคลั่ ง
เหมือนตกอยู่ในคลื่นลมรุนแรงยามทะเลมีพายุ
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2.2.2 เส้นโค้งวงกว้างตื้นจะให้ความรู้สึกสบาย ปลอดภัย คุ้นเคย
ผ่อนคลาย
2.2.3 เส้ น โค้ ง ปิ ด เป็ น เส้ น โค้ ง ที่ มี ว งโค้ ง บิ ด ไปบิ ด มา จะให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
2.2.4 เส้นโค้งเกลียว เป็นเส้นโค้งมีรูปร่างเหมือนขดลวดสปริง จะ
ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว หมุนเวียน งุนงง
2.2.5 เส้นโค้งเวียนก้นหอย เป็นเส้นโค้งหมุนวนรอบจุดศูนย์กลางมี
รูปร่างเหมือนก้นหอยจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว หมุนวน
3. รูปร่าง (Shape) คือ สิ่งที่เห็นแค่เพียงของนอกเป็นกาหนดที่ปรากฏในที่ว่าง มี
ลักษณะจากัดเพียง 2 มิติ คือ มีความกว้างกับความสูง รูปร่างมี 3 ประเภท คือรูปร่างประเภทอินทรีย
รูป (Organic Shape) รูปร่างประเภทรูปเรขาคณิต (Geometric Shape) และรูปร่างประเภทรูป
อิสระ (Free Shape) ซึ่งรูปร่างแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้
3.1 รูปร่างประเภทอินทรียรูป เป็นรูปร่าง 2 มิติของสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วใน
ธรรมชาติ
3.2 รูปร่างประเภทรูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปร่าง 2 มิติซึ่งสร้างขึ้นด้วยเส้น
เรขาคณิต เช่น เส้นตรง วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เป็นต้น
3.3 รูปร่างประเภทรูปอิสระ เป็นรูปร่างใดๆทั้งที่เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์
และเกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ที่มีลักษณะบิด เบี้ยว คดโค้งและไม่ใช่รูปร่างประเภทเรขาคณิต
4. รูปทรง (Form) คือ สิ่งที่เห็นเป็นกลุ่มก่อน มีลักษณะ 3 มิติ คือมีความกว้าง
ความสูงและความหนาหรือความลึก รูปทรงมี 3 แบบ คือ รูปทรงประเภทอินทรียรูป รูปทรงประเภท
รูปเรขาคณิตและรูปทรงประเภทรูปอิสระ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
4.1 รูปทรงประเภทอินทรียรูป เป็นรูปทรง 3 มิติของสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วใน
ธรรมชาติ
4.2 รูปทรงประเภทรูปเรขาคณิต เป็นรูปทรง 3 มิติซึ่งสร้างขึ้นด้วยการเพิ่ม
ความหนาหรือความลึกให้กับรูปร่างประเภทรูปเรขาคณิต
4.3 รูป ทรงประเภทรูปอิส ระ เป็นรูปทรง 3 มิติใดๆทั้งที่เกิดขึ้นโดยการ
สร้างสรรค์และเกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ที่มีลักษณะบิด เบี้ยว คดโค้งและมิใช่ รูปทรงประเภทรูป
เรขาคณิต
5. ที่ว่าง (Space) คือ เนื้อที่ที่ศิลปินหรือสถาปนิกนามาใช้เป็นปัจจัยสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรม จาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ที่ว่างเชิงบวก (Positive Space) ซึ่ง
เป็นที่ว่างที่รูปร่างและรูปทรงปรากฏอยู่ และที่ว่างเชิงลบ (Negative Space) ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่ารอบๆ
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รูปร่างและรูปทรง สาหรับรูปร่างซึ่งเป็นวัตถุ 2 มิติจะปรากฏในที่ว่างในลักษณะของพื้นที่แบนๆ ส่วน
รูปทรงซึ่งเป็นวัตถุ 3 มิติจะปรากฏในที่ว่างในลักษณะของมวลหรือปริมาตร
ขนาดพื้นที่แบนๆของรูปร่างหรือขนาดมวลของรูปทรงที่ปรากฏในที่ว่างจาแนกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขนาดทางกายภาพ ซึ่งเป็นขนาดที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและขนาดทางการทอง
เห็น ซึ่งเป็นขนาดที่สายตามองเห็นของสิ่งนั้น ความแตกต่างในขนาดของที่ว่างซึ่งสิ่งเดียวกันปรากฏอยู่
จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างในด้านขนาดทางการมองเห็น ที่ว่างโดยรอบวัตถุ หรือพื้นหลังที่ไม่เป็น
ระเบียบจะทาให้วัตถุนั้นลดความสาคัญลง ในขณะที่ที่ว่างโดยรอบวัตถุหรือพื้นหลังแบบเรียบๆจะช่วย
สร้างความน่าสนใจให้กับวัตถุ
6. พื้นผิว (Texture) คือ ลักษณะผิวของวัสดุที่แสดงความขรุขระ สาก คาย หยาบ
แข็ง กระด้าง ราบเรียบ ลื่น นุ่ม เป็นต้น ในทางทัศนศิลป์ (Visual Art) พื้นผิวไม่เพียงสัมผัสได้ทางกาย
เท่านั้น แต่ยังอาจสัมผัสได้ทางตาอีกด้วย เช่น พื้นผิวในทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผิวของศิลาแลง หิน
ไม้ กระจก คอนกรีต ปูนแต่งผิว ผ้า พรมและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ พื้นผิวในทางจิตรกรรม ได้แก่ การ
ระบายให้ดูมีความหยาบ ละเอียด มัน ด้าน เรียบ ขรุขระ โดยใช้สีระบายพอหยาบๆ หรือใช้วัสดุอื่นๆ
มาผสมกับสีทาให้เกิดพื้นผิวต่างๆกัน และพื้นผิวในทางประติมากรรม ได้แก่ การทาผิวขัดมัน ผิวพ่น
ทราย รอยค้อนย้า
7. สี (Color) ซึ่งเป็นทัศนธาตุพลังที่สุด คือ ปรากฏการณ์ของแสงที่ปรากฏแก่ดวงตา
ให้ เห็ น เป็ น ขาว ดา แดง เขีย ว เป็ นต้น การที่ผู้ ดู เห็ นสี ต่างๆ ได้ นั้นเกิ ดจากการที่ระบบประสาท
ตอบสนองพลังงานของคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆ กันซึ่งมากระทบประสาทตา คลื่นแสงที่มี
ความยาวคลื่นต่างกันทาให้เกิดสีสัน (Hue) ซึ่งเป็นสีต่างๆ ที่ใช้เ รียกกันทั่วไป เช่น สีน้าเงิน สีแดง สี
เขียว สีม่วง สีส้ม สีน้าตาล สีเหลือง สีเทา ฯลฯ ต่างกัน
เหตุที่เราสามารถมองเห็นสีสันที่มีความแตกต่างกันออกไปเนื่องมาจากแสงขาวซึ่ง
ประกอบด้วยคลื่นแสงทุกสีในสีรุ้งเมื่อส่องกระทบพื้นผิววัตถุ คุณสมบัติของพื้นผิววัตถุนั้นจะดู ดกลืน
คลื่นแสงบางความยาวคลื่นและจะสะท้อนคลื่นแสงบางความยาวคลื่นแสงที่สะท้อนทาให้เกิดสีนั้นๆ
ขึ้น ตัวอย่างเช่น สารซึ่งให้สีแดงก็คือสารนั้นสะท้อนเฉพาะสารสีแดงและดูดกลืนสีอื่นไว้หมด สารที่ให้
สีขาวก็คือสารนั้นสะท้อนเฉพาะสารสีขาว ส่วนสารที่ให้สีดาก็คือสารที่ดูดกลืนแสงไว้ทั้งหมดโดยไม่
สะท้อนออกมาเลย
สีแต่ละสีจะมีค่าสี (Value) ซึ่งค่าสีคือน้าหนักความอ่อนแก่ของสีเทา จากมืดสุด คือ
สีดา สู่สว่างสุด คือ สีขาว ส่วนสีอื่นๆ ที่มิใช่สีดา สีขาวหรือสีเทา ซึ่งเรียกกันว่าสีรงค์ (Chromatic
Color) ก็สามารถประเมินค่าความอ่อนแก่ของสีในลักษณะคล้ายกันนี้ได้ โดยเทียบกับระดับสีเทา
ตั้งแต่เทาเข้มสุด (ดา) ไปจนถึงเทาอ่อนสุด (ขาว) น้าหนักสีแก่หรือมืดเรียกว่าค่าสีแก่หรือระดับสีต่า
ส่วนน้าหนักสีอ่อนหรือสว่างเรียกว่าค่าสีอ่อนหรือระดับสีสูง
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8. ค่าสี (Value) เป็นเครื่องมือสาคัญในการกาหนดรูปร่างและการสร้างภาวะลวงตา
3 มิติ ความเปรียบต่างของค่าสีจะแบ่งแยกวัตถุต่างๆ ในที่ว่างออกจากกัน ในขณะที่ความลดหลั่นของ
น้าหนักสี (Gradation) จะช่วยทาให้เกิดมวลและเส้นแสดงทรง (Contour) ของพื้นผิวที่วางอยู่ใกล้กัน
6.4.2 วิธีจัดองค์ประกอบศิลป์
วิธีจัดองค์ประกอบพื้น ฐานของศิลปะสามารถนาไปเป็นแนวทางสาหรับการสร้าง
ผลงานศิลปะประเภทต่างๆได้ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างดุลยภาพ (Balance) การสร้างความกลมกลืน
(Harmony) การสร้างความเคลื่อนไหวและจังหวะ (Movement and Rhythm) การสร้างความ
หลากหลาย (Variety) การเน้น (Emphasis) และการใช้สัดส่วน (Proportion) (สกนธ์ ภู่งามดี, 2547)
อีกทั้งจารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (2548) กล่าวว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นหัวใจ
สาคัญของการออกแบบ ซึ่งเป็นการนาทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ที่ว่าง พื้ นผิว สี และค่า
สี มาจัดวางกันอย่างลงตัวและสวยงาม ส่งผลให้ผลงานมีความโดดเด่น การจัดองค์ประกอบศิลป์ที่
สาคัญมีดังนี้
1. ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง การแสดงออกให้เห็นน้าหนักที่เท่ากันในความรู้สึก
โดยใช้สี เส้น องค์ประกอบ แสง เงา ความใกล้ไกล เพื่อให้ภาพมีน้าหนักสมดุลกัน ไม่เอียงหนักหรือ
เบาไปข้างใดข้างหนึ่ง ดุลยภาพทางศิลปะใช้ความรู้สึกเป็นหลัก ต่างกับดุลยภาพทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ทั้ง 2 ข้างจะต้องเท่ากันจริง
ดุลยภาพเป็นมโนทัศน์ (Concept) ของความสมดุลทางการมองเห็น (Visual Equilibrium) และ
เกี่ ย วข้ อ งกับ การรั บ รู้ ท างกายภาพของดุ ล ยภาพ เป็ นการปรองดองกั น ของพลั งที่ ต รงข้ า มกั น ใน
องค์ป ระกอบหนึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดเสถียรภาพทางการมองเห็น (Visual Stability) ดุล ยภาพแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ดุลยภาพสมมาตร (Symmetrical Balance) และดุลยภาพอสมมาตร
(Asymmetrical Balance)
2. ความกลมกลืน (Harmony) เกิดขึ้นจากการจัดวางทัศนธาตุต่างๆประกอบกันขึ้น
เป็นองค์ประกอบหนึ่งได้อย่างประสาน สอดคล้องสัมพันธ์ เข้ากันได้โดยไม่ขัดแย้งหรือแตกแยกกัน
ความกลมกลืนนี้อาจรวมถึงความกลมกลืนทางด้านเนื้อหาด้วย
3. ความขัดแย้ง (Contrast) เกิดขึ้นจากการจัดวางทัศนธาตุ ซึ่งประกอบกันขึ้ นเป็น
องค์ประกอบหนึ่งอย่างตรงกันข้ามกัน ไม่สอดคล้องสัมพันธ์ เข้ากันไม่ได้โดยขัดแย้งหรือแตกแยกกัน
ความขัดแย้งนิยมนามาใช้มีอยู่ 7 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ความขัดแย้งของขนาด (Size Contrast)
ความขัดแย้งของสี (Color Contrast) ความขัดแย้งของค่าสี (Value Contrast) ความขัดแย้งของ
ตัวอักษร (Type Contrast) ความขัดแย้งของเส้น (Line Contrast) ความขัดแย้งของรูปร่าง (Shape
Contrast) และความขัดแย้งของพื้นผิว (Textural Contrast)
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4. ความเด่น (Dominance) เกิดขึ้นจากการจัดวางตาแหน่งของทัศนธาตุประกอบ
กันขึ้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งในลักษณะที่มีการเน้นจุดสนใจในองค์ประกอบให้มีความเด่น เพื่อใช้เป็น
จุดที่มีพลังดึงดูดความใส่ใจของผู้ดูรุนแรงที่สุด โดยปกติจะมีจุดเน้นหลักเพียงจุดเดียว บางทีก็มีการ
เน้นเป็นจุดที่ 2 ในอีกส่วนประกอบหนึ่งขององค์ประกอบ การเน้นมักเป็นการขัดจังหวะในแบบลาย
พื้นฐาน หรือการเคลื่อนไหวของดวงตาผู้ดูผ่านองค์ประกอบ หรือการทาให้จังหวะสะดุดลง การเน้นให้
เกิดความเด่นกระทาได้ในหลายแนวทาง
5. สัดส่วน (Proportion) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของ
ศิลปะ เช่น ขนาด รูปทรง เนื้อที่ ความเข้ม ความหนักเบา ฯลฯ ซึ่งหากจัดสรรอย่างพอเหมาะ จะทา
ให้ ง านนั้ น เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ว่ า งาม สั ด ส่ ว นมี 2 ประเภท คื อ สั ด ส่ ว นมาตรฐาน ( Standard
Proportion) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่างามสมบูรณ์เป็นมาตรฐาน และสัดส่วน
อิสระ (Free Proportion) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีแนวคิดอิสระสุดแต่นักออกแบบจะสร้างสรรค์
6. จังหวะ (Rhythm) เป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะผ่านที่ว่าง เป็นวิธีการมอง
อย่างต่อเนื่องของดวงตาไปตามแม่บท (Motif) ที่จัดวางอย่างสม่าเสมอ ซึ่งแม่บทในทางศิลปกรรม
หมายถึงเค้าโครงความคิดที่กาหนดลักษณะ ท่าที ลีลา ความเคลื่อนไหวขององค์ประกอบต่างๆ
7. เอกภาพ (Unity) เป็นการจัดวางทัศนธาตุประกอบกันขึ้นเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์ เข้ากันได้โดยไม่ขัดแย้งหรือแตกแยกกัน ทาให้องค์ประกอบที่จัดขึ้นมีความ
เป็นหนึ่งเดียว มีเนื้อหารวมเป็นหน่วยเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แม้จะ
มีส่วนที่แตกแยกกระจัดกระจายไปบ้างก็เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น
สรุปได้ว่าการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ดีนั้น จะต้องมีความรู้ในเรื่องทัศนธาตุ (จุด เส้น สี พื้นผิว
รูปร่าง รูปทรง) และการจัดองค์ประกอบศิลป์ (ดุลยภาพ ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ความเด่น
สัดส่วน จังหวะ เอกภาพ) เพื่อนาหลักการพื้นฐานที่กล่าวมาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความน่าสนใจ มี
ความงามสอดคล้องกับรสนิยมของคนในสังคม
6.5 การส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ทวีเดช จิ๋วบาง (2549) ได้ให้ความเห็นการส่งเสริมการสร้างทางศิลปะ ดังนี้
1. ให้เสรีภาพในการทางานศิลปะ เลือกวิธีการและวัสดุในการทางานได้เอง
2. ให้ทางานร่วมกับผู้อื่น มีเสรีภาพในการช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนและจัดสรรงานศิลปะ
3. ช่วยเสนอแนะและยั่วยุให้ผู้เรียน ทางานศิลปะอย่างอิสระ
4. ให้มีความรับผิดชอบในการทางาน
5. กาหนดงานให้เหมาะสมกับเวลา วัย และระดับชั้นเรียน
6. จัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะตามความเหมาะสม
7. ฝึกให้รู้จัดคิด รู้จักถาม สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
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8. ให้ความรักความเมตตา รับรู้ความแตกต่าง และยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคน
9. ฝึกให้คิดฝัน มีจินตนาการ
10. ให้การเสนอแนะแทบการตาหนิ ในการประเมินผลงานศิลปะ ไม่ควรใช้มาตรฐานของ
ผู้ใหญ่แต่ควรคานึงถึงวัย วุฒิภาวะ และระดับชั้นเรียน
สรุปได้ว่าการส่งเสริมการสร้างสรรค์นั้น ครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียน
รู้สึกอิสระ ไม่เคร่งเครียดและมีกฎระเบียบมากจนทาให้จากัดจินตนาการของผู้เรียน ส่งเสริมการตอบ
คาถามที่หลากหลายและแปลกใหม่โดยคาถามปลายเปิด ที่ไม่มีคาตอบถูกหรือผิด ส่งเสริมความคิด
แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครของผู้เรียน โดยการชื่นชมและให้กาลังเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้พัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานของตน และส่งเสริมการระดมสมอง เพื่อที่ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเพื่อ
นามาประยุกต์ ปรับใช้ หรือสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดเหล่านั้น
7. ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก(Choice-based Art Education)
7.1 ความเป็นมา
Teaching for Artistic Behavior (TAB) ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 เป็นการเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาในระดับ พื้นฐาน ได้รับการพัฒนาและดูแลโดยครูผู้ส อนศิล ปะในประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคิดนี้มาจากการปฏิบัติงานศิลปศึกษาบนฐานบนทางเลือกและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ทัศนศิลป์ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนครูผู้สอนได้มีการพัฒนาหรือวางแผนที่จะพัฒนา
โปรแกรมศิลปะที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทางเลือกกับผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ศิลปะ จนเกิด
แนวทางการสอนบนฐานทางเลือก(Choice-based)
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก(Choice-based Art Education)นับถือผู้เรียนเหมือนศิลปิน
เน้นให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่แท้จริงสาหรับการตอบสนองต่อความคิดของตนเองและความสนใจผ่านการ
ทาศิลปะ แนวคิดนี้ สนั บสนุน การเรียนรู้ห ลายรูปแบบและความต้องการที่ห ลากหลายของผู้เรียน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนสร้างโอกาสในการการเรียนรู้และทาให้เข้าใจความหมายในขั้นตอนการ
ทาศิล ปะ ศิ ล ปศึก ษาบนฐานทางเลื อกใช้รูปแบบการประเมิน ที่ห ลากหลายเพื่ อสนับ สนุนผู้ เรีย น
(Teaching for Artistic Behavior, 2017)
7.2 หลักการ
นักการศึกษาให้ความสาคัญกับทางเลือกของผู้เรียนและเคารพความคิดสาหรับการทางาน
ศิลปะ ความสาคัญของการสอนศิลปะบนฐานทางเลือก คือการเตรียมหลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมผ่านการสาธิตและการวางแผนอย่างรอบครอบสาหรับสตูดิโอ 4 หลักการที่เกี่ยวกับการสอน
ได้แก่ ผู้เรียน , การจัดการเรียนรู้, ห้องเรียน และการประเมินผล(Brown University, 2008)
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7.2.1 หลักการที่ 1 : ผู้เรียนเปรียบเสมือนศิลปิน
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลื อกหัว ข้อและวัสดุสาหรับการ
สารวจซึ่งครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลป์ ผู้เรียนคือศิลปิน ผู้ควบคุมหัวข้อ, สื่อวัสดุ และเป้าหมายของ
สิ่งแวดล้อมบนฐานทางเลือกในสภาพจริง โดยศิลปะถูกสร้างสรรค์จากประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน
ซึ่งครูหาหัวข้อที่น่าสนใจให้กับนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้อย่างร่วมมือเป็นส่วนทาให้เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนและพัฒนาพฤติกรรมศิลปิน เช่น
การแก้ไขปัญหาและความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบการสอนสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
โรงเรียนรัฐและเอกชน
อย่างไรก็ตาม Sands (2017)ได้เสนอเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้สอนศิลปะอาจไม่
จาเป็นต้องควบคุมหัวข้อ เทคนิค และสื่อวัสดุให้กับผู้เรียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นศิลปินแล้ว
ตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะผู้เรียนมีสิ่งที่หลงใหลและสนใจในชีวิตของตนเอง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นหัวข้อ
ในการสร้างผลงานทางศิลปะที่ดีเยี่ยม แต่สาหรับผู้เรียนที่ยังไม่รู้ความสนใจของตนเอง อาจเป็นการท้า
ทายที่จะคิดหัวข้อที่จะทาโดยการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจ ดังนั้นผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยสาธิต
และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะที่จาเป็นต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนค้นพบเทคนิคแบบใหม่ และช่วยเหลือผู้เรี ยน
เพื่อจะเปลี่ยนจากแรงบันดาลใจเป็นความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
7.2.2 หลักการที่ 2 : การจัดการเรียนรู้
7.2.2.1 ด้านผู้สอน มีการเรียนการสอนแบบทางตรง , ทางอ้อม, การสาธิต
และการโต้ตอบ, กลุ่มขนาดเล็ก และตัวต่อตัว ผู้เรียนถูกสนับสนุนอย่างอิสระ โดยครูเป็นผู้ส าธิต, เป็น
แบบอย่าง, เป็นผู้อานวยความสะดวก, ผู้แนะนาและผู้จัดเตรียมเนื้อหา
7.2.2.2 ด้านผู้เรียน ผู้เรียนวางแผน, ปฏิบัติงาน , แนะนาเพื่อน, สนุกกับ
กระบวนการเรียนรู้ และนามาแบ่งปันในชั้นเรียน ซึ่งทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการที่ค้นพบ
และยังเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยนักการศึกษาค้นพบความสมดุลของการจัดการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน โดยสรุปเป็นตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบความสมดุลการจัดการเรียนรู้บนฐานทางเลือก
การเรียนรู้โดยผู้สอนเป็นผู้
กาหนด
(No Choice)
- ผู้ ส อ น ก า ห น ด ทั้ ง
เนื้อหาและสื่อ

การเรียนรู้โดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันกาหนด
(Modified Choice)
- ผู้ ส อนเลื อกเนื้ อหาและ
ผู้เรียนเลือกสื่อ
- ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและ
ผู้สอนเลือกสื่อ
- ผู้สอนยืดหยุ่นตามความ
สนใจและความต้องการ
ของผู้เรียน

การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นผู้
กาหนด
(Full Choice)
- ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ค้ น พบ
แ ล ะ แ ก้ ปั ญ หา ด้ ว ย
ตนเองทั้งหมด
- ผู้ เ รี ย นเลื อ กเนื้ อ หา
และสื่อทั้งหมด
- ผู้ เ รี ย นเป็ น เจ้ า ของ
กระบวนการ ทิ ศ ทาง
และผลงานของตนเอง

7.2.2.3 ด้านแหล่ งเรียนรู้ทางศิล ปะ แหล่ งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในอดีตและ
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานตนเอง จากเอกสาร, หนังสือ, เว็บไซด์ และสื่อ
วัสดุที่หลากหลาย
7.2.3 หลักการที่ 3 : ห้องเรียน
ห้ อ งเรี ย นศิ ล ปะบนฐานทางเลื อ กเป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ก าร
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะอย่างแท้จริง ความรู้ถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนในขณะที่ผู้เรียนอยู่กับ
ความคิดและความสนใจในสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก (Douglas, 2012) โดยมี
หลักการดังนี้
7.2.3.1 โครงสร้างเวลา จัดกลุ่มสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวมยอดและสิ่ งใหม่ๆ ในทุ ก ๆสั ป ดาห์ หรื อ ปฏิ บั ติง านชิ้น เดีย วแบบต่อ เนื่อ งใน
ช่วงเวลาหนึ่ง การกาหนดสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละ
สัปดาห์
7.2.3.2 การจัดเตรียมพื้ นที่ สามารถจัดเตรียมพื้นที่ในห้องเรียนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อแหล่งเรียนรู้, สื่อการสอน, สร้างความสะดวกสบาย และอิสระในการทางาน
สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้
7.2.3.3 การจัดการสื่อวัสดุ สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าถึงและรู้ความต้องการ
ของตนเอง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ โดยการเลือกสื่อวัสดุ
เป็นส่วนสาคัญในกระบวนการของศิลปิน
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7.2.3.4 การจัดเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอนหมายรวมถึงวัสดุ
และแหล่ งเรี ยนรู้ที่สามารถทาให้ ผู้เรียนทางานอย่างต่อเนื่องในสิ่ งที่ตนเลื อก ขณะเดียวกันผู้ส อน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้หลายทาง
ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะบนฐานทางเลือก ห้องเรียนจะถูกจัดให้มี
ฐานกิจกรรม ซึ่งจะมีวัสดุอุปกรณ์อย่างหลากหลายที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งมีการติดป้าย
ชื่อฐานกิจกรรมแต่ละฐานกิจกรรมให้ผู้เรียน คาว่าฐานกิจกรรม (center) ประกอบไปด้วย เครื่องมือ
และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างศิ ล ปะ รวมถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ ใช้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น
ยกตัวอย่างเช่น ฐานกิจกรรมวาดเส้น (painting center) ซึ่งจะมี สีชนิดต่างๆ จานผสมสี พู่กัน ผ้ากัน
เปื้อน แก้วใส่น้า และกระดาษขนาดต่างๆ รวมถึงในฐานกิจกรรมจะมีป้ายนิเทศความรู้ เกี่ยวกับวงจร
สี สาเนาภาพวาดของศิลปินต่างๆ คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และข้อแนะนาในการใช้เทคนิคต่างๆ การเปิด
ฐานกิจกรรม (Grand opening) คือการที่ให้ผู้เรียนมารวมตัวกันตอนต้นคาบเรียนที่ฐานกิจกรรมเปิด
ใหม่ โดยผู้ ส อนจะอธิ บ ายถึ งสิ่ ง ต่างๆที่จะพบในฐานกิ จกรรม วิ ธีการใช้และทาความสะอาดวัส ดุ
อุปกรณ์ทางศิลปะ (Hathaway, 2013) ห้องเรียนศิลปะบนฐานทางเลือกจึงมีข้อดีในการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ผลงานจากจุดแข็งของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ที่พวกเขาเป็นผู้เลือก เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานของศิลปิน เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน
และมีความรับผิดชอบในการดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในฐานกิจกรรม(Douglas, 2012)
7.2.4 หลักการที่ 4 : การประเมินผล
เป็นหลักฐานการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมของผู้เรียน ซึ่งต้องมีรูปแบบการวัดผลที่
หลากหลาย เช่น แบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubric) แบบสอบถาม การประเมิน
ตนเอง และการประเมินกลุ่ม เป็นต้น การสังเกตการณ์ถือเป็นหัวใจสาคัญของหลักการประเมิน
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผู้เรียนต้องรับรู้จุดประสงค์
การประเมิน โดยผู้ส อนเป็ นผู้ แนะนา การร่วมมือกันประเมินระหว่ างผู้เรียนกับผู้ เรียนยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท้ายที่สุดผู้เรียนเลือกผลงานศิลปะจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็น การให้
อานาจผู้เรียนในการจัดการและกาหนดทิศทางทางศิลปะที่แสดงความรู้ของผู้เรียนต่อสุนทรียศาสตร์
และการวิจารณ์
7.3 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนในการเรียนการสอน ดังนี้(Douglas & Jaquith, 2009)
1.ขั้นสาธิต (Demonstration) เป็นขั้นที่ครูใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่บทเรียน รวมถึงการสาธิต
เทคนิควิธีการต่างๆในงานศิลปะ
2.ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือทางานศิลปะ โดยให้อิสระกับผู้เรียนใน
การเลือกสื่อและหัว ข้อตามความสนใจของผู้เรียน ครูทาหน้าที่เป็นที่ปรึก ษา ให้คาแนะนาเพื่อให้
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ผู้เรียนค้นพบแนวทางของตนเอง ซึ่งครูจะสอดแทรกประวัติศาสตร์ศิลป์ จากการแนะนาชื่อศิลปินและ
ให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติม
3.ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทาความสะอาดอุปกรณ์และเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม
4.ขั้นวัดผล (Assessment) เป็นขั้นที่ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้และ
ค้นพบในผลงานของผู้เรียน ซึ่งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน และครู
และผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
สรุปได้ว่าการสอนศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก(Choice-based Art Education) ถือเป็น
นวั ต กรรมการเรี ย นการสอนรู ป แบบใหม่ โดยเป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนได้แก่1) ขั้นสาธิต (Demonstration) 2)
ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) 3) ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) และ 4) ขั้นวัดผล (Assessment) มีหลักการ
4 หลักการที่สาคัญคือ 1)ผู้เรียนเปรียบเสมือนศิลปิน เรียนรู้ ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน
ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์ 2)การจัดการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ให้
คาแนะนาปรึกษา และสอนเทคนิคให้แก่ผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความสมดุลสามารถ
จัดการเรียนรู้โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกาหนด (Modified Choice) มีด้วยกัน 3 รูปแบบ อันได้แก่
(1)ผู้สอนเลือกเนื้อหาและผู้เรียนเลือกสื่อ (2)ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและผู้สอนเลือกสื่อ (3)ผู้สอนยืดหยุ่น
ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนให้อิสระผู้เรี ยนในการเลือกสรรสื่อทางศิลปะและหัวข้อ
เองทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองสนใจ 3)ห้องเรียน ครูต้องเป็นผู้อานวย
ความสะดวกในการเรี ย นของผู้ เรี ยน โดยต้องจัด สรรโครงสร้างเวลา จั ดเตรียมพื้นที่ในการเรีย น
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายแบ่งตามฐานกิจกรม(Center) รวมถึงจัดเตรียมแหล่ง
เรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และ 4)การประเมินผลอย่างหลากหลาย ทั้งแบบประเมินเกณฑ์การ
ให้คะแนน(Scoring Rubric) แบบประเมินตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกมีกระบวนการจั ดการเรียนรู้โดยใช้คาถามกระตุ้นความคิดเพื่อนาเข้าสู่
บทเรียน การสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆในการทางานศิลปะ กระบวนการทางานอย่างเป็นขั้นตอน โดย
มีการวางแผน ร่างแบบ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียน การทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม การระบุสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ควรแก้ไข
รวมถึงการประเมินผลงานด้ว ยวิธีการต่างๆ ที่ส ามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถทางการวิจารณ์งานศิลปะ ความเชื่อมั่ นในตนเอง และ
ความรับผิดชอบได้
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ตัว อย่ างแนวปฏิบั ติที่ดี (Best Practice) ของกิจกรรมศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อก จาก
งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกในห้องเรียนร่วม (Varian, 2016) ศิลปศึกษา
บนฐานทางเลือก : นักเรียนผู้สร้างสรรค์และไม่ทาซ้า (Moczerad, 2015) และกลยุทธ์การเรียนการ
สอนสาหรับดาเนินการหลักสูตรศิลปะบนฐานทางเลือก(Joo, 2014) สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ชื่อวิจัย
ลักษณะกิจกรรม
ผู้วิจัย
1 . ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
จั ด กิ จ ก ร ร ม กั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น Samantha Varian
ศิ ล ปศึกษาบนฐานทางเลื อ ก ประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ระยะเวลา 7 สัปดาห์
(Varian, 2016)
ในห้องเรียนร่วม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
ศิ ล ปศึ ก ษา 4 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ 1) ขั้ น สาธิ ต

(Demonstration) 2) ขั้นสตูดิโอ (Studio
Time) 3) ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) และ4)
ขั้ น วั ด ผล (Assessment) ฐานกิ จ กรรม 4
ฐาน ได้ แ ก่ ฐ านกิ จ กรรมวาดเส้ น (Drawing
Studio Center) ฐานกิจกรรมการระบาย
(Painting Studio Center) ฐานกิจกรรมภาพ
พิมพ์(Printmaking Studio Center) ฐาน
กิจกรรมประติมากรรม(Sculpture Studio
Center)
โดยในแต่ ล ะฐานกิ จ กรรมจะ
ประกอบด้ ว ยตั ว อย่ า งผลงานศิ ล ปิ น สื่ อวั ส ดุ
อุปกรณ์ทางศิลปะต่างๆ มีการประเมินผลด้วย
วิธีที่หลากหลายได้แก่ การสังเกต การประเมิน
ตนเอง แบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนนการ
สร้ า งสรรค์ แบบประเมิ น การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การสอบปฏิบัติ
2 . ศิ ล ป ศึ ก ษ า บ น ฐ า น
จัดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา Hillary Moczerad
ทางเลื อ ก :
นั ก เรี ย นผู้ ปี ที่ 5 จ านวน 45 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย (Moczerad, 2015)
สร้างสรรค์และไม่ทาซ้า
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษา 4
ขั้นตอนได้แก่1) ขั้นสาธิต (Demonstration)

2) ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) 3) ขั้นคลีน
อั พ (Cleanup) และ4) ขั้ น วั ด ผล
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ชื่อวิจัย

ลักษณะกิจกรรม
ผู้วิจัย
(Assessment) ฐานกิจกรรม 2 ฐาน ได้แก่
ฐานกิจกรรมการระบาย(Painting Center)
และฐานกิ จ กรรมประติ ม ากรรม(Sculpture
Center)
ประเมิ น ผลจากการสั ง เกต
แบบทดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย น และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
3. กลยุทธ์การเรียนการสอน
ออกแบบกิจกรรมสาหรับระดับอนุบาล Yeon Joo Bae
ส าหรั บ ด าเนิ น การหลั ก สู ต ร ถึ ง ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย (Joo, 2014)
ศิลปะบนฐานทางเลือก
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษา 4
ขั้น ตอนได้แก่ 1) ขั้นสาธิ ต (Demonstration)
ใช้ เวลาประมาณ 5 - 10 นาที 2) ขั้น สตู ดิ โ อ
(Studio Time) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 3)
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) ใช้เวลาประมาณ 5
นาที และ4) ขั้น สะท้ อน (Reflection/
Sharing time) ใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดย
ในแต่ละกิจกรรมควรเปิดฐานกิจกรรมอย่างละ
1 ฐาน เพิ่ ม ฐานกิจ กรรมประวั ติ ศาสตร์ศิล ป์
และต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การดู แ ลฐาน
กิจกรรมแต่ละฐาน ประเมินผลจากการแบบ
ประเมินสาหรับนักเรียน แบบประเมินสาหรับ
ครู และแบบประเมิน 8 พฤติกรรมสตูดิโอ

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8.1 งานวิจัยในประเทศ
นิรัช สุดสังข์ (2544) ทาการวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมซินเน็คติกส์ในบทเรียนมัลติมีเดียที่มีต่อ
การพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ และการสร้างสรรค์ ผ ลงานในวิช าการออกแบบอุต สาหกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์
และคะแนนการสร้างสรรค์ผลงานก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมซินเน็ค
ติ ก ส์ ใ นบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย 4 วิ ธี ก าร เปรี ย บเที ย บคะแนนความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละคะแนนการ
สร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียในการจัดกิจกรรมต่างกัน และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของนักศึกษาที่เรียน
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ด้วยการจัดกิจกรรมซินเน็คติกส์ในบทเรียนมัลติเดียแต่ละวิธี กลุ่มตัวอย่างคือระดับปริญญาตรี จานวน
72 คน แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 18 คน ผลการวิจัยพบว่า1)คะแนนความคิดสร้างสรรค์
และคะแนนการสร้ างสรรค์ผ ลงานการออกแบบของนักศึ กษาโดยการจัดกิจ กรรมซินเน็คติกส์ ใ น
บทเรียนมัลติมีเดียทั้ง 4 วิธีหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
คะแนนความคิดสร้างสรรค์และคะแนนการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของนักศึกษาโดยการจัด
กิจกรรมซินเน็คติกส์ทั้ง 4 วิธีในบทเรียนมัลติมีเดียไม่แตกต่างกัน และ3)คะแนนความคิดสร้างสรรค์กับ
การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบจากการเรียนโดยการจัดกิจกรรมซินเน็คติกส์ทั้ง 4 วิธีในบทเรียน
มัลติมีเดียมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิริพงษ์ เพียศิริ (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลั กสูตรฝึกอบรมสาหรับนักศึกษา
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ด้ ว ยกิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ พัฒ นาความคิ ด สร้า งสรรค์ แ ละทัก ษะการผลิ ต ผลงาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการผลิ ตผลงาน
และศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
ผลิตผลงาน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาด้วยกิจกรรมศิลปะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ชั้น ปี ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2550 จ านวน 30 คน ท าการเลื อ กแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่า1) หลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการผลิตผลงาน ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมิน ผล โดยสร้า งให้ ส อดคล้ องกับคุณ ลั กษณะของนักศึกษาที่มีความคิ ด
สร้างสรรค์และมีทักษะในการผลิตผลงาน และแนวการจัดการศึกษาด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน รูปแบบ IBCPA Model ประกอบด้วย (1)ขั้นกระตุ้น
จินตนาการ(Imagine) (2)ขั้นระดมสมอง(Brainstorming) (3)ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน(Creating) (4)ขั้น
นาเสนอผลงาน(Presenting) และ(5)ขั้นประเมินผล(Assessing) เป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดการ
ฝึกอบรม ทาให้ได้เอกสารหลักสู ตรฝึกอบรม คือ แผนการสอนจานวน 16 แผน คู่มือผู้สอน คู่มือ
ผู้เรียน และแบบประเมินต่างๆ 2 )คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลังการฝึกอบรม สูง
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรม สู งกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ4) คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการผลิตผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรม ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 70
จารุวรรณ คงทวี (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่องการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมละเลงสีน้าด้วยนิ้วมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการทากิจกรรมละเลงสีด้วยนิ้วมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ4-5 ปี
ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนพระมารดานิจจานุ
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เคราะห์ กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จานวน 15 คน ซึ่งได้มากจาก
การสุ่ มแบบหลายขั้น ตอน ระยะเวลาในการทดลอง 8 สั ปดาห์ สั ปดาห์ ล ะ 3 วันวันละ 25 นาที
ผลการวิจัยพบว่าการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยหลังการทากิจกรรมละเลงสีด้วยนิ้วมือสูงกว่า
ก่อนทากิจกรรมละเลงสีด้วยนิ้วมืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทศพล ศิลลา (2553) ได้ทาการศึกษาผลของการสอนแบบคิดนอกกรอบบนเว็บ ที่มีต่อการ
สร้างสรรค์งานกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีแบบ
การเรียนต่างกัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลคะแนนการสร้างสรรค์ของผู้เรียนจากการ
เรี ย นบนเว็ บ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนแบบคิ ด นอกกรอบกั บ ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ป กติ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีแบบการเรียนต่างกันและศึกษาผลคะแนนการสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มีแบบการ
เรียนต่างกัน เมื่อเรียนบนเว็บด้วยวิธีการสอนแบบคิดนอกกรอบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม จานวน 120 คน ทาการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกตามรูปแบบการเรียนโดยใช้ แบบวัดรูปแบบ
การเรียนของคอล์บ ได้กลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ แบบอเนก
นัย แบบดูดซึม แบบเอกนัย และแบบปรับปรุงรวม 60 คน และเข้ากลุ่มควบคุม จานวน 60 คน รวม
ทั้งสิ้น 120 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนบนเว็บด้วยวิธี การสอนบนเว็บด้วย
วิธีการแบบคิดนอกกรอบมีผลคะแนนการสร้างสรรค์สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนที่มีแบบการเรียนต่างกันเมื่อเรียนโดยวิธีการสอนบนเว็บด้วยวิธีการ
สอนแบบคิดนอกกรอบแล้วมีผลคะแนนการสร้างสรรค์ไม่ต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
วิสูตร โพธิ์เงิน (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)วิเคราะห์
และสังเคราะห์ศิลปะไทยประเภทลวดลายไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ 2)
วิเคราะห์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะไทย 3)พัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ และ4)ทดลองใช้ระบบการจัดการ
ความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะไทยเบื้องต้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า1)
ลักษณะสาคัญในศิลปะไทยแบ่งเป็น 3 สมัย ดังนี้(1)สมัยสุโขทัย จะมีรูปแบบลายเอกลักษณ์ไม่ชัดเจน
แต่งานพุทธศิลป์มีความสวยงาม (2)สมัยอยุธยา ในช่วงแรกของสมัยอิทธิพลศิลปะของขอมสูง มีการ
คลี่คลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวในตอนกลาง และรุ่งเรืองที่สุดในตอนปลาย และ(3)สมัยรัตนโกสินทร์ มี
รูปแบบเหมือนศิลปะสมัยอยุธยา พัฒนาและรับอิทธิพลศิลปะต่างชาติเข้ามาผสมผสาน 2) การ
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ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบหลัก คือ ความคิดอเนกนัยและความคิดเอกนัย นาไปสู่
ลักษณะผลงานความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย(1)ผลงานเริ่มใหม่ (2)ผลงานดัดแปลง (3)ผลงานที่
สังเคราะห์ และ(4)ผลงานที่มีความงาม 3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามการออกแบบระบบการจัดการความรู้ศิลปะ โดยประยุกต์เข้ากับการทางานของระบบการจัดการ
สารสนเทศแบบเปิดและเวิร์ดเพรส และ4) นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในด้านความคิดริเริ่ม
ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิดละเอียดลออ
ชลธิชา ชิวปรีชา (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทากิ จกรรม
ศิลปะด้วยใบตอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านดอนสง่า สังกัดสานักงาน
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จานวน 21 คน โดยได้มาจากการเลื อกแบบ
เจาะจง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองสูง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ณรงค์ เอื้อไพจิ ต รกุล (2554) ได้ท าการวิจั ยเรื่ องผลของการเรียนรู้ร่ว มกัน บนเว็บ ด้ว ย
กระดานอภิ ป รายโดยใช้ เ ทคนิ ค หมวกความคิ ด หกใบในวิ ช าศิ ล ปะเบื้ อ งต้ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่มีต่อระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน มีวัตถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ด้วยกระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบใน
วิชาศิลปะเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ที่มีต่อระดับความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ETM 101
ศิลปะเบื้ องต้น จานวน 45 คน สุ่ มกลุ่ มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง กลุ่ มละ 15 คน กลุ่มทดลองที่ 1
ผู้เรียนที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์สูง กลุ่มทดลองที่ 2 ผู้เรียนที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์ปานกลาง
และกลุ่มทดลองที่ 3 ผู้เรียนที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์ต่า ผลการวิจัยพบว่า1) นักศึกษาปริญญา
บัณฑิตที่เรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ด้วยกระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะ
เบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์ก่อน หลังสัป ดาห์ที่ 5 และหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ2) นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน ที่
เรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ ด้วยกระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้นมี
ความคิดสร้างสรรค์ก่อน หลังสัปดาห์ที่ 5 และหลังการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
มนตรี ศิริจันทร์ชื่น (2554) ทาการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสอนนักศึกษากลุ่มใหญ่ในรายวิชา
Gsoc 2101 ชุมชนกับการพัฒนาโดยใช้ การสอนแบบ Active learning และการใช้บทเรียนแบบ e
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– learning มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อสร้างบทเรียน e – learning ในรายวิชา Gsoc 2101
ชุมชนกับการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เปรียบเทียบผลการ
เรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Gsoc 2101 ชุมชนกับการพัฒนา และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา Gsoc 2101 ชุมชนกับการพัฒนา และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับนั กศึกษาและอาจารย์ ผู้ สอนโดยกาหนด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ที่ล งทะเบียนเรี ยนรายวิช า Gsoc 2101ชุมชนกับการพัฒ นาที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2553 จ านวน 3 หมู่ เ รี ย น ประมาณ 112 คน
ผลการวิจัยพบว่า1)การสร้างสื่อการสอนแบบ e – learning รายวิชา Gsoc 2101ชุมชนกับการพัฒนา
สาหรับนักศึกษา โดยผ่านระบบ e – learning ของมหาวิทยาลัยพบว่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ค่า E1/E2 มีค่าเท่ากับ58.65/61.44 แสดงว่านวัตกรรมสื่อบทเรียน e – learning รายวิชา Gsoc
2101 ชุมชนกับการพัฒนาที่อาจารย์ผู้สอนสร้างขึ้นในระบบ e – learning ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ที่ 80/80 ซึ่งจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรม ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2)การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่เรียนในระบบการสอนแบบ Active learning และจัดการสอนแบบกลุ่มใหญ่โดย
ใช้สื่อบทเรียน e – learning รายวิชา Gsoc 2101 ชุมชนกับการพัฒนาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 23.50 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และ3)ผลการศึกษาความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนพบว่าความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดีในด้านการจัดการเรียนการสอน
เนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการสอน สื่อ e – learning ในความสัมพันธ์กับเพื่อน การพัฒนาตนเอง และ
ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน โดย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 ถึง 4.11
อรุณโรจน์ เกียรติจินดารัตน์ (2554) ได้ทาการศึกษาแนวทางการประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะวีดีโออาร์ตของนักศึกษาปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางการประเมิน
การสร้างสรรค์ศิลปะวีดีโออาร์ตของนักศึกษาปริญญาตรี ในด้านเนื้อหาและบริบทของวิดีโออาร์ต ด้าน
การประเมิ น ผลงานศิ ล ปะวิ ดี โ ออาร์ ต ด้ า นการจัด การเรี ย นการสอน และด้ า นการประเมิ นการ
สร้างสรรค์ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวีดีโออาร์ต
จ านวน 15 ท่า น อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิช าที่ เกี่ ยวข้อ งกั บศิ ล ปะวิ ดีโ ออาร์ต จ านวน 10 ท่า น และ
นักศึกษาที่กาลังศึกษา หรือผ่านการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวีดีโ ออาร์ต จานวน 30 คน
จากสถาบันอุดมศึกษา 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่าการประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวิดีโออาร์ตของนักศึกษาปริญญาตรี
สมารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 1)การประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วยด้านทักษะพิสัยและพุทธิพิสัย
โดยในเงื่อนไขของเวลา ส่วนด้านพุทธิพิสัยจะประเมินจากเนื้อหา ประกอบด้วย แนวคิดในตัวผลงาน
และการเชื่องโยงด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ปรัชญา บริบททางวัฒนธรรมและสังคม 2) การประเมิน
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กระบวนการสร้างสรรค์ ควรประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านพุทธิพิสัย คือ ความรู้ด้านองค์ประกอบ
วิธีการ และลักษณะผลงานวิดีโออาร์ตของผู้เรียนที่นามาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ ด้านจิตพิสัย
คือ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ และด้านทักษะพิสัย คือ ทั กษะความสามารถในการสร้างสรรค์
ศิลปะวิดีโออาร์ต
นิ รั น รั ต น์ บุ ต รศรี (2556) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจ ารณญาณของเด็กปฐมวัย ที่ ได้รั บการจัดประสบการณ์โ ดยใช้กิจ กรรมศิ ล ปะประดิษฐ์ จ ากงาน
กระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว มีวัตถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงาน
กระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
เด็กปฐมที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบอิสระ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กปฐมวัย
ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จานวน 2 ห้องเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเพื่อกาหนดกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จานวน 15 คน
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องจานวน 15 คน กลุ่มทดลองได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40
นาทีรวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาวมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบอิสระมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิ ษฐ์จาก
งานกระดาษที่ใช้การผนึกติดด้วยกาว หลังการทดลอง มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์แบบอิสระ ทั้ง
โดยรวมและรายด้าน
หทัยชนันป์ กานต์การันยกุล (2556) ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการออกแบบทาง
ศิล ปะด้ว ยสมุดร่ างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ซึม เพื่อส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วย
สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
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ต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จานวน 42 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผล
การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากผู้ เชี่ยวชาญมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินผลงานด้านการออกแบบงานศิลปะของนักเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของนักเรียนแบ่งเป็นรายด้าน คือ
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออผลรวมอยู่ในระดับดี
นักเรียนสามารถคิดได้หลากหลายภายใต้กรอบของเวลาที่กาหนด สามารถคิด นอกกรอบ คิดวางแผน
และแก้ปัญหาในการออกแบบได้ดี มีความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิม สามารถประยุกต์ ดัดแปลง
และนาไปใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ สามารถคิดตกแต่งรายละเอียดเพื่อขยายแนวความคิดได้ดี และ 3) ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ดวงชีวัน พะสุมาตร (2557) ทาการวิจัยเรื่องการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณ
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็ นเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมแผนกอนุบาล จานวน 1 ห้องเรียน 20 คน
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยจับฉลากกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียนจากจานวน 2
ห้องเรียน ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันวันละ 30 นาที ผลการวิจัยพบว่าหลัง
การทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มเด็กปฐมวัยมีคะแนนการคิดวิจารณญาณโดยรวมเฉลี่ยสูง ขึ้น
กว่า ก่อนทดลองอย่ างมี นั ย ส าคั ญทางสถิติที่ ระดั บ .01 เมื่อพิ จารณาเป็น รายด้า นพบว่า ด้านการ
วิเคราะห์การใช้เหตุผลและด้านสังเคราะห์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วาทินี บรรจง และศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องผลการจัดประสบการณ์
ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีวัตถุประสงค์1)
เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองและหลังทดลอง 2) ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ศิลปะที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะโดย
บูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบกับกลุ่มควบคุมที่ใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่
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ใช้ในการวิจัย คือ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 ที่กาลังศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
อิน ทโมลี ป ระทาน อ าเภอเมือ ง จั ง หวัด สิ งห์ บุ รี สั งกัดส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน
จานวน 40 คน โดยเป็นกลุ่มทดลอง 20 คนและกลุ่มควบคุม 20 คน ระยะเวลาในการทดลอง 12
สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่า เฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แคทลียา ปักโคทานัง และจุมพล ราชวิจิตร (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ขึ้นไปและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะโดยใช้การสอน
ที่ส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ มตัว อย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนผาขามวิทยายน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 76.63 และ
มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กาหนด 2)
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 73.75 มีนักเรียน
ผ่านเกณฑ์จานวน 12 คนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3) ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์และการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีด้านครูผู้สอน นักเรียนมี
ความพึงพอใจรวมอยู่ที่ 4.57 ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
นฤมล บุญเกษม (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และ
ความพึงพอใจที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ ประเภทการศึกษาสังเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบความคิด
สร้างสรรค์และความพึงพอใจที่เรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นวชิร นิติโ สภณ ประเภทการศึกษาสั งเคราะห์ กลุ่ มตัว อย่างที่ ใช้เป็ น
นักเรียนอายุ 9-11 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 20 คน
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ าย ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมเฉลี่ย 51.70 และ 89.20 คะแนนตามลาดับ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า คะแนนความคิดริเริ่มก่อนเรียน 13.15 หลังเรียน 28.30 คะแนนความคิดคล่องแคล่ว ก่อน
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เรี ย น 24.15 หลั งเรี ย น 36.70 คะแนนความคิดละเอียดลออ ก่อนเรียน 7.15 หลังเรียน 10.10
คะแนนการตั้งชื่อภาพ ก่อนเรียน 1.30 หลังเรียน 3.55 และคะแนนการไม่ยอมจานนต่อปัญหา ก่อน
เรียน 5.95 หลังเรียน 10.55 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึง
พอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
รัฐนนท์ สว่างผล (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อน
และหลังการทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพั นธุ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรม
ศิล ปะสร้ า งสรรค์ ต ามแนวคิ ด วิ ธีข องอารี สุ ท ธิ พัน ธุ์ แ ละความพึง พอใจต่ อ การจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สร้างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพันธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนที่กาลั งศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง หลั งทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ตามแนวคิดวิธีการสอนอารี สุทธิพันธุ์ สูงกว่าก่อนทากิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของอารี สุทธิพันธุ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก
อภิญญา สิทธิวงค์ (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาโครงงานเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ในการเรียนวิชาศิลปะ เทคนิคจิตรกรรมสีน้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคริส
เตี ย น กรุ ง เทพมหานครที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เทคนิคจิตรกรรมสีน้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานครที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แ บบโครงงาน และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ เทคนิค
จิตรกรรมสีน้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร จานวน 32 คน โดย
ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้ระยะเวลา 20 สัปดาห์ จานวน 20 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์การเรียน
ก่อนและหลังเรียนวิชาศิลปะ เทคนิคจิต รกรรมสีน้าที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะเทคนิคจิตรกรรมสีน้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี
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ที่ 3 โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานครที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Margaret Walker (Walker, 2010) ได้ทาการสารวจความคิดตามแนวคิดบนฐานการ
สืบสวนในการสร้างงานศิลปะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจวิธีการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ใช้แนวคิดบนฐานการสืบสวนในห้องเรียนเพื่อดึงดูดนักเรียนในการทาศิลปะ และวิเคราะห์
อิทธิพลของวิธีการสอนตามแนวคิดบนฐานการสืบสวน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 4 คน(กรณีศึกษา) ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอนศิลปะบนฐานสืบสวนช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และส่งเสริมให้เกิดการทดลอง,ความท้าทาย, การสารวจด้วยตนเอง และ
การสะท้อนความคิด
Andrea Savidge (Savidge, 2013) ได้ทาการวิจัยเรื่องหลักสูตรศิลปะเพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับการแสดงออกทางศิลปะและการคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับชั้นมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาโครงสร้างหลักสูตรศิลปะมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาการแสดงออกทางศิลปะและทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่ได้รับโปรแกรมพิเศษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6
โรงเรีย นรัฐ บาลในรั ฐนิว เจอร์ซีย์ ผลการวิจัยพบว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
มัธยมศึกษาสูงขึ้น
Adriane Pereira (Pereira, 2014) ได้ทาการวิจัยเรื่องการตรวจสอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมที่ทาศิลปะในชั้นเรียนศิลปะโดยผู้เรียนเป็นผู้
กาหนด วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อตรวจสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระหว่างขั้นตอนการทาผลงานศิลปะในชั้นเรียน
ที่เรียนโดยผู้เรียนเป็นผู้กาหนด ซึ่งผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้ตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหา เทคนิคและสื่อ
กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น นั ก เรี ย นระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จานวน 10 คน ผลการวิ จั ยนั ก เรีย นถู ก
สนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ในบริบทของการเลือกเนื้อหา สื่อและ
กระบวนการ โดยการตัดสินขั้นตอนการวิพากษ์ การกาหนดเป้าหมายสาหรับการทางาน การสร้าง
แนวคิดสาหรับการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการพูดคุยกับเพื่อนและครู
Yeon Joo Bae (Joo, 2014) ศึกษากลยุทธ์การเรียนการสอนสาหรับกดาเนินการหลักสูตร
ศิลปะบนฐานทางเลือก ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอนและหลักสูตรศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและประสบการณ์ของครูศิลปะที่สอนบนฐานทาเลือก(Choice-based)
ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นวิจัยคุณภาพ เชิงวิจัยตนเอง(Autoethnography)โดย
ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลภาคสนามและสะท้อนประสบการณ์ของตนเอง บันทึกภาพถ่ายและบันทึกบท
สนทนา ผลการวิจัยพบว่าใน 1)ด้านการเรียนการสอน (1)การเรียนรู้อย่างมีทางเลือกสาหรับนักเรียน
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ดีกว่าการเรียนโดยไม่มีทางเลือก นักเรียนไม่รู้สึกกดดันและสามารถประยุกต์ทางเลือกได้เป็นอย่างดี
(2)ควรให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอในการทาความสะอาด (3)ควรบอกตาแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆใน
สตูดิโอเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักเรียน (4)ควรมีสื่ออย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลือกใช้
อย่างอิสระ โดยนักเรียนต้องเลือกใช้ตามความต้องการในขณะนั้น (5)ให้เวลาในการสังเกตนักเรียน
และจดบันทึกพฤติกรรม 2)ด้านผู้สอน ครูในระดับอนุบาลและประถมสามารถจัดการเรียนการสอน
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกได้ตามขั้นตอน โดยวางแผนเพื่อลดอุปสรรคที่พบในแต่ละขั้นตอน ซึ่ง
นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ครูควรเริ่มอย่างช้าๆให้นักเรียนปฏิบัติทีละขั้นตอน
และครูเป็นผู้ออกแบบสื่อให้นักเรียน 3)ด้านเครื่องมือวัดผล (1)แบบวัดผลสาหรับนักเรียน (2)แบบ
วัดผลสาหรับครู (3)แบบประเมินพฤติกรรมสตูดิโอ 8 ด้าน
Beth Smith (Smith, 2015) ได้ทาการวิจัยเรื่องพิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ทัศนศึกษาและการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ : กรณีศึกษากลยุทธ์ทางโปรแกรม การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกล
ยุทธ์เชิงโปรแกรมที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วยการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณของนั กเรี ย น ผลการวิ จัยที่ ส าคัญ แสดงให้ เห็ น ว่า พิพิ ธ ภั ณฑ์ กระตุ้น ความคิด อย่ างมี
วิจารณญาณของการตัดสินคุณค่า และพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Carol Solinger (Solinger, 2015) ได้ทาการวิจัยเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
ห้องเรียนทัศนศิลป์ : การศึกษาการมีส่วนรวมตามทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
ผลของการใช้รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสอนระดับวิทยาลัย 4ปีหรือห้องเรียนทัศนศิลป์
ของมหาวิทยาลัย ในช่ว งเวลา 10 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจานวน 11 คน เข้าร่ว มการ
อภิปรายร่วมกัน 10 นาที ใช้เทคนิคการวางคาถามปลายเปิด-ปิดเกี่ยวกับศิลปะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอรูปแบบนี้ สามารถพัฒนาความคิดอย่างมี
วิจารณญาณในห้องเรียนทัศนศิลป์ และอาจเป็นประโยชน์ในห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและชั้นสูง
อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
Hillary Moczerad (Moczerad, 2015) ได้ทาการวิจัยเรื่องศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก:
นักเรียนผู้สร้างสรรค์และไม่ทาซ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสอนศิลปศึกษาที่ทาให้เกิดการคิด
แก้ปัญหา ความมั่นใจ และความคิดอิสระของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 จานวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกสามารถขจัด
ปัญหาในห้องเรียนศิลปะผ่านการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีทางเลือก ส่งเสริมการใช้ทักษะการแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ และความพยายาม งานศิล ปะที่อ อกมามีความน่าสนใจ หลากหลายในแต่ล ะ
บุคคล
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Samantha Varian (Varian, 2016) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ในห้องเรียนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกในการสนับสนุนความ
ต้องการของนักเรียนในห้องเรียนร่วม และสร้างทักษะความมั่นใจ การสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ระยะเวลา 7 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 12 คน
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ ผลการวิจัยพบว่าศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือกสนับสนุนความต้องการของผู้เรียนทุกคน ทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียน
ปกติ ทาให้ทักษะความมั่นใจ การสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนดีขึ้น อีกทั้งการ
จัดให้นักเรียนมีทางเลือกในห้องเรียนทาให้สามารถเรียนรู้คาศัพท์ทางศิลปะและเทคนิคใหม่ในเวลาที่
กาหนด และช่วยพัฒนาความสามารถทางการวิจารณ์
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่
กล่าวมาข้างต้น พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก แต่มีการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้า งสรรค์ผลงาน
ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ท าให้ เ ห็ น ว่ า ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการ
สร้างสรรค์ผลงานมีความสาคัญ และสามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ในวิชาศิลปะ ในส่วนของต่างประเทศ
มีการวิจั ย ที่เกี่ย วข้องกับ การจั ดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อก(Choice Based Art
Education) ในช่วงค.ศ.2014 – 2016 และเป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
สามารถพัฒนาส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานได้ในเวลาเดียวกัน
ด้วยการให้อิสระผู้เรียนในการเลือกสื่อที่หลากหลายสร้างสรรค์งาน ทาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดันสามารถ
ประยุ ก ต์ท างเลื อกได้ เ ป็ น อย่ า งดี ผู้ เรี ยนลงมื อ ปฏิ บั ติง านด้ ว ยตนเอง โดยมี การคิ ด วางแผน ร่ า ง
แบบอย่ า งเป็ น ระบบก่ อ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง เรี ย นรู้ ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาที่ พ บซึ่ ง เป็ น การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ตรง มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการใหม่ๆระหว่างกัน ทาให้เกิดความเชื่อมั่นและ
มั่นใจในตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลป์วิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์
ฝึกการทางานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทาความสะอาด
และเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมด้วยตนเอง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ศิลปะของไทยที่
มุ่งให้ผู้เรียนมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ เห็ นคุณค่าในงานศิลปะ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
โดยสามารถสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทั้ง 4 ขั้นตอน อัน
ได้แก่ 1) ขั้นสาธิต (Demonstration) 2) ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) 3) ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) และ4) ขั้น
วั ด ผล (Assessment) ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลที่ พึ่ ง ประสงค์ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยทั กษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ คือ ทักษะที่ผู้เรียนพิจารณาความถนัดและความสนใจของตนเอง จากการคิดวิเคราะห์
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สังเคราะห์ความรู้และทางเลือกที่หลากหลายอย่างรอบคอบเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม โดยมีการจดบันทึก และร่างแบบอย่างเป็นระบบ รวมถึ งสามารถประเมินผลอย่างสม
เหตุผล และการสร้างสรรค์ผลงาน คือ พฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถนาสิ่งที่ได้รับรู้มาทาให้เกิดผล
งานหรือแนวคิดใหม่ทางศิลปะ ที่ไม่ซ้าแบบใครและมีความแปลกใหม่ โดยพิจารณาจากทางเลือกที่
หลากหลายและปรับให้เหมาะสม ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็ นขั้นตอนจะเริ่มจากการวางแผน
และร่างแบบด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งชื่อผลงาน นามาสู่การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการ
สร้างสรรค์ เทคนิควิธีการต่างๆ จัดวางทัศนธาตุอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่พบ อีกทั้งสามารถทาความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทั้ง 4 ขั้นตอน
กระบวนการจัดการ
พฤติกรรม
ทักษะการคิด
การ
เรียนรู้ศิลปศึกษาบน
อย่างมี
สร้างสรรค์
ฐานทางเลือก
วิจารณญาณ ผลงาน
1.ขั้นสาธิต
ตั้งคาถามกระตุ้นกระบวนการคิด
√
(Demonstration) เปิ ด โอกาสให้ แ สดงความคิ ด เห็ น และถาม
√
คาถาม
สาธิตเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
√
การสร้างสรรค์
2.ขั้นสตูดิโอ
วางแผน ร่างแบบจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
√
√
(Studio Time)
เพิ่มเติม
เลือกวัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงาน
√
√
ตั้งชื่อผลงาน
√
√
ลงมือปฏิบัติงานจริง
√
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทางาน
√
√
ค้นพบเทคนิควิธีการใหม่ๆ
√
3.ขั้นคลีนอัพ
ทาความสะอาดอุปกรณ์
√
(Cleanup)
เก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม
√
4.ขั้นวัดผล
ระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ
√
√
(Assessment)
นาเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆที่ค้นพบ ซึ่ง
√
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวความคิด
ใหม่
ร่วมกันประเมินผลงาน/วิจารณ์ผลงานเชิงบวก
√
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมี
วิจ ารณญาณในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานของนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 4 มี วัต ถุ ประสงค์เ พื่อ 1)
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 2)ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 3)ศึกษาการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการจัด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษาบนฐาน
ทางเลือก และ4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก โดยเป็นวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Design) ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การออกแบบแผนการวิจัย
2. การกาหนดกลุ่มประชากร
3. การกาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบเครื่องมือ
4. การพัฒนาตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. การสรุปอภิปราบและเขียนรายงานการวิจัย
1. การออกแบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการวิจัย One
Shot Repeated Measured Design ดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 แบบแผนการวิจัย One Shot Repeated Measured Design
E : - X O₁ X O₂ X O₃ X O₄ X O₅ X O₆
โดย
E คือ กลุ่มทดลอง
X คือ การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
O₁ คือ การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานสัปดาห์ที่ 1
O₂ คือ การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานสัปดาห์ที่ 2
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O₃ คือ
O₄ คือ
O₅ คือ
O₆ คือ

การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานสัปดาห์ที่ 3
การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานสัปดาห์ที่ 4
การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานสัปดาห์ที่ 5
การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานสัปดาห์ที่ 6

2. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา ภาค
การศึกษาปลาย ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 จานวน 16 คน
3. การกาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องมี
คุณสมบัติ 2 ใน 4 ข้อตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปศึกษา เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
4. การพัฒนาตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ
โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
4.1.1 กาหนดโครงสร้างเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ลักษณะคาถามแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1.2 กาหนดคุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ ให้ ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญต้องมีประสบการณ์การสอนศิลปะ เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 5 ท่าน
4.1.3 น าแบบสั มภาษณ์ที่ พัฒ นาขึ้น ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้อหา(IOC)
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4.1.4 นาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเครื่องมือก่อนนาไปใช้
เก็บข้อมูลต่อไป
4.2 การพัฒ นาแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อก โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการดังนี้
4.2.1 กาหนดขอบเขตโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาใช้
ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงสร้างของแผนการจัดกาเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สื่ อการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยแบ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสาธิต(Demonstration) 2) ขั้นสตูดิโอ(Studio Time) 3) ขั้นคลีนอัพ
(Cleanup) และ4) ขั้นวัดผล (Assessment)
4.2.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลือก โดยสังเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก ให้สอดคล้องตามรูปแบบ เนื้อหาสาระ และความ
เหมาะสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 แผน แผนละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 100 นาที อันได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเรื่ อง 1)มหานครก้อง
โลก 2)อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)ความสุขของฉัน 4)ภาชนะเก๋ไก๋ 5)เฉลิมฉลองวัฒนธรรม
ไทย และ6)ความรัก
4.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลื อกที่พัฒ นาขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
4.2.4 น าแผนการจั ดการเรีย นรู้ ศิ ล ปศึก ษาบนฐานทางเลื อ กจ านวน 6 แผนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปทดลองใช้( Try-out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
4.3 การพัฒ นาแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการดังนี้
4.3.1 พัฒนาแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เป็นแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทีเ่ ป็นแบบประเมินเกณฑ์
การให้คะแนน(Scoring Rubric) ประเมินใน 4 รายการประเมิน ได้แก่ 1)การระบุประเด็นปัญหา 2)
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 3)การสรุปข้อมูล และ4)การประเมินผล มีระดั บคะแนน 4 ระดับ คือ ดี ปาน
กลาง พอใช้ และไม่ปฏิบัติ รวม 12 คะแนน
4.3.2 น าแบบประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเชิงเนื้อหา(IOC)
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4.3.3 นาแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปทดลองใช้(Try-out)กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4.4 การพัฒนาแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
4.4.1 พัฒนาแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เป็น เป็นแบบประเมินที่ใช้สาหรับการประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็นแบบ
ประเมินเกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubric) ประเมินใน 10 รายการประเมิน ได้แก่ 1)ร่างแบบ
และวางแผนการทางาน 2)ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 3)ผลงานใช้เทคนิคที่หลากหลาย 4)ผลงานใช้
ทัศนธาตุอย่างหลากหลาย 5)ผลงานมีการจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสม 6)ผลงานมีความแปลกใหม่
7)การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 8)ชื่อผลงานมีความน่าสนใจ 9)ชื่อผลงานสอดคล้องกับผลงาน และ10)
ผลงานเสร็จทันเวลา มีระดับคะแนน 4 ระดับ คือ ดี ปานกลาง พอใช้ และไม่ปฏิบัติ รวม 30 คะแนน
4.4.2 นาแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงานที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เชิงเนื้อหา(IOC)
4.4.3 น าแบบประเมิ น การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส มบู ร ณ์ ต าม
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปทดลองใช้(Try-Out)กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4.5. การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา
บนฐานทางเลือก โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
4.5.1 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เป็นแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือก
4.5.2 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา
บนฐานทางเลือกที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเชิงเนื้อหา(IOC)
4.5.3 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา
บนฐานทางเลือกมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.6. การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
4.6.1 พัฒนาแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นแบบสัมภาษณ์ความพึง
พอใจนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ นของนั ก เรี ย นที่ มีต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ศิล ปศึ ก ษาบนฐาน
ทางเลือก
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.6.2 น าแบบสั ม ภาษณ์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเชิงเนื้อหา(IOC)
4.6.3 น าแบบสั ม ภาษณ์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดระยะในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 นาที โดยมีลาดับ
ขั้นในการดาเนินการทดลองดังนี้
5.1 ผู้วิจัยดาเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกจานวน 6 แผนกับ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเรื่อง 1)
มหานครก้องโลก 2)อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)ความสุขของฉัน 4)ภาชนะเก๋ไก๋ 5)เฉลิมฉลอง
วัฒนธรรมไทย และ6)ความรัก
5.2 ผู้วิจัยนาแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมาประเมินกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทั้ง
6 แผน
5.3 ผู้วิจัยนาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลื อกมาใช้กับ กลุ่ มเป้ าหมาย หลั งจากเสร็จสิ้ นแผนการจัดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐาน
ทางเลือกทั้ง 6 แผน
5.4 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือกมาใช้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย หลังจากเสร็จสิ้นแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือกทั้ง 6 แผน
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการดาเนินการทดลองมาวิเคราะห์ ดังนี้
6.1 น าแบบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าศิ ล ปะ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและค่าร้อยละ(Percentage) เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก
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6.2 นาแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
วิเ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต () ค่ า ร้ อ ยละ(Percentage) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน() และ
เปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนด้วยสถิติ Repeated Measured ANOVA โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS
6.3 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต() และค่าร้อยละ(Percentage)
6.4 นาแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือกวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและค่าร้อยละ(Percentage)
7. การสรุปอภิปรายและเขียนรายงานการวิจัย
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยนาเสนอในรูปแบบความเรียงและตารางประกอบคาอธิบาย
และสรุป ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ 1)ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 2)ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 3)ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก และ4)ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก จากนั้นอภิปราย
ผลการวิจัยและข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบแผนการวิจยั
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการวิจัย One Shot Repeated Measured Design
E : - X O₁ X O₂ X O₃ X O₄ X O₅ X O₆
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา ภาคการศึกษาปลาย ทีก่ าลังศึกษาอยู่
ในปีการศึกษา 2560 จานวน 16 คน
การกาหนดคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา(IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ข้อตามเกณฑ์ที่
กาหนด ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปศึกษา เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
การพัฒนาตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียน

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
- กาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
- นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
- ปรับปรุงเครื่องมือก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
- นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
- นามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปทดลองใช้(Try-Out)กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดระยะในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 นาที โดยมีลาดับขั้นในการดาเนินการทดลองดังนี้
- ผู้วิจัยดาเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรูศ้ ิลปศึกษาบนฐานทางเลือกจานวน 6 แผนกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
- ผู้วิจัยนาแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงานมาประเมินกลุม่ เป้าหมายในการวิจัยแต่
ละแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทั้ง 6 แผน
- ผู้วิจัยนาแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกมาใช้กบั
กลุ่มเป้าหมาย หลังจากเสร็จสิ้นแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทั้ง 6 แผน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต() ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน() และเปรียบเทียบ
พัฒนาการของนักเรียนด้วยสถิติ Repeated Measured ANOVA โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
การสรุปอภิปรายและเขียนรายงานการวิจยั
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แผนการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

1. ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอโครงร่างการ
วิจัย
3. สร้างเครื่องมือและ
ตรวจสอบคุณภาพ

ม.ค.
ก.พ.

√

เดือน ปี 2560
มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ต.ค.

√

√

√

√
√

√

√

พ.ย.
ธ.ค.

เดือน ปี 2561
ม.ค. มี.ค. พ.ค.
ก.พ. เม.ย. มิ.ย.

√

4. ดาเนินการทดลอง

√

5. เก็บรวบรวมข้อมูล

√

6. วิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย
7. นาเสนอผลการวิจัย

√
√

√

√
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้นาเสนอข้อมูล ดังนี้
1. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือก
1. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนศิลปะ
เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 5 ท่านเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ได้ออกเป็น 10 ประเด็น ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะในปัจจุบัน มีความแตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมา เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีสอนที่มีความน่าสนใจมากขึ้น รวมทั้ งมีการนากิจกรรมที่
หลากหลายมาส่งเสริมเด็ก เช่น การจัดอบรม การจัดค่าย การประกวดวาดภาพ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดความรักในวิชาศิลปะ และนาไปสู่เนื้อหา เทคนิค
วิธีการ รวมไปถึงครูผู้สอนในวิชาศิลปะมีความรู้และความเชี่ยวชาญมากยิ่ งขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีแต่
อย่างไรก็ตามครูศิลปะจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาการสอน พัฒนาการทาง
ศิลปะของเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อเข้าใจการแสดงออกของเด็กอย่างลึกซึ้งและสามารถจัดกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะต้องจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการและช่วงวัยของ
นักเรียน เน้นการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการนาเข้าสู่บทเรียนอย่าง
หลากหลาย ทั้งการใช้สื่อภาพ สื่อเทคโนโลยี การตั้งคาถาม การอภิปรายต่างๆ แบ่งช่วงเวลาในการ
สาธิตประมาณ 10 - 15 นาที จากนั้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดให้ เช่น แผ่น
ภาพ แผนภูมิขั้นตอน วิธีการทา หนังสือที่เกี่ยวข้องและอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาที่ยังมีประสบการณ์น้อย นามาร่างแบบให้เป็นรูปแบบงานของนักเรียนก่อนลงมือ
ปฏิ บั ติจ ริ ง โดยครู ส อดแทรกเทคนิค วิ ธีก าร และคอยให้ ค าปรึ ก ษา ใช้ เวลาในการลงมื อปฏิ บั ติ
ประมาณ 30 นาทีหรือมากกว่านั้น พร้อมทั้งทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ สุดท้ายคือ การ

69
นาเสนอซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน โดยอาจใช้
วิธีการสุ่ม หรือขออาสาสมัครนักเรียนมาเป็นตัวอย่าง หากมีเวลามากพอควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมิน ผลงานของตนเองและผลงานของเพื่ อ น ส่ ว นครู ป ระเมิน โดยใช้ เ กณฑ์ การประเมิ น
(Scoring Rubrics) และดูพัฒนาการของนักเรียนประกอบ รวมถึงอาจมีการสังเกตพฤติกรรมที่เน้นใน
เรื่องลักษณะนิสัยการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ความตั้งใจ ความมีระเบียบวินัย และจิตอาสา อย่างไรก็
ตามการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะมีข้อจากัดในเรื่องของเวลาซึ่งในแต่ละคาบเรียนตามปกติจะมี
เวลา 50 - 60 นาที ครูจึงต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมให้พร้อมและเอื้อต่อ การ
เรียนรู้ แต่หากจัดวิชาศิลปะ 2 คาบเรียนติดกันจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของเวลา และนักเรียนจะมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานยาวนานขึ้น
3. การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะสามารถส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมาก
เพราะโดยธรรมชาติของวิชาศิลปะเป็นวิชาที่ให้อิสระแก่ผู้เรียน การเรียนการสอนจึงเปิดกว้างใน
ความคิดตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดย
การส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ขั้นนา คือครูควรใช้คาถามกระตุ้น
นักเรียนเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เกิดข้อสงสัยที่อยากรู้และถาม
ครู กลายเป็นการโต้ตอบและร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ได้เป็นฝ่ายรับข้อมูลจากครูเพียงอย่างเดียว
รวมไปถึงการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย อย่างการใช้สื่อคลิปวีดีโอมาเปิดให้นักเรียนดูก่อนในต้นคาบ
เรียนและถามคาถามที่สอดคล้องกัน หรือการยกตัวอย่างแต่ละชิ้นงานมาอธิบายและ และให้นักเรียน
ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมจากแหล่ งเรี ย นรู้ที่ครูจัดให้ เช่น มุมหนังสื อ เพื่อเรียกความคิดของนักเรีย น
นักเรี ยนน าความคิดไปร่างแบบและล าดับขั้นตอนการทางานของตนเองทาให้รู้เป้าหมายของตน
น าไปสู่ ก ารลงมือ ปฏิบั ติจ ริ ง โดยจะมีค รูเป็ นผู้ ใ ห้ คาปรึก ษา หรือ กระตุ้นนั กเรี ยนเพื่อให้ นัก เรีย น
สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ
4. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียนควรตั้งคาถามและสาธิตทุกครั้ง ซึ่งอาจเริ่มจากการพูดคุย เกริ่นนาเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ก่อน และถามคาถามเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิด เปิดโอกาสให้นักเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและเริ่มสาธิตในลาดับต่อมา โดยการสาธิตเทคนิคของครูมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างมาก เพราะทาให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการ ลาดับขั้นตอน และเทคนิคในการทางาน
มากขึ้น ซึ่งการสาธิตต้องเป็นการปฏิบัติให้นั กเรียนเห็นจริงอย่างเป็นขั้นตอนและง่ายภายในเวลา 15
นาที สามารถสอดแทรกเพิ่มเติมในขั้นปฏิบัติเพื่อกระชับให้นักเรียนมีช่วงเวลาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ครูต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ เรื่องที่กาลังสอน หากมีเวลาจากัดอาจแบ่งเป็นขั้นตอนในส่ว นต่างๆที่
นักเรียนต้องทาในแต่ละคาบเรียน ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
5. การร่ างแบบและศึกษาค้นคว้าหาแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆควรส่ งเสริมให้
นั กเรี ย นร่ างแบบเพื่อ ให้ นั ก เรี ย นเห็ นภาพสิ่ งที่จ ะทา หากนักเรียนยัง คิดงานไม่ออกครูจะต้องรั บ
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บทบาทเป็ น ผู้ แ นะน า กระตุ้ น และชี้ แ นะให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่
หลากหลายที่ครูจัดเตรียมไว้ ทั้งแผ่นภาพ แผนภูมิขั้นตอน วิธีการทางาน และหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
6. การให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ควรบังคับหรือตีกรอบความคิดนักเรียนจนเกินไป
โดยครูให้หัวข้อแบบกว้างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกสร้างสรรค์งานของตัวเองได้ตามความสนใจ
ทั้งการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และการตั้งชื่อผลงานให้สอดคล้องกับหัวข้อใหญ่ที่ครูให้ไว้ ซึ่งเป็นการเปิ ด
โอกาสทางความคิดเพื่อให้เด็กฝึกคิดและทางานด้วยตนเอง การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันยังช่วยทาให้นักเรียนได้ค้นพบความคิดและเทคนิค วิธีการใหม่ๆ จากเพื่อนนาไปสู่
กระบวนการทางานที่ดี งานก็จะมีรูปแบบที่เป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตามครูควรสังเกตพฤติกรรมอย่าง
ใกล้ชิด
7. ข้อควรระวังในการให้นักเรียนทางานอย่างอิสระ มีด้วยกัน 3 ประการ คือ 1)เรื่องการใช้
ของมีคม โดยครูต้องสาธิตวิธีการใช้และเน้นย้าถึงอันตรายจากการไม่ระวัง รวมถึงคอยดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด 2)เรื่องเวลา ซึ่งครูจะต้องคอยกระตุ้นนักเรียนที่ปฏิบัติงานล่าช้าให้สามารถทางานเสร็จใน
เวลาที่กาหนด และ3)เรื่องความคิดของนักเรียนที่อาจไม่สอดคล้องกับหัวข้องาน ครูจึงต้องควรให้
คาปรึกษาและแนะนานักเรียน
8. ครูควรฝึกให้นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม ด้วยตนเอง เพราะศิลปะ
ไม่ใช่แค่บรรลุการปฏิบัติแต่ต้องส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี เพื่อฝึกระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ โดย
อาจมีการพูดคุยทาความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ต้นคาบเรียนเกี่ยวกับตาแหน่งของวัสดุ อุปกรณ์แต่ละชนิด
หรือมีการวางเงื่อนไขให้รางวัลเสริมแรงเมื่อนักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม เพราะ
การทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ยังจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ศิลปะอีกวิธี
หนึ่ง โดยอาจให้นักเรียนเริ่มจากการทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ของตนก่อน จากนั้นให้นักเรียน
แต่ละคนช่วยกันดูภาพรวมของห้องอีกที ท้ายที่สุดครูควรตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง
9. วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธี การใหม่ๆที่ค้นพบกับเพื่อนและครู จะเกิดขึ้นตลอด
กระบวนการทางาน หากครูจัดให้นักเรียนได้ทางานเป็นกลุ่ม หรือทางานเดียวแบบเป็นกลุ่ม นักเรียนก็
จะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค วิธีการใหม่ๆระหว่างกัน การนาเสนอผลงานในตอนท้ าย
คาบเรีย นก็ช่ว ยให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและครู อีกทั้งการจัดพื้นที่แสดงผลงานศิล ปะของ
นักเรียนยังเป็นการกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการทางาน
10. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเองของนักเรียนเป็นสิ่งสาคัญ ทาให้นักเรียนได้
เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเองเพื่อนาไปปรับปรุงในการทางานครั้งต่อไป สามารถทาได้โดยการพูดคุย
ในกลุ่ มระหว่างครูและนั กเรี ยน โดยการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและร่ว มกันประเมินผลงาน
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สุดท้ายครูเป็นผู้ให้คะแนนส่วนหนึ่งและนักเรียนให้คะแนนตัวเองอีกส่วนหนึ่ง จากนั้นนาคะแนนมา
หารเฉลี่ยกัน เป็นคะแนนรวมของผลงานชิ้นนั้นๆ
จากนั้นผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้วิชาศิลปะมาสังเคราะห์รวมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 สาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาการทางศิลปะ การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาไทย4.0 Active Learning และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
(Choice-based Art Education) จนได้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 นาที โดยโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระสาคัญ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ซึ่งแบ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นสาธิต (Demonstration) เป็นขั้นนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย ทั้ง
การใช้สื่อภาพ สื่อเทคโนโลยี และการตั้งคาถามกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆในงานศิลปะของครูที่จะช่วยทา
ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการ ลาดับขั้นตอน และเทคนิคในการทางานมากขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 10
นาที)
2. ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) เป็นขั้นที่ครูให้หัวข้อใหญ่อย่างกว้างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ตามความสนใจ ทั้งการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และการตั้งชื่อผลงาน
ให้สอดคล้องกับหัวข้อใหญ่ ซึ่งผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าสิ่งที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดให้ เช่นแผ่น
ภาพ แผนภูมิขั้นตอน วิธีการทา หนังสือที่เกี่ยวข้องและอินเตอร์เน็ต และนามาร่างแบบก่อนลงมือ
ปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้ให้แนะนาปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบแนวทางของตนเอง และนาไปการลงมือ
ปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเพื่อช่วยทาให้ผู้เรียนได้
ค้นพบความคิดและเทคนิค วิธีการใหม่ๆ จากเพื่อน (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)
3. ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม โดยมี
การให้สัญญาณด้วยการเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที ซึ่งจะต้องชี้แจงให้กับผู้เรียนทราบตั้งแต่
ต้นคาบเรียน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
4. ขั้น วัดผล (Assessment) เป็นขั้นที่ผู้ เ รียนนาเสนอผลงานของตนเอง เพื่ อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆที่พบระหว่างกัน จากนั้นครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผล
งานด้วยการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือเขียนคะแนนและคาชื่นชมใส่กระดาษแปะผลงานของ
ผู้อื่น (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
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และฐานกิจกรรม(Center) 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) วาดลายเส้น (Drawing Center) 2) การ
ระบาย (Painting Center) 3) ภาพพิมพ์ (Printing Center) และ 4) การปั้น (Sculpture Center)
ที่สอคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
โครงสร้าง
เรื่องมหานครก้องโลก
มาตรฐานการเรียนรู้  ศ 1.1 ตัวชี้วัด  ป.4/3
 ป.4/5
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้
 มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะ
ที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง
พื้นที่ว่างและพื้นผิว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนระบุและจาแนกทัศนธาตุในผลงานได้ (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี โดยเน้นเรื่อง
เส้นและสี (P)
เวลา  100 นาที
ฐานกิจกรรม  วาดลายเส้น (Drawing Center)
 การระบาย (Painting Center)
 ภาพพิมพ์ (Printing Center)
 การปั้น (Sculpture Center)

กิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นสาธิต (Demonstration)
 ขั้นสตูดโิ อ (Studio Time)
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
 ขั้นวัดผล (Assessment)
การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้าง
มาตรฐานการเรียนรู้  ศ 1.1 ตัวชี้วัด  ป.4/2
 ป.4/9
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้
 มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
วรรณะของสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรูส้ ึก
ของมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ ได้แก่
วรรณะอุ่น (Warm Tones) ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือ
ร้อน เช่น สีแดง สีสม้ สีเหลือง เป็นต้น และวรรณะ
เย็น (Cool Tones) ให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น เช่น
สีน้าเงิน สี ม่วง สีเขียว เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของวรรณะ
สีที่มีผลต่ออารมณ์ความรูส้ ึกของมนุษย์ได้ (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี โดยใช้วรรณะสี
ถ่ายทอดความรูส้ ึกและจินตนาการ (P)

เวลา  100 นาที
ฐานกิจกรรม  วาดลายเส้น (Drawing Center)
 การระบาย (Painting Center)
 ภาพพิมพ์ (Printing Center)
 การปั้น (Sculpture Center)

กิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นสาธิต (Demonstration)
 ขั้นสตูดโิ อ (Studio Time)
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
 ขั้นวัดผล (Assessment)
การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
โครงสร้าง
เรื่องความสุขของฉัน
มาตรฐานการเรียนรู้  ศ 1.1 ตัวชี้วัด  ป.4/4
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้
 อยู่อย่างพอเพียง
 มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
งานภาพพิมพ์ หมายถึงรูปภาพที่สร้างขึ้นมา
โดยวิธีการพิมพ์ ใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่
มนุษย์สร้างขึ้นเป็นแม่พิมพ์
วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัสดุที่เกิดขึน้ เองตาม
ธรรมชาติ วัสดุเหล่านี้นามาใช้เป็นแม่พิมพ์ในงาน
ทัศนศิลป์ได้ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ก้อนหิน ดินเหนียว
ผลไม้ เป็นต้น
วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือวัสดุสังเคราะห์
เป็นวัสดุที่เกิดจากการทาขึ้นใหม่ สามารถนามาใช้เป็น
แม่พิมพ์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้ เช่น ยางลบ เชือก
กระดาษ หลอดดูดน้า ดินน้ามัน เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายวิธีการทางานภาพพิมพ์ (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ภาพพิมพ์จากวัสดุ
แม่พิมพ์ที่หลากหลาย (P)
เวลา  100 นาที
ฐานกิจกรรม  วาดลายเส้น (Drawing Center)
 การระบาย (Painting Center)
 ภาพพิมพ์ (Printing Center)
 การปั้น (Sculpture Center)

กิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นสาธิต (Demonstration)
 ขั้นสตูดโิ อ (Studio Time)
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
 ขั้นวัดผล (Assessment)
การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
โครงสร้าง
เรื่องภาชนะเก๋ไก๋
มาตรฐานการเรียนรู้  ศ 1.1 ตัวชี้วัด  ป.4/1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้
 มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
รูปร่าง (Shape) หมายถึง การนาเส้นมา
ประกอบกันให้เกิดความกว้างและความยาว ไม่มีความ
หนาหรือความลึก มีลักษณะ 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะแบน
ราบ ไม่แสดงน้าหนักแสงเงา
รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างของสิ่ง
ต่างๆ ที่ประกอบด้วยความกว้าง ความยาว และความ
หนาหรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถพิจารณาความแตกต่างระหว่าง
รูปร่างและรูปทรงได้ (K)
2.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3.นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะ3 มิติ (P)
เวลา  100 นาที
ฐานกิจกรรม  วาดลายเส้น (Drawing Center)
 การระบาย (Painting Center)
 ภาพพิมพ์ (Printing Center)
 การปั้น (Sculpture Center)

กิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นสาธิต(Demonstration)
 ขั้นสตูดโิ อ(Studio Time)
 ขั้นคลีนอัพ(Cleanup)
 ขั้นวัดผล (Assessment)
การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
โครงสร้าง
เรื่องเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานการเรียนรู้  ศ 1.1 ตัวชี้วัด  ป.4/5
 ศ 1.2
 ป.4/1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้
 มุ่งมั่นในการทางาน
 รักในความเป็นไทย
สาระสาคัญ
งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน มีคุณค่าและ
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพราะ
เป็นมรดกที่สืบทอดมาช้านาน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่ละภาคของประเทศไทย ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ
ของไทย เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถระบุงานทัศนศิลป์ในงานเฉลิม
ฉลองของวัฒนธรรมไทยได้ (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี (P)
เวลา  100 นาที
ฐานกิจกรรม  วาดลายเส้น (Drawing Center)
 การระบาย (Painting Center)
 ภาพพิมพ์ (Printing Center)
 การปั้น (Sculpture Center)

กิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นสาธิต (Demonstration)
 ขั้นสตูดโิ อ (Studio Time)
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
 ขั้นวัดผล (Assessment)
การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องความรัก

โครงสร้าง
มาตรฐานการเรียนรู้  ศ 1.1 ตัวชี้วัด  ป.4/7
 ป.4/9
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย
 ใฝ่เรียนรู้
 มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
วรรณะของสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรูส้ ึก
ของมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ ได้แก่
วรรณะอุ่น (Warm Tones) ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือ
ร้อน เช่น สีแดง สีสม้ สีเหลือง เป็นต้น และวรรณะ
เย็น (Cool Tones) ให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น เช่น
สีน้าเงิน สี ม่วง สีเขียว เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถพิจารณาเลือกใช้วรรณะสีที่มีผล
ต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี โดยใช้วรรณะ
สีถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ (P)

เวลา  100 นาที
ฐานกิจกรรม  วาดลายเส้น (Drawing Center)
 การระบาย (Painting Center)
 ภาพพิมพ์ (Printing Center)
 การปั้น (Sculpture Center)

กิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นสาธิต (Demonstration)
 ขั้นสตูดโิ อ (Studio Time)
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
 ขั้นวัดผล (Assessment)
การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน

ผู้วิจั ยดาเนิ นการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อกจานวน 6 แผนกับ
นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นศศิภ า ในภาคการศึ กษาปลาย ปีก ารศึ กษา 2560 ซึ่ ง
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเรื่อง 1)มหานครก้องโลก 2)อนุรักษ์
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)ความสุขของฉัน 4)ภาชนะเก๋ไก๋ 5)เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย และ6)ความ
รัก ผลการใช้สรุปได้ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องมหานครก้องโลก

ผลจากการสอน
 ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูสาธิต
2. นักเรียนส่วนน้อยตอบคาถามครู
 ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
3. นักเรียนมีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจจะทา
4. นักเรียนส่วนน้อยมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆเพื่อหาแรงบันดาลใจในการทางาน
5. นักเรียนส่วนใหญ่ร่างแบบแต่ไม่มีการจดบันทึก และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ศึกษา
6. นักเรียนครึ่งห้องไม่ได้ตั้งชื่อผลงาน
7. นักเรียนส่วนน้อยเข้ามาปรึกษาครู
8. นักเรียนถามคาถามเกี่ยวกับลัทธิทางศิลปะ
9. นักเรียนส่วนน้อยทางานไม่ตรงกับแบบที่ร่าง
10. นักเรียนทุกคนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแต่ไม่ทันเวลาที่กาหนด
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
11. นักเรียนยังไม่เก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม
 ขั้นวัดผล (Assessment)
12. นักเรียนยังไม่สามารถลาดับขัน้ ตอนการทางานได้
13. นักเรียนยังไม่สามารถระบุปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
14. นักเรียนสามารถระบุสิ่งที่ชื่นชอบในผลงานของตนเองแต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
15. นักเรียนทุกคนมีอาการเขินอาย ประมาทในการนาเสนอผลงานของตนเอง และยังต้องอ่านข้อความที่
เขียนในใบงาน
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ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ผลจากการสอน
 ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูสาธิต
2. นักเรียนส่วนน้อยที่ถามคาถามและตอบคาถามครู
 ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
4. นักเรียนมีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจจะทา
5. นักเรียนส่วนใหญ่มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆเพื่อหาแรงบันดาลใจในการทางาน
6. นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการร่างแบบมาก
7. นักเรียนเริม่ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ศึกษา
8. นักเรียนมีการศึกษาเทคนิควิธีการระบายสีประเภทต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ และปรึกษาครู
9. นักเรียนเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ทหี่ ลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน
10.นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานและประสบการณ์ระหว่างกัน
11. นักเรียนส่วนน้อยยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่พบได้ด้วยตนเอง
12. นักเรียนถามคาถามเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของผลงานที่นักเรียนชื่นชอบ
13. นักเรียนส่วนน้อยยังทางานไม่ตรงกับแบบที่ร่าง
14. นักเรียนส่วนใหญ่ทางานเสร็จในเวลาใกล้เคียงกัน
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
15. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์แต่ยังจัดวางไม่เป็นระเบียบ และไม่ถูกที่
 ขั้นวัดผล (Assessment)
16. นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขไม่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
17. นักเรียนสามารถระบุสิ่งที่ชื่นชอบในผลงานของตนเองแต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
18. นักเรียนส่วนใหญ่มีอาการเขินอาย ประมาทในการนาเสนอผลงานของตนเอง และยังต้องอ่านข้อความที่
เขียนในใบงาน
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ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องความสุขของฉัน

ผลจากการสอน
 ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูสาธิต
2. นักเรียนส่วนใหญ่กระตือรือร้นในการตอบคาถามครู
 ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีการศึกษา ค้นคว้าสิ่งที่ตนสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
4. นักเรียนทุกคนร่างแบบอย่างคร่าวๆ และจดบันทึกความคิดของตน
5. นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
6. นักเรียนใช้เวลาร่างแบบน้อย
7. นักเรียนทุกคนมีการทดลองใช้ที่แกะไม้เพื่อหาเทคนิคในการแกะไม้
8. นักเรียนส่วนใหญ่เลือกแกะแผ่นไม้ และนักเรียนส่วนน้อยเลือกแกะยางลบ
9. นักเรียนส่วนใหญ่เข้ามาปรึกษาครู
10. นักเรียนมีการแบ่งกันใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และรู้จักการรอคอย
11. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่ทาเสร็จระหว่างกันเพื่อนาไปใช้พิมพ์ผลงานของตนเพิ่มเติม
12. นักเรียนช่วยกันพิมพ์ภาพพิมพ์ มีการแนะนาวิธีการและการแก้ปัญหาจากนักเรียนที่ทาเสร็จก่อน
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
13. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ด้วยตนเองอย่างเป็นระเบียบ
14. นักเรียนร่วมกันทาความสะอาดห้องเรียน
 ขั้นวัดผล (Assessment)
15. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถบรรยายปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขได้อย่างละเอียด
16. นักเรียนสามารถระบุสิ่งที่ชื่นชอบในผลงานของตนเองแต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
17. นักเรียนส่วนใหญ่นาเสนอผลงานด้วยความมั่นใจโดยไม่ต้องอ่านข้อความที่เขียนในใบงาน
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ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องภาชนะเก๋ไก๋

ผลจากการสอน
 ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. นักเรียนทุกคนสนใจและตั้งใจฟังครูสาธิต
2. นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการตอบคาถามครู
 ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
3. นักเรียนส่วนใหญ่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยการไปหยิบใบงานและเริ่มศึกษา ค้นคว้าสิ่งที่ตนสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนามาร่างแบบ
4. นักเรียนมีการแนะนาและแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างกัน
5. นักเรียนทุกคนเข้ามาปรึกษาครู
6. นักเรียนมีการต่อแถวเพื่อหยิบวัสดุ อุปกรณ์
7. นักเรียนมีการแบ่งกันใช้วัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ และรู้จักการรอคอย
8. มีนักเรียนที่คอยแบ่งและตัดดินและแจกจ่ายให้เพื่อนคนอื่นๆ
9. นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อทางานทีต่ นออกแบบเสร็จก็สร้างสรรค์งานใหม่เพิ่มเติม
10. นักเรียนคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนาระหว่างกัน
11. นักเรียนทุกคนทางานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
15. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมและร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง
 ขั้นวัดผล (Assessment)
16. นักเรียนสามารถบรรยายปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขได้อย่างละเอียด
17. นักเรียนทุกคนสามารถระบุสิ่งที่ชื่นชอบในผลงานของตนเองและเริ่มมีนักเรียนบางคนอธิบายเหตุผล
เพิ่มเติม
18. นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมใิ จที่จะนาเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆ
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ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย

ผลจากการสอน
 ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. นักเรียนทุกคนสนใจและตั้งใจฟังครูให้ความรู้เกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมไทยแต่ละภาค
2. นักเรียนทุกคนตอบคาถามครูและ ส่วนใหญ่มีการพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ของตนเอง
 ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
3. นักเรียนทุกคนรู้บทบาทหน้าทีข่ องตน โดยการไปหยิบใบงานและเริ่มศึกษา ค้นคว้าสิ่งที่ตนสนใจจากแหล่ง
เรียนรูต้ ่างๆเพื่อนามาร่างแบบ
4. นักเรียนมีการจดบันทึกสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบ
5. นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้มากกว่า 1 แหล่ง และทุกคนมีการอ้างอิงแหล่งที่มา
6. นักเรียนทุกคนเลือกใช้เทคนิคทีห่ ลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
7. นักเรียนส่วนใหญ่พยายามสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ไม่ซ้าใคร
8. นักเรียนแลกเปลี่ยนความสนใจและเทคนิคที่ใช้ระหว่างกัน
9. นักเรียนทุกคนพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดกับครู และขอคาปรึกษา
10. นักเรียนมีการแบ่งกันใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และรู้จักการรอคอย
11. นักเรียนที่ปฏิบัติเทคนิคบางเทคนิคจนชานาญได้สาธิตและแนะนาเพื่อนคนอื่นๆที่สนใจในเทคนิคเดียวกัน
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
12. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ของตนเอง และมีการแบ่งหน้าที่กันทาความสะอาดส่วนต่างๆของ
ห้องเรียน
 ขั้นวัดผล (Assessment)
13. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียนบรรยายปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขได้อย่างละเอียด
14. นักเรียนทุกคนสามารถระบุสิ่งที่ชื่นชอบในผลงานของตนเองแต่ยังอธิบายเหตุผลเพิม่ เติมน้อย
15. นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจที่จะนาเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆ
16. นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับเพื่อนในการนาเสนอ มีการพูดคุยและถามคาถามพร้อมทั้งชื่นชอบ
ผลงานของเพื่อน
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ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เรื่องความรัก

ผลจากการสอน
 ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูให้ความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสีต่อความรู้สึกมนุษย์
2. นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการตอบคาถามครู
 ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
3. นักเรียนทุกคนรู้บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง โดยการไปหยิบใบงานและเริ่มศึกษา ค้นคว้าสิ่งที่ตนสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนามาร่างแบบ
4. นักเรียนเกือบทุกคนจดบันทึกอย่างเป็นระบบ
5. นักเรียนทุกคนศึกษาจากแหล่งเรียนรูม้ ากกว่า 1 แหล่ง และอ้างอิงแหล่งที่มา
6. นักเรียนทุกคนเข้ามาปรึกษาครู พร้อมทั้งนาเสนอความคิดของตนเพื่อให้ครูแนะนาเพิม่ เติม
7. นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างคล่องแคล่ว
8. นักเรียนแนะนาวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ระหว่างกัน
9. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือกันทางาน
 ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
10. นักเรียนที่นั่งปฏิบัติงานด้วยกันมีการแบ่งหน้าที่กันทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม รวมถึง
นักเรียนที่ปฏิบตั ิงานคนเดียวก็สามารถทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าทีเ่ ดิม อย่างถูกต้องและเป็น
ระเบียบ
 ขั้นวัดผล (Assessment)
11. นักเรียนเกือบทุกคนเขียนบรรยายปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขได้อย่างละเอียด
12. นักเรียนทุกคนสามารถระบุสิ่งที่ชื่นชอบในผลงานของตนเอง รวมทั้งอธิบายเหตุผลเพิม่ เติม
13. นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจที่จะนาเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆ โดยมีการจัดลาดับ
การนาเสนอผลงาน
14. นักเรียนทุกคนประเมินผลงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา และประเมินงานของเพื่อนเชิงบวก
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2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา ภาคการศึกษาปลาย ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
2560 จานวน 16 คน และมีการวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้แบบประเมินทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubrics) และใช้สถิติ Repeated Measured
ANOVA วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 6 ครั้ง พบว่า นักเรียน
สามารถระบุขั้นตอนการทางานได้ อย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริงที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการร่าง
แบบและวางแผนก่อนลงมือทางานจริงโดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งจด
บันทึกอย่างเป็นระบบ และอ้างอิงแหล่งที่มา รวมถึงระบุประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
พบขณะทางานได้อย่างละเอียดด้ว ยหลักเหตุผ ล ผลงานของนักเรียนเป็นไปตามที่วางแผน อีกทั้ง
นักเรียนได้ค้นพบเทคนิควิธีการใหม่ และระบุสิ่งที่ชอบในผลงานพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลได้ ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 6 ครั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ส่วนการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
รายคู่ ข องทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจ านวน 6 ครั้ ง พบว่ า การวั ด ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ (ครั้งที่ 2) สูงกว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (Sig. = .00) และการวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 6) สูงกว่าครั้งที่ 5 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .00) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 6 ครั้ง พบว่า
ในภาพรวมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นทุกครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
6.69 และครั้งที่ 6 มีค่าเฉลี่ย 10.94 ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 6 ครั้ง
การทดลอง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6

N
16
16
16
16
16
16


6.69
7.56
8.31
9.38
10.13
10.94


1.13
1.09
0.94
1.08
0.88
0.77
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้า(One-way repeated measures
ANOVA) ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า Mauchly’s W มีนัยสาคัญทางสถิติ
(Sig.= 0.05) ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ One-way repeated measures ANOVA
Within
Subjects
Effects
ช่วงเวลา

Mauchly’s Approx. df
W
Chisquare
.157
24.256 14

Sig.

.046

Epsilonª
Greenhouse- HuynhGeisser
Feldt
.577
.730

Lowerbound
.200

แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน
6 ครั้ง พบว่าคะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.= 0.00) ดังตาราง
ที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน
6 ครั้ง
Source

Type III Sum
of Squares
ช่วงเวลา Sphericity Assumed
50.91
Greenhouse-Geisser
50.91
Huynh-Feldt
50.91
Lower-bound
50.91

df
75
43.31
54.73
15.00

Mean
Square
.67
1.17
.93
3.39

F

Sig.

60.71
60.71
60.71
60.71

.00
.00
.00
.00

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 6 ครั้ง พบว่า การวัด
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 2) สูงกว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 1) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .00) ส่วนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 2 - 3),
(ครั้งที่ 3 - 4) และ (ครั้งที่ 4 – 5) มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และการวัดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (ครั้งที่ 6) สูงกว่าครั้งที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .00) ดังตาราง
ที่ 12
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 5 คู่
ครั้งที่วัด (T)
Mean Difference Std. Error
Sig.
สรุปผล
(I-J)
1 (6.69) 2 (7.56)
-.87*
.20
.00
T2 > T1
3 (8.31)
-1.62*
.27
.00
T3 > T1
4 (9.38)
-2.68*
.43
.00
T4 > T1
5 (10.13)
-3.43*
.35
.00
T5 > T1
6 (10.94)
-4.25*
.32
.00
T6 > T1
2 (7.56) 3 (8.31)
-.75
.23
.08
ไม่แตกต่าง
4 (9.38)
-1.81*
.30
.00
T4 > T2
5 (10.13)
-2.56*
.27
.00
T5 > T2
6 (10.94)
-3.37*
.27
.00
T6 > T2
3 (8.31) 4 (9.38)
-1.06
.32
.07
ไม่แตกต่าง
5 (10.13)
-1.81*
.27
.00
T5 > T3
6 (10.94)
-2.62*
.25
.00
T6 > T3
4 (9.38) 5 (10.13)
-.75
.25
.13
ไม่แตกต่าง
6 (10.94)
-1.56*
.31
.00
T6 > T4
5 (10.13) 6 (10.94)
-.81*
.18
.00
T6 > T5
หมายเหตุ : ใน ( ) คือ คะแนนค่าเฉลี่ยในการวัดแต่ละครั้ง
*หมายถึง P < .05
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ภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 6 ครั้ง พบว่า คะแนน
เฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเพิ่งสูงขึ้นทุกครั้ง ดัง
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 6 ครั้ง
12

10

8

6

ค่าเฉลี่ย

4

2

0
ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 4

ครัง้ ที่ 5

ครัง้ ที่ 6
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3. การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จากการนาแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา ภาคการศึกษาปลาย ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
2560 จานวน 16 คน มีผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานดังนี้
3.1 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
พัฒนาการการสร้างสรรค์ผลงานสูงขึ้น ซึ่งนักเรียนมีการร่าง/ออกแบบและวางแผนก่อนลงมือทางาน
จริง โดยการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจจากแหล่งเรียนรู้
มากกว่า 1 แหล่งและอ้างอิงแหล่งที่มา การตั้งชื่อผลงานมีความกระชับได้ใจความ ใช้ภาษาสละสลวย
ดึงดูดความสนใจและมีความหมายเชื่อมโยง/สอดคล้องกับผลงาน มีการใช้ทัศนธาตุและเทคนิควิธีการ
ที่ห ลากหลาย รวมถึ งการจั ดองค์ป ระกอบที่เหมาะสมจนทาให้ ผ ลงานมีรูปแบบเฉพาะตัว อีกทั้ ง
สามารถกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่พบนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
ได้ผล และทางานเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
เมื่อวิเคราะห์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องมหา
นครก้องโลก พบว่า ผลงานนักเรียนลาดับที่ 1 ชื่อ Candy World นักเรียนมีการตั้งชื่อที่กระชับได้
ใจความและมีความหมายเชื่อมโยงกับผลงาน รวมถึงมีการร่างแบบก่อนลงมือทางานจริง โดยศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ผลงานมีการใช้ทัศนธาตุอย่างหลากหลาย เช่นการใช้จุด เส้น และสี
เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายและรู ปร่ างต่างๆ อี กทั้งมีการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน แต่
ผลงานโดยรวมยังจัดวางไม่เหมาะสม ในส่วนของการแก้ปัญหามีการกาหนดแนวทางที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่พบ แต่ยั งสร้ างสรรค์ผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลงาน
นักเรียนลาดับที่ 10 ซึ่งผลงานมีความโดดเด่น ในเรื่องของการใช้ทัศนธาตุอย่างหลากหลาย และมีการ
ใช้เทคนิคผสมสีทางสายตา แต่ผลงานโดยรวมยังไม่มีจุดเด่น อีกทั้งนักเรียนไม่ ได้ตั้งชื่อผลงาน ดัง
ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องมหานครก้องโลก
ลาดับ ชื่อผลงาน

ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

1

Candy
World

9

ตุ๊กตาแสน
น่ารัก

2

มหานคร
สีสัน

10

-

ผลงาน
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ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

3

-

11

Flower
City

4

เมืองแห่ง
ธรรมชาติ

12

-

5

มหานคร
วิเศษ

13

-

6

-

14

เมืองแสนสุข

7

-

15

เมืองดอกไม้

8

-

16

-

ผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผลงานนักเรียน
ลาดับที่ 11 ชื่อ Spring Day นักเรียนมีการตั้งชื่อที่กระชับได้ใจความและมีความหมายเชื่อมโยงกับ
ผลงาน รวมถึงมีการร่างแบบก่อนลงมือทางานจริง และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ โดย
ผลงานมีความโดดเด่นในเรื่องการเลือกใช้สีวรรณะอุ่น ทั้งสีส้ม แดง และน้าตาลเพื่อสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการเลือกใช้สีอะคริลิคร่วมกับ
สีน้าในผลงาน ในส่วนของการแก้ปัญหามีการกาหนดแนวทางที่สอดคล้องกับปั ญหาที่พบ แต่ผลงาน
เสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลงานนักเรียนลาดับที่ 5 ชื่อจงอนุรักษ์ทรัพย์สิน
ที่ให้ความหมายกระชับได้ใจความถึงประโยคคาสั่งที่ทุกคนต้องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
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ผลงานมี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ อ งการจั ด องค์ ป ระกอบโดยแยกเป็ น ส ถานการณ์ 2 สถานการณ์
เปรียบเทียบกัน ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ผลงาน

ลาดับ ชื่อผลงาน

1

เส้นผมแห่ง
ธรรมชาติ

9

-

2

ธรรมชาติที่
แสนสวยงาม
จะมาพร้อม
กับความสุข

10

ป่าเป็นสิ่ง
ที่ดี

3

รายล้อม
ธรรมชาติ

11

Spring
Day

4

ธรรมชาติใน
แหล่งน้า

12

อนุรักษ์
ธรรมชาติ
จากใต้น้า

5

จงอนุรักษ์
ทรัพย์สิน

13

ป่าแห่งนี้

6

ป่าทาให้ลม
เย็น

14

ธรรมชาติ
แสนสวย

7

ป่าอดีตVS
ป่าปัจจุบัน

15

บ้านแสน
สุข

ผลงาน
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8

อาถรรพ์ป่า
ดงดิบ

16

คนปลูกป่า
สร้าง
ธรรมชาติ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความสุขของฉัน พบว่า ผลงานนักเรียนลาดับที่ 1
ชื่อ My Favorite Things มีการตั้งชื่อที่มีความหมายเชื่อมโยงกับหัวข้อและผลงาน ซึ่งนักเรียนมีการ
ร่างแบบก่อนลงมือทางานจริง และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ โดยผลงานมีความโดดเด่น
ในเรื่องการจัดองค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่นักเรียนชื่นชอบมีทั้งจุดเด่น จุดรองและจังหวะที่ทาให้ผล
งานมีความน่าสนใจ อีกทั้งมีการแก้ปัญหาพื้นที่ว่างด้วยการตกแต่งเพิ่มเติมเป็นกรอบ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลงานนักเรียนลาดับที่ 5 ชื่อฮิโรชิที่รัก ที่มีความกระชับได้ใจความ ซึ่งผลงานมีความโดดเด่น
ในเรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานอย่างการแกะสลักยางลบเป็นรูปดอกไม้ โดยจัดวางตัวละคร
ญี่ปุ่นที่นักเรียนชื่นชอบไว้ตรงกลางเป็นจุดเด่น ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความสุขของฉัน
ลาดับ ชื่อผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

1

My
Favorite
Things

9

ธรรมชาติ
ของฉัน

2

ธรรมชาติ
และ
ความสุข
ของฉัน

10

ความลับ

3

Happy
Town

11

BT21

12

เมืองแห่ง
ความ
อันตราย

4

BTS

ผลงาน

ผลงาน
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ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

5

ฮิโรชิที่รัก

13

-

6

-

14

ความสุขของ
ฉัน

7

-

15

ดอกไม้แสน
สวย

8

อิลลูมินาติ

16

Anime
น่ารัก

ผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องภาชนะเก๋ไก๋ พบว่า ผลงานนักเรียนลาดับที่ 12 ชื่อ นกดินเผา
นักเรียนตั้งชื่อกระชับได้ใจความและเชื่อมโยงกับผลงาน มีการร่างแบบก่อนลงมือทางานจริง โดย
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งผลงานมีความโดดเด่นในเรื่องของการขึ้นรูปทรงดินด้วย
วิธีการขดเส้นเป็นชั้น รวมถึงมีการใช้เทคนิคต่างๆอย่างการเชื่อมดิน และการใช้อุปกรณ์ขูดขีดดินเป็น
ลวดลายต่างๆเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จภายในเวลา และกาหนด
แนวทางการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบ เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลงานนักเรียนลาดับที่ 13
ชื่อถ้วยแสนสวย ซึ่งผลงานมีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างสรรค์รูปทรงที่แปลกตา ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องภาชนะเก๋ไก๋
ลาดับ ชื่อผลงาน

ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

1

Cute
Rabbit

9

Marsh
mallow
แสนอร่อย

2

แก้วลูกปัด
ของ
น้องอุ้ม

10

สุดยอดถ้วย

ผลงาน
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ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

3

Beautiful
Pyramid

11

Magic Egg

4

หมาน้อย
น่ารัก

12

นกดินเผา

5

ทีวี
แชมเปียนส์

13

ถ้วยแสน
สวย

6

ถ้วย
มหัศจรรย์

14

นกฮูกสุด
น่ารัก

7

ถ้วยเทพ
จากญี่ปุ่น

15

แมวน้อยผู้
น่ารัก

8

ภาชนะ
ดอกไม้ =
แก้วดอกไม้

16

มันคือแมว

ผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย พบว่า ผลงานนักเรียนลาดับที่ 2
ชื่อมรดกของไทย นักเรียนตั้งชื่อสื่อความหมายเชื่อมโยงกับผลงาน รวมถึงร่างแบบก่อนลงมือทางาน
จริง โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้มากกว่า 2 แหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งอ้างอิงที่มา ซึ่ง
ผลงานมีความโดดเด่นในเรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์ ทั้งการปั้นดินน้ามันเป็นรูปทรงและปะติดลง
บนผลงาน และการใช้สีฝนกับพื้นผิวลักษณะต่างๆให้เกินเป็นลวดลาย โดยมีการจัดวางวิถีชีวิตความ
เป็ น อยู่ ของคนไทยร่ ว มกับ วัฒ นธรรมไทยอื่ นๆ ในส่ ว นของการแก้ปัญหามี การกาหนดแนวทางที่
สอดคล้องกับ ปัญหาที่พบนาไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างได้ผล และสร้างสรรค์ผลงานเสร็จตามเวลาที่
กาหนด เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลงานนักเรียนลาดับที่ 8 ชื่อแพนด้าและช้างสามัคคี ซึ่งชื่อมีความ
เชื่อมโยงกับผลงาน เพื่อสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กั น อย่ า งยาวนานโดยใช้ แ ต่ สั ต ว์ ป ระจ าชาติ แ สดงสั ญ ลั ก ษณ์ ท าให้ ผ ลงานมี ค วามโดดเด่ น เรื่ อ ง
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แนวความคิด อีกทั้งยังมีการใช้ดินน้ามันแปะลงบนผลงานเพื่อสร้างรูปร่างและรูปทรงต่างๆ ดังตาราง
ที่ 17
ตารางที่ 17 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย
ลาดับ ชื่อผลงาน

ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

1

We are
Thailand

9

วัฒนธรรมที่ดี
ที่สุดใน
ประเทศไทย

2

มรดกของ
ไทย

10

มวยไทยไม่แพ้
ใคร

3

นิทานแสน
สนุก

11

กระทงผ้าไทย

4

แก้วชาม
ลายไทย

12

การแสดงโขน

5

วัฒนธรรม
ไทยที่
ลอกเลียนแ
บบไม่ได้

13

-

6

วัฒนธรรม
มวยไทย

14

กระทงของฉัน

7

ผักมวย
ไทย

15

สงกรานต์แสน
สนุก

ผลงาน
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8

ผลงาน

แพนด้า
และช้าง
สามัคคี

ลาดับ

ชื่อผลงาน

16

เดินกะลากับ
เพื่อน

ผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความรัก พบว่า ผลงานนักเรียนลาดับที่ 8 ชื่อ รถไอติมแสน
อร่อย มีการตั้งชื่อที่กระชับได้ใจความและสื่อความหมายเชื่อมโยงกับผลงาน รวมถึงร่างแบบก่อนลง
มือทางานจริง โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งผลงานมีความโดดเด่นในเรื่องของ
เทคนิคการสร้างสรรค์ ทั้งการนาสาลีมาทาเป็นก้อนเมฆ การใช้สีเมจิกขีดเป็นเส้นและระบายด้ วยน้า
และการนาวัสดุอื่นๆมาติดตกแต่งผลงาน อีกทั้งมีการเลือกใช้สีที่มีความสดใสสื่อถึงความสุขจากสิ่งที่
ตนรัก ในส่วนของการแก้ปัญหามีการกาหนดแนวทางที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบนาไปสู่การแก้ปัญหา
อย่างได้ผล และสร้างสรรค์ผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนด เป็นไปในทิศทางเดียวกับ ผลงานนักเรียน
ลาดับที่ 12 ชื่อเหล่าฮีโล่ในป่า ซึ่งนักเรียนค้นพบความถนัดของตนเองในการปั้น ทาให้เลือกปั้นดิน
น้ามันตามแบบที่ชื่นชอบ ผลงานจึงมีรูปแบบที่โดดเด่นแตกต่างจากนักเรียนคนอื่น ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความรัก
ลาดับ ชื่อผลงาน

ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

1

King Pug

9

ดาวแสนน่ารัก

2

Music
เพลงรัก
ของฉัน

10

รถคันนี้ไปทุก
ที่

3

Wonder
Picture

11

แพนกวินที่รัก

4

I love
Jungkook

12

เหล่าฮีโร่ในป่า

ผลงาน
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ลาดับ ชื่อผลงาน

ผลงาน

ลาดับ

ชื่อผลงาน

5

ความรัก
ของใจ
ตัวเอง

13

กรุงเทพ

6

เลโก้
ซามูไร

14

สุนัขผู้น่ารัก

7

งานแต่ง
กลางเมือง

15

ความรักที่
แตกต่าง

8

รถไอติ
มแสน
อร่อย

16

เพื่อนรัก

ผลงาน

จากการวิเคราะห์ภาพรวมของนักเรียนที่มีพัฒนาการโดนเด่น โดยพิจารณาจากนักเรียนที่ได้
คะแนนการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 6 แตกต่างกันมากที่สุด พบว่าการสร้างสรรค์
ผลงานครั้งที่ 1 หัวข้อมหานครก้องโลก นักเรียนมีการร่างแบบก่อนลงมือทางานจริงแต่ไม่ได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและไม่ได้ตั้งชื่อผลงาน นักเรียนมีความพยายามใช้ทัศนธาตุอย่าง
หลากหลาย เช่นการใช้จุด เส้น และสีเพื่อสร้างสรรค์ลวดลายและรูปร่างต่างๆ โดยมีความพยายามนา
เทคนิคต่างๆเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน แต่ยังจัดวางทัศนธาตุอย่างกระจัดกระจาย ไม่เหมาะสมและไม่มี
จุดเด่น แต่เมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 2 หัวข้ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนเริ่ม
มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงตั้งชื่อผลงานที่กระชับได้ใจความและมี
ความหมายเชื่อมโยงกับผลงาน โดยผลงานของนักเรียนมีความโดดเด่นในเรื่องการเลือกใช้วรรณะสี
เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งวรรณะอุ่นและวรรณะเย็น อีกทั้ง
เริ่มมีความพยายามที่จะจัดองค์ประกอบผลงานให้มีความน่าสนใจ เมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานครั้ง
ที่ 3 หัวข้อความสุขของฉัน นักเรียนมีการใช้เทคนิคที่หลากหลายอย่างการกลิ้งสีมากกว่า 1 สีบน
แม่พิมพ์ไม้ที่แกะไว้ทาให้ผลงานมีความน่าสนใจ อีกทั้งมีการแก้ปัญหาพื้นที่ว่างด้วยการตกแต่งเพิ่มเติม
เป็นกรอบ โดยเด่นการใช้สีที่กลมกลืนกัน จากนั้นการสร้างสรรค์ผ ลงานครั้งที่ 4 หัวข้อภาชนะเก๋ไก๋
นักเรียนเริ่มมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้มากกว่า 2 แหล่งเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้อ้างอิง
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แหล่งที่มา การสร้างสรรค์ผลงานมีความโดดเด่นเรื่องของการขึ้นรูปทรงดินด้วยวิธีการขดเส้นเป็นชั้น
รวมถึงมีการใช้เทคนิคต่างๆอย่างการเชื่อมดิน และการใช้อุปกรณ์ขูดขีดดินเป็นลวดลายต่างๆเข้ามา
สร้างสรรค์ผลงานอย่างผลงานชื่อนกดินเผา จากนั้นนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 5 หัวข้อเฉลิม
ฉลองวัฒนธรรมไทย นักเรียนมีการอ้างอิงแหล่งที่มา นักเรียนมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิค
วิธีการใหม่ๆเพื่อทาให้ผลงานของตนเองมีความโดดเด่น ทั้งการปั้นดินน้ามันเป็นรูปทรงและปะติดลง
บนผลงาน การปะติดกระดาษสีเป็นพื้นหลัง และการปั้น/ขึ้นรูปดินเหนียวเป็นเรื่องราว อีกทั้งมีการ
ตีความความหมายของหัวข้อที่แตกต่างออกไปจากเดิม อย่างผลงานชื่อแพนด้าและช้างสามัคคี ซึ่งชื่อ
มีความเชื่อมโยงกับผลงาน เพื่อสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนที่มี
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างยาวนานโดยใช้สัตว์ประจาชาติแสดงสัญลักษณ์ ทาให้ผลงานมี
ความโดดเด่นเรื่องแนวความคิด และการสร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 6 หั วข้อความรัก นักเรียนสามารถ
สร้ างสรรค์ผ ลงานอย่ างเป็ น ระบบ โดยเริ่ม จากการร่างแบบก่อนลงมื อทางาน โดยศึก ษาค้นคว้ า
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และอ้างอิงแหล่งที่มา รวมถึงผลงานนักเรียนมีการใช้ทัศนธาตุและเทคนิค
วิ ธี ก ารต่ า งๆอย่ า งหลากหลายท าให้ ผ ลงานมี ค วามแปลกใหม่ อี ก ทั้ ง สามารถก าหนดแนวทางที่
สอดคล้องกับปัญหาที่พบนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ได้ผล และนักเรียนส่วนใหญ่สร้างสรรค์ผลงานเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด อย่ า งผลงานชื่อรถไอติมแสนอร่อย ที่มีการตั้งชื่อที่ก ระชับได้ใจความและสื่ อ
ความหมายเชื่อมโยงกับผลงาน ซึ่งผลงานมีความโดดเด่นในเรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์ ทั้งการนา
สาลีมาทาเป็นก้อนเมฆ การใช้สีเมจิกขีดเป็นเส้นและระบายด้วยน้าเพื่อให้หมึกละลายน้า และการนา
วัสดุอื่นๆมาติดตกแต่งผลงาน อีกทั้งมีการเลือกใช้สีที่มีความสดใสสื่อถึงความสุขจากสิ่งที่ตนรัก ดัง
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 วิเคราะห์ภาพรวมของนักเรียนที่มีพัฒนาการโดนเด่น
ครั้งที่
1)มหานครก้องโลก

พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน

-

-

-

ป่าอดีตVSป่าปัจจุบัน

อาถรรพ์ป่าดงดิบ

อนุรักษ์ธรรมชาติจากใต้
น้า

2)อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ครั้งที่
3)ความสุขของฉัน

พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน

-

อิลลูมินาติ

เมืองแห่งอันตราย

ถ้วยเทพจากญี่ปุ่น

ภาชนะดอกไม้ = แก้ว
ดอกไม้

นกดินเผา

ผักมวยไทย

แพนด้าและช้างสามัคคี

การแสดงโขน

งานแต่งกลางเมือง

รถไอติมแสนอร่อย

เหล่าฮีโร่ในป่า

4)ภาชนะเก๋ไก๋

5)เฉลิมฉลอง
วัฒนธรรมไทย

6)ความรัก

3.2 การวิ เ คราะห์ ผ ลคะแนนการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจากการน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิ
ภา ภาคการศึกษาปลาย ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 จานวน 16 คน โดยใช้แบบประเมิน
การสร้างสรรค์ผลงาน เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubrics) และใช้สถิติ Repeated Measured
ANOVA วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
รายคู่ของการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง พบว่า การวัดการสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 2) สูงกว่า
การสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .01) การสร้างสรรค์
ผลงาน (ครั้งที่ 2) สูงกว่าครั้งที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .04) การสร้างสรรค์
ผลงาน (ครั้งที่ 4) สูงกว่าครั้งที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. =.00) และการวัดการ
สร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 6) สูงกว่าครั้งที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .03) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง พบว่า นักเรียน
ทุกคนมีค่าเฉลี่ยการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มขึ้น โดยครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 19.06 และครั้งที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
27.06 ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง
การทดลอง
N


ครั้งที่ 1
16
19.06
3.19
ครั้งที่ 2
16
22.31
2.05
ครั้งที่ 3
16
19.81
3.08
ครั้งที่ 4
16
23.88
1.31
ครั้งที่ 5
16
25.13
1.85
ครั้งที่ 6
16
27.06
1.43
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้า(One-way repeated measures
ANOVA) ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า Mauchly’s W ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(Sig.= 0.18) ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้อต้นของ One-way repeated measures ANOVA
Within Mauchly’s
Subjects
W
Effects
ช่วงเวลา
.243

Approx.
Chisquare
18.589

df

Sig.

14 .188

Epsilonª
Greenhouse- HuynhGeisser
Feldt
.695
.930

Lowerbound
.200

แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง
พบว่า คะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig.= 0.00) ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง
Source
ช่วงเวลา Sphericity Assumed
Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
Lower-bound

Type III Sum
of Squares
765.25
765.25
765.25
765.25

df
5
3.47
4.65
1.00

Mean
Square
153.05
220.20
164.53
765.25

F

Sig.

41.08
41.08
41.08
41.08

.00
.00
.00
.00
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ค่าเฉลี่ยรายคู่ของการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง พบว่า การวัดการสร้างสรรค์ผลงาน
(ครั้งที่ 2) สูงกว่าการสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .01)
การสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 2) สูงกว่าครั้งที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .04)
การสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 4) สูงกว่าครั้งที่ 3 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. =.00)
ส่วนการวัดการสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 4 – 5) มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และการวัดการสร้างสรรค์
ผลงาน (ครั้งที่ 6) สูงกว่าครั้งที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .03) ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ของการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 5 คู่
ครั้งที่วัด (T)
Mean Difference Std. Error
Sig.
สรุปผล
(I-J)
1 (19.06) 2 (22.31)
-3.25*
.80
.01
T2 > T1
3 (19.81)
-.75
.77
1.00
ไม่แตกต่าง
4 (23.88)
-4.81*
.77
.00
T4 > T1
5 (25.13)
-6.06*
.89
.00
T5 > T1
6 (27.06)
-8.00*
.72
.00
T6 > T1
2 (22.31) 3 (19.81)
2.50*
.70
.04
T2 > T3
4 (23.88)
-1.56
.61
.33
ไม่แตกต่าง
5 (25.13)
-2.81*
.57
.00
T5 > T2
6 (27.06)
-4.75*
.61
.00
T6 > T2
3 (19.81) 4 (23.88)
-4.063*
.78
.00
T4 > T3
5 (25.13)
-5.31*
.77
.00
T5 > T3
6 (27.06)
-7.25*
.59
.00
T6 > T3
4 (23.88) 5 (25.13)
-1.25
.46
.24
ไม่แตกต่าง
6 (27.06)
-3.18*
.40
.00
T6 > T4
5 (25.13) 6 (27.06)
-1.93*
.53
.03
T6 > T5
หมายเหตุ : ใน ( ) คือ คะแนนค่าเฉลี่ยในการวัดแต่ละครั้ง
*หมายถึง P < .05
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ภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง พบว่า คะแนนเฉลี่ยการ
สร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกสูงขึ้น ดังแผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 4 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยการสร้างสรรค์ผลงานจานวน 6 ครั้ง
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยผลการวิเคราะห์
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก พบว่า
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ
พบว่ารายการประเมินนักเรียนได้รับคาปรึกษาที่ดีจากครู นักเรียนภูมิใจในผลงานของตนเอง นักเรียน
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น และนักเรียนได้จัดแสดงผลงานของตนเองจัดนิทรรศการ มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รายละเอียดดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ


1. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้วัสดุ อุปกรณ์
4.44
0.629
มาก
ศิลปะประเภทต่างๆ
2. นักเรียนได้รู้จักกับงานศิลปะประเภทต่างๆ 4.19
0.750
มาก
3. นักเรียนได้ฝึกการวางแผนอย่างเป็น
4.19
0.718
มาก
ขั้นตอนก่อนสร้างสรรค์ผลงาน
4. นักเรียนได้ฝึกการทางานอย่างเป็นระบบ
3.94
0.573
มาก
5. นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าในห้องเรียนที่
4.50
0.403
มาก
ทันสมัยและสะดวกสบาย
6. นักเรียนได้รับคาปรึกษาที่ดีจากครู
4.81
0.403
มากที่สุด
7. นักเรียนมีทางเลือกในการกาหนดชื่อ
4.44
0.813
มาก
ผลงานด้วยตัวเอง
8. นักเรียนมีทางเลือกในการกาหนดสื่อ วัสดุ
4.00
0.894
มาก
อุปกรณ์ด้วยตัวเอง
9. นักเรียนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
4.44
0.727
มาก
ด้วยตนเอง
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รายการประเมิน
10. นักเรียนสนุกและกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน
11. นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบในการทา
ความสะอาดและเก็บวัสดุ อุปกรณ์
12. นักเรียนได้นาเสนอผลงานของตนเอง
13. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์กับเพื่อนและครู
14. นักเรียนได้จัดแสดงผลงานของตนเอง
15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น
16. นักเรียนภูมิใจในผลงานของตนเอง
17. นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารกับผู้อื่น
18. นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก
19. นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
20. นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
รวม


4.38


0.619

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.19

0.543

มาก

4.44
4.19

0.629
0.655

มาก
มาก

4.56
4.69

0.727
0.478

มากที่สุด
มากที่สุด

4.75
4.13
4.00
4.75
4.75

0.447
0.718
0.730
0.447
0.447

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.38

0.233

มาก

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยแบบสัมภาษณ์
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
จากการสัมภาษณ์ พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือกของนักเรียน สามารถแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก พบว่านักเรียนทุก
คนมีความรู้สึกเชิงบวก ได้แก่ ชอบมาก ชอบ สนุก ภาคภูมิใจ รู้สึกดีมาก รู้สึกดี ซึ่งได้อธิบายถึงเหตุผล
ร้อยละ 25 กล่าวว่าเพราะมีทางเลือกในการสร้างสรรค์งานมากขึ้น ร้อยละ 18.75 กล่าวว่าเพราะได้
คิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง และได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างอิสระ
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2.2 ด้ า นความชอบ/ประทั บ ใจขั้ น ตอนในการจั ด การเรี ย นการสอนศิ ล ปศึ ก ษาบนฐาน
ทางเลือก พบว่า นักเรียนร้อยละ 75 ชอบขั้นสตูดิโอ เพราะ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่าง
อิสระ ได้รู้สิ่งต่างๆเยอะขึ้นจากการค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้รู้ความถนัดของตนเอง ได้ทดลองอะไร
ใหม่ๆ ได้ค้นพบเทคนิค วิธีการใหม่ด้วยตนเอง ได้ช่วยเหลือเพื่อน และได้ทางานร่วมกับเพื่อน และ
นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 18.75 ชอบขั้ น วั ด ผล เพราะตื่ น เต้ น เวลาเพื่ อ นมาประเมิ น ตนเอง ได้ ร่ ว มกั น
ประเมินผลงาน และได้รับคาชื่นชมจากเพื่อนๆ
2.3 ด้า นพั ฒ นาการสร้ างสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะของนั กเรีย นหลั ง จากจั ดการเรี ยนการสอน
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก พบว่านักเรียนทุกคนตอบว่า ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้อธิบายถึงเหตุผล ร้อยละ
43.75 กล่าวว่าเพราะชอบผลงานชิ้นสุดท้ายมาก ร้อยละ 18.75 กล่าวว่าเพราะในครั้งแรกทาได้ไม่ดี
แต่ผลงานครั้งหลังๆทาได้ดีมาก และร้ อยละ 12.50 กล่าวว่าเพราะคิดอะไรสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่ทา
อะไรเหมือนเดิม
2.4 ด้านประโยชน์ของการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนก่อนสร้างสรรค์งาน พบว่านักเรียนทุก
คนตอบว่ามีประโยชน์ ซึ่งได้อธิบายถึงเหตุผล ร้อยละ 43.75 กล่าวว่า เพราะจะได้กาหนดว่าควรทา
อะไรก่อน-หลัง และสามารถลาดับขั้นตอนการทางานได้ ร้อยละ 25 กล่าวว่าเพราะได้เทคนิคใหม่ๆ
มากขึ้น และร้อยละ 18.75 กล่าวว่าเพราะทางานได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น
2.5 ด้านความรู้สึกต่อทางเลือกในการกาหนดชื่อผลงานของนักเรียนเอง พบว่านักเรียนทุกคน
ตอบว่า ชอบ ซึ่งได้อธิบายถึงเหตุผล ร้อยละ 43.75 กล่าวว่าเพราะได้อิสระในการตั้งชื่อด้วยตนเอง
ร้อยละ 25 กล่าวว่าเพราะไม่รู้สึกถูกบังคับ และร้อยละ 18.75 กล่าวว่าเพราะได้สร้างสรรค์คาพูดเพื่อ
ทาให้สอดคล้องกับผลงาน
2.6 ด้านความรู้สึกต่อทางเลือกในการใช้สื่อทางศิลปะอย่างอิสระ พบว่านักเรียนทุกคน มี
ความรู้สึกเชิงบวก ได้แก่ ชอบมาก ชอบ รู้สึกดี ซึ่งได้อธิบายถึงเหตุผล ร้อยละ 37.50 กล่าวว่าเพราะ
ได้ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น จากสิ่งที่ไม่เคยใช้เลย ร้อยละ 18.75 กล่าวว่าเพราะมีทางเลือก
เยอะมาก เลือกไม่ถูกในตอนแรก และมีอิสระ ไม่ถูกบังคับ และร้อยละ 12.50 กล่าวว่าเพราะทาให้ ผล
งานออกมาดูดี
2.7 ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง พบว่านักเรียนทุกคนตอบว่าได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเป็นการการวางแผน ค้นคว้า แก้ไข
ข้อผิดพลาด รายละเอียดของข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ข้อคาถาม
รายการ
ความถี่ ร้อยละ
1. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 1.ความรู้สึกเชิงบวก ได้แก่ ชอบมาก ชอบ 16
100.00
ต่อการจัดการเรียนการสอน สนุก ภาคภูมิใจ รู้สึกดีมาก รู้สึกดี
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เหตุผล

2. นักเรียนชอบ/ประทับใจ
ขั้นตอนใดในการจัดการเรียน
การสอนศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก

1. มีทางเลื อกในการสร้างสรรค์งานมาก
ขึ้น
2. ได้คิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง
3. ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างอิสระ
4. ไม่จากัดเทคนิคที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
5. ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยการออกแบบ
ก่อนลงมือปฏิบัติ
6. ได้ คิ ด และท างานร่ ว มกั บ คุ ณ ครู แ ละ
เพื่อน
7. ได้ทาในสิ่งที่ไม่เคยทา
8. ได้ความรู้มาก
1. ขั้นสตูดิโอ
เพราะ ได้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยตนเอง
อย่างอิสระ / ได้รู้สิ่งต่างๆเยอะขึ้นจากการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง / ทาให้รู้ความถนัดของ
ตนเอง / ได้ทดลองอะไรใหม่ๆ / ได้ค้นพบ
เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ด้ ว ยตนเอง / ได้
ช่วยเหลือเพื่อน / ได้ทางานร่วมกับเพื่อน
2. ขั้นวัดผล
เพราะ ตื่ น เต้ น เวลาเพื่ อ นมาประเมิ น
ตนเอง / ได้ร่วมกันประเมินผลงาน / ได้
รับคาชื่นชมจากเพื่อนๆ
3. ขั้นสาธิต
เพราะ ได้รับความรู้ขณะครูสอน

4

25.00

3
3
2
1

18.75
18.75
12.50
6.25

1

6.25

1
1
12

6.25
6.25
75.00

3

18.75

1

6.25
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ข้อคาถาม
3. นักเรียนคิดว่าพัฒนาการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
นักเรียนหลังจากจัดการเรียน
การสอนศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือกเป็นอย่างไร

รายการ
1. ดีขึ้นกว่าเดิม

เหตุผล

1. ชอบผลงานชิ้นสุดท้ายมาก
2. ในครั้ ง แรกท าได้ ไ ม่ ดี แต่ ผ ลงานครั้ ง
หลังๆทาได้ดีมาก
3. คิดอะไรสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่ทาอะไร
เหมือนเดิม
4. มีอิสระในการปลดปล่อยความคิดของ
ตนเองมากๆ ไม่ถูกบังคับ
5. ได้หาแนวทางใหม่ๆทางานเรื่อยๆ
6. เมื่อก่อนไม่มีความมั่นใจในการทางาน
แต่ตอนนี้มั่นใจขึ้น
7. เมื่อก่อนคิดว่าทาไม่ได้ แต่พอได้ทากลับ
พบว่าตนเองทาได้
4. นักเรียนคิดว่าการวางแผน 1. มีประโยชน์
อย่างเป็นขั้นตอนก่อน
สร้างสรรค์งานมีประโยชน์
หรือไม่ อย่างไร
เหตุผล

1.จะได้กาหนดว่าควรทาอะไรก่อน-หลั ง
และสามารถลาดับขั้นตอนการทางานได้
2. ได้เทคนิคใหม่ๆมากขึ้น
3. ทางานได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น
4. เปลี่ ย นจากการท างานแบบเดิ ม ที่ คิ ด
แล้ ว ท าเลยมาเป็ น ศึ ก ษาค้ น คว้ า และ
ออกแบบก่อนทางาน

ความถี่ ร้อยละ
16
100.00

7
3

43.75
18.75

2

12.50

1

6.25

1
1

6.25
6.25

1

6.25

16

100.00

7

43.75

4
3
2

25.00
18.75
12.50
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5. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อ
ทางเลือกในการกาหนดชื่อ
ผลงานของนักเรียนเอง และ
เพราะอะไร
เหตุผล

6. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อ
ทางเลือกในการใช้สื่อทาง
ศิลปะอย่างอิสระ และเพราะ
อะไร
เหตุผล

7. นักเรียนคิดว่าการจัดการ
เรียนการสอนศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือกทาให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือไม่
อย่างไร

รายการ
1. ชอบ

1. ได้อิสระในการตั้งชื่อด้วยตนเอง
2. ไม่รู้สึกถูกบังคับ
3. ได้สร้างสรรค์คาพูดเพื่อทาให้สอดคล้อง
กับผลงาน
4. ต้องใช้ความคิดมาก
1. ความรู้สึกเชิงบวก ได้แก่ ชอบมาก ชอบ
รู้สึกดี

1. ได้ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น จาก
สิ่งที่ไม่เคยใช้เลย
2. มีทางเลือกเยอะมาก เลือกไม่ถูกในตอน
แรก
3. มีอิสระ ไม่ถูกบังคับ
4. ทาให้ผลงานออกมาดูดี
5. ได้ใช้ของที่ไม่เคยใช้มากก่อน
6. ทาให้รู้ว่าตนเองสามารถทาได้
1. ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ความถี่ ร้อยละ
16
100.00

7
4
3

43.75
25.00
18.75

2
16

12.50
100.00

6

37.50

3

18.75

3
2
1
1
16

18.75
12.50
6.25
6.25
100.00
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เหตุผล

รายการ
ความถี่
1. เป็นการฝึกการวางแผน ค้นคว้า แก้ไข 14
ข้อผิดพลาด
2. ได้ศึกษาเทคนิคจากเพื่อนๆ
1
3. ได้ลองผิดลองถูก
1

ร้อยละ
87.50
6.25
6.25

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ได้แก่
1. อยากให้จัดการเรียนการสอนแบบนี้ทุกเทอม
2. อยากให้ทุกคนได้เรียนเพื่อฝึกความคิดและการสร้างสรรค์งานศิลปะ
3. ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไร
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 2)ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก 3)ศึกษาการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานของนั กเรี ย นชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 4 โดยการจั ด การเรี ย นรู้ศิ ล ปศึ ก ษาบนฐาน
ทางเลือก และ4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้แบบแผนการ
วิจัย One Shot Repeated Measured Design กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา ภาคการศึกษาปลาย ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 จานวน
16 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 นาที วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต () ค่ า ร้ อ ยละ(Percentage) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน() และ
เปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนด้วยสถิติ Repeated Measured ANOVA โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่1 การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย และระยะที่ 2 การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยขึ้น โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ย วข้อ งกับ หลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ.2551 การศึก ษาไทย 4.0 Active
Learning การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก (Choice-based Art Education) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยพัฒนาแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิชาศิลปะ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
2. พัฒนาแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. พัฒนาแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
4. พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือก และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่ อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก
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การวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยกาหนดระยะในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ
100 นาที โดยมีลาดับขั้นในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกจานวน 6
แผนกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 1)มหานครก้องโลก
2)อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)ความสุขของฉัน 4)ภาชนะเก๋ไก๋ 5)เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย
และ6)ความรัก
2. น าแบบประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และแบบประเมิ น การ
สร้างสรรค์ผลงาน มาประเมินกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
3. นาแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษาบนฐานทางเลื อ กมาใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย หลั ง เสร็ จ สิ้ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทั้ง 6 แผน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปเป็นประเด็น
สาคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก และ 2) ผลการนา
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลื อก (Choice Based Art Education Learning)
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเชื่อว่าผู้เรียนเปรียบเสมือน
ศิลปิน เน้นให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ผ่านกิจกรรมศิลปะ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และทาความเข้าใจขั้นตอนการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่ง
บทบาทของครูจะทาหน้าที่สาธิต ถ่ายทอดความรู้ ให้คาปรึกษา และคอยอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการศิลปะ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกมี
อิสระ จัดทาป้ายนิเทศความรู้ จัดเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
พร้อมทั้งจัดทาป้ายบอกตาแหน่งที่ตั้งของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะ และมีการประเมินผลอย่าง
หลากหลายวิธี ที่ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินผล เช่น การสังเกต, การนาเสนอผลงาน, แบบ
ประเมินเกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Rubric), แบบสอบถาม, การประเมินตนเอง และการประเมิน
กลุ่ม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนักเรียนจะนาผลงานไปจัดแสดง ในส่วนของบทบาทผู้เรียนจะวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการต่างๆกับเพื่อน โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐาน
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ทางเลือกประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสาธิต (Demonstration) ที่สามารถส่งเสริมทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณได้จากการตั้งคาถามของผู้สอนเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน และการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและถามคาถามหรือข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงสามารถส่ง เสริม
การสร้างสรรค์ผลงานได้จากการสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆของผู้สอนแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวทางให้
ผู้เรียนรู้จักขั้นตอนในการสร้างสรรค์และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคและวิธีการต่างๆที่ได้
รับรู้ 2) ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) สามารถส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการฝึกให้
ผู้เรี ยนได้ วางแผน ร่างแบบจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกวัส ดุ
อุปกรณ์สร้างสรรค์ผลงานและตั้งชื่อผลงาน และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
กัน ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดหรือประสบการณ์ระหว่างกันก็จะช่วยทาให้
ผู้เรียนสามารถนามาพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน
นอกเหนือจากการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อค้นพบเทคนิควิธีการใหม่ๆ 3) ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
เป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานให้ผู้เรียนรู้จักทาความสะอาดและเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ4) ขั้น
วัดผล (Assessment) ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานผลงานโดยให้ผู้เรียนระบุปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่สอดคล้องกัน ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้เรียนจะต้องคิดหาแนว
ทางการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบจากการปรึกษาครูผู้สอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน หรือสืบค้น
จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ อีกทั้งผู้เรียนสามารถนาเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆที่ค้นพบ ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวความคิดใหม่ และการประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนที่จะต้องใช้
การคิดวิเคราะห์ ตีความ เพื่อลงข้อสรุปผลงานเชิญบวก
จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก ด้วยการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6
แผน ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สั ปดาห์ ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 นาที ประกอบด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเรื่อง 1)มหานครก้องโลก 2)อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)
ความสุขของฉัน 4)ภาชนะเก๋ไก๋ 5)เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย และ6)ความรัก โดยมีโครงสร้างของ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน ดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทั้ง 6 แผน
โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ม า ต ร ฐ า น ศ 1 . 1  ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
สร้า งสรรค์งานทั ศนศิล ป์ และงานทัศนศิลป์
ตามจิ น ตนาการ และ  ป.4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่อ
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ อารมณ์ของมนุษย์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์  ป.4/3 จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงาน
คุ ณ ค่ า ง า น ทั ศ น ศิ ล ป์ ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง
ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ สึ ก  ป.4/4 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
ความคิ ด ต่ อ งานศิ ล ปะ  ป.4/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
อย่ า งอิ ส ระ ชื่ น ชม และ  ป.4/6 บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้าหนัก
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น และแสงเงาในภาพ
ชีวิตประจาวัน
 ป.4/7 วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอด
ความรูส้ ึกและจินตนาการ
 ป.4/8 เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และบุคคลอื่น
 ป.4/9เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ ึกในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้ า ใจ  ป.4/1 ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์  ป.4/2 บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทย
และสากล
คุณลักษณะอันพึง
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 อยู่อย่างพอเพียง
ประสงค์
 สุจริต
 มุ่งมั่นในการทางาน
 มีวินัย
 รักความเป็นไทย
 ใฝ่เรียนรู้
 มีจิตสาธารณะ
สาระสาคัญ
1. ทัศนธาตุ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นที่ว่างและพื้นผิว
2. วรรณะสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์
3. งานภาพพิมพ์
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โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
4. งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) = (K)
 ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) = (P)
 ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) = (A)
สื่อการเรียนรู้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ดินสอ สีน้า สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน สีไม้ จานสี พู่กัน
เป็นต้น
2. ป้ายนิเทศความรู้
3. หนังสือศิลปะ
4. PowerPoint
5. คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
กิจกรรมการเรียนการ
1. ขั้นสาธิต (Demonstration) เป็นขั้นนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้วิธีการอย่าง
สอน
หลากหลาย ทั้ ง การใช้ สื่ อ ภาพ สื่ อ เทคโนโลยี และการตั้ ง ค าถามกระตุ้ น
กระบวนการคิดของผู้เรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
รวมถึงการสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆในงานศิลปะของครูที่จะช่วยทาให้ผเู้ รียนเรียนรู้
กระบวนการ ลาดับขั้นตอน และเทคนิคในการทางานมากขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 10
นาที)
2. ขั้นสตูดิโอ (Studio Time) เป็นขั้นที่ครูให้หัวข้อใหญ่อย่างกว้างๆเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ตามความสนใจ ทั้งการเลือก
วัสดุ อุปกรณ์ และการตั้งชื่อผลงานให้สอดคล้องกับหัวข้อใหญ่ ซึ่งผู้เรียนจะศึกษา
ค้นคว้าสิ่งที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดให้ เช่นแผ่นภาพ แผนภูมิขั้นตอน วิธีการ
ทา หนังสือที่เกี่ยวข้องและอินเตอร์เน็ต และนามาร่างแบบก่อนลงมือปฏิบัติ โดยมี
ครูเป็นผู้ให้แนะนาปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบแนวทางของตนเอง และนาไปการลง
มือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเพื่อ
ช่วยทาให้ผู้เรียนได้ค้นพบความคิดและเทคนิค วิธีการใหม่ๆ จากเพื่อน (ใช้เวลา
ประมาณ 60 นาที)
3. ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์
เข้าที่เดิม โดยมีการให้สัญญาณด้วยการเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที ซึ่ง
จะต้องชี้แจงให้กับผู้เรียนทราบตั้งแต่ต้นคาบเรียน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
4. ขั้นวัดผล (Assessment) เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาเสนอผลงานของตนเอง เพื่ อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆที่พบระหว่างกัน จากนั้นครูและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานด้วยการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือเขียนคะแนน
และคาชื่นชมใส่กระดาษแปะผลงานของผู้อื่น (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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2. ผลการนาแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกไปใช้
การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น โดยสามารถระบุขั้นตอนการทางานได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์
จริงที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการร่างแบบและวางแผนก่อนลงมือทางานจริงโดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งจดบันทึกอย่างเป็นระบบ และอ้างอิงแหล่งที่มา รวมถึงระบุประเด็น
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่พบขณะทางานได้อย่างละเอียดด้วยหลักเหตุผล ผลงานของ
นักเรียนเป็นไปตามที่วางแผน อีกทั้งนักเรียนได้ค้นพบเทคนิควิธีการใหม่ และระบุสิ่งที่ชอบในผลงาน
พร้ อ มทั้ ง อธิบ ายเหตุ ผ ลได้ ซึ่ ง ค่า เฉลี่ ย ของทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณแตกต่ างกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายครั้ง พบว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้นทุกครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (ครั้งที่ 2) สูงกว่าทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 (Sig. = .00) ส่วนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 2 - 3), (ครั้งที่ 3 - 4) และ (ครั้ง
ที่ 4 – 5) มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ครั้งที่ 6) สูงกว่าครั้งที่ 5
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .00)
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี พัฒนาการการสร้างสรรค์ผลงานสูงขึ้น โดยนักเรียนมี
การร่าง/ออกแบบและวางแผนก่อนลงมือทางานจริง โดยการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมเกี่ย วกับ สิ่งที่ตนสนใจจากแหล่งเรียนรู้มากกว่า 1 แหล่ งและอ้างอิงแหล่ งที่มา การตั้งชื่ อ
ผลงานมีความกระชับได้ใจความ ใช้ภาษาสละสลวยดึงดูดความสนใจและมีความหมายเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับผลงาน มีการใช้ทัศนธาตุและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการจัดองค์ประกอบที่
เหมาะสมจนทาให้ผลงานมีรูปแบบเฉพาะตัว อีกทั้งสามารถกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
สอดคล้องกับปัญหาที่พบนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างได้ผล และทางานเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยของการสร้างสรรค์ผลงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายครั้ง พบว่า การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจ ารณา
เป็นรายคู่พบว่า การสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 2) สูงกว่าการสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 1) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .01) การสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 2) สูงกว่าครั้งที่ 3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. = .04) การสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 4) สูงกว่าครั้งที่ 3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. =.00) ส่วนการสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 4 – 5) มีค่าเฉลี่ยไม่
แตกต่างกัน และการสร้างสรรค์ผลงาน (ครั้งที่ 6) สูงกว่าครั้งที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (Sig. = .03)
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ในส่ว นของระดับ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลื อกของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่ารายการประเมินนักเรียนได้รับคาปรึกษาที่ดีจากครู นักเรียนภูมิใจในผลงานของตนเอง
นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น และนักเรียนได้จัดแสดงผลงานของตนเอง มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก พบว่า นักเรียนทุกคน มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกในทุกด้าน ซึ่งนักเรียนได้อธิบายเหตุผลโดยสรุปได้ว่า
การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก ทาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนสนใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระ เรียนรู้การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ รู้ลาดับขั้นตอนการทางานและสามารถ
ทางานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้น อีกทั้งนักเรียนได้ทดลองเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ค้นพบความถนัด
ของตนเอง เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีทางเลือกในการคิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเองจาก
วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างอิสระ และยังได้ทางานร่วมกับเพื่อน ได้ช่วยเหลือเพื่อน รวมไปถึงได้
ตั้งชื่อผลงานด้วยตนเองที่ต้องสร้างสรรค์คาพูดเพื่อทาให้สอดคล้องกับผลงาน ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้นักเรียนมีพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานดีขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษาบนฐานทางเลื อ กที่ มี ต่ อ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกจานวน 6 แผน ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง ครั้ ง ละ 100 นาที ซึ่ งประกอบด้ว ยแผนการจั ด การเรี ยนรู้ ศิล ปศึก ษาบนฐาน
ทางเลือกเรื่อง 1)มหานครก้องโลก 2)อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3)ความสุขของฉัน 4)ภาชนะ
เก๋ไก๋ 5)เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย และ6)ความรัก โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน โดยใช้หลักการ
จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกของDouglas and Jaquith (2009) อันได้ได้แก่ 1)ขั้นสาธิต
(Demonstration) เป็ น ขั้น น าเข้าสู่ บทเรียนโดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย ทั้งการใช้สื่ อภาพ สื่ อ
เทคโนโลยี และการตั้งคาถามกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น รวมถึงการสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆในงานศิลปะของครูที่ จะช่ว ยทาให้ผู้เรียน
เรียนรู้กระบวนการ ลาดับขั้นตอน และเทคนิคในการทางานมากขึ้น 2)ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
เป็นขั้นที่ครูให้หัวข้อใหญ่อย่างกว้างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ตาม
ความสนใจ ทั้งการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และการตั้งชื่อผลงานให้สอดคล้องกับหัวข้อใหญ่ ซึ่งผู้เรียนจะ
ศึกษาค้นคว้าสิ่งที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดให้ เช่นแผ่นภาพ แผนภูมิขั้นตอน วิธีการทา หนังสือที่
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เกี่ยวข้องและอินเตอร์เน็ต และนามาร่างแบบก่อนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้ให้แนะนาปรึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนค้นพบแนวทางของตนเอง และนาไปการลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเพื่อช่วยทาให้ผู้เรียนได้ค้นพบความคิดและเทคนิค วิธีการใหม่ๆ จากเพื่อน 3)
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup) เป็น ขั้นที่ผู้เรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม โดยมีการให้
สัญญาณด้วยการเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที ซึ่งจะต้องชี้แจงให้กับผู้เรียนทราบตั้งแต่ต้น
คาบเรียน และ4)ขั้นวัดผล (Assessment) เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาเสนอผลงานของตนเอง เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆที่พบระหว่างกัน จากนั้นครูและผู้เรียนร่วมกันประเมินผล
งานด้วยการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือเขียนคะแนนและคาชื่นชมใส่กระดาษแปะผลงานของ
ผู้อื่น เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความเห็นของทิศนา แขมมณี (2558) ว่า
หากครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทั้ง 4 ด้าน คือได้เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ(กาย) ได้ใช้ความคิด
(สติปัญญา) ได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น(สังคม) และเกิดอารมณ์ความรู้สึกอันจะช่วยทา
ให้การเรียนรู้มีความหมายต่อตน(อารมณ์) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการวิจัยของ Yeon Joo Bae (Joo, 2014) ที่ศึกษาการแก้ปัญหาการสอน
และหลักสูตรศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกจากประสบการณ์ของผู้วิจัยและประสบการณ์ของครูศิลปะที่
สอนบนฐานทางเลือก(Choice-based) ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าใน 1) ด้านการ
เรียนการสอน (1)การเรียนรู้อย่างมีทางเลือกสาหรับนักเรียนดีกว่าการเรียนโดยไม่มีทางเลือก นักเรียน
ไม่รู้สึกกดดันและสามารถประยุกต์ทางเลือกได้เป็นอย่างดี (2)ควรให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอในการ
ทาความสะอาด (3)ควรบอกตาแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆในสตูดิโอเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักเรียน
(4)ควรมีสื่ออย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเลื อกใช้อย่างอิสระ โดยนักเรียนต้องเลือกใช้ตามความ
ต้องการในขณะนั้น (5)ให้เวลาในการสังเกตนักเรียนและจดบันทึกพฤติกรรม 2) ด้านผู้สอน ครูใน
ระดับ อนุบ าลและประถมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อกได้ตาม
ขั้น ตอน โดยวางแผนเพื่อ ลดอุ ป สรรคที่ พ บในแต่ล ะขั้ น ตอน และ3) ด้ านเครื่ อ งมื อ วั ด ผล ควรมี
เครื่องมือในการวัดและประเมินอย่างหลากหลาย
ซึ่งจากการดาเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกจานวน 6 แผนกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศศิภา ภาคการศึกษาปลาย ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
2560 ส่ งผลให้ นั กเรี ย นรู้ จั กบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทางานมากขึ้น โดยการทางานของ
นักเรียนจะเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนามาร่างแบบ มีการจด
บันทึกอย่างเป็นระบบ รวมถึงอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล นักเรียนทุกคนเข้ามาปรึกษาครู พร้อมทั้ง
นาเสนอความคิดของตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ครูแนะนาเพิ่มเติม นาไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงที่
สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆอย่างคล่องแคล่ว มีการแนะนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเมื่อ
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นักเรียนปฏิบัติงานเสร็จได้ร่วมกันทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิม อย่างถู กต้องและเป็น
ระเบียบ อีกทั้งนักเรียนเกือบทุกคนเขียนบรรยายปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขได้อย่างละเอียด
พร้อมทั้งสามารถระบุสิ่งที่ชื่นชอบในผลงานของตนเองและอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม ในส่วนของการ
นาเสนอผลงานนักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจที่จะนาเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆ
รวมทั้งนักเรียนทุกคนประเมินผลงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา และประเมินงานของเพื่อนอย่าง
เป็นมิตร เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้Active Learning โดย
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553 อ้างถึงในสถาพร พฤฑฒิกุล , 2555) กล่าวว่าลักษณะสาคัญของการ
จัดการเรียนรู้แบบActive Learning เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง พัฒนาการคิด
การแก้ปัญหา และนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนมีส่ วนร่ว มในกระบวนการเรียนรู้
ผู้ เ รี ย นสร้ า งองค์ ค วามรู้ จ ากการลงมื อปฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู้แ บบร่ ว มมือ กั น โดยผู้ เ รี ย นเรีย นรู้ ค วาม
รับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้สอนจะเป็นผู้อานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ชัยวัฒน์
สุ ทธิ รั ตน์ (2558) กล่ าวว่ าการจั ดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้ องมุ่ งสอนเกี่ยวกับกระบวนการ
แสวงหาความรู้ โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การ
จัดการแก้ไขปัญหา การสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งฝึก
การวางแผนการท างาน ซึ่ ง การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ต้ อ งมี วิธี ก ารประเมิ น ที่
หลากหลาย ผู้ เรีย นมีส่ วนร่ วมในการประเมินผลการเรียนของตนเองอย่างเปิดเผย ทาให้ผู้เรียนมี
โอกาสประสบความสาเร็จทางการเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น และยังช่วยทาให้
ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย
การศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษาบนฐานทางเลื อ กที่ มี ต่ อ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีพัฒนาการทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงขึ้น โดยนักเรียนสามารถระบุขั้นตอนการทางานได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์จริงที่
นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการร่างแบบและวางแผนก่อนลงมือทางานจริงโดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งจดบันทึกอย่างเป็นระบบ และอ้างอิงแหล่งที่มา รวมถึงระบุประเด็ นปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบขณะทางานได้อย่างละเอียดด้วยหลักเหตุผล ผลงานของนักเรียน
เป็นไปตามที่วางแผน อีกทั้งนักเรียนได้ค้นพบเทคนิควิธีการใหม่ และระบุสิ่งที่ชอบในผลงานพร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผลได้ สอดคล้องกับการวิจัยของ Samantha Varian (Varian, 2016) ที่ได้ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกในห้องเรียนร่วม และพบว่าการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือกช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาถึง
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กระบวนการจั ดการเรี ย นรู้ ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อก จะพบว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ครูผู้สอนตั้งคาถามให้ผู้เรียนฝึกคิด มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดก่อนทา โดยมีการวางแผนและร่างแบบก่อน
ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง และตัดสินใจ ซึ่งทาให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นอิสระไม่ถูกจากัดความคิด นาไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง
อีกทั้งยั งส่ งเสริ มการอภิป รายลงข้อสรุปร่ว มกับผู้ อื่น ซึ่งทาให้ ผู้ เรียนรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (เจนีน ฮอท, 1998 อ้างถึง
ใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549; รักเกียร์โอ, 1988 อ้างถึงใน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555; สุคนธ์ สินธพา
นนท์ และคณะ, 2555)
การจั ด การเรี ย นรู้ ศิ ล ปศึ ก ษาบนฐานทางเลื อ กท าให้ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี
พัฒนาการการสร้างสรรค์ผลงานสูงขึ้น โดยนักเรียนมีการร่าง/ออกแบบและวางแผนก่อนลงมือทางาน
จริง โดยการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจจากแหล่งเรียนรู้
มากกว่า 1 แหล่งและอ้างอิงแหล่งที่มา การตั้งชื่อผลงานมีความกระชับได้ใจความ ใช้ภาษาสละสลวย
ดึงดูดความสนใจและมีความหมายเชื่อมโยง/สอดคล้องกับผลงาน มีการใช้ทัศนธาตุและเทคนิควิธีการ
ที่ห ลากหลาย รวมถึ งการจั ดองค์ป ระกอบที่เหมาะสมจนทาให้ ผ ลงานมีรูปแบบเฉพาะตัว อีกทั้ ง
สามารถกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่พบนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
ได้ ผ ล และท างานเสร็ จ ภายในเวลาที่ กาหนด สอดคล้ อ งกั บการวิ จัย ของ Hillary Moczerad
(Moczerad, 2015) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก พบว่าการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกสามารถส่งเสริมการใช้ทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และความ
พยายาม อีกทั้งงานศิลปะที่ออกมามีความน่าสนใจและมีความหลากหลายในแต่ละบุคคล และการ
วิจัยของ Samantha Varian (Varian, 2016) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
ในห้องเรียนร่วม พบว่าศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้การสร้างสรรค์ของผู้เรียนดีขึ้น หากพิจารณา
ถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก จะพบว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้ องกับ กระบวนการสร้างสรรค์ของสุ ชาติ เถาทอง (2536) โดยครูมีการใช้คาถามกระตุ้น
ความคิด บรรยายเนื้อหา และสาธิตให้กับผู้เรียน รวมถึงการจัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยเป็นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเกิดการรับรู้ จนเกิดเป็นแนวความคิดของ
ตนเองที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ อีกทั้งศึกษา ทดลองเทคนิควิธีในการสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความสนใจและความถนัดของตนเองเพื่อที่จะทาให้ได้ผลงานที่ออกมาดีในการลงมือ
ปฏิบัติจริง ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกยังมีการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางศิลปะของทวีเดช
จิ๋วบาง (2549) ที่กล่าวว่าครูผู้สอนต้องกาหนดงานให้เหมาะสมกับเวลา วัย และระดับชั้นเรียน สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระ โดยการให้ผู้เรียนได้เลือกวัสดุ อุปกรณ์ และตั้งชื่ อผลงาน
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ด้วยตนเองอย่างอิสระ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเพื่อช่วยทาให้
ผู้เรียนได้ค้นพบความคิดและเทคนิค วิธีการใหม่ๆ จากเพื่อน
ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 3 ที่มีคะแนนน้อยกว่าครั้งที่ 2 เป็นเพราะนักเรียนไม่
มีป ระสบการณ์การเรี ย นรู้ เรื่ องภาพพิมพ์แกะไม้และยางลบ ซึ่งจากภู มิห ลั งของนักเรีย นทุกคนมี
ประสบการณ์แค่การพิมพ์ภาพพื้นฐาน อย่างการระบายสีลงแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่ง
ไม้ ดอกไม้ และแม่พิมพ์จากวัสดุสั งเคราะห์ เช่น หลอด เชือก แล้ ว นามาพิมพ์ล งกระดาษให้ เกิด
ลวดลายตามจินตนาการ ทาให้นักเรียนไม่มีความชานาญในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ โดยวัสดุในการ
พิมพ์ภาพที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้เป็นแผ่นไม้อัด ซึ่งต้องใช้เครื่องมือ
แกะไม้ที่มีลักษณะแหลมคมแกะลงบนแผ่นไม้อัด ทาให้นักเรียนยังไม่ สามารถควบคุมมือในการแกะได้
ดีเท่าที่ควรและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก รวมถึงเป็นครั้งแรกในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะ
ไม้ของนักเรียน ซึ่งครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องภาพพิมพ์แกะไม้และยางลบก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกผู้เรียนให้มีความชานาญในการสร้างสรรค์ผลงานจากภาพพิมพ์แกะ
ไม้และยางลบ และอาจเลือกวัส ดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้ เรียนหรือง่ายต่อการสร้างสรรค์
ผลงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์( Thorndike’s Classical Connectionism)
ทีเ่ ชื่อว่าบุคคลจะลองผิดลองถูก(trial and error) และปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆจนพบรูปแบบการ
ตอบสนองที่ให้ผลน่าพึงพอใจมากที่สุด ครูจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหัดหรือกระทาบ่อยๆด้วยความ
เข้าใจอย่างแท้จริงนาไปสู่ความคงทนถาวรของการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี , 2558) และจากการ
ประเมินการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ตนสนใจจากแหล่งเรียนรู้ และไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาทาให้ผลงานส่วนใหญ่ไม่มีความแปลกใหม่
เป็นเพียงการทางานตามเพื่อนในกลุ่ม ผลงานจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงผลงานเสร็จไม่ทันเวลา
ที่กาหนด อีกทั้งนักเรียนบางส่วนไม่ได้ตั้งชื่อผลงานจึงทาให้ไม่ได้คะแนนในรายการประเมิน อย่างไรก็
ตามเมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติมากขึ้น ทาให้การสร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 4 – 6 มีพัฒนาการสูงขึ้น
จากแบบประเมิน ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่มีต่ อการจัดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐาน
ทางเลือก พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือก โดยนักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐาน
ทางเลือกในทุกด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก ทาให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนสนใจด้วยตนเองอย่างอิสระ เรียนรู้การวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ รู้
ลาดับขั้นตอนการทางานและสามารถทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา อีก
ทั้งนักเรี ยนได้ทดลองเทคนิ ค วิธีการใหม่ๆ ค้นพบความถนัดของตนเอง เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น มีทางเลือกในการคิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเองจากวัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายอย่างอิสระ
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รวมไปถึงได้ตั้งชื่อผลงานด้ว ยตนเองทาให้ เกิดความภาคภูมิใจ และยังได้ทางานร่ว มกับเพื่อน ได้
ช่วยเหลือเพื่อนซึ่งเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทั้งได้
ประเมิน ผลงานของตนเองและผู้ อื่น และได้นาผลงานของตนเองจัดแสดง ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้นักเรียนมีพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานดีขึ้น สอดคล้อ งกับการวิจัย
ของ Samantha Varian (Varian, 2016) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกใน
ห้ องเรี ย นร่ ว ม พบว่าศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อ กสนับสนุนความต้องการของนัก เรียนทุกคน ทั้ ง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ ซึ่งทาให้ทักษะความมั่นใจ การสร้างสรรค์และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนดีขึ้ น อีกทั้งการจัดให้นักเรียนมีทางเลือกในห้องเรียนยังสามารถทา
ให้นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์ทางศิลปะและเทคนิคใหม่ในเวลาที่กาหนด และช่วยพัฒนาความสามารถ
ทางการวิจารณ์
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกมีจุดเด่นในเรื่องการให้อิสระผู้เรียนในการ
เลือกวัสดุ อุปกรณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ผลงานทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน โดย
เป็นการสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบตามความเชื่อหลักว่าผู้เรียนเปรียบเสมือนศิลปิน ทาให้ผู้เรียน
เรียนรู้กระบวนการทางานศิลปะที่ถูกต้องตั้งแต่การวางแผนและร่างแบบ ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นามาพัฒนาเป็น
ผลงานที่ผู้เรียนสนใจ อีกทั้งยังเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานโดยมีการจัดสรรเวลาในขั้นสตูดิโอ
มากกว่าขั้นอื่นๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมไปถึงมีวิธีการ
ประเมิน ผลอย่ างหลากหลาย ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ศิล ปศึกษาบนฐานทางเลื อกสามารถ
ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
ยังพบจุดด้อยในบริบทของประเทศไทยซึ่งวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)มีข้อจากัดในเรื่องของเวลา ในหลายๆ
โรงเรียนไม่สามารถจัดเวลาเรียนวิชาศิลปะ 2 คาบเรียนติดกัน (100 นาที) และความเชี่ยวชาญของ
ผู้สอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)ที่ต้องให้คาปรึกษาผู้เรียนและคอยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพราะในบางโรงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรครูทางศิลปะซึ่งจะ
ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
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ข้อเสนอแนะ
1. ครูผู้สอนควรจัดเตรียมห้องปฏิบัติการศิลปะให้ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบน
ฐานทางเลือก ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
2. ครู ผู้สอนสามารถเพิ่มฐานกิจกรรม(Center) ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นฐาน
กิจกรรมปะติด (Collage Center) เป็นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน หรือมาตรฐานตัวชี้วัดแต่ละระดับชั้น
3. ครู ผู้ ส อนควรจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะฐานกิ จ กรรมให้ กั บ ผู้ เ รี ย นก่ อ นการ
สร้างสรรค์ผลงาน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดความเคยชินในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
2. ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนทักษะอื่นๆ
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในบริบทของไทย
4. ควรเพิ่มผู้ร่วมให้คะแนนประเมินผลงาน (Peer Review) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการ
ประเมินผลงานนักเรียนให้มากขึ้น
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาไพ ตีรณสาร
อาจารย์พิเศษ ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์. ดร. อธิพัชร์ วิจิตรสถิตรัตน์
อาจารย์ประจาและหัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์ วิรัตน์ คุ้มคา
คุณครูบรรจุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
4. อาจารย์สมใจ จงรักษ์วิทย์
อาจารย์ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม
5. อาจารย์ ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล
อาจารย์ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ
1. อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง
อาจารย์ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนรุ่งอรุณ
2. อาจารย์มะลิวัลย์ สิทธิลักษณ์
คุณครูบรรจุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อาเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
3. อาจารย์วิภาภรณ์ อรุณปลอด
อาจารย์ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
4. อาจารย์สมใจ จงรักษ์วิทย์
อาจารย์ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
ประถม
5. อาจารย์ ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล
อาจารย์ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
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การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.0 ในด้านวุฒิการศึกษาผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 80.0 และผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีประสบการณ์การสอนศิล ปะ
มากกว่า 4 ปี
ตารางแสดง ค่าความถี่และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ
รายการ

จานวน (5 คน)

ร้อยละ

1
4

20.0
80.0

1
4
-

20.0
80.0
-

5

100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. ประสบการณ์การสอนศิลปะ
1 – 4 ปี
5 ปีขึ้นไป

ตารางแสดง บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1

บทสัมภาษณ์
“การจัดการเรียนรู้ศิลปะในปัจจุบัน ในระดับปฐมวัย ครูไม่มีจิตวิทยาในการ
สอน แทบทั้งหมดไม่มีจิตวิทยาว่าเด็กวัยนี้เขาแสดงออกหรือมีพัฒนาการอย่างไร ไม่
ต้องไปเพ่งเล็งความคิดเพราะเด็กยังไม่ค่อยมีความคิด แต่เขามีสัญชาตญาณในการ
แสดงออกถ้าครูไม่มีจิตวิทยา ก็จะเกิดผลเสีย ดังนั้นครูต้องเรียนจิตวิทยาเด็กให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยการแสดงออกเป็นสิ่งสาคัญของศิลปะ ครูควรดูสิ่งที่เด็ก
แสดงออกมาถ้าครูไม่รู้เรื่องครูก็จะตีความผิด โดยเฉพาะประเทศไทยครูจะเพ่งเล็งที่
ความเหมือนซึ่งทาให้เด็กไม่กล้าที่จะทาศิลปะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปตามพัฒนาการ
เด็ก แต่ปัจจุบันนี้เริ่มมีสื่อเข้ามาช่วยทาให้ครูเข้าใจมากขึ้นในบางระดับแต่ยังไม่พอครู
ต้องมีการศึกษาเรื่องนี้โดยตรงที่จะรู้ทันเด็ก ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการไปปิดกั้นเด็กและ
จะทาให้เด็กไม่กล้า
โดยวิธีการสอนที่สอนอยู่จะเปลี่ยนทางไปจากเดิม ที่จากปกติการสอนจะขึ้น
ด้วยหลักการหรือทฤษฎีก่อ น เปลี่ยนมาเป็นลงมือปฏิบัติก่อนแล้วค่อยอธิบายทีหลัง
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ จากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่มพูดคุยกันโดยมีครูอยู่ด้วย เป็น
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาให้นักเรียนมีการต่อยอด ซึ่งบางเรื่องก็เกินความคาดหมาย
ของครู และในบางครั้งมีการเชิญบุคคลภายนอกมาแลกเปลี่ยน เช่น นักออกแบบที่มี
ชื่อเสียงในสังคม ทาให้พัฒนาการของนักเรียนไต่ระดับขึ้นไปเร็วเพราะบุคคลภายนอก
ที่เชิญมามีประสบการณ์และความชานาญในเรื่องนั้นทาให้นักเรียนได้ เรียนรู้โดยตรง
เป็นการเรียนให้เกิดการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนและจะทาแบบนี้วนไปเป็นรอบๆ
ต่อเนื่องในConceptของนักเรียนเอง หมายความว่านักเรียนมี Conceptของตัวเอง
แล้ ว พั ฒ นาไปบนConceptนั้ น เพื่ อให้นั กเรีย นรู้จ ริง อีกทั้ง ครูจ ะช่ ว ยเติ ม เต็ ม สิ่ ง ที่
นักเรียนกาลังค้นพบอยู่ ซึ่งการสอนแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนโตเร็วมาก
ในส่ ว นของการเรี ย นการสอนศิ ล ปะสามารถส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณได้มากเพราะศิลปะเป็นจินตนาการแต่จินตนาการอย่างเดียวมันไม่พอมัน
ต้องเอาจินตนาการนั้นมาปฏิบัติจนมันเกิดผลเห็นผลของจินตนาการและเอาผลของ
จินตนาการมาคิดอีกทีให้เกิดจินตนาการใหม่เกิดขึ้น โดยครูเป็นผู้แนะนาชี้แจงในบาง
เรื่อง เป็นผู้เชื่อมโยง เป็นผู้รู้ข้อมูลต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูล ต้องตระหนักว่าครูเป็นผู้ช่วย
ไม่ใช่ผู้นา เพราะเมื่อไรที่ครูเป็นผู้นานักเรียนจะไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง ซึ่งศิลปะ
เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแต่ปรึกษากันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นครูต้องอัดแน่นไปด้วยวิชาความรู้
ทางศิลปะ เพื่อที่จะสามารถชี้แจงและตอบคาถามนักเรียนได้อยากถูกต้อ
ขั้นการสาธิตหรือทาเทคนิคครูต้องรู้ต้องทาด้วยความเข้าใจเรียนรู้ร่วมกันก็ได้
แต่ต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกทาง หากเป็นงานแบบไทยก็ไปศึกษาตามวัดต่างๆตามตารา
ตามหนังสือต่างๆแต่ก็ให้ระวังหนังสือลายไทยเหล่านี้ ต้องเลือกดีๆเวลาไปวัดก็ต้องมี
อาจารย์นาไปดูให้สักพักจนกว่านักเรียนจะเข้าใจถึงคุณค่าอย่างดีและฝึกเขียนแบบให้
เป็นก่อน ส่วนมากจะสอนตั้งแต่การควบคุมเส้น เพราะการควบคุมเส้นของแต่ละคนมี
ลักษณะเฉพาะตัวและฝึกร่างแบบเขียนแบบตามแบบครูสักระยะหนึ่ง นักเรียนก็จะมี
แบบของตัวเองและเรื่องนี้ครูไม่ควรเร่งนักเรียน
ในระดับประถมต้นนักเรียนควรได้เลือกสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ ถ้าถูกครู
บังคับหรือกรอบความคิดมากเกินไปก็จะเป็นผลเสีย แต่ถ้าครูให้หัวข้อแบบเปิดกว้าง
เด็กก็สามารถเลือกสร้างสรรค์งานของตัวเองได้ตามความสนใจ เมื่อปฏิบัติ งานเสร็จจะ
พบปัญหาในระดับประถมศึกษาคือ การวางและเก็บของไม่เป็นที่ ซึ่งครูต้องวางกติกา
เวลาพูดให้ความรู้ให้แทรกเข้าไปทุกครั้ง แล้วนักเรียนจะช่วยกันเก็บเองหรือไม่ก็มี
อาสาสมัครที่ทางานมากกว่าคนอื่น ต้องยอมรับว่าเด็กไม่ได้ขยันเท่ากันหมด บางคนก็
ไม่สนใจเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ครูต้องคอยดูแลต้องคอยจัดระเบียบ เพราะศิลปะไม่ใช่แค่
บรรลุศิลปะแต่ต้องเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักทาความสะอาด อีกทั้ง
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ในด้ า นการประเมิ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ซึ่ ง ท าได้ โ ดยการพู ด คุ ย ในกลุ่ ม ระหว่ า งครูแ ละ
นักเรียนเป็นการประเมินในตัว สอนให้นั กเรียนดู สอนให้นักเรียนเห็นสอนให้นักเรียน
ละเอียด สอนให้นักเรียนมีสายตาของความเป็นช่างแต่ท้ายสุดครูก็เป็นผู้ประเมิน สรุป
คือมี 2 ส่วน ครูประเมินและนักเรียนประเมิน นาเอามาบวกกันและหาค่าเฉลี่ยจะเป็น
การประเมินอย่างแท้จริง”
“การเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบัน มีการเปิดกว้างมากขึ้น ทั้งการจัดอบรม
จัดค่าย จัดการประกวดวาดภาพ เพื่อให้เด็กแสดงความสามารถเยอะขึ้น เรียนรู้จาก
นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีในขณะนี้
ในส่วนตัวเห็นว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถของผู้ เรียน เน้นการปฏิบัติจริง ให้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากกว่า
การท่องจา เพราะวิชาศิลปะเป็นวิชาปฏิบัติ ในการจัดการเรียนรู้ครูควรสาธิตก่อนการ
ให้นั กเรียนได้ลงมือท า เพื่อให้นั กเรียนเห็นภาพที่ ชัด เมื่ อนักเรีย นลงมือท าก็จ ะได้
เรีย นรู้ในการแก้ปั ญหา โดยใช้ เวลาในขั้น สาธิ ต 10-15 นาที ต่อ 50 นาที และขั้น
สุดท้ายคือการประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินเป็นข้อ และดูพัฒนาการของนักเรียน
ประกอบด้วย
ทั้งนี้การเรียนการสอนศิลปะสามารถส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
โดยจะต้องเริ่มจากการฝึกการสังเกต และนาไปวิเคราะห์ก่อนที่จะปฏิบั ติออกมา ซึ่ง
การร่างแบบเป็นการเริ่มต้นที่ดี ทาให้นักเรียนลาดับว่าจะทาอย่างไร รู้จุดหมายของ
ตนเอง หากคิดงานไม่ออกให้นักเรียนเขียนความคิดตัวเองก่อน และค่อยวาดรูป ซึ่งครู
จะเป็นผู้ให้คาปรึกษา หรือ กระตุ้นนักเรียน เพื่อให้เด็กสามารถถ่ายทอดความคิด
ออกมา ครูควรกระตุ้นนักเรียนด้วยการตั้งคาถาม เพื่อให้เกิดความสงสัย เมื่อเกิดความ
สงสัยก็จะเกิดความอยากรู้ตามมา นักเรียนจะถามข้อสงสัยที่อยากรู้ กลายเป็นการ
โต้ตอบและร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ได้เป็นฝ่ายรับข้อมูลจากครูเพียงอย่างเดียว โดย
การใช้สื่อการสอนเป็นเทคนิคที่ดี เวลาจะสอนอะไรควรมีสื่อภาพตัวอย่างให้นักเรียน
ดูก่อน นักเรียนก็จะสนใจและถามคาถามเกี่ยวกับภาพตัวอย่างนั้น
ขั้น การสาธิ ตเทคนิค ต้ องเป็ น ไปอย่ างเป็ นขั้น ตอน กระชั บ และเข้าใจง่ า ย
ภายในเวลา 15 นาที ครูควรส่งเสริมให้เด็กร่างแบบ เพื่อให้เด็กเห็นภาพว่าจะทาอะไร
หากคิดไม่ออกครูจะรับบทบาทเป็นผู้แนะนาและกระตุ้น ให้นักเรียนดูรูปต้นแบบจาก
หลากหลายแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้การจัดองค์ประกอบ และนามา
ประยุกต์ใช้กับผลงานตนเอง
การให้นักเรียนได้มีอิสระในการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดี เป็นการเปิดโอกาสทาง
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ความคิด เพื่อให้เด็กฝึกคิดด้วยตนเอง แต่ครูควรสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ครูควร
ตั้ง หัว ข้อหลั กเป็ นขอบเขตให้นั กเรีย นก่อนการท างาน เพื่อท าให้นั กเรีย นสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันเวลา ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่อาจต้อง
สุ่ ม นั ก เรี ย น หรื อ ขอความสมั ค รใจ เนื่ อ งจากมี เ วลาเป็ น เงื่ อ นไขที่ ส าคั ญ การ
ประเมินผลงานตนเองเป็นสิ่งที่ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเอง เพื่อ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป อาจให้นักเรียนให้คะแนนตนเอง อีกทั้งควรให้นักเรียนทาความ
สะอาดและเก็บอุปกรณ์ ที่จะช่วยฝึกระเบียบวินัยในการทางาน และทาให้นักเรีย นได้
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ศิลปะ ซึ่ง ครูจะวางกติกาตั้ งแต่ต้นคาบเรีย น อาจมีการวาง
เงื่อนไขต่างๆ”
“ในสมัยก่อนเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นทางด้านฝีมือ วิชาชีพ อาชีพ เพื่อเอา
ไปใช้ แต่ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีการนากิจกรรมที่หลากหลาย
มาส่งเสริมเด็ก เช่น กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
ความรักในวิ ช าศิ ล ปะ และน าไปสู่ เนื้ อหา เทคนิ ค วิ ธี การ มี ก ารรวมกลุ่ ม ช่ ว ยกั น
ออกแบบงาน
ส่วนตัวจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยมี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1)หา idea concept จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อนามา2)ร่างแบบ
ให้เป็นรูปแบบงานของนักเรียน นามาสู่3)การลงมือปฏิบัติ สอดแทรกเทคนิค วิธีการ
โดยครูคอยให้คาปรึกษา และ4)ขั้นสุดท้ายคือ การนาเสนอ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนทั้งจากการทางานเป็นกลุ่มและ
การทางานด้วยตนเอง เพราะแต่ละคนจะมีวิธีการเทคนิคที่แตกต่างกั น เมื่อนาเสนอ
เสร็จก็ให้เพื่อนประเมินโดยให้คะแนนร้อยละ10 ครูอีกร้อยละ10 และนามาหารเฉลี่ย
รวมกัน
ทั้งนี้วิชาศิลปะสามารถส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ โดยการ
สอดแทรกการคิดอย่างเป็นระบบ idea concept และให้ทางานอย่างเป็นลาดับ
ขั้น ตอน จะท าให้ นั กเรีย นมี วิ จ ารณญาณในการท างานมากขึ้น โดยกระบวนการ
ส่ ง เสริม การคิด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ครูควรใช้ คาถามกระตุ้ น นั กเรีย น เพื่ อให้เกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การใช้สื่อการ
สอนอย่าง clip video มาเปิดให้นักเรียนดูก่อนในต้นคาบ และถามคาถามที่สอดคล้อง
กับ clip video มีการยกตัวอย่างแต่ละชิ้นงาน อธิบายคร่าวๆ และให้นักเรียนดูภาพ
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเรียก idea นาไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นการสาธิตของครูมีความจาเป็นอย่างมาก ทาให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการ
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ลาดับขั้นตอน เทคนิค ในการทางานมากขึ้น และสอดแทรกเพิ่มในขั้นปฏิบัติอีกที การ
สาธิตต้องเป็นการปฏิบัติให้นักเรียนเห็นจริงอย่างเป็นขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 15
นาที เพื่อกระชับให้นักเรียนมีช่วงเวลาปฏิบัติงาน และเหนือสิ่งอื่นใดครูต้องจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์สื่อให้พร้อม ไม่ให้เสีย เวลา ควรจัดแหล่งเรีย นรู้ ทางเทคโนโลยีให้เป็ น
ประโยชน์เพื่อให้นักเรียนหาข้อมูล Shopping idea นามาพัฒนางานของตนเอง
การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเอง ควรเป็นไปอย่างอิสระ นักเรียนควรที่จะ
ได้เลือกสรร คัดสรรสื่ออุปกรณ์ ซึ่งจะทาให้นักเรียนค้นพบ กระบวนการทางานที่ดี
งานก็จะมีรูปแบบที่ เป็น ระบบ แต่ก็จะต้องระมั ดระวั งในเรื่องความคิดที่อาจจะไม่
สอดคล้องกับหัวข้องาน หรือ ไกลเกินกว่านั้น ครูจึงต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ด้านศิลปะเพื่อสามารถให้คาปรึกษา แนะนานักเรียนได้
ในส่วนของการทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์โดยปกติการสอนศิลปะควร
ฝึกให้นักเรียนรู้จักทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ด้วยตนเอง เพื่อฝึกระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบ โดยมีการวางกติกาและจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมได้อย่างถูกต้อง เริ่มจากการเก็บอุปกรณ์ของตนเอง
จากนั้นช่วยกันดูภาพรวมของห้องอีกทีหนึ่ง”
“การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะปัจจุบันในภาพรวมดีกว่ายุคก่อน มีการยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางมากขึ้น วิธีการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่สอนและมีความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปะมีความรู้ในด้านศิลปะมากขึ้นกว่าสมัยก่อน
ในส่วนตัวที่สอนศิลปะอยู่ขณะนี้แยกเป็นในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร โดย
ในหลักสูตรกระบวนการส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความพร้อมทั้งในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม สภาพห้ อ งเรี ย น และผู้ เ รี ย น กระบวนการเรี ย นการสอนทั่ ว ไปจะมี
แผนการสอน การวางโครงการสอนระยะยาวล่วงหน้าเป็นเทอม เป็นรายสัปดาห์ และ
มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ มีการใช้สื่อการสอน ใน1)ขั้นนาอย่างหลากหลายวิธี เช่น ใช้
สื่อนา ใช้การตั้งคาถาม การอภิปราย ใช้ภาพและคลิปต่างๆ 2)ขั้นสอน จะใช้สื่อการ
สอนที่เป็น Step by Step ประกอบกัน และสื่ออีกส่วนหนึ่งคือ ข้อมูลภาพที่ เกี่ยวกับ
การสอนในครั้งนั้น เพื่อให้เป็นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่
ยังมีประสบการณ์น้อย เมื่อมีข้อมูลภาพจะทาให้ง่ายต่อการปฏิบัติและนักเรียนรู้สึก
สนุกในการทางาน 3)ขั้นการประเมิน มีด้วยกัน 3 ด้านในการสอนจะใช้การสอบปฏิบัติ
ส่วนใหญ่จะเป็นการวาดภาพตามคาสั่ง เน้นในเรื่องทักษะ การวาดภาพให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการ วุฒิภาวะของนักเรียน เช่น มีประโยคคาสั่งและให้นักเรียนวาดภาพใน
เวลาที่กาหนด หรือให้นักเรียนวาดภาพตามคาสั่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กาหนด
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เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งภาพที่วาดก็สามารถประเมินด้านทักษะการวาดใน
ผลงานได้ และการสังเกตพฤติกรรม เน้นในเรื่องลักษณะนิสัยการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์
ความตั้งใจ ความมีระเบียบวินัย และจิตอาสา ด้วยเวลาที่จากัด 50 – 60 นาที และ
บริบ ทที่ นั กเรีย นต้ องเดิ น ทางจากชั้ น เรีย นมาเรีย นที่ ห้องปฏิบั ติ การศิล ปะใช้ เวลา
พอสมควร ทาให้มีเวลาปฏิบัติงานศิลปะประมาณ 30 นาที เวลาที่เหลือจะเป็นการ
สอน การอธิ บ าย การเก็บวั ส ดุ อุป กรณ์ แต่ หากปฏิบั ติง านไม่ เสร็จ ในคาบเรีย นก็
สามารถมาท าต่ อได้ ในคาบเรีย นต่ อไป โดยงานชิ้ น หนึ่ งอาจใช้ เวลาถึง 3 สั ป ดาห์
นักเรียนได้เรียนวิชาศิลปะแค่ 1 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่ าน้อยมาก ทาให้เกิดโครงการ
เสริมหลักสูตรขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการ มีความสนใจใน
เรื่องศิลปะเพิ่มเติมมาก และเกิดกิจกรรมต่างๆที่มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น
การจัดการเรียนรู้ศิลปะสามารถส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
เพราะจริง ๆแล้ ว วิช าศิลปะเป็น วิ ช าที่ อิส ระ การเรียนการสอนจึง ต้ องเปิ ด กว้ า งใน
ความคิด เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกและตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานด้วยตนเอง แม้ว่า
จะมีหัวข้อของความรู้ที่ครูอยากไห้เกิดขึ้นกับผู้เรียนก็ตาม แต่สุดท้ายงานของนักเรียน
ที่เกิดขึ้นต้องมีกระบวนการคิด และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้คาแนะนา
กระบวนการเรียนที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณต้องมีความเหมาะสมตั้งแต่
เริ่มต้น อย่างการอภิปราย ระดมสมองว่าจะเรียนเรื่องอะไรตามความสนใจของผู้เรียน
อีกทั้งธรรมชาติของวิชา ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเอง ครูไม่ สามารถไปกาหนดให้
นักเรียนวาดรูปและระบายสีได้ ทุกอย่างต้องออกมาจากนักเรียนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีเงื่อนไขของเวลาที่เป็นข้อจากัดที่จะต้องพิจารณาเป็นสาคัญ ซึ่งในเรื่องทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการส่งเสริมให้เกิด ทาให้ทาได้ไม่เต็มที่
เท่าที่ควร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ครูควรมีการตั้งคาถามและสาธิตทุกครั้ง ซึ่งอาจเริ่ม
จากการพูดคุย เกริ่นนาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูก่อน และการตั้ง
คาถามจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิด โดยการสาธิตของครูจะใช้เวลาไม่มาก แต่มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการสอนทักษะทางศิลปะ อาจแบ่งเป็นขั้นตอนในส่วนต่างๆที่
นักเรียนต้องทาในแต่ละคาบเรียน เช่นคาบเรียนแรกสาธิตการร่างภาพ คาบเรียน
ต่อไปสาธิตวิธีการระบายสี ซึ่งต้องพิจารณาความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และ
แนะนา สนับสนุนเพิ่มเติม ขยายความถึงการร่างแบบ ที่เป็ นสิ่งที่ควรส่งเสริม ครูควร
จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนทั้งแผ่นภาพ แผนภูมิที่เป็นขั้นตอน วิธีการทางาน ซึ่ง
จะต้องจัดหาอย่างหลากหลาย แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการให้นักเรียนปฏิบัติงานด้วย
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ตนเอง คือ เวลา ซึ่งครูจะต้องจัดสรรจัดการเวลาให้ดี คอยกระตุ้นนักเรีย นด้วยวิธีการ
เชิงบวกต่างๆ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงในการเรียนการสอน”
“สมัยนี้เริ่มมีการตื่นตัวจากเมื่อก่อน เริ่มมุ่งเน้นไปที่ตัวเด็กว่าจะทาอย่างไรให้
เด็กเข้าใจศิลปะ เห็นคุณค่าของศิลปะมากขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนรู้ที่ทาอยู่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการกับกลุ่มสาระ
วิชาอื่น อย่างการทาหนังตะลุงบูรณาการร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแสงและเงา
เป็นต้น การใช้เกมส์เข้ามาช่วย มีตัวอย่างงานศิลปะ ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
ศิลปิน และดูศิลปินเป็นแบบอย่างในการทางาน มีการประเมินใน 2 ส่วน คือ 1)ข้อมูล
รูปแบบการนาเสนอ และ2) ผลงาน พิจารณาจากความสามารถของนักเรียน รวมทั้ง
ให้นักเรียนเข้ามาร่วมประเมินในทุกๆชิ้นงานจะเป็นเกณฑ์การประเมิน 1)ตัวนักเรียน
ประเมินตัวเอง 2)เพื่อนประเมิน 3)ผู้ปกครองประเมิน และ5)ครูประเมินคนสุดท้าย
แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ(ดีมาก ดี ปานกลางพอใช้ และควรปรับปรุง) ใน
การเรียนการสอนวิชาศิลปะจะเป็นการเรียนแบบ 2 คาบเรียนติดกัน จะมีระยะเวลา
ให้นั กเรีย นท างาน ไม่ เน้ น ให้ท าแบบรีบ ๆส่ ง ถ้าเสร็จ ไม่ ทั น ให้ส่ ง วั นต่ อไป ภายใน
สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นชิ้นงานยากๆอาจใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการทางาน ส่วนในหนึ่งภาค
เรียนจะมีการทางานเป็นกลุ่มหนึ่งครั้ง เพื่อฝึกทักษะการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีการจัด
กลุ่ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามบริ บ ทแต่ ภ ายใน 1 กลุ่ ม จะต้ อ งมี ทั้ ง นั ก เรี ย นหญิ ง และ
นักเรียนชาย
การส่งเสริมทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณในการเรียนวิชาศิลปะสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ แต่อาจจะทาไม่ได้ทุกชิ้นงาน ในหนึ่งภาคเรียนช่วงแรกนักเรียน
อาจจะต้ อ งดู ค รู ส าธิ ต และเรี ย นแบบตามก่ อ น แต่ ช่ ว งท้ า ยภาคเรี ย นนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องคิดโครงงานเอง และต้องประมวลความคิดว่าใน 5 ปีที่ผ่า นมา
นั กเรีย นต้ องคิด หาแรงบั น ดานใจ เทคนิ คเพื่ อ น ามาท าโครงงาน ซึ่ ง ต้ อ งไปศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากประสบการณ์เดิม โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1)ขั้น
แรงบันดาลใจ นักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าจากตัวเองก่อนว่าสนใจอะไร ขั้นนี้จะให้เวลา
มากเพื่อค้นหาตัวเอง 2)ขั้นเทคนิค นักเรียนเลือกเทคนิคที่สนใจและสอดคล้องกับเรื่อง
ที่ทา 3)ขั้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้นักเรียนบอกประโยชน์ว่าในการทางานชิ้นนี้
นักเรียนจะได้อะไรจากการทา 4)ขั้นออกแบบ จะต้องออกแบบมา 5 แบบแล้วนามาให้
ครูดูว่าสามารถทาได้จริงหรือไม่ 5)ลงมือปฏิบัติ และ6)ประเมิน ในส่วนของระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 จะมีขั้นการสอนที่มีลักษณะเดียวกันแต่ลดขั้นตอนให้น้อยกว่า
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ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)ขั้นการคิด การคิดเป็นขั้นที่สาคัญที่สุด สามารถสอน
นักเรียนได้ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ให้คิดออกแบบในหัวจากโจทย์ที่ให้ 2)ขั้ นการ
ออกแบบร่างแบบ 3)ขั้นลงสี และ4)ขั้นตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม โดยต้องจัดสภาพ
ห้องเรียนให้เอื้อกับการเรียนรู้ของนักเรียน มีมุมหนังสือเพื่อนักเรียนจะได้เห็นงาน
ต่างๆ และครูควรช่วยเหลือ แนะนา คุยกระตุ้นให้นักเรียนคิด และปล่อยให้นักเรียนไป
ทาต่อ
การให้นักเรียนสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ ในเรื่องของการตั้งชื่อภาพจะให้
นักเรียนคิดConceptภาพตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้ตั้งชื่อภาพที่วาดออกมาให้
สอดคล้ องกับภาพที่ ว าด อาจมี การให้นั กเรีย นเลื อกวั ส ดุ ม าเองและให้นั กเรีย นได้
ทดลองวิธีการทางานด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด แต่ก็มีข้อควรระวัง คือ ใน
ส่วนของงานที่ต้องใช้ของมีคมต้องระมัดระวังอันตรายโดยการคิดครูต้องแนะนาการใช้
และสาธิตให้ดูถ้างานที่ใช้สีต้องระวังตัวเองและเพื่อน
การทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์ นักเรียนต้องจัดเตรียมผ้ากันเปื้อนและ
ทาความสะอาดอ่างน้าโดยให้เวลาในการทาความสะอาด 5 นาทีและสุดท้ายครูจะ
ตรวจสอบหรือให้คะแนนโดยมี ส ติ๊ กเกอร์ ให้แต่ ล ะกลุ่ ม และมี การวางกติ กาโดยมี
อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สาหรับใช้รวมกันถ้าใช้เสร็จแล้วต้องนามาคืน เพื่อเป็นปลูกฝัง
ศิลปะนิสัยที่ดี ทางานแล้วต้องเก็บและรักษาความสะอาด ด้านหลั งห้องศิลปะและ
บันไดมีการโชว์ผลงานเป็นเหมือน Art Gallery เปลี่ยนรูปทุกๆเดือน เมื่อนักเรียนเดิน
ผ่านก็จะเห็นชิ้นงานที่เปลี่ยนไปในทุกๆ เดือนเหมือนเป็นแรงกระตุ้นนักเรียนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเทคนิคระหว่างการทางาน”

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ได้แก่
1. การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษามีความน่าสนใจ ซึ่งในบริบทของประเทศไทยอาจต้องคานึงถึง
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนศิลปะ เพราะในโรงเรียนบางโรงเรียนไม่มีครูศิลปะทาให้การ
จัดการเรียนรู้ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยกระทรวงควรมีส่วนช่วยเหลือและในส่วนของกระบวนการสอน
อาจสามารถสลับในขั้นตอนการสอน4ขั้นตามบริบทของชั้นเรียน
2. การจั ดการเรี ยนรู้ ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเป็นการสอนที่ดี สามารถปรับให้เข้ากับ
บริบทของไทยได้ เน้นให้เด็กลงมือทาและให้อิสระทางความคิ ดเด็ก ซึ่งวิชาศิลปะควรจะเป็นไปใน
ลักษณะนั้น ในเรื่องเวลา หากนักเรียนปฏิบัติไม่เสร็จ ก็ให้มาทาต่อในชั่วโมงถัดไป แต่ถ้าเป็นไปได้ ควร
ให้เวลากับคาบศิลปะเพิ่มเป็น2คาบติดกัน
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3. การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกกับโรงเรียนภาครัฐ ที่อาจจะติดในเรื่องของ
วัส ดุอุ ป กรณ์ งบประมาณ ซึ่ง ครู จ ะต้อ งแก้ ส ถานการณ์ โดยอาจใช้สื่ อ วัส ดุอุ ปกรณ์จากท้อ งถิ่น ที่
สามารถหาได้
4. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ ซึ่งอาจจะต้องใช้พื้นที่เฉพาะในการจัด เช่น
ห้องปฏิบัติการ(Studio) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จานวนของนักเรียนที่มากอาจกลายเป็นเงื่อนไข
และข้อจากัดในบางกิจกรรม และต้องปรับให้เข้ากับหลักสูตรที่เป็นบริบทของประเทศไทย
5. ในต่างประเทศน่าจะทาได้ แต่ในประเทศไทยน่าจะมีข้อจากัดเรื่องเวลาถ้าจะเน้นให้
นักเรียนผ่านกระบวนการทั้งหมด ปัญหาของประเทศไทยคือ เป็นคาบเรียนคาบเรียนเดียวอาจจะต้อง
แบ่งช่วงเป็น 2 ช่วง และต้องมีข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียนร่วมกันว่าให้เอามาทาในห้องเรียน
เท่านั้น ผู้ปกครองห้ามช่วย แล้วมาตกลงกับนักเรียนว่าข้อตกลงนี้ยอมรับได้หรือไม่ มีข้อเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ และสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกัน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสัมภาษณ์ความความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ
เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.....................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา....................................................................................................................................
ประสบการณ์ในการสอน.......................................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................วันที่สัมภาษณ์...............................
เวลาเริ่มต้นการสัมภาษณ์......................................เวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ์..........................................
ข้อ
คาถามสัมภาษณ์
1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะในประเทศไทย
2 กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะของท่านเป็นอย่างไร
3 ท่านคิดว่าการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะสามารถส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
หรือไม่ อย่างไร
4 ท่านคิดว่าในขั้นนาเข้าสู่บทเรียน/สาธิต ครูควรมีการตั้งคาถามหรือส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ อย่างไร
5 ท่านคิดว่าการสาธิตเทคนิค วิธีการต่างๆของครู ควรเป็นไปในลักษณะใด
6 ท่านคิดว่าครูควรส่งเสริมนักเรียนร่างแบบและศึกษาค้นคว้าหาแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆหรือไม่ อย่างไร
7 ท่านคิดอย่างไรกับการให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตนเองอย่างอิสระ ทั้งการเลือก
สื่อวัสดุและการตั้งชื่อผลงาน
8 ท่านคิดว่าข้อควรระวังในการให้นักเรียนทางานอย่างอิสระมีอะไรบ้าง และมีวิธีการป้องกัน/
แก้ไขอย่างไร
9 ท่านคิดว่านักเรียนควรทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมด้วยตนเองหรือไม่ อย่างไร
และควรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
10 ท่านคิดว่าครูควรมีวิธีการอย่างไร ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการใหม่ๆที่
ค้นพบกับเพื่อนและครู
11 ท่านคิดอย่างไรกับการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง และควรเป็นไปใน
ลักษณะใด
12 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกอย่างไร
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(วิชาศิลปะ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง มหานครก้องโลก
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ (100 นาที)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ป.4/3 จาแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี
รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง
ป.4/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง
รูปทรง พื้นที่ว่างและพื้นผิว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถระบุและจาแนกทัศนธาตุในผลงาน (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี โดยเน้นเรื่องเส้นและสี (P)
สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ดินสอ สีน้า สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน สีไม้ สีเมจิก เป็นต้น
2. ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุ
3. หนังสือศิลปะ
4. PowerPoint
5. คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นมิตร พร้อมใช้คาถามนาเข้าสู่บทเรียน
“นักเรียนคิดว่าในผลงานศิลปะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง”
“ทัศนธาตุคืออะไร/หมายความว่าอะไร”
2. ครูนาเสนอPowerPoint เกี่ยวกับทัศนธาตุ
3. ครูสาธิตขั้นตอนและเทคนิควิธีการวาดเส้นและการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นสีเมจิก ปากกา พู่กัน
เป็นต้น
4. ครูเปิดฐานวาดเส้น (Drawing Center)
ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
5. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “มหานครก้องโลก” พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน
6. นักเรียนร่างแบบและจดบันทึกรายละเอียดที่สนใจอย่างเป็นระบบลงในใบงานที่ครูแจกให้
7. นักเรียนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตนสนใจผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) คอมพิวเตอร์ และหนังสือศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งาน
9. นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคที่ได้วางแผนและศึกษา
ค้นคว้ามา
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
10. ครูให้สัญญาณหมดเวลา พร้อมทั้งเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที
11. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
ขั้นวัดผล (Assessment)
12. นักเรียนเขียนระบุขั้นตอนในการทางาน ปัญหาที่พบขณะทางานและแนวทางแก้ปัญหา เทคนิค/
วิธีการใหม่ที่พบ รวมถึงสิ่งที่ชอบในผลงานตนเอง ลงในใบงานที่ครูแจก
13. นักเรียนนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆที่ตนเองค้นพบกับ
เพื่อน
14. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
15. นักเรียนนาผลงานไปจัดแสดงบนบอร์ด
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(วิชาศิลปะ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ (100 นาที)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ป.4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์
ป.4/9 เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน / มีจิตสาธารณะ
สาระสาคัญ
วรรณะของสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ
ได้แก่ วรรณะอุ่น (Warm Tones) ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง เป็นต้น และ
วรรณะเย็น (Cool Tones) ให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น เช่น สีน้าเงิน สี ม่วง สีเขียว เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของวรรณะสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี โดยใช้วรรณะสีถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ (P)
สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ดินสอ สีน้า สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน สีไม้ จานสี พู่กัน เป็นต้น
2. ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับวรรณะสี
3. หนังสือเกี่ยวกับสี/วรรณะสี
4. PowerPoint
5. คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นมิตร พร้อมใช้คาถามนาเข้าสู่บทเรียน
“นักเรียนรู้จักสีอะไรบ้าง”
“นักเรียนทราบหรือไม่ว่าสีมีกี่วรรณะ อะไรบ้าง”
“นักเรียนคิดว่าแต่ละวรรณะสีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์อย่างไร”
2. ครูนาเสนอPowerPoint เกี่ยวกับวรรณะสี
3. ครูสาธิตขั้นตอนและเทคนิควิธีการใช้สีแต่ละชนิด เช่นสีโปสเตอร์ สีน้า เป็นต้น
4. ครูเปิดฐานวาดเส้น (Drawing Center) และฐานการระบาย (Painting Center)
ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
5. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งตั้งชื่อ
ผลงาน
6. นักเรียนร่างแบบและจดบันทึกรายละเอียดที่สนใจอย่างเป็นระบบลงในใบงานที่ครูแจกให้
7. นักเรียนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตนสนใจผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) คอมพิวเตอร์ และหนังสือศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งาน
9. นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคที่ได้วางแผนและศึกษา
ค้นคว้ามา
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
10. ครูให้สัญญาณหมดเวลา พร้อมทั้งเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที
11. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
ขั้นวัดผล (Assessment)
12. นักเรียนเขียนระบุขั้นตอนในการทางาน ปัญหาที่พบขณะทางานและแนวทางแก้ปัญหา เทคนิค/
วิธีการใหม่ที่พบ รวมถึงสิ่งที่ชอบในผลงานตนเอง ลงในใบงานที่ครูแจก
13. นักเรียนนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆที่ตนเองค้นพบกับ
เพื่อน
14. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
15. นักเรียนนาผลงานไปจัดแสดงบนบอร์ด
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(วิชาศิลปะ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ความสุขของฉัน
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ (100 นาที)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ป.4/4 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / อยู่อย่างพอเพียง / มุ่งมั่นในการทางาน / มีจิตสาธารณะ
สาระสาคัญ
งานภาพพิมพ์ หมายถึงรูปภาพที่สร้างขึ้นมาโดยวิธีการพิมพ์ ใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่
มนุษย์สร้างขึ้นเป็นแม่พิมพ์
วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ วัสดุเหล่านี้นามาใช้เป็นแม่พิมพ์ในงาน
ทัศนศิลป์ได้ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ก้อนหิน ดินเหนียว ผลไม้ เป็นต้น
วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือวัสดุสังเคราะห์ เป็นวัสดุที่เกิดจากการทาขึ้นใหม่ สามารถนามาใช้
เป็นแม่พิมพ์สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้ เช่น ยางลบ เชือก กระดาษ หลอดดูดน้า ดินน้ามัน เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทางานภาพพิมพ์ (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ภาพพิมพ์จากวัสดุแม่พิมพ์ที่หลากหลาย (P)
สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ดินสอ แม่พิมพ์ ลูกกลิ้งสี สีโปสเตอร์ จานสี พู่กัน เป็นต้น
2. ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับภาพพิมพ์
3. หนังสือภาพพิมพ์
4. PowerPoint
5. คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นมิตร พร้อมใช้คาถามนาเข้าสู่บทเรียน
“วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องภาพพิมพ์”
“นักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพพิมพ์คืออะไร”
2. ครูนาเสนอPowerPoint เกี่ยวกับภาพพิมพ์
3. ครูสาธิตขั้นตอนการพิมพ์ภาพพิมพ์ และสาธิตเทคนิคการสร้างแม่พิมพ์อย่างง่ายๆ เช่นแม่พิมพ์แกะ
ไม้ แม่พิมพ์กระดาษแข็ง เป็นต้น
4. ครูเปิดฐานวาดเส้น (Drawing Center) ฐานการระบาย (Painting Center) และภาพพิมพ์
(Printing Center)
ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
5. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ในหัวข้อ “ความสุขของฉัน” พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน
6. นักเรียนร่างแบบและจดบันทึกรายละเอียดที่สนใจอย่างเป็นระบบลงในใบงานที่ครูแจกให้
7. นักเรียนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตนสนใจผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) คอมพิวเตอร์ และหนังสือศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งาน
9. นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคที่ได้วางแผนและศึกษา
ค้นคว้ามา
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
10. ครูให้สัญญาณหมดเวลา พร้อมทั้งเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที
11. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
ขั้นวัดผล (Assessment)
12. นักเรียนเขียนระบุขั้นตอนในการทางาน ปัญหาที่พบขณะทางานและแนวทางแก้ปัญหา เทคนิค/
วิธีการใหม่ที่พบ รวมถึงสิ่งที่ชอบในผลงานตนเอง ลงในใบงานที่ครูแจก
13. นักเรียนนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆที่ตนเองค้นพบกับ
เพื่อน
14. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
15. นักเรียนนาผลงานไปจัดแสดงบนบอร์ด
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(วิชาศิลปะ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภาคเรียนที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ภาชนะเก๋ไก๋
เวลา 2 คาบ (100 นาที)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
รูปร่าง ( Shape ) หมายถึง การนาเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างและความยาว ไม่มี
ความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะแบนราบ ไม่แสดงน้าหนักแสงเงา
รูปทรง ( Form ) หมายถึง โครงสร้างของสิ่งต่างๆ ที่ประกอบด้วยความกว้าง ความยาว และ
ความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถพิจารณาความแตกต่างระหว่างรูปร่างและรูปทรง (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะ 3 มิติ (P)
สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ดินน้ามัน ดินเหนียว เป็นต้น
2. ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง
3. PowerPoint
4. คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นมิตร พร้อมใช้คาถามนาเข้าสู่บทเรียน
“รูปร่างและรูปทรงคืออะไร”
“ความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงคืออะไร”
“งานปั้น 3 มิติเป็นรูปร่างหรือรูปทรง”
“งานปั้นมีกี่ประเภท”
2. ครูนาเสนอPowerPoint เกี่ยวกับงานปั้น
3. ครูสาธิตขั้นตอนและเทคนิควิธีการปั้นดิน
4. ครูเปิดฐานวาดเส้น (Drawing Center) ฐานการระบาย (Painting Center) ภาพพิมพ์ (Printing
Center) และฐานการปั้น (Sculpture Center)
ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
5. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “ภาชนะเก๋ไก๋” พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน
6. นักเรียนร่างแบบและจดบันทึกรายละเอียดที่สนใจอย่างเป็นระบบลงในใบงานที่ครูแจกให้
7. นักเรียนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตนสนใจผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) คอมพิวเตอร์ และหนังสือศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งาน
9. นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคที่ได้วางแผนและศึกษา
ค้นคว้ามา
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
10. ครูให้สัญญาณหมดเวลา พร้อมทั้งเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที
11. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
ขั้นวัดผล (Assessment)
12. นักเรียนเขียนระบุขั้นตอนในการทางาน ปัญหาที่พบขณะทางานและแนวทางแก้ปัญหา เทคนิค/
วิธีการใหม่ที่พบ รวมถึงสิ่งที่ชอบในผลงานตนเอง ลงในใบงานที่ครูแจก
13. นักเรียนนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆที่ตนเองค้นพบกับ
เพื่อน
14. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
15. นักเรียนนาผลงานไปจัดแสดงบนบอร์ด
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(วิชาศิลปะ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ (100 นาที)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ป.4/5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด
ป.4/1 ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน / รักความเป็นไทย
สาระสาคัญ
งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวัน มีคุณค่าและความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เพราะเป็นมรดกที่สืบทอดมาช้านาน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละภาคของประเทศไทย ประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆของไทย เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถระบุงานทัศนศิลป์ในงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมไทย (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี (P)
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สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ดินสอ สีน้า สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน สีไม้ จานสี พู่กัน เป็นต้น
2. หนังสือศิลปะ/หนังสือศิลปะไทย
3. PowerPoint
4. คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นมิตร พร้อมใช้คาถามนาเข้าสู่บทเรียน
“ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง”
“ในประเพณีวัฒนธรรมไทยมีงานทัศนศิลป์ใดบ้าง”
2. ครูนาเสนอPowerPoint งานทัศนศิลป์ในประเพณีวัฒนธรรมไทย
3. ครูเปิดฐานทุกฐาน (All Center)
ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
4. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย” พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน
5. นักเรียนร่างแบบและจดบันทึกรายละเอียดที่สนใจอย่างเป็นระบบลงในใบงานที่ครูแจกให้
6. นักเรียนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตนสนใจผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) คอมพิวเตอร์ และหนังสือศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งาน
8. นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคที่ได้วางแผนและศึกษา
ค้นคว้ามา
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
9. ครูให้สัญญาณหมดเวลา พร้อมทั้งเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที
10. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
ขั้นวัดผล (Assessment)
11. นักเรียนเขียนระบุขั้นตอนในการทางาน ปัญหาที่พบขณะทางานและแนวทางแก้ปัญหา เทคนิค/
วิธีการใหม่ที่พบ รวมถึงสิ่งที่ชอบในผลงานตนเอง ลงในใบงานที่ครูแจก
12. นักเรียนนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆที่ตนเองค้นพบกับ
เพื่อน
13. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
14. นักเรียนนาผลงานจัดแสดงบนบอร์ด
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(วิชาศิลปะ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรือ่ ง ความรัก
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 คาบ (100 นาที)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ป.4/7 วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ
ป.4/9 เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย / ใฝ่เรียนรู้ / มุ่งมั่นในการทางาน
สาระสาคัญ
วรรณะของสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ
ได้แก่วรรณะอุ่น (Warm Tones) ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง เป็นต้น และ
วรรณะเย็น (Cool Tones) ให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น เช่น สีน้าเงิน สี ม่วง สีเขียว เป็นต้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถพิจารณาเลือกใช้วรรณะสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก (K)
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางาน (A)
3. นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสี โดยใช้วรรณะสีถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ (P)
สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ดินสอ สีน้า สีโปสเตอร์ สีชอล์ค สีเทียน สีไม้ จานสี พู่กัน เป็นต้น
2. ป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับวรรณะสี
3. หนังสือเกี่ยวกับสี/วรรณะสี
4. คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นสาธิต (Demonstration)
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นมิตร พร้อมใช้คาถามนาเข้าสู่บทเรียน
“เหตุใดเดือนกุมภาพันธ์จึงถูกเรียกว่าเดือนแห่งความรัก”
“นักเรียนคิดว่าเราสามารถนาศิลปะมาเชื่อมโยงกับความรักได้หรือไม่และอย่างไร”
“เราสามารถใช้สีสื่ออารมณ์ในงานศิลปะได้หรือไม่ อย่างไร”
2. ครูเปิดฐานทุกฐาน (All Center)
ขั้นสตูดิโอ (Studio Time)
3. ครูให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “ความรัก” พร้อมทั้งตั้งชื่อผลงาน
4. นักเรียนร่างแบบและจดบันทึกรายละเอียดที่สนใจอย่างเป็นระบบลงในใบงานที่ครูแจกให้
5.. นักเรียนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตนสนใจผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) คอมพิวเตอร์ และหนังสือศิลปะ โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งาน
7. นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากการเลือกสื่อวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคที่ได้วางแผนและศึกษา
ค้นคว้ามา
ขั้นคลีนอัพ (Cleanup)
8. ครูให้สัญญาณหมดเวลา พร้อมทั้งเปิดเพลงความยาวประมาณ 10 นาที
9. นักเรียนทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
ขั้นวัดผล (Assessment)
10. นักเรียนเขียนระบุขั้นตอนในการทางาน ปัญหาที่พบขณะทางานและแนวทางแก้ปัญหา เทคนิค/
วิธีการใหม่ที่พบ รวมถึงสิ่งที่ชอบในผลงานตนเอง ลงในใบงานที่ครูแจก
11. นักเรียนนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆที่ตนเองค้นพบกับ
เพื่อน
12. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน
13. นักเรียนนาผลงานจัดแสดงบนบอร์ด
การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน

155

156

157
แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง.....................................................................วัน/เดือน/ปี .............................
คาชี้แจง : พิจารณาแบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละรายการประเมินเกณฑ์การ
ประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนที่กาหนด ซึ่ง
กาหนดระดับคะแนนและความหมายของระดับคะแนนดังนี้
3
หมายถึง
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับ ดี
2
หมายถึง
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับ ปานกลาง
1
หมายถึง
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับ พอใช้
0
หมายถึง
ผู้เรียนไม่ปฏิบัติ
นักเรียน

การระบุ
ประเด็น
ปัญหา

การศึกษา
ค้นคว้า
ข้อมูล

การสรุป
ข้อมูล

การ
ประเมินผล

ระดับคะแนน
3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คะแนนรวม

เต็ม
12
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เกณฑ์การประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รายการประเมิน
1. การระบุ
ประเด็นปัญหา

2. การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล

3. การสรุป
ข้อมูล

4. การ
ประเมินผล

3
สามารถระบุขั้นตอน
การทางานได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์จริง
ที่ ล งมื อ ปฏิ บั ติ และ
สามารถระบุประเด็น
ปั ญ ห า ที่ พ บ ข ณ ะ
ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
ละเอียด
มี ก ารร่ า งแบบและ
วางแผนก่ อ นลงมื อ
ทางานจริงโดยศึกษา
ค้น คว้ า เพิ่ ม เติ ม จาก
แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ
พร้ อ มทั้ ง จดบั น ทึ ก
อย่างเป็นระบบ และ
อ้ า งอิง แหล่ งที่ ม า
อย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ความน่าเชื่อถือ
สามารถกาหนด
แนวทางในการ
แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
สอดคล้องกับปัญหา
ที่ พ บ ด้ ว ย ห ลั ก
เหตุผลอย่างละเอียด
ผลงานเป็นไปตามที่
วางแผน อี ก ทั้ ง ได้
ค้นพบเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ และสามารถ
ร ะ บุ สิ่ ง ที่ ช อ บ ใ น
ผลงานพร้อมอธิบาย
เหตุผล

ระดับคะแนน
2
1
ระบุ ขั้ น ตอนการ ร ะ บุ ขั้ น ต อ น ก า ร
ทางานได้ และระบุ ท า ง า น ห รื อ ร ะ บุ
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ประเด็นปัญหาที่พบ
พบขณะทางานได้ ขณะทางานได้อย่า ง
ใดอย่างหนึ่ง

0
ไม่ปฏิบัติ

ร่ า ง แ บ บ แ ล ะ ร่ า งแบบตามความ
วางแผนก่อนลงมือ นึกคิด
ท า ง า น จ ริ ง โ ด ย
ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
เพิ่ ม เติม จากแหล่ ง
เรียนรู้ต่างๆ พร้อม
ทั้งจดบันทึก

ไม่ปฏิบัติ

กาหนดแนวทางใน
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ปัญหาที่พบ

ก าหนดแนวทางใน
การแก้ปัญหาไม่ครบ
หรือไม่ชัดเจนหรือไม่
สอดคล้องกับปัญหา
ที่พบ

ไม่ปฏิบัติ

ผลงานค่ อ นข้ า ง
เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
วางแผน อี ก ทั้ ง ได้
ค้ น พ บ เ ท ค นิ ค
วิ ธี ก ารใหม่ ๆ และ
สามารถระบุ สิ่ ง ที่
ชอบในผลงาน

ผ ล ง า น ไ ม่ เ ป็ น ไ ป
ตามที่วางแผน แต่ได้
ค้นพบเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ และสามารถ
ร ะ บุ สิ่ ง ที่ ช อ บ ใ น
ผลงาน

ไม่ปฏิบัติ
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แบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง................................................................................วัน/เดือน/ปี.........................................
คาชี้แจง : พิจารณาแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละรายการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการ
สร้างสรรค์ผลงานและกรอกคะแนนลงช่องระดับคะแนนที่กาหนด ซึง่ กาหนดระดับคะแนนและความหมายของระดับ
คะแนนดังนี้
3
หมายถึง
ผู้เรียนปฏิบัติกจิ กรรมในระดับ ดี
2
หมายถึง
ผู้เรียนปฏิบัติกจิ กรรมในระดับ ปานกลาง
1
หมายถึง
ผู้เรียนปฏิบัติกจิ กรรมในระดับ พอใช้
0
หมายถึง
ผู้เรียนไม่ปฏิบัติ
รายการประเมิน
นักเรียน
1. ร่างแบบและวาง
แผนการทางาน
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม
3. ผลงานใช้เทคนิคที่
หลากหลาย
4. ผลงานใช้ทัศนธาตุ
อย่างหลากหลาย
5. ผลงานมีการจัด
องค์ประกอบอย่าง
เหมาะสม
6. ผลงานมีความแปลก
ใหม่
7. การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น
8. ชื่อผลงานมีความ
น่าสนใจ
9. ชื่อผลงานสอดคล้อง
กับผลงาน
10. ผลงานเสร็จทันเวลา
รวม (30 คะแนน)

ระดับคะแนน
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 12 13 14 15 16
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เกณฑ์การประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3
2
1
0
1. ร่างแบบและ
ร่าง/ออกแบบและ ร่าง/ออกแบบและ ลงมือทางานจริงก่อน ไม่ปฏิบัติ
วางแผนการทางาน วางแผนก่อนลงมือ วางแผนก่อนลงมือ การร่าง/ออกแบบ
ทางานจริง โดยมี ทางานจริง
และวางแผนการ
การจดบันทึกอย่าง
ทางาน
เป็นระบบ
2. ศึกษาค้นคว้า
ศึกษาค้นคว้า
ศึกษาค้นคว้า
ศึกษาค้นคว้า
ไม่ปฏิบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่ง เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่
ที่ตนสนใจจาก
ตนสนใจจากแหล่ง ตนสนใจจากแหล่ง
แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้มากกว่า 2
เรียนรู้1 แหล่งเรียนรู้
มากกว่า 2 แหล่ง แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ โดยมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา
3. ผลงานใช้
เทคนิคที่
หลากหลาย

4. ผลงานใช้ทัศน
ธาตุอย่าง
หลากหลาย

ใช้กลวิธี เทคนิค
วิธีการตั้งแต่ 4
อย่างขึ้นไป (วาด
ระบาย ขูด แกะ
ปั้น พิมพ์ การใช้
วัสดุ อุปกรณ์
ฯลฯ)ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ใช้ทัศนธาตุตั้งแต่ 3
อย่างขึ้นไป(จุด
เส้น สี รูปร่าง
รูปทรง ที่ว่าง และ
พื้นผิว)ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

ใช้กลวิธี เทคนิค
วิธีการน้อยกว่า 4
อย่าง (วาด ระบาย
ขูด แกะ ปั้น พิมพ์
การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ฯลฯ) ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

ใช้กลวิธี เทคนิค
วิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

ไม่ปฏิบัติ

ใช้ทัศนธาตุน้อยกว่า
3 อย่าง(จุด เส้น สี
รูปร่าง รูปทรง ทีว่ ่าง
และพื้นผิว)ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน

ใช้จุด เส้น สี รูปร่าง
รูปทรงอย่างใดอย่าง
หนึ่งในการ
สร้างสรรค์

ไม่ปฏิบัติ
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รายการประเมิน
3
5. ผลงานมีการจัด นาทัศนธาตุมาจัด
องค์ประกอบอย่าง วางกันอย่างลงตัว
เหมาะสม
และสวยงาม มี
จุดเด่น ส่งผลให้
ผลงานมีความโดด
เด่น
6. ผลงานมีความ ผลงานไม่เหมือน
แปลกใหม่
หรือคล้ายคลึงกับ
ผู้อื่น และมี
รูปแบบ/
เอกลักษณ์
เฉพาะตัว
7. การแก้ปัญหาที่ กาหนดแนวทาง
เกิดขึ้น
การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นสอดคล้อง
กับปัญหาที่พบ
นาไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่าง
ได้ผล
8. ชื่อผลงานมี
ชื่อผลงานกระชับ
ความน่าสนใจ
ได้ใจความ ใช้
ภาษาสละสลวย
ดึงดูความสนใจ
9. ชื่อผลงาน
ชื่อผลงานมี
สอดคล้องกับ
ความหมายและ
ผลงาน
เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยง
กับผลงาน
10. ผลงานเสร็จ ผลงานเสร็จภายใน
ทันเวลา
เวลาที่กาหนด

ระดับคะแนน
2
1
นาทัศนธาตุมาจัด
นาทัศนธาตุมาจัด
วาง
วางแต่ยังไม่
ได้อย่างเหมาะสม
เหมาะสม และไม่มี
แต่ไม่มีจุดเด่น
จุดเด่น

ผลงานไม่เหมือนหรือ ผลงานเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับผู้อื่น
คล้ายคลึงกับผู้อื่น

0
ไม่ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

กาหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
สอดคล้องกับปัญหา
ที่พบ แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติจริงได้

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ ไม่ปฏิบัติ
สอดคล้องกับปัญหา
ที่พบ

ชื่อผลงานมีความ
ยาว แต่ได้ใจความ

ชื่อผลงานไม่ได้
ใจความ

ไม่ปฏิบัติ

ชื่อผลงานมี
ความหมายแต่ไม่
เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยง
กับผลงาน
ผลงานเสร็จแต่ชา้
กว่าเวลาที่กาหนด 5
– 10 นาที

ชื่อผลงานไม่มี
ความหมายและไม่
เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยง
กับผลงาน
ผลงานเสร็จแต่ชา้
กว่าเวลาที่กาหนด
10 นาทีขึ้นไป

ไม่ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด

1. นักเรียนได้เรียนรู้การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ศิลปะประเภทต่างๆ
2. นักเรียนได้รู้จักกับงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ
3. นักเรียนได้ฝึกการวางแผนอย่าง
เป็นขั้นตอนก่อนสร้างสรรค์ผลงาน
4. นักเรียนได้ฝึกการทางานอย่างเป็น
ระบบ
5. นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าใน
ห้องเรียนที่ทันสมัยและสะดวกสบาย
6. นักเรียนได้รับคาปรึกษาที่ดีจากครู
7. นักเรียนมีทางเลือกในการกาหนด
ชื่อผลงานด้วยตัวเอง
8. นักเรียนมีทางเลือกในการกาหนด
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ด้วยตัวเอง
9. นักเรียนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะด้วยตนเอง
10. นักเรียนสนุกและกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน
11. นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบใน
การทาความสะอาดและเก็บวัสดุ
อุปกรณ์

4
มาก

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
น้อยที่สุด
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รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด

12. นักเรียนได้นาเสนอผลงานของ
ตนเอง
13. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์กับเพื่อน
และครู
14. นักเรียนได้จัดแสดงผลงานของ
ตนเอง
15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของตนเองและผู้อื่น
16. นักเรียนภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
17. นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารกับผู้อื่น
18. นักเรียนได้ฝึกความกล้า
แสดงออก
19. นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
20. นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

4
มาก

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
น้อยที่สุด
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แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มีต่อทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์....................................................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ์...............................................................................วันที่สัมภาษณ์..............................
เวลาเริ่มต้นการสัมภาษณ์..............................................เวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ..................................
1. นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนชอบ/ประทับใจขั้นตอนใดในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐานทาเลือก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนคิดว่าพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนการสอน
ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนคิดว่าการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนก่อนสร้างสรรค์งานมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อทางเลือกในการกาหนดชื่อผลงานของนักเรียนเอง และเพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อทางเลือกในการใช้สื่อทางศิลปะอย่างอิสระ และเพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.นักเรียนคิดว่าการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.นักเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือกอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้วิชาศิลปะ
รายการ
ประเมิน คนที่ 1
ข้อที่ 1
1
ข้อที่ 2
1
ข้อที่ 3
1
ข้อที่ 4
1
ข้อที่ 5
1
ข้อที่ 6
1
ข้อที่ 7
1
ข้อที่ 8
1
ข้อที่ 9
1
ข้อที่ 10
1
ข้อที่ 11
1
ข้อที่ 12
1
รวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของ ค่า IOC
คะแนน
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
1.00

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เรื่องมหา
นครก้องโลก

1.มหานครก้องโลก

เรื่อง

รวม

รายการประเมิน

1.ชื่อกิจกรรม
2.มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.สาระสาคัญ
5.จุดประสงค์การเรียนรู้
6.สื่อการเรียนรู้
7.กิจกรรมการเรียนรู้
8.การวัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลรวม ค่า
ของ IOC
คะแนน
5.00 1.00
5.00 1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เรื่อง
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.อนุรักษ์ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง

รายการประเมิน

1.ชื่อกิจกรรม
2.มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.สาระสาคัญ
5.จุดประสงค์การเรียนรู้
6.สื่อการเรียนรู้
7.กิจกรรมการเรียนรู้
8.การวัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

1
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลรวม ค่า
ของ IOC
คะแนน
4.00 0.80
5.00 1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

รวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.98

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เรื่อง
ความสุขของฉัน

3.ความสุขของฉัน

เรื่อง

รวม

รายการประเมิน

1.ชื่อกิจกรรม
2.มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.สาระสาคัญ
5.จุดประสงค์การเรียนรู้
6.สื่อการเรียนรู้
7.กิจกรรมการเรียนรู้
8.การวัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลรวม ค่า
ของ IOC
คะแนน
5.00 1.00
5.00 1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เรื่อง
ภาชนะเก๋ไก๋

4.ภาชนะเก๋ไก๋

เรื่อง

รายการประเมิน

1.ชื่อกิจกรรม
2.มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.สาระสาคัญ
5.จุดประสงค์การเรียนรู้
6.สื่อการเรียนรู้
7.กิจกรรมการเรียนรู้
8.การวัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลรวม ค่า
ของ IOC
คะแนน
5.00 1.00
5.00 1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

รวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เรื่องเฉลิม
ฉลองวัฒนธรรมไทย

5.เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทย

เรื่อง

รวม

รายการประเมิน

1.ชื่อกิจกรรม
2.มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.สาระสาคัญ
5.จุดประสงค์การเรียนรู้
6.สื่อการเรียนรู้
7.กิจกรรมการเรียนรู้
8.การวัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลรวม ค่า
ของ IOC
คะแนน
5.00 1.00
5.00 1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก เรื่อง
ความรัก

6.ความรัก

เรื่อง

รายการประเมิน

1.ชื่อกิจกรรม
2.มาตรฐานการเรียนรู/้
ตัวชี้วัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.สาระสาคัญ
5.จุดประสงค์การเรียนรู้
6.สื่อการเรียนรู้
7.กิจกรรมการเรียนรู้
8.การวัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

ผลรวม ค่า
ของ IOC
คะแนน
5.00 1.00
5.00 1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

รวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รายการ
ประเมิน คนที่ 1
ข้อที่ 1
1
ข้อที่ 2
1
ข้อที่ 3
1
ข้อที่ 4
1
รวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1

ผลรวมของ ค่า IOC
คะแนน
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
1.00

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินการสร้างสรรค์ผลงาน
รายการ
ประเมิน คนที่ 1
ข้อที่ 1
1
ข้อที่ 2
1
ข้อที่ 3
1
ข้อที่ 4
1
ข้อที่ 5
1
ข้อที่ 6
1
ข้อที่ 7
1
ข้อที่ 8
1
ข้อที่ 9
1
ข้อที่ 10
1
รวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของ
คะแนน
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ค่า IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
รายการ
ประเมิน คนที่ 1
ข้อที่ 1
1
ข้อที่ 2
1
ข้อที่ 3
1
ข้อที่ 4
1
ข้อที่ 5
1
ข้อที่ 6
1
ข้อที่ 7
1
ข้อที่ 8
1
ข้อที่ 9
1
ข้อที่ 10
1
ข้อที่ 11
1
ข้อที่ 12
1
ข้อที่ 13
1
ข้อที่ 14
1
ข้อที่ 15
1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของ
คะแนน
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ค่า IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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รายการ
ประเมิน คนที่ 1
ข้อที่ 16
1
ข้อที่ 17
1
ข้อที่ 18
1
ข้อที่ 19
1
ข้อที่ 20
1
รวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1

ผลรวมของ
คะแนน
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00

ค่า IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.98

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางแสดง ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ศิลปศึกษาบนฐานทางเลือก
รายการ
ประเมิน คนที่ 1
ข้อที่ 1
1
ข้อที่ 2
1
ข้อที่ 3
1
ข้อที่ 4
1
ข้อที่ 5
1
ข้อที่ 6
1
ข้อที่ 7
1
ข้อที่ 8
1
รวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของ
คะแนน
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ค่า IOC

แปลผล

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายณชนก หล่อสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2534 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในปีพ.ศ. 2552 จากนั้นสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกศิลปกรรม
ศาสตร์ศึกษา สาขาทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพ.ศ.2559 และเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิล ป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ.2559

