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This research study is aimed to 1) develop and evaluate the validity of the development of Art-Based
learning instructional model 2) evaluate the effectiveness of Art-Based learning instructional model, and 3) disseminate
the model in convergent parallel design. The subject were 30 second year undergraduate students in Teaching Chinese
as a Foreign Language Students who enrolled Music and Chinese Art course in the first semester of academic year
2016. The convergent parallel group volunteered from 3 courses. They were students from Faculty of Education,
Silpakorn University: 30 fourth year students who enrolled Chinese in daily life course, 30 students from any majors
who enrolled Thai boxing course as elective course and 30 students who enrolled creative digital photography. The
research instruments consisted of Art Based learning instructional model to promote creative task model, teaching
manual for model usage, lesson plans, comprehension achievement test, creative task evaluation form and questionnaire
of satisfaction toward the model, mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis were applied to
analyze data.
The results were as follows:
1. The “SILPA model”, the learning process which had five steps, a) Stimulate Creative Thinking: S
b) Introducing Creative Work Concept: I, c) Learning by Doing: L ,d) Presenting Creative Work: P and e) Assessing
and Reflecting: A .The model was validated in the good level.
2. After using the SILPA model, the students’ comprehension were higher than before receive the
instruction at a .05 significance level, the students who learning by SILPA model, the students’ creative task production
were increased to a high level and the students had opinion toward learning activities of the model to a high level.
3. From the parallel group, students’ creative task production were at good level after learning with the
model and students’ opinions toward the learning activities was at high level as well.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
งานด้านการศึ กษาศิ ลปะและวัฒนธรรมนั้น คื องานสร้ างสรรค์ความเจริ ญทางปั ญญา
และทางจิตใจซึ่ งเป็ นทั้งต้นเหตุท้ งั องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริ ญด้านอื่น ๆ ทั้งหมด และ
เป็ นปั จจัย ที่ จ ะช่ ว ยให้ เรารั ก ษาและด ารงความเป็ นไทยไว้ไ ด้ สื บไป (พระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั : ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม
2513)
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่ งมุ่งพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ
และให้บุคคลเป็ นผูน้ าทางด้านการออกแบบในทุ กแขนงอย่างสร้ างสรรค์จากแผนความสามารถ
ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา ฉบับ ที่ 11 เน้น กระบวนการมี ส่ วนร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
อุดมศึก ษาไทย ในช่ วงปี 2555-2559 ต้องมี การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่ อเป็ นแหล่ งความรู ้ ที่
ตอบสนองการแก้ไขปั ญหาวิกฤติและชี้ นาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชาติและท้องถิ่ นโดยเร่ งสร้าง
ภู มิ คุ ้ม กันในประเทศให้ เข้ม แข็งขึ้ นภายใต้หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และต้องส่ งเสริ ม การ
พัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลก โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒ นาคนและสั งคมไทยให้มี คุณ ภาพ ผลิ ตกาลังคนที่ มี ศกั ยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่ อ ด ารงชี พ ตนเองและเพื่ อ ช่ วยเหลื อ สั ง คม มี คุ ณ ธรรม มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ และมี สุ ข ภาวะทั้ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ รวมทั้ง พัฒ นาอาจารย์ใ ห้ เป็ นมื อ อาชี พ และ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมืออาชี พให้เป็ นอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
(แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การศึกษาเป็ นปั จจัยในการดารงชี วิตที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนอยูต่ ลอดเวลาเพื่อ
พัฒนาตนเองครอบครัวหน้าที่ การงานตลอดจนความก้าวหน้าและความมัน่ คงของประเทศแต่ใน
สองทศวรรษที่ ผ่านมาวงการศึ กษาทั้งในและต่างประเทศพบว่าการพัฒนาสติ ปั ญญายังทาได้ใน
ขอบเขตที่ จากัดและยังไปไม่ถึงเป้ าหมายสู งสุ ดที่ ตอ้ งการส าหรั บประเทศไทยนั้นพบว่าคุ ณภาพ
การศึกษายังไม่ปรากฏผลเป็ นที่น่าพึงพอใจผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตร
ต่ า ในมาตรฐานด้า นผู ้เรี ย นเกี่ ย วกับ การมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการคิ ด อย่า งเป็ นระบบ (คิ ด
วิเคราะห์สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ) มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตรเพียง
1

2
ประมาณร้อยละ 12 และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองรักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพียงร้อยละ 24 (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552)
ยุทธศาสตร์ สาคัญภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี ที่ เน้นในเรื่ องการพัฒนาสู่ “ความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง ” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” “ประเทศไทย 4.0” ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนผ่านทั้งระบบใน
4 องค์ประกอบสาคัญ คือ 1) เปลี่ ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิ ม (Traditional Farming) ในปั จจุบนั
ไปสู่ การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริ หารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ต้องร่ ารวยขึ้น และเป็ นเกษตรกรแบบเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) 2) เปลี่ยนจาก Traditional
SMEs หรื อ SMEs ที่มีอยูท่ ี่รัฐต้องให้ความช่วยเหลื ออยูต่ ลอดเวลา ไปสู่ การเป็ น Smart Enterprises
และ Startups ที่ มี ศกั ยภาพสู ง 3) เปลี่ ยนจาก Traditional Services ซึ่ งมี การสร้ างมู ลค่ าค่อนข้างต่ า
ไปสู่ High Value Services และ 4) เปลี่ ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่ แรงงานที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยว
และทักษะสู งโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจยั และพัฒนา (สุ วทิ ย์ เมษินทรี ย,์ 2559)
การศึกษาในระบบโรงเรี ยนของไทยได้เริ่ มขึ้น ในปี พ.ศ. 2414 เมื่อโรงเรี ยนหลวงได้ถือ
กาเนิ ดขึ้นในพระบรมมหาราชวังเป็ นครั้งแรกและถื อเป็ นการเริ่ มต้นของการปรับตัวตามอิทธิ พล
ตะวันตกเมื่อโรงเรี ยนหลวงตั้งขึ้นเป็ นครั้งแรก (2414) โดยมุ่งเน้นการรู ้ หนังสื อและอบรมสั่งสอน
ขนบธรรมเนียมข้าราชการเพื่อเตรี ยมคนไปรับราชการและต่อมาการรู ้หนังสื อก็ขยายตัวไปสู่ วชิ าเลข
ประวัติศาสตร์ บัญชี ภาษาอังกฤษและวิท ยาศาสตร์ แต่ยงั ไม่ พ บหลักฐานว่ามี การเรี ยนการสอน
ศิลปะในระบบโรงเรี ยนในระยะเริ่ มแรกนั้นจนถึ งหลักสู ตรการศึกษาฉบับแรกของไทยในปี พ.ศ.
2438 พบว่าศิลปะซึ่ งกินความเฉพาะ “การวาดเขียน” ได้เข้ามามีบทบาทในหลักสู ตรระบบโรงเรี ยน
ซึ่ งก่อนหน้านั้นศิ ลปะได้มีบทบาทอยู่ในวัดในกลุ่ มช่ างฝี มือหรื อในหมู่ช่างฝี มื อประจาราชสานัก
และการศึกษาศิลปะในเวลานั้นก็เป็ นในเชิ งช่ างฝี มือ (วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2548: 15-16) ซึ่ งเป็ นลักษณะ
การจัดการเรี ยนการสอนศิลปะในลักษณะเสมือนจริ ง หรื อในเชิงช่างเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่
ต่อมาหลักสู ตรการศึกษาตั้งแต่ระดับมูลศึกษาจนถึงมัธยมสู ง ในปี พ.ศ. 2452 และ พ.ศ.
2454 โดยเฉพาะศิลปศึกษาได้มีความเชื่อแยกออกเป็ น 2 ด้าน คือ 1) การวาดเขียนซึ่งมีเป้ าหมายและ
กระบวนการเป็ นไปในเชิ งศิ ล ปะ (Art) ที่ มุ่ งเน้นการเขี ยนภาพจากของจริ ง และ 2) การฝี มื อที่ มี
เป้ าหมายและกระบวนการเป็ นไปในเชิ ง งานช่ าง (Craft) ที่ มุ่ ง เน้น ในเรื่ อ งการออกแบบซึ่ ง เป็ น
วิธีการตามอย่างชาติตะวันตกอย่างไรก็ตามแม้จะมีการพัฒนาหลักสู ตรอีกหลายครั้งในเวลาต่อมา
แต่ ก ารถ่ ายทอดวิธี ก ารสอนดังกล่ าวก็ ย งั สื บ ทอดเรื่ อยมาจนถึ งปี พ.ศ. 2502 แม้ในบางช่ วง เช่ น
หลักสู ตร ในปี พ.ศ. 2480 จะพบว่าแนวคิดทฤษฎีและกิจกรรมต่างๆได้รับอิทธิ พลจากสถาบันศิลปะ
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อย่างเด่ นชัดเช่ นศิ ลปะบาศกนิ ยม (Cubism) ที่ เน้นให้เลื อกเฉพาะสื่ อดลใจที่ เป็ นเส้นหรื อรู ปทรง
เรขาคณิ ตส่ วนภาพประดิษฐ์มุ่งเน้นการออกแบบตกแต่งโดยใช้รูปทรงธรรมชาติเป็ นหลักแต่ท้ งั หมด
ก็เป็ นเพียงการเน้นหนักไปในทางช่างฝี มือมากขึ้นเท่านั้น (การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะ
และการออกแบบ, 2558; ณัฐนนต์ สิ ปปภากุล, 2557, 2558)
หลักสู ตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2503 พบว่าศิลปะได้รับการพัฒนาไปเป็ นอย่างมากทั้งในแง่
เป้ าหมายที่ เปิ ดกว้างโดยคานึ งถึ งคุ ณค่าทางศิลปะคุ ณค่าในเชิ งผลสะท้อนและคุ ณค่าทางจิตวิทยา
นอกจากนั้นกิ จกรรมก็เปิ ดกว้างขึ้นเพื่อตอบสนองเป้ าหมายข้างต้นด้วยกิจกรรมที่เปิ ดเสรี ภาพและ
คานึ งถึงวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย (วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2548: 29) การสอนศิลปะในช่วงนี้ คือการตัดฉี ก
พับกระดาษ การสะสม การปั้ น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์ การประยุกต์ศิลปะไปใช้
ประโยชน์เป็ นต้นต่อมาหลังเหตุการณ์ ทางการเมืองที่สาคัญคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้
ส่ งผลให้เกิ ดการระดมความคิ ดของนักวิชาการและปั ญญาชนอย่างกว้างขวางและได้นาไปสู่ การ
ประกาศแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2520 ขึ้น (การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะและการ
ออกแบบ, 2558; ณัฐนนต์ สิ ปปภากุล, 2557, 2558)
มาถึงหลักสู ตรศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2524 ได้พยายามจัดการศึกษา
ออกเป็ นกลุ่มวิชาต่าง ๆ และศิลปศึกษาก็ได้รับการจัดเข้าไปอยูใ่ นกลุ่มที่มุ่งพัฒนาทางบุคลิกภาพ คือ
กลุ่มสร้างเสริ มลักษณะนิ สัยในระดับประถมศึกษาและกลุ่มพัฒนาบุคลิ กภาพในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นกิจกรรมศิลปศึกษาเป็ นไปในลักษณะผลสะท้อนที่เป็ นนามธรรมมากกว่าตัวผลงานศิลปะที่
เป็ นรู ปธรรมโดยเน้นคุ ณค่าในการฝึ กปฏิ บตั ิ กิจกรรมในระดับ วัยเด็กไว้ 3 ด้าน คือ 1) คุ ณค่าทาง
จิตใจได้แก่ รสนิ ยมที่ พึ งต่ อศิ ล ปะการชื่ นชมต่ อธรรมชาติ แวดล้อมและการเห็ นคุ ณค่ าความงาม
2) คุณค่าทางกายภาพได้แก่การแสดงออกด้วยการริ เริ่ มสร้างสรรค์การแสดงออกตามความถนัดและ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และ 3) คุณค่าทางสังคมได้แก่การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นและการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (วิรุณ ตั้งเจริ ญ , 2548: 30-31) การศึ ก ษาศิ ล ปะมี อยู่เพี ย งในระบบ
โรงเรี ย นเป็ นด้านหลัก ขาดพลัง การศึ ก ษาศิ ล ปะในสั งคมและในครอบครั ว (งานบัณ ฑิ ตศึ ก ษา
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิ ตสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ, 2545: 15)
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข 2545) ได้ใ ห้
ความส าคัญ กับ ผูเ้ รี ยนและเน้นการสอนแบบบู รณาการมากขึ้ นดัง จะเห็ น ได้จากข้อบัญ ญัติดัง นี้
หมวด 4 แนวการจั ด การศึ ก ษามาตรา 22 การจัด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู ้เรี ยนทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้แ ละถื อ ว่าผู เ้ รี ย นมี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา23การจัดการ
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ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสาคัญทั้ง
ความรู ้ คุณธรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
(วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2548: 49) จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวนับเป็ นแรงผลักดันให้เกิดกระบวน
ทั ศ น์ ใ หม่ ไ ปสู่ การพั ฒ นาแบบองค์ ร วม (Interdisciplinary Approach) ซึ่ งเป็ นการบู ร ณาการ
(Integration) มิ ติ ต่ า ง ๆ ของสั ง คมวัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้อ มเข้า ด้ว ยกัน และช่ ว ยผลัก ดัน ให้
ศิลปศึกษาก้าวไปสู่ กระแสหลังสมัยใหม่หรื อกระแสโลกาภิวตั น์ ซึ่ งอาจเรี ยกว่า พหุ ศิลปศึกษา (Arts
education) ดัง ที่ วิ รั ต น์ ปิ่ นแก้ว (2554: 71) อธิ บ ายว่ า ศิ ล ปศึ ก ษาในยุ ค หลัง สมัย ใหม่ ต้อ งอาศัย
แนวคิดการมองอย่าง องค์รวมในบริ บทของศิลปะเพื่อเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมซึ่ งหมายถึงต้อง
เชื่ อมโยงมานุ ษ ยวิท ยาและสั งคมวิท ยาเข้ามาเกี่ ยวข้องกับ ศิ ลปศึ กษาด้วยการสอนศิ ล ปศึ กษาใน
สถาบันการศึกษาต้องเข้าใจปรากฏการณ์ของสังคมและต้องเข้าใจความหมายของมนุษย์ ความหมาย
ของศิลปะในบริ บทของยุคหลังสมัยใหม่เพื่อเชื่ อมต่อศิลปะ มนุ ษย์ สังคม ธรรมชาติเข้าด้วยกันบน
พื้นฐานของความหลากหลายของความยัง่ ยืน (ธวัชชานนท์ สิ ปปภากุล, 2550: 260) ปั จจุบนั การ
สอนด้วยวิธีการบรรยาย ซึ่ งเน้นเนื้ อหาและการท่องจาเป็ นอย่างสู งทาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยของ
นัก ศึ กษาที่ ล งทะเบี ยนเรี ยนในรายวิช าดนตรี และศิ ล ปะจี นไม่ บรรลุ เป้ าประสงค์ข องผลสั มฤทธิ์
เท่ าที่ ค วรซึ่ งมี เกณฑ์ ในการให้คะแนน คือ 85-100=A 80-84=B+ 75-79=B 70-74=C+ 65-69=C
60-64=D+55-59=D จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในจานวน 30 คน ได้คะแนนเกิ น 85 จานวน 3
คน คะแนนเกิ น 80 จานวน 9 คน คะแนนเกิ น 75 จานวน 15 คน และได้คะแนนเกิ น 70 จานวน 3
คน ซึ่ งจากผลสั ม ฤทธิ์ ดังกล่ าวเป็ นเหตุ ปั จจัยในการส่ งผลต่อการพัฒนารู ป แบบการสอนเพื่ อให้
ผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ ึน และทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความเห็ นสอดคล้องกับศิลปศึกษาใน
ยุคหลังสมัย ที่ ให้ความส าคัญ กับ การบู รณาการและจิ นตภาพเป็ นการบู รณาการความรู ้ เชื่ อมโยง
กับ สหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary Approach) ในลัก ษณะมิ ติ ซ้อ นหลากหลายความคิ ด มี พ ลวัต
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเป็ นความรู ้ ที่ผสานกับจินตนาการอัลเบิ ร์ตไอน์สไตน์
กล่ า วถึ ง จิ น ตนาการว่ า “Imagination is More Important Than Knowledge” นั่ น ก็ ห มายความว่ า
จินตนาการมีความสาคัญมาก่อนความรู ้ เพราะความรู ้น้ นั มีขอ้ จากัดขณะที่จินตนาการทาให้เกิดการ
วิวฒั นาการก้าวไปข้างหน้าจินตนาการสามารถทาให้มนุ ษย์หาหนทางไปยังโลกแห่ งอนาคตและ
สามารถเดินทางไปยังดวงจันทร์ และดาวอังคารได้ในที่สุดนัน่ ก็เพราะว่ามนุ ษย์ได้จินตนาการว่าใน
ห้วงอวกาศหรื อในจักรวาลอันกว้างใหญ่น้ นั มีอะไรบ้างต่อมานักวิทยาศาสตร์ จึงพยายามแสวงหา
ความรู ้คิดค้นและหาหนทางไปตามจินตนาการก่อนหน้านั้นในการจัดการเรี ยนการสอนศิลปะเป็ น
ฐานระดับ ชั้นสู งขึ้ นมาอี ก อาจให้ ผูเ้ รี ยนสร้ างสรรค์ผ ลงานในเครื่ องมื อสื่ อสารสมัย ใหม่ หรื อใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อศิลปะอาจเกิดขึ้นได้ในทุกหนทุกแห่ งสามารถใช้สื่อวัสดุได้หลากหลาย
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ประเภทไม่ยึดติดวิธีการเก่าๆไม่จากัดความคิดไม่จากัดสถานที่และเวลาและในอีกหลาย ๆ วิธีการ
เป็ นต้น จึงจะนับได้ว่าเป็ นวิธีการสอนแบบบูรณาการเป็ นพหุ ศิลปศึกษาและเป็ นการเน้นที่ผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญอย่างแท้จริ ง (การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ, 2558; ณัฐนนต์
สิ ปปภากุล, 2557, 2558)
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ปรั ช ญา “ศิ ล ป์ และศาสตร์ สร้ า งสรรค์ ช าติ ย งั่ ยื น ” ปณิ ธ าน
“สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” วิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนา
แห่ งการสร้างสรรค์” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) นั้นสอดคล้องกับความมุ่งหมายในการส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู ้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการดาเนิ น
ชี วิต สามารถแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างมี เหตุ ผล คิดอย่างเป็ นระบบ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยเรื่ องแนวการจัดการศึกษาใน
หมวด 4 มาตราที่ 22 ยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการ
สอนที่บูรณาการกับการสร้างสรรค์งานศิลปะเปิ ดโอกาสให้เด็ก ได้แสดงออกทางอารมณ์ ความคิด
คานึ งและสติปัญญา ความสาเร็ จในการทางานจะช่วยให้เกิดความสบายใจ มีความสุ ขและเกิดความ
ภาคภูมิใจซึ่ งจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์และมีความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นผลต่อบุคลิกภาพที่
ดี (2549: 66) เป็ นที่ยอมรับกันว่า ศิลปะคือผลงานอันเป็ นความพากเพียรของมนุ ษย์ ซึ่ งต้องใช้ความ
พยายามด้วยฝี มื อและด้วยความคิด มนุ ษย์สร้างงานศิ ลปะขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้เป็ นที่ยินดี
และขัดเกลาความคิดและจิตใจ อันเป็ นวิธีการหนึ่งของการสนองสัญชาติญาณของมนุษย์ที่นิยมยินดี
ต่อความงามของศิลปวัตถุนอกเหนื อจากความงามของสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่ งมนุ ษย์คุน้ เคย
อยู่แ ล้วคุ ณ ค่ าของศิ ล ปะมี ค วามกว้างขวางและลึ ก ซึ้ ง นอกจากจะท าให้ เด็ ก ได้แสดงออกอย่า ง
สร้ างสรรค์แล้ว ศิลปะยังช่ วยส่ งเสริ มและความสามารถศึกษาทางด้านอื่นๆ อีกด้วย การเรี ยนรู ้จะ
เกิดขึ้นอย่างถาวรหากเด็กได้เรี ยนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ในสิ่ งนั้นๆ
ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ จะเกิ ดขึ้ นได้ด้วยการใช้กิจกรรมทางศิ ลปะเข้าช่ วย การแสดงออกอย่างสมบู รณ์ ท าง
ศิลปะจะช่ วยสร้ างบรรยากาศที่ ดีในการเรี ยนรู ้ (ทน เขตกัน, 2556: 2) ในด้านความคิดสร้างสรรค์
เป็ นคุ ณ ภาพที่ มี ในมนุ ษ ย์ทุ กคน หากได้มี ก ารส่ งเสริ ม พัฒ นาและนาไปใช้ให้เหมาะสมก็ จะเกิ ด
ประโยชน์มหาศาล ดังนั้นหากประชากรในสังคมใดมีทรัพยากรบุคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและ
จานวนมาก ก็ยอ่ มจะเป็ นแรงขับให้สังคมนั้นพัฒนารุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว คนที่มีความคิดสร้างสรรค์
จึ ง เป็ นที่ ต้อ งการยิ่ ง ในทุ ก สั ง คมทุ ก หน่ ว ยงาน (อารี รั งสิ นัน ท์ , 2532) การศึ ก ษาเรื่ อ งความคิ ด
สร้ างสรรค์ไ ด้รับ ความสนใจและขยายการศึ ก ษาวิจยั กัน กว้างขวาง มากขึ้ น เพราะตระหนัก ถึ ง
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ความสาคัญของความคิ ดสร้ างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนางานทุ กสาขา รวมทั้งการพัฒนางาน พัฒนา
บุคลและอื่น ๆ ซึ่ งก็เป็ นการเพิ่ มคุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพของงานและของคน (อารี รังสิ นันท์,
2532: 23)
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการคิดทางสมองซึ่ งสามารถคิดได้หลากหลายและ
แปลกใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ทฤษฎี หรื อปฏิ บตั ิได้อย่างรอบคอบและถู กต้อง จนนาไปสู่ การ
คิดค้นและนวัตกรรม Creativity มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “creo” = to create, to make = สร้าง
หรื อทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คือ ปรากฏการณ์ที่บุคคลสร้างสรรค์”สิ่ งใหม่” อาทิ ผลผลิต การ
แก้ปัญหา นวัตกรรม หรื องานศิลปะ ฯลฯ ซึ่ งมีคุณค่า การจะตีความเกี่ยวกับ “ความใหม่” ขึ้นอยูก่ บั
ผูส้ ร้ างสรรค์หรื อสังคม หรื อแวดวงที่ สิ่งใหม่ น้ นั เกิ ดขึ้ น การประเมิ นคุ ณ ค่าก็ในทานองเดี ยวกัน
คุณสมบัติที่มกั ใช้ในการตีความ “ความใหม่” ประกอบด้วย 1) สิ่ งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
2) สิ่ งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยูท่ ี่อื่นแต่มีผสู ้ ร้างสรรค์ข้ ึนใหม่โดยอิสระ 3) การคิดวิธีดาเนินการใหม่
4) ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ ตลาดที่แตกต่างออกไป 5) คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปั ญหา และ
6) เปลี่ ย นแนวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งจากผู ้อื่ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ ความคิ ด ใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ
ทัศนคติใหม่ ๆ ความเข้าใจและการมองปั ญหาในรู ปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่
ชัดเจน คื อ ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ละคร สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิ ค แต่ บ างครั้ ง
ความคิดสร้ างสรรค์ก็มองไม่เห็ นชัดเจน เช่ น การตั้งคาถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิด
ซึ่ งให้คาตอบบางอย่าง หรื อการมองโลกหรื อปั ญหาในแนวนอกกรอบ (เครื อข่ายครู นอ้ ย, 2558)
จากแนวคิ ด กระบวนการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ สู่ ก ารศึ ก ษาในศตวรรษใหม่ การให้
การศึ ก ษาส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึ กษาที่ จะท าให้โลกเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
รวมถึงโอกาสและสิ่ งที่เป็ นไปใหม่ ๆ ที่น่าติดตามค้นหาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึกษาที่
ให้ผเู ้ รี ยนเกี่ยวข้องกับปั ญหาอันเป็ นจริ ง เกี่ยวข้องกับความเป็ นมนุษย์และคาถามเกี่ยวกับอนาคตเชิ ง
วัฒนธรรม สังคมและสากลไม่จากัดอยูแ่ ต่ในห้องเรี ยน ผูส้ อนจะเปลี่ยนจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้ไปเป็ น
ผูใ้ ห้การช่วยเหลือต่อผูเ้ รี ยนเป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสื บค้น
(Create a Culture of Inquiry) (กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา: กรณี ทศั นะต่อการศึ กษาศตวรรษ
ที่ 21, 2556) จัดการศึ ก ษาแบบเดิ ม มุ่ งเน้นไปที่ ความเป็ นจริ ง การจดจา ทัก ษะเบื้ องต้น และการ
ทดสอบที่ยงั ไม่ได้สร้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เฉกเช่นระบบ
การศึ ก ษาในประเทศฟิ นแลนด์ แ ละสิ ง คโปร์ ได้เริ่ ม น าแนวคิ ด การเรี ย นแบบสร้ า งสรรค์แ ละ
นวัตกรรมเป็ นฐานเพื่ อผลสั ม ฤทธิ์ ที่ สู งขึ้ น ให้ก ับ ผูเ้ รี ยน (Trilling and Fadel, 2009: 57) ดังนั้น ใน
ศตวรรษที่ 21 ‘ความรู ้’ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะใช้แข่งขันในด้านต่าง ๆ ได้อีกต่อไป แต่ตอ้ ง
ประกอบด้ว ย “ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ” ของบุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนที่ รู้ ว่ า จะน าความรู ้ ไ ปใช้ ใ นการ
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สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในแบบใด การวิจยั ทางการศึกษาที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ด้วยศิลปะเป็ นฐานเป็ นการตอบสนองความเจริ ญเติบโตทางศิลปะ ทั้งด้านการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน และการประเมินผลความคิดสร้ างสรรค์ ได้เกิดคาว่า การวิจยั ด้วยศิลปะเป็ น
ฐาน สามารถนิยามได้วา่ เป็ นความพยายามในการก้าวข้ามผ่านขอบเขตที่ถูกจากัดไว้ของการสื่ อสาร
ทางอ้อ ม เพื่ อ เป็ นการให้ ค วามหมายของบางสิ่ ง บางอย่า งที่ ไ ม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ (Barone and
Eisner, 2011: 1) หรื อกล่ าวสรุ ปได้ว่า เป็ นการสลายขี ดจากัดในด้านความเป็ นนามธรรมสู งอย่าง
ศิลปะนัน่ เอง ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถของมนุ ษย์ที่เป็ นสากล สามารถหล่อเลี้ ยงและ
ปลูกฝังทาให้ทุกคน มีความคิดสร้างสรรค์และเชื่ อว่าทุกคนสามารถทา “ศิลปะ” ได้ แม้ในบริ บทที่
แตกต่างกัน และอาจจะขัดกับความเชื่ อทัว่ ไป และศิลปะไม่ได้เป็ นเพียงสิ่ งที่ทาโดยผูท้ ี่เราเรี ยกว่า
ศิลปิ นเท่านั้น อีกต่อไป ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการปฏิ บตั ิที่เกิ ดขึ้นได้กบั คนทุกคน การเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานในการศึกษา ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ รสนิยมทางศิลปะ การฝึ ก
ปฏิบตั ิทางศิลปะ ทักษะและความชานาญทางศิลปะ ในการให้ส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องของมนุ ษย์
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ การส่ งเสริ ม ความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการในระดับอุดมศึก ษา โดยเฉพาะ
ศิลปะและมนุ ษยศาสตร์ (Nick Wilson,2558) การจัดการเรี ยนสอนด้วยศิลปะเป็ นฐานกับการศึกษา
มุ่งเน้นไปที่ บทบาทของศิลปะและศิลปะในชี วติ ประจาวัน เป็ นรู ปแบบใหม่ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
โลกมากยิ่งขึ้นการจัดการเรี ยนสอนด้วยศิลปะเป็ นฐานกับการศึกษาสามารถดาเนิ น การสอนได้กบั
ผูเ้ รี ยนทุกคนที่ จะเปิ ดฝึ กให้มองข้ามกฎหรื อระเบียบทางวินยั แบบเดิม ๆ (David Beare, Springgay
and others, 2008)
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ เป็ นศาสตร์ เกี่ ยวกับศิลปะและ
จิตวิทยาการสอนหรื อการจัดการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในด้านมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุ ณ ภาพสามารถพัฒ นาเศรษฐกิ จสั งคมและสิ่ งแวดล้อมให้ มี ก ารพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาและข้อ โต้แ ย้งโดยการแสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการแสวงหา
ทางเลื อ กใหม่ ที่ เหมาะสมและปฏิ บ ัติไ ด้มี ค วามเป็ นผูน้ าทางปั ญ ญาในการคิ ด พัฒ นางานอย่า ง
สร้ างสรรค์ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และการมี ความเอาใจใส่ ช่วยเหลื อและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ ม
และระหว่ า งกลุ่ ม ได้อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ และมี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ มี รู ป แบบ
หลากหลายได้อย่างสร้ างสรรค์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชี พ อย่างมี นวัตกรรม (กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ, 2554: 2-4) ซึ่ งแนวคิดที่ สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยนเพิ่มศักยภาพในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปั ญหา คิ ดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ นั้น ได้แก่ แนวคิ ดการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน จากการศึกษางานวิจยั ต่างประเทศมีนกั การศึกษาของสหรัฐอเมริ กาจานวนหนึ่ งได้
เสนอการพัฒ นารู ป แบบจัดการเรี ยนการสอนแบบสะเต็ม ศึ ก ษา (STEM) ที่ ป ระกอบด้วยวิชาที่
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เกี่ ยวข้องกับ การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จอัน ได้แก่ วิท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรม (Engineer) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) โดยนาศิลปะ (Art) เข้ามาบูรณาการร่ วมด้วย
ในลักษณะของการใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้เกิ ดเป็ นการศึกษาในรู ปแบบที่เรี ยกว่า STEAM ซึ่ งมีใช้
กันอย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กาจากแนวการจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะดังกล่าว
มีนกั การศึกษาจานวนหนึ่ งเสนอว่าควรมีการเสริ มART หรื อนาศิลปะศาสตร์ในทุก ๆ แขนง (ได้แก่
ทัศนศิลป์ ดนตรี การละคร วรรณศิลป์ ตลอดจนสังคมศาสตร์ ) เข้าไปในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยทาให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ STEAM ขึ้นมา
แนวคิดเกี่ยวกับ Artful Learning Model พัฒนาโดย Bernstein (1990) ซึ่ งมีความเชื่ อ
ว่า แก่ นของการสร้ างสรรค์ท างศิ ลปะ ไม่ ว่าจะเป็ นทัศ นศิ ล ป์ ดนตรี นาฏศาสตร์ และการละคร
สามารถส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ท ัก ษะการอ่ า น การเขี ย น หรื อ ทัก ษะทางตรรกะคณิ ตศาสตร์ ไ ด้
องค์ประกอบในกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ Artful Learning จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4
ส่ วน อัน ได้แก่ ป ระสบการณ์ (Experience) การเสาะหาข้อมู ล (Inquiry) การสร้ างสรรค์ (Create)
และการสะท้อนผล (Reflect) หรื อแนวคิดเกี่ยวกับการสอนด้วยศิลปะเป็ นฐานในงานประจาเกี่ยวกับ
ธุ รกิ จ งานออกแบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิ จ นวัตกรรม โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21
(Nick Nissley, 2010: 8)
แน วคิ ด เกี่ ยวกั บ Artful Thinking (Project Zero) พั ฒ นาโดย Harvard Graduate
School of Education ร่ วมกับกลุ่ มโรงเรี ยนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990)จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
“การคิ ด เชิ ง ศิ ล ปะ “Artful Learning” เน้น การพัฒ นาให้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นากระบวนการเชื่ อมโยง
ความคิด เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการคิดอย่างมี เหตุผล ซึ่ งมี ส่วนช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ในรายวิชา
ศิลปะและกลุ่มรายวิชาอื่น ๆ โครงการที่ ชื่อว่า Project Zero ซึ่ งมีธีมในการเรี ยนรู ้แบบอาศัยมโน
ทัศ น์ (Visible Thinking) ทั้งนี้ กระบวนการของ Artful Thinking ประกอบด้วย องค์ประกอบที่
เกี่ ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั 6 องค์ประกอบ ซึ่ งได้แก่ การฝึ กคิ ดเป็ นกิ จวัตร (Thinking Routines) การ
สร้างสรรค์ชิ้นงานทางศิลปะ (Works of Art) ความเชื่ อมโยงกับหลักสู ตร (Curricular Connections)
การคิ ด แบบใช้ มโนทัศ น์ (Visible Thinking) และกลุ่ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งครู ผู ้ส อน
(Teacher Study Groups) โดยเป้ าประสงค์ใหญ่ๆของการจัดการเรี ยนการสอนมี 2 ประการ คือ 1)
ครู ผูส้ อนสามารถสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างตัวชิ้ นงานศิ ลปะกับเนื้ อหาหลักสู ตรได้อย่างเต็มที่
และ 2) ครู ผู ส้ อนสามารถน าศิ ล ปะเป็ นสื่ อน าให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ดความสามารถในการเชื่ อ มโยงทาง
ความคิดได้ (Harvard Graduate School of Education ร่ วมกับกลุ่มโรงเรี ยนเทศบาลในเขตมิชิแกน,
1990)
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แนวคิ ด ของเทย์เลอร์ และแลดคลิ น (Tyler and Lanklien, 2009: 56-60) ได้ก ล่ า วถึ ง
แนวคิ ดศิ ลปะเป็ นฐานว่าการคิดสร้างสรรค์ตอ้ งการลงมือปฏิ บตั ิจริ ง ประกอบด้วย 1) ทักษะการ
ถ่ายโอน (Skills Transfer) วิธีการที่ใช้ศิลปะเป็ นฐานสามารถอานวยความสะดวกในด้านการพัฒนา
ทักษะทางศิ ล ปะที่ ส ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ในการตั้งค่ าขององค์ก ร 2) การฉายภาพความคิ ด
(Projective Technique) ผลของการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่ วยดึ งความรู ้ สึกเบื้องลึ กออกมาได้
ให้สามารถแสดงความคิดของตนและความรู ้สึกที่ไม่อาจจะเข้าถึงได้ ด้วยวิธีการพัฒนาแบบเดิมโดย
ใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมื อในการสนับสนุ นให้เกิ ดการสะท้อนผ่านการฉายภาพ 3) สาระสาคัญของ
ภาพประกอบ (Illustration of Essence) การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้ผูม้ ี ส่วนร่ วมสามารถ
เข้าถึ งสาระสาคัญของแนวคิดได้ และ 4) การลงมือทา (Make) การได้ลงมือปฏิ บตั ิเป็ นการแสดง
ความเป็ นตัวตนและการเข้าถึงชีวติ เชิงลึกได้
จากหลักสู ตรศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาการสอนภาษาจี นในฐานะภาษาต่างประเทศ
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธี สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2556 ซึ่ งเป็ น
หลักสู ตร 5 ปี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาและการถ่ายทอดภาษาจีน
และความรู ้เกี่ ยวกับวรรณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเพื่อเป็ นพื้นฐานอันสาคัญในการเรี ยนภาษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนในรายวิชาดนตรี และศิลปะจีน ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการพัฒนา รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี โดยได้ทาการสารวจจากสภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสภาพปั ญหาของ
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิท ยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม จากการส ารวจความคิ ดเห็ นของนัก ศึ ก ษาที่ เคยผ่าน
การเรี ย นในรายวิช าดนตรี แ ละศิ ล ปะจี น เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นการสอนในรายวิช าดังกล่ า ว
นักศึ กษาให้ข ้อเสนอแนะว่ารายวิช าดนตรี และศิ ล ปะจี นมี เนื้ อหาที่ ต้องใช้ความจาเป็ นส่ วนมาก
เนื่ องจากเป็ นเนื้ อ หาด้านประวัติ ศ าสตร์ ท างดนตรี และศิ ล ปะจี น ซึ่ ง มี ป ระวัติความความเป็ นมา
อันยาวนาน การจัดการเรี ยนการสอนครอบคลุมตั้งแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะร่ วมสมัยใน
ยุคปั จจุบนั ซึ่ งการเรี ยนการสอนเกี่ยวเนื่ องกับบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่มีความสาคัญ
อัน ลึ ก ซึ้ ง ราชวงศ์ที่ มี อายุอนั ยาวนานผลัดเปลี่ ยนกันหลายราชวงศ์และงานศิ ล ปกรรมที่ มี ความ
สลับซับซ้อน ทั้งกระบวนการคิด ปรัชญาและความเชื่ อของชาวจีน เทคนิ คที่มีความสลับซับซ้อน
ล้วนแล้วแต่ตอ้ งใช้ความเข้าใจและการจดจาเป็ นอย่างสู ง จึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอน สื่ อการสอนเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการจดจารายละเอียดทางประวัติศาสตร์
ได้ง่ายยิง่ ขึ้น และจดจาได้มากขึ้น การเรี ยนประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน นอกจากเป็ นศาสตร์ การสอนที่มี
เนื้ อหาวิชามากแล้ว อีกทั้งตัวเนื้ อหารายวิชาทาให้บรรยากาศการเรี ยนการสอนไม่เอื้ออานวยต่อการ
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เรี ยนรู ้ของนักศึกษา ด้วยสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวผูว้ ิจยั มีความประสงค์และ
สนใจพัฒนาแนวทางจากแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนโดยศิลปะเป็ นฐานซึ่ งเป็ นแนวคิดในการ
น าศิ ล ปะเข้า ไปมี ส่ ว นในการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ นการขยายความเข้าใจของนัก ศึ ก ษาด้ว ยการ
สร้างสรรค์งาน ซึ่ งหลักการแนวคิดดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็นว่าเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นส่ วน
ในการเติมเต็มทั้งด้านความรู ้ ความเข้าใจ การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ตอ้ งใช้การประมวลองค์ความรู ้
และความสามารถทางทักษะของการสร้ างสรรค์ทางความคิ ด การสอนด้วยการใช้ศิลปะเป็ นฐาน
(Art Base) เป็ นการน าหลัก การทางศิ ล ปะเข้าไปร่ วมจัดกระท ากับ เนื้ อหาวิช า รายวิช า ท าให้ต ัว
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างชิ้นงานขึ้น นอกจากผูเ้ รี ยนจะได้เกิ ดความรู ้ที่ลึกซึ้ งจากการลงมือปฏิบตั ิเพื่อขยาย
องค์ความรู ้แล้ว การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานยังช่ วยในเรื่ องของการส่ งเสริ มเรื่ อง
ของทักษะสัมพันธ์ (Relationship) การทางานร่ วมกันเป็ นทีม (Collaborative) และทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาแนวคิดทฤษฎีของการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ
การใช้ศิลปะเป็ นฐานมาเป็ นพื้นฐานพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนด้วยศิ ลปะบู รณการ
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี นอกจากนั้นรู ปการเรี ยนการสอนที่
พัฒ นาขึ้ น จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ต่อไป และผูเ้ รี ยนสามารถที่จะนาความรู ้ วิธีการ
เรี ยนรู ้ และทักษะปฏิ บตั ิไปใช้ในโอกาสที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ และจาก
การสนทนากลุ่มอาจารย์ผูส้ อนศิลปะในระดับอุดมศึกษา การสัมภาษณ์ เรื่ องแนวคิดในการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
นั้น อาจารย์ผู ส้ อนศิ ล ปะในระดับ อุ ด มศึ ก ษาได้ใ ห้ แ นวคิ ด ที่ น่ า สนใจว่า การสอนโดยการให้
นักศึกษาสร้ างชิ้ นงานขึ้ นจะทาให้นักศึ กษาเกิ ดการขยายองค์ความรู ้ ที่กว้างขึ้น มี การคิ ดเชื่ อมโยง
สัม พันธ์ อย่างเป็ นระบบ เกิ ดการวางแผนอย่างมี ข้ นั ตอน สามารถคิ ดสร้ างสรรค์ได้ ท าให้ผูเ้ รี ยน
พัฒนาทักษะที่หลากหลาย อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจต่อชิ้ นงาน การมีสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน การกล้าคิด การกล้าแสดงออกและเกิ ดความคงทนในความรู ้ ของนักศึกษา
โดยมีขอ้ เสนอแนะด้านการจัดการเรี ยนการสอนว่า ควรมีตวั อย่างให้นกั ศึกษาดูเพื่อเป็ นแนวทางใน
การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Best Practice) และอาจมีการสอนขั้นตอน วิธีการโดยให้ Artist
หรื ออาจารย์ผสู ้ อนศิลปะหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทางศิลปะได้เข้าร่ วมสอนในขั้นตอนการสอนสร้างชิ้นงาน
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
1. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) เป็ นการวิจยั ประเภทหนึ่ งที่
นามาใช้ในการแสวงหาและพัฒนาความรู ้ ทางด้านการศึกษา มีเป้ าหมายของการวิจยั เช่ นเดี ยวกับ
การวิจยั ประเภทอื่น ๆ คือ เพื่อแสวงหาและพัฒนาความรู ้ แต่ต่างกันในขั้นตอนของการดาเนิ นการ
วิจยั คือ เป็ นการวิจยั ก่อนแล้วนาผลการวิจยั มาพัฒนานวัตกรรม เมื่อได้นวัตกรรมแล้วนานวัตกรรม
ไปดาเนินการวิจยั และหลังจากนั้นนาผลที่ได้จากการใช้ไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขนวัตกรรมให้
ตอบสนองผูใ้ ช้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research: R1) คือ การศึกษาข้อมูล
พื้ น ฐานและความต้อ งการ ขั้น ตอนที่ 2 พัฒ นา (Develop: D1) คื อ การออกแบบและพัฒ นา
นวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 วิจยั (Research: R2) คื อ การนานวัตกรรมไปใช้จริ งกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Develop: D2) คือ การประเมิ นผลและปรับปรุ งนวัตกรรม (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ ,
2555: 239)
2. การออกแบบการเรี ยนการสอน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนหรื อการออกแบบการเรี ยนการสอน
(Instructional System Design: ISD หรื อ Instructional Design: ID) มี ส่ วนส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการ
จัด การเรี ย นรู ้ ที่ ต้ งั ไว้ โดยอาศัย หลัก การ แนวคิ ดวิธี ก ารเชิ งระบบ (Systematic Approach) มาใช้
อาศัย แนวคิ ดของ กาญจนา คุ ณ ารัก ษ์ (2545: 7) และครู ส (Kruse, 2009) ได้เสนอแนวคิ ดในการ
ออกแบบหรื อการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน หรื อที่เราเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ADDIE Model”
และรู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey, 2009: 1-8)
ดัง นั้ น ในการวิ จยั ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้ ก ระบวนการวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and
Development: R&D) (มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ , 2555) ประยุ ก ต์ ร่ ว มกับ การออกแบบระบบการเรี ย น
การสอนด้วยวิธี การเชิ งระบบ (System Approach) ที่ เรี ยกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รู ป แบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบของ ดิ กค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey, 2009) โดยใช้ระเบี ยบการวิจยั แบบการผสมผสานวิธีก ารวิจยั (Mixed Methods Research)
ตามแบบแผนการวิจยั แบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลักและ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีรอง (Creswell, 2011)
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3. แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (Art based Learning)
3.1 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่
เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวของนักศึกษาที่เน้นวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดไตร่ ตรองได้อย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสามารถพึ่งพา
ตนเองได้รู้จกั ร่ วมมื อกับผูอ้ ื่ นอย่างสร้ างสรรค์ช่วยพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมและนาความรู ้ ที่
ได้รับไปบูรณาการในการดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ขตามหลักการของทฤษฎี น้ ี ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็ นกับความรู ้ ความเข้าใจเดิ มที่มีมาก่อนนาความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ และปรากฎการณ์ ที่ พ บเห็ น มาสร้ า งเป็ นโครงสร้ างใหม่ ท างสติ ปั ญ ญา
(Kemil, 1991; Noddings, 1990; Von Glasserfeld, 1991; Henderson, 1992) แนวคิ ด ของ ฌองเพี ย
เจต์ (Jean Piaget) เรี ย กว่ า Cognitive Constructivism ที่ เชื่ อ ว่ า ถ้ า ผู ้เรี ย นถู ก กระตุ ้น ด้ว ยปั ญ หาที่
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางปั ญญาแล้วจะทาให้ผูเ้ รี ยนพยายามปรับ โครงสร้ างทางปั ญญาให้เข้าสู่
สภาวะสมดุ ลโดยวิธีการดู ดซึ มได้แก่การรับข้อมูลใหม่จากสิ่ งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้ างทาง
ปั ญญาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปั ญญาคือการเชื่ อมโยงโครงสร้างทางปั ญญาเดิมหรื อความรู ้
เดิ มที่มีมาก่ อนกับข้อมู ลข่าวสารใหม่จนกระทัง่ สร้ างความรู ้ ใหม่ข้ ึนมาหรื อเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ส่วน
แนวคิ ดของวีก็ อ ทสกี้ (Vygotsky) ได้เน้น บริ บ ททางสั งคมเรี ย กว่า Social Constructivism เชื่ อว่า
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่นซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการ
พัฒ นาด้านพุ ท ธิ ปั ญ ญา ส าหรับ จอห์ นดิ วอี้ (John Dewey) ได้เสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับ รู ป แบบการ
เรี ยนรู ้ Learning By Doing ที่เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ ควบคู่ไปกับการกระทาและผูเ้ รี ยนต้องมีการ
ทาความเข้าใจความรู ้ใหม่โดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมาเป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้อนั เป็ นความ
พยายามเชิ ง สั ง คมก่ อ ให้ เกิ ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เรี ย กว่า การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ที่ เน้ น
ความสาคัญของการสร้างความรู ้โดยกลุ่มคนในสังคมสาหรับแนวคิดของบรู เนอร์ (Bruner) เห็ นว่า
ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาจะมีบทบาทในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และเชื่ อว่าวุฒิภาวะอย่างเดี ยว
ไม่ เพี ย งพอต่ อการพัฒ นาโครงสร้ างความรู ้ ใหม่ ต้องมี องค์ป ระกอบอื่ น เกี่ ย วข้องเช่ นการพัฒ นา
ทางด้านภาษาและประสบการณ์เดิมเข้ามามีส่วนสาคัญในการเพิ่มความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญา
(รายงานการประชุมทางวิชาการวิจยั ทางการศึกษาครั้งที่ 11, 2548: 161-164: สุ วทิ ย์ มูลคา และอรทัย
มูลคา, 2545: 128-129)
3.2 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้แบบปั ญญานิ ยมหรื อพุทธิ นิยม (Cognitive Theory) ที่ ว่าด้วย
การเน้นกระบวนการทางปั ญญาหรื อความคิ ดกล่ าวคื อ กลุ่ มทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ ข องมนุ ษ ย์
ไม่ใช่เรื่ องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าเพียงเท่านั้นหากแต่การเรี ยนรู ้
ของมนุ ษย์น้ ันมี ความซับ ซ้อนเป็ นกระบวนการทางความคิ ดที่ เกิ ดจากการสะสมข้อมู ลการสร้ าง
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ความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและการแก้ปัญหา
ต่างๆการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุ ษย์ในการที่จะสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่
ตนเองทฤษฎีกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky)
3.3 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning)
ของเดวิดออซู เบล (David Ausubel) ออซู เบลเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ จะมี ความหมายแก่ ผูเ้ รี ยนหากการ
เรี ย นรู ้ น้ ัน สามารถเชื่ อมโยงกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งที่ รู้ ม าก่ อ น (Ausubel, 1963: 77-97) การน า เสนอ
ความคิดรวบยอดหรื อกรอบมโนทัศน์หรื อกรอบความคิด (Advance Organizer)ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
แก่ ผู ้เรี ย นก่ อ นการสอนเนื้ อ หาสาระนั้ น ๆ จะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ย นได้ เรี ย นเนื้ อ หาสาระนั้ นอย่ า งมี
ความหมายทฤษฎี กลุ่ มพุ ทธิ นิยมหรื อทฤษฎี ทางปั ญญาหรื อทฤษฎี ความรู ้ ความเข้าใจ (Cognitive
Theory) ทฤษฎี น้ ี เน้น กระบวนการทางปั ญ ญาหรื อความคิ ดที่ เกิ ดจากการสะสมข้อมู ล การสร้ าง
ความหมายความสั ม พันธ์ ข องข้อมู ล และดึ ง ข้อมู ล มาใช้ท ฤษฎี ในกลุ่ ม นี้ ที่ ส าคัญ มี 5 ทฤษฎี คื อ
ทฤษฎี เกสตัล ท์ (Gestalt Theory) ทฤษฎี ส นาม (Field Theory) ทฤษฎี เครื่ องหมาย (Sign Theory)
ทฤษฎีความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) และทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมี
ความหมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning)
3.4 แนวคิดของมาร์ ซาโน (Marzano, 2001: 30-60) ได้พ ฒ
ั นารู ป แบบจุ ดมุ่ งหมาย
ทางการศึ กษารู ป แบบใหม่ป ระกอบด้วยความรู ้ ส ามประเภทและกระบวนการจัดกระท าข้อมู ล 6
ระดับดังนี้ประเภทของความรู ้ 1) ข้อมูลเน้นการจัดระบบความคิดเห็นจากข้อมูลง่ายสู่ ขอ้ มูลยากเป็ น
ระดับ ความคิ ด รวบยอดข้อ เท็ จ จริ งล าดับ เหตุ ก ารณ์ ส มเหตุ แ ละผลเฉพาะเรื่ อ งและหลัก การ
2) กระบวนการเน้นกระบวนการเพื่อการเรี ยนรู ้จากทักษะสู่ กระบวนการอัตโนมัติอนั เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของความสามารถที่สั่งสมไว้ และ 3) ทักษะเน้นการเรี ยนรู ้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะ
ง่ ายสู่ ก ระบวนการที่ ซับ ซ้ อนขึ้ น กระบวนการจัด กระท ากับ ข้อ มู ล มี 6 ระดับ ดังนี้ ระดับ ที่ 1 ขั้น
รวบรวมระดับ ที่ 2 ขั้น เข้า ใจเป็ นการเข้า ใจสาระที่ เรี ย นรู ้ สู่ ก ารเรี ย นรู ้ ใ หม่ ใ นรู ป แบบการใช้
สัญลัก ษณ์ ระดับ ที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ ระดับ ที่ 4 ขั้นใช้ค วามรู ้ ให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการตัดสิ นใจใน
สถานการณ์ที่ไม่มีคาตอบชัดเจน และระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู ้
3.5 แนวคิดของ Bloom's Taxonamy Revised (2001) เป็ นแนวคิดที่ได้พฒั นาต่อจาก
Bloom's Taxonamy (1956) ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุ ง Bloom's Taxonamy Revised (2001) โดยเกิดจาก
การปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด การแบ่ ง ประเภทการเรี ย นรู ้ แ บบดั้ง เดิ ม โดยนั ก การศึ ก ษา 2 ท่ า น ได้แ ก่
Anderson และ Krathwohl ซึ่ งได้ป รับ ปรุ งด้านวัต ถุ ป ระสงค์ให้ พิ จารณาเป็ น 2 มิ ติ คื อ พิ จารณา
ลัก ษณะของความรู ้ และพิ จารณาการเรี ย นรู ้ ท างปั ญ ญา 1) การจา (Remembering) 2) การเข้าใจ
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(Understanding) 3) การประยุก ต์ใ ช้ (Applying) 4) การวิเคราะห์ (Analyzing) 5) การประเมิ น ผล
(Evaluating) และ 6) การสร้างสรรค์ (Creating)
3.6 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน จากการศึกษางานวิจยั
ต่างประเทศและในประเทศที่ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยศิลปะบู รราการพบว่า การนา
ศิลปะมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอนสามารถส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ในการสร้ าง
นวัต กรรมใหม่ ๆ ได้ โดยอาศัย แนวคิ ด ของ STEAM Education พัฒ นารู ป แบบโดย Georgette
Yakman, สหรัฐอเมริ กา (2006) Artful Learning Model พัฒนาโดย Bernstein (1990) Artful Thinking
(Project Zero) พัฒนาโดย Harvard Graduate School of Education ร่ วมกับกลุ่มโรงเรี ยนเทศบาลใน
เขตมิชิแกน (1990s) หลักการทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการคิ ดสร้ างสรรค์ การลงมือปฏิ บตั ิ จริ ง (Tyler
and Lanklien, 2009: 56-60)
4. ความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นฐาน ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการแก้ปั ญหาทาง
วิท ยาศาสตร์ หรื อ เรี ย กว่า กระบวนการแก้ปั ญ หาอย่างสร้ างสรรค์ หรื อ “The Creative Problem
Solving Process” จุงส์ (Jung)ได้อธิ บายถึงวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะที่คล้ายคลึ ง
กันโดยเขาเสนอวิธีการคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นคิดรวบรวมขั้นที่ 2 ขั้นการคิดถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ขั้นที่ 3 ขั้นการหยุดคิดแล้วทาจิตใจให้วา่ ง ขั้นที่ 4 ขั้นเกิดความคิดแวบเข้ามา และ ขั้นที่ 5 ขั้น
ที่ตอ้ งใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริ งจังต่อความคิดที่คิดได้ วัลลัส (Wallas, 1962) ขั้นที่ 1 การเตรี ยม
ตัว (Preparation) และรวบรวมข้อมู ล ขั้นที่ 2 การครุ่ นคิ ด (Incubation) เสมื อนระยะฟั กไข่ ข้ นั ที่ 3
การเกิ ดประกายแนวคิ ด (Illumination or Insight) และขั้น ที่ 4 การพิ สู จน์ (Verification) และการ
ทดสอบแนวคิดในการทดลองซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ผลเป็ นข้อสรุ ปและกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเทย์
เลอร์ (Tayler) ขั้นที่ 1 เป็ นความคิดสร้างสรรค์ข้ นั ต้นสุ ด ขั้นที่ 2 ได้แก่ การสร้างผลผลิตด้วยทักษะ
เฉพาะทาง ขั้นที่3 การคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นว่าผูก้ ระทาได้แสดงความคิดใหม่ของเขา
เองไม่ไ ด้ล อกเลี ยนแบบใคร ขั้นที่ 4 การประดิ ษ ฐ์สิ่ งใหม่ ๆ ซึ่ งไม่ ซ้ าแบบใคร และขั้นที่ 5 การ
ปรับปรุ งให้สมบูรณ์
5. ความสามารถในงานสร้างสรรค์ อาศัยแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดย
การสร้ างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เป็ นทฤษฎี ที่ มีพ้ื นฐานมาจากทฤษฎี ความสามารถทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivist) ผูพ้ ฒั นาทฤษฏีน้ ี
คื อ ศาสตราจารย์ซี ม ัว ร์ เพเพอร์ ท (Seymour Papert) แห่ ง สถาบัน เทคโนโลยี แ มสซาซู เซตส์
(Massachusetts Institute of Technology) เพเพอร์ ท ได้มี โอกาสร่ วมงานกับ เพี ย เจต์และได้พ ฒ
ั นา
ทฤษฎีน้ ี ข้ ึนมาใช้ในวงการศึกษาแนวความคิดของทฤษฎีน้ ีคือ (สานักงานโครงการพิเศษ, สานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่ งชาติ, 2542: 1-2) ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2541: 8-13) กล่าวไว้วา่ การ
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เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้สร้ างความรู ้ ด้วยตนเองจะประสบผลสาเร็ จได้มากน้อยเพี ยงใดมักขึ้ นกับ
บทบาทของครู ครู จาเป็ นต้องปรับเปลี่ ยนบทบาทของตนให้ส อดคล้องกับ แนวคิ ด ครู จะต้องทา
หน้าที่ อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยนให้คาปรึ กษาชี้ แนะแก่ ผูเ้ รี ยน เกื้ อหนุ นการ
เรี ยนรู ้ ของนักศึกษาเป็ นสาคัญในด้านการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ น้ นั จาเป็ นต้องมี ก ารประเมิ นทั้ง
ทางด้านผลงานและกระบวนการหรื ออาจประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานเป็ นต้น
จากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานในการเสริ มสร้างความคิดสร้ างสรรค์ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์กระบวนการของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ โดยชื่ อของรู ปแบบการสอนคือ “SILPA Model” ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้น การกระตุ ้ น ความสนใจผู ้เรี ยน (Stimulate Creative Thinking: S) ด้ ว ย
ผลงานศิลปะเป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
เนื้อหาในรายวิชาได้
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่ แนวคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work Concept:
I) เป็ นการแนะนาให้รู้จกั กับ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์งาน
1. ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้ เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชา
2. ขั้น สาธิ ตและยกตัว อย่า ง (Demonstation) เป็ นขั้น ให้ ป ระสบการณ์ ท างศิ ล ปะ
สร้ า งสรรค์ (Experience) ยกตัวอย่า งชิ้ น งาน Best Practice เป็ นการน าทางความคิ ด ริ เริ่ ม อาจมี
ศิลปิ น นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ ( Learning by Doing: L)
1. ขั้นสื บ เสาะหาข้อมูล (Inquiry) ในการสร้ างชิ้ นงานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนระดม
ความคิดร่ วมกัน
2. ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ ( Making )
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็ นการนาเสนอแนวคิ ด
และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็ นขั้นตอนการ
ประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึง ความรู ้ การสร้างสรรค์ และการชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ
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วิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) (Creswell, 2011: 90-96)
การออกแบบระบบการสอน ADDIE Mode l(มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริ ดาสาหรับกองทัพสหรัฐ, 1970) (Kelvin Kruse. 2007)
และการออกแบบการสอน (Dick and Carey, 1985)
แนวคิดทฤษฏีการสอนด้วยศิลปะเป็ นฐาน
-ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Theory)
(Torrance: 1962 (Carl Gustav Jung, 1875 1961) (Wallas, 1962)
-ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ บลูม
(Bloom’s Taxonomy)
-แนวคิดการสอนด้วยศิลปะเป็ นฐาน (Art base
Learning) แอน แพทเทอสัน และคณะ (2009:
4) ลีโอนาร์ด เบิร์นเสตน (Leonard Bernstein,
1992) ลินดา ไนแมน แอน แพทเทอสัน และ
คณะ (2009: 13) นิค นิสซี่ (Nick Nissley,
2010: 5) นิค นิสซี่ (Nick Nissley, 2010: 1 3)
โรเบิร์ต ลินช์ (Robert Lynch, อ้างถึงใน Nick
Nissley, 2010: 10) ชิดเซนต์มีไฮล์ ดิวอี้
เกรเดล ยูพิทิสและสมิธริ ม (Csikszentmihalyi,
1996; Dewey, 1934; 1938; Gradle, 2009;
Upitis and Smithrim, 2003) เบอร์นาฟอร์ด
บราวน์ โดเฮตี้ และแมครอเลนท์ (Burnaford,
Brown, Doherty, and McLaughlin, 2007)
-ทฤษฏีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายออซูเบล
(Ausubel , David, 1963)
-หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา
Wilhelm Ditthey (1883-1911)
-แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์ (Creative
Work) Autor, 2007, อ้างถึงใน 21st Century
Skills, Learning for Living in Our Times,
Trilling and Fadel, 2009 : 9
-ทฤษฏีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
(Constructionism) Seymour Papert (19501960)
-ทฤษฏีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) Jean Piaget (1967)
Cognitive Construtivism และ Lev Vygotsky
Social Construtivism
-แนวคิดการสร้างสรรค์เป็ นฐาน (Creative
Base Learning) วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

รู ปองค์
แบบการสอนโดยใช้
ประกอบของรู ปแบบ ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ ม
1. หลักาการ
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานขึ้นเองด้วย
งานสร้
งสรรค์

ความสามารถด้วยการปฏิบตั ิภาระงาน และ ผูเ้ รี ยนมีบทบาท
ร สาคัญในการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมที่เน้นการสร้างสรรค์งาน
โดยอาศัยศิลปะเป็ นฐาน
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
3. ขั้นตอนการสอน
ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน (Stimulate
Creative Thinking: S)
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้ ำสู่ แนวคิดกำรสร้ ำงสรรค์ งำน
(Introducing Creative Work Concept: I) เป็ นการแนะนา
ให้รู้จกั กับ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์งาน
2.1 ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้ เนื้อหา
สาระที่สาคัญของรายวิชา
2.2 ขั้นสาธิตและยกตัวอย่าง Demonstation) เป็ นขั้นให้
ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ (Experience)
ยกตัวอย่างชิ้นงาน Best Practice เป็ นการนาทางความคิด
ริ เริ่ ม อาจมีศิลปิ น นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล
แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติ ( Learning by Doing: L )
3.1 ขั้นสื บเสาะหาข้อมูล (Inquir ) ในการสร้างชิ้นงานเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนระดมความคิดร่ วมกัน
3.2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่าน
ศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงำน ( Presenting Creative Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้ อนผล ( Assessing and
Reflecting: A)
4. การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย ด้านความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะจีนและความสามารถในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
5. เงื่อนไขสาคัญ การนารู ปแบบไปใช้ให้สาเร็ จ ต้องมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะเข้าร่ วมสอนในขั้นการสอนสร้างสรรค์
งานและผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมประเมินชิ้นงานกับผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ประเมินตนเอง

ควำมรู้ ควำม
เข้ ำใจเกีย่ วกับ
ดนตรีและศิลปะ
จีน
1. ยุคสมัยและ
ราชวงศ์จีน
2.เครื่ องดนตรี และ
เพลงจีน
3.หัตถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน

4.อุปรากรจีน
ควำมสำมำรถในงำน
สร้ ำงสรรค์
1. งานสร้างสรรค์
หัวข้อยุคสมัยและ
ราชวงศ์จีน
2. งานสร้างสรรค์
หัวข้อเครื่ องดนตรี
และเพลงจีน
3.งานสร้างสรรค์
หัวข้อหัตถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน
4. งานสร้างสรรค์
หัวข้ออุปรากรจีน
ควำมพึงพอใจต่ อ
รู ปแบบกำรสอนโดย
ใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
1. ด้านกระบวนการ
จัดกิจกรรมการสอน
2. ด้านบรรยากาศการ
จัดการเรี ยนการสอน
3. ด้านระยะเวลา
4. ด้านการวัดและ
ประเมินผล
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คำถำมของกำรวิจัย
1. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีองค์ประกอบและกระบวนการอย่างไร
2. ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี และศิลปะจีนของนักศึกษาหลังเรี ยนตามรู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
3. พัฒนาการในงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระหว่างใช้รูปแบบ การสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานเป็ นอย่างไร
4. ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาหลังใช้รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเป็ น
อย่างไร
5. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีผลการทดลองแบบคู่ขนานเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนที่เรี ยน
ตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการในงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน
5. เพื่ อศึ ก ษาผลของการน ารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนาน
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
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2. หลังเรี ยนตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจด้านดนตรี และศิลปะจีนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3. ระหว่างเรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู งขึ้น
4. หลังเรี ยนตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบอยูใ่ นระดับมาก
5. ผลของการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนานอยูใ่ นระดับดี
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เนื้อหา
เนื้ อหาที่ นามาสร้ างแผนการสอน เรื่ อง 1) ยุคสมัยและราชวงศ์จีน 2) เครื่ องดนตรี
และเพลงจีน 3) หัตถกรรมและศิ ลปกรรมจีน และ 4) อุปรากรจีน ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชา
476382 ดนตรี แ ละศิ ล ปะจี น ตามหลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต การสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2556 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปี ที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 57 คน
2.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี สาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปี ที่ 2 จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชา 476 382 ดนตรี และศิลปะจีน ภาคเรี ยนที่1 ปี การศึกษา 2559
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
3.2.1 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน
3.2.2 งานสร้างสรรค์
3.2.3 ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน

19
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การทดลองการพัฒ นา รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ค รั้ ง นี้ ใช้ระยะเวลาในการด าเนิ น การ 8 สั ป ดาห์
สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม 24 ชัว่ โมง
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน หมายถึ ง กระบวนการสร้ างวิธี ก ารเรี ย น
การสอนตามแนวคิ ด ADDIE Model ของเควิ น ครู ส (Kevin Kruse, 2008: 1) ประยุ ก ต์ ร่ ว มกับ
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ดิ กค์ แคเรย์ และแคเรย์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A): การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)
เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D): การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนาไปใช้ (Implementation:
I): การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการ
ประเมินผล (Evaluation: E): การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน หมายถึง องค์ประกอบของระบบการสอนที่มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน เพื่ อ ให้ ก ารจัด การสอนบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้อ งการ โดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน
ประกอบด้วยองค์ประกอบของรู ปแบบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ 4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสาคัญในการนารู ปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็ จ
มีข้ นั ตอนการสอน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate Creative Thinking:
S) ขั้นที่2 ขั้นนาเข้าสู่ แนวคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work Concept: I) ขั้นที่3 ขั้น
เรี ย นรู ้ โดยการปฏิ บ ัติ (Learning by Doing: L) ขั้น ที่ 4 ขั้น น าเสนอผลงาน (Presenting Creative
Work: P) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A)
3. ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน หมายถึงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุคสมัยและราชวงศ์ต่าง ๆ อันประกอบด้วย ประวัติของบุคคลสาคัญ สถาปั ตยกรรมและสถานที่
ส าคัญ ประเภทของเครื่ อ งดนตรี จี น ผลงานศิ ล ปกรรมจี น ตั้ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จ นถึ ง
ศิลปกรรมร่ วมสมัย ด้านปรัชญาความเชื่อและแนวคิดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
และผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ โดยการประเมินจากแบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ
4. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับความสามารถในงานด้านการคิดออกแบบประดิษฐ์
สร้างนวัตกรรมหรื อผลิตผลงาน ชิ้นงาน ด้วยตัวผูเ้ รี ยนเองโดยอาศัยสื่ อหรื อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์ดนตรี จีน สร้างสรรค์การแสดง สร้างสรรค์งานศิลปกรรมจีนได้ โดยใช้
แบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค์ เป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Scoring Rubrics) โดย
การศึกษาพัฒนาการจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้น จานวน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คาบ
เรี ยนที่ 6 ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 12 ระยะที่ 3 คาบเรี ย นที่ 18 และระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 24 โดยใช้
เกณฑ์การประเมินชุ ดเดิม แบ่งเป็ น ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ วิธีการนาเสนอและการ
แสดงเหตุผลความคิดสร้างสรรค์และการสะท้อนคุณค่าทางศิลปะ
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับการแสดงออกถึงความรู ้สึกของนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีต่อการดาเนิ นการสอนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ ส าหรั บนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี เกี่ ยวกับ กิ จกรรมการสอน
บรรยากาศในการเรี ยน ระยะเวลาในการเรี ยนและการประเมินผลในการเรี ยนโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่าที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
6. นักศึกษา หมายถึง ผูเ้ รี ยนที่กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่ า งประเทศ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ชั้น ปี ที่ 2 จานวน 30 คน
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 476 382 ดนตรี และศิลปะจีน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1. ได้รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี รวมทั้งเผยแพร่ รูปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพดังกล่าวต่อผูร้ ่ วมงาน
ในหน่วยงานเดียวกันและผูร้ ่ วมงานในหน่วยงานอื่นๆ
2. รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานและเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะช่วยส่ งเสริ มและพัฒนางานสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นปัจจัยสาคัญ
ของการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
3. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จะเป็ นแนวทางสาคัญสาหรับผูส้ อนในระดับอุดมศึกษาในการพัฒนา การจัดการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างการสร้างสรรค์งานสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อประมวล
เป็ นกรอบแนวคิดได้ ดังนี้
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(หลักสู ตร 5 ปี ) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
2. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรี ยนการสอน
3. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา
5. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ ำงประเทศ (หลักสู ตร 5 ปี )
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
การจัด การเรี ย นการสอนภาษาจี น มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาประเทศ และการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่21 เป็ นอย่างยิ่ง จึงจาเป็ นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ
ทางด้ า นภาษาจี น ดั ง นั้ นหลั ก สู ตรศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร จึงได้เปิ ดหลักสู ตรเพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ต
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในปั จจุบนั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาบุ คลากรด้านการสอนภาษาจีนเพื่อสู่ ความ
เป็ นครู มืออาชีพ
1.2 ความสาคัญ
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ปั จจุบนั ภาษาจีนได้ทวีความสาคัญมากขึ้น ในแง่ของการติดต่อสื่ อสารทางด้าน
ธุ ร กิ จ ด้า นการศึ ก ษา ด้ว ยปั จจัย ของขนาดประเทศและจานวนประชากรที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้
ภาษาจีนเป็ นภาษาที่ มีผูใ้ ช้มากที่สุดภาษาหนึ่ ง และได้รับการกาหนดให้เป็ นหนึ่ งในห้าภาษาหลัก
ขององค์กรสหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็ นว่าประเทศจี นเป็ นประเทศที่ มีโอกาสทางธุ รกิ จสู ง
มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง และรัฐบาลไทยก็ได้กาหนดให้ภาษาจีนเป็ น
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองสาหรับคนไทย การที่คนไทยมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ภาษาจีนนั้นนับว่าเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ นอกจากจะใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่ อสารแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นประโยชน์เพื่อ
สร้างความเจริ ญในด้านอื่น ๆ ได้ ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ เช่น ด้านการศึกษา ความรู ้
วิทยาการ การลงทุนระหว่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ เป็ นต้น ด้วยเหตุ
นี้ จึ ง เป็ นที่ ม าของการพั ฒ นาหลั ก สู ตรศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (การสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่ า งประเทศ) เพื่ อ ต้อ งการสร้ างบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้านการสอนภาษาจี น ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถด้านภาษาจีน และเจตคติที่ดีออกไปรับใช้สังคม มีความเป็ นผูน้ าทางความคิด และการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและการวิจยั มีคุณธรรม มีความเป็ นไทย และ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้
มีทกั ษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานด้า นภาษาจี น ได้แ ก่ ความรู ้ ด้า น
ภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดภาษาจี น
การผลิ ตสื่ อการสอนและการใช้เทคโนโลยี การวัดและประเมิ นผล ตลอดจนการแสวงหาแหล่ ง
เรี ยนรู ้จากแหล่งภายนอก
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพครู
1.3.5 เพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้มี คุณ ลัก ษณะเป็ นผูม้ ี คุณ ธรรม เป็ นคนดี มี ความรู ้
มีความรักความศรัทธาในวิชาชี พ รู ้จกั พึ่งพาตนเองและหมัน่ เพียรพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
รวมทั้งสามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสู ตร 5 ปี ระยะเวลาการศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน 10 ปี การศึกษา
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การลงทะเบียนเรี ยน
การลงทะเบี ย นเรี ย นให้ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต พ.ศ. 2551 และ/หรื อ ที่มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดย
นักศึกษาลงทะเบี ยนเรี ยนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น 22 หน่ วยกิ ต ในภาคการศึกษา
ปกติ ส่ วนในภาคการศึ ก ษาพิ เศษฤดู ร้อน ลงทะเบี ยนเรี ย นได้ไ ม่ เกิ น 9 หน่ วยกิ ต ยกเว้นกรณี ที่
นักศึ ก ษาเหลื อจานวนหน่ วยกิ ตตามหลัก สู ตรน้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต ให้ล งทะเบี ยนเรี ยนได้ตาม
จานวนหน่วยกิตที่เหลือการวัดผลการศึกษา การเทียบโอน และการสาเร็ จการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรื อที่มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การเทียบโอน
สาขาวิชาให้มีการเทียบโอนรายวิชาที่นกั ศึกษาเรี ยนในสถาบันการศึกษาอื่นทั้ง
ในประเทศและ ต่างประเทศโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ และการเทียบโอน
รายวิชาและหน่วยกิตให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
การสาเร็ จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 171 หน่วยกิ ต และได้ค่าระดับ
เฉลี่ ยสะสมไม่น้อย กว่า 2.00 และเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรื อที่มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. หลักสู ตรสาหรับการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ ตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 166 หน่วยกิต
รายวิชาดนตรี และศิลปะจีน 476 382
ค าอธิ บ ายรายวิช า ผลงานเพลง ดนตรี แ ละศิ ล ปะที่ มี ชื่ อเสี ย งของจี น ตั้ง แต่ ส มัย
โบราณจนถึงปัจจุบนั
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อศึกษาความหมาย ปรัชญา คติความเชื่อและแนวคิดของจีน
2. เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของจีน
3. เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปกรรมจีน
4. เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในงานสร้างสรรค์
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จากปรัชญา วัตถุ ป ระสงค์ของสาขาการสอนภาษาจี นในฐานะภาษาต่างประเทศและ
รายละเอียดของรายวิชาดนตรี และศิลปะจีนซึ่ งเป็ นวิชาเฉพาะที่อยูใ่ นหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้การจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการสอนภาษาจีนเพื่อมุ่งสู่ ความ
เป็ นครู มืออาชีพและสร้างบัณฑิตให้เป็ นครู ผสู ้ อนภาษาจีนที่มีความเป็ นสากล เข้าใจศิลปวัฒนธรรม
ของจีนเป็ นอย่างดี สามารถสรุ ปได้ว่านักศึกษาต้องมี องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของจีนตั้งแต่
อดีตจนถึ งปั จจุบนั อันประกอบด้วย ผลงานเพลง ดนตรี และศิ ลปะที่ มีชื่อเสี ยงของจีน ตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึ งปั จจุ บ นั การปกครองของราชวงศ์ต่างๆ ยุคสมัย บุ คคลส าคัญ สถานที่ ปรั ชญา คติ
ความเชื่อและผลงานศิลปกรรม
หลักกำรแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
การพัฒนารู ปแบบการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้การ
สอนเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลนั้น มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่งที่ ต้อ งอาศัย วิธี ก ารเชิ ง ระบบ
หลักการ แนวคิดทฤษฎี การออกแบบการสอนของนักวิจยั นักการศึกษาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับมา
เป็ นพื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้องมาใช้ในการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอนด้วยแนวคิดศิล ปะเป็ นฐาน
รวมทั้งการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ควำมหมำยกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
การออกแบบการเรี ย นการสอน มี ส่ วนส าคัญ อย่า งยิ่งในการพัฒ นาการจัด การเรี ย น
การสอนของครู ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตามขั้น ตอน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด การเรี ย น
การเรี ยนสอนที่ต้ งั ไว้
การออกแบบการเรี ย นการสอน (Instructional Design) มี ชื่ อ เรี ย กหลากหลาย เช่ น
การออกแบบระบบการเรี ย นการสอน (Instructional System Design) การออกแบบและพัฒ นา
การสอน (Instructional Design and Development) เป็ นต้น
เมื่ อน าค าทั้งสองคื อ “การออกแบบ” และ “การเรี ย นการสอน” มารวมกันเป็ น “การ
ออกแบบ การเรี ยนการสอน” (Instructional Design) นักการศึกษาด้านการออกแบบการเรี ยนการ
สอนได้ให้ ความหมายไว้ดงั นี้
ดิค และแครี (Dick and Carey, 1985: 5) ให้ความหมาย การออกแบบการเรี ยนการสอน
คือ กระบวนการวางแผนการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนการสอน
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ที่ตอ้ งการ โดยตอบคาถามให้ได้วา่ จะสอนอะไรและสอนอย่างไรจึงจะบรรลุเป้ าหมาย และจะทราบ
ได้อย่างไรว่าบรรลุเป้ าหมาย
ซี ล ส์ และกลาสโกว์ (Seels and Glasgow, 1990: 4) ให้ความหมาย การออกแบบการ
เรี ยน การสอน คือกระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบที่นาเอาทฤษฎีการเรี ยนรู ้และทฤษฎีการสอน
มาทาให้การเรี ยนการสอนมีคุณภาพ
แชมบอช และมาเกลียโร (Shambaugh and Magliaro, 1997: 24) ให้ความหมายของ การ
ออกแบบการเรี ยนการสอน คือ กระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน
เพื่อจัดหาสิ่ งที่ จะช่ วยให้นักออกแบบการเรี ยนการสอนสร้ างสิ่ งที่ เป็ นไปได้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน
สมิ ท และราแกน (Smith and Ragan, 1999: 2) ให้ความหมาย การออกแบบการเรี ยน
การสอน คือ กระบวนการที่เป็ นระบบในการน าหลักการเรี ยนรู ้และหลักการสอนไปวางแผนสื่ อ
วัสดุ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กานเยเวเกอร์ โกลาส และเคลเลอร์ (Gagné, Wager, Golas, and Keller, 2005: 1) ให้
ความหมาย ของการออกแบบการเรี ยนการสอน เป็ นการนาหลักการเรี ยนรู ้ไปออกแบบเหตุการณ์ ที่
ประกอบด้วย กิ จกรรมต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดขึ้ น อย่างมี เป้ า ประสงค์ชัด เจน หรื อที่ เรี ย กว่า การเรี ย น
การสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามที่คาดหวัง
กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 7) กล่าวถึ งการออกแบบการเรี ยนการสอน ซึ่ งสามารถสรุ ป
ได้วา่ หมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเงื่อนไข
การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้การจัดการเรี ยน
การสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัยความรู ้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ทฤษฏีการเรี ยน
การสอน ทฤษฎีการติดต่อสื่ อสาร ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
จากแนวคิ ดของนัก การศึ ก ษาดังกล่ าว สรุ ป ได้ว่า การออกแบบการเรี ย นการสอนมี
ลักษณะที่สาคัญ คือ เป็ นกระบวนการที่เป็ นการนากระบวนการเชิ งระบบมาใช้ในการศึกษาความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนและปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหา
ในการจัดการเรี ย นการสอน ซึ่ งอาจเป็ นการปรั บ ปรุ งสิ่ งที่ มี อยู่หรื อ พัฒ นา สร้ างสิ่ งใหม่โดยน า
หลัก การเรี ยนรู ้ และหลัก การสอนมาใช้ใ นการดาเนิ น การ เป้ าหมายของการออกแบบการเรี ย น
การสอนคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์ความหมายของการออกแบบการเรี ยนการสอน
นักวิชาการ

ข้อความ/ประเด็น

แนวคิดสาคัญ

ดิคและแครี (Dick
and Carey, 1985: 5)

การออกแบบการเรี ยนการ
สอน คือ กระบวนการ
วางแผนการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นระบบเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายการเรี ยน
การสอนที่ตอ้ งการ
การออกแบบการเรี ยน
การสอน คือ
กระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบ

จะสอนอะไรและ
สอนอย่างไรจึงจะ
บรรลุเป้ าหมาย และ
จะทราบได้ อย่างไร
ว่าบรรลุเป้ าหมาย

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

การออกแบบการเรี ยนการสอน
มีลกั ษณะที่ สาคัญ คือ เป็ น
กระบวนการที่เป็ นการนา
กระบวนการเชิงระบบมาใช้ใน
การศึกษาความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนและปั ญหาในการจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่อแสวงหา
ซีลส์ และกลาสโกว์
นาเอาทฤษฎีการ
แนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาใน
(Seels and Glasgow,
เรี ยนรู ้และทฤษฎี
การจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ง
1990: 4)
การสอนมาทาให้
การเรี ยนการสอนมี อาจเป็ นการปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยู่
หรื อ พัฒนา สร้างสิ่ งใหม่โดย
คุณภาพ
แชมบอช และมาเก การออกแบบการเรี ยนการ จัดหาสิ่ งที่จะช่วยให้ นาหลักการเรี ยนรู ้และหลักการ
ลียโร (Shambaugh
สอน คือ กระบวนการเชิง นักออกแบบการเรี ยน สอนมาใช้ในการดาเนินการ
เป้ าหมายของการออกแบบการ
and Magliaro, 1997: ระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ การสอนสร้างสิ่ งที่
เรี ยนการสอนคือการพัฒนา
24)
ความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นไปได้เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ของ
ตอบสนองความ
ต้องการ ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
สมิท และราแกน
การออกแบบการเรี ยน
นาหลักการเรี ยนรู ้
(Smith and Ragan, การสอน คือ กระบวนการ และหลักการสอนไป
1999: 2)
ที่เป็ นระบบ
วางแผนสื่ อ วัสดุ
อุปกรณ์ การเรี ยน
การสอนและ
กิจกรรมการเรี ยน
การสอน
กานเยเวเกอร์ โกลาส การออกแบบการเรี ยน
การเรี ยนการสอนให้
และเคลเลอร์
การสอน เป็ นการนา
มีประสิ ทธิภาพ
(Gagné, Wager,
หลักการเรี ยนรู ้ไป
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิด
Golas, and Keller,
ออกแบบเหตุการณ์ ที่
การเรี ยนรู ้ตาม
2005: 1)
ประกอบด้วย กิจกรรม
ที่คาดหวัง
ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นอย่างมี
เป้ าประสงค์ชดั เจน
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ตารางที่ 1 สังเคราะห์ความหมายของการออกแบบการเรี ยนการสอน (ต่อ)
นักวิชาการ
กาญจนา คุณารักษ์
(2555: 196-204)

ข้อความ/ประเด็น

แนวคิดสาคัญ

แนวคิดวิธีการเชิงระบบ
เป็ นรากฐานของการ
ออกแบบระบบการเรี ยน
การสอน

โดยการออกแบบ
ระบบการเรี ยนการ
สอนเป็ นการนา
กระบวนการของ
วิธีการเชิงระบบ
(System Approach)
มาใช้ ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่ทาให้
การทางานมี
ประสิ ทธิภาพ
(Efficiency) และ
ประสิ ทธิผล
(Effectiveness)

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

รู ปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ADDIE MODEL (มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐฟลอริ ดาสาหรับ กองทัพสหรั ฐ, 1970) (Kelvin
Kruse, 2007) คือ การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนกล่าวคือกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการ
สอนจากจุ ดเริ่ ม ต้นจนถึ งจุ ดสิ้ นสุ ดมี แบบจาลองจานวนมากมายที่ นัก ออกแบบการสอนใช้และ
สาหรับตามความประสงค์ทางการสอนต่างๆกระบวนการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบADDIE
สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนทัว่ ไปได้เป็ น5ขั้นประกอบไปด้วย 1) Analysis (การวิเคราะห์) ขั้นตอน
การวิเคราะห์เป็ นรากฐานสาหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนการวิเคราะห์ความต้องการ (ความ
จาเป็ น), การวิเคราะห์งาน, การวิเคราะห์ภารกิจผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ มกั ประกอบด้วยเป้ าหมายและ
รายการภารกิจที่จะสอน 2) Design (การออกแบบ) ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์
จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่ อวางแผนกลยุท ธ์ ส าหรั บ ความสามารถสอน 3) Development (การ
พัฒ นา) ขั้นตอนการพัฒ นาสร้ างขึ้ นบนขั้นตอนการวิเคราะห์ และการออกแบบจุ ดมุ่ งหมายของ
ขั้นตอนนี้ คือสร้างแผนการสอนและสื่ อของบทเรี ยนในระหว่างขั้นตอนนี้ จะต้องความสามารถสอน
และสื่ อทั้งหมดที่ใช้ในการสอนและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ 4) Implementation (การนาไปใช้) เป็ น
ขั้น ตอนการด าเนิ น การให้ เป็ นผลจุ ด มุ่ ง หมายของขั้ น ตอนนี้ คื อ การน าส่ งการสอนอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และ 5) Evaluation (การประเมินผล)การประเมิ นผลเกิ ดขึ้ นตลอด
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กระบวนการออกแบบการสอนทั้งหมดกล่าว คือภายในขั้นตอนต่าง ๆ และระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ
และภายหลังการดาเนิ นการให้เป็ นผลแล้วการประเมินผลอาจจะเป็ นการประเมินผลเพื่อพัฒ นา
(Formative Evaluation) หรื อการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)
รู ปแบบการสอนของดิค และคาเรย์ (Dick and Car, 1985) ได้เสนอรู ปแบบระบบการ
ออกแบบการสอนสรุ ปรวมได้ 3 องค์ประกอบ คือ
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสอน
2. การพัฒนาการสอน
3. การประเมินการเรี ยนการสอน
จาก 3 องค์ป ระกอบ สามารถจัดแบ่ งกิ จกรรมการออกแบบระบบการสอน ออกเป็ น
10 ขั้นตอน คือ
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการสอน (Identify Instructional Goals) เป็ นการกาหนดความมุ่ง
หมายการสอนซึ่ งต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาจากนั้นก็ทาการวิเคราะห์
ความจาเป็ น (Needs Analysis) และวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
2. การวิเคราะห์การสอน (Conduct Instructional Analysis) ขั้นตอนนี้ อาจทาก่ อนหรื อ
หลังขั้นที่ 3 หรื ออาจท าไปพร้ อม ๆ กันก็ได้ การวิเคราะห์ การสอนเป็ นการวิเคราะห์ ภารกิ จหรื อ
วิเคราะห์ข้ นั ตอนดาเนิ นการสอนผลการวิเคราะห์การสอนที่ได้จะเป็ นการจัดหมวดหมู่ของภารกิ จ
(Task Classification) ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายการสอน
3. ศึกษาพฤติกรรมเบื้ องต้นและคุ ณลักษณะของนักศึกษา (Identify Entry Behaviors)
ว่าเป็ นผูเ้ รี ยนระดับใดมีพ้นื ความรู ้เพียงใด
4. เขี ย นจุ ด มุ่ ง หมายการเรี ย น (Write Performance Objectives) ซึ่ งเป็ นจุ ด มุ่ ง หมาย
เฉพาะหรื อจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการสอน
5. สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Develop Criterion Referenced Test Items) เพื่อประเมิน
การเรี ยนการสอน
6. พัฒนายุทธศาสตร์ การสอน (Develop Instructional Strategy) เป็ นแผนการสอนหรื อ
เหตุการณ์การสอนที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามจุดมุ่งหมายการสอน
7. พัฒนาและเลือกวัสดุการเรี ยนการสอน (Develop and Select Instructional Materials)
เป็ นการพัฒนาและเลือกสื่ อการเรี ยนการสอนทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อโสตทัศน์
8. ออกแบบและจั ด การประเมิ น ระหว่ า งเรี ยน (Design and Conduct Formative
Evaluation)
9. ออกแบบและจัดการประเมินหลังเรี ยน (Design and Conduct Summative Evaluation)
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10. แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การสอน (Revise Instruction) เป็ นขั้น การแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง
การสอนตั้งแต่ข้ นั ที่ 2 ถึงขั้นที่ 8
มีนกั การศึกษาจัดกลุ่มรู ปแบบการสอนไว้ ดังนี้
Saylor and others (1981: 271) ได้ จ ัด กลุ่ ม ของรู ป แบบการสอนตามประเภทของ
หลักสู ตร 5 แบบโดยพิ จารณาความเกี่ ยวข้องสอดคล้องของรู ปแบบการสอนกับหลักสู ตรแต่ล ะ
ประเภทรู ปแบบการสอนตามแนวคิดนี้จดั แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. รู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกั บ หลั ก สู ตรที่ เน้ น เนื้ อหาวิ ช า (Subject Matter/
Discipline) เช่น การบรรยายการอภิปรายการถามคาถามเป็ นต้น
2. รู ปแบบการสอนที่เหมาะสมกับหลักสู ตรที่เน้นสมรรถภาพ (Specific Competencies
/Technology) เช่น การทาแบบฝึ กหัดการทบทวนและบทเรี ยนโปรแกรมเป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกั บ หลั ก สู ตรที่ เน้ น คุ ณ ลั ก ษณะ (Human traits/
Processes) เช่น การค้นคว้าเป็ นกลุ่มการเรี ยนแบบสื บสอบเป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกับหลักสู ตรที่ เน้นกิ จกรรมและปั ญหาสังคม (Social
Functions/Activities) เช่น การ่ วมกิจกรรมกับชุมชน
5. รู ปแบบการสอนที่ เหมาะสมกับหลักสู ตรที่ เน้นความต้องการและความสนใจของ
นัก ศึ ก ษา (Interests and Needs/Activities) เช่ น การเรี ย นแบบเอกเทศหรื อ การเรี ย นด้ว ยตนเอง
เป็ นต้น
Joyce and Well (1992: 80-88) ได้จดั กลุ่มรู ปแบบการสอนตามจุดเน้นหรื อผลที่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนรู ปแบบการสอนตามแนวคิดนี้จดั แบ่งเป็ น 4 กลุ่มได้แก่
1. รู ป แบบการสอนที่ เน้น การพัฒ นาตน (The Personal Family) เน้น การพัฒ นาที่ ต ัว
บุคคลกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละบุ คคลกระบวนการสร้ างและพัฒนาเอกัตภาพอารมณ์ ของ
ตนเองมุ่งสอนให้รู้จกั การแสดงพฤติ กรรมที่ เหมาะสมเสริ มสร้ างความสั มพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้ดีข้ ึนรู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้
ได้ แ ก่ ก ารสอนแบบไม่ สั่ ง การ (Nondirective Teaching) การสอนเพื่ อ เพิ่ ม มโนทัศ น์ ใ นตนเอง
(Enhancing Self-Concept) เป็ นต้น
2. รู ป แบบการสอนที่ เน้ น ปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม (The Social Family) เน้ น ความ
สัมพันธ์กบั บุคคลอื่นโดยใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นตามหลักการ
ประชาธิ ปไตยการทางานร่ วมกันโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ
การสอนในกลุ่ ม นี้ ได้แก่ ก ารสอนแบบค้น คว้าท างานเป็ นกลุ่ ม (Group Investigation) การแสดง
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บทบาทสมมติ (Role Play) การศึ ก ษาสั งคมด้วยกระบวนการสื บ สอบ (Jurisprudential Inquiry)
เป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนที่เน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศหรื อการะบวนการคิด (The
Information-Processing Family) มุ่ งส่ งเสริ ม ความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบี ยบข้อมู ล
การเข้าใจปั ญหาต่างๆและการคิดหาวิธีแก้ปัญหาตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอดและใช้ภาษาที่
เหมาะสมในการสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานั้นโดยมุ่งเน้นความสาคัญไปที่สมรรถภาพ
การคิ ด ของนัก ศึ ก ษาและวิธี ก ารต่ าง ๆ ในการพัฒ นากระบวนการเก็ บ รวบรวมวิเคราะห์ ข ้อมู ล
รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ได้แก่การสอนการคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอนการสร้าง
มโนทัศน์ (Concept Attainment) การฝึ กกระบวนการสื บสอบ (Inquiry Training) การสอนการจา
(Memorization) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ (Synoptic) การพัฒนาทางปั ญญา (The Developing Intellect) และการฝึ กกระบวนการ
สื บสอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที่เน้นด้านพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รู ปแบบการ
สอนในกลุ่ ม นี้ ไ ด้รับ แนวคิ ดมาจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เชิ งพฤติ ก รรมเน้น การปรั บ พฤติ ก รรมการ
ตอบสนองหรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเ้ รี ยนรู ปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่การสอนเพื่อให้
ควบคุมตนเอง (Learning Self-Control) การเรี ยนแบบรอบรู ้ (Mastery Learning) การฝึ กฝนตนเอง
(Training and Self-Control) การเรี ย นรู ้ แบบมี เงื่ อนไข (The Condition of Learning) การสอนตรง
(Direct Instruction) สถานการณ์จาลอง (Simulation) และการเรี ยนรู ้สังคม (Social Learning) เป็ นต้น
ทิศนาแขมมณี (2550: 6-7) แนวคิดของรู ปแบบการสอนที่เป็ นสากลสามารถจัดกลุ่มได้
5 หมวด ดังนี้
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มุ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระต่าง ๆ ซึ่ งเนื้ อหา
สาระนั้นอาจอยูใ่ นรู ปของข้อมูลข้อเท็จจริ งมโนทัศน์หรื อความคิดรวบยอด
2. รู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ เน้น การพัฒ นาด้านจิ ตพิ สั ย (Affective Domain) เป็ น
รู ปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความรู ้สึกเจตคติค่านิยมคุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงประสงค์
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor-Domain)
เป็ นรู ป แบบที่ มุ่ งช่ วยพัฒ นาความสามารถของนัก ศึ ก ษาในด้านการปฏิ บ ัติก ารกระท าหรื อ การ
แสดงออกต่าง ๆ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้หลักการวิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรื อ
พุทธิพิสัย
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4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็ น
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีดาเนิ นการต่าง ๆ ซึ่ งอาจเป็ นกระบวนการทางสติปัญญาเช่นกระบวนการสื บ
สอบแสวงหาความรู ้หรื อกระบวนการคิดต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์การอุปนัยการนิ รนัยการใช้เหตุผล
การสื บสอบการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นต้นหรื ออาจเป็ นกระบวนการ
ทางสังคมและกระบวนการทางานร่ วมกันเป็ นต้น
5. รู ปแบบการสอนที่ เน้ น การบู ร ณ าการ (Integration) เป็ นรู ปแบบที่ พ ยายาม
ความสามารถเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆของนักศึกษาไปพร้อม ๆ กันโดยใช้การบูรณาการทั้งทางด้านเนื้ อหา
สาระและวิธีการรู ปแบบในลักษณะมุ่งเน้นการพัฒนาเป็ นองค์รวม
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วเกี่ ย วกับ การจัด รู ป แบบการสอน สรุ ป ได้ว่ า การจัด การเรี ย น
การสอนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของเนื้ อหาวิชา หลักสู ตร ความเหมาะสมของนักศึกษาและความ
ต้องการของสังคม ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ยดึ หลักแนวคิดของ Joyce and Well (1992) รู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่เน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) เน้นการพัฒนาที่ตวั บุคคลกระบวนการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุ คคลกระบวนการสร้ างและพัฒนาเอกัตภาพอารมณ์ ของตนเองมุ่งสอนให้รู้จกั การ
แสดงพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมเสริ มสร้ างความสัม พันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมมี ค วามคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
รู ป แบบการสอนที่ เน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศหรื อการะบวนการคิ ด (The InformationProcessing Family) มุ่งส่ งเสริ มความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลการเข้าใจปั ญหา
ต่ างๆและการคิ ดหาวิธี แ ก้ปั ญ หาตลอดจนการมุ่ งเน้น ความส าคัญ ไปที่ ส มรรถภาพการคิ ด ของ
นักศึกษาและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การสอน
การสร้างมโนทัศน์ (Concept Attainment) การฝึ กกระบวนการสื บสอบ (Inquiry Training) การสอน
การจา (Memorization) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Synoptic) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการสอนที่เน้นให้
ผูเ้ รี ย นสื บ เสาะหาความรู ้ และสรุ ปความคิ ดรวบยอด โดยประมวลคามรู ้ ออกมาในลัก ษณะการ
สร้างสรรค์ผลงาน
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรสอน
รู ป แบบการสอนทั่ว ไปมี อ งค์ ป ระกอบร่ ว มที่ ส าคัญ ซึ่ งผู ้พ ัฒ นารู ป แบบการสอน
ควรคานึงถึงดังนี้ (Joyce and Well, 1986)
1. หลักการของรู ปแบบ
2. จุดประสงค์ของรู ปแบบ
3. เนื้อหา
4. กิจกรรมและขั้นตอนการสอน
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5. การวัดและประเมินผล
สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนการพัฒนาได้ ดังนี้ (Joyce and Well, 1992)
1. มีแนวคิดหรื อหลักการพื้นฐานเป็ นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการสอนจะต้อง
มี แนวคิ ดหรื อหลัก การพื้ น ฐาน และข้อค้นพบจากการวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องตลอดจนการศึ ก ษาข้อมู ล
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั หรื อปั ญหาจากเอกสาร ผลการวิจยั หรื อการสังเกต สอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. มี การกาหนดหลักการ เป้ าหมายและองค์ประกอบอื่น ๆ ของรู ปแบบการสอนให้
สอดคล้องกับ ข้อมู ล พื้ น ฐานและสั ม พันธ์ ก ันอย่างเป็ นระบบระเบี ยบ การก าหนดเป้ าหมายของ
รู ปแบบการสอนจะช่ วยให้ผูส้ อนสามารถเลื อกรู ปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของ
การสอน เพื่อให้การสอนบรรลุผลสู งสุ ด
3. การก าหนดแนวทางในการน ารู ปแบบการสอนไปใช้ ประกอบด้วย รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ใช้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มใหญ่ หรื อกลุ่มย่อย ผูส้ อนจะต้องเตรี ยมงาน
หรื อจัดสภาพการเรี ยนการสอนอย่างไร เพื่อให้การใช้รูปแบบการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การประเมินรู ปแบบการสอน เป็ นการทดสอบความมีประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบที่
สร้างขึ้น โดยทัว่ ไปจะมีวธิ ี การต่อไปนี้
4.1 ประเมิ น ความเป็ นไปได้ใ นเชิ งทฤษฎี โ ดยคณะผูเ้ ชี่ ย วชาญ ซึ่ งจะประเมิ น
สอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
4.2 ประเมิ น ความเป็ นไปได้ใ นเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารโดยการน ารู ป แบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง ในลักษณะของการวิจยั เชิงทดลองหรื อกึ่งทดลอง
5. การปรับปรุ งรู ปแบบการสอนมี 2 ระยะ
5.1 ระยะก่อนนารู ปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุ งการสอนในระยะนี้ ใช้
ผลจากการประเมินความเป็ นไปได้ในเชิงทฤษฎีเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
5.2 ระยะหลังนารู ปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุ งรู ปแบบการสอนใน
ระยะนี้ อาศัย ข้อมู ล จากการทดลองใช้เป็ นตัวชี้ น าในการปรั บ ปรุ ง และอาจจะมี ก ารน ารู ป แบบ
การสอนไปทดลองใช้และปรับปรุ งซ้ าจนกว่าจะได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
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หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
แนวคิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียนเป็ นสำคัญ
การจัด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ หรื อ ที่ รู้ จ ัก ในชื่ อ เดิ ม ว่ า การจัด
การเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student Centered หรื อ Child Centered) เป็ นรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนที่รู้จกั กันมานานในวงการศึกษาไทย ในยุคของการปฏิ รูปการศึกษานี้ ได้มี
การกาหนดเป็ นกฎหมายแล้วว่าครู ทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยน
เป็ นส าคัญ ได้จึงเป็ นความจาเป็ นที่ ค รู ทุ ก คนจะต้องให้ค วามสนใจกับ รายละเอี ยดในส่ วนนี้ โดย
การศึกษาทาความเข้าใจและหาแนวทางมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของตนให้ประสบผลสาเร็ จ
แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งกล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ยอมรั บ ว่า บุ ค คลหรื อ ผู ้เรี ย นมี ค วามแตกต่ า งกัน และทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ดัง นั้ น ในการจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญครู หรื อผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ควรมีความเชื่ อพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการคือ
1. เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน
2. เชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้
3. เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นการจัดการบรรยากาศจัดกิ จกรรมจัดสื่ อจัดสถานการณ์
ฯลฯให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพครู จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องรู ้ จกั ผูเ้ รี ยนครอบคลุ ม
อย่างรอบด้านและสามารถวิเคราะห์ ขอ้ มู ล เพื่ อนาไปเป็ นพื้ นฐานการออกแบบหรื อวางแผนการ
เรี ยนรู ้ ได้ส อดคล้องกับ ผูเ้ รี ย นโดยมี ห ลัก การและแนวคิดมาจากแนวคิดทางการศึ กษาของ John
Dewey ที่เป็ นผูเ้ สนอแนวความคิดเรื่ อง การเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือ หรื อ “Learning By Doing” ซึ่ งเป็ น
แนวคิดที่แพร่ หลายและเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญ
กับ ผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ความรั บ ผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ ข องตนเอง ในเรื่ องที่ ส อดคล้องกับ
ความสามารถของตนเอง เป็ นการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ กาหนด
จุ ด มุ่ ง หมาย ก าหนดวิ ธี ก ารสร้ า งองค์ค วามรู ้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นการจัดการบรรยากาศจัดกิ จกรรมจัดสื่ อจัดสถานการณ์ ฯลฯให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพครู จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องรู ้จกั ผูเ้ รี ยนครอบคลุมอย่างรอบด้านและ
สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปเป็ นพื้นฐานการออกแบบหรื อวางแผนการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนสาหรับในการจัดกิจกรรมหรื อออกแบบการเรี ยนรู ้อาจทาได้หลายวิธีการและหลายเทคนิ คแต่
มีขอ้ ควรคานึ งว่าในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละครั้งแต่ละเรื่ องได้เปิ ดโอกาสให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องต่อไปนี้
หรื อไม่
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1. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเป็ นผูเ้ ลือกหรื อตัดสิ นใจในเนื้อหาสาระที่สนใจเป็ นประโยชน์
ต่อตัวผูเ้ รี ยนหรื อไม่
2. เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยได้คิดได้รวบรวมความรู ้
และลงมื อปฏิ บตั ิ จริ งด้วยตนเองหรื อไม่ ซึ่ ง ทิศนาแขมมณี (2543) ได้นาเสนอแนวคิดในการเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมและสามารถนาไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิได้ดงั นี้
2.1 กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ดี ที่ ค วรช่ ว ยให้ ผู ้เรี ย นได้มี ส่ ว นร่ ว มทางด้า นร่ า งกาย
(Physical Participation) คือ เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อช่วยให้
ประสาทการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาตื่นตัวพร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรี ยนรู ้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นการรับรู ้
เป็ นปั จจัยสาคัญในการเรี ยนรู ้ ถ้าผูเ้ รี ยนอยู่ในสภาพที่ ไม่พร้ อมแม้จะมีการให้ความรู ้ ที่ดี ๆ ผูเ้ รี ยน
ก็ไม่ สามารถรับ ได้ดงั จะเห็ นได้ว่าถ้าปล่ อยให้ผูเ้ รี ยนนั่งนาน ๆ ในไม่ช้าผูเ้ รี ยนก็จะหลับหรื อคิ ด
เรื่ องอื่น ๆ แต่ถา้ ให้มีการเคลื่อนไหวทางกายบ้างก็จะทาให้ประสาทการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาตื่นตัว
และพร้อมที่จะรับและเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้น กิจกรรมที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนจึงควรเป็ นกิจกรรมที่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็ นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับ
ความสนใจของนักศึกษา
2.2 กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ดี ค วรช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนได้ มี ส่ วนร่ วมทางสติ ปั ญญา
(Intellectual Participation) คือ เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเคลื่ อนไหวทางสติ ปัญญาต้อง
เป็ นกิ จ กรรมที่ ท ้า ทายความคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาสามารถกระตุ ้น สมองของนัก ศึ ก ษาให้ เกิ ด การ
เคลื่อนไหวต้องเป็ นเรื่ องที่ไม่ยากหรื อง่ายเกินไปทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกที่จะคิด
2.3 กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ดี ค วรช่ ว ยให้ ผู ้เรี ยนมี ส่ วนร่ ว มทางสั ง คม (Social
Participation) คือ เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมกับบุ คคลหรื อสิ่ งแวดล้อม
รอบตัวเนื่ องจากมนุ ษย์จาเป็ นต้องอยูร่ วมกันเป็ นหมู่คณะมนุ ษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ ที่จะปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ทางด้านสังคม
2.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีควรช่ วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมทางอารมณ์ (Emotional
Participation) คือ เป็ นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู ้สึกของนักศึกษาซึ่ งจะช่วยให้การเรี ยนรู ้น้ นั
เกิ ดความหมายต่ อ ตนเองโดยกิ จกรรมดัง กล่ าว ควรเกี่ ยวข้องกับ ผู เ้ รี ยนโดยตรงโดยปกติ ก ารมี
ส่ วนร่ วมทางอารมณ์น้ ี มกั เกิดขึ้น พร้อมกับการกระทาอื่น ๆ อยูแ่ ล้ว เช่น กิจกรรมทางกายสติปัญญา
และสั งคมทุ ก ครั้ งที่ ค รู ให้ ผูเ้ รี ย นเคลื่ อ นที่ เปลี่ ย นอิ ริย าบถเปลี่ ย นกิ จกรรมผูเ้ รี ย นจะเกิ ด อารมณ์
ความรู ้สึกตามมาด้วยเสมออาจเป็ นความพอใจไม่พอใจหรื อเฉย ๆ
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แนวคิดทฤษฎีกำรสร้ ำงควำมรู้ ด้วยตนเอง (Constructivist)
จากแนวคิ ดพื้นฐานของทฤษฎี คอนสตรัคติ วิสซึ มที่ เป็ นรากฐานสาคัญซึ่ งปรากฏจาก
รายงานของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา คือ Jean Piaget (1967) ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาว
รัสเซี ยซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ Cognitive Construtivism และ Social Construtivism
Underhill, Cobb, Wood and Yackel, Balacheff, Confrey (1991) กล่ า วว่ า ทฤษฎี ค อน
สตรั ค ติ วิส ต์ (Constructivist Theory) หรื อ คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม (Constructivism) มี แ นวคิ ด หลัก ว่ า
บุคคลเรี ยนรู ้ โดยวิธีการที่ ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์ เดิ มโครงสร้ างทางปั ญญาที่มีอยูค่ วาม
สนใจและแรงจูงใจภายในเป็ นพื้นฐาน (Nodding, 1990) โดยมีแรงจูงใจจากความขัดแย้งทางปั ญญา
ท าให้ เกิ ด การไตร่ ต รอง (Reflection) น าไปสู่ ก ารสร้ า งโครงสร้ า งใหม่ ท างปั ญ ญา (Cognitive
Restructuring) ที่ได้รับการตรวจสอบทั้งโดยตนเองและผูอ้ ื่นว่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะต่างๆซึ่ งอยู่
ในกรอบของโครงสร้างนั้นและใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการสร้างโครงสร้างใหม่อื่น ๆ ต่อไป
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็ นทฤษฎีที่วา่ ด้วยการสร้างความรู ้ได้
มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นการศึกษาปั จจัยภายนอกมาเป็ นสิ่ งเร้าภายใน ซึ่ งได้แก่ความรู ้ความเข้าใจ
หรื อ กระบวนการรู ้ คิ ด กระบวนการคิ ด (Cognitive Processes) ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ จ ากผล
การศึกษาพบว่าปั จจัยภายในมีส่วนช่วยทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและความรู ้เดิมมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งและเสริ มสร้ า งความเข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาแนวคิ ด ของทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ซึ ม
(Constructivism) หรื อเรี ยกชื่ อแตกต่างกันไปได้แก่สร้างสรรค์ความรู ้นิยมหรื อสรรสร้างความรู ้นิยม
หรื อการสร้างความรู ้ (โครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้, 2544)
1. Cognitive Constructivism มี พ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Piaget แนวคิดของทฤษฎี น้ ี
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้โดยเป็ นผูส้ ร้างความรู ้โดยการลงมือกระทา Piaget เชื่ อว่าถ้าผูเ้ รี ยนถู ก
กระตุน้ ด้วยปั ญหาที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางปั ญญา (Cognitive Conflict) หรื อเรี ยกว่าเกิดการเสี ย
สมดุ ล ทางปั ญ ญา (Disequilibrium) ผู ้เรี ย นต้อ งพยายามปรั บ โครงสร้ า งทางปั ญ ญา (Cognitive
Structuring) ให้ เข้า สู่ ภ าวะสมดุ ล (Equilibrium) โดยวิธี ก ารดู ด ซึ ม (Assimilation) ได้แ ก่ การรั บ
ข้อมู ลใหม่จากสิ่ งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้ างทางปั ญญาและการปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างทาง
ปั ญญา (Accomodation) คือ การเชื่ อมโยงโครงสร้ างทางปั ญญาเดิ มหรื อความรู ้ เดิ มที่มีมาก่อนกับ
ข้อมู ล ข่าวสารใหม่จนกระทัง่ ผูเ้ รี ย นสามารถปรั บ โครงสร้ างทางปั ญ ญาเข้าสู่ ส ภาพสมดุ ลย์หรื อ
สามารถที่จะสร้างความรู ้ใหม่ข้ ึนมาได้หรื อเกิดการเรี ยนรู ้นนั่ เอง
2. Social Constructivism เป็ นทฤษฎีที่มีรากฐานมาจาก Vygotsky ซึ่ งมีแนวคิดที่สาคัญ
ที่วา่ “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้านพุทธิ ปัญญา” รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิ ปัญญาที่อาจมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนาที่รียกว่า Zone of
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Proximal Development ถ้าผูเ้ รี ยนอยู่ต่ ากว่า Zone of Proximal Development จาเป็ นที่จะต้องได้รับ
การช่ วยเหลื อในการเรี ยนรู ้ ที่เรี ยกว่า Scaffolding และ Vygotsky เชื่ อว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ โดยผ่าน
ทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ได้แก่ เด็กกับผูใ้ หญ่พ่อแม่ครู และเพื่อนในขณะที่เด็กอยูใ่ น
บริ บทของสังคมและวัฒนธรรม (Socio Cultural Context) สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม สรุ ปแนวคิดของทฤษฎี คอนสตรัคติวิสซึ มโดยเน้นเกี่ ยวกับลักษณะของสิ่ งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู ้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนลงมือกระทาด้วยตนเอง (Learning are Active) ความสาคัญของการเรี ยนตาม
แนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิส ซึ ม เป็ นกระบวนการที่ ผูเ้ รี ยนบู รณาการข้อมู ล ใหม่ ก ับ ประสบการณ์
ที่ มีมาก่ อนหรื อความรู ้ เดิ มของนักศึกษาและสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ แนวคิดที่ หลากหลายเป็ น
สิ่ งที่ มี ค่ า และจ าเป็ น (Multiple Perspective are Valued and Necessary) ตามแน วทางทฤษ ฎี
คอนสตรัคติวสิ ซึม กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเองแนวคิดนี้ จาเป็ นต้องประกอบด้วย
แนวคิดที่หลากหลายและกว้างขวางอาจมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ เช่น ครู
กลุ่มเพื่อนนักเขียนและหนังสื อเป็ นต้นทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึ มส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรวบรวมแนวคิด
ที่หลากหลายและสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เป็ นแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม่
2. การเรี ยนรู ้ควรสนับสนุ นการร่ วมมือกันไม่ใช่การแข่งขัน (Learning Should Support
Collaboration, Not Competition) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลายนั้น หมายถึง การร่ วมมือ
ในระหว่ า งที่ มี ก ารร่ ว มมื อ ผู ้เรี ยนต้อ งมี ก ารสนทนากับ คนอื่ น ๆเกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ ก าลัง เรี ย นรู ้
กระบวนการนี้คือการร่ วมมือและแลกเปลี่ยนหรื อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3. ให้ความสาคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของนักศึกษา (Focuses Control at the
Leaner Level) ถ้าผูเ้ รี ยนลงมือกระทาในบริ บทการเรี ยนรู ้โดยการร่ วมมือกับผูเ้ รี ยนคนอื่นและผูส้ อน
และจาเป็ นต้องควบคุมกระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองมากกว่าการที่เรี ยนในลักษณะที่เป็ นผูร้ ับฟั ง
(Passive Listening) จากการบรรยายของผูส้ อนนี่ แสดงเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงพื้นฐานกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
4. นาเสนอประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ ตรงกับสภาพที่ เป็ นจริ งหรื อประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ ในชี วิตจริ ง (Provides Authentic, real-world Learning Experiences) สภาพแวดล้อมทางการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ซึ มที่จดั สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
อยูใ่ นบริ บทของสภาพจริ งดังนั้นประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ประยุกต์ไปสู่ ปัญหาในชี วิตจริ ง (Real
World Problems) จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ งและส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้
เรี ยนไปสู่ สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวติ จริ งได้
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การออกแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ ึม
1. การสร้างการเรี ยนรู ้ (Learning Constructed) ความรู ้จะถูกสร้างจากประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างสิ่ งขึ้นแทนความรู ้ (Representation) ในสมองที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างขึ้น
2. การแปลความหมายของแต่ละคน (Interpretation Personal) การเรี ยนรู ้เป็ นการแปล
ความหมายตามสภาพจริ ง (Real World) ของแต่ละคน การเรี ยนรู ้ เป็ นผลจากการแปลความหมาย
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน
3. การเรี ยนรู ้ เกิ ดจาการลงมือกระทา (Learning Active) การเรี ยนรู ้เป็ นการที่ผูเ้ รี ยนได้
ลงมือกระทาซึ่ งเป็ นการสร้างความหมายที่พฒั นาโดยอาศัยพื้นฐานของประสบการณ์
4. การเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากการร่ วมมือ (Learning Collaborative) ความหมายในการเรี ยนรู ้
เป็ นการต่อรองจากแนวคิดที่หลากหลาย การพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเองได้มาจากการร่ วม
แบ่งปั นแนวคิดที่หลากหลายในกลุ่มและในขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนการสร้างสิ่ งที่แทนความรู ้ใน
สมอง (Knowledge Representation) ที่สนองตอบต่อแนวคิดที่หลากหลาย
5. การเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสม (Learning Situated) ควรเกิ ด ขึ้ นในสภาพชั้ นเรี ยนจริ ง
(Situated or anchored) “การเรี ยนรู ้ตอ้ งเหมาะสมกับบริ บทของสภาพจริ งหรื อสะท้อนบริ บทที่เป็ น
สภาพจริ ง”
6. การทดสอบเชิ ง การบู ร ณาการ (Testing Integrated) การทดสอบควรจะเป็ นการ
บูรณาการเข้ากับภารกิ จการเรี ยน (Task) ไม่ควรเป็ นกิ จกรรมที่แยกออกจากบริ บทการเรี ยนรู ้ “การ
วัดการเรี ยนรู ้เป็ นวิธีการที่ผเู ้ รี ยนใช้โครงสร้างความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มให้เกิ ดการคิดใน
เนื้อหาการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ”
แนวคิดทฤษฎีกำรเรียนรู้ แบบปัญญำนิยมหรื อพุทธินิยม (Cognitive Theory)
การเน้นกระบวนการทางปั ญญาหรื อความคิด กล่าวคื อ กลุ่มทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้
ของมนุ ษย์ไม่ใช่เรื่ องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าเพียงเท่านั้น หากแต่
การเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์น้ นั มีความซับซ้อนเป็ นกระบวนการทางความคิดที่ เกิ ดจากการสะสมข้อมู ล
การสร้างความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึ งข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและ
การแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุ ษย์ในการที่จะสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่ตนเอง
จีน เพียเจท์ (Jean Piaget) เป็ นนักชี ววิทยาชาวสวิส เซอร์ แลนด์แต่มีค วามสนใจศึ กษา
ทางด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะในด้านกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่วยั แรกเกิดจนถึง
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วัยรุ่ นเป็ นบุ คคลแรกที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูศ้ ึกษาความสามารถด้านความคิดมนุ ษย์อย่างเป็ น
ระบบระเบียบ
เพี ย เจท์ เชื่ อ ว่า โดยธรรมชาติ แ ล้วมนุ ษ ย์ทุ ก คนมี ค วามพร้ อ มที่ จะมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่เกิดเพราะมนุ ษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมซึ่ งต้องมี ก ารปรั บ ตัวอยู่ตลอดเวลาผลจากกระบวนการดังกล่ าวจะท าให้ ม นุ ษ ย์เกิ ด
ความสามารถของเชาวน์ ปั ญ ญาจากความเชื่ อ ดัง กล่ า วเพี ย เจท์จึ งได้ศึ ก ษาความสามารถด้า น
สติปัญญาของเด็กอย่างละเอียดด้วยการสร้างสถานการณ์ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของบุตรสาว 3 คน
ของเขาเป็ นระยะเวลานานและได้ทาบันทึกไว้อย่างต่อเนื่ องทาให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าธรรมชาติของมนุ ษย์
มีพ้นื ฐานติดตัวตั้งแต่กาเนิด 2 ชนิด คือ
1. การจัด และรวบรวม (Organization) เป็ นการจัด และรวบรวมกระบวนการต่ างๆ
ภายในให้เป็ นระบบระเบี ยบอย่างต่อเนื่ องพร้ อมกับมี การปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้
เกิดภาวะสมดุลย์จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
2. การปรับตัว (Adaptation) เป็ นการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุ ลย์กบั สิ่ งแวดล้อม
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ
2.1 การซึ มซาบหรื อดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) หมายถึงการที่มนุษย์มีการ
ซึ มซาบหรื อดูดซึ มประสบการณ์ใหม่เข้าสู่ โครงสร้างของสติปัญญา (Cognitive Structure) หลังจาก
มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
2.2 การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา (Accomodation) หมายถึงการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของเชาวน์ปัญญาที่มีอยูแ่ ล้วให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่ที่ได้เรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
เพียเจท์ กล่ าวว่า การพัฒนาสติ ปัญญาและความคิ ดของมนุ ษ ย์จะต้องอาศัยทั้งการจัด
รวบรวมและการปรับตัวดังกล่าวซึ่ งลักษณะความสามารถที่เกิดขึ้นจะดาเนิ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ซึ่ งจะแตกต่างกันในแต่ล ะบุ คคลโดยมี องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ เสริ มความสามารถทางสติปัญญา4
องค์ประกอบ คือ (สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2541: 50)
วุฒิภาวะ (Maturation) คือ การเจริ ญเติบ โตทางด้านสรี รวิทยามี ส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาสติปัญญาและความคิดโดยเฉพาะเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อ
ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ เป็ นปั จจัย ที่ ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาด้ า น
สติปัญญาเพราะเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทั้งประสบการณ์ที่เกิ ด
จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติและประสบการณ์ เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและ
ทางคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งสามารถนามาใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
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การถ่ายทอดความรู ้ทางสังคม (Social Transmission) คือ การที่บุคคลได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ จากบุคคลรอบข้างเช่นพ่อแม่ผปู ้ กครองครู เป็ นต้นกระบวนการพัฒนา
สมดุ ล ย์ (Equilibration) คื อ การควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองซึ่ งอยู่ในตัวของแต่ ล ะ
บุ ค คลเพื่ อ ปรั บ สมดุ ล ของความสามารถทางสติ ปั ญ ญาและความคิ ด ไปสู่ ขั้น ที่ สู งกว่ า ขั้ น
ความสามารถ เชาว์ปัญญา
เพียเจท์ได้แบ่งขั้นความสามารถของเชาวน์ปัญญาออกเป็ น 4 ขั้น คือ
ขั้ นใช้ ป ระสาทสั ม ผัส และกล้ า มเนื้ อ (Sensorimotor Period) อายุ 0-2 ปี เป็ นขั้ น
ความสามารถทางความคิ ด และสติ ปั ญ ญาก่ อ นระยะเวลาที่ เด็ ก จะพู ดเป็ นภาษาได้ก ารแสดงถึ ง
ความคิ ดและสติ ปั ญญาของเด็ กวัย นี้ จะเป็ นในลัก ษณะของการกระท าหรื อการแสดงพฤติ กรรม
ต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั การเคลื่อนไหวเป็ นลักษณะของปฏิกิริยาสะท้อนเช่นการดูดการมอง
การไขว่คว้ามีพฤติกรรมน้อยมากที่แสดงออกถึงความเข้าใจเพราะเด็กยังไม่สามารถแยกตนเองออก
จากสิ่ งแวดล้อมได้ตวั ตนของเด็กยังไม่ได้พฒั นาจนกว่าเด็กจะได้รับประสบการณ์ ทาให้ได้พฒั นา
ตัวตนขึ้นมาแล้วเด็กจึงสามารถแยกแยะสิ่ งต่าง ๆ ได้จนกระทัง่ เด็กอายุประมาณ 18 เดือน จึงจะเริ่ ม
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้บา้ งและรับรู ้เท่าที่สายตามองเห็น
ขั้นเริ่ มมี ความคิ ดความเข้าใจ (Pre-operational Period) อายุ 2-7 ปี เด็กวัยนี้ เป็ นวัยก่ อน
เข้าโรงเรี ยนและวัยอนุบาลยังไม่สามารถใช้สติปัญญากระทาสิ่ งต่างๆได้อย่างเต็มที่ความคิดของเด็ก
วัยนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การรับรู ้เป็ นส่ วนใหญ่ไม่สามารถใช้เหตุผลอย่างลึ กซึ้ งได้วยั นี้ เริ่ มเรี ยนรู ้การใช้ภาษา
และสามารถใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ความสามารถวัยนี้แบ่งได้เป็ น 2 ขั้น คือ
1. ขั้นกาหนดความคิดไว้ล่วงหน้า (Preconceptual Thought) อายุ 2-4 ปี ระยะนี้ เด็กจะมี
พัฒนาด้านการใช้ภาษารู ้จกั ใช้คาสัมพันธ์กบั สิ่ งของมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆได้แต่ยงั ไม่
สมบู รณ์ ไ ม่ มี เหตุ ผ ลคิ ด เอาแต่ ใ จตัวเองอยู่ในโลกแห่ ง จิ น ตนาการชอบเล่ น บทบาทสมมติ ต าม
จินตนาการของตนเอง
2. ขั้นคิดเอาเอง (Intuitive Thought) อายุ 4-7 ปี ระยะนี้ เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลขึ้น
แต่การคิดยังเป็ นลักษณะการรับรู ้ มากกว่าความเข้าใจจะมีความสามารถรับรู ้ อย่างรวดเร็ วสามารถ
เข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ได้เป็ นหมวดหมู่ท้ งั ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงและแตกต่างกันลักษณะพิเศษของวัยนี้ คือ
เชื่ อตัวเองโดยไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหรื อเชื่ อในเรื่ องการทรงภาวะเดิมของวัตถุ (Conservation) ซึ่ ง
เพียเจท์ เรี ยกว่า Principle of Invaiance
ขั้นใช้ค วามคิ ดอย่างมี เหตุ ผลเชิ งรู ป ธรรม (Concrete Operational Period ) อายุ 7-11 ปี
ระยะนี้ เด็กจะมี ความสามารถทางความคิ ดและสติ ปัญ ญาอย่างรวดเร็ วสามารถคิ ดอย่างมี เหตุ ผ ล
แบ่ งแยกสิ่ งแวดล้อมออกเป็ นหมวดหมู่ ลาดับ ขั้น จัดเรี ยงขนาดสิ่ งของและเริ่ ม เข้าใจเรื่ องการคง
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สภาพเดิ มสามารถนาความรู ้ หรื อประสบการณ์ ในอดี ตมาแก้ปัญหาเหตุการณ์ ใหม่ ๆ ได้มีการถ่าย
โยงการเรี ยนรู ้ (Transfer of Learning) แต่ปัญหาหรื อเหตุการณ์น้ นั จะต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุหรื อสิ่ งที่
เป็ นรู ปธรรมส่ วนปั ญหาที่เป็ นนามธรรมนั้นเด็กยังไม่สามารถแก้ได้
ขั้นใช้ความคิ ดอย่างมี เหตุ ผลเชิ งนามธรรม (Formal Operational Period) อายุ 11-15 ปี
ขั้นนี้เป็ นขั้นสู งสุ ดของความสามารถทางสติปัญญาและความคิดความคิดแบบเด็ก ๆ จะสิ้ นสุ ดลงจะ
เริ่ มคิ ดแบบผูใ้ หญ่ ส ามารถคิ ดแก้ปั ญหาที่ เป็ นนามธรรมด้วยวิธีการหลากหลายรู ้ จกั คิ ดอย่างเป็ น
วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถตั้ง สมมติ ฐ านทดลองใช้ เหตุ ผ ลและท างานที่ ต้ อ งใช้ ส ติ ปั ญ ญาอย่ า ง
สลับซับซ้อนได้ เพียเจท์ กล่าวว่า เด็กวัยนี้เป็ นวัยที่คิดเหนือไปกว่าสิ่ งปั จจุบนั สนใจที่จะสร้างทฤษฎี
เกี่ ยวกับ ทุ กสิ่ งทุ ก อย่างและมี ความพอใจที่ จะคิ ดพิ จารณาเกี่ ยวกับ สิ่ งที่ ไม่ มี ตวั ตนหรื อสิ่ งที่ เป็ น
นามธรรมนักจิตวิทยาเชื่อว่าการพัฒนาความเข้าใจจะพัฒนาไปเรื่ อยๆจนกระทัง่ เข้าสู่ วยั ชรา
เพี ย เจท์ เชื่ อ ว่ า ความสามารถของเชาวน์ ปั ญ ญามนุ ษ ย์จ ะด าเนิ น ไปเป็ นล าดับ ขั้น
เปลี่ยนแปลงหรื อข้ามขั้นไม่ได้
แนวคิดทฤษฎีกำรเรียนรู้ อย่ ำงมีควำมหมำย (A Theory of Meaningful Verbal Learning)
เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) ออซู เบลเชื่อว่าการเรี ยนรู ้จะมีความหมายแก่ผเู ้ รี ยนหาก
การเรี ยนรู ้ น้ นั สามารถเชื่ อมโยงกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ รู้มาก่ อน (Ausubel, 1963: 77-97) การนาเสนอ
ความคิดรวบยอดหรื อกรอบมโนทัศน์หรื อกรอบความคิด (Advance Organizer)ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
แก่ ผู ้เรี ย นก่ อ นการสอนเนื้ อ หาสาระนั้ น ๆ จะช่ ว ยให้ ผู ้เรี ย นได้ เรี ย นเนื้ อ หาสาระนั้ นอย่ า งมี
ความหมายทฤษฎี กลุ่ มพุ ทธิ นิยมหรื อทฤษฎี ทางปั ญญาหรื อทฤษฎี ความรู ้ ความเข้าใจ (Cognitive
Theory) ทฤษฎี น้ ี เน้น กระบวนการทางปั ญ ญาหรื อความคิ ดที่ เกิ ดจากการสะสมข้อมู ล การสร้ าง
ความหมายความสั ม พันธ์ ข องข้อมู ล และดึ งข้อมู ล มาใช้ท ฤษฎี ในกลุ่ ม นี้ ที่ ส าคัญ มี 5 ทฤษฎี คื อ
ทฤษฎี เกสตัล ท์ (Gestalt Theory) ทฤษฎี ส นาม (Field Theory) ทฤษฎี เครื่ องหมาย (Sign Theory)
ทฤษฎีความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) และทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมี
ความ ห ม าย (Theory of Meaningful Verbal Learning) ออซู เบ ล (Ausubel, David, 1963) เป็ น
นักจิตวิทยาแนวปัญญานิยม ออซู เบล กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้จะมีความหมายแก่ผเู ้ รี ยนหากการเรี ยนรู ้
นั้นสามารถเชื่ อมโยงกับ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ รู้ม าก่ อนหลัก การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฏี น้ ี คื อ
มีการนาเสนอความคิดรวบยอดหรื อกรอบมโนทัศน์หรื อกรอบแนวคิดในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแก่ผเู ้ รี ยน
ก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้น ๆ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย
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ออซูเบล แบ่งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. การเรี ยนรู ้โดยการรับอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception Learning)
2. การเรี ย นรู ้ โดยการรั บ แบบท่ อ งจาโดยไม่ คิ ด หรื อ แบบนกแก้วนกขุ น ทอง (Rote
Reception Learning)
3. การเรี ยนรู ้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning)
4. การเรี ยนรู ้ โดยการค้นพบแบบท่องจาโดยไม่คิดหรื อแบบนกแก้วนกขุนทอง (Rote
Discovery Learning)
ออซู เบล สนใจที่จะหากฎเกณฑ์และวิธีการสอนการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายไม่วา่ จะเป็ น
โดยการรับหรื อค้นพบ เพราะออซู เบลคิดว่าการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนส่ วนมากเป็ นการท่องจาโดยไม่คิด
ออซู เบล กล่ าวว่า ทฤษฎี ของท่ านมี วตั ถุ ป ระสงค์ที่จะอธิ บายการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับพุ ท ธิ
ปั ญญาเท่านั้น (Cognitive Learning) ไม่รวมการเรี ยนรู ้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ กการเรี ยนรู ้
ทักษะทางมอเตอร์ (Motor Skills Learning) และการเรี ยนรู ้โดยการค้นพบ
ออซูเบล ได้บ่งว่าการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายขึ้นอยูก่ บั ตัวแปร 3 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. สิ่ ง (Materials) ที่จะต้องเรี ยนรู ้จะต้องมีความหมายซึ่ งหมายความว่าจะต้องเป็ นสิ่ งที่
มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งที่เคยเรี ยนรู ้และเก็บไว้ในโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure)
2. ผูเ้ รี ยนจะต้องมี ป ระสบการณ์ และมี ความคิ ดที่ จะเชื่ อมโยงหรื อจัดกลุ่ มสิ่ งที่ เรี ยนรู ้
ใหม่ให้สัมพันธ์กบั ความรู ้หรื อสิ่ งที่เรี ยนรู ้เก่า
3. ความตั้งใจของนักศึกษาและการที่ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ -คิดที่จะเชื่ อมโยงสิ่ งที่เรี ยนรู ้ ใหม่
ให้มีความสัมพันธ์กบั โครงสร้างพุทธิ ปัญญา (Cognitive Structure) ที่อยูใ่ นความทรงจาแล้ว
ออซูเบล ได้แบ่งการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายเป็ น 3 ประเภท คือ
1. Subordinate Learning เป็ นการเรี ย นรู ้ โ ดยการรั บ อย่า งมี ค วามหมายโดยมี วิ ธี ก าร
2 ประเภท คือ
1.1 Deriveration Subsumption เป็ นการเชื่ อมโยงสิ่ งที่จะต้องเรี ยนรู ้ใหม่กบั หลักการ
หรื อกฎเกณฑ์ที่เคยเรี ยนมาแล้วโดยการได้รับข้อมูลมาเพิ่ม เช่น มีคนบอกแล้วสามารถดูดซึ มเข้าไป
ในโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีอยูแ่ ล้วอย่างมีความหมายโดยไม่ตอ้ งท่องจา
1.2 Correlative Subsumption เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายเกิ ดจากการขยายความ
หรื อปรับโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กบั สิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ใหม่
2. Superordinate Learning เป็ นการเรี ยนรู ้ โดยการอนุ ม านโดยการจัด กลุ่ ม สิ่ ง ที่ เรี ย น
ใหม่เข้ากับความคิ ดรวบยอดที่ กว้างและครอบคลุ มความคิ ดยอดของสิ่ งที่ เรี ยนใหม่เช่ นสุ นัขแมว
หมาเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
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3. Combinatorial Learning เป็ นการเรี ย นรู ้ ห ลัก การกฎเกณฑ์ ต่ าง ๆ เชิ งผสมในวิช า
คณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ โดยการใช้เหตุผลหรื อการสัง เกตเช่นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างน้ าหนักกับระยะทางในการที่ทาให้เกิดความสมดุล
แนวทางการสอนที่ได้จากทฤษฎีน้ ี
ใช้เทคนิ ค การสอนแบบ Advance Organizer คื อ เป็ นวิ ธี ก ารสร้ า งการเชื่ อ มช่ อ งว่า ง
ระหว่างความรู ้ ที่ ผูเ้ รี ยนได้รู้แล้ว (ความรู ้ เดิ ม ) กับ ความรู ้ ใหม่ ที่ ได้รับ ที่ จาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้ เพื่ อ
ผูเ้ รี ยนจะได้มีความเข้าใจเนื้อหาใหม่ได้ดีและจดจาได้ดีข้ ึนโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การจัดเรี ยบเรี ยงข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการให้เรี ยนรู ้ออกเป็ นหมวดหมู่หรื อ
2. นาเสนอกรอบหลักการกว้าง ๆ ก่อนที่จะให้เรี ยนรู ้ในเรื่ องใหม่หรื อ
3. แบ่งบทเรี ยนเป็ นหัวข้อที่สาคัญและบอกให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อสาคัญที่เป็ นความคิด
รวบยอดใหม่ที่จะต้องเรี ยน
กำรคิดวิเครำะห์ ตำมแนวของมำร์ ซำโน
มาร์ ซาโน (Marzano, 2001: 30-60) ได้พฒั นารู ปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารู ปแบบ
ใหม่ประกอบด้วยความรู ้สามประเภทและกระบวนการจัดกระทาข้อมูล 3 ระดับ ดังนี้
ประเภทของความรู ้
1. ข้อมู ลเน้นการจัดระบบความคิดเห็ นจากข้อมู ลง่ายสู่ ขอ้ มู ลยากเป็ นระดับความคิ ด
รวบยอดข้อเท็จจริ งลาดับเหตุการณ์สมเหตุและผลเฉพาะเรื่ องและหลักการ
2. กระบวนการเน้นกระบวนการเพื่อการเรี ยนรู ้ จากทักษะสู่ กระบวนการอัตโนมัติอนั
เป็ นส่ วนหนึ่งของความสามารถที่สั่งสมไว้
3. ทักษะเน้นการเรี ยนรู ้ที่ใช้ระบบโครงสร้ างกล้ามเนื้ อจากทักษะง่ายสู่ กระบวนการที่
ซับซ้อนขึ้น
กระบวนการจัดกระทากับข้อมูลมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ขั้น รวบรวมเป็ นการคิ ด ทบทวนความรู ้ เดิ ม รั บ ข้อ มู ล ใหม่ แ ละเก็ บ เป็ น
คลังข้อมูลไว้เป็ นการถ่ายโยงความรู ้ จากความจาถาวรสู่ ความจานาไปใช้ในการปฏิ บตั ิ การโดยไม่
จาเป็ นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู ้น้ นั
ระดับที่ 2 ขั้น เข้าใจเป็ นการเข้า ใจสาระที่ เรี ย นรู ้ สู่ ก ารเรี ย นรู ้ ใ หม่ ใ นรู ป แบบการใช้
สัญลักษณ์เป็ นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู ้น้ นั โดยเข้าใจประเด็นสาคัญ
ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห์เป็ นการจาแนกความเหมือนและความแตกต่างอย่างมีหลักการ
จัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์ กบั ความรู ้ การสรุ ปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้ ขอ้ ผิดพลาดได้การ
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ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ใหม่โดยใช้ฐานความรู ้ และการคาดการณ์ ผลที่ ตามมาบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์เป็ นการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่ไม่มีคาตอบ
ชัดเจนการแก้ไขปั ญหาที่ยงุ่ ยากการอธิ บายปรากฏการณ์ ที่แตกต่างและการพิจารณาหลักฐานสู่ การ
สรุ ปสถานการณ์ ที่มีความซับซ้อนการตั้งข้อสมมติฐานและการทดลองสมมติฐานนั้นบนพื้นฐาน
ของความรู ้
ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู ้เป็ นการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ที่กาหนดการกากับติดตามการเรี ยนรู ้และการจัดขอบเขตการเรี ยนรู ้
มำร์ ซำโน
1. การจาแนก

2. การจัดหมวดหมู่

3. การเชื่อมโยง 4. การสรุ ปความ
5. การประยุกต์
แนวคิดเกีย่ วกับศิลปะ (Art)
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2493) กาหนดว่า ศิลปะเป็ นคานามหมายถึง ฝี มือ
ฝี มือทางการช่าง การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างน่าพึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2530) อธิ บายไว้วา่ ศิลปะ คือ ผลแห่ ง
พลังความคิ ดสร้ างสรรค์มนุ ษ ย์ที่แสดงออกในรู ป ลักษณ์ ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่ งสุ นทรี ยภาพ ความ
ประทับใจ หรื อความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริ ยภาพพุทธิ ปัญญา ประสบการณ์ ขนบธรรมเนี ยม
จารี ตประเพณี หรื อความเชื่ อในลัทธิ ศาสนา โดยศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็ น2ประเภท ใหญ่ ๆ
คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) และประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)
ไคลฟ์ เบลล์ (Clive Bell, 1913) นิยามศิลปะว่า ศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake)เพื่อ
ยกระดับสังคม ไม่ใช่ เพื่อชี วิต ไม่ใช่การแสดงออกความรู ้สึกแต่เป็ นความเพลิ ดเพลิ นในด้านเส้นสี
และรู ปทรง (Art as form)
โรเจอร์ ฟราย (Roger Fry, 1937) จิตรกรและนักวิจารณ์ ศิลปะเป็ นผูห้ นึ่ งที่ สนับสนุ น
แนวคิดว่า ศิลปะคือการแสดงออกทางอารมณ์ หรื อสิ่ งที่ อยู่ภายในของชี วิตและธรรมชาติ คือ การ
แสดงออกหรื อเป็ นตัวแทนของอารมณ์ ความรู ้ สึ ก ความคิ ดแล้ว งานนั้นจะต้องแสดงคุ ณค่ าของ
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รู ปทรง องค์ประกอบทางศิลปะอันได้แก่ เส้น น้ าหนัก ระวาง (Space) สี และลักษณะผิวด้วยจึงถือ
ว่าเป็ นงานที่มีคุณค่า
ลี โ อ ตอลสตอย (Leo Tolstoy, 1965) ให้ ท รรศนะว่า ศิ ล ปะเป็ นการแสดงออกด้า น
อารมณ์ และความรู ้ สึ ก เพื่ อ สื่ อ สารไปยัง ผู อ้ ื่ น ให้ เกิ ด การรั บ รู ้ สรุ ป ได้ว่า ศิ ล ปะคื อ การสื่ อ สาร
ระหว่างมนุษย์ ในขณะที่ภาษาสื่ อสารความคิด แต่ศิลปะสื่ อสารความรู ้สึก
ซิ กมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) นักจิตวิทยาอธิ บายตามหลักจิตวิทยาว่า
ความฝั นเป็ นจินตนาการชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งได้รับการกระตุน้ จากจิ ตใต้สานึ ก มนุ ษย์ทุกคนต่างมี ความ
คิ ด ฝั น ซึ่ งความฝั น นั้น หลาย ๆ ครั้ งไม่ ส ามารถสมหวัง ได้ใ นโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง แต่ ศิ ล ปะ
จะถ่ายทอดความฝั นผ่านการแสดงออกทางศิลปะ โดยแปลความฝั นเป็ นรู ปทรงหรื อสัญลักษณ์ ที่
ไม่ใช่ การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้น ศิ ลปะจึ งเป็ นผลสื บเนื่ องจากความฝั น ซึ่ งเป็ นการ
แสดงออกความปรารถนาอันถูกเก็บซ่อนไว้ในจิตใต้สานึก (Art as Wish-fulfillment)
ชลูด นิ่ มเสมอ (2534) ศิลปิ นและนักวิชาการด้านศิลปะของประเทศไทย ได้อธิ บายถึง
ความหมายทางศิลปะว่า ศิลปะ คือ สิ่ งที่มนุ ษย์สร้ างสรรค์ข้ ึน เพื่อแสดงออกซึ่ งอารมณ์ ความรู ้สึก
สติปัญญา ความคิด และ/หรื อความงาม
ปรี ชา เถาทอง (2557): ศิลปิ นและนักวิชาการด้านศิลปะของประเทศไทย ได้ให้แนวคิด
ความหมายไว้วา่ ศิลปะไม่วา่ จะแสดงออกในแบบใด ล้วนเริ่ มจากสิ่ งที่มีอยูใ่ นใจ หรื อมโนทัศน์หรื อ
แนวความคิ ด (Concept) ทั้งสิ้ น ในศิ ล ปะแบบ Perceptual Art แนวความคิ ด (Concept) เป็ นเพี ย ง
จุ ด เริ่ ม ต้น ของการสร้ า งรู ป ทรง เพื่ อ แสดงความรู ้ สึ ก อารมณ์ ส ะเทื อ นใจ ความงามหรื อ การ
แสดงออกทางปั ญ ญา จากบทความเรื่ อง “ศิ ล ปะเป็ นการสร้ างองค์ความรู ้ ก ารสร้ างสรรค์ศิ ล ปะ
วิชาการ สร้างสรรค์ศิลปะวิจยั การวิจยั ศิลปะ”
จากแนวคิดของนักวิชาการ นักจิตวิทยาข้างต้นที่ได้รับการยอมรับไปทัว่ โลกสามารถ
กล่าวสรุ ป ความหมายได้ว่า ศิลปะ หมายถึ ง การสื่ อสารความรู ้ สึกนึ กคิดผ่านการแสดงออกอย่าง
สร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ ปรากฏซึ่ งสุ นทรี ยภาพ อารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิด ความประทับใจแทนการ
สื่ อสารด้วยภาษาหรื อวาจา สามารถแบ่งได้เป็ น วิจิตรศิลป์ (Fine Art) และประยุกต์ศิลป์ (Applied
Art)
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์ความหมายของศิลปะ
นักวิชาการ
พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
(2493)

พจนานุกรมศัพท์
ศิลปะฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
(2530)

ไคลฟ์ เบลล์
(Clive Bell, 1913)

โรเจอร์ฟราย
(Roger Fry, 1937)

ความหมาย

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

ศิลปะเป็ นคานามหมายถึงฝี มือฝี มือทางการ ศิลปะหมายถึงการสื่ อสารความรู ้สึกนึ ก
ช่างการแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่าง คิดผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
น่าพึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
ของมนุ ษย์ ป รากฏซึ่ งสุ นทรี ยภาพ
อ าร ม ณ์ ค ว าม รู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ค ว าม
ประทับ ใจแทนการสื่ อ สารด้วยภาษา
หรื อวาจาสามารถแบ่ ง ได้เป็ นวิ จิ ต ร
ศิ ลป์ (Fine Art) และป ระยุ ก ต์ ศิ ลป์
(Applied Art)
ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์มนุษย์ที่
แสดงออกในรู ปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่ง
สุนทรี ยภาพความประทับใจหรื อความ
สะเทือนอารมณ์ตามอัจฉริ ยภาพ
พุทธิปัญญาประสบการณ์ขนบธรรมเนียม
จารี ตประเพณี หรื อความเชื่อในลัทธิศาสนา
โดยศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art)
และประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)
ศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake) เพื่อ
ยกระดับสังคมไม่ใช่เพื่อชีวติ ไม่ใช่การ
แสดงออกความรู ้สึกแต่เป็ นความ
เพลิดเพลินในด้านเส้นสี และรู ปทรง (Art as
form)
จิตรกรและนักวิจารณ์ศิลปะเป็ นผูห้ นึ่งที่
สนับสนุนแนวคิดว่าศิลปะ คือ การ
แสดงออกทางอารมณ์หรื อสิ่ งที่อยูภ่ ายใน
ของชีวติ และธรรมชาติคือการแสดงออ
หรื อเป็ นตัวแทนของอารมณ์ความรู ้สึก
ความคิดแล้วงานนั้นจะต้องแสดงคุณค่าของ
รู ปทรงองค์ประกอบทางศิลปะ อันได้แก่
เส้นน้ าหนักระวาง (Space) สี และลักษณะ
ผิวด้วยจึงถือว่าเป็ นงานที่มีคุณค่า
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์ความหมายของศิลปะ (ต่อ)
นักวิชาการ

ความหมาย

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

ซิกมันด์ฟรอยด์
(Sigmund Freud,
1856-1939)

ความฝันเป็ นจินตนาการชนิดหนึ่งซึ่งได้รับ
การกระตุน้ จากจิตใต้สานึกมนุษย์ทุกคน
ต่างมีความคิดฝันซึ่งความฝันนั้นหลาย ๆ
ครั้ง ไม่สามารถสมหวังได้ในโลกแห่งความ
เป็ นจริ งแต่ศิลปะจะถ่ายทอดความฝันผ่าน
การแสดงออกทางศิลปะโดยแปลความฝัน
เป็ นรู ปทรงหรื อสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่การ
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นศิลปะ
จึงเป็ นผลสื บเนื่องจากความฝันซึ่งเป็ นการ
แสดงออกความปรารถนาอันถูกเก็บซ่อนไว้
ในจิตใต้สานึก (Art as Wish-fulfillment)
ปรี ชา เถาทอง (2557) ศิลปะไม่วา่ จะแสดงออกในแบบใด
ล้วนเริ่ มจากสิ่ งที่มีอยูใ่ นใจ หรื อมโนทัศน์
หรื อแนวความคิด (Concept) ทั้งสิ้น
ในศิลปะแบบ Perceptual Art แนวความคิด
(Concept) เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นของการสร้าง
รู ปทรง เพื่อแสดงความรู ้สึก อารมณ์
สะเทือนใจ ความงามหรื อการแสดงออก
ทางปั ญญา
ชลูด นิ่มเสมอ
ศิลปะ คือ สิ่ งที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน
(2534)
เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู ้สึก
สติปัญญา ความคิด และ/หรื อความงาม

ประเภทของศิลปะ
การแบ่งประเภทของศิลปะ ได้มีผจู ้ ดั ไว้ต่างกันหลายแนวคิด ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. วิจิตรศิลป์ (Fine Art) เดิมเรี ยกว่า ประณี ตศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นคุณค่า
ทางความงามเป็ นสาคัญ เป็ นผลงานที่ตอบสนองด้านจิตใจมากกว่าประโยชน์ใช้สอยประกอบด้วย
1.1 ทัศนศิลป์
1.2 ดุริยางคศิลป์
1.3 นาฏยศิลป์
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1.4 สถาปัตยกรรม
1.5 วรรณกรรม
2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) หรื อประยุกต์ศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์
ขึ้ น เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ใ ช้ ส อยเป็ นส าคัญ โดยใช้ ห ลัก การทางสุ นทรี ย ภาพ ประกอบด้ว ย
มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ พานิชยศิลป์ หัตถศิลป์ และการออกแบบต่าง ๆ เป็ นต้น
ความหมายของศิ ลปศึ กษา คื อวิชาที่ ว่าด้วยการเรี ยนการสอนศิ ล ปะ เช่ น ทฤษฎี ศิล ป์
ประวัติศาสตร์ ศิลป์ (เปลื้ อง ณ นคร, พจนานุ กรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิ ตยสถาน, เข้าถึงเมื่อ 9
สิ งหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://dictionary.sanook.com/.)
ควำมสำคัญและประโยชน์ ของกำรจัดกิจกรรมศิลปะ
การศึ ก ษาศิ ล ปะเป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ของกระบวนการทางการศึ ก ษามาสโลว์
(Maslow) ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแบรนดิสได้ให้ทศั นะว่าศิลปะมีความสัมพันธ์
ค่ อ นข้ า งแนบแน่ น กับ จิ ต วิ ท ยาและชี ว วิ ท ยาของเอกั ต บุ ค คลนั่ น คื อ ศิ ล ปะเป็ นปั จ จัย สร้ า ง
ประสบการณ์ พ้ืนฐานของการศึ กษาดังนั้นครู จึงใช้ประโยชน์และความสาคัญจากศิลปะช่ วยสริ ม
สร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมและพึงปรารถนาให้แก่ผเู ้ รี ยนเพราะศิลปะสามารถช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
หลายด้าน
1. ศิลปะช่วยความสามารถทางด้านอารมณ์ การวาดเขียนช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
ทางอารมณ์ ดีข้ ึนระดับของความสามารถขึ้นอยู่กบั การแสดงออกมาจากรู ปภาพซึ่ งเป็ นผลงานของ
นักศึกษาเองระดับของการแสดงตัวตนจะมีต้ งั แต่การความสามารถขั้นต่าซึ่ งการวาดรู ปซ้ า ๆ ออกมา
เป็ นพิมพ์เดียวกันหมด จนกระทัง่ ถึงความสามารถขั้นสู งซึ่ งสามารถวาดภาพอย่างมีความหมายและ
มีความสาคัญต่อตัวเขาเอง จุดนี้เองที่ผเู ้ รี ยนปล่อยอารมณ์ได้ดีที่สุดเขาแสดงออกจากสิ่ งที่เขาอยากทา
2. ศิลปะช่วยความสามารถทางสติปัญญาความสามารถทางสติปัญญาของนักศึกษาเรา
สามารถสังเกตเห็ นได้จากความสามารถของการรู ้ จกั ตนเองและสภาพแวดล้อม ความรู ้ ต่าง ๆ ที่
นามาใช้ในขณะที่วาดรู ป จะชี้ให้เห็นระดับของสติปัญญา
3. ศิลปะช่ วยความสามารถทางร่ างกายความสามารถทางกายในงานของนักเรี ยนจะ
สังเกตได้จากความสัมพันธ์ ของการมองเห็ นและการใช้กล้ามเนื้ อมือ การควบคุ มการเคลื่ อนไหว
ของร่ างกาย
4. ศิลปะช่ วยความสามารถทางการรับรู ้ความเจริ ญเติบโตและการเรี ยนรู ้ ทางประสาท
สัมผัสเป็ นส่ วนสาคัญของประสบการณ์ วิชาศิลปะโดยครู เป็ นผูส้ ่ งเสริ มการรับรู ้ สร้างประสบการณ์
ทางการเห็ น ฝึ กการสังเกต ฝึ กความละเอี ยดอ่อน มี ค วามประณี ตในการจัด ควรจัดกิ จกรรมเชิ ง
สร้างสรรค์เพื่อความสามารถทางการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มขึ้น
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5. ศิลปะช่วยความสามารถทางด้านสังคมความสามารถทางสังคม จะเห็นได้จากความ
พยายามในการสร้ างสรรค์ ภาพเขี ยนและภาพวาดต่ าง ๆ จะเป็ นตัวสะท้อนให้เห็ นถึ งความรู ้ สึ ก
นึกคิดของเด็กที่มีต่อประสบการณ์ของตนเองและของผูอ้ ื่น
6. ศิลปะช่วยความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์
ชาญณรงค์ พรรุ่ ง โรจน์ (2543: 37-39) กล่ า วว่า ความส าคัญ ของศิ ล ปะมี ผ ลต่ อ การ
ดารงชีวติ ชีวติ ของมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ดงั นี้
1. ศิ ล ปะเพื่ อ การผ่อ นคลาย โดยการระบายความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ ความคับ ข้อ งใจ
ออกมาเพราะความรู ้ สึ ก ของมนุ ษ ย์น้ ัน มี ท้ ัง ความสุ ข ความทุ ก ข์ ค วามเจ็บ ปวด ความฝั น และ
ความหวังความรู ้สึกเหล่านี้สามารถระบายออกได้โดยผ่านสื่ อทางศิลปะอย่างอิสระ
2. ศิ ล ปะเพื่ อ การพัฒ นาจิ ต ใจ ความส าคัญ ของศิ ล ปะในแง่ ก ารพัฒ นาจิ ต ใจนั้ น
เบอร์ นาร์ ด (Bernaed) นักจิตวิทยา ได้กล่าวว่า คนที่มีสุขภาพจิตดีคือคนที่ทางานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความชื่ นชมยินดี ในงานที่ ทามีความเอื้ อเฟื้ อ เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่ น และไม่มีอารมณ์
เครี ยดจนเกินไปนัก ดังนั้น ถ้าจิตใจปกติทางานต่าง ๆ ก็จะสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
3. ศิลปะเพื่อพัฒนาสังคม ศิลปะเป็ นสื่ อสาคัญที่ ช่วยให้สัมพันธภาพของคนในสังคม
ดาเนิ นไปอย่างสงบสุ ข เพราะสามารถที่จะใช้ศิลปะเป็ นตัวกลางในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน
ดัง เห็ น ได้ จ ากเอเซี ย ที่ ไ ด้ ร วมอาประเทศทั้ง 10 ประเทศ มารวมกลุ่ ม กัน โดยใช้ ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมเป็ นสื่ อเชื่อมสัมพันธไมตรี ของแต่ละประเทศ
4. ศิ ล ปะเพื่ อ การบ าบัด ความส าคัญ ของศิ ล ปะในเรื่ อ งของการบ าบัด สารนุ ก รม
ศึกษาศาสตร์ ปี 2539 ได้ให้คาจากัดความของคาว่า การบาบัดด้วยศิลปะ (Art Therapy) หมายถึงการ
ใช้กิ จกรรมศิ ล ปะ หรื อผลงานศิ ล ปะ เพื่ อวิจยั หาข้อบกพร่ องของบุ คคลที่ ก ลไกการท างานของ
ร่ างกายหย่อนสมรรถภาพซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิต
และเพื่อใช้กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการรักษาให้มีสุขภาพดีข้ ึน
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
ควำมหมำย
มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนด้วยศิลปะเป็ นไว้มากมาย
ดังนี้
ชิดเซนต์มีไฮล์ ดิวอี้ เกรเดล ยูพิทิสและสมิธริ ม (Csikszentmihalyi, 1996; Dewey, 1934;
1938; Gradle, 2009; Upitis and Smithrim, 2003) กล่ าวว่า ความเฉพาะตัวของศิ ลปะช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
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ใช้ศิลปะในการเสนอประสบการณ์ ความคิด จิตวิญญาณ เช่นเดียวกับการแสดงออกส่ วนบุคคล เป็ น
การส่ งเสริ มความเป็ นบุคคลและความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้
ลีโอนาร์ ด เบิร์นเสตน (Leonard Bernstein, 1992) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดับชั้นเรี ยน ครู ตอ้ งให้ความสาคัญโดยใช้ ศิลปะกับทุกด้านของหลักสู ตรที่ได้จาก การอ่านการ
เขีย น ประวัติศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ วิท ยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
“ประสบการณ์ การสื บเสาะ การคิดสร้างสรรค์ และการสะท้อนคิด ” ครู ผูส้ อนจะใช้ผลงานชิ้ นเอก
ทางศิลปะเป็ นจุดเริ่ มต้นในการจัดระเบียบรู ปแบบการสอนตามเนื้ อหาของหลักสู ตร
แอน แพทเทอสัน และคณะ (2009: 13) การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
คือการนาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดการศึกษา คือ จัดการเรี ยนการสอนควบคู่ไปกับการทา
ศิลปะหรื อการใช้ศิลปะในการถ่ายโอนความรู ้ ในรายวิชาที่ ไม่ใช่ ศิลปะ ยกตัวอย่างเช่ น การละคร
การแสดงสามารถนามาบู รณาการในรายวิชาประวัติศาสตร์ หรื อการแต่งเพลงจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
เข้าใจคอนเซ็ ปวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้ดียิ่งขึ้น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานมักเน้น
บทบาทผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูล้ งมือปฏิ บตั ิกิจกรรม และบทเรี ยนที่นามาใช้สอนนั้นสามารถออกแบบใน
การนาศิลปะมาบูรณาการเพื่อช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่มิใช่ศิลปะได้ดียงิ่ ขึ้น
แอน แพทเทอสัน และคณะ (2009: 4) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานคือการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนนาศิลปะมาใช้ ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ศิลปะเพี ยงอย่างเดี ยว เช่ น วิชาการอ่านการเขียน วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ
ที่ถูกกาหนดไว้ในหลักสู ตร
นิ ค นิ ส ซี่ (Nick Nissley, 2010: 5) การจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานได้
เสนอความหลากหลายของวิ ธี ก ารในการเป็ นนั ก จัด การทางการศึ ก ษาและความเป็ นผู ้น า
ผูป้ ฏิบตั ิงาน นักพัฒนาองค์กร การใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนจะนาไปสู่ การ
เรี ยนรู ้ และการพัฒ นาของแต่ล ะองค์กร จะช่ วยพัฒ นาจิ นตนาการ พื้ น ที่ ค วามคิ ดและเหตุ ผลเชิ ง
นามธรรม
นิ ค นิ ส ซี่ (Nick Nissley, 2010: 13) กล่ าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยศิ ล ปะเป็ นฐาน คื อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ทางการศึกษาที่กว้างและหลากหลาย สาหรับนักการจัดการทางการศึกษาผูน้ า
ผูป้ ฏิ บตั ิงานการพัฒนาองค์กร โดยใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมือ เป็ นวิธีการสอนที่จะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้
และการพัฒนาความเป็ นตัวเองของแต่ละองค์กร เป็ นการเอื้ อต่อองค์กรในการจัดการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนา
โรเบิ ร์ต ลิ นช์ (Robert Lynch, อ้างถึ งใน Nick Nissley, 2010: 10) กล่ าวว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ด้วยศิลปะเป็ นฐาน สามารถช่ วยพัฒนาจินตนาการและเช่ นเดี ยวกับ ความคิ ดเชิ งพื้ นที่ และ
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เหตุ ผลเชิ งนามธรรม นี่ คือทักษะที่ สาคัญส าหรับ วันพรุ่ งนี้ ในการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของ
เศรษฐกิจโลก
ลินดา ไนแมน (2558) กล่าวว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
สามารถน าไปใช้เป็ นกลยุท ธ์ ในการสร้ างความรู ้ สึ ก ปลอดภัย สร้ างความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจและ
ก่อให้เกิดค่านิ ยมร่ วมกัน เป็ นการเปลี่ยนการรับรู ้ จินตนาการของสมองซี กขวากับการใช้ตรรกะของ
สมองซีกซ้าย และการวิเคราะห์ เป็ นการเพิ่มความสามารถในการความคิดก้าวหน้าและข้อมูลเชิ งลึก
ที่ นาไปสู่ ความส าเร็ จ เป็ นวิธีการแบบสหวิทยาการเพื่ อการเรี ยนรู ้ โดยใช้ศิล ปะเป็ นแนวทาง ใน
รายวิชาที่มิใช่ศิลปะเท่านั้น เช่ นความเป็ นผูน้ าและการจัดการในเชิ งธุ รกิ จก็ได้ รู ปแบบของศิลปะ
รวมถึงภาพวาด การแกะสลัก ละครนิทาน บทกวีหรื อเพลง เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ศิลปะที่ใช้ไม่ได้
ที่จะสอนคนให้เป็ นศิลปิ น แต่เพื่อสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการดื่มด่าศิลปะที่จะ
ช่วยให้ผคู ้ นได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบใหม่
เบอร์ น าฟอร์ ด บราวน์ โดเฮตี้ และแมครอเลนท์ (Burnaford, Brown, Doherty and
McLaughlin, 2007) กล่าวว่า ในทางการศึกษา การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน คือส่ วนหนึ่ งของการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งสามารถบูรณาการให้เข้ากับธรรมชาติความรู ้ ของนักศึกษาและธรรมชาติ
ของรายวิชาได้ ส่ งเสริ มการประมวลผล การนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทุ ก ๆ
รายวิชาที่มิใช่ศิลปะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Artful Thinking (Project Zero) พัฒนาโดย Harvard Graduate School of Education กล่าว
ว่า การใช้ศิ ลปะเป็ นฐาน คือ การพัฒ นาให้ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นากระบวนการเชื่ อมโยงความคิด เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่ งมีส่วนช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาศิลปะและกลุ่ ม
รายวิชาอื่น ๆ
เทย์เลอร์ และแลดคลิ น (2009: 56-60) ได้ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด ศิ ล ปะเป็ นฐานว่า การคิ ด
สร้างสรรค์ตอ้ งการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
จากแนวคิ ดของนัก วิ ช าการดังกล่ าวข้างต้น สามารถสั งเคราะห์ ความหมายของการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานได้ดงั นี้ คือ การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการนาศิลปะหรื อ
ผลงานทางศิลปะมาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริ มการสร้างจินตนาการของนักศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ
ที่นอกเหนื อจากวิชาศิลปะที่ถูกกาหนดไว้ในหลักสู ตร เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างจินตนาการสาหรับ
ผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ ยงั เป็ นพื้ นฐานทักษะที่ ส าคัญ ในการพัฒนาความเป็ นผูน้ าองค์ก ร ผูน้ าทางการศึกษา
อีกด้วย
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
นักวิชาการ
แอน แพทเทอสัน และคณะ
(2009: 4)

ความหมาย

การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานคือ
การส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาศิลปะมาใช้ ในการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ศิลปะ
เพียงอย่างเดียว เช่น วิชาการอ่านการเขียน วิชา
สังคมศึกษา วิชาคณิ ตศาสตร์และวิชาอื่น ๆ ที่ถูก
กาหนดไว้ในหลักสูตร
ลีโอนาร์ด เบิร์นเสตน
กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนในระดับชั้นเรี ยน
(Leonard Bernstein, 1992)
ครู ตอ้ งให้ความสาคัญโดยใช้ ศิลปะกับทุกด้าน
ของหลักสูตรที่ได้จาก การอ่าน การเขียน
ประวัติศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่าน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
“ประสบการณ์ การสื บเสาะ การคิดสร้างสรรค์
และการสะท้อนคิด” ครู ผสู ้ อนจะใช้ผลงานชิ้นเอก
ทางศิลปะเป็ นจุดเริ่ มต้นในการจัดระเบียบรู ปแบบ
การสอนตามเนื้อหาของหลักสูตร
ลินดา ไนแมน, เข้าถึงเมื่อ 25 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
กันยายน 2558, เช้าถึงได้จาก ศิลปะเป็ นฐาน สามารถนาไปใช้เป็ นกลยุทธ์ ในการ
http://www.creativityatwork สร้างความรู ้สึกปลอดภัย สร้างความเชื่อมัน่
.com/
ไว้วางใจและก่อให้เกิดค่านิยมร่ วมกัน เป็ นการ
เปลี่ยนการรับรู ้ จินตนาการ ของสมองซีกขวากับ
การใช้ตรรกะของสมองซีกซ้าย และการวิเคราะห์
เป็ นการเพิ่มความสามารถในการความคิดก้าวหน้า
และข้อมูลเชิงลึกที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ
แอน แพทเทอสัน และคณะ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน คือ
(2009: 13)
การนาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดการศึกษา
คือจัดการเรี ยนการสอนควบคู่ไปกับการทาศิลปะ
หรื อการใช้ศิลปะในการถ่ายโอนความรู ้ในรายวิชา
ที่ไม่ใช่ศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น การละคร การแสดง
สามารถนามาบูรณาการในรายวิชาประวัติศาสตร์

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
การจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีการนาศิลปะ
หรื อผลงานทางศิลปะ
มาเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสริ มการสร้าง
จินตนาการของ
นักศึกษาในรายวิชาอื่นๆ
ที่นอกเหนือ จากวิชา
ศิลปะที่ถูกกาหนดไว้ใน
หลักสูตร เป็ นกลยุทธ์ใน
การสร้างจินตนาการ
ผูเ้ รี ยน เป็ นทักษะที่
สาคัญในยุคศตวรรษที่
21 ทั้งนี้ยงั เป็ นพื้นฐาน
ทักษะที่สาคัญในการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ า
องค์กร ผูน้ าทางการ
ศึกษาอีกด้วย
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นิค นิสซี่ (Nick Nissley,
2010: 5)

นิค นิสซี่ (Nick Nissley,
2010: 13)

โรเบิร์ต ลินช์ (Robert
Lynch, อ้างถึงใน Nick
Nissley, 2010: 10)

ความหมาย
หรื อการแต่งเพลงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจคอนเซ็ป
วิชาคณิ ตศาสตร์ได้ดียงิ่ ขึ้นการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานมักเน้นบทบาทผูเ้ รี ยนให้เป็ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรม และบทเรี ยนที่นามาใช้สอน
นั้นสามารถออกแบบในการนาศิลปะมาบูรณาการ
เพื่อช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่มิใช่ศิลปะ
ได้ดียงิ่ ขึ้น
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานได้
เสนอความหลากหลายของวิธีการในการเป็ น
นักจัดการทางการศึกษาและความเป็ นผูน้ า
ผูป้ ฏิบตั ิงาน นักพัฒนา องค์กร การใช้ศิลปะเป็ น
เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนจะนาไปสู่การ
เรี ยนรู ้และการพัฒนาของแต่ละองค์กร จะช่วย
พัฒนาจินตนาการ พื้นที่ความคิดและเหตุผลเชิง
นามธรรม ผูจ้ ดั การ และผูน้ า เช่นเดียวกับ ที่เอื้อต่อ
การ เรี ยนรู ้ขององค์กร และการพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยศิลปะเป็ นฐาน คือ
กระบวนการเรี ยนรู ้ทางการศึกษาที่กว้างและ
หลากหลาย สาหรับนักการจัดการทางการศึกษา
ผูน้ า ผูป้ ฏิบตั ิงานการพัฒนาองค์กร โดยใช้ศิลปะ
เป็ นเครื่ องมือ เป็ นวิธีการสอนที่จะนาไปสู่การ
เรี ยนรู ้ และการพัฒนาความเป็ นตัวเองของแต่ละ
องค์กร เป็ นการเอื้อองค์กรในการจัดการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนา
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยศิลปะเป็ นฐาน สามารถช่วย
พัฒนาจินตนาการและเช่นเดียวกับความคิดเชิง
พื้นที่และเหตุผลเชิงนามธรรม นี่คือทักษะที่สาคัญ
สาหรับวันพรุ่ งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ของเศรษฐกิจโลก

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
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ตารางที่ 3 สังเคราะห์ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
นักวิชาการ

ความหมาย

ชิดเซนต์มีไฮล์ ดิวอี้ เกรเดล
ยูพิทิสและสมิธริ ม
(Csikszentmihalyi, 1996;
Dewey, 1934; 1938; Gradle,
2009; Upitis and Smithrim,
2003)
เบอร์นาฟอร์ด บราวน์
โดเฮตี้ และแมครอเลนท์
(Burnaford, Brown, Doherty
and McLaughlin, 2007)

ความเฉพาะตัวของศิลปะช่วยให้ผเู ้ รี ยนใช้ศิลปะใน
การเสนอประสบการณ์ ความคิด จิตวิญญาณ
เช่นเดียวกับการแสดงออกส่วนบุคคล เป็ นการ
ส่งเสริ มความเป็ นบุคคลและความมุ่งมัน่ ในการ
เรี ยนรู ้

Artful Thinking(Project
Zero) พัฒนาโดย Harvard
Graduate School of
Education
เทย์เลอร์ และแลดคลิน
(2009: 56-60)

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

ในทางการศึกษา การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
คือส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ง
สามารถบูรณาการให้เข้ากับธรรมชาติความรู ้ของ
นักศึกษาและธรรมชาติของรายวิชาได้ ส่งเสริ ม
การประมวลผล การนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนทุก ๆ รายวิชาที่มิใช่ศิลปะได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการ
เชื่อมโยงความคิด เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ใน
รายวิชาศิลปะและกลุ่มรายวิชาอื่น ๆ
การคิดสร้างสรรค์ตอ้ งการลงมือปฏิบตั ิจริ ง

รู ปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
มีนกั การศึกษาได้เสนอแนวคิด รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ไว้ดงั นี้ คือ Georgette Yakman, สหรัฐอเมริ กา (2006) ได้พฒั นารู ปแบบการสอนที่เรี ยกว่า STE@M
Education โดยมีหลักการแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ 1) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสเต็ม
ศึกษา (STEM Education Approach) 2) กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ (Art Intrigate Approach)
3) กลวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของมาร์ซาโน (Marzano Strategies) 4) แนวการจัดลาดับความคิดของบลูม
(Bloom’s taxonomy) 5) ทฤษฎี ส ร้ า งความรู ้ ใ หม่ โ ดยผู ้เรี ย นเอง (Constructivism) 6) ทฤษฎี พ หุ
ปั ญญา (Multiple Intelligences) 7) การจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry Based
Learning Approach) และ 8) แนวคิ ดทฤษฎี เครื อข่ ายผูป้ ฏิ บ ตั ิ ก าร (Actor Network Theory) โดยมี
รายละเอียดของรู ป แบบการสอนคือ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ STEAM เป็ นกรอบของการ
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เรี ยนรู ้ที่นากระบวนการและวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ (Art) มาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
STEM ซึ่ งมุ่ ง เน้ น ความรู ้ ใ น 4 สหวิ ท ยาการ ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรม เทคโนโลยี และ
คณิ ตศาสตร์
ทั้ง นี้ โดยรู ป แบบของ STEAM สามารถพิ สู จน์ ไ ด้ มี ความเชื่ อมโยงสามารถปรั บ ใช้
ในทางสั ง คมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โดยอาศัย การถ่ า ยโอน รั ก ษา สร้ า งสรรค์ และพั ฒ นา
องค์ ป ระกอบในการจัด การศึ ก ษา แผนการจัด การเรี ย นการสอนทั้ง หลัก สู ตร ตลอดจนตัว
สถาบันการศึกษา ในการใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบสหวิชาซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ที่สนุ กสนานและมีความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง โดยประเภทของศิลปะที่นามา
บูรณาการได้แก่ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ในทุก ๆ แขนง ประกอบด้วย
1. Language Arts ได้แก่ วรรณศิลป์ ศิลปะด้านภาษา ศิลปะด้านการใช้เสี ยง
2. Physical Arts ได้แก่ (การละคร นาฏศิลป์ กิจกรรมเข้าจังหวะ)
3. Fine Arts (ทัศนศิลป์ )
4. Music Arts (คีตศิลป์ )
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานมาสามารถนาไปใช้ได้กบั ระดับชั้นเรี ยน
ความร่ วมมือการจัดการเรี ยนการสอนแบบสหวิชา ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
ที่สนุ กสนานและมีความรู ้ ที่คงทน และผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป ในระดับ
โรงเรี ยนและระดับชุมชน รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ STEAM นี้ ยงั สามารถ ขยายผลไปสู่ ระดับ
การบริ ห ารจัด การทั้ง หลัก สู ตร และระดับ การบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นซึ่ งดึ ง ชุ ม ชนเข้า มามี
ปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในองค์รวมโดยมีศิลปะเป็ น
ตัวเชื่อม
โรบิ น รู นี่ (Robin Rooney, 2004: 2-5) ได้ก ล่ าวถึ ง การสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานว่า
สามารถนาไปใช้ได้ในระดับองค์กร ระดับโรงเรี ยน ระดับชั้นเรี ยน และลงสู่ ระดับตัวผูส้ อน และ
ผูเ้ รี ยนที่มีความพิเศษโดยได้สรุ ปแนวคิด รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานไว้
ดังนี้ คือ
Artful Thinking (Project Zero) พั ฒ น าโ ด ย Harvard Graduate School of Education
ร่ วมกับกลุ่มโรงเรี ยนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s) โดยมีแนวคิดทฤษฎีคือ 1) กระบวนการบูรณา
การทางศิลปะ (Art Intrigate Approach) 2) แนวการจัดลาดับความคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
3) ทฤษฎีสร้างความรู ้ใหม่โดยผูเ้ รี ยนเอง (Constructivism) 4) ทฤษฎีพหุ ปัญญา (Multiple Intelligences)
และ 5) ทฤษฎีความสามารถทางความคิด (Cognitive Theories) มีสาระสาคัญ ดังนี้ จุดมุ่งหมายของ
รู ปแบบคือ “การคิดเชิ งศิลปะ (Artful Learning)” เน้นการพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการ
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เชื่ อมโยงความคิด เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่ งมีส่วนช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ใน
รายวิชาศิลปะและกลุ่มรายวิชาอื่น ๆ โครงการที่ชื่อว่า Project Zero ซึ่ งมีธีมในการเรี ยนรู ้แบบอาศัย
มโนทัศน์ (Visible Thinking) ทั้งนี้ กระบวนการของ Artful Thinking ประกอบด้วย องค์ประกอบที
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั 5 องค์ประกอบ ซึ่ งได้แก่
1. การฝึ กคิดเป็ นกิจวัตร (Thinking Routines)
2. การสร้างสรรค์ชิ้นงานทางศิลปะ (Works of Art)
3. ความเชื่อมโยงกับหลักสู ตร (Curricular Connections)
4. การคิดแบบใช้มโนทัศน์ (Visible Thinking)
5. กลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู ผสู ้ อน ( Teacher Study Groups)
โดยเป้ าประสงค์ใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการของการจัดการเรี ยนการสอน คื อ 1) ครู ผูส้ อน
สามารถสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่า งตัว ชิ้ น งานศิ ล ปะกับ เนื้ อ หาหลัก สู ต รได้อ ย่างเต็ ม ที่ และ
2) ครู ผสู ้ อนสามารถนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดได้
Artful Learning Model พัฒนาโดย Bernstein (1990) มีแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ (Art Intrigate Approach) 2) กลวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ของมาร์ ซาโน
(Marzano Strategies) 3) แนวการจัดลาดับความคิดของบลู ม (Bloom’s taxonomy) 4) ทฤษฎี สร้าง
ความรู ้ใหม่โดยผูเ้ รี ยนเอง (Constructivism) 5) ทฤษฎีพหุ ปัญญา (Multiple Intelligences) 6) กระบวนการ
เรี ยนรู ้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และ 7) กระบวนการเรี ยนรู ้แบบเน้นความคิดรวบยอด
(Concept-based Approach)
Bernstein (1990) มี ค วามเชื่ อว่า อาศัยพื้ นฐานความเชื่ อที่ ว่า แก่ นของการสร้ างสรรค์
ทางศิ ลปะ ไม่ว่าจะเป็ นทัศนศิ ลป์ ดนตรี นาฏศาสตร์ และการละคร สามารถส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้
ทักษะการอ่าน การเขียน หรื อทักษะทางตรรกะคณิ ตศาสตร์ ได้ องค์ประกอบในกระบวนการเรี ยนรู ้
แบบ Artful Learning จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่ วน อันได้แก่
1. ประสบการณ์ (Experience)
2. การเสาะหาข้อมูล (Inquiry)
3. การสร้างสรรค์ (Create) และ
4. การสะท้อนผล (Reflect)
โดยประกอบเข้าด้วยกัน กล่ าวคื อ กระบวนการตามที่ ได้ก ล่ าวมานี้ จะเป็ นการสร้ าง
โครงข่ายความคิดของนักศึกษา โดยใช้กรอบการสร้ างสรรค์ทางศิลปะ หรื อ การสร้างชิ้นงานและ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการตั้งคาถาม สื บเสาะ หาความรู ้ นาไปสู่ การสร้างสรรค์โครงงานหรื อชิ้นงาน
ขึ้นมา และเกิดการเรี ยนรู ้ในระดับที่ลึกซึ้ ง
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เทย์เลอร์ และ แลดคลิ น (2009: 56-60) ได้ระบุ ถึงสี่ ข้ นั ตอนส าคัญในการที่ ใช้ศิล ปะ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการความสามารถจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาองค์กร คือ
1. ทัก ษะการถ่ า ยโอน (Skills Transfer) วิธี ก ารที่ ใ ช้ศิ ล ปะเป็ นฐานสามารถอานวย
ความสะดวกในด้านการพัฒ นาทัก ษะทางศิ ล ปะที่ ส ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ ในการตั้งค่ าของ
องค์กร
2. การฉายภาพความคิ ด (Projective Technique) ผลของการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ น
ฐานช่วยสึ กเบื้องลึกออกมาได้ให้สามารถแสดงความคิดของตนและความรู ้สึกที่ไม่อาจจะเข้าถึงได้
ด้วยวิธีการพัฒนาแบบเดิม-โดยใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุ นให้เกิดการสะท้อนผ่านการ
ฉายภาพ
3. สาระสาคัญ ของภาพประกอบ (Illustration of Essence) การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานทาให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมสามารถเข้าถึง “สาระสาคัญ” ของแนวคิดได้
4. การลงมื อ ท า (Make) การได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นการแสดงความเป็ นตัว ตนและ
การเข้าถึงชีวติ เชิงลึกได้
สามารถสรุ ปหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานเป็ นตารางสังเคราะห์ ได้ดงั นี้

ตารางที่ 4 สังเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ปแบบศิลปะเป็ นฐาน
รู ปแบบ
STEAM Education
พัฒนารู ปแบบโดย
Georgette Yakman,
สหรัฐอเมริ กา (2006)

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบส
เต็มศึกษา (STEM Education
Approach)
2. กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ
(Art Intrigate Approach)
3. กลวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของมาร์
ซาโน (Marzano Strategies)
4. แนวการจัดลาดับความคิด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
5. ทฤษฎีสร้างความรู ้ใหม่โดย
ผูเ้ รี ยนเอง (Constructivism)
6. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple
Intelligences)
7. การจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ (Inquiry Based
Learning Approach)
8. แนวคิดทฤษฎีเครื อข่ายผู ้
ปฏิบตั ิการ (Actor Network Theory)

สาระสาคัญของรู ปแบบ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ STEAM ไว้วา่
เป็ นกรอบของการเรี ยนรู ้ที่นากระบวนการและ
วิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ (Art) มาบูรณาการเข้า
กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ STEM ซึ่งมุ่งเน้น
ความรู ้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์
ทั้งนี้โดยรู ปแบบของ STEAM สามารถพิสูจน์
ได้ มีความเชื่อมโยงสามารถปรับใช้ในทาง
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ โดยอาศัยการถ่าย
โอน รักษา สร้างสรรค์ และพัฒนา
องค์ประกอบในการจัดการศึกษา แผนการ
จัดการเรี ยนการสอนทั้งหลักสูตร ตอลดจนตัว
สถาบันการศึกษา ในการใช้การ

ประเภทศิลปะเป็ นฐาน
ศิลปศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ในทุก ๆ
แขนง ประกอบด้วย
- Language Arts ได้แก่
วรรณศิลป์ ศิลปะด้าน
ภาษา ศิลปะด้านการใช้
เสี ยง)
- Physical Arts ได้แก่
(การละคร นาฏศิลป์
กิจกรรมเข้าจังหวะ)
- Fine Arts (ทัศนศิลป์ )
- Music Arts (คีตศิลป์ )

ระดับชั้นเรี ยน
ความร่ วมมือการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบสหวิชาซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ที่สนุกสนานและมีความรู ้
ที่คงทน และผูเ้ รี ยนสามารถนา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
ระดับโรงเรี ยนและระดับชุมชน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
STEAM นี้ยงั สามารถ ขยายผล
ไปสู่ระดับการบริ หารจัดการทั้ง
หลักสูตร และระดับการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนซึ่งดึงชุมชนเข้า
มามีปฏิสมั พันธ์และมีส่วนร่ วม
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ในองค์รวมโดยมี
ศิลปะเป็ นตัวเชื่อม
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ปแบบศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
รู ปแบบ

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สาระสาคัญของรู ปแบบ
จัดการเรี ยนการสอนแบบสหวิชา
ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เกิดการเรี ยนรู ้ที่สนุกสนานและมี
ความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
Artful Learning Model 1. กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ
Bernstein (1990) มีความเชื่อว่า
พัฒนาโดย Bernstein
(Art Intrigate Approach)
อาศัยพื้นฐานความเชื่อที่วแก่น
(1990)
2. กลวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ของมาร์ซาโน ของการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
(Marzano Strategies)
ไม่วา่ จะเป็ นทัศนศิลป์ ดนตรี
3. แนวการจัดลาดับความคิดของบลูม นาฏศาสตร์ และการละคร
(Bloom’s Taxonomy)
สามารถส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ทกั ษะ
4. ทฤษฎีสร้างความรู ้ใหม่โดยผูเ้ รี ยน
การอ่าน การเขียน หรื อทักษะทาง
เอง (Constructivism)
ตรรกะคณิ ตศาสตร์ได้
5. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple
องค์ประกอบในกระบวนการ
Intelligences)
เรี ยนรู ้แบบ Artful Learning

ประเภทศิลปะเป็ นฐาน

ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฏศาสตร์-การละคร
กิจกรรมการเคลื่อนไหว/
เข้าจังหวะ และวรรณศิลป์

ในระดับชั้นเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ที่ชดั เจนในการสร้าง
แรงกระตุน้ และขับเน้นเนื้อหาทาง
วิชาการในระดับที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
กลวิธีและทักษะที่เกิดการใช้ศิลปะ
เป็ นฐานนั้นไม่เพียงแต่เน้นการสร้าง
ความมีร่วมในการเรี ยนรู ้
(Engagement) ของนักศึกษาเท่านั้น
หากแต่ยงั สามารถพิสูจน์ได้วา่
ยังช่วยพัฒนาองค์ความรู ้
(Cognitive)
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ปแบบศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
รู ปแบบ

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. กระบวนการเรี ยนรู ้แบบ
สหวิทยาการ (Interdisciplinary)
7. กระบวนการเรี ยนรู ้แบบ
เน้นความคิดรวบยอด(Concept-based
Approach)

สาระสาคัญของรู ปแบบ
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
หลัก 4 ส่วน อันได้แก่
ประสบการณ์ (Experience)
การเสาะหาข้อมูล (Inquiry)
1. การสร้างสรรค์ (Create) และ
2. การสะท้อนผล (Reflect)
โดยประกอบเข้าด้วยกัน กล่าวคือ
กระบวนการตามที่ได้กล่าวมานี้
จะเป็ นการสร้างโครงข่าย
ความคิดของนักศึกษา โดยใช้
กรอบการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
หรื อ การสร้างชิ้นงานและกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการตั้งคาถาม
สื บเสาะ หาความรู ้ นาไปสู่การ
สร้างสรรค์โครงงานหรื อชิ้นงาน
ขึ้นมา และเกิดการเรี ยนรู ้ในระดับ
ที่ลึกซึ้ง

ประเภทศิลปะเป็ นฐาน
ของนักศึกษา และสามารถ
สนองตอบต่อความหลากหลายและ
ความต้องการของนักศึกษาในระดับ
ปั จเจกบุคคลได้อีกด้วย
ระดับโรงเรี ยนและระดับชุมชน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
STEAM นี้ยงั สามารถ ขยายผลไปสู่
ระดับการบริ หารจัดการทั้งหลักสูตร
และระดับการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนซึ่งดึงชุมชนเข้ามามี
ปฏิสมั พันธ์และมีส่วนร่ วมเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในองค์รวมโดยมีศิลปะเป็ น
ตัวเชื่อม
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ปแบบศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
รู ปแบบ
Artful Thinking
(Project Zero)
พัฒนาโดย Harvard
Graduate School of
Education ร่ วมกับกลุ่ม
โรงเรี ยนเทศบาลในเขต
มิชิแกน (1990)

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ
(Art Intrigate Approach)
2. แนวการจัดลาดับความคิดของบลูม
(Bloom’s taxonomy)
3. ทฤษฎีสร้างความรู ้ใหม่โดยผูเ้ รี ยน
เอง (Constructivism)
4. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple
Intelligences)
5. ทฤษฎีความสามารถทางความคิด
(Cognitive Theories)

สาระสาคัญของรู ปแบบ
ประเภทศิลปะเป็ นฐาน
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบ “การคิด ทัศนศิลป์ และดนตรี
เชิงศิลปะ (Artful Learning” เน้น
การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
กระบวนการเชื่อมโยงความคิด
เพื่อสงเสริ มให้เกิดการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุน
การเรี ยนรู ้ในรายวิชาศิลปะและ
กลุ่มรายวิชาอื่นๆ โครงการที่ชื่อ
ว่า Project Zero ซึ่งมีธีมในการ
เรี ยนรู ้แบบอาศัยมโนทัศน์
(Visible Thinking) ทั้งนี้
กระบวนการของ Artful
Thinking ประกอบด้วย
องค์ประกอบทีเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กัน 6 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่
- การฝึ กคิดเป็ นกิจวัตร
(Thinking routines)
- การสร้างสรรค์ชิ้นงานทาง
ศิลปะ (Works of Art)

ในระดับชั้นเรี ยน
รู ปแบบการ “การคิดเชิงศิลปะ
(Artful Learning) ช่วยให้ครู ผสู ้ อน
รู ้จกั นาเอาสื่ อที่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนศิลป์ และดนตรี มาให้บูรณา
การเข้ากับหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ทางการคิดและการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา โดยเฉพาะในคาบเรี ยน
กิจกรรม
โฮมรู มสาหรับผูเ้ รี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12
เทียบเท่า ม.6) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนมี
ความพึงพอใจและให้คุณค่าต่อ
ศิลปะมากกว่าการมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สร้างผลงานทางศิลปะ
การต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น
โมเดลดังกล่าวสามารถปรับใช้ได้
กับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และในพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ปแบบศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
รู ปแบบ

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สาระสาคัญของรู ปแบบ
- ความเชื่อมโยงกับหลักสูตร
(Curricular Connections)
- การคิดแบบใช้มโนทัศน์
(Visible thinking) และ
- กลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างครู ผสู ้ อน (Teacher
Study Groups)
โดยเป้ าประสงค์ใหญ่ ๆ ได้
2 ประการของการจัดการเรี ยน
การสอน คือ 1) ครู ผสู ้ อน
สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวชิ้นงานศิลปะกับ
เนื้อหาหลักสูตรได้อย่างเต็มที่
2) ครู ผสู ้ อนสามารถนาศิลปะ
เป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางความคิดได้

ประเภทศิลปะเป็ นฐาน
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ปแบบศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
รู ปแบบ
เทย์เลอร์ และแลดคลิน
(2009: 56-60)

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การคิดสร้างสรรค์
การลงมือปฏิบตั ิจริ ง

สาระสาคัญของรู ปแบบ
ประเภทศิลปะเป็ นฐาน
1. ทักษะการถ่ายโอน(Skills
การใช้ภาพยนตร์เป็ นสื่ อ
transfer) วิธีการที่ใช้ศิลปะเป็ น
ทัศนศิลป์
ฐานสามารถอานวยความสะดวก ภาพประกอบ
ในด้านการพัฒนาทักษะทาง
ศิลปะที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการตั้งค่าของ
องค์กร
2. การฉายภาพความคิด
(projective Tecnique) ผลของการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่วยดึง
ความรู ้สึกเบื้องลึกออกมาได้ให้
สามารถแสดงความคิดของตน
และความรู ้สึกที่ไม่อาจจะเข้าถึง
ได้ ด้วยวิธีการพัฒนาแบบเดิมโดยใช้ศิลปะเป็ นเครื่ องมือในการ
สนับสนุนให้เกิดการสะท้อนผ่าน
การฉายภาพ

1. พัฒนาทักษะทางศิลปะ
2. ดึงความคิด ความรู ้สึกเชิงลึก
ออกมา เข้าความคิด ความรู ้สึกเชิง
ลึกได้ เข้าใจตนเอง
3. สะท้อนสาระสาคัญของ
แนวความคิด
4. การได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สามารถ
ทาให้เข้าใจในสิ่ งที่กาลังเรี ยนรู ้ได้
เป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 4 สังเคราะห์การจัดการเรี ยนรู ปแบบศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
รู ปแบบ

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สาระสาคัญของรู ปแบบ
3. สาระสาคัญของภาพประกอบ
(Illustration of essence) การสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้ผมู ้ ี
ส่วนร่ วมสามารถเข้าถึง
สาระสาคัญ '' ของแนวคิดได้
4. การลงมือทา (Make)การได้ลง
มือปฏิบตั ิเป็ นการแสดงความเป็ น
ตัวตนและการเข้าถึงชีวติ เชิงลึก
ได้

ประเภทศิลปะเป็ นฐาน
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ควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
ในช่ วงทศวรรษที่ ผ่านมา การศึกษาที่เกี่ ยวกับทางกายภาพ ได้รับการยอมรับไปทัว่ ว่า
เป็ นการใช้การเรี ยนรู ้ทางศิลปะ ที่อยูใ่ นระดับ K -16 และการศึกษา ระดับบัณฑิ ตศึกษา รวมไปถึง
บริ ษทั ขนาดใหญ่ ผูป้ ระกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และหลากหลาย ของสภาพแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้ ที่ ไม่เป็ นทางการ แนวโน้มนี้ ได้รับการผลักดัน การเรี ยนรู ้ ด้วยศิลปะเป็ นฐานเป็ นเทรนด์ที่
ได้รับการยอมรั บจากการศึ กษา ทัว่ โลก แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างการมี ส่วนร่ วมใน
ศิลปะและ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (Catterall, James S., with Richard Deasy (ed.) and
others, 2002) คะแนน SAT (The College Board and College Bound Seniors, 2009) และความส าเร็ จ
ทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ในผูใ้ หญ่ (Root-Bernstein, Robert and others, 2011) ในช่ วงเวลา
เดี ยวกัน, กรอบทฤษฎี ที่ ชัดเจนได้รับการพัฒนา เชื่ อมโยงกับศิลปะ การเรี ยนรู ้ ตามกระบวนการ
สร้าง นวัตกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Austin, R. and Lee Devin, 2003) และการพัฒนา ของการเป็ น
ผูน้ าทางนวัตกรรม (Adler, Nancy, 2004)
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ เพราะเป็ นหั ว ใจส าคัญ ของนวัต กรรม และ
นวัตกรรม เป็ นตัวขับเคลื่ อนการเจริ ญเติบโต และมีความจาเป็ นทางธุ รกิ จ นั่นคือเหตุ ผลที่ บริ ษทั
McGraw-Hill ได้รับการเรี ยนรู ้โดยใช้ ศิลปะเป็ นเครื่ องมือใน การฝึ กอบรม ความเป็ นผูน้ า ในการ
ริ เริ่ มที่สาคัญทั้งหลาย ศิลปะได้ทาหน้าที่เป็ นยานพาหนะ ประกอบกับ วิธีการเรี ยนรู ้ แบบดั้งเดิมมาก
ขึ้น พวกเขา ได้ช่วยในการ เปลี่ยนทัศนคติ โดยให้พนักงาน เผชิ ญหน้ากับ สมมติฐาน ของพวกเขา
ใน รู ปแบบใหม่ และ สภาพแวดล้อมที่ไม่ น่ ากลัว ผลจากการได้เริ่ มต้นการใช้การเรี ยนรู ้ศิลปะใน
การฝึ กอบรม ได้ผลลัพธ์ในเชิ งบวก มากสาหรับ บริ ษทั McGraw-Hill การฝึ กอบรมด้วยศิลปะเป็ น
ฐาน เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลยุท ธ์ โดยรวมและความมุ่ ง มั่น ของบริ ษ ัท ที่ จ ะช่ วยให้ เกิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ (Journal of Business Strategy, Harvey Seifter, 2005)
คี วีด (Key Weed, 2558) ประธานกรรมการ Fabergé เห็ นส่ วนร่ วมของพนัก งานเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่ สาคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและเป็ นธุ รกิ จที่ มีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์
Catalyst ศิลปะภายในของพวกเขาและโปรแกรมความคิดสร้างสรรค์ “นาศิลปิ นและองค์กรศิลปะ
การเข้าสู่ ธุรกิจที่จะกระตุน้ แรงบันดาลใจ, ความท้าทายและปลดล็อคศักยภาพของพนักงานของเรา
ทั้งในระดับมืออาชี พและส่ วนบุคคล ศิลปิ นและศิลปะเข้ามาในองค์กรที่ทางานเพื่อรับมือกับปั ญหา
ทางธุ รกิจที่เฉพาะเจาะจงจากความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการเป็ นผูน้ าและทักษะการเขียน”
โรเบิร์ต ลินช์ (อ้างถึงใน Nick Nissey, 2010: 10) กล่าวถึงคาว่า “การเตรี ยมความพร้อม
ที่ จะสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ” (การประชุ ม คณะกรรมการศิ ล ปะชาวอเมริ ก ันและสมาคมผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนชาวเมริ กนั ) ได้ระบุถึง “การนาศิลปะเข้าสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในระดับวิทยาลัย ” ซึ่ ง
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ถือว่าเป็ นหนึ่ งในสองของตัวชี้วดั ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดอันดับการศึกษาระดับปริ ญญา
ให้ ค วามรู ้ ด้า นศิ ล ปะอยู่ใ นอัน ดับ สู ง สุ ด และในระดับ โรงเรี ย นให้ เรี ย นศิ ล ปะเป็ นหลัก ในการ
บู รณาการเข้ากับ รายวิช าพื้ น ฐานทั่วไป จะเห็ น ได้ว่า การน าศิ ล ปะเข้ามามี ส่ วนร่ วมในรายวิช า
ก่ อให้เกิ ดประสบการณ์ และสนับ สนุ นความคิ ดสร้ างสรรค์ของนัก ศึ กษา เป็ นที่ ชัดเจนว่าศิ ลปะ
ทางด้านดนตรี การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การวาดภาพ การเต้น เป็ นทักษะที่เป็ นที่ตอ้ งการในยุคนี้
การพัฒนาทักษะทางศิลปะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นภายในโรงเรี ยน
และในชั้นเรี ยนศิลปะเหมาะสาหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่ น ดนตรี ละคร และการเต้นรา ใน
ชั้นเรี ยน นักเรี ยน สามารถ พัฒนาความสามารถ ของพวกเขาในการออกฝึ กความคิดสร้างสรรค์ และ
มีประสิ ทธิภาพในการแสดงออก; คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ถูกฝังรากลึก (www.ascd.org, 2558)
นอกจากนี้ วินเนอร์ เฮทแลนด์ วีนีม่า และเชอริ แดนท์ บวาม โอเว่น และโอเร็ ค (Winner,
Hetland, Veneema and Sheridan, 2007; Baum, Owen and Oreck, 1997) ยังมี ข้อเสนอแนะว่าศิ ล ปะ
ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความขยันหมัน่ เพียร ความคิ ดสร้ างสรรค์ การตั้งค่าเป้ าหมาย และการควบคุ ม
ตนเองที่มีความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้สู่สถานการณ์ในชีวติ จริ ง
สามารถสรุ ปได้วา่ ความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เป็ น
หัวใจสาคัญของความคิ ดสร้ างสรรค์ อันนาไปสู่ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ สามารถนาไปปรับใช้
ส่ งเสริ มได้ท้ งั ด้านวงการธุ รกิจและวงการศึกษา ซึ่ งสามารถส่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ผูเ้ รี ยนที่
จะเสริ มสร้างการคิดค้นนวัตกรรมที่มีประสิ ทธิภาพโดยการเชื่อมโยงทางศิลปะ
ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
1. ในระดั บ ชุ ม ชน การจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม
ความสัมพันธ์และ ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตร ผลในเชิ งบวกที่เกี่ ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของ
ชุ ม ชน ความร่ ว มมื อ ศิ ล ปะกับ ชุ ม ชน ยกตัว อย่า งเช่ น การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ ก ร
ความสั ม พัน ธ์ ดัง กล่ า วส่ ง ผลให้ ใ นความร่ ว มมื อ ที่ ดี ข้ ึ นและการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์
เช่ นเดี ยวกับพ่อแม่ผูป้ กครอง ความร่ วมมือที่ เพิ่มขึ้นการเข้าถึ งทรัพยากรจากที่อื่น ๆ องค์กรการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองกับผูป้ กครองเพิ่มขึ้น กลายเป็ นส่ วนร่ วมมากขึ้นในการศึกษาของบุตรหลาน
ผ่านกิจกรรมศิลปะของโรงเรี ยน การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนศิลปะที่ใช้และทากิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ พ่อแม่ผปู ้ กครองตระหนักถึ งแนวทางหลักสู ตรการศึกษาของบุตรหลานของตนเองมากขึ้น
(Mississipi Art on Move, 2000)
2. ในระดับโรงเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานสามารถปฏิบตั ิได้
ทั้งระดับ โรงเรี ยน สามารถปฏิ รูป การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนด้วยศิ ล ปะให้ค รอบคลุ ม ทั้ง
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โรงเรี ยน หรื ออาจจะเน้นโครงการที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม ยกตัวอย่างเช่ น การศึกษาภาพวาดศิลปะของ
George Seurat เป็ นระยะเวลา5สัปดาห์ ซึ่งเป็ นโครงการหนึ่งของรายวิชาสังคมศึกษา (Short, 2001)
3. ในระดับ ชั้น เรี ย น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานช่ วยเพิ่ ม สภาพ
บรรยากาศในห้องเรี ยนและโรงเรี ยน การเพิม่ ขึ้นของการเข้าร่ วมประชุมการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน
การติ ดต่ อสื่ อสารและความยืดหยุ่น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานวิธี ป ฏิ บตั ิ ที่
ปรับปรุ งบรรยากาศในห้องเรี ยน แสดงให้เห็ นการปรับปรุ งในคะแนนการทดสอบในส่ วนหนึ่ ง
เนื่ องจากการที่ได้เข้าร่ วมประชุ ม ความสาเร็ จของกิจกรรมดังกล่าวผูเ้ ขียนรายงานการดาเนิ นการที่
ของทั้ง โรงเรี ย นศิ ล ปะตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของหลัก สู ต ร ระดับ การมี ส่ วนร่ วมของนัก เรี ยน ผู เ้ ขี ย น
เชื่ อมโยงกับความสนใจของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ที่มีการสื่ อสารที่เพิ่มขึ้น (Seaman, 1999) และให้
ความสนใจกับความคิดสร้างสรรค์และความนับถือตนเอง (Burton and other, 1999) แสดงให้เห็ น
ถึงปั จจัยทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมในเชิ งบวก หรื อ “ระบบนิ เวศน์โรงเรี ยนที่แข็งแกร่ ง” (Seaman,
1999)
4. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่วยในการปรับปรุ งคุณภาพครู ครู ที่
ใช้ศิลปะตามกลยุทธ์การเรี ยนการสอนให้บรรลุ จะมีความกระตือรื อร้นมากขึ้นในการทางาน ตามที่
Eisner (2002) ครู นกั วิชาการที่มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานกลายเป็ นผูท้ ี่มีศิลปะ
และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น การทางานร่ วมกัน การเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการ ประสบการณ์
ที่มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ลึกทั้งครู และนักเรี ยน (Synder, 2004)
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำนกับด้ ำนอำรมณ์
1. การพัฒ นาทางอารมณ์ ในบริ บ ทนี้ หมายถึ งการเพิ่ มความสนใจในการเรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเองมูลค่าและความตั้งใจที่จะลองสิ่ งใหม่ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานส่ งเสริ ม
การพัฒนาอารมณ์ โดยการเพิ่ ม ความสนใจของนักศึก ษาแรงจูงใจและความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ย นรู ้ ปรั บ ปรุ ง ความกระตื อ รื อ ร้ น และแรงจู ง ใจที่ ส ามารถเป็ นผลมาจากการคาดหวัง สู งของ
นักเรี ยน ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ รูปทั้งโรงเรี ยน (Mississippi, 2000) หรื อจากศิลปะที่เฉพาะเจาะจง
และกิ จ กรรมทางวิ ช าการที่ นัก เรี ย นมี ส่ วนร่ ว ม เช่ น กิ จ กรรมศิ ล ปะและการอ่ า นที่ ส ร้ า งสรรค์
วรรณกรรมเด็ก (25)
2. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้ความสนใจและแรงจูงใจของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น จากการรายงานการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนจะประสบความสาเร็ จมากขึ้นและมีแนวโน้ม
ที่จะอยูใ่ นโรงเรี ยนเมื่อพวกเขามี “ความรักในการเรี ยนรู ้ ” (New American School, 2003 and Fiske,
E., 1999) ผูเ้ รี ยนที่รู้สึกว่าตนเองกาลังต่อสู ้กบั วัฒนธรรมโรงเรี ยนเพราะพวกเขารู ้สึกว่าตนเองไม่ใช่
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ส่ วนหนึ่ งของระบบการศึกษาหรื อวัฒนธรรมการศึกษาของโรงเรี ยน จากโครงการระดับชาติในการ
นาศิลปะมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ขยายและเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาโดยการให้วิธีการที่
หลากหลายพร้ อมด้วยตัวแทนจากวัฒ นธรรมหลายที่ หลากหลาย ท าให้เกิ ดการเข้าถึ งการศึก ษา
อย่า งเท่ า เที ย มกัน (Annenberg Institute for School Reform, 2002) ทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญาของโฮเวิร์ ด
การ์ ดเนอร์ สนับสนุ นการใช้กลยุทธ์การเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่ วยส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนที่มี
ความหลากหลาย (Darby and Catterall, 1994)
3. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพิ่มความนับถือตนเองและความเต็ม
ใจที่ จะลองสิ่ ง ใหม่ ช่ วยส่ งเสริ ม ปรั บ ปรุ งการเรี ยนรู ้ ข องนัก ศึ ก ษา ทัศนคติ ข องพวกเขาที่ มี ต่ อ
โรงเรี ยนและต่อตัวเอง นักเรี ยนที่มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้มีความเต็มใจที่จะลองสิ่ งใหม่ (Ritter,
1999 and Strong, 2002) เบอร์ ตนั พบเช่ น ว่า นัก เรี ย นในกลุ่ ม ที่ มี ท ัก ษะศิ ล ปะสู ง อยู่ สามารถที่ จะ
แสดงความคิดและเสนอความคิดมากกว่าเพื่อนของพวกเขาที่อยู่ในกลุ่มทักษะทางศิลปะต่า ทักษะ
การสื่ อสารดีข้ ึนตามจินตนาการและความอยากรู ้อยากเห็ น ในการร่ วมมือกันของนักศึกษาและการ
กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน (Burton, Horowitz and Abeles, 1999)
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำนกับด้ ำนควำมคิด
1. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้
ศิลปะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด จากแบบทดสอบมาตรฐานด้านความคิดสร้างสรรค์แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นในผูเ้ รี ยนที่ใช้การจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน (New American School, 2003) ผู ้เรี ย นที่ มี ท ัก ษะทางศิ ล ปะสู ง จะมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะทางศิลปะต่า และสามารถส่ งเสริ มทักษะความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะทางศิลปะสู งจะมีความสามารถ
ในการสาธิ ต ความคล่ องแคล่ ว ความคิดริ เริ่ ม การให้รายละเอี ยดเพิ่มเติ มที่ สูงกว่ากลุ่ มผูเ้ รี ยนที่ มี
ทักษะทางศิลปะต่า (Burton , Horowitz and Abeles, 1999) นักเรี ยนในกลุ่ มศิ ลปะสู งเมื่ อเที ยบกับ
นักเรี ยนในกลุ่มต่าศิลปะยังแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่ดีข้ ึนกับครู ผสู ้ อนและให้ความสาคัญอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งมากขึ้ น (Burton , Horowitz and Abeles, 1999) ความสามารถดัง กล่ า วช่ ว ยให้ นัก เรี ย น
เชื่ อมต่อกับตัวเองและโลกภายนอก การเชื่ อมต่อเหล่านี้ มาพร้ อมกับทักษะในการประเมิ นตนเอง
ช่วยเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยนที่จะออกไปสู่ การทางาน (Fiske, 1999)
\
2. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่ วยพัฒนาทักษะการคิ ด ซึ่ งหมาย
รวมถึงความสามารถด้านความเข้าใจ การตีความ และการคิดแก้ปัญหา ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาลงลึ ก
ยิ่ง ขึ้ น และความสามารถคิ ด ขั้น สู ง ทัก ษะดัง กล่ า วช่ ว ยให้ ผู เ้ รี ย นที่ ย อมรั บ ความคมชัด และการ
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เปรี ย บเที ย บองค์ป ระกอบที่ แตกต่ า งของโลกรอบตัวเขาและจึ ง จะเข้า ใจความซั บ ซ้ อนของมัน
(Psilos, 2002; Snyder, 2014)
3. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่วยพัฒนาระบบประสาท อิทธิ พลต่อ
ระบบประสาทเป็ นอี กหนึ่ งวิธีการที่ จะเชื่ อมโยงกับ การเรี ยนรู ้ ศิลปะ โดยมี ส่ วนร่ วมสมองศิ ลปะ
เสริ มสร้างระบบประสาทชี ววิท ยาของการเกิ ดความเข้าใจที่ สนับสนุ นองค์ความรู ้ อารมณ์ ความ
สนใจและระบบภูมิคุม้ กัน ตัวอย่างเช่น บทเพลง ได้พบว่า การเรี ยนการสอนดนตรี ส่งเสริ มและช่วย
ในการรักษา บังเอิญนี้ ก็ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของสมอง คุ ณลักษณะการทางาน
ของสมองที่ เพิ่ ม ขึ้ น ดัง กล่ า วกับ ความสามารถในด้า นการให้ เหตุ ผ ลเชิ ง มิ ติ สั ม พัน ธ์ ความคิ ด
สร้ างสรรค์และคณิ ต ศาสตร์ ท วั่ ไป (Jensen, 2001) การพัฒ นาทางสั ง คมอาจจะเกี่ ย วข้องกับ การ
เรี ยนรู ้ศิลปะ ศิลปะช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนา ทักษะการสื่ อสารและความร่ วมมือ เมื่อนักเรี ยนเรี ยนรู ้จกั
ที่ จะแสดงตัวเองได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปรั บ ปรุ ง ความสั ม พัน ธ์ ก ับ นัก เรี ย นคนอื่ น ๆ และครู
(Burton, Horowitz and Abeles, 1999) การเรี ยนการสอนศิลปะที่ใช้และการเรี ยนรู ้นอกจากนี้ ยงั ช่วย
นักเรี ยนเชื่อมโยงกับชุมชน (Fiske, 1999)
4. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาทางวิชาการ
ในแง่ของทักษะทางวิชา สามารถที่จะนามาเชื่ อมโยงกับศิลปะได้ โดยบูรณาการสอนด้วยศิลปะกับ
รายวิชาอื่น ๆ เช่ น วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และภาษา (Burton , Horowitz and Abeles, 1999) ใน
การเชื่ อมโยงความคิดในการสนับสนุนความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างศิลปะกับวิชาการ ดังนี้ (Darby
and Catterall, 1994)
การละคร สามารถความสามารถคิ ดขั้นสู งด้านทักษะทางภาษาและการอ่าน การ
เขียน
บทเพลง ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู ้ภาษา
บทเพลง ช่วยเพิ่มเหตุผลเชิงมิติสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางศิลปะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและ
ประสบการณ์ทางศิลปะช่วยความสามารถคิดและการคานวณ
5. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานมีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความหลากหลาย ศิลปะเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายผูเ้ รี ยน รวมทั้งที่ยากต่อการเข้าถึ งผูท้ ี่มีพรสวรรค์
ในการเรี ยนล่าช้าและอื่น ๆ ที่ อาจจะเป็ นความหลากหลายของเหตุผลที่มีความเสี่ ยงสาหรับความ
ล้มเหลวทางวิชาการ (Fiske,1999) การเรี ยนการสอนศิลปะที่ใช้และการเรี ยนรู ้การทางาน เป็ นกล
ยุทธ์การปฏิรูปโรงเรี ยนเพราะศิลปะให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้และประสบความสาเร็ จ (The Arts
in Every Classroom Video, 2004)
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จากการอ้างอิงงานวิจยั ของนักวิชาการข้างต้น สามารถกล่าวสรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่ วยพัฒ นาทัก ษะทางอารมณ์ ความคิ ด ทักษะทางสังคม ที่ ส าคัญ
ยังช่ วยพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาได้อย่างครอบคลุ ม ไม่ว่าจะเป็ นทักษะ
การอ่าน การเขียน การคานวณ การคิดวิเคราะห์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะทางการ
ติดต่อสื่ อสารเป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลก็เป็ นสิ่ งสาคัญ การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานจึงสามารถส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนใน
ยุคปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
บทบำทครู ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
บุศริ นทร์ สิ ริปัญญาธร (2545: 19) ครู มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างให้กิจกรรมศิลปะ
เป็ นกิจกรรมที่สร้างการเรี ยนรู ้เทคนิคการสอนศิลปะที่สาคัญควรประกอบด้วย
1. กระตุน้ ให้เกิดความคิดริ เริ่ ม
2. ยอมให้ใช้อิสระความคิดสร้างสรรค์
3. ยอมให้ผเู ้ รี ยนทางานเอง
4. ยอมให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจเลือกทางานด้วยตนเอง
5. ใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม หลากหลาย
6. ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย
7. ยอมรับผลงานของนักศึกษา แสดงผลงาน และเก็บรักษาผลงาน
8. ให้ความเห็นเกี่ยวกับความพยายามและส่ วนประกอบของงานศิลปะ
9. ถามคาถามปลายเปิ ด
บทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานนั้นก็คือ การเตรี ยมการ
สอน การเตรี ยมสื่ ออุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับเนื้ อหา สร้ างบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม ในการเรี ยนรู ้ ที่ดี
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ทาออกแบบผลงานที่ หลากหลาย มีวิธีการสอนที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้
เวลาเหมาะสมกับ การจัดกิ จกรรม เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิ ดเห็ นได้พ ฒ
ั นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ความเป็ นตัวของตัวเอง ยอมรับความสามารถของนักศึกษาด้วยกันเอง ครู ตอ้ งใกล้ชิด
และเป็ นกัน เองกับ ผูเ้ รี ย น ครู ต้องเร้ าความสนใจของนัก ศึ ก ษา และชื่ น ชมผลงานของนัก ศึ ก ษา
สุ ดท้ายก็คือการประเมินผลงานของนักศึกษา
ผูส้ อนเป็ นส่ ว นส าคัญ ในการจัด ประสบการณ์ ท างศิ ล ปะ ที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถ
ทุกด้านของนักศึกษา ข้อเสนอแนะสาหรับครู คือ จัดเตรี ยมสถานที่ให้สามารถทางานได้สะดวก
มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ รู ้จกั เลือก คิด ตัดสิ นใจ และสื่ อสารใน
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รู ป แบบที่ ตนต้องการ เน้นกระบวนการท างานมากกว่าผลงาน ผูเ้ รี ย นได้ใช้ก ระบวนการต่ าง ๆ
ระหว่างการทางาน ได้คิด ออกแบบ วางแผน ฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะชี วิต ได้เรี ยนรู ้จากการลง
มือปฏิ บตั ิ การทางานฝี มือ การเคลื่ อนไหวร่ างกาย ฯลฯ สามารถคิด พิจารณา ใคร่ ครวญ ผูส้ อนให้
ความสนใจและเห็ นคุ ณค่าของการทางานของนักศึกษา ด้วยการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงผล
งานและน าเสนอถึ ง ที่ ม าของผลงานนั้น ๆ ก าหนดเวลาการท างานแต่ ล ะอย่า งให้ เหมาะสมกับ
กิจกรรม มีความยืดหยุน่ ในเวลา (http://taamkru.com/th, 2558)
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า บทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานนั้น ผูส้ อนต้องมีการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการคิดริ เริ่ ม จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ สนับสนุ นให้
ผูเ้ รี ยนออกแบบงานได้อย่างอิส ระ ใช้สื่ออุ ปกรณ์ การเรี ยนที่ ช่วยสร้ างจิ นตนาการ เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สร้างบรรยากาศในการเรี ยนที่เอื้อต่อการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
มองเห็นในคุณค่าผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น และมีการประเมินผลงาน
ตารางที่ 5 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
หัวข้อ
ความหมาย

นักวิชาการ
Csikszentmihalyi (1996) Dewey
(1934, 1938) Gradle (2009) Upitis
& Smithrim, (2003) Leonard
Bernstein (1992) Ann Patterson and
others (2009: 13) Nick
Nissley (2010: 5,13) Robert Lynch
(อ้างถึงใน Nick Nissley, 2010: 10)
Burnaford, Brown, Doherty,
and McLaughlin (2007)

ความสาคัญ

Catterall, James S., with Richard Deasy
(ed.) and others (2002 ) Austin, R. and
Lee Devin. (2003) Adler, Nancy
(2004), Key Weed, (Wiki pedia, เข้าถึง
เมื่อเมื่อ16กันยายน 2558) Robert Lynch
(อ้างถึงใน Nick Nissey, 2010: 10),
www.ascd.org, Winner, Hetland,
Veneema, and Sheridan, 2007; Baum,
Owen, and Oreck, 1997)
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การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานคือ
การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการนาศิลปะหรื อ
ผลงานทางศิลปะมาเป็ นส่วนหนึ่งในการส่งเสริ ม
การสร้างจินตนาการของนักศึกษาในรายวิชา
อื่นๆที่นอกเหนือจากวิชาศิลปะที่ถูกกาหนดไว้ใน
หลักสูตร เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างจินตนาการ
สาหรับผูเ้ รี ยน เป็ นทักษะที่สาคัญในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งนี้ยงั เป็ นพื้นฐานทักษะที่สาคัญในการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ าองค์กร ผูน้ าทางการศึกษา
อีกด้วย
ความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน เป็ นหัวใจสาคัญของความคิด
สร้างสรรค์ อันนาไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่
สามารถนาไปปรับใช้ ส่งเสริ มได้ท้ งั ด้านวงการ
ธุรกิจและวงการศึกษา ซึ่งสามารถส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนที่จะเสริ มสร้างการคิดค้น
นวัตกรรมที่มีประสิ ทธิภาพโดยการเชื่อมโยงทาง
ศิลปะ
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ตารางที่ 5 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
หัวข้อ

นักวิชาการ

ประโยชน์

Mississipi Art on Move (2000), Short
(2001), Seaman (1999), Eisner (2002),
Synder (2004)
New American School (2003) Fiske. E.
(1999)
Darby and Catterall (1994), Ritter
(1999), Strong (2002), Burton, Horowitz
and Abeles (1999),
Fiske (1999)
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การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ความคิด ทักษะทาง
สังคม ที่สาคัญยังช่วยพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในสต
วรรษที่21ของนักศึกษาได้อย่างครอบคลุม ไม่วา่
จะเป็ นทักษะการอ่าน การเขียน การคานวณ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะทางการติดต่อสื่ อสาร เป็ นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการเรี ยนการสอนที่
ต้องเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลก็เป็ น
สิ่ งสาคัญ การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
จึงสามารถส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนใน
ยุคปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
บทบาทผูส้ อน บุศริ นทร สิ ริปญญาธร (2545: 19)
ผูบ้ าทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนโดย
http://taamkru.com/th (เข้าถึงเมื่อ 29
ใช้ศิลปะเป็ นฐานนั้น ผูส้ อนต้องมีการกระตุน้ ให้
กันยายน 2558) ครู มีบทบาทสาคัญยิง่ ใน ผูเ้ รี ยนฝึ กการคิดริ เริ่ ม จินตนาการ คิดสร้างสรรค์
การสร้างให้กิจกรรมศิลปะ
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนออกแบบงานได้อย่างอิสระ
เป็ นกิจกรรมที่สร้างการเรี ยนรู ้
ใช้สื่ออุปกรณ์การเรี ยนที่ช่วยสร้างจินตนาการ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง สร้าง
บรรยากาศในการเรี ยนที่เอื้อต่อการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นในคุณค่าผลงาน
ของตนเองและผูอ้ ื่น และมีการประเมินผลงาน
รู ปแบบการ 1. STEAM Education พัฒนารู ปแบบ
สามารถสรุ ปเป็ นขั้นที่เป็ นสาระสาคัญในการ
สอนโดยใช้ โดย Georgette Yakman, สหรัฐอเมริ กา จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานได้
ศิลปะ
(2006)
ดังนี้
เป็ นฐาน
2. Artful Learning Model
“ SILPA Model ” ประกอบด้วย
พัฒนาโดย Bernstein (1990)
ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
Bernstein (1990)
(Stimulate Creative Thinking: S ) ด้วยผลงาน
3. Artful Thinking(Project Zero)
ศิลปะเป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิด
พัฒนาโดย Harvard Graduate
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
School of Education ร่ วมกับกลุ่ม
เนื้อหาในรายวิชาได้
โรงเรี ยนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s)

72
ตารางที่ 5 สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
หัวข้อ

นักวิชาการ
4. Tyler and Lanklien (2009:
56-60)
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ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่แนวคิดการสร้างสรรค์งาน
(Introducing Creative Work Concept: I) เป็ นการ
แนะนาให้รู้จกั กับ แนวความคิด ในการ
สร้างสรรค์งาน
2.1 ขั้นนาสู่มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้
ความรู ้ เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชา 2.2 ขั้น
สาธิตและยกตัวอย่าง (Demonstation) เป็ นขั้นให้
ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์
(Experience)ยกตัวอย่างชิ้นงาน best practice
เป็ นการนาทางความคิดริ เริ่ ม อาจมีศิลปิ นนัก
ออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by
Doing: L) 3.1 ขั้นสื บเสาะหาข้อมูล (Inquiry) ใน
การสร้างชิ้นงานเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนระดม
ความคิดร่ วมกัน 3.2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ น
ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative
Work: P) เป็ นการนาเสนอแนวคิดและวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assessing
and Reflecting: A) เป็ นขั้นตอนการประเมินและ
สะท้อนผลให้เห็นถึง ความรู ้ การสร้างสรรค์และ
การชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ

สามารถสรุ ปเป็ นขั้นที่เป็ นสาระสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ได้ดงั นี้
เป็ นขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีชื่อว่า “SILPA Model” ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้น การกระตุ ้น ความสนใจผู ้เรี ย น (Stimulate Creative Thinking: S) ด้ว ย
ผลงานศิลปะเป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
เนื้อหาในรายวิชาได้
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ขั้นที่ 2 ขั้น (Introducing Creative Work Concept: I ) เป็ นการแนะน าให้ รู้ จ ัก กั บ
แนวความคิด ในการสร้างสรรค์งาน
1. ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้ เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชา
2. ขั้น สาธิ ตและยกตัว อย่า ง (Demonstation) เป็ นขั้น ให้ ป ระสบการณ์ ท างศิ ล ปะ
สร้ า งสรรค์ (Experience)ยกตัวอย่า งชิ้ น งาน Best Practice เป็ นการน าทางความคิ ด ริ เริ่ ม อาจมี
ศิลปิ น นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
1. ขั้นสื บ เสาะหาข้อมู ล (Inquiry) ในการสร้ างชิ้ นงานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนระดม
ความคิดร่ วมกัน
2. ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็ นการนาเสนอแนวคิ ด
และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิ นและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็ นขั้นตอนการ
ประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึง ความรู ้ การสร้างสรรค์และการ ชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีเซลล์กระจกเงำ
ในสมองมนุ ษย์มีเซลล์ประสาทชนิ ดหนึ่ งที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ของมนุ ษย์ ซึ่ งเรี ยกเซลล์ประสาทนี้ วา่ "Mirror Neuron" หรื อ เซลล์กระจกเงา เซลล์ประสาท
ชนิ ดนี้ เมื่อถูกกระตุน้ ให้เกิดการทางาน ขณะทาการเคลื่อนไหวซึ่ งตัวเราได้สังเกตการณ์เคลื่อนไหว
นั้น ๆ ทันที โดยไม่ตอ้ งมีปฏิ สัมพันธ์ใด ๆ เพิ่มเติม ได้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวนั้น ๆ ไม่วา่ จะรุ นแรง
รวดเร็ ว พลิ้วไหว หรื อ เชื่ องช้า การที่เรารู ้สึกเช่ นนั้นได้เป็ นเพราะเส้นประสาทนี้ ต่อโดยตรงไปยัง
เส้ นประสาทอื่น ๆ ที่ควบคุ มระบบภายในร่ างกายและต่อไปยังสมองส่ วนล่าง (Iambic System) ที่
ควบคุ มอารมณ์ ความรู ้สึก จากการศึกษานี้ ได้เรี ยนรู ้ว่าการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ได้มีการตื่นตัวอยูเ่ สมอ
แม้แต่การจ้องมองเราก็สามารถเรี ยนรู ้ สิ่งต่าง ๆ และได้เก็บข้อมู ลนั้นไว้ในสมอง เสมื อนเราเป็ น
ผูก้ ระทาสิ่ งนั้นเอง ทฤษฎี เซลล์กระจกเงาจึงถู กนามาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาเด็ก Mirror therapy
คือ วิธีการบาบัดโดยการสังเกตการเคลื่ อนไหวของตนเองผ่านการมองเห็ นในกระจกซึ่ งเกิ ดการ
สะท้อนผ่านการทางานของ (Mirror Neuron, 2558)
นักวิชาการได้อธิ บายถึงทฤษฏีพฒั นาพฤติ กรรมของมนุ ษย์ หรื อที่เรี ยกว่า “ทฤษฎีสังคม
กระจกเงา” (Social Mirror Theory) จากแนวคิ ด ของ Wilhelm Ditthey (1883-1911) ที่ ก ล่ า วว่ า
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“คนเราสามารถเรี ยนรู ้เพื่อรับรู ้ความคิดและความรู ้สึกของตนเอง ได้จากการอยูใ่ นโลกแห่ งความคิด
และความรู ้สึกของสังคม”
จากปรัชญานี้ ได้มีการศึกษาต่อโดยนักจิ ตวิทยาสังคมและนักวิท ยาศาสตร์ สาขาต่างๆ
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ง ในปี 2539 นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลัย พาร์ ม่ า ประเทศอิ ต าลี
ประกอบด้ ว ย Dr.Vittorio Gallese, Dr.Leonardo Fogassi และ Dr.Giacomo Rizzolatti เป็ นผู ้เปิ ด
ประตูนาไปสู่ การไขความลับนี้ พบว่า ภายใน สมองของคนเรามีเซลล์ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งต่อมาตั้งชื่ อว่า
เซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron) โดยอธิ บายว่า เซลล์กระจกเงา เป็ นเซลล์ชนิ ดหนึ่ งในสมองของ
มนุ ษย์ซ่ ึ งทาหน้าที่ เลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของผูอ้ ื่นมาเป็ นพฤติกรรมของตนเอง (เข้าถึงเมื่อ 31
ตุ ล าคม 2558, เข้า ถึ ง ได้ จ าก khunnathamthai.blogspot.com/2014/05/social-mirror-theory.html)
สมมุติฐานนี้ เรี ยกเซลล์เหล่านี้วา่ เซลล์กระจกเงา Nirror Neurons) นัน่ คือมันสะท้อนการเคลื่อนไหว
และการทางานของคนอื่น นักวิทยาศาสตร์ ได้ยนื ยันกลไกของเซลล์กระจกเงาแบบเดียวกันในมนุษย์
โดยมีการใช้เครื่ องตรวจสนามแม่เหล็กหรื อที่เรี ยกกันว่า MRI. เพื่อศึกษาตาแหน่ งของสมองที่ถูก
กระตุ ้นเมื่ อได้สั งเกตเห็ น การเคลื่ อนไหวของผูอ้ ื่ น เช่ น ปาก มื อ เท้า ก็ พ บว่าบริ เวณของสมองที่
เรี ย กว่ า พรี ม อเตอร์ คอร์ เทค (Premotor Cortex) จะถู ก กระตุ ้น ตามต าแหน่ ง ของกล้ า มเนื้ อ นั้ น
(www.bangkokhealth.com, 2558)
เซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron: MN) ทาหน้าที่อย่างไร
1. เพื่ อท าให้เราเข้าใจคนอื่ น พอเข้าใจคนอื่ นก็ จะเป็ นกลไกที่ จะท าให้เกิ ดการสร้ าง
Social Relationship แต่วา่ บังเอิญเส้นทางของมันมีการ Copy ด้วย พอมีการ Copy ก็เลยมีการ Copy
Cat เส้นทางของ เซลล์กระจกเงา อันดับแรกคือ Copy Cat เลียนแบบโดยไม่รู้เรื่ อง
2. ทาให้เข้าใจ Intention ของคน ๆ นั้น พอเข้าใจ Intention สิ่ งที่ ตามมา ที่ สาคัญที่ สุ ด
คือการพัฒนาการเรื่ องภาษา และการสื่ อสาร ภาษาเกิดจาก Symbol ทาแบบนี้ แปลว่ากิน หลังจากนั้น
มนุ ษย์มาใส่ คาว่า กิน Eat อะไรเข้าไป ฉะนั้นภาษานี้ เกิดมาจากการเห็นท่าทางของคนอื่นแล้วทาให้
เกิดความเข้าใจเจตนา แล้วเกิดการ Communicate กันได้ ก็เป็ นเรื่ องของเซลล์กระจกเงา
3. เป็ นวิวฒั นาการ เป็ นตัวการที่ทาให้เราแตกต่างจากลิง ก็เพราะว่าสัตว์บางชนิด มีเรื่ อง
MN Copy ได้ แต่ว่าไม่มาถึ งขนาดนี้ อย่างนกบางพันธุ์มนั สามารถ Copy เสี ยงพูดเราได้ แต่มนั ไม่
เข้ า ใจว่ า มัน คื อ อะไร มัน ก็ ไ ปตามเรื่ อ งของมัน ลิ ง ก็ มี ค วามเข้า ใจระดั บ หนึ่ ง แต่ ว่ า นั่ น เป็ น
วิวฒั นาการที่แตกต่างของมนุษย์
เดวิด ฟิ ดเบริ์ ก เป็ น Professor ทางด้านศิลปะ เป็ น นิ วโร โลยิส อยูท่ ี่อิตาลี ตอนนี้อยูท่ ี่ ม.
โคลัมเบี ย นิ วยอร์ ก ที่ เดี ยวกับ อีริค อาเคนเดล ที่ได้รับรางวัล Noble นี่ คือ paper งานวิจยั ของเขานี่
นาเสนอมาอย่างน่ าสนใจ เพราะฉะนั้นก็แปลว่า “ศิลปะ” เข้ามามี ส่วนตรงนี้ มันมี อะไรบางอย่าง
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หลัง จากนั้น ก็ มี งานวิจยั พวกนี้ ออกมาเยอะ นี่ คื อสิ่ ง ที่ ผ มบอกว่า MN ส่ ง มาที INSURA แล้วก็ ที่
Limbic System แล้วทาให้เรารู ้ สึกว่า Feel the Emotion ของคน ๆ นั้น รู ้ สึกว่าเขาคิดยังไง อันนี้ ก็คือ
สิ่ งที่ เราเรี ยกภาวะ Empathy (www.baanjomyut.com, 2558) จากการประชุ ม คณะกรรมการประสาน
นโยบายการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3/2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552 นพ.อุดม เพชรสังหาร ได้
นาเสนอประเด็นทางวิชาการ ทฤษฎี เซลล์กระจกเงา ว่าเป็ นเครื่ องมื อเรี ยนรู ้ของมนุ ษ ย์ โดยหลัก
ส าคัญ 3 อย่าง คื อ 1) ท าให้เราเป็ นคน 2) ท าให้ เราเข้าใจความเป็ นคน และ 3) ท าให้เข้าใจผูอ้ ื่ น
การเข้าใจผูอ้ ื่นทาให้เราเข้าใจตัวเอง และนามาสู่ สัมพันธภาพ
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ให้ความคิดเห็ นว่าสิ่ งสาคัญ คือ การปรับการศึกษาจากท่องจา มา
เน้ น ทางการปฏิ บ ั ติ ม ากขึ้ น วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ 95% เกิ ด จาก Unconscious เพราะเห็ น การปฏิ บ ั ติ
ยกตัวอย่าง “ลู กนก ทาไมไม่ตกต้นไม้ตาย” เพราะมันเห็ นพ่อแม่บิน เน้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ง่ายกว่าเยอะ การเรี ยนรู ้ในฐานวัฒนธรรม ง่ายว่า เรี ยนรู ้ในฐานวิชาการ
นพ.สมศักดิ์ ชุ ณหรัศมิ์ เพิ่มเติมว่า แม้วา่ ทางด้านการศึกษาจะชัดเจน เราควรหาโอกาส
เรี ยนรู ้ให้มากขึ้นว่ามีใครนาไปใช้ทาอะไรบ้าง เช่น รักษาโรค อาจจะไม่เกี่ยวกับเราโดยตรง หรื อเรา
อาจจะไปทากับศูนย์เด็กเล็กก็ได้ เพราะเด็กเน้นเรื่ องเรี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนต่อได้ แต่ไม่ได้สนใจเรื่ อง
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ การพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนานิสัย พัฒนาสังคม
นพ.อุดม เพชรสังหาร เสนอว่า การนาไปสู่ นโยบายการคัดสรรพี่เลี้ ยงเด็กอย่างจริ งจัง
มากขึ้ น มี ทิ ศทางมากขึ้ น เช่ น ในช่ วง 3 ขวบปี แรกนั้น คุ ณสมบัติของพี่ เลี้ ยงควรเป็ นอย่างไร ซึ่ ง
สามารถให้ความรู ้แทนพ่อแม่ได้ ถ้าความรู ้เรื่ อง เซลล์กระจกเงาชัด และกรรมการนโยบายเข้าใจ รับ
ลู ก ในเชิ งนโยบายที่ ทาได้ คือ เรื่ องของการคัดสรรพี่เลี้ ยงเด็ก จะท าด้วยความมัน่ ใจมากขึ้น ตาม
สถานการณ์ที่เป็ นจริ งของสังคมไทย (อุดม เพชรสังหาร, 2552)
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมคิดสร้ ำงสรรค์
ทฤษฎีควำมคิดสร้ ำงสรรค์
ทฤษฏีของทอร์แรนซ์ (Torrance, อ้างถึงใน ทวีศกั ดิ์ แก้วทอน, 2546: 22-24 )
เป็ นผู ท้ ี่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดัง ท่ านหนึ่ งทางด้านความคิ ด สร้ างสรรค์ไ ด้ส ร้ างทฤษฎี และ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้กนั ในหลายประเทศทัว่ โลกเขากล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์จะ
แสดงออกตลอดกระบวนการของความรู ้ สึกหรื อการเห็ นปั ญหาการรวบรวมความคิดเพื่อตั้งเป็ น
ข้อสมมติ ฐานการทดสอบและดัดแปลงสมมติ ฐานตลอดจนวิธีการเผยแพร่ ผลสรุ ปที่ ได้ความคิด
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สร้ างสรรค์จึงเป็ นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นนั่ เองและทอร์ แรนซ์เรี ยกกระบวนการ
ลักษณะนี้วา่ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรื อ “The Creative Problem Solving Process”
ทฤษฏี ข องจุ ง ส์ (Jung) (Carl Gustav Jung, 1875, 1961) ได้อ ธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารสร้ า ง
ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยเขาเสนอวิธีการคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 ขั้น และเรี ยก
ขั้นเหล่ านั้นว่า “ห้าขั้นแห่ งการสร้ างความคิด” ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นคิดรวบรวมข้อมู ลคือการใช้ใจคิ ด
รวบรวมวัสดุต่าง ๆ คิดถึงข้อมูลต่างๆ ทุกอย่างที่เรากระทาพยายามใช้ความคิดกับสิ่ งต่างๆเหล่านั้น
อย่างกระตือรื อร้นใหม่พากันหลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ใจหรื อสมองของเรา ขั้นที่ 2 ขั้นการคิดถึงข้อมูลต่างๆ
ที่ได้รวบรวมอยูใ่ นใจครั้งแล้วครั้งเล่าการทาอย่างนี้ จะเป็ นที่สนใจและได้รับประโยชน์แค่ไหนแล้ว
นามาเปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นที่ เรารวบรวมอยู่ในใจหากสมองเหนื่ อยก็จงหยุดพักไว้ก่อนขั้นที่ 3
ขั้นการหยุดคิดแล้วทาจิตใจให้วา่ งลืมปั ญหาต่างๆ ในขั้นที่สองแล้วหันเหความสนใจไปยังสิ่ งอื่น ๆ
อี ก ปล่ อยให้ ส านึ ก ของกลไกความคิ ด ท างานของมัน ต่ อ ไป ขั้น ที่ 4 ขั้น เกิ ด ความคิ ด แวบเข้า มา
บางครั้งความคิดอาจหลัง่ ไหลเข้ามาโดยไม่คาดฝันอาจเป็ นเวลาไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่มกั เกิดขึ้นใน
ตอนเราครึ่ งหลับครึ่ งตื่นในตอนเช้า และขั้นที่ 5 ขั้นที่ ตอ้ งใช้เวลาวิพ ากษ์วิจารณ์ อย่างจริ งจังต่ อ
ความคิดที่คิดได้แล้วพยายามจัดความคิดนั้นให้เป็ นรู ปร่ างเพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรื อทางานได้เขา
เสนอแนะว่าช่วงตอนนี้ เป็ นโอกาสดีที่ให้ใครช่วยวิพากษ์วิจารณ์เพราะบางทีคาพูดสักเพียงประโยค
เดียวอาจจะทาให้เกิดความคิดใหม่
ทฤษฏี ข อง วัล ลัส (Wallas: 1962) ได้ก ล่ า วว่า การจะเกิ ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ไ ด้น้ ัน
จะต้องใช้ท้ งั สมองทั้งซี กซ้ายและซี กขวา โดยมีข้ นั ตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้น เตรี ย ม (Preparation) เป็ นขั้น เตรี ย มข้อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การ
กระทา หรื อแนวทางที่ถูกต้องหรื อข้อมูลระบุปัญหา หรื อข้อมูลที่เป็ นความจริ ง ฯลฯ
ขั้นที่ 2 ขั้นความคิดครุ กกรุ่ น หรื อระยะฟั กตัว (Incubation) เป็ นขั้นตอนที่อยู่ในความ
วุน่ วาย ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใหม่และเก่าสะเปะสะปะ ปราศจากความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ไม่สามารถ
ขมวดความคิดนั้น
ขั้นที่ 3 ขั้นความคิดกระจ่างชัด (lllumination) เป็ นขั้นที่ความคิดสับสนนั้นได้ผา่ นการ
เรี ย บเรี ย งและเชื่ อ มโยงกับ ความสั ม พัน ธ์ ต่ า ง ๆ เข้า ด้วยกัน ให้ มี ค วามกระจ่ า งชัด และสามารถ
มองเห็นภาพพจน์มโนทัศน์ของความคิด
ขั้นที่ 4 ขั้น ทดสอบความคิ ด และพิ สู จ น์ ใ ห้ เห็ น จริ ง (Verification) เป็ นขั้น ที่ ไ ด้รั บ
ความคิด 3 ขั้นจากข้างต้น เพื่อพิสูจน์วา่ เป็ นความคิดที่เป็ นจริ งและถูกต้องหรื อไม่
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การเตรี ยมตัว (Preparation)

การครุ่ นคิด (Incubation)

การเกิดประกายแนวคิด (Illumination)

การพิสูจน์ (Verification)

ภาพที่ 2 ขั้นตอนของ วัลลัส (Wallas)
ความคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking)

ภาพที่ 3 การใช้สมองทั้ง 2 ซีก เพื่อความคิดสร้างสรรค์
ที่มา: Thai-counseling, กำรให้ คำปรึกษำทำงจิตวิทยำ, เข้าถึงเมื่อ 15 สิ งหาคม 2559, เข้าถึงจาก
http://thai-counseling.blogspot.com/2014/04/blog-post_22.html
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ทฤษฎีของเทย์เลอร์ (Tayler) ได้ให้ขอ้ คิดของทฤษฎี อย่างน่ าสนใจว่า ผลของความคิ ด
สร้างสรรค์ของคนนั้น ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นขั้นสู งสุ ดเสมอไป คือไม่จาเป็ นต้องคิดค้นคว้าประดิษฐ์
ของใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่มีผใู ้ ดคิดมาก่อนเลย หรื อสร้างทฤษฎีที่ตอ้ งใช้ความคิดด้านนามธรรมอย่างสู งยิ่ง
แต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนเรานั้นอาจจะเป็ นขั้นใดขั้นหนึ่งใน 6 ขั้นต่อไปนี้ คือ
ขั้นที่ 1 เป็ นความคิดสร้างสรรค์ข้ นั ต้นสุ ด เป็ นสิ่ งธรรมดาสามัญ คือพฤติกรรมหรื อการ
แสดงออกของตนอย่างอิสระ ซึ่ งพฤติกรรมนั้นไม่จาเป็ นต้องอาศัยความคิด ริ เริ่ ม และทักษะอย่างใด
อาจเป็ นเพียงการแสดงออกอย่างอิสระเท่านั้น
ขั้นที่ 2 ได้แก่การสร้างผลผลิตด้วยทักษะเฉพาะทาง โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ่ งใหม่ เช่น
การพลิกแพลงการปรุ งอาหารให้อร่ อยและสวยงาม เป็ นต้น
ขั้นที่ 3 การคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่แสดงให้เห็นว่าผูก้ ระทาได้แสดงความคิดใหม่ของ
เขาเองไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร
ขั้นที่ 4 การประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ งไม่ซ้ าแบบใคร เป็ นการแสดงให้เห็นความสามารถที่
แตกต่างไปจากผูอ้ ื่น
ขั้นที่ 5 การปรับปรุ งให้สมบูรณ์
ขั้นที่ 6 การคิ ด สร้ า งสรรค์ข้ นั สู ง สุ ด อัน แสดงถึ ง ความสามารถในการคิ ด สิ่ ง ที่ เป็ น
นามธรรมขั้นสู งสุ ดในการสรุ ปข้อความ หลักการหรื อทฤษฎีใหม่ เป็ นต้น
ควำมหมำยของควำมคิดสร้ ำงสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่ งจาเป็ นในสังคมปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอนาคต
เนื่ องจากความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถพิเศษของมนุ ษย์ในการจินตนาการและสร้างสรรค์
สิ่ งใหม่ ทั้งในด้านผลผลิ ต รวมถึ งกระบวนการแก้ปัญหาที่ จะสร้ างสรรค์ประโยชน์และจรรโลง
สังคมประเทศชาติ ให้เจริ ญก้าวหน้า ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) เป็ นความสามารถ
ทางการคิ ดอย่างหนึ่ งของสมองมนุ ษ ย์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ มีอยู่ในตัวบุ คคลทุ กคนอาจจะมี มากหรื อน้อย
แตกต่างกันไปมีนกั จิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
กิ ล ฟอร์ ด (Guilford, 1959: 389) กล่ าวว่าความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถทาง
สมองเป็ นความสามารถที่จะคิดได้กว้างไกลหลายทิ ศทางหรื อที่ เรี ยกว่าแบบอเนกนัย (Divergent
Thinking) ซึ่ งลัก ษณะความคิ ดเช่ น นี้ จะนาไปสู่ การคิ ดประดิ ษ ฐ์แปลกใหม่ รวมถึ งการคิ ดค้นพบ
วิธีการแก้ปัญหาได้สาเร็ จอีกด้วยและความคิดสร้ างสรรค์น้ ี จะประกอบด้วยความคล่องในการคิ ด
(Fluency) ความคิ ด ยื ด หยุ่น (Flexibility) และความคิ ด แปลกใหม่ (Originality) คนที่ มี ล ัก ษณะ
ดังกล่าวจะต้องเป็ นคนกล้าคิดไม่กลัวถูกวิพากษ์วจิ ารณ์และมีอิสระในการคิด
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ออสบอร์ น (Osborn, 1957: 23) กล่ าวว่าความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นจินตนาการประยุก ต์
(Applied imagination) คือเป็ นจินตนาการที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อแก้ปัญหายุง่ ยากที่ มนุ ษย์ประสบอยู่
มิ ใช่ เป็ นจิ นตนาการที่ ฟุ้ งซ่ านเลื่ อนลอยโดยทัว่ ไปความคิ ดจินตนาการจึ งเป็ นลักษณะสาคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ในการนาไปสู่ ผลผลิตที่แปลกใหม่และเป็ นประโยชน์
แอนเดอร์ สัน (Anderson, 1959: 7) ให้ ค วามหมายของความคิ ดสร้ างสรรค์ไว้ดังนี้ ว่า
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ ความสามารถของบุ ค คลในการคิ ด แก้ปั ญ หาด้ว ยการคิ ด อย่างลึ ก ซึ้ งที่
นอกเหนื อไปจากการคิ ดอย่างปกติ ธ รรมดาความคิ ดสร้ างสรรค์เป็ นลัก ษณะภายในตัวบุ ค คลที่
สามารถจะคิดได้หลายแง่หลายมุมและผสมผสานจนได้ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่า
เกทเซลส์ และแจ็ ค สั น (Getzels and Jackson, 1962: 455-460) กล่ า วว่ า ความคิ ด
สร้ างสรรค์เป็ นลักษณะการคิดที่หาคาตอบหลายๆคาตอบในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าซึ่ งลักษณะ
เช่นนี้มกั จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีอิสระในการตอบสนองจึงจะสามารถตอบได้มาก
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1971: 211) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้โดยไม่มีขอบเขตจากัดบุ คคลสามารถมีความคิ ดสร้ างสรรค์ในหลายแบบและผลของความคิ ด
สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายไม่มีขอ้ จากัดเช่นกัน
เมดนิ ค (Mednick, 2004: 196) กล่ าวว่าความคิ ดสร้ างสรรค์คือความสามารถเชื่ อมโยง
สัมพันธ์องค์ประกอบในแบบใหม่ๆได้และถ้าสิ่ งที่ นามาเชื่ อมโยงกันนั้นมี ความห่ างไกลกันมาก
เพียงใดการเชื่อมโยงสัมพันธ์ก็มีความสร้างสรรค์มากขึ้นเพียงนั้น
วอลลาช และโคแกน (Wallach and Kogan, 2010: 18) ได้กล่าวไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์
หมายถึ ง ความคิ ด โยงสั ม พัน ธ์ ไ ด้ค นที่ มี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์คื อ คนที่ ส ามารถคิ ด อะไรได้อ ย่า ง
สัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่ยงิ่ คิดได้มากเท่าไรยิง่ แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ เพราะเป็ นหั ว ใจส าคัญ ของนวัต กรรม และ
นวัตกรรม เป็ นตัวขับเคลื่ อนการเจริ ญเติบโต และมีความจาเป็ นทางธุ รกิ จ นั่นคื อเหตุผลที่ บริ ษ ทั
McGraw-Hill ได้รับการเรี ยนรู ้โดยใช้ ศิลปะเป็ นเครื่ องมือใน การฝึ กอบรม ความเป็ นผูน้ า ในการ
ริ เริ่ มที่ สาคัญทั้งหลาย ศิลปะได้ทาหน้าที่เป็ นยานพาหนะ ประกอบกับ วิธี การเรี ยนรู ้ แบบดั้งเดิ ม
มากขึ้น พวกเขา ได้ช่วยในการ เปลี่ยนทัศนคติ โดยให้พนักงาน เผชิ ญหน้ากับ สมมติฐาน ของพวก
เขาใน รู ปแบบใหม่ และสภาพแวดล้อมที่ไม่น่ากลัว ผลจากการได้เริ่ มต้นการใช้การเรี ยนรู ้ศิลปะใน
การฝึ กอบรม ได้ผลลัพ ธ์ ใ นเชิ งบวก มากส าหรับ บริ ษ ัท McGraw-Hill การฝึ กอบรมด้วยศิ ล ปะ
เป็ นฐาน เป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์ โดยรวมและความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ที่จะช่ วยให้ เกิ ดความคิด
สร้างสรรค์ (Journal of Business Strategy, Harvey Seifter, 2005)
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จากที่มีผใู ้ ห้ความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ได้มี ผู ม้ องในแง่ มุ ม ที่ แตกต่ า งกัน ออกไปอย่างกว้างขวางซึ่ งสรุ ป ได้ว่า ความคิ ด สร้ างสรรค์คื อ
ความสามารถของบุคคลในการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ในการคิดแก้ปัญหาประดิ ษฐ์สร้ างสิ่ งใหม่
ผลผลิตใหม่ดว้ ยความสามารถทางการคิดอย่างเป็ นอิสระจินตนาการโดยไร้ขอบเขตของตนเอง
โดยสรุ ปการสังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ได้ตามตาราง
ตารางที่ 6 สังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
นักวิชาการ
กิลฟอร์ด
(Guilford, 1959:
389)

ออสบอร์น (Osborn,
1957: 23)

แอนเดอร์สนั
(Anderson, 1959: 7)

ความหมาย

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

ความสามารถทางสมองเป็ นความสามารถที่จะคิด
ได้กว้างไกลหลายทิศทางหรื อที่เรี ยกว่าแบบ
อเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่ งลักษณะความคิด
เช่นนี้จะนาไปสู่การคิดประดิษฐ์แปลกใหม่รวมถึง
การคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้สาเร็ จอีกด้วย
ประกอบด้วยความคล่องในการคิด (Fluency)
ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) และความคิดแปลก
ใหม่ (Originality) คนที่มีลกั ษณะดังกล่าวจะต้อง
เป็ นคนกล้าคิดไม่กลัวถูกวิพากษ์วจิ ารณ์และมี
อิสระในการคิด
จินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) คือ
เป็ นจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ยุง่ ยากที่มนุษย์ประสบอยูม่ ิใช่เป็ นจินตนาการที่
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยโดยทัว่ ไปความคิดจินตนาการ
จึงเป็ นลักษณะสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ใน
การนาไปสู่ผลผลิตที่แปลกใหม่และเป็ นประโยชน์
ความสามารถของบุคคลในการคิดแก้ ปั ญหาด้วย
การคิดอย่างลึกซึ้งที่นอกเหนือ ไปจากการคิดอย่าง
ปกติธรรมดาความคิดสร้างสรรค์เป็ นลักษณะ
ภายในตัวบุคคลที่สามารถจะคิดได้หลายแง่หลาย
มุมและผสมผสานจนได้ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์กว่า

ความคิดสร้างสรรค์คือ
ความสามารถของบุคคลใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในการคิดแก้ปัญหา ประดิษฐ์
สร้างสิ่ งใหม่ ผลผลิตใหม่ดว้ ย
ความสามารถทางการคิด
อย่างเป็ นอิสระ จินตนาการ
โดยไร้ขอบเขตของตนเอง
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ตารางที่ 6 สังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
นักวิชาการ

ความหมาย

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

เกทเซลส์ และ
แจ็คสัน (Getzels and
Jackson. 1962: 455460)
ทอร์แรนซ์ (Torrance,

ลักษณะการคิดที่หาคาตอบหลายๆคาตอบในการ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าซึ่งลักษณะเช่นนี้มกั จะเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่มีอิสระในการตอบสนองจึงจะ
สามารถตอบได้มาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีขอบเขตจากัด
197: 211)
บุคคลสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายแบบ
และผลของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นมี
มากมายไม่มีขอ้ จากัดเช่นกัน
เมดนิค (Mednick,
ความสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์องค์ประกอบใน
2004: 196)
แบบใหม่ ๆ ได้และถ้าสิ่ งทานามาเชื่อมโยงกันนั้น
มีความห่างไกลกันมากเพียงใดการเชื่อมโยง
สัมพันธ์ก็มีความสร้างสรรค์มากขึ้นเพียงนั้น
วอลลาช และโคแกน ความคิดโยงสัมพันธ์ได้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์
(Wallach and Kogan, คือคนที่สามารถคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์กนั เป็ น
2010: 18)
ลูกโซ่ยงิ่ คิดได้มากเท่าไรยิง่ แสดงศักยภาพด้าน
ความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น

ควำมสำคัญของควำมคิดสร้ ำงสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์มีความสาคัญเพราะเป็ นวิธีการคิดที่จะช่วยให้บุคคลมีความสามารถ
ในการคิดเข้าใจปั ญหาสามารถแก้ไขและคาดการณ์ ล่วงหน้าถึ งอุปสรรคที่ จะเกิ ดขึ้ นทาให้บุคคล
สามารถแก้ปัญหาได้ดีซ่ ึ งได้มีผกู ้ ล่าวถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ไว้หลายท่านดังนี้
เฮอร์ ล อค (Hurlock, 2009: 319) กล่ าวถึ ง ความส าคัญ ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ไ ว้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ให้ความสนุกความสุ ขและความพอใจแก่ผเู ้ รี ยนและมีอิทธิ พลต่อบุคลิกภาพของ
นักศึกษามากไม่มีอะไรที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกหดหู่ ใจได้เท่ากับงานสร้ างสรรค์ของเขาถู กตาหนิ ถูก
ดูถูกหรื อถูกว่าสิ่ งที่เขาสร้างขึ้นนั้นไม่มีคุณค่า
เจอร์ซิลด์ (Jersild, 2009: 153–158) กล่าวไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์มีความสาคัญต่อการ
เรี ยนที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ช่ วยส่ งเสริ มสุ นทรี ยภาพผูเ้ รี ยนจะชื่ นชมและมี ทศั นะคติ ที่ ดีต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่ เขาคิ ด
ขึ้นมาซึ่ งผูส้ อนควรท าเป็ นตัวอย่างโดยการยอมรับและชื่ นชมในผลงานของนักศึกษาการพัฒนา
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สุ นทรี ยภาพแก่ผเู ้ รี ยนโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่าผลงานที่ผเู ้ รี ยนคิดหรื อสร้างขึ้นมามีความหมาย
สาหรับตัวเขาและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่แปลกจากสิ่ งธรรมดาสามัญให้ได้ยนิ ในสิ่ งที่ไม่
เคยได้ยนิ และหัดให้ผเู ้ รี ยนสนใจในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว
2. เป็ นการผ่อนคลายอารมณ์ การทางานอย่างสร้ างสรรค์เป็ นการผ่อนคลายอารมณ์ ลด
ความกดดันความคับข้องใจและลดความก้าวร้าว
3. สร้างนิสัยในการทางานที่ดีในขณะที่ผเู ้ รี ยนทางานผูส้ อนควรสอนระเบียบและนิสัย
ที่ดีในการทางานควบคู่ไปด้วยเช่นหัดให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เก็บสิ่ งของให้เป็ นที่ลา้ งมือเมื่อทางานเสร็ จ
4. การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่จะชอบทากิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้
เขาได้ใช้จินตนาการในการสร้างสิ่ งใหม่ๆ ดังนั้นผูส้ อนจึงควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้จินตนาการ
ของเขาในการความสามารถทดลองสร้างสิ่ งใหม่เช่นฝึ กให้ผูเ้ รี ยนสมมติตนว่าเป็ นนักก่อสร้างหรื อ
สถาปนิก
สามารถสรุ ปความสาคัญของคิดสร้างสรรค์ได้คือ 1)ให้ความสนุ กความสุ ขและความ
พอใจแก่ผเู ้ รี ยน 2)ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งใหม่ ๆ 3) ทาให้เกิดความผ่อนคลาย และ 4) เปิ ดโอกาสใน
การใช้จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่จากัดความคิด
องค์ ประกอบของควำมคิดสร้ ำงสรรค์
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
กิลฟอร์ ด (Guilford, 1991: 125-143) ได้กาหนดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้
ดังนี้
1. ความคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) หมายถึ ง ลัก ษณะความคิ ด แปลกใหม่ แ ตกต่ า งจาก
ความคิดธรรมดาหรื อความคิดง่าย ๆ ที่เป็ นความคิดที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
2. ความคิ ดคล่ องตัว (Fluency) หมายถึ ง เป็ นความคิ ดในเรื่ องเดี ย วกันที่ ไม่ซ้ ากันใน
องค์ประกอบนี้ความคิดจะโลดแล่นออกมามากมาย
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรื อแบบของความคิดที่พยายามคิด
ได้ห ลายอย่างต่ าง ๆ กัน เช่ น ประโยชน์ ข องก้อนหิ น มี อะไรบ้างหรื อความคิ ด ยืด หยุ่น ด้านการ
ดัดแปลงสิ่ งต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็ นความคิดที่ตอ้ งทาด้วยความระมัดระวังและมี
รายละเอียดที่สามารถทาให้ความคิดสร้างสรรค์น้ นั สมบูรณ์ข้ ึนได้
ดาลตัน (Dalton, 1988: 5-6) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ 8 ประการโดย
4 องค์ประกอบแรก เป็ นความสามารถทางสติปัญญา และ 4 องค์ประกอบหลังเป็ นความสามารถ
ทางด้านจิตใจและความรู ้สึกดังนี้
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1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality)
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)
4. ความประณี ตหรื อความละเอียดลออ (Elaboration)
5. ความอยากรู ้อยากเห็น (Curiosity)
6. ความสลับซับซ้อน (Complexity)
7. ความกล้าเสี่ ยง (Risk - taking)
8. ความคิดคานึงหรื อจินตนาการ (Imagination)
อารี พนั ธ์มณี กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกล
หลายทิ ศ ทางหรื อ เรี ย กว่ า ลัก ษณะการคิ ด แบบอเนกนั ย หรื อ การคิ ด แบบกระจาย (Divergent
Thinking) ซึ่ งประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
1. ความคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) หมายถึ ง ลัก ษณะความคิ ด แปลกใหม่ แ ตกต่ า งจาก
ความคิ ดธรรมดาหรื อที่ เรี ยกว่า Wild Idea เป็ นความคิ ดที่ เป็ นประโยชน์ ท้ งั ต่ อตนเองและสั งคม
ความคิดริ เริ่ มอาจเกิดจากการนาเอาความรู ้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่
2. ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว (Fluency) หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลในการคิ ด หา
คาตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ วและมีปริ มาณที่มากในเวลาที่จากัดแบ่งออกเป็ น
2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถในการ
ใช้ถอ้ ยคาอย่างคล่องแคล่วนัน่ เอง
2.2 ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ทางด้า นการโยงสั ม พัน ธ์ (Associational Fluency) เป็ น
ความสามารถที่หาถ้อยคาที่เหมือนกันหรื อคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ความคล่ อ งแคล่ ว ท างด้ า น การแส ดงออก (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลี หรื อประโยคกล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ วเพื่อให้
ได้ประโยคที่ตอ้ งการ
2.4 ความคล่ อ งแคล่ วในการคิ ด (Ideational Fluency) เป็ นความสามารถที่ จะคิ ด
สิ่ งที่ตอ้ งการภายในเวลาที่กาหนดความคล่องในการคิดมีความสาคัญต่อการแก้ปัญหาเพราะในการ
แก้ปัญหาจะต้องแสวงหาคาตอบหรื อวิธีแก้ไขหลายวิธีและต้องนาวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่า
จะพบวิธีการที่ถูกต้องตามที่ตอ้ งการ
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบ
ได้หลายประเภทและหลายทิศทางซึ่ งแบ่งออกเป็ น 1) ความคิดยืดหยุน่ ที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous
Flexibility) เป็ นความสามารถที่ จะคิดได้หลากหลายอย่างอิ สระ และ 2) ความคิ ดยืดหยุ่นด้านการ
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ดัดแปลง (Adaptive flexibility) ซึ่ งเป็ นความสามารถที่จะคิดได้หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลง
จากสิ่ งหนึ่งไปเป็ นหลายสิ่ งได้
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึงความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรื อ
ขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นจากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าว
มาในเบื้องต้นสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมที่เป็ นความคิดสร้ างสรรค์น้ ี เป็ นความสามารถทางการคิดหลาย
ทิศทาง (Divergent Thinking) ที่ควรประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่วความคิดยืดหยุน่ และความคิด
ริ เริ่ ม
ทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1962: 81-82) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ บุ ค ลิ ก ภาพของคนที่ มี
ความคิดสร้างสรรค์สูงจากการศึกษาพบว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็ นคนที่มีความคิดแปลก
ไปจากคนอื่นและมีผลงานที่ทาไม่ซ้ าแบบใคร
ครอพเลย์ (Cropley, 1966: 124) กล่าวว่าผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วยลักษณะ
ที่ ส าคัญ 4 ประการคื อ มี ป ระสบการณ์ ที่ ก ว้างขวาง (Procession of Wide Categories) เต็ม ใจและ
พร้อมที่จะเสี่ ยง (Willingness to Take Risks) เต็มใจและพร้อมที่ จะก้าวไปข้างหน้า (Willingness to
Have Ago) และสามารถที่จะยืดหยุน่ ความคิดได้อย่างคล่องแคล่วในระดับสู ง
ไรซ์ (Rice, 2007: 69) กล่าวถึงลักษณะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นคนที่มีไหวพริ บ
2. มี ค วามสามารถในการประยุก ต์ก ารตอบสนองที่ แสดงออกถึ ง ความคิ ดริ เริ่ ม และ
มีความยืดหยุน่
3. มีอิสระในการคิดและแสดงออก
4. สนใจที่จะมีประสบการณ์ต่างๆ สังเคราะห์สิ่งที่ได้พบเห็นรวมกับความรู ้สึกภายในใจ
5. มีความสามารถในการหยัง่ รู ้
6. มีความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและเข้าใจคุณค่าของความงาม
7. รู ้จกั ตนเองเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของสิ่ งต่าง ๆ
8. เข้าใจในสภาพของตนในกระบวนการที่ตนมีส่วนร่ วม
สามารถสรุ ป องค์ ป ระกอบของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ด้ดัง นี้ คื อ 1) ความคิ ด ริ เริ่ ม
(Originality) 2) ความคิ ดคล่ องแคล่ ว (Fluency) 3) ความคิ ดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความประณี ต
หรื อความละเอียดลออ (Elaboration) 5) ความกล้าเสี่ ยง (Risk-taking) และ 6) เต็มใจและพร้อมที่จะ
ก้าวไปข้างหน้า (Willingness to Have Ago)
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ตารางที่ 7 สรุ ปการสังเคราะห์องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
นักวิชาการ

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

กิลฟอร์ด (Guilford, 1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality)
1991: 125-143)
2. ความคิดคล่องตัว (Fluency)
3.ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)

ดาลตัน (Dalton,
1988: 5-6)

อารี พนั ธ์มณี

ครอพเลย์ (Crople,
1966: 124)

1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality)
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)
4. ความประณี ตหรื อความละเอียดลออ (Elaboration)
5. ความอยากรู ้อยากเห็น (Curiosity)
6. ความสลับซับซ้อน (Complexity)
7. ความกล้าเสี่ ยง (Risk-taking)
8. ความคิดคานึงหรื อจินตนาการ (Imagination)
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality)
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
1. มีประสบการณ์ที่กว้างขวาง (Procession of
Wide Categories)
2. เต็มใจและพร้อมที่จะเสี่ ยง (Willingness to
Take Risks)
3. เต็มใจและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
(Willingness to Have Ago)
4. ยืดหยุน่ ความคิดได้อย่างคล่องแคล่วในระดับสูง

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality)
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility)
4. ความประณี ตหรื อความ
ละเอียดลออ (Elaboration)
5. ความกล้าเสี่ ยง (Risk-taking)
6. เต็มใจและพร้อมที่จะก้าวไป
ข้างหน้า (Willingness to Have
Ago)
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ตารางที่ 7 สรุ ปการสังเคราะห์องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
นักวิชาการ
ไรซ์ (Rice, 2007:
69)

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์

1. เป็ นคนที่มีไหวพริ บ
2. มีความสามารถในการประยุกต์การตอบสนองที่
แสดงออกถึงความคิดริ เริ่ มและมีความยืดหยุน่
3. มีอิสระในการคิดและแสดงออก
4. สนใจที่จะมีประสบการณ์ต่าง ๆ สังเคราะห์สิ่ง
ที่ได้พบเห็นรวมกับความรู ้สึกภายในใจ
5. มีความสามารถในการหยัง่ รู ้
6. มีความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและเข้าใจคุณค่าของ
ความงาม
7. รู ้จกั ตนเองเข้าใจถึงจุดมุง่ หมายของสิ่ งต่าง ๆ
8. เข้าใจในสภาพของตนในกระบวนการที่ตนมี
ส่วนร่ วม

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อควำมคิดสร้ ำงสรรค์
ประสาทอิศรปรี ดา (2538: 8–9) กล่ าวถึ งปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อความคิ ดสร้ างสรรค์ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะอยูใ่ นระดับบุคคลระดับกลุ่มหรื อระดับสังคมก็ตามจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
2 ส่ วน คือ
1. ปั จจัยที่ เป็ นส่ วนของความสามารถ (Abilities) ทัก ษะทางการคิ ด (Skills) ซึ่ งเป็ น
ศักยภาพที่มีอยูภ่ ายในตัวบุคคล
2. ปั จจัยทางแรงจูงใจ (Motivation) ที่อาจเกิดจากการกระตุน้ จากภายนอกอีกส่ วนหนึ่ ง
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เอื้อซึ่ งกันและกันเสมอนัน่ คือไม่เพียงแต่
มีแรงจูงใจมีทกั ษะหรื อความสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่
จะต้องมี ศ กั ยภาพทางการคิ ด (Cognitive) มี ความอดทนความอยากรู ้ อยากเห็ น กล้าเสี่ ยง ซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะทางอารมณ์อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นกั จิตวิทยาและนักการศึกษาได้
ให้รายละเอียดไว้ดงั นี้
ซิ ม พ์เบอร์ ก (Simpberg, 2007: 119) กล่ าวว่าอุ ป สรรคที่ ข ดั ขวางการพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ของมนุษย์มี 3 ประการ คือ
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1. อุปสรรคด้านการรับรู ้ (Perceptual Block) อุปสรรคด้านการรับรู ้ ได้แก่การที่ คนเรา
ไม่สามารถมองเห็นปั ญหาที่แท้จริ งได้เป็ นเหตุให้การแก้ปัญหานั้นดาเนินไปโดยปราศจากเป้ าหมาย
ที่ชดั เจนและแน่นอนตัวอย่างเช่น
1.1 ความยากในการจ าแนกปั ญ หาที่ แ ท้จ ริ ง จากปั ญ หาทั่ว ไปซึ่ งเปรี ย บเสมื อ น
นายแพทย์ที่พยายามรักษาคนไข้โดยไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แท้จริ ง
1.2 การมองปั ญหาแคบเกินไปขาดการพิจารณาสภาพแวดล้อมของปั ญหานั้น
1.3 ความสามารถที่จะเข้าใจคาจากัดความหรื อนิ ยามของปั ญหานั้นเป็ นเหตุให้สื่อ
ความเข้าใจตรงกันไม่ได้
1.4 ความไม่สามารถที่จะใช้ประสาทสัมผัสทั้งหลายในการสังเกตการสังเกตนั้นเรา
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดคือตาหู จมูกและกายสัมผัสช่วยในการสังเกตได้
1.5 ความยากที่ จะมองเห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข องวัตถุ ห รื อเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกัน
(Remote Relationship) น้อยทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
1.6 การมองข้ามสิ่ งที่ใกล้ตวั หรื อสิ่ งที่เด่นชัดซึ่ งบางครั้งความเคยชิ นกับปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ที่คุน้ เคยอาจทาให้มองข้ามประเด็นที่น่าสนใจไปได้
1.7 ความล้ม เหลวในการจ าแนกเหตุ แ ละผลมี ห ลายสถานการณ์ ที่ ย ากแก่ ก าร
แยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดผลเช่นนั้นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะไม่
ด่วนสรุ ปสาเหตุและผลจนกว่าจะรู ้แน่ชดั เสี ยก่อน
2. อุปสรรคด้านวัฒนธรรม (Cultural Block) อุปสรรคด้านวัฒนธรรมเป็ นผลเนื่องมาจาก
กฎเกณฑ์ของสังคมซึ่ งเป็ นสิ่ งกาหนดให้บุคคลต้องมีพฤติกรรมอยูใ่ นกรอบระเบียบแบบแผนทาให้
มี ผ ลต่ อ การสกัด กั้น ความท้ า ทายต่ อ การคิ ด ค้น ในสิ่ งใหม่ ๆ และความเปลี่ ย นแปลงซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอุปสรรคประเภทนี้ ได้แก่
2.1 ความต้องการทาตามแบบอย่างในกรอบที่ไม่แตกต่างจากผูอ้ ื่นทาให้เกิดรู ปแบบ
พฤติกรรมและการมองปั ญหาที่คล้ายคลึงกันการหาวิธีแก้ปัญหาก็ยดึ ติดกับระเบียบแบบแผนมากไป
ทาให้บางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้
2.2 การมุ่งเน้นในความประหยัดซึ่ งมีผลทาให้เกิดการตัดสิ นใจที่รวดเร็ วเกินไปทา
ให้บุคคลไม่พยายามที่จะใช้ความคิดของตนในสิ่ งที่แปลกใหม่ไม่ซ้ ากับของเดิ มเพราะการกระทา
เช่นนี้ตอ้ งลงทุนทั้งเวลาและเงินมากขึ้นซ้ ายังไม่แน่ใจในความสาเร็ จด้วย
2.3 ความกลัวที่ จะเป็ นคนที่ ไ ม่ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยกลัวผู อ้ ื่ น เห็ น ว่าเป็ นบุ ค คลที่ น่ า
ราคาญจึงทาให้ขาดความอยากรู ้ อยากเห็นไม่กล้าซักถามหรื ออภิปรายในสิ่ งที่ตนยังไม่เข้าใจทาให้
กลายเป็ นคนที่ขาดจิตสานึกแห่งการสื บค้น (Inquiring Mind)
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2.4 การมุ่งเน้นในเรื่ องการแข่งขันหรื อความร่ วมมือกันมากเกินไปบุคคลทัว่ ไปมัก
คิดว่าการร่ วมมือกันนั้นแต่ละคนต้องลดความคิดของตนเองลงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดของ
กลุ่มหรื อลดความขัดแย้งลงซึ่ งเป็ นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักความจริ งความร่ วมมือหมายถึงการทา
งานร่ วมกับ บุ ค คลอื่ น ได้โดยต้องสามารถอธิ บ ายหรื อ ชี้ แจงความคิ ดของตนให้ ผู อ้ ื่ น เข้าใจหรื อ
ยอมรับได้ส่วนการมุ่งแข่งขันจนเกิ นไปนั้นก็มีผลทาให้บุคคลมองข้ามเป้ าหมายที่แท้จริ งของงาน
นั้นไปโดยจะมุ่งเอาชนะแต่อย่างเดียวทาให้ละเลยความคิดริ เริ่ มของตนต่อไป
2.5 การยึดมัน่ สถิติมากเกินไปการยึดมัน่ ในตัวเลขโดยไม่ได้พิจารณาตัวแปรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้เข้าใจสภาพความเป็ นจริ งผิดไปได้
2.6 ความยากในการสรุ ปอ้างอิงพฤติกรรมของแต่ละบุ คคลเพราะแต่ละบุ คคลก็มี
พฤติกรรมเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองจึงเป็ นการยากในการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
2.7 การยึดมัน่ ในเหตุผลและความจริ งมากเกินไปหรื อการหลงเชื่อความจริ งในอดีต
มากเกิ นไปมี ผลทาให้บุค คลขาดความคิ ดสร้ างสรรค์ได้เช่ นถ้าเราเชื่ อว่าพาหนะที่ เบากว่าอากาศ
เท่านั้นที่สามารถบินได้บดั นี้ก็ยงั คงไม่มีเครื่ องบินใช้
2.8 การขาดความประนี ป ระนอมในความคิ ดเห็ นที่ ไม่ ส อดคล้องกัน เข้าด้วยกัน
ซึ่ งส่ วนมากแล้วบุคคลส่ วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะต่อต้านหรื อไม่ยอมรับความคิดที่ไม่ตรงกับตน
โดยสิ้ นเชิ งและจะยอมรับความคิดเห็นที่ตรงกับตนในทันทีลกั ษณะเช่นนี้ มีผลทาให้ไม่เกิดความคิด
ใหม่ข้ ึนมา
2.9 การมีความรู ้เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่ปฏิบตั ิมากหรื อน้อยเกินไปบุคคลที่มีความรู ้
น้อยหรื อแคบเกินไปก็ไม่สามารถนามาอภิปรายและสร้ างสรรค์ให้เกิ ดความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ขึ้นมา
เช่นเดียวกันกับบุคคลที่มีความรู ้มากหรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆจะมีความรู ้สึกว่าความคิดของ
ตนถู กต้องดี กว่าผูอ้ ื่ นเสมอจึงไม่รับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่ นเลยลักษณะเช่ นนี้ ก็เป็ นอุ ปสรรคต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในองค์กรนั้น ๆ
2.10 การมีความเชื่ อว่าความคิดฝันเป็ นสิ่ งไร้ค่าบุคคลจึงไม่ยอมรับฟั งความคิดฝันใน
สิ่ งแปลกใหม่ โดยเห็ น ว่าเป็ นเรื่ องเพ้อฝั นไร้ ส าระซึ่ งความเป็ นจริ งแล้วประดิ ษ ฐ์กรรมใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นนั้นส่ วนใหญ่จะได้มาจากความคิดฝันมาก่อนทั้งนั้น
3. อุป สรรคด้านอารมณ์ (Emotional Block) อุ ปสรรคด้านอารมณ์ จดั เป็ นอุ ปสรรคที่
สาคัญประการหนึ่ งทั้งนี้ เพราะอารมณ์ ของบุคคลอันได้แก่ความโกรธความกลัวความรักความชอบ
ความเกลี ย ดเป็ นต้ น นั บ ว่ า มี ค วามส าคัญ ต่ อ ปั ญ หาและเหตุ ผ ลถ้ า บุ ค คลมี อ ารมณ์ เกิ ด ขึ้ นสู ง
ความสามารถทางปั ญญาและเหตุผลของคนนั้นก็จะต่าลงนั้นคืออารมณ์เป็ นตัวสกัดกั้นความคิดและ
เหตุผลตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอุปสรรคทางอารมณ์ที่สาคัญคือ
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3.1 ความกลัวที่ จะท าผิดหรื อท าในสิ่ งที่ ผูอ้ ื่ น มองเห็ น ว่าโง่ ด้วยความกลัวเช่ น นี้
จึงทาให้สูญเสี ยความคิ ดที่ ดีๆไปเพราะเจ้าของความคิ ดไม่กล้าที่ จะเสนอความคิดนั้นออกมาด้วย
เกรงว่าจะถูกผูอ้ ื่นมองเห็นว่าเป็ นเรื่ องไร้สาระ
3.2 การด่วนตัดสิ นใจยอมรับความคิดอันแรกที่เกิ ดขึ้ นทันทีโดยไม่เปิ ดโอกาสคิ ด
หาแนวทางอื่นที่แตกต่างออกไปความจริ งความคิดอันแรกอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดเสมอไปอาจมี
ความคิดอื่นที่ดีกว่าได้ถา้ ยอมรับตั้งแต่ความคิดอันแรกแล้วจะเป็ นการสกัดกั้นความคิดอื่นๆไป
3.3 การที่บุคคลยึดติดกับความคิดของตนเองบุคคลส่ วนมากมักจะยึดติดความคิ ด
ความเชื่ อ ของตนและยากที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตามความคิ ด หรื อข้อ เสนอแนะของบุ ค คลอื่ น และ
จะต่อต้านความคิดที่ไม่ตรงกับความคิดของตนเองด้วย
3.4 ความไม่ อ ดทนอดกลั้น ต่ อ การแสวงหาวิ ธี แ ก้ปั ญ หาที่ ยุ่ ง ยากบุ ค คลทั่ว ไป
ส่ วนมากจะมุ่งหวังในผลสาเร็ จไว้สูงเมื่องานนั้นประสบปั ญหาก็จะเกิดความคับข้องใจและมุ่งที่จะ
แก้ปัญหานั้นแบบหัวชนฝาไม่พยายามที่จะรวบรวมสติและความคิดในการหาหนทางอื่น ๆ
3.5 ความต้องการความปลอดภัยสู งเกินไปทุกคนมีความต้องการความปลอดภัยสู ง
แต่ถา้ สู งมากเกิ นไปก็ทาให้เราเป็ นโรคประสาทได้และเมื่ อบุ คคลต่างมุ่งไปที่ ความปลอดภัยของ
ตัวเองแล้วก็จะมีผลทาให้ละเลยต่อโอกาสที่จะรับรู ้สิ่งใหม่ ๆ ไปอย่างน่าเสี ยดาย
3.6 ความกลัวต่อการนิเทศแนะนาและไม่วางใจเพื่อนร่ วมงานความรู ้สึกเช่นนี้ทาให้
บุ ค คลขาดความเชื่ อ มั่น และความไว้วางใจซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ต่ อ การสกัด กั้น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการกระทากิจกรรมที่สร้างสรรค์
3.7 การขาดความพยายามที่ จะแก้ปั ญ หาโดยตลอดจนแก้ปั ญ หาได้ส าเร็ จบุ คคล
ส่ วนมากชอบที่ จะดาเนิ นโครงการใหม่ ๆ และให้ความสนใจกับโครงการนั้นในระยะสั้ น ๆ ใน
ระยะยาวบุ คคลมักขาดการเอาใจใส่ ติดตามแก้ปัญ หาและหาวิธีการใหม่ๆมาดาเนิ นให้โครงการ
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
3.8 การขาดแรงจู ง ใจในการแก้ปั ญ หาสาเหตุ เนื่ อ งจากขาดผู ้เห็ น ด้วยหรื อ ขาด
ผูส้ นใจในแนวทางแก้ปัญหาที่ ตนได้เสนออาจเป็ นเพราะไม่แน่ ใจในแนวทางแก้ปัญหานั้นหรื อมี
ความรู ้ความเข้าใจไม่ดีพอจึงมีผลทาให้ผเู ้ สนอทางแก้น้ นั ขาดแรงจูงใจที่จะคิดต่อไป
สามารถสรุ ปปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิ ดสร้ างสรรค์ได้ดงั นี้ 1) ปั จจัยที่เป็ นส่ วนของ
ความสามารถ (Abilities) ทักษะทางการคิด (Skills) ซึ่ งเป็ นศักยภาพที่มีอยูภ่ ายในตัวบุคคล 2) ปัจจัย
ทางแรงจูงใจ (Motivation) ที่อาจเกิ ดจากการกระตุน้ จากภายนอกอีกส่ วนหนึ่ ง 3) อุปสรรคด้านการ
รับรู ้ (Perceptual Block) 4) อุปสรรคด้านวัฒนธรรม (Cultural Block) และ 5) อุปสรรคด้านอารมณ์
(Emotional Block)
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แนวคิดกำรสอนแบบสร้ ำงสรรค์ เป็ นฐำน
คู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 งานสร้างสรรค์
หมายถึ ง ผลงานศิ ลปะและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ท างศิ ล ปะประเภทต่ าง ๆ ที่ มี ความเป็ นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบที่ เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่ งมีแนวทางการทดลอง
หรื อการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็ นต้นแบบหรื อความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุ นทรี ยแ์ ละคุณประโยชน์ที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชี พตามการจัดกลุ่มศิลปะ
ของอาเซี ยน งานสร้ างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้าน
จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ์ ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื่ น ๆ 2) ศิ ล ปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้ ว ย ดุ ริ ยางคศิ ล ป์
นาฏยศิ ล ป์ รวมทั้งการแสดงรู ป แบบต่าง ๆ และ 3) วรรณศิ ลป์ (Literature) ซึ่ งประกอบด้วยบท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ ด้วย (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา,
2558: 36) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนิ นงานด้านนี้ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพและคุ ณภาพ มี การบู รณาการเข้ากับ พันธกิ จอื่น ๆ (คณะกรรมการประกันคุ ณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา, 2558: 36) เพื่อให้เตรี ยมตัวเข้าสู่ ความพร้อมของทักษะในอนาคต
ทักษะแห่ งอนาคต หรื อ “21st Century skills” เป็ นทักษะที่ถูกพัฒนามาจากการสอนรู ป
แบบเดิม จากการเล่าเรื่ อง (Lecture) ไปสู่ การสอนโดยให้"ผูเ้ รี ยน" และ "การปฏิบตั ิ" เป็ นหลักสาคัญ
ซึ่ งทักษะแห่ งอนาคตนั้นมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั ในยุคที่ข่าวสารสามารถกระจาย
และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
การเรี ยนรู ้เพื่อชี วิตและการทางานในอนาคตแห่ งยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีความจาเป็ นต้อง
เตรี ยมพร้ อมเพื่ อเป็ นพื้ น ฐานในการท างานและอาชี พ หลายปี ที่ ผ่านมา มักมี คาถามที่ เกิ ดขึ้ นกับ
นายจ้างหรื อผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เป็ นคาถามที่ ง่ายแต่ มีค วามหมายว่า “ผูท้ ี่ จบการศึก ษาพร้ อมที่ จะ
ท างานแล้ว จริ ง หรื อ” แน่ น อนว่ า ค าตอบที่ ไ ด้ คื อ “ไม่ ” (Partnership for 21st Skills, 2006) จาก
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นมัธ ยม วิ ท ยาลัย เทคนิ ค การช่ า ง และ
มหาวิ ท ยาลัย พบว่ายัง ขาดทัก ษะขั้น พื้ น ฐานบางอย่า งซึ่ งเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ของการท างาน ได้แ ก่
(Trilling and Fadel, 2009: 7-10)
1. ทักษะการพูดและการเขียนเพื่อการสื่ อสาร
2. ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดแก้ปัญหา
3. ความเป็ นมืออาชีพและจรรยาบรรณในการทางาน
4. การทางานเป็ นทีมและการร่ วมมือในการทางาน
5. การทางานในทีมที่มีความหลากหลาย
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6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
7. ความเป็ นผูน้ าเป็ นการจัดการกับโครงการ
จากการรายงานทัว่ โลกได้รับการยืนยันว่า “ ช่ องว่างแห่ งศตวรรษที่ 21” คือ ราคาที่ถูก
ใช้จ่ายในการจ้างแรงงานที่มีความสามารถที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทัว่ โลกขาดแคลนผูท้ ี่มีทกั ษะและ
ความสามารถ และในการฝึ กพนักงานใหม่ก็ตอ้ งอาศัยการอบรมหรื อโปรแกรมที่มีราคาสู งเพื่อวาง
พื้ นฐานในการพัฒนาพนัก งาน การเป็ นประเทศที่ มี ค วามสมบู รณ์ ความสามารถในการแข่งขัน
ความมัง่ คัง่ ของบริ ษ ทั ขึ้ น อยู่ก ับ การมี แรงงานที่ มี ก ารศึ กษาที่ ดี หรื อเรี ยกได้ว่า “การศึ ก ษาสร้ าง
รายได้ ” การปรับปรุ งอัตราการรู ้หนังสื อของคนในประเทศจะช่วยส่ งผลทางเศรษฐกิจในทางที่ดีข้ ึน
การศึกษานอกจากจะช่วยเพิม่ ศักยภาพทางรายได้ในการทางาน ยังสามารถช่วยปรับปรุ งการจ้างงาน
ของแต่ละคนได้ถึง 10 เปอร์ เซ็นต์หรื อมากกว่านั้น (Miller, 2007)
ดังตารางแสดงตัวอย่างของงานประจาที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะ งานที่ ตอ้ งการผูท้ ี่ มีทกั ษะสู งใน
การสื่ อสารและทักษะการคิดที่ซบั ซ้อน
ตารางที่ 8 งานและการทางานในศตวรรษที่ 21
ประเภทของงาน
งานประจา

งานที่ใช้แรง

การคิดที่ซบั ซ้อนและการสื่ อสารที่
ซับซ้อน

รายละเอียดงาน
กฎ ระเบียบ
ทาซ้ า
มีข้ นั ตอน
ปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อม
ปรับตัวด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
การแก้ปัญหาที่เป็ นนามธรรม
การยืดหยุน่

ตัวอย่างอาชีพ
พนักงานบัญชี
พนักงานโรงงาน
คนขับรถบรรทุก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริ กร
แม่บา้ นและนักการภารโรง
นักวิทยาศาสตร์
อัยการ
ผูจ้ ดั การ
แพทย์
นักออกแบบ
นักออกแบบซอฟแวร์

ที่ ม า: Adap from Autor, 2007, อ้ า งถึ ง ใน 21st Century Skills, Learning for Living in Our Times,
Trilling and Fadel, 2009: 9.
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การเพิ่มขึ้ นของความต้องผูท้ ี่ มีทกั ษะสู งนั่นหมายความว่าจะมี รายได้ที่เพิ่มขึ้น จะเกิ ด
ช่ องว่างระหว่างผูท้ ี่ มี การศึ กษาน้อย คนที่ ค่ อนข้างไร้ ฝี มื อและผูท้ ี่ มีท กั ษะในการท างานสู ง งาน
ประจาทัว่ ไปเกิ ดขึ้ นโดยอัตโนมัติและงานประจายังทาโดยคน โดยแทบจะไม่ได้รับค่าที่ อยู่อาศัย
และส่ วนใหญ่จะเป็ นประเทศที่มีค่าแรงต่ามาก ระบบการศึกษาแบบเก่าจะต้องเตรี ยมคนให้พร้อมที่
จะทางานที่ติดทอปชาร์ตหรื ออันดับต้นๆ การจ่ายเพื่อความรู ้และทักษะซับซ้อนที่สูงขึ้นในวันนี้และ
อนาคต เป็ นทักษะที่ตอ้ งอาศัยความเชี่ ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์และอีกหลายๆงานที่จาเป็ นใน
อนาคต ดังแผนภาพแสดงความสาคัญของการพัฒนาประเทศในด้านการนาแนวคิดสร้างสรรค์ให้มา
อยูใ่ นงานประจา
ในประเทศที่พฒั นาแล้ว

-Research
-Development
-Design
-Marketing and Sales
-Global Supply Chain
Management

ในประเทศที่ดอ้ ยพัฒนา
ภาพที่ 4 The Future of 21st Century Work.
ที่มา : Bernie Trilling and Charles Fadel, 21st century Skills: Learning for Life in our Times,
United States of America, 2009.
สามารถสรุ ปได้ว่า ในประเทศที่ พฒั นาแล้วจะให้ความสาคัญกับ งานสร้างสรรค์หรื อ
การทางานอย่างสร้ างสรรค์เป็ นอันดับแรก อันประกอบด้วย การวิจยั และพัฒนา งานทางด้านการ
ออกแบบ งานด้านการตลาดและการขาย รวมไปถึงการจัดการกับระบบโลจิสติกส์ แต่ในประเทศที่
ยังด้อยการพัฒนา ยังคงเป็ นลักษณะของงานประจาที่ใช้แรงงานคนกับเครื่ องจักรเป็ นสาคัญ ซึ่ งไม่
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เน้นให้ความสาคัญ กับ งานสร้ างสรรค์กบั บุ คคล อันส่ งผลต่ อการพัฒนาประเทศและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และสิ่ งสาคัญที่เป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นสาหรับการทางานและอาชี พในศตวรรษ
ที่ 21 คือ 1) การประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว และ 2) ความรู ้และการนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ที่จาเป็ นไปใช้ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การติดต่อสื่ อสาร การทางานเป็ นทีม การใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ปั จจุบนั นโยบายของรัฐบาลมี การกาหนดให้ส่งเสริ มการสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ตามหลักของเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ในอดี ตที่ผ่านมาการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การให้ได้ครั้งละมาก ๆ
เพื่ อลดต้นทุ นการผลิ ต เป็ นการแข่งขันในตลาดโลกที่ ส าคัญ หรื อที่ เรี ยกว่า Mass Production ซึ่ ง
ประเทศที่ได้เปรี ยบด้านค่าแรงและวัตถุดิบจะได้เปรี ยบ อย่างไรก็ตามปั ญหาของการผลิตแบบ Mass
Production คื อ การแข่ ง ขัน ด้า นราคา และความพยายามลดต้น ทุ น ให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด เมื่ อ การผลิ ต
แบบ Mass Production มาถึ งทางตัน การนาความคิ ดสร้ างสรรค์ม าสร้ างเชื่ อมโยงกับ วัฒ นธรรม
การสั่งสมความรู ้ เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าหรื อบริ การ จึงเป็ นทางออกที่เหมาะสมสาหรับ
ปั ญหาดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาในลักษณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทาให้เกิ ดระบบเศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ข้ ึน (ปฤณัต นัจนฤตย์, 2553: 74)
วิธีสร้ ำงนวัตกรรม 5 I
1. Imagination จินตนาการ การใช้มุมมองเชิงความคิด เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ มองไปไกล
กว่า จุดแรงบันดาลใจ Inspiration อาศัยการคิด เพื่อประมวลทิศทางที่ ควรมุ่งไป จินตนาการอาศัย
การคิดบนฐานความรู ้
2. Ideation การก่ อร่ างแนวคิ ด กาเนิ ดความคิด ลงมื อปฏิ บตั ิ Action คิดผสานไอเดียที่
หลากหลาย คิดแบบนี้แล้วลงมือทา
3. Integration บูรณาการ การควบรวม บู รณาการไม่ใช่ การปะติดปะต่อสิ่ งต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน นวัตกรรมต้องมีความควบแน่น กลัน่ เอาชุ ดข้อมูลที่แตกต่างมาร้อยเรี ยงออกมาเป็ นข้อเสนอ
หรื อ ฆolution
4. Insight ความรู ้เชิงลึก
5. Implement ทาให้เกิ ดผล นวัตกรรมเกิ ดจากการลงมื อปฏิ บตั ิ ไม่ใช่ แค่การคิ ด (วิชัย
วงษ์ใหญ่, 2558,)
ควำมหมำยของเศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์
กองส่ งเสริ มและพัฒนาทรัพย์สินทางปั ญญา (28 กรกฎาคม 2552) ได้ให้ความหมายของ
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ คื อ การสร้ างมู ลค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ เกิ ดจากความคิ ดของมนุ ษ ย์ สาหรั บ
สาขาการผลิ ตที่พ ฒ
ั นาไปสู่ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ จะเรี ยกว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative
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Industry) ซึ่ งหมายถึ ง กลุ่มกิจกรรมการผลิ ตที่ตอ้ งพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งสาคัญ (ปฤณัต
นัจนฤตย์, 2553: 75)
การประชุ มสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการพัฒนา หรื อ UNCTAD (2008: 4-5) ได้
สรุ ปลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานการใช้ศกั ยภาพเชิ งสร้างสรรค์ เพื่อ
ความเจริ ญเติบโตและพัฒนาของเศรษฐกิจ
2. เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ช่วยสร้ างรายได้ทุกระดับชนชั้น สร้ างงานและรายได้จากการ
ส่ งออกในขณะที่ยงั ดารงความเป็ นสังคม การเผยแพร่ วฒั นธรรมและการพัฒนามนุษย์
3. เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ไ ด้ห ลอมรวมระบบเศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม สั ง คม เข้า กับ
เทคโนโลยี การใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาและวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยว
4. เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์เป็ นกลุ่ มของกิ จกรรมในเศรษฐกิ จฐานความรู ้ กบั มิ ติของการ
พัฒนาและการเชื่อมโยงแบบตัดขวางทั้งระดับมหภาคและจุลภาคของทุกระดับเศรษฐกิจ
5. เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์เป็ นการมองถึ ง การพัฒ นานวัตกรรมจากสหวิท ยาการและ
การสร้างสรรค์จากทุกภาคส่ วนของหน่วยงานรัฐ
6. หัวใจสาหรับของเศรษฐกิ จสร้างสรรค์คืออุตสากรรรมสร้างสรรรค์ (ปฤณัต นัจนฤตย์,
2553: 75)
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ผ่ำน โครงกำร
ในขณะที่เรา เดินทางลึกเข้าไปใน ศตวรรษที่ 21 ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรมได้
กลายเป็ น ดาวที่ ส ว่า งที่ สุ ด ในกลุ่ ม ดาวแห่ ง ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ความคิ ดใหม่ ๆ ผลิ ต ภัณ ฑ์
นวัตกรรม บริ การใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาที่ สดใหม่ ในการแก้ไขปั ญหาในประเทศและทัว่ โลก
มากขึ้นเรื่ อย ๆ กาลังจะเป็ นช่วงเวลาแห่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ของเรา
แม้ว่าในช่ วงที่ ผ่านมาจะมี การเน้นทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิ ต ศาสตร์ หรื อ ที่ รู้ จ ัก กัน ดี ใ นนามของ “STEM ” และจะมี ค วามต้อ งการทางด้านความ
สร้ างสรรค์ การประดิ ษฐ์ และนวัตกรรม ศิลปะได้กลายเป็ นแหล่ งข้อมู ลพื้นฐานที่ สาคัญในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการศิลปะควบคู่ไปกับ STEM จึงทาให้เกิ ดแนวคิ ด STEAM
ขึ้นมา (กล่าวถึงครั้งแรกในหนังสื อเด็กของปี เตอร์ นาร์ ด) ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่สาคัญ
และสาหรับช่วงที่การศึกษากาลังเปลี่ยนผ่านศตวรรษ
ทอม เคลลี่ (Tom Kelley) ผูท้ ี่ ออกแบบ IDEO ที่ มี ชื่ อเสี ยง เขาได้ออกแบบโครงการ
มาแล้วมากมาย ให้คาตอบเพียงหนึ่ งคา เกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาสู่ การทางาน
และอาชีพในอนาคต ซึ่ งก็คือคาว่า “ออกแบบ”
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การเรี ยนรู ้จากโครงการประกอบด้วยวงจรของโครงการ การวางแผน การลงมือทา และ
การทบทวนอย่างลึ ก ซึ้ ง สามารถกระตุ ้น ให้ ผู เ้ รี ย นเรี ย นรู ้ กิ จกรรมและสร้ างเสริ ม ทัก ษะการคิ ด
สร้ างสรรค์ โดยที ม งาน IDEO ได้ออกแบบแปรงสี ฟั น ที่ ดีที่ สุ ด บัตรช้อปปิ้ ง เมาส์ คอมพิ วเตอร์
ธุ รกิจอีคอมเมอร์ ส ขั้นตอนทางการแพทย์ในห้องฉุ กเฉิ น และของใช้ในชี วิตประจาวันอีกหลายพัน
รายการ โดยแบ่งวงรอบของการดาเนินการได้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การกาหนด โดยมุ่งเน้นที่ปัญหาและกระบวนการในโลกแห่งความจริ งเพื่อออกแบบ
ให้เกิ ดความสะดวกในการใช้ ดี ที่ สุ ด รวดเร็ ว ราคาประหยัด มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง หรื อเกิ ดความ
เพลิดเพลิน
2. การวางแผน ใช้เวลาในการทาความเข้าใจกับผูบ้ ริ โภค ผูใ้ ช้ เทคโนโลยี ตลาดหรื อ
พื้นที่และปั ญหาหรื อข้อจากัด
3. การลงมือทา คือการระดมความคิดที่มีความหลากหลาย ด้านเทคนิค การออกแบบที่
เป็ นไปได้และจัดเรี ยงในเชิ งบวกและเชิ งลบ และเลือกแนวโน้มที่เป็ นไปได้มากที่สุ ดในการสร้าง
ต้นแบบ ทดลองกับบุคคลที่หลากหลาย เพื่อเก็บข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุ ง
4. การทบทวน เป็ นการประเมินและปรับแต่ง ทาซ้ าอย่างรวดเร็ ว และทาการสรุ ปผล
เพื่อปรับปรุ ง
ในที่สุดก็จะได้นวัตกรรมหรื อสิ่ งที่ สร้ างสรรค์ข้ ึนมาใหม่ การสะท้อนผลจากลู กค้าจะ
เป็ นตัวกระตุน้ ในการสร้างแบรนด์ใหม่ ๆ โดยผ่านวงจรการออกแบและการแสวงหานวัตกรรมที่
เกิดประโยชน์
สมมติฐำนของกำรสอนแบบสร้ ำงสรรค์ เป็ นฐำน
1. สังคมในปั จจุบนั เทคโนโลยีน้ นั เอื้ อประโยชน์ในการแบ่งปั นข้อมูล ข่าวสาร และ
ความคิดเห็น ซึ่ งทุกคนสามารถแบ่งปั นกันได้ทางสังคมออนไลน์
2. ด้ว ยสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว การสอนในรู ป แบบเดิ ม นั้ น อาจไม่
สอดคล้อง เท่าทันกับความกระหายอยากเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาในยุคศตวรรษที่21
3. การสอนรู ป แบบเดิ ม อาจท าให้ ผู ้เรี ย นรู ้ สึ กเบื่ อ หน่ า ยการเรี ย น และไม่ ส นใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพราะเป็ นการสอนแบบป้ อนเนื้อหาให้แก่ผเู ้ รี ยนเพียงอย่างเดียว
4. ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจยั ทางการศึกษานั้นพัฒนา เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว แต่หลักสู ตรที่สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นยังใช้สอนกันอยูน่ ้ นั ยังคงรู ปแบบเดิมทั้ง
ทางหลักการ และ ทฤษฎี
5. ทุกคนสามารถหาความรู ้ ได้จากทัว่ ทุกมุมโลก เทคโนโลยีอานวยความสะดวกทาง
การศึกษา
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6. เกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจจากบุคคลหลายฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาที่มีความ
ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนการสอนมุ่งพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน เพื่อที่พวกเขาจะได้
กลายเป็ นผูใ้ หญ่ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคมในอนาคต
7. วิธีการรู ปแบบเดิมที่ใช้มาเนิ่ นนาน เช่น การตัดคะแนน ดุ บ่น ตักเตือน อาจไม่ใช่วิธี
ที่ดีที่สุดในการดึงดูความสนใจให้ผเู ้ รี ยนสนใจเรี ยน
8. การเรี ย นรู ้ ที่ ดี ไม่ ค วรมี ก ารบั ง คับ ผู ้ที่ อ ยากเรี ยนรู ้ จะหมั่น ใฝ่ หาความรู ้ ด้ ว ย
ความสามารถของตนได้อย่างไม่จบสิ้ น
9. ความซื่ อสัตย์ ความมี น้ าใจ รู ้ จกั รับผิดชอบ เป็ นตัวอย่างของทักษะที่ จาเป็ นในการ
ดารงชี วิตของนัก ศึกษาที่การสอนในปั จจุบนั คาดหวังให้ผูเ้ รี ยนได้รับ นอกเหนื อจากความรู ้ ทาง
วิชาการ
หลักกำรสอนแบบสร้ ำงสรรค์ เป็ นฐำน Creativity-based learning Model
สื บเนื่ องมาจากการทาวิจยั ต่อยอด จากรู ปแบบการสอนที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตื่นตัว อยาก
เรี ยนรู ้ อยากค้นคว้า เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ซึ่ งใช้ได้ผลดี ในหลายประเทศ เรี ยกว่า การสอนแบบ
Problem-based Learning ซึ่งปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้จากรู ปแบบ
การสอนนี้ ม ากขึ้ น เพราะ บุ ค ลากรทางการศึ กษา และสถาบันการศึ ก ษาทั้งระดับ โรงเรี ยน และ
มหาวิ ท ยาลัย ได้น ามาปรั บ ใช้ร่ วมกับ การสอนแบบดั้ง เดิ ม เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ต ัว ผูเ้ รี ย น (วิริย ะ
ฤาชัยพาณิ ชย์, 2558)
ขั้นตอนกำรสอนแบบ Problem-based Learning
1. มีการแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนไม่เกินสิ บคนต่อกลุ่ม
2. ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ จากการคิด แก้ไขปั ญหา ที่ได้รับมอบหมายจากผูส้ อน
3. ทักษะที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับ ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา การทางานเป็ น
ทีม ร่ วมกับผูอ้ ื่น
4. ผูเ้ รี ยนสามารถเพิม่ พูนความรู ้ให้ตนเองได้มากขึ้น จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
5. การสร้างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ อยากรู ้ อยากคิด อยากหาคาตอบ เป็ นบริ บทของ
ผูส้ อน
6. มีการนาเสนอความคิดเห็น อภิปรายแนวทางแก้ไข โดยผูเ้ รี ยน เพิ่มพูนทักษะทางการ
สื่ อสาร
อาจกล่ าวได้ว่า Problem-based Learning เป็ นรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ น อกจากผูเ้ รี ย นจะ
ได้รับความรู ้แล้ว แต่ยงั ได้ฝึกทักษะต่างๆที่จาเป็ นในการดารงชีวิต การประเมินผลจะมีการประเมิน
ในหลายด้าน และไม่วดั เพียงครั้งเดียว ผูส้ อนจะประเมินด้วยการสังเกต และทาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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ซึ่ งจะแตกต่างจากการประเมินผลในรู ปแบบเดิมที่ใช้ขอ้ สอบเพื่อวัดคุณภาพตัวผูเ้ รี ยน นอกจากเกรด
คะแนนเฉลี่ ยแล้ว การประเมิน ผลรู ปแบบนี้ จะคานึ งถึ งคุ ณลักษณะ และทักษะของนักศึกษาเป็ น
สาคัญว่ายังคงขาดในส่ วนใด และด้านใดที่มีการพัฒนา จากประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
ในการค้นคว้า ทาโครงงาน ซึ่ งข้อมูลผลการประเมินทักษะผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ เช่ น ความร่ วมมือ
กับผูอ้ ื่น ความสามารถในการนาเสนอผลงานอย่างสร้ างสรรค์ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
หรื อ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลที่สืบค้นมา
ทักษะด้าน “ความคิดสร้างสรรค์”เป็ นทักษะหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนในไทยยังต้องมีการพัฒนาและ
ปลูกฝัง แม้การวิจยั ด้วยการใช้ Problem-based Learning นั้นจะใช้ได้ผลดี แต่ดว้ ยวัฒนธรรมรู ปแบบ
การสอนของประเทศไทยที่มองหาคาตอบ เพียงคาตอบเดียว รวมไปถึงความเคร่ งครัดในกฎระเบียบ
ที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องปฏิ บตั ิ ตนเหมื อนกัน ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายด้วยชุ ดนักเรี ยน ทรงผม รวมไปถึ ง
ข้อสอบประเมินผลที่ มีรูป แบบเหมื อนกันทั้งประเทศ และมุ่งหาคาตอบที่ ถูกที่ สุ ดเพียงหนึ่ งเดี ยว
ส่ งผลให้รูปแบบการเรี ยนการสอนไม่เอื้อประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน ไม่กล้าที่จะแตกต่าง และ ขาดทักษะ
ประสบการณ์ทางความคิดสร้างสรรค์ (วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์, 2558)
รู ปแบบกำรสอนแบบ Creativity-based Learning
ขั้นที่ 1 การที่จะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะทางความคิดสร้างสรรค์ และ มีทกั ษะ
จากการใช้ Problem-based Learning นั้น จะต้องมี ก ารค้นคว้าหากระบวนการที่ อานวยการเรี ยนรู ้
และ สร้างบรรยากาศแก่ผเู ้ รี ยนให้เกิดทักษะเหล่านี้ข้ ึน
ขั้นที่ 2 มีการวัดผลความแตกต่างจากการทดลอง โดยใช้กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
ขั้นที่ 3 วัดและประเมินผลประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ และนาไปปฏิบตั ิใช้ในหลาย
วิชา เพื่อพัฒนาต่อไป
กระบวนกำรสอน Creativity-based Learning
มีการเปลี่ยนบทบาทของผูส้ อน ซึ่ งจะไม่เน้นการบรรยายเนื้ อหาวิชา แต่เป็ นการสร้ าง
บรรยากาศที่อานวยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดแรงบันดาลใจ เกิดความอยากรู ้ อยากค้นคว้าหาความรู ้ เรี ยนด้วย
ตนเอง
1. สิ่ งส าคัญ ในการท าให้ เกิ ดความอยากเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง คื อ แรงบันดาลใจ ซึ่ งจะ
เกิดขึ้นได้ดว้ ยความสามารถของผูส้ อน
2. รู ป แบบการสอนจะเปลี่ ยนแปลงไป การใช้ค าถามเพื่ อตอบค าถามจะกระตุ ้น ให้
ผูเ้ รี ยนคิด และใช้การเรี ยนในรู ปแบบ “กลุ่ม”
3. เมื่อผูเ้ รี ยนได้มีโอกาส สื บค้นข้อมูล ด้วยตนเอง จะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดองค์ความรู ้ใหม่
เพิ่มพูนทักษะด้านความคิด สามารถแยกแยะข้อเท็จจริ งได้

98
4. ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนาด้วยการศึกษาค้นคว้า และแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เจอด้วยตนเอง
5. มี การใช้กิจกรรมที่ หลากหลายในชั้นเรี ยน เพื่ อสร้ างความท้าทาย และกระตุ น้ ให้
ผูเ้ รี ยนสนใจเรี ยน เช่น การเล่นเกม
6. ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นจากการทา โครงงานกลุ่ม
7. ผูเ้ รี ยนได้รับอิสระในการคิดออกแบบ การนาเสนอผลงานในรู ปแบบที่สร้างสรรค์
แตกต่างจากการเรี ยนในรู ปแบบเก่า
8. มีการวัดและประเมินผลของตัวผูเ้ รี ยนในด้านที่ หลากหลาย ไม่ใช่ แค่เพียงคะแนน
สรุ ปทางวิชาการ(วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์, 2558)
บรรยำกำศแห่ งกำรเรียนแบบกำรสอนแบบสร้ ำงสรรค์ เป็ นฐำน
1. หัวใจสาคัญคือ การสร้างบรรยากาศที่ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ “คิด” ในห้องเรี ยน
2. ผูส้ อนจะใช้เรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสนใจเป็ นเรื่ องหลัก เพื่อสร้างความอยากเรี ยน อยากคิด จน
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ห้องเรี ยนเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ งความอยากรู ้ อยากเห็น ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาคาตอบ
ด้วยตนเอง ครู ใช้เทคนิ คการตอบคาถามด้วยคาถาม เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนคิ ด คิ ดให้แตกต่าง และ
ทาการศึกษา หาข้อมูลเพื่อตอบคาถามนั้น
4. เป็ นการเรี ยนที่ เป็ นอิ ส ระ บรรยากาศการเรี ยนอานวยไปสู่ การแสดงความคิ ดเห็ น
มีการนาเสนอ และอภิปรายร่ วมกัน รวมไปถึงการให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน
5. ใช้การทางานกลุ่ม ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ผูส้ อนจะใช้เวลาในการสอน บอก
เล่าเนื้ อหาน้อยลง แต่เน้นการทากิจกรรม หรื อโครงงานกลุ่ม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนใหญ่ในชั้น
เรี ยน ค้นหาข้อมูล พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
6. ผูส้ อนควรใช้เวลามากกว่า หนึ่ งชัว่ โมงครึ่ งในชั้นเรี ยน และสามารถเชื่ อมโยงเนื้ อหา
ในหลายวิชาร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจทั้งเนื้อหา และตัวผูเ้ รี ยนมากขึ้น
7. ชั้นเรี ยนจะไม่มีการตัดสิ นว่าใครถู ก หรื อผิด แต่มีการใช้คาถามหาเหตุผลว่า เพราะ
เหตุใด ทาไมถึ งคิดเช่ นนั้น หรื อถามคาถามจากเพื่อนร่ วมชั้นให้แสดงความคิดเห็ นร่ วมกัน วิธีการ
เช่นนี้จะทาให้ผเู ้ รี ยนไม่กลัวที่จะตอบคาถาม และกล้าแสดงออกมากขึ้น
8. ประเมิ น ผลผู ้เรี ย นในหลาย ๆ ด้ า น เช่ น ศัก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาในด้า นความ
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ แทนการตัดสิ นผลเพียงคะแนนสรุ ปด้านวิชาการเพียงด้านเดียว
9. ผูส้ อนจะไม่ใช้วิธีการบังคับ ตัดคะแนน ทาโทษ การเรี ยนที่สมัครใจด้วยตัวผูเ้ รี ยน
จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี (วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์, 2558)
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ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ และทักษะในกำรสร้ ำงสรรค์ นวัตกรรม
ในด้านการคิดสร้ างสรรค์และทักษะในการสร้ างนวัตกรรมนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถ
(Trilling and Fadel, 2009: 59)
1. คิ ด อย่า งสร้ า งสรรค์ คื อ ใช้ค วามหลากหลายของเทคนิ ค ในการสร้ างความคิ ด
สร้ างสรรค์ เช่ น การระดมสมอง (Brainstroming) สร้ างเรื่ องใหม่ ที่ คุ ้ม ค่ าหลากหลายคอนเซปต์
ทาอย่างละเอียด มีปรับแต่ง การวิเคราะห์และประเมินความคิดของตัวเอง เพื่อที่จะปรับปรุ งและเพิ่ม
ความคิดสร้างสรรค์
2. ฝึ กท างานสร้ า งสรรค์ ร่ว มกับ ผู อ้ ื่ น คื อ การพัฒ นาและด าเนิ น การในการสื่ อ สาร
ความคิ ด ใหม่ ๆ กับ ผู ้อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ก ารเปิ ดรั บ และตอบสนองต่ อ สิ่ ง ใหม่ ที่
หลากหลาย มีการรวมกลุ่มในการเสนอแนะและให้ผลสะท้อนกลับในการทางาน แสดงให้เห็นถึ ง
ความเฉลี ยวฉลาดในการทางาน และเข้าใจข้อจากัดในโดลกแห่ งความเป็ นจริ งเพื่อใช้ในการปรับ
แนวความคิด ความล้มเหลวของมุมมองคือโอกาสในการเรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจกับการใช้ความคิด
สร้ างสรรค์และการสร้ างนวัต กรรมว่าต้องใช้ระยะเวลา ความส าเร็ จและความผิดพลาดเกิ ดขึ้ น
เป็ นวัฎจักร
3. การนานวัตกรรมไปใช้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่เป็ นไปได้
เป็ นประโยชน์ต่อวงการนวัตกรรม
กำรวัดควำมคิดสร้ ำงสรรค์
แบบทดสอบของเจลเลน และเออร์ บานเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban, 1989:
78-86) ได้ ส ร้ า งแบบทดสอบวัด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ชื่ อ ว่ า TCT-DP (The Test for Creative
Thinking Drawing Production) ซึ่ งสร้างขึ้นตามนิ ยามว่าความคิดสร้ างสรรค์หมายถึงการคิดอย่างมี
สาระเชิงนวัตกรรมมีจินตนาการและเป็ นความคิดอเนกนัยซึ่ งรวมถึงความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความ
กล้า เสี่ ยง (Risk-taking) และอารมณ์ ข ัน (Humor) โดยลัก ษณะของแบบทดสอบวัด ความคิ ด
สร้างสรรค์น้ ี จะกาหนดให้ผเู ้ ข้าสอบแสดงความสามารถทางการคิดอย่างมีสาระด้วยการต่อเติมภาพ
ที่กาหนดให้ซ่ ึ งเป็ นกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 5 x 5 นิ้ ว ภายในกรอบสี่ เหลี่ ยมนี้ จะมีภาพ
เส้นและจุดอยู่ 5 แห่ ง และอยูน่ อกกรอบอีก 1 แห่ ง รวมเป็ น 6 แห่ ง แบบทดสอบ TCT-DP นี้ ได้รับ
การยอมรับว่าเป็ นแบบทดสอบที่สามารถนามาใช้วดั ได้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้ทุกวัย
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รู ปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics)
ทฤษฎีของ SYNECTICS เป็ นทฤษฎีทางวิธีการ มุ่งที่จะรวมบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งบุคลิ กภาพ และ ความคิด เพื่อร่ วมกัน กาหนดปั ญหาและแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์เป็ นทฤษฎี เชิ ง
ปฏิ บ ัติก าร ที่ น ากลไกทางจิ ตวิท ยาที่ ซ่ อนเร้ น ทางความคิ ด (Preconcious Thought) มาใช้ในทาง
ความคิดสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาความสาเร็ จในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(อ้างอิงจาก pioneer.chula.ac.th/~yongyudh/synectic/synectic.html)
ซิ นเน็ ค ติก ส์ (Synectics) มาจากรากศัพ ท์ในภาษากรี ก คื อ Syn หมายถึ งน ามารวมกัน
และ Etics หมายถึ ง ส่ วนประกอบที่ หลากหลาย รวมความแล้วหมายถึ ง การรวมสิ่ ง ที่ ต่างกัน เข้า
ด้วยกัน อาจกล่าวได้วา่ ซิ นเน็คติกส์ หมายถึงกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อการแก้ไขปั ญหาโดยใช้วิธีการ
อุป มา เพื่อเปรี ยบเที ยบสิ่ งที่ ตอ้ งการเรี ยนรู ้ หรื อปั ญหากับสิ่ งที่ นักเรี ยนคุ น้ เคย หรื อดัดแปลงสิ่ งที่
นักเรี ยนคุน้ เคยหรื อแปลกออกไป (Gordon, 1961)
วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
รู ปแบบนี้ มุ่งพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักศึกษา ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดแนวคิดที่ ใหม่
แตกต่างไปจากเดิม และสามารถนาความคิดใหม่น้ นั ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ การค้นคว้าวิจยั ของ
กลุ่ม SYNECTICS อาศัยการคาดการณ์ จากความเชื่อเบื้องต้นคือ
1. กระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ของมนุ ษย์ สามารถอธิ บายเนื้ อหาอย่างชัดเจนได้
และผลจะสามารถนาไปใช้ในการสอนด้านวิธีการ เพื่อ ความสามารถคิดสร้างสรรค์สาหรับบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลได้
2. ในการประดิ ษ ฐ์ หรื อคิ ดค้น ทางสร้ างสรรค์ ทั้งทางศิ ล ปะและวิท ยาศาสตร์ จะมี
วิธีการ หรื อ ลักษณะของกระบวนการคิดอยูบ่ นพื้นฐานของกระบวนการทางจิตใจเช่นเดียวกัน
3. กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ของส่ ว นบุ ค คลในการแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ จะไม่ เป็ น
อุปสรรค หรื อลดน้อยใด ๆ เมื่อร่ วมกันแก้ปัญหาด้วยกันเป็ นกลุ่มบุคคล จากการคาดการณ์น้ ี ทาให้
SYNECTICS เป็ นทฤษฎีเชิงโต้แย้งกับทฤษฎีอื่น ๆ ที่เน้นว่า กระบวนการคิด สร้างสรรค์ของมนุษย์
เป็ นเรื่ อ งลึ ก ลับ อธิ บ ายไม่ ไ ด้ และความพยายามที่ จ ะวิ เคราะห์ ฝึ กฝนจิ น ตนาการ หรื อ เน้ น
ความสามารถ ที่ ซ่อนเร้ นในจิตใจของนักศึกษาโดยตรง เพื่อพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์น้ ัน จะมี
ผลเสี ย และบัน่ ทอนการคิดสร้ างสรรค์ของเขาเหล่านั้นได้ ในทางตรงกันข้าม SYNECTICS กลับ
เน้นการค้นคว้ากระบวนการนี้ให้แจ้ง ซึ่ งจะส่ งผลให้ได้ขอ้ เสนอ หรื อสมมติฐานต่าง ๆ ในเชิงปฏิบตั ิ
เพื่อสามารถนาไปใช้ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บงั เกิดผลงานทางสร้างสรรค์ของบุคคลและกลุ่มได้
(อ้างอิงจาก pioneer.chula.ac.th/~yongyudh/synectic/synectic.html)
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ทิศนา แขมณี (2545: 250-251, อ้างถึ งใน จอยส์ และวีล, 1996: 239-253) เป็ นผูพ้ ฒั นา
รู ปแบบนี้ จากแนวคิ ดของกอร์ ดอน (Gordon) ที่ กล่ าวว่า บุ คคลทัว่ ไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหา
แบบเดิ ม ๆ ของตน โดยไม่ ค่อยคานึ งถึ งความคิ ดของคนอื่ น ทาให้ค วามคิ ดของตนคับ แคบและ
ไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิด
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรื อคิดโดยสมมติตนเองเป็ นคนอื่น และถ้ายิง่ ให้บุคคลจาก
หลายกลุ่ มประสบการณ์ มาช่ วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีที่หลากหลายขึ้ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
มากขึ้ น ดัง นั้น กอร์ ด อนจึ ง ได้เสนอให้ ผู เ้ รี ย นมี โ อกาสคิ ด แก้ปั ญ หาด้ว ยความคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ไ ม่
เหมื อนเดิ ม ไม่อยู่ในสภาพที่ เป็ นตัวเอง ให้ลองใช้ความคิ ดในฐานะที่ เป็ นคนอื่ น หรื อเป็ นสิ่ งอื่ น
สภาพการณ์ เช่ น นี้ จะกระตุ ้น ให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด ความคิ ด ใหม่ ๆ ขึ้ น ได้ กอร์ ด อนได้เสนอวิ ธี ก ารคิ ด
เปรี ยบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพื่อใช้ในการกระตุน้ ความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การเปรี ยบเทียบ
แบบตรง (Direct Analogy) การเปรี ยบเที ย บบุ ค คลกั บ สิ่ งของ (Personal Analogy) และการ
เปรี ย บเที ย บค าคู่ ข ัดแย้ง (Compressed Conflict) วิธี ก ารนี้ มี ป ระโยชน์ ม ากเป็ นพิ เศษส าหรั บ การ
เรี ยนรู ้การเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะ รู ปแบบนี้ มุ่ง
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดแนวคิดที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิ ม และ
สามารถนาความคิดใหม่น้ นั ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้
กระบวนกำรเรียนกำรสอนของรู ปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้น น า ผู ้ส อนให้ ผู ้เรี ย นท างานต่ า ง ๆ ที่ ต้อ งการให้ ผู ้เรี ย นท า เช่ น ให้ เขี ย น
บรรยาย เล่า แสดง วาดภาพ สร้าง และปั้ น เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนทางานนั้น ๆ ตามปกติที่เคยทา เสร็ จแล้ว
ให้เก็บผลงานไว้ก่อน
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรื อเปรี ยบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) ผูส้ อน
เสนอคาคู่ให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร ค าคู่ที่ ผูส้ อนเลื อกมาควรให้มีล ักษณะที่ สั มพันธ์ กบั เนื้ อหาหรื องานที่ ผูเ้ รี ยน
ทาในขั้นที่ 1 ผูส้ อนเสนอคาคู่ให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดจาคาตอบของนักศึกษาไว้บน
กระดาน
ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรื อเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่ งของ (Personal Analogy)
ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนสมมติเป็ นสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งและแสดงความรู ้สึกออกมา เช่น ถ้าเปรี ยบเทียบผูเ้ รี ยนเป็ น
เครื่ องซักผ้าจะรู ้สึกอย่างไร ผูส้ อนจดคาตอบของนักศึกษาไว้บนกระดาน
ขั้นที่ 4 ขั้น การสร้ า งอุ ป มาค าคู่ ข ดั แย้ง (Compressed Conflict) ผูส้ อนให้ ผูเ้ รี ย นน าค า
หรื อวลีที่ได้จากการเปรี ยบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็ นคาใหม่ ที่มีความหมายขัดแย้ง
กันในตัวของมันเอง เช่น ไฟเย็น น้ าผึ้งขม มัจจุราชสี น้ าผึ้ง และเชือดนิ่ม ๆ เป็ นต้น
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ขั้นที่ 5 ขั้น การอธิ บ ายความหมายของค าคู่ ข ัด แย้ง ผู ้ส อนให้ ผู ้เรี ย นช่ ว ยกัน อธิ บ าย
ความหมายของคาคู่ขดั แย้งที่ได้
ขั้นที่ 6 ขั้นการนาความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนนางานที่ทาไว้เดิมใน
ขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกนาความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใช้ในงาน
ของตน ท าให้ งานของตนมี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ม ากขึ้ น ผลที่ ผูเ้ รี ยนจะได้รับ จากการเรี ย นตาม
รู ปแบบ ผูเ้ รี ยนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนาความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน ทา
ให้งานของตนมี ความแปลกใหม่ น่ าสนใจมากขึ้ น นอกจากนั้น ผูเ้ รี ยนอาจเกิ ดความตระหนักใน
คุ ณค่าของการคิ ด และความคิ ดของผูอ้ ื่นอีกด้วย ทิ ศนา แขมณี (2545: 250-251, อ้างถึ งใน จอยส์
และวีล, 1996: 239-253)
ผลทีผ่ ้ เู รียนจะได้ รับจำกกำรเรียนตำมรู ปแบบ
ผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนาความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน
ทาให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่ าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น ผูเ้ รี ยนอาจเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของการคิด และความคิดของผูอ้ ื่นอีกด้วย
ข้อดี
1. ผูเ้ รี ยนเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนาความคิดใหม่ ๆ ไปใช้ในงานของตนทาให้
งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น
2. ผูเ้ รี ยนเกิดความตระหนักในคุณค่าของการคิด และความคิดของผูอ้ ื่นด้วย
3. วิธี ก ารนี้ เหมาะส าหรั บ การเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ การเขี ย นและการพู ดอย่างสร้ างสรรค์
รวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ข้อด้อย
1. ผูส้ อนต้องใช้เวลาในการเตรี ย มการสอนมากขึ้ น เนื่ องจากต้องเตรี ยมค าคู่เพื่ อให้
ผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
2. ในกรณี ที่ เป็ นการเรี ย นรู ้ ในสาระวิช าที่ มี เนื้ อหาซับ ซ้ อน อาจจะต้องใช้เวลามาก
สาหรับผูส้ อนในการเตรี ยมการสอนและต้องให้เวลาผูเ้ รี ยนมากขึ้นในการเรี ยนรู ้แต่ละขั้นตอน
ข้อเสนอแนะ
1. ผูส้ อนควรเพิม่ พูนทักษะด้านภาษาของตนเองเพื่อช่วยในการเตรี ยมคาคู่ที่มีลกั ษณะที่
สัมพันธ์กบั เนื้อหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
2. ผูส้ อนต้องมีเวลาในการเตรี ยมการสอนมากพอ อ้างอิงจาก bovy2529.blogspot.com
/2013/03/synectics-1.html
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แนวคิด ทฤษฎีกำรสร้ ำงควำมรู้ ด้วยตนเองโดยกำรสร้ ำงสรรค์ ชิ้นงำน
ทฤษฎี “Constructionism” เป็ นทฤษฎี ที่ มีพ้ื นฐานมาจากทฤษฎี การความสามารถทาง
สติ ปั ญ ญาของเพี ย เจต์ (Piaget) เช่ น เดี ย วกับ ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ (Constructionism) ผูพ้ ัฒ นา
ทฤษฏี น้ ี คือศาสตราจารย์ซีมวั ร์ เพเพอร์ ท (Seymour Papert) แห่ งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซู เซตส์
(Massachusetts Institute of Technology) เพเพอร์ ท ได้มี โอกาสร่ วมงานกับ เพี ย เจต์และได้พ ฒ
ั นา
ทฤษฎีน้ ี ข้ ึนมาใช้ในวงการศึกษาแนวความคิดของทฤษฎี น้ ี คือ (สานักงานโครงการพิเศษสานักงาน
คณะกรรมการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ , 2542: 1-2) การเรี ยนรู ้ ที่ ดีเกิ ดจากการสร้ างพลังความรู ้ ใน
ตนเองและด้วยตนเองของนักศึกษาหากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเอง
ไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทาให้เห็นความคิดนั้นเป็ นรู ปธรรม
ที่ชดั เจนและเมื่อผูเ้ รี ยนสร้างสิ่ งใดสิ่ งใดขึ้นมาในโลกก็หมายถึงการสร้างความรู ้ข้ ึนในตนเองนัน่ เอง
ความรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนสร้ างขึ้นในตนเองนี้ จะมี ความหมายต่อผูเ้ รี ยนจะอยู่คงทนผูเ้ รี ยนจะไม่ลืมง่ายและ
จะสามารถถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นเจ้าใจความคิดของตนได้ดีนอกจากนั้นความรู ้ที่สร้างขึ้นเองนี้ ยงั เป็ นฐาน
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
คณะวิจยั แห่ ง M.I.T ได้ออกแบบวัสดุและจัดการสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่สามารถ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีรวมทั้งได้นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการให้
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสสร้างความรู ้ ในการเรี ยนวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เพเพอร์ ทและคณะได้ออกแบบสร้ างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โลโก้ข้ ึนเพื่อให้เด็กใช้คณิ ตศาสตร์ ใน
การสร้างรู ปภาพภาพเคลื่ อนไหวดนตรี เกมเป็ นต้นและได้พฒั นา “LEGO TC Logo” ซึ่ งเชื่ อมโยง
ภาษาโลโก้กบั เลโก้ซ่ ึ งเป็ นของเล่นที่มีลกั ษณะเป็ นชิ้ นส่ วนที่สามารถนามาต่อกันเป็ นรู ปต่าง ๆ ได้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ดังกล่ าวช่ วยให้ ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุ ม เลโก้ข องเล่ น ในคอมพิ วเตอร์ ใ ห้
เคลื่ อนไหวเดิ น ฉายแสงหรื อตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ าต่างๆด้ามต้องการเป็ นการช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสร้ าง
ความรู ้เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ดว้ ยตนเองไปพร้อม ๆ กับการฝึ กคิดการฝึ กแก้ปัญหา
และฝึ กความอดทน นอกจากนั้นผูเ้ รี ยนยังเรี ยนรู ้ การบู รณาการความรู ้ ในหลายๆด้านทั้งทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ สุ น ทรี ย ศาสตร์ ส ถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปะศาสตร์ ใ ห้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
สร้างสรรค์ผลงานนอกจากนั้น เพเพอร์ท และคณะ ยังได้พฒั นาโปรแกรม “Micro-Worlds” “Robot
Design”รวมทั้งสถานการณ์จาลองด้วยคอมพิวเตอร์ อื่นๆขึ้นใช้ในการสอนอีกมากมาย
อย่างไรก็ตามสาหรับผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่มีสื่อดังกล่าวใช้ เพเพอร์ ท กล่าวว่าสื่ อธรรมชาติและ
วัส ดุ ท างศิ ล ปะส่ วนมากสามารถน ามาใช้เป็ นวัส ดุ ในการสร้ างความรู ้ ไ ด้ดีเช่ น กัน เช่ น กระดาษ
กระดาษแข็งดินเหนี ยวไม้โลหะพลาสติกสบู่และของเหลือใช้ต่าง ๆ แม้วา่ ผูเ้ รี ยนจะมีวสั ดุ ที่เหมาะ
ส าหรั บ การสร้ างความรู ้ ได้ดีแล้วก็ตามแต่ก็ อาจไม่เพี ยงพอส าหรั บ การเรี ยนรู ้ ที่ ดีสิ่ งที่ เป็ นปั จจัย
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สาคัญมากอีกประการหนึ่ งก็คือบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีซ่ ึ งควรมีส่วนประกอบ 3 ประการ
คือ
1. เป็ นบรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลายเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกตามความสนใจ
เนื่องจากผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความชอบและความสนใจไม่เหมือนกันการมีทางเลือกที่หลากหลายหรื อ
การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ทาในสิ่ งที่ ส นใจจะทาให้ผูเ้ รี ยนมี แรงจู งใจในการคิ ดการทาและการ
เรี ยนรู ้ต่อไป
2. เป็ นสภาพแวดล้อที่ มีความแตกต่างกันอันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างความรู ้ เช่ นมี
กลุ่มคนที่มีวยั ความถนัดความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันซึ่ งจะเอื้อให้มีการช่วยเหลือกัน
และกันการสร้างสรรค์ผลงานและความรู ้รมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมด้วย
3. เป็ นบรรยากาศที่ มี ความเป็ นมิ ตรเป็ นกันเองบรรยากาศที่ ท าให้ผูเ้ รี ยนรู ้ สึ กอบอุ่ น
ปลอดภัยสบายใจจะเอื้อให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีความสุ ข
การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ดว้ ยตนเองนี้ จะประสบความสาเร็ จได้มากน้อย
เพียงใดมักขึ้นกับบทบาทของครู ครู จาเป็ นตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้สอดคล้องกับแนวคิด
ครู จะต้องท าหน้าที่ อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ให้ แก่ ผูเ้ รี ย นให้ค าปรึ ก ษาชี้ แนะแก่ ผูเ้ รี ย น
เกื้ อหนุ นการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาเป็ นสาคัญในด้านการประเมินผลการเรี ยนรู ้ น้ นั จาเป็ นต้องมี การ
ประเมิ น ทั้ งทางด้ า นผลงาน (Product) และกระบวนการ (Process) ซึ่ งสามารถใช้ วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย เช่ น การประเมินตนเองการประเมินโดยครู และเพื่อนการสังเกตการประเมินโดยใช้
แฟ้มผลงานเป็ นต้น
ทฤษฎี ก ารสร้ างความรู ้ โดยการสร้ างสรรค์ง าน (Constructionism) นี้ มี ผู น้ ามาใช้ใ น
ประเทศไทยมาเมื่ อ ไม่ น านนี้ บุ ค คลส าคัญ ท่ านหนึ่ งที่ เป็ นผู น้ าแนวคิ ด นี้ มาใช้ อ ย่า งจริ ง จัง เป็ น
รู ปธรรมก็คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (วชิราวุธวิทยาลัย , 2541: ก, 8-13) ผูบ้ งั คับการ
วิชาราวุธวิทยาลัยท่านให้ชื่อทฤษฎี น้ ี ไว้หลายชื่ อเช่ นทฤษฎี “คิดเอง – ทาเอง” “คิดเอง – สร้างเอง”
และ “ทาไป – เรี ยนไป” และได้นาทฤษฎี น้ ี มาศึกษาวิจยั และใช้ในการเรี ยนการสอนของวชิ ราวุธ
วิทยาลัยมาประมาณ 2 ปี แล้ว ปรากฏว่าได้ผลเป็ นที่น่าสนใจมาก
สาหรับทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการสร้างความรู ้
ด้ ว ยตนเองโดยการสร้ า งสรรค์ ง าน (Constructionism) ทั้ ง2ทฤษฎี มี พ้ื น ฐานมาจากทฤษฎี
ความสามารถทางเชาว์ปั ญ ญาของเพี ย เจต์ ซึ่ งอธิ บ ายกระบวนการเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ว่ า เป็ น
ประสบการณ์เฉพาะของตนและเป็ นประสบการณ์ที่ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทา (Acting On) กับ
ข้อมู ลทั้งหลายที่ รับ เข้ามามิ ใช่ เป็ นเพี ยงผูร้ ับข้อมู ล (Taking In) เท่ านั้นโดยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ าง
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(Construct) ความรู ้ จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็ นกับความรู ้ ความเข้าใจที่ มีอยู่เดิ มโดยใช้
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Apparatus) ของตน
ประเด็นส าคัญ ประการที่ ส องของทฤษฎี คือการเรี ยนรู ้ ตามแนวสร้ างองค์ความรู ้ คื อ
โครงสร้ า งทางปั ญ ญาเป็ นผลของความพยายามทางความคิ ด ผู ้เรี ยนสร้ า งเสริ ม ความรู ้ ผ่ า น
กระบวนการทางจิ ตวิ ท ยาด้วยตนเองผู ส้ อนไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างทางปั ญ ญาของ
นักศึกษาได้แต่ผสู ้ อนสามารถช่วยผูเ้ รี ยนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปั ญญาได้โดยจัดสภาพการณ์ ที่
ทาให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น
การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. การใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการให้ผูเ้ รี ย นสร้ างสาระการเรี ย นรู ้ และ
ผลงานต่างๆด้วยตนเอง
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่หลากหลายเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อก
ตามความสนใจ
3. เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนได้ท าในสิ่ งที่ ส นใจซึ่ งจะท าให้ ผูเ้ รี ย นมี แรงจู งใจในการคิ ด
การทาและการเรี ยนรู ้ต่อไป
4. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในการเรี ยนรู ้เช่นวัยความถนัด
ความสามารถและประสบการณ์
5. สร้างบรรยากาศที่มีความเป็ นมิตร
6. ครู ตอ้ งทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
7. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ
8. ใช้วิธีการที่ หลากหลายในการประเมิ นเช่ นการประเมิ นตนเองการประเมิ นโดยครู
และเพื่อนการสังเกตการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิดของ Revise Bloom’s Taxonomy Revised (2001)
เป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ด้พ ัฒ นาต่ อ จาก Bloom's Taxonamy (1956) ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด การแบ่ ง
ประเภทของการเรี ยนรู ้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย โดยเป็ นการแบ่งประเภทของการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะการเรี ยนรู ้ ท างปั ญญา (Cognitive Domain) ออกเป็ น 6 ขั้น ได้แก่ 1) ความรู ้ (Knowledge)
2) ความเข้าใจ (Comprehension) 3) การนาไปใช้ (Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การประเมิน (Evaluation) โดยเกิดจากการปรับปรุ งแนวคิดการแบ่ง
ประเภทการเรี ย นรู ้ แ บบดั้งเดิ ม โดยนัก การศึ ก ษา 2 ท่ านได้แ ก่ Anderson และ Krathwohl ซึ่ งได้
ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ให้พิจารณาเป็ น 2 มิติคือพิจารณาลักษณะของความรู ้และพิจารณาการเรี ยนรู ้
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ทางปั ญญา 6 ขั้น สิ่ งที่ แตกต่างระหว่างแนวคิ ดของ Bloom (1956) กับแนวคิ ดของ Anderson และ
Krathwohl (2001) คือ
1. การเพิ่มมิติดา้ นลักษณะความรู ้เพื่อช่วยให้การกาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้มีความ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
2. การปรับรู ปแบบคาที่ใช้จากคานามเป็ นคากิริยา
3. ขั้นที่1 เปลี่ยนจากคาว่า “ความรู ้”เป็ น “การจา,” ขั้นที่ 5 เปลี่ยนจาก “สังเคราะห์”เป็ น
“ประเมิน” และขั้นที่6 เปลี่ยนจาก “ประเมิน” เป็ น “สร้างสรรค์”

ภาพที่ 5 แนวคิดของ Bloom (1956) กับแนวคิดของAnderson และ Krathwohl (2001)
ที่มา: Sirikanya926, Bloom’s Revise Taxonomy (2001), เข้าถึงเมื่อ กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก
https://sirikanya926.wordpress.com/2014/01/18/blooms-revised-taxonomy-2001/
การพิ จารณาลัก ษณะของความรู ้ (Knowledge Dimension) Anderson และ Krathwohl
(2001) ได้แบ่งออกเป็ น 4 แบบ ได้แก่
1. ความรู ้ เกี่ยวกับความเป็ นจริ ง (Factual Knowledge) หมายถึง ความรู ้ในสิ่ งที่เป็ นจริ ง
อยูเ่ ช่นความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์และความรู ้ในสิ่ งเฉพาะต่าง ๆ
2. ความรู ้ในเชิ งมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) หมายถึง ความรู ้ที่มีความซับซ้อน
มีการจัดหมวดหมู่เป็ นกลุ่มของความรู ้และโครงสร้างของความรู ้
3. ความรู ้ ใ นเชิ ง วิธี ก าร (Procedural Knowledge) หมายถึ ง ความรู ้ ว่ า สิ่ ง นั้ น ๆท าได้
อย่างไรซึ่ งรวมถึงความรู ้ที่เป็ นทักษะเทคนิคและวิธีการ
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4. ความรู ้เชิงอภิปริ ชาญ (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องทาง
ปั ญญาของนักศึกษาเองคือความรู ้ที่ผูเ้ รี ยนจะทาความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการแก้ปัญหา
ไปจนถึงการประเมิน
การจา (Remembering) เป็ นระดับพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ ที่เน้นกระบวนการนาเอาหรื อ
ดึ งเอาความรู ้ การสื บค้นการเตือนความจาได้จากความจาระยะยาวของคนออกมาเพื่อกาหนดการ
เรี ยนรู ้ ให้พฒั นาต่อไปในระดับ ที่ สูงขึ้ นที่ ได้จากความรู ้ เดิ มของคนจาเรี ยกความรู ้ ที่ เกี่ ยวข้องจาก
หน่วยความจาระยะยาว 1) ตระหนักถึง และ 2) นึกถึง
การเข้าใจ (Understanding) ระดับถัดมาเป็ นกระบวนการสร้างความรู ้อย่างมีความหมาย
จากสื่ อจากการอธิ บายการพูดการเขียนการแยกแยะการเปรี ยบเทียบการจัดหมวดหมู่หรื อการอธิ บาย
ที่จะนาไปสู่ ความเข้าใจในสิ่ งที่กาลังเรี ยนรู ้
เข้า ใจก าหนดความหมายของสิ่ ง ที่ เรี ย นจากการเขี ย นหรื อ จากสื่ อ 1) การตี ค วาม
2) ยกตัวอย่าง 3) สรุ ป 4) เปรี ยบเทียบ และ 5) อธิบาย
การประยุกต์ใช้ (Applying) กระบวนการในขั้นต่อมาเป็ นการนาความรู ้ ความเข้าใจไป
ประยุก ต์ใช้หรื อนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ด้วยกระบวนการหรื อวิธีก ารดาเนิ นการอย่างเป็ นขั้น
เป็ นตอน 1) การดาเนินการ และ 2) การใช้ประโยชน์
การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดับต่อมาเป็ นกระบวนการนาส่ วนต่าง ๆ ของการเรี ยนรู ้มา
ประกอบเป็ นโครงสร้ างใหม่ ด้วยการพิ จารณาว่ามี ส่ วนใดสั ม พัน ธ์ ก ับ ส่ วนอื่ นอย่างไรพิ จารณา
โครงสร้างโดยรวมของสิ่ งที่เรี ยนรู ้แยกแยะวัตถุ ประสงค์ที่แตกต่างผ่านการกระบวนการอย่างเป็ น
ระบบ 1) ความแตกต่าง 2) การจัดรู ปแบบ และ 3) วัตถุประสงค์
การประเมินผล (Evaluating) ตัดสิ นเลื อกการตรวจสอบสิ่ งที่ ได้จากการเรี ยนสู่ บ ริ บ ท
ของตนเองที่ ส ามารถวัดได้และตัดสิ นได้ว่าอะไรถู กหรื อผิดบนเงื่ อนไขและมาตรฐานที่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้บนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชดั
การสร้างสรรค์ (Creating) ในระดับสู งสุ ดของการเรี ยนรู ้เพื่อให้ได้องค์ประกอบของสิ่ ง
ที่เรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยการสังเคราะห์เพื่อเชื่ อมโยงให้รูปแบบใหม่ของสิ่ งที่เรี ยนรู ้หรื อโครงสร้างของ
ความรู ้ ที่ผ่านการวางแผนและการสร้ างหรื อการผลิ ตอย่างเหมาะสม 1) สร้าง 2) การวางแผน และ
3) การผลิต
แนวคิดเกีย่ วกับ STEAM Education
หากกล่ า วถึ ง การจัด การศึ ก ษาแบบ STEM ซึ่ งเป็ นนโยบายทางการศึ ก ษาของสมัย
ประธานาธิ บดี โอบามาประเทศสหรัฐอเมริ กามุ่งเน้นส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถใน
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ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นสาคัญเพราะทักษะในด้านนี้มีความสาคัญต่อตลาดแรงงงานใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ทักษะสาคัญของการเรี ยนรู ้แบบ STEM คือการสร้างให้ผเู ้ รี ยนมี Critical Thinking
(คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ) and Problem Solving (รู ้จกั แก้ปัญหา), Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) and
Innovation (รู ้ จ ัก สร้ างนวัต กรรม), Communication (มี ความสามารถในการสื่ อสาร), Collaboration
(ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น), and Entrepreneurship (และมีความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการ)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ STEM มีลกั ษณะเฉพาะคือ
1. เนื้ อหาต้องกระตุน้ ความอยากเรี ยนรู ้ ของนักศึกษามีความสมเหตุสมผลเข้ากับโลก
แห่งความเป็ นจริ งเรี ยนแล้วเอาไปใช้ในชีวติ จริ งได้
2. วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ถูกนาไปบูรณาการหรื อปรับใช้กบั บริ บทของวิชาเรี ยน
ต่าง ๆ
3. วิธีการเรี ยนเน้นความต้องการของนักศึกษาและเน้นที่ตวั ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการแก้ปัญหาในเชิ งวิศวกรรมโดยวิธีการแก้ปัญหาตามกระบวนการทาง
วิศวกรรม
5. ในการทางานร่ วมกันเป็ นทีมและการสื่ อสารเป็ นหัวใจสาคัญ
จากแนวการจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะดังกล่าวมีนกั การศึกษาจานวนหนึ่ งโดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีเห็นว่าควรมีการนาศิลปะแขนงต่างๆมาบูรณาการเข้ากับการเรี ยนรู ้ทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ ข อง STEM โดยเห็ น ว่ า ศาสตร์ ท างด้ า นศิ ล ปะนั้ นแทรกซึ ม อยู่ ใ น
กระบวนการรู ้ ข องSTEM อยู่แ ล้ว แนวคิ ด ดัง กล่ า วเชื่ อ ว่ า ศิ ล ปะศาสตร์ ใ นทุ ก ๆ แขนง (ได้แ ก่
ทัศนศิลป์ ดนตรี การละครวรรณศิลป์ ตลอดจนสังคมศาสตร์ ) สามารถเข้าไปร่ วมอยูใ่ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้แห่ งศตวรรษที่ 21 และสามารถกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
เชิ งสร้างสรรค์และสามารถทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทนได้ในเบื้องต้นผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษารู ปแบบ
และแนวคิดการจัดการหลักสู ตร STEAM ขององค์กรและสถาบันวิจยั ในสหรัฐอเมริ กาที่เด่น ๆ และ
ทาการสังเคราะห์ขอ้ มูลออกมาได้ดงั ต่อไปนี้
1. องค์กร STEAM Education http://steamedu.com/) ก่อตั้งและอานวยการโดย จอร์ เจต
ยัคแมน (Georgette Yakman) ในปี 2006
Georgette Yakman (2006) ผู ้ ก่ อ ตั้ งองค์ ก ร STEAM Education (http://steamedu.
com/) ได้ให้คานิ ยามเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ STEAM ไว้วา่ เป็ นกรอบของการเรี ยนรู ้
ที่สามารถพิสูจน์ได้มีความเชื่อมโยงสามารถปรับใช้ในทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์โดยอาศัยการ
ถ่ายโอนรักษาสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ประกอบในการจัดการศึกษาแผนการจัดการเรี ยนการสอน
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ตอลดจนตัวสถาบันการศึ ก ษาในการใช้ก ารจัดการเรี ย นการสอนแบบสหวิช าซึ่ งจะนาไปสู่ ก าร
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่สนุกสนานและมีความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
ในส่ วนการนา STEAM ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ในระดับ ชั้นเรี ยนนั้นรู ป แบบของ
STEAM ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับใช้กบั สไตล์ของการเรี ยนการสอนของแต่ละบุคคลโดยทีครู ผสู ้ อน
ไม่ ต้อ งท าการสร้ า งบทเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ แ ต่ เป็ นการปรั บ กลวิ ธี ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ อ าศัย
ศิลปศาสตร์ มาผนวกเข้ากับเนื้อหารายวิชาเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว

ภาพที่ 6 กรอบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ STEAM ตามแนวทางของ Yakman
ที่มา: Hanshank, STEAM-Science, Technology, Engineer, Arts,Mathematics, เข้าถึงเมื่อ
กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก: http://www.handshake20.com/2009/04/steam.html
คอนเซปต์ก ารจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ S-T-E-M with the A ที่ Yakman น าเสนอในระดับ
ชั้นเรี ยนนั้นประกอบไปด้วย
1. การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ผ่านการสื่ อสารและLanguage Arts (วรรณศิ ลป์ ศิล ปะด้าน
ภาษาด้านการใช้เสี ยง)
2. กระบวนการเรี ยนรู ้โดยการลงมือทางานจริ งโดยใช้ Physical Arts (ศิลปะในการใช้
ร่ ายกาย การละครนาฏศิลป์ ) เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ กระบวนการและเป็ นการเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ของร่ างกาย
3. การเสริ มสร้ างความรู ้ เชิ งศิ ลปวัฒนธรรมสุ นทรี ยศาสตร์ เกี่ ยวกับอดี ตและปั จจุบ นั
ผ่าน Fine Arts (ทัศนศิลป์ )
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4. การใช้ music Arts (คี ต ศิ ล ป์ ) ในการเรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า งจัง หวะจะโคนและการสร้ า ง
อารมณ์ร่วมในวิชาคณิ ตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ จิตวิทยาและภาษา
5. การสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวิทยาการพัฒนามนุ ษย์คุณธรรมจริ ยธรรม
ผ่านศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
แนวทางของ STEAM นั้น สอดรั บ ไปกับ ทฤษฎี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เป็ นที่ รู้จ ัก อย่า ง
แพร่ ห ลายอาทิ ก ลวิธี ก ารสอนแบบ Marzano (Marzano Strategies) แนวการจัด ล าดับ ความคิ ด
ของบลู ม (Bloom’s taxonomy) (Constructivism) ทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา (Multiple Intelligences) และ
ทฤษฎีเครื อข่ายศิลปิ น (Actor Network Theory) ฯลฯ
กรอบในการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบ STEAM ของ Yakman อาศัย การเรี ย นรู ้ แ บบส่ ง ต่ อ
(Hand-on) และแบบใช้ ค วามเป็ นจริ งเป็ นฐาน (Reality-based) อี ก ทั้ งเน้ น ให้ ภ าคการศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและภาคชุ มชมเข้ามามีส่วนร่ วมต่อการจัดการศึกษาร่ วมกับโรงเรี ยนเพื่อก่อ
เกิดการพัฒนาที่เป็ นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาในระดับสาธารณะ STEAM นี้ เอ้อประโยชน์ท้ งั ต่อ
ระดับผูบ้ ริ หารนักการศึกษาครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาศึกษาวิจยั ที่ต่อเนื่ องและมีผลสาฤทธิ์ ที่
สามารถเห็นได้ชดั จากการนาไปปฏิบตั ิจริ ง
ทั้ง นี้ จะเห็ น ได้ว่า ในพัฒ นาและน ารู ป แบบ STEAM มาใช้ใ นการจัด การศึ ก ษาของ
Yakman ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ระดับการจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะในชั้นเรี ยนเท่านั้นแต่ยงั ขยาย
กรอบไปถึงส่ วนของนโยบายการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนอีกด้วย
Artful Learning Model พัฒ นาโดย Bernstein (1990) Bernstein (1990) มี ค วามเชื่ อ ว่ า
อาศัย พื้ น ฐานความเชื่ อ ที่ ว่า แก่ น ของการสร้ างสรรค์ท างศิ ล ปะ ไม่ ว่า จะเป็ นทัศ นศิ ล ป์ ดนตรี
นาฏศาสตร์ และการละคร สามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ท กั ษะการอ่าน การเขี ยน หรื อทัก ษะทาง
ตรรกะคณิ ตศาสตร์ ได้ องค์ป ระกอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบ Artful Learning จะประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่ วน อันได้แก่ ประสบการณ์ (Experience) การเสาะหาข้อมูล (Inquiry)
การสร้ า งสรรค์ (Create) และการสะท้ อ นผล (Reflect) โดยประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น กล่ า วคื อ
กระบวนการตามที่ได้กล่าวมานี้ จะเป็ นการสร้ างโครงข่ายความคิดของนักศึกษา โดยใช้กรอบการ
สร้ างสรรค์ท างศิ ลปะ หรื อ การสร้ างชิ้ นงานและกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการตั้งคาถาม สื บเสาะหา
ความรู ้นาไปสู่ การสร้างสรรค์โครงงานหรื อชิ้นงานขึ้นมา และเกิดการเรี ยนรู ้ในระดับที่ลึกซึ้ ง
Artful Thinking (Project Zero) พั ฒ น าโด ย Harvard Graduate School of Education
ร่ วมกับ กลุ่ ม โรงเรี ยนเทศบาลในเขตมิ ชิ แกน (1990s) จุดมุ่ งหมายของรู ปแบบ “การคิดเชิ งศิลปะ
(Artful Learning” เน้นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการเชื่อมโยงความคิด เพื่อสงเสริ มให้
เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่ งมีส่วนช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ในรายวิชาศิลปะและกลุ่มรายวิชาอื่นๆ
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โครงการที่ ชื่อว่า Project Zero ซึ่ งมีธีมในการเรี ยนรู ้ แบบอาศัยมโนทัศน์ (Visible Thinking) ทั้งนี้
กระบวนการของ Artful Thinking ประกอบด้วย องค์ประกอบทีเกี่ ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั 6 องค์ประกอบ
ซึ่ งได้แก่ การฝึ กคิ ดเป็ นกิ จวัตร (Thinking routines) การสร้ างสรรค์ชิ้น งานทางศิ ล ปะ (Works of
Art) ความเชื่ อ มโยงกับ หลัก สู ตร (Curricular Connections) การคิ ด แบบใช้ ม โนทัศ น์ (Visible
Thinking) และกลุ่มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู ผูส้ อน (Teacher Study Groups) โดยเป้ าประสงค์
ใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการของการจัดการเรี ยนการสอน คือ 1) ครู ผูส้ อนสามารถสร้างความเชื่ อมโยง
ระหว่างตัวชิ้ นงานศิลปะกับเนื้ อหาหลักสู ตรได้อย่างเต็มที่ และ 2) ครู ผสู ้ อนสามารถนาศิลปะเป็ น
สื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดได้
ตัวอย่างรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเชิ งศิลปะเป็ นฐานที่ได้ทาการสังเคราะห์ตาม
ตารางข้างต้นชี้ ให้เห็ นว่า การบู รณาการศิ ลปะเข้ากับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบและใน
ระดับต่าง ๆ นั้น แสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคิดศิลปะเป็ นฐานนั้นมีความยืดหยุน่ สู ง สามารถเข้ากับ
สิ่ วแวดล้อมทางการเรี ย นรู ้ ไ ด้ทุ ก ลัก ษณะ อี กทั้งสามารถตอบโจทย์ค วามต้องการที่ หลากหลาย
เฉพาะตัวของนักศึกษาได้ลึกถึงระดับบุคคล ด้วยเหตุน้ ี ศิลปะเป็ นฐานจึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ยงั สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ส าหรับผูเ้ รี ย นที่ มี ความ
ต้องการพิเศษ อาทิ ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (2004, อ้างถึงใน Eisner, 2002) ได้อีกด้วย
งำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งำนวิจัยในประเทศ
นริ นทร์ สุ ทธิ์ ศักดิ์ (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นพลศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้แนวคิดของกิ ลฟอร์ ด
(Guilford) ทอร์ แรนซ์ (Torrance) วอลอซ และโคแกน (Wallach and Kogan) เจเลน และเออรื แบน
(Jellen and Urban) ซึ งกาหนดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 4 องค์ประกอบ คือ ความคิด
คล่ อ ง (Fluency) ความยืด หยุ่น (Flexibility) ความคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) และความละเอี ย ดลออ
(Elaboration) และใช้แนวคิ ดของสแตนิ ช (Stanish) อัล บาโน (Albano) และอัล เบรซท์ (Albrech)
กาหนดทักษะที่ สาคัญในการฝึ กฝน ซึ่ งประกอบด้วย ทักษะด้านการรับรู ้ (Perception) ทักษะด้าน
การอุปมา (Analogy) ทักษะด้านการโยงความสัมพันธ์ (Association) และทักษะด้านการจินตนาการ
(Imagination) โดยได้ผ ลดัง นี้ 1) ความสามารถในการคิ ด สร้ างสรรค์ด้านพลศึ ก ษาภายหลังการ
ฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ดา้ นพลศึกษาของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุ มอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจต่อหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อส่ งเสริ มความคิ ด
สร้างสรรค์ดา้ นพลศึกษาของกลุ่มทดลองในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
สมพร หลิมเจริ ญ (2552) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสู ตรเสริ มเพื่อส่ งเสริ ม
ความคิดสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยน ช่ วงชั้นที่ 2 และประเมินประสิ ทธิ ภาพหลักสู ตรเสริ ม ฯ โดยมี
ขั้นตอนดาเนิ นการ 4 ขั้นตอน คื อ ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อเป็ นแนว
ทางการพัฒนาหลักสู ตร ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรและประเมินคุ ณภาพของหลักสู ตรโดย
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขั้น ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของหลัก สู ตร และขั้น ตอนที่ 4 การ
ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตรผลการดาเนินการศึกษา ได้องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในครั้งนี้ประกอบด้วยคุณลักษณะ 2 มิติ คือ 1) มิติดา้ น
การคิด ได้แก่ ความคิ ดคล่องแคล่ ว ความคิดยืดหยุ่น และ ความคิ ดริ เริ่ ม และ2) มิติด้านจิตใจและ
บุคลิ กภาพ ได้แก่ ความอยากรู ้ อยากเห็ น และความเชื่ อมัน่ ในตนเอง หลักสู ตรเสริ ม เพื่อส่ งเสริ ม
ความคิ ดสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2 ที่พฒั นาขึ้นในครั้งนี้ เป็ นหลักสู ตรที่ ไม่ยึดเนื้ อหา
เป็ นหลัก (Content Free) มีสาระสาคัญประกอบด้วย แนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างของ
หลักสู ตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาเพื่อให้
เกิ ดความคิดสร้างสรรค์ท้ งั สองมิติ ผูว้ ิจยั ได้นาหลักสู ตรไปเป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยมีโครงสร้างเนื้ อหา 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ และใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้ น 29 ชัว่ โมง กิ จกรรมหลักที่
ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้เทคนิ คการระดมพลังสมอง และกิจกรรมการสอนสื บสวนสอบสวนแบบ
อิงอริ ยสัจสี่ การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ต ร ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิ งทดลอง โดยใช้แผน
แบบการทดลองแบบ Randomized Pretest-posttest Control Group Design กับนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 5 จานวน 2 ห้องเรี ยน ซึ่ งเลือกมาโดยการใช้กระบวนการสุ่ มโดยมีหอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการ
สุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่างมี จานวนห้ องเรี ยนละ 30 คน ก าหนดเป็ นกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้
วิธี ก ารสุ่ ม ผลการวิจยั พบว่า นัก เรี ยนกลุ่ ม ทดลองมี ค่ าเฉลี่ ยคะแนนความคิ ดสร้ างสรรค์สู ง กว่า
นักเรี ยนกลุ่มควบคุ มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยน กลุ่มทดลองมีระดับความ
คิดเห็นต่อหลักสู ตรเสริ มอยูใ่ นระดับดีมาก ผลการประเมินหลักสู ตรเสริ มพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด หลังการทดลองผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแผนการสอน ด้านระยะเวลา และด้าน
ภาษาในคาชี้แจงในแผนการสอนบางหน่วยเพื่อให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น แล้วจัดทาเป็ นหลักสู ตรเสริ มเพื่อ
ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
นิ ติบดี ศุขเจริ ญ (2558) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การสังเคราะห์ งานวิจยั อย่างเป็ นระบบของ
การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการคิ ดขั้นสู ง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้ างสรรค์ The
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Thinking เป็ นการสังเคราะห์ งานวิจยั อย่างมี ระบบของการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการคิ ดขั้นสู ง
ได้แก่ กลุ่มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลุ่มการคิดสร้างสรรค์ เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
จากงานวิจยั ในฐานข้อมูลของโครงการเครื อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai LIS) สา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จากการสารวจพบว่า ความนิ ยม 10 อันดับแรกจากมากไปน้อย คื อ
การสอนโดยใช้แบบฝึ กหรื อชุ ดกิ จกรรม การสอนแบบสื บเสาะ การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หรื อ
บทเรี ยนเครื อข่าย การสอนโดยใช้โครงงาน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอนโดยใช้นิทาน
การสอนแบบ 4MAT การสอนโดยใช้การเล่น การสอนโดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการ
สอนที่เน้นการเรี ยนแบบร่ วมมือ แต่จากการวิเคราะห์ผลจากงานวิจยั ที่ใช้การสังเคราะห์เกี่ยวกับการ
คิดสร้างสรรค์หรื อการคิดอย่างมีวิจารณญาณแสดงให้เห็ นว่าวิธีการร่ วมที่มีความเป็ นไปได้ในการ
นา ไปใช้พฒั นาการคิดทั้งสองข้างต้น คือ แบบสื บเสาะหาความรู ้ และการสอนแบบ 4MAT ดังนั้น
ผู ว้ ิ จ ัย เห็ น ว่ า วิ ธี ก ารสอนทั้ง 10 วิ ธี น้ ี สามารถเป็ นแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนหลัก เพื่ อ
พัฒนาการคิดขั้นสู งได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์สา หรับผูส้ อนสามารถนา วิธีการเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้
สาหรับการสอนในเชิงเดี่ยว และเชิงบูรณาการได้
ฐิ ติ รัต น์ คล่ อ งดี (2559) ได้ท าการวิจยั เรื่ อ ง การพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ด้ว ยการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยการวิจยั ครั้งนี้
มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน
2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิชากระบวนการความคิด
สร้ างสรรค์ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้มาโดยการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยนตามแผนการเรี ยนของคณะครุ ศาสตร์ ในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2557 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ จานวน 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยสอนแบบโครงงานเป็ นฐานเพื่อพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ ประกอบด้ ว ย.ขั้น การคิ ด และเลื อ กหั ว ข้อ เรื่ อ งโครงงาน การวางแผนโครงงาน
การปฏิ บตั ิโครงงาน การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงานการแสดงผลงาน การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดงั กล่าว ส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการการสอนแบบโครงงาน
เป็ นฐานได้อ ย่ า งเป็ นระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องตนเอง และ
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน พบว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรี ยนพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน และคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดีมาก
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สิ รินทร์ ลัดดากลม บุญเชิ ดชู (2559) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถด้าน
การคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
กากับตนเอง โดยการวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลของการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบก ากับ ตนเองในการพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวัย
2) ระดับทักษะการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3) พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง และ 4) ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง
ในการพัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ข องนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวัย กลุ่ ม เป้ า หมายใน
การศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี ที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชา 470 404 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามหลักสู ตรหลักสู ตรศึกษาศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาการศึ ก ษาปฐมวัย พ.ศ.2547ภาควิชาหลัก สู ตรและวิธี ส อน คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิท ยาลัยศิ ลปากร ปี การศึก ษา 2557 จานวน 24 คน ขั้นตอนการวิจยั ประกอบด้วย 1) ศึ ก ษา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการกากับตนเอง การกากับตนเองในการเรี ยน ความคิด
สร้างสรรค์และการวัดความคิดสร้างสรรค์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 2) วัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบก ากับ ตนเอง 3) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบกากับ ตนเองเพื่ อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 4)วัดความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง และ
5) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ รายวิช า 470 404 การพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ของเด็ก ปฐมวัยโดยกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกากับตนเอง 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยแบบทดสอบมาตรฐาน (TCT-DP) ของ
Jellen and Urban 3) แบบประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บ ัติ งานที่ ส ะท้อนความคิ ด สร้ างสรรค์เป็ นแบบ
ประเมิ นแบบประมาณค่ า 5 ระดับ และ 4) แบบส ารวจความพึ งพอใจที่ มีก ารต่ อเรี ยนรู ้ เป็ นแบบ
ประเมิ น แบบประมาณค่ า 5 ระดับ สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ประกอบด้วย t-test ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและฐานนิ ยม ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลของการจัดกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พบว่า คะแนนทดสอบหลัง การจัด กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบก ากับ ตนเองในการพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสู งกว่าก่อนการจัดกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยมีนยั ทางสถิติที่ระดับ.05 2) ระดับทักษะการปฏิบตั ิงานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของ
นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวัย อยู่ใ นระดับ มาก โดยด้า นความคิ ด ริ เริ่ ม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
รองลงมาคื อด้านความคิ ดละเอี ยดลออ ความคิ ดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น ตามลาดับ
และ 3) พฤติ ก รรมการเรี ยนรู ้ ข องนัก ศึ กษาที่ ได้รับ การจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบก ากับ
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ตนเองค่าฐานนิ ยม ระดับ 1 สองด้าน ได้แก่ ด้านความคิ ดคล่ องแคล่ ว และด้านความคิ ดยืดหยุ่น
แปลความหมายของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ได้วา่ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ดา้ น
ความคิ ดคล่ องแคล่ ว/ความคิ ดยืดหยุ่น แต่ยงั ไม่เด่ นชัด ค่าฐานนิ ยม ระดับ 2 สองด้าน ได้แก่ ด้าน
ความคิ ด ริ เริ่ ม และด้า นความคิ ด ละเอี ย ดลออ แปลความหมายของพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ไ ด้ว่า
พฤติกรรมที่แสดงออกถึ งความคิดริ เริ่ ม/ความคิดละเอียดลอออย่างเด่นชัด 4) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึ กษาที่ มีต่อคุ ณภาพด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการออกแบบและบรรลุ
ภาระงาน และด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
จากงานวิจ ยั ข้างต้นสามารถสรุ ป ได้ว่า ผลการวิจยั เพื่ อส่ งเสริ ม ความคิ ดสร้ างสรรค์ที่
นามาสังเคราะห์ในครั้งนี้ ได้ส่งเสริ มการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านการคิด
และความสามารถในการสร้างสรรค์งาน เป็ นสิ่ งซึ่ งผลงงานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์เป็ นไปในแนว
ทางการวิจยั ที่ตอ้ งการค้นคว้า หาผลลัพธ์ในทิศทางเดี ยวกัน กิ จกรรมหลักที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง มีการสอนโดยใช้โครงงาน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอน
ที่เน้นการเรี ยนแบบร่ วมมือ เน้นการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบกากับตนเองในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ จากผลงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั นามาใช้ในการกาหนดรู ปแบบการสอนโดยใช้
ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และมี ผ ลการ
สังเคราะห์ ห ลัก การ แนวคิ ดและทฤษฏี ที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการของรู ป แบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน ดังแสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี

ทฤษฎีการสร้างความรู ้
(Constructivism Theory)

ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมี
ความหมาย (A Theory of
Meaningful Verbal
Learning)

ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้
ความสนใจผูเ้ รี ยน
(Stimulate Creative
Thinking: S )

ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่แนวคิด ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการ ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
การสร้างสรรค์งาน
ปฏิบตั ิ (Learning by
(Presenting Creative
สะท้อนผล (Assessing
(Introducing Creative
Doing: L )
Work: P)
and Reflecting: A)
Work Concept : I)

1. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองโดยผสมผสานความรู ้ใหม่กบั
ความรู ้เดิม
2. ความขัดแย้งทางปั ญญาเกิดจากการที่ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อน สภาพแวดล้อม สถานการณ์
และความขัดแย้งนี้ก่อให้เกิดกิจกรรมการไตร่ ตรอง (Reflective Activity) การไตร่ ตรองเป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปั ญญา (Cognitive Restructuring) (Underhill, 1991)
3. ผลการเรี ยนรู ้ตอ้ งมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้ เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้มาจากการปฏิบตั ิ
ภาระงาน ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนการสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง(ทิศนา แขมมณี , 2553 and
Jonassen, 1992)
1. การเรี ยนรู ้จะมีความหมายหากผูเ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้กบั สิ่ งใดที่เรี ยนมาก่อน
(Ausubel,1963:77-79)
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ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี

ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมี
ความหมาย (A Theory of
Meaningful Verbal
Learning)

แนวคิดการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน

ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้
ความสนใจผูเ้ รี ยน
(Stimulate Creative
Thinking: S )

ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่แนวคิด ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการ ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
การสร้างสรรค์งาน
ปฏิบตั ิ (Learning by
(Presenting Creative
สะท้อนผล (Assessing
(Introducing Creative
Doing: L )
Work: P)
and Reflecting: A)
Work Concept : I)

2. การนาเสนอ
ความคิดรวบยอด
กรอบมโนทัศน์ทาง
ความคิดก่อนการสอน
ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
สาระอย่างมี
ความ หมาย
การนาศิลปะหรื อผลงานทางศิลปะมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการเสริ มสร้างจินตนาการซึ่ งเป็ นทักษะที่
สาคัญทางการศึกษา

117

ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี

แนวคิดของ Bloom’s
Taxonomy Revised (2001)

ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้
ความสนใจผูเ้ รี ยน
(Stimulate Creative
Thinking: S )

ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่แนวคิด ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการ
การสร้างสรรค์งาน
ปฏิบตั ิ (Learning by
(Introducing Creative
Doing: L )
Work Concept : I)

ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
(Presenting Creative
สะท้อนผล (Assessing
Work: P)
and Reflecting: A)

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์
(Analyzing) การนา
ความรู ้มาประกอบเป็ น
โครงสร้างใหม่
พิจารณาความสัมพันธ์
แต่ละด้านอย่างเป็ น
ระบบ
ขั้นที่ 5 การประเมินผล
(Evaluating) การตรวจ
สอบสิ่ งที่ได้จากการ
เรี ยนรู ้สู่บริ บทของ
ตนเอง
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ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี

ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้
ความสนใจผูเ้ รี ยน
(Stimulate Creative
Thinking: S )

ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่แนวคิด ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการ ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
การสร้างสรรค์งาน
ปฏิบตั ิ (Learning by
(Presenting Creative
สะท้อนผล (Assessing
(Introducing Creative
Doing: L )
Work: P)
and Reflecting: A)
Work Concept : I)

ขั้นที่6การสร้างสรรค์ เป็ นระดับสู งสุ ดของการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิด
องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ด้วยการสังเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงให้
ได้รูปแบบใหม่ของการเรี ยนรู ้หรื อโครงสร้างทางความคิดที่ผา่ นการ
วางแผนหรื อการผลิตอย่างเหมาะสม
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นา รู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นงานวิจยั และพัฒนาแบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methods Research) โดยมี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Quantitative Research) และเชิ ง ปริ มาณ
(Qualitative Research)โดยใช้ ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพสนั บ สนุ น การวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Embedded
Design) และการตรวจสอบแบบสามเส้ าด้านข้อมูล โดยมีรายละเอี ยดวิธีก ารดาเนิ นการวิจยั เป็ น
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึ กษาวิเคราะห์ ข ้อมู ล พื้ น ฐานและความ
ต้องการในเรื่ องรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ ของนักศึกษา
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนิ ยามองค์ประกอบพฤติ กรรม
บ่งชี้ กาหนดกระบวนการขั้นตอนในการสร้างรู ปแบบรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์วธิ ี การหรื อรู ปแบบและ
กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อการสังเคราะห์ ร่าง
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการ
สอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และ
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (Implementation=Research: R2) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดย
การน ารู ป แบบไปทดลองใช้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า งพร้ อ มทั้ง ทดลองคู่ ข นานไปกับ รายวิช าในสาขา
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปในได้การนารู ปแบบการสอนไปใช้กบั กลุ่มวิชาอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุ ง (Evaluation and Improve=Development: D2)
เป็ นการประเมินผล (Evaluation) และปรับปรุ งรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ ม
งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ให้ มี ค วามสมบู รณ์ โดยในแต่ ล ะขั้น ตอนมี
กระบวนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1: Analysis : R1
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจาเป็ น

ขั้นตอนที่ 2: Development: D1
ออกแบบและพัฒนารู ปแบบ

ขั้นตอนที่ 3: Implement : R2
การนาไปใช้

- แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจยั และพัฒนำ (มาเรี ยมนิลพันธุ์, 2555: 239)
- กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน:กาญจนาคุณารักษ์ (2545: 7) สิ่ งนาเข้า/ตัว
ป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output)
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แนวคิดรู ปแบบการออกแบบระบบการเรี ยน
การสอน (Kruse, 2009 “ADDIE Model (มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริ ดา
สาหรับกองทัพสหรัฐ, 1970) (Kruse, 2009 รู ปแบบการออกแบบการ
เรี ยนการสอนเชิงระบบของดิกค์แคเรย์และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey, 2009: 1-8) Backward Design (Grant และ Jay McTich, 1998)
- ทฤษฏีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ (Creative Theory) (Torrance:1962 (Carl
Gustav Jung 1875 - 1961) (Wallas:1962)
-ทฤษฏีกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด (Revise Bloom’s Taxonomy Revised
(2001)) แนวคิดของ (Marzano.2001: 30-60)
- แนวคิดกำรสอนด้ วยศิลปะเป็ นฐำน (Art base learning) แอน แพทเทอสัน
และคณะ (2009: 4) ลีโอนาร์ ด เบิร์นเสตน(Leonard Bernstein, 1992) ลิน
ดา ไนแมน (http://www.creativityatwork.com/ สื บค้นเมื่อ 25 กันยายน
2558) แอน แพทเทอสันและคณะ (2009:13) นิค นิสซี่ (Nick Nissley,
2010:5) นิค นิสซี่ (Nick Nissley, 2010: 13)โรเบิร์ต ลินช์ (Robert Lynch
อ้างถึงใน Nick Nissley, 2010:10) ชิดเซนต์มีไฮล์ ดิวอี้ เกรเดล ยูพิทิส
และสมิธริ ม (Csikszentmihalyi, 1996; Dewey, 1934; 1938; Gradle,
2009; Upitis and Smithrim, 2003) เบอร์ นาฟอร์ ด บราวน์ โดเฮตี้และแมค
รอเลนท์(Burnaford, Brown, Doherty, and McLaughlin, 2007)
- ทฤษฏีกำรเรียนรู้อย่ ำงมีควำมหมำย ออซูเบล (Ausubel, David 1963)
แนวคิดของฌองเฟี ยเจต์ (Jean Piaget)
- ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบปัญญำนิยมหรื อพุทธินิยม (Cognitive theory)
ชอมสกี้ (Chomsky)
-แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะสร้ ำงสรรค์ (Creative work)
-ทฤษฏีกำรสร้ ำงสรรค์ชิ้นงำน (Constructionism) Seymour Papert
(1950-1960)
- ทฤษฏีกำรสร้ ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) Jean Piaget (1967)
Cognitive Construtivism และLev Vygotsky Social Construtivism
- แนวคิดกำรสร้ ำงสรรค์เป็ นฐำน (Creativeity base learning) วิริยะ
ฤาชัยพาณิ ชย์

1. สร้างโครงร่ างรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มงาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
2. ตรวจสอบรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนารู ปแบบด้านการ
สอนศิลปะเป็ นฐาน ด้านหลักสูตร
และด้านการประเมิน จานวน 9
ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
รู ปแบบ แผนการสอน และนาไป
ทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพ
3. ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
4. สร้างเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล
5. ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือและนาไปใช้
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
ประสิ ทธิภาพ
6. ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนและเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริ ง
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
7. นารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานไปใช้จริ งกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างพร้อมทั้งนารู ปแบบการ
สอนไปใช้ดว้ ยวิธีการสอนแบบ
คู่ขนานกับรายวิชาในสาขา
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาทางด้าน
เทคโนโยการศึกษาและรายวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
8. ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ

นารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้จริ ง มีข้นั ตอนดังนี้
องค์ประกอบรู ปแบบ
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีชื่อว่า “ SILPA Model ” ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้นกำรกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน ( Stimulate creative thinking : S ) ด้วยผลงานศิลปะเป็ นการนา
ศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับเนื้อหาในรายวิชาได้
ขั้นที2่ ขั้นนำเข้ ำสู่ แนวคิดกำรสร้ ำงสรรค์งำน (Introducing creative work concept: I ) เป็ นการแนะนาให้
รู้จกั กับ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์งาน
2.1 ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (content) เป็ นการให้ความรู้ เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชา
2.2 ขั้นสาธิ ตและยกตัวอย่าง (Demonstation) เป็ นขั้นให้ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ (Experience)
ยกตัวอย่างชิ้นงาน best practice เป็ นการนาทางความคิดริ เริ่ ม อาจมีศิลปิ น นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้
ข้อมูล แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติ ( Learning by doing : L)
3.1 ขั้นสื บเสาะหาข้อมูล (Inquiry) ในการสร้างชิ้นงานเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนระดมความคิดร่ วมกัน
3.2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงำน ( Presenting creative work: P ) เป็ นการนาเสนอแนวคิดและวิธีการสร้ างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล ( Assessing and Reflecting : A ) เป็ นขั้นตอนการประเมินและสะท้อนผล
ให้เห็นถึง ความรู้ การสร้างสรรค์และการ ชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ
ผูว้ ิจยั กาหนดให้มีการเก็บข้อมูลดังนี้
1) ผูว้ ิจยั บันทึกสภาพการจัดการเรี ยนการสอนทุกครั้งที่มีการเรี ยนการสอน
2) ผูเ้ รี ยนจะได้รับการสังเกตพฤติกรรมการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยผูว้ ิจยั สังเกตพฤติกรรมในขณะที่ผเู้ รี ยนให้
ความช่วยเหลือกันในการทากิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ในขั้นตอนที่ 3 ของกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
ประเด็นของการสังเกตประกอบด้วย การแบ่งบทบาทหน้าที่ การปฏิบตั ิตามบทบาท ลักษณะการทางานร่ วมกัน
และบรรยากาศในการทางาน
3) ผูเ้ รี ยนทุกคนประเมินการทางานร่ วมกันภายหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนด้วย
แบบประเมินที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น โดยกาหนดระยะห่างของการประเมินสัปดาห์เว้นสัปดาห์
4) ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมกันสะท้อนผลชิ้นงาน

ภาพที่ 7

1.ความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และ
ศิลปะจีนก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบ
2.พัฒนาการงานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่
มีต่อรู ปแบบการสอน
4. พัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบ

ตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไข

รู ปแบบที่สมบูรณ์

ไม่ผา่ น
ปรับปรุ งแก้ไข
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

 การวัดและประเมินผล 2 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนและความสามารถใน
งานสร้างสรรค์
 เงื่อนไขสาคัญ การนารู ปแบบไปใช้ให้สาเร็ จ ต้องมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะเข้าร่ วมสอนในขั้น
การสอนสร้างสรรค์งานและผูเ้ ชี่ ยวชาญร่ วมประเมินชิ้นงานกับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมิน
ตนเอง

ขั้นตอนที่ 4 : Evaluation : D2
ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุ ง
รู ปแบบ
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วิธีและขั้นตอนกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำน Research (R1): Analysis
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อน ามาใช้ในการพัฒ นารู ป แบบ
การสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ของนักศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารน ารู ปแบบของ Art Based Learning และเรื่ องปั จจัย
เกี่ ยวเนื่ องต่ าง ๆ เพื่ อน าไปสู่ ก ารพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3. สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพื่อศึกษาความจาเป็ นและความต้องการ
ในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
4. สังเคราะห์ทฤษฎีและองค์ประกอบเพื่อการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5. ศึ ก ษาวิเคราะห์ รู ป แบบการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ
สังเคราะห์ร่างการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
6. ตรวจสอบยืนยันนิ ยามเป้ าหมายแนวทางและองค์ประกอบของการพัฒนา รู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ
ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้นฐานการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีดงั นี้
1. แบบวิเคราะห์เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. การสะท้อนคิดจากกลุ่มนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรี ยนในรหัสวิชา 476 382 ดนตรี
และศิลปะจีน มาแล้วและนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
3. แบบสัมภาษณ์ อาจารย์ผูส้ อนที่มีความรู ้เกี่ ยวกับแนวคิดการสอนโดยใช้ศิลปะ เป็ น
ฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยแนวคิดศิลปะเป็ นฐาน จานวน 5 คน
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4. ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การดาเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่1วิจยั (Research: R1): ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ ยวกับสภาพการจัดการ
เรี ย นการสอนของผูส้ อนความต้อ งการในการจัด การเรี ย นการสอนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ของ
นักศึกษาในรายวิชาดนตรี และศิลปะจีนเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
ศิล ปะเป็ นฐานเพื่ อเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ของนัก ศึก ษาส าหรับนักศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี
โดยมีวตั ถุ ประสงค์แหล่ งข้อมู ลตัวแปรที่ ศึกษาวิธีดาเนิ นการเครื่ องมือและการพัฒนา
เครื่ องมือที่ใช้ในขั้นที่ 1 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ดนตรี และศิลปะจีน
2. เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของนักศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอนและ
วิเคราะห์ผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับการทางานสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
ข้อมูลทุติยภูมิที่ปรากฏในบทความจากตาราวารสารทางวิชาการและหนังสื อพิมพ์ท้ งั ที่
ตี พิ ม พ์เป็ นเอกสารและเป็ นข้อ มู ล จากสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2545 ยุทธศาสตร์ การสอน หลักสู ตร แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบ
การสอน แนวคิดทฤษฎี การเรี ยนการสอนโดยการใช้ศิลปะเป็ นฐาน แนวคิ ดเกี่ ยวกับทฤษฏี กลุ่ ม
ปัญญานิยม แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์งาน การแนวคิด
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎีของบลูม และมาร์ซาโน
แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
1. อาจารย์ผสู ้ อนศิลปะในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการสอนด้วยการใช้
ศิลปะเป็ นฐาน
2. นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ที่ผา่ นการศึกษาในรายวิชาดนตรี
และศิลปะจีนและนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบนั ที่กาลังศึกษาอยู่
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วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลพื้นฐานเกี่ ยวกับความต้องการในการความสามารถสอน
ดนตรี และศิลปะจีนระดับอุดมศึกษา
1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารหลักสู ตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
ในสาขาครุ ศ าสตร์ และสาขาศึ กษาศาสตร์ (หลัก สู ตรห้าปี ) 2554 วิช าเอกภาษาต่ างประเทศ 21st
Century Skills เพื่อให้ทราบถึงเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งนโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนระดับ อุ ดมศึ กษาเพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (2549-2553) กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551-2565)
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบวิเคราะห์
เอกสารโดยศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารและตาราเกี่ยวกับหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั และ
พัฒ นา: ขั้น ตอนที่ 1 วิ จ ัย (Research: R1) ขั้น ตอนที่ 2 พัฒ นา (Develop: D1) ขั้น ตอนที่ 3 วิ จ ัย
(Research: R2) และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Develop: D2) (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2555: 239) การออกแบบ
การเรี ยนการสอน กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 7) สิ่ งนาเข้า/ตัวป้ อน (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิ ต/ผลลัพ ธ์ (Output) การปรั บ ปรุ งแก้ไขการท างานในตัวของมันเองโดยการใช้ข ้อมู ล
ป้ อนกลับ (Feedback) แนวคิดรู ปแบบการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนของครู ส (Kruse, 2009
“ADDIE Model” รู ป แบบการออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ งระบบของดิ ก ค์ แคเรย์ และแคเรย์
(Dick, Carey and Carey, 2009: 1-8) แนวคิ ดการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน (Art
based Learning) การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด้ ว ยตนเอง (Constructivism) (Kemil, 1991); (Nodding,
1990); (Von Glasserfeld, 1991); (Henderson, 1992) แนวคิดของฌองเฟี ยเจต์ (Jean Piaget) ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้แบบปั ญญานิยมหรื อพุทธินิยม (Cognitive Theory) ชอมสกี้ (Chomsky) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของเดวิดออซู เบล (David Ausubel)
แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน ความคิดสร้างสรรค์ไคลฟ์ เบลล์ (Clive Bell,
1913) โรเจอร์ ฟ ราย (Roger Fry. 1937) ลี โ อตอลสตอย (Leo Tolstoy, 1965) ซิ ก มัน ด์ ฟ รอยด์
(Sigmund Freud, 1856-1939) ความสามารถในงานสร้างสรรค์)แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์งาน (Constructionism) ความคงทนในการเรี ยนรู ้ อาดัม (Adam, 1969: 9)
Gage (1988) Atkinson and Shiffrin (1997) ปรี ชา เถาทอง (2557) และชะลูด นิ่มเสมอ (2534)
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1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
1.3.1 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนศิลปะจานวน5ท่านโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
(Informal Interview)ซึ่งผูว้ จิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
1.3.2 การสะท้อนคิดของนักศึกษาที่ผา่ นการเรี ยนในรหัสวิชา 476 382 ดนตรี
และศิลปะจีน มาแล้วและนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
2. วิ เคราะห์ ผู ้เรี ย นด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ดนตรี แ ละศิ ล ปะจี น และงาน
สร้างสรรค์
2.1 วิเคราะห์ ค วามรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิ ลปะจีน ของนัก ศึก ษาที่ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยการใช้แบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
2.2 วิเคราะห์ ง านสร้ างสรรค์ ข องนัก ศึ ก ษาที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการใช้ แ บบ
ประเมินงานสร้างสรรค์ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
2.3 วิเคราะห์ ความตระหนักในคุ ณค่าของดนตรี และศิลปะจีนของนักศึกษาที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบบันทึกสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
2.4 วิเคราะห์ ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนดนตรี และศิลปะจีนของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบประเมินที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
เครื่ องมือและการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในขั้นตอนที่ 1
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
มีกระบวน การสร้างและพัฒนา ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวกับการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร
1.3 นาแบบวิเคราะห์ เอกสารที่สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและนาไปปรับปรุ ง
แก้ไข
1.4 นาแบบวิเคราะห์ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผูส้ อนศิลปะ จานวน 2 คน
นักการศึกษาด้านหลักสู ตรและการสอน จานวน 2 คน และนักการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล
จานวน 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมา
ตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
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ของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) มีเกณฑ์ก ารพิ จารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555: 179)
5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า1.00 แสดงว่าข้อความใช้ได้ คือ มีความสอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ ดัง กล่ าวก็ ให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขก่ อ นน าไปใช้ (มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ , 2555: 179) ซึ่ งผลการ
ตรวจสอบคุ ณภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบวิเคราะห์ เอกสารจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า
ทุกรายการมีค่าความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่
ู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น
 = 3.75, S.D. = 0.65 ถึ ง  = 4.50, S.D. = 0.35 ซึ่ งแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ ผว
มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) อยูใ่ นระดับมาก สามารถนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนภาษาจีน และอาจารย์ผสู ้ อนศิลปะที่มี
ต่อสภาพการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาดนตรี และศิลปะจีนในระดับดับอุดมศึกษา เป็ นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview ) มีลกั ษณะข้อคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Openend Questions) โดยมี ประเด็นในการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นต่อวิธีการสอน ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการพัฒนางานสร้างสรรค์ มีกระบวนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
2.1 กาหนดรายละเอี ยด ข้อมู ลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่ อผูใ้ ห้สัม ภาษณ์
ตาแหน่ ง วุฒิการศึกษา สถานที่ทางาน ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับวิธีการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
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2.2 ร่ างแบบสั ม ภาษณ์ โดยมี ข ้อ ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-end Form) และมี
สาระครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั
2.3 ตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์
ในการใช้ภาษา ความสอดคล้องด้านประเด็นสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับวิธีสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อ
ส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ สัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผูส้ อนศิ ลปะ
จานวน 2 คน นักการศึกษาด้านหลักสู ตรและการสอน จานวน 2 คน และนักการศึกษาด้านการวัด
และประเมิ น ผล จ านวน1คนโดยใช้แบบประเมิ น ความสอดคล้อ งที่ มี ล ัก ษณะเป็ นมาตราส่ ว น
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบ
วิเคราะห์ เอกสาร โดยการใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย (  ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) มี เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผู ้เชี่ ย วชาญ
เช่ นเดี ยวกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่ งผลการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่าทุกรายการมีค่าความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่  = 4.50, S.D.
= 0.45 ถึ ง = 4.85, S.D. = 0.15 ซึ่ งแสดงว่าแบบวิเคราะห์ เอกสารที่ ผูว้ ิจยั พัฒ นาขึ้ นมี คุณ ภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) อยูใ่ นระดับมาก สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ รายละเอียดของขั้นตอนที่ 1 ปรากฏในตารางที่ 10 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 10 ขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research: R1): ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
1. เพื่อศึกษาหลักสู ตร ศึกษาเอกสารที่
ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกี่ยวข้อง
สาขาการสอน
ภาษาจีนฯ
ยุทธศาสตร์การจัด
การเรี ยนการสอนใน
ประเทศไทย
ระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเป้ าหมาย
ผลที่ได้
หลักสู ตรศึกษาศาสตร ข้อมูลและแนวทาง
บัณฑิตสาขาการสอน การสอนตามแนวคิด
ภาษาจีนฯ พ.ศ. 2556 ศิลปะเป็ นฐาน
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ตารางที่ 10 ขั้นตอนที่ 1 วิจยั (Research: R1): ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (ต่อ)
วิธีดาเนินการ
ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้ าหมาย
เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับการวิจยั และ
พัฒนาทั้งในและ
ต่างประเทศ

3. เพื่อศึกษาและ
ศึกษาเอกสารและ
วิเคราะห์ทฤษฏี
ทฤษฏี
เกี่ยวกับการออกแบบ ที่เกี่ยวข้อง
การสอน

เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบ
การสอนทั้งในและ
ต่างประเทศ
เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับแนวคิดการ
จัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน

วัตถุประสงค์
2. เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการวิจยั และ
พัฒนา

4. เพื่อศึกษาและ
ศึกษาเอกสารและ
วิเคราะห์ทฤษฎีที่
ทฤษฏี
เกี่ยวกับแนวคิดการ ที่เกี่ยวข้อง
จัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
5. เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์

ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์

ผลที่ได้
ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจยั
และพัฒนา
ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบการ
สอน
ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด
การจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน
ข้อมูลการสร้าง
เครื่ องมือ
แบบทดสอบ
แบบสอบถาม
แบบบันทึก
แบบสังเกต
แบบประเมิน
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1)
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร
ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารหลักสู ตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอน

วิเคราะห์ผเู้ รี ยน
วิเคราะห์ผเู้ รี ยนด้านความรู้ความ

ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2556 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

เข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนและการ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

สร้างสรรค์ชิ้นงาน ของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่ม

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กรอบ

ตัวอย่าง

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ในสาขาครุ ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์

1. วิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจในดนตรี

(หลักสู ตรห้าปี ) 2554 วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 21st Century Skills เพื่อให้ทราบ

และศิลปะจีนโดยการใช้แบบทดสอบที่

ถึงเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่21 รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์

ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น

ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (2549-2553) กรอบอุดมศึกษาระยะยาว1 5 ปี (2551-2565)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

2. วิเคราะห์การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยการ
ใช้แบบประเมินงานสร้างสรรค์ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการ
สอนดนตรี และศิลปะจีนโดยการใช้แบบ
ประเมินที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้น

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งบุคคล
1. อาจารย์ผสู ้ อนศิลปะในระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนโดยการใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน
2. นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ที่ผา่ นการศึกษาในรหัสวิชา 476 382
ดนตรี และศิลปะจีนและนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบนั ที่กาลัง
ศึกษาอยู่

วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ศึกษาความต้องการในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านงานสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการวิจยั ที่ 1 (Research: R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน (Analysis: A)
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำ (Development: D1): ออกแบบและพัฒนำรู ปแบบ
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่1ทาให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดงั นี้
1. การออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นขั้น ตอนที่ ผู ้วิ จ ัย ได้พ ัฒ นาหาคุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์โดยนาข้อมูลที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบและให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 9 คนวิพากษ์รูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นและตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของรู ปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการ
จัด การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย อาจารย์ผูส้ อนศิ ล ปะ จานวน 5 ท่ าน นัก วิชาการนัก การศึ ก ษาด้าน
หลักสู ตรและการสอน จานวน 2 ท่าน นักการศึกษาด้านการวัดผล จานวน 2 ท่าน แล้วนาไปใช้จริ ง
กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับให้อาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษาในรายวิชาอื่น นารู ปแบบ
ไปใช้จริ งพร้ อมกัน เป็ นการทดลองแบบคู่ขนาน โดยมี วตั ถุ ประสงค์แหล่ งข้อมู ลตัวแปรที่ ศึกษา
วิธีดาเนินการเครื่ องมือและการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ ส าหรับ นัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี และพัฒ นาเครื่ องมื อประกอบการใช้
รู ปแบบได้แก่ คู่มือการนารู ปแบบไปใช้และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิผลของ
รู ปแบบได้แก่ แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ แบบประเมินงานสร้างสรรค์และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
3. เพื่อประเมินคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานก่อนนาไปใช้
จริ งกับกลุ่มตัวอย่างและการทดลองแบบคู่ขนาน
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2. คู่มือการสอนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน
5. แบบประเมินงานสร้างสรรค์
6. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
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แหล่งข้อมูลบุคคล
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผสู ้ อนศิลปะ จานวน 5 ท่าน นักวิชาการ
นักการศึกษาด้านหลักสู ตรและการสอน จานวน 2 ท่าน นักการศึกษาด้านการวัดผล จานวน 2 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของรู ปแบบ คู่มือการนารู ปแบบไปใช้ และ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อรับรองรู ปแบบก่ อนนาไปใช้จริ งในขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2)
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ของ แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ แบบ
ประเมินงานสร้างสรรค์และ แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
วิธีดาเนินการ
1. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ ม
งานสร้ างสรรค์ สาหรับ นักศึก ษาระดับปริ ญญาตรี และพัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบ
ได้แก่ คู่มือการนารู ปแบบไปใช้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษาและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใช้สังเคราะห์รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ มีข้ นั ตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้
1.1 ศึ ก ษาแนวคิ ดที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ล พื้ นฐานในขั้น ตอนที่ 1 เพื่ อน ามา
กาหนดกรอบแนวคิดรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
1.2 ร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นารู ป แบบการสอน โดยมี อ งค์ ป ระกอบด้า นหลัก การ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน การประเมินผลและเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
1.3 พัฒนาคู่มื อการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานไปใช้โดย
การสังเคราะห์ องค์ประกอบของคู่มือ ซึ่ งประกอบด้วย คานา แนวทางในการนารู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานไปใช้ ข้อควรปฏิ บ ัติ ก่ อ นใช้รูป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบ
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ องค์ประกอบของรู ปแบบ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
สอน การประเมินผลและเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยศิลปะเป็ นฐาน รหัสวิชา 476 382 วิชาดนตรี
และศิลปะจีน รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั กาหนด
เนื้ อหาในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จานวน 4 แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลาเรี ยน 3 คาบเรี ยน คาบ
เรี ยนละ 50 นาที แต่ละแผนประกอบด้วย หัวเรื่ อง กาหนดเวลาเรี ยน จุดประสงค์ กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่ อการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล
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1.5 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน คู่ มื อ การใช้
รู ป แบบและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ ตรวจสอบ
คุณภาพของรู ปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน
9 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบ ในการนาไปใช้และพัฒนารู ปแบบ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของรู ป แบบ ความถู กต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ นคู่มือการใช้รูปแบบ
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้แ บบประเมิ น ความสอดคล้อ ง โดยวิธี ก ารอ้างอิ ง ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Connoisseurship) (รายชื่ อ ผู ้เชี่ ย วชาญ ภาคผนวก ก) โดยใช้แ บบประเมิ น ความสอดคล้อ งที่ มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้อ งของรู ป แบบและคู่ มื อการใช้รูป แบบ โดยการใช้วิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย (  ) และค่ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า
5ระดับ ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์
เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ดังนี้ (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์,
2555: 179)
5 หมายถึง มีความสอดคล้องมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้องปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า มีความสอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความว่า มีความสอดคล้องน้อยที่สุด
ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้ างสรรค์ คู่ มื อการใช้รูป แบบการสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ความสอดคล้องของ
รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ในแต่ละประเด็นคาถามมี ค่ า
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากถึ งมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยตั้งแต่  = 4.33, S.D., = 0.70 ถึ ง  =
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4.55, S.D. = 0.53 ค่ าความสอดคล้อ งระหว่า งประเด็ น ค าถามกับ องค์ป ระกอบของคู่ มื อ การใช้
รู ปแบบการสอนพบว่า ในแต่ละประเด็นคาถามมี ค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่  = 4.33, S.D., = 0.55 ถึ ง  = 4.77, S.D. = 0.44 ค่าความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นคาถามกับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า ในแต่
ละประเด็นคาถามมีค่าความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานตั้งแต่  = 4.20, S.D., = 0.44 ถึง  = 500, S.D. = 0.00 ซึ่ งแสดงว่าเครื่ องมือทั้ง 3 ฉบับ
ได้แก่ รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ และแผนการจัดการเรี ยน
การสอน มีคุณภาพด้านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) อยู่ในระดับมากถึ งมากที่ สุด
สามารถนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ไปใช้ได้
1.6 ปรั บ ปรุ ง แก้ไขรู ป แบบ คู่ มื อการใช้รูป แบบ และแผนการจัดการเรี ย นรู ้ ตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก่อนนารู ปแบบไปใช้ (Tryout) กับนักศึกษาที่ มีลกั ษณะไม่แตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ซึ่ งจากผลการประเมินค่าความสอดคล้อง ผูว้ ิจยั ได้ทา
การปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก่อนนารู ปแบบไปใช้จริ ง พร้ อมกับให้
อาจารย์ที่สอนในรายวิชาอื่นอีก 3 ท่าน นารู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ทดลองใช้จริ งแบบคู่ขนาน
และเก็บผลการทดลองควบคู่กนั ไป และนาผลมาสรุ ปร่ วมกัน
สรุ ปการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขร่ า งรู ปแบบโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) แสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 สรุ ป การปรั บ ปรุ งแก้ไขร่ างรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ภายหลังการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รู ปแบบโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ร่ างรู ปแบบการสอน SILPA Model
การปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
หลักการ: รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะว่าให้ปรับคาว่า ผูเ้ รี ยน เป็ น
เพื่อส่งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับ นักศึกษาให้ตรงกันทุกจุด
ปริ ญญาตรี เป็ นรู ปแบบที่ส่งเสริ มความรู ้ ความ
แก้ไขเพิ่มเติม:
เข้าใจ ความสามารถในการคิดออกแบบประดิษฐ์
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มงาน
สร้างนวัตกรรมหรื อผลิตผลงาน ชิ้นงานด้วยตัว
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ น
ผูเ้ รี ยนเอง โดยอาศัยสื่ อหรื อเทคโนโลยีที่เหมาะสม รู ปแบบที่ส่งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถใน
การคิดออกแบบประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมหรื อผลิตผล
งาน ชิ้นงานด้วยตัวนักศึกษาเอง โดยอาศัยสื่ อหรื อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์:
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะว่าให้นารายละเอียดของเนื้อหามา
เพื่อพัฒนาความสามารถในงานสร้างสรรค์ของ
ใส่ในวัตถุประสงค์ดว้ ยและให้ตดั คาว่า ความคิด
นักศึกษาและความคิด
สร้างสรรค์ออกและแก้คาว่า รู ปแบบการสอนเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอน
สร้างสรรค์ รวมทั้งความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี เพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์ของนักศึกษา และความรู ้
ต่อรู ปแบบการสอน
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนรวมทั้งความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
เงื่อนไข: ผูส้ อนต้องมีการเรี ยนรู ้ หรื อมีความรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะเบื้องต้น หรื อมีผเู ้ ชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือในการเลือก
ตัวอย่างหรื อต้นแบบเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 11 สรุ ป การปรั บ ปรุ งแก้ไขร่ างรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ภายหลังการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
รู ปแบบโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ร่ างรู ปแบบการสอน SILPA Model
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S) ด้วยผลงานศิลปะเป็ นการนา
ศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการ
เชื่อมโยงทางความคิดกับเนื้อหาในรายวิชาได้
1.1 ตรวจสอบพื้นความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี
และศิลปะจีน โดยการสอบถาม เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้เสนอแนวคิดและประสบการณ์
1.2 ยกตัวอย่างภาพผลงาน ชิ้นงานศิลปะเพื่อเป็ นสื่ อ
นาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเชื่อมโยงทางความคิดกับเนื้อหา
เกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั กับแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน (Introduction of the Creative Work
Concept: I)
2.1 ขั้นนาสู่มโนทัศน์ (Content ) เป็ นการให้ความรู ้
เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชาสอนเนื้อหาสาระที่
สาคัญของรายวิชา มีการอธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบด้วย
การใช้สื่อนา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ในสาระสาคัญ
ของดนตรี และศิลปะจีน
2.2 ขั้นสาธิตและยกตัวอย่าง (Demonstation) เป็ นขั้น
ให้ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์ (Experience)
ยกตัวอย่างชิ้นงาน Best Practice เป็ นการนาทาง
ความคิดริ เริ่ ม อาจมีศิลปิ น นักออกแบบหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด

การปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะว่า ให้เพิ่มในข้อ 1.2 ยกตัวอย่าง
รู ปภาพ คลิปวีดีโอ การตั้งคาถามกระตุน้ และใช้สื่อที่
หลากหลายเพื่อกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน
แก้ไขเพิ่มเติม:
1.2 ยกตัวอย่างภาพผลงาน ชิ้นงานศิลปะ รู ปภาพคลิป
วีดีโอและใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ ความสนใจ
ผูเ้ รี ยนเพื่อเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเชื่อมโยงทาง
ความคิดกับเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน

(ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข)
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ตารางที่ 11 สรุ ป การปรั บ ปรุ งแก้ไขร่ างรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ภายหลังการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
รู ปแบบโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ร่ างรู ปแบบการสอน SILPA Model
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ
(Learning by doing: L)
3.1 ขั้นสืบเสาะหาข้อมูล (Inquiry) ในการสร้าง
ชิ้นงานเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนระดมความคิดร่ วมกัน
3.2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ผ่านศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting the Creative
Work: P) เป็ นการนาเสนอแนวคิดและวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assess and
Reflects ability of Art Awareness and Appreciation:
A) เป็ นขั้นตอนการประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึง
ความรู ้ การสร้างสรรค์และการ ชื่นชมในคุณค่าของ
ศิลปะ

การปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
(ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข)

(ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข)

(ไม่มีการปรับปรุ งแก้ไข)
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ตารางที่ 11 สรุ ป การปรั บ ปรุ งแก้ไขร่ างรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ภายหลังการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
รู ปแบบโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ร่ างรู ปแบบการสอน SILPA Model
คู่มือการใช้รูปแบบ
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีใ่ ช้
แผน
ที่
1
2
3
4

หัวเรื่ อง
ยุคสมัยและราชวงศ์
เครื่ องดนตรี และเพลงจีน
หัตถกรรมและศิลปกรรมจีน
อุปรากรจีน

การปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอว่าให้เพิม่ จานวนชัว่ โมงให้ชดั เจน
และระบุภาระงานในแต่ละสัปดาห์
แก้ไขเพิ่มเติม:
แผนที่ 1: ยุคสมัยและราชวงศ์ จานวน 6 ชัว่ โมง
คาบที่ 1-6 ภาระงาน งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ยุคสมัยและราชวงศ์
แผนที่ 2: เครื่ องดนตรี และเพลงจีน จานวน
6 ชัว่ โมง
คาบที่ 7-12 ภาระงาน งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
เครื่ องดนตรี และเพลงจีน
แผนที่ 3: หัตถกรรมและศิลปกรรมจีน จานวน
6 ชัว่ โมง คาบที่ 13-18 ภาระงาน งานสร้างสรรค์
เกี่ยวกับหัตถกรรมและศิลปกรรมจีน
แผนที่ 4: อุปรากรจีน จานวน 6 ชัว่ โมง
คาบที่ 19-24
ภาระงาน งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับอุปรากรจีน

2. พัฒนาและตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อที่ ใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของ
รู ปแบบได้แก่ แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ แบบประเมินงานสร้างสรรค์ แบบบันทึกสะท้อนคิด
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
2.1 แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ดนตรี และศิลปะจีน โดยมี ก ระบวน
การสร้างและพัฒนา ดังนี้
2.1.1 ศึกษาทฤษฎี และเทคนิ คในการสร้ างแบบประเมินความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน
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2.1.2 ศึ ก ษาหลัก สู ต ร ศึ ก ษาหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พบว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้เกิ ดทักษะในการนาความรู ้ไปใช้ ให้ตระหนักถึงความสาคัญของดนตรี
และศิลปะจีน บุคคลสาคัญ สถานที่ ปรัชญาและแนวคิด
2.1.3 ศึกษาตาราและแบบทดสอบ ที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยนดนตรี และศิลปะ
จีน อาทิ ตาราด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจีน ด้านดนตรี จีนและงานศิลปหัตถกรรมจีน
2.1.4 การกาหนดเนื้ อหาบางส่ วนมาจาก ตารา ข้อมู ลจากแหล่ งอิ นเทอร์ เน็ ต
ซึ่ งเป็ นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และศิลปะจีน
2.1.5 น้ าหนักของข้อสอบ มี จานวน 30 ข้อ ข้อที่ ตอบถู กให้ 1 คะแนน ข้อที่
ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตามแนวคิดของ Lapp and Flood (1986:136) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เป็ นแบบทดทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบผิดได้ 0 ตอบ
ถูกได้1คะแนน
2.1.6 น าแบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสร้างแบบทดสอบจานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี
และศิลปะจี น มี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมิ นค่า 5 ระดับ โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย (  )
และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) มี
เกณฑ์การพิ จารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญเช่ นเดี ยวกับ เกณฑ์ในการแปลความหมายของการหาค่าความ
สอดคล้อ งของรู ป แบบ คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบและแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แบบทดสอบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี และศิลปะจีนมี ค่าคะแนนความสอดคล้องตั้งแต่  = 4,00, S.D., = 0.00
ถึง  = 5,00, S.D., = 0.00 อยู่ในระดับ มากถึ งมากที่ สุ ด แสดงว่าแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
2.1.7 หาคุณภาพแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน
โดยน าแบบทดสอบที่ ได้ ไ ปใช้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 2 สาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปี การศึกษา 2559 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 20 คน วิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ
เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบในด้า นความยากง่ า ย (Difficulty) และอ านาจจ าแนก
(Discrimination) พบว่ า มี ค่ า ระหว่า ง 0.65-0.79 ตามล าดับ วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพด้ า นความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยใช้สู ตร KR-20 ของ Richardson มี ค่ า เท่ ากับ 0.79 แสดงว่าแบบทดสอบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี และศิลปะจีน มีคุณภาพทั้งความยากง่าย (Difficulty) และอานาจจาแนก
(Discrimination) และความเชื่อมัน่ (Reliability) สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
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2.1.8 นาแบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจที่ได้ไปใช้กบั นักศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างจริ งจานวน 30 คน หลังจากการทดลองสอนเสร็ จสิ้ นลง นาผลที่ได้มาวิเคราะห์
2.2 แบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค์
2.1.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิ คในการสร้างแบบประเมินความสามารถในงาน
สร้างสรรค์
2.1.2 ศึ ก ษาหลัก สู ต รศึ ก ษาหลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พบว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมจีน เพื่อให้เกิ ดทักษะในการนาความรู ้ไปใช้ ให้ตระหนักถึงความสาคัญของดนตรี
และศิลปะจีน บุคคลสาคัญ สถานที่ ปรัชญาและแนวคิด
2.1.3 แบบประเมินงานสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า Scoring rubics โดยกาหนดระดับ
เป็ น 4 ระดับ พิ จารณาให้ ระดับ 4 เป็ นเกณฑ์ที่มี คุณภาพสู งกว่าระดับ 3 พิ จารณาให้ระดับ 3 เป็ น
เกณฑ์ ที่ มี คุณ ภาพสู ง กว่าระดับ 2 และพิ จารณาให้ ระดับ 1 เป็ นเกณฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพต่ ากว่าระดับ 2
ระดับ คุ ณ ภาพ ดี ม าก ดี พอใช้ ควรปรั บ ปรุ ง ทั้งนี้ เป็ นการประเมิ นโดยผูค้ รู ส อน ผูว้ ิจยั นักศึ ก ษา
ประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและหรื ออาจมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการร่ วมประเมิน
2.1.4 น าแบบประเมิ น งานสร้ า งสรรค์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นไปให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสร้างแบบทดสอบจานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถใน
งานสร้างสรรค์มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  )
และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) มี
เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผูเ้ ชี่ ย วชาญเช่ น เดี ย วกับ เกณฑ์ ใ นการแปลความหมายของมี เกณฑ์ ก าร
พิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญเช่นเดียวกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของการหาค่าความสอดคล้องของ
รู ป แบบ คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบและแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แบบประเมิ น ความสามารถในงาน
สร้ างสรรค์มีค่าคะแนนความสอดคล้องตั้งแต่  = 4,20, S.D., = 0.44 ถึง  = 5,60, S.D., = 0.50 อยู่
ในระดับ มากที่ สุ ด แสดงว่าแบบประเมิ นงานสร้ างสรรค์ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ค วามสอดคล้องสามารถ
นาไปใช้ได้
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
รายละเอียด

4

3

2

1

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

1. ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้

ประยุกต์ใช้
ความรู ้ได้อย่าง
เหมาะสม มี
หลักการและ
ถูกต้องตาม
วิธีการ

2. วิธีการนาเสนอและการ
แสดงเหตุผล

นาเสนองานได้
อย่างสมเหตุ
สมผล
มีความพร้อมใน
การนาเสนองาน
มีความน่าสนใจ

3. ความคิดสร้างสรรค์

มีความแปลก
ใหม่น่าสนใจ
เกิดการต่อยอด
ทางความคิด
มีสุนทรี ยภาพใน
ตัวงาน

เกณฑ์การประเมิน
12
9-11
6-8
3-5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สามารถนา
ความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ได้
เกิดประโยชน์ใน
ตัวงานแต่ยงั ไม่
ถูกต้องตาม
หลักการและ
วิธีการ
นาเสนองานได้
อย่างสมเหตุ
สมผล
มีความพร้อมใน
การเสนองานแต่
งานยังขาดคง
วามน่าสนใจ
มีความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ
เกิดการต่อยอด
ทางความคิด

สามารถนา
ความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ได้
แต่ยงั ไม่เกิด
ประโยชน์ใน
ตัวงาน

ไม่สามารถนา
ความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ใน
งานได้

ไม่มีความ
สมเหตุสมผลใน
การนาเสนองาน
มีความพร้อม
งานขาดความ
น่าสนใจ

ไม่มีความสม
เหตุ สมผลใน
การนาเสนองาน
ขาดความพร้อม
ขาดความ
น่าสนใจ

มีความน่าสนใจ
แต่ขาดความ
แปลกใหม่ใน
ตัวงาน

ขาดความ
แปลกใหม่
ขาดความ
น่าสนใจ
ไม่มีความ
สร้างสรรค์ใน
ตัวงาน

การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับดีมาก
การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับดี
การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับพอใช้
การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
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หัวข้อในการวัดผลครั้งนี้ประกอบด้วย ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้
วิธีการนาเสนอและการแสดงเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ นาร่ างแบบประเมินความสามารถใน
งานสร้างสรรค์ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความครอบคลุมของความสามารถในงานสร้างสรรค์
จากนั้นผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินมาปรับแก้ตามคาแนะนา
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
แบบสอบถามนี้ใช้สาหรับสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาภายหลังเสร็ จสิ้ น
การทดลองโดยประเด็นของข้อคาถามจะเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนประโยชน์ที่ได้รับและขอเสนอแนะโดยผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
2.3.1 น าแนวคิ ด พื้ น ฐานหลัก การจุ ด มุ่ ง หมายล าดับ ขั้น กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนและการวัด ประเมิ น ผลตามรู ป แบบที่ พ ัฒ นาขึ้ น มาเป็ นกรอบในการก าหนดประเด็ น
การสร้างแบบสอบถาม
2.3.2 สร้ า งแบบสอบถามโดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ วนที่ 1เป็ นแบบ
ประมาณค่ า 5 ระดับ และส่ วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่ น ๆ โดยใช้แบบประเมิ นความสอดคล้องที่ มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรู ปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ โดยการใช้การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย (  ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า
5ระดับ ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์
เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยกาหนดเกณฑ์ดงั นี้คือ
5 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพอใจน้อยที่สุด
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า มีความเห็นด้วยหรื อมีความพึงพอใจมาก
3.50-4.49 หมายความว่า มีความเห็นด้วยหรื อมีความพึงพอใจ
2.50-3.49 หมายความว่า ไม่แน่ใจหรื อไม่สามารถตัดสิ นคาตอบได้
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1.50-2.49 หมายความว่า ไม่เห็นด้วยหรื อไม่พอใจ
1.00-1.49 หมายความว่า ไม่เห็นด้วยอย่างมากหรื อไม่พอใจมาก
2.3.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญเช่ นเดี ยวกับ เกณฑ์ในการแปลความหมายของมี เกณฑ์ก ารพิจารณาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเช่นเดียวกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของการหาค่าความสอดคล้องของรู ปแบบ คู่มือ
การใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นนี้ มี
คะแนนความสอดคล้องตั้งแต่  = 4,00, S.D., = 0.00 ถึง  = 5,00, S.D., = 0.00 อยู่ในระดับ มาก
แสดงว่าแบบประเมิ น ความสามารถในงานสร้ างสรรค์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล้อ งสามารถ
นาไปใช้ได้
2.3.4 หาคุ ณ ภาพของแบบสอบถามความพึ ง พอใจด้ า นความเชื่ อมั่ น
(Reliability)โดยไปใช้ จ ริ งกั บ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งสาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษา
ต่างประเทศชั้นปี ที่2ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่1/2559 จานวน 30 คน นาผลมาวิเคราะห์คุณภาพ
ด้านความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มี
ค่ า เท่ า กับ 0.99 แสดงว่า แบบสอบถามความพึ ง พอใจมี คุ ณ ภาพด้า นความเชื่ อ มั่น (Reliability)
สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
2.3.5 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นไปใช้จริ งกับ
นักศึกษากลุ่มทดลองแบบคู่ขนาน โดยให้อาจารย์ผสู ้ อนในระดับอุดมศึกษาที่เป็ นอาสาสมัครที่สอน
ในรายวิชาอื่น ๆ อีก 3 รายวิชา เพื่อเป็ นการขยายผลไปพร้อม ๆ กัน ประกอบด้วย 1) รายวิชาใน
สาขาภาษาต่ างประเทศ ได้แก่ รายวิช า 476 201 ภาษาจี น ในชี วิตประจาวัน 2) รายวิชาทางด้าน
เทคโนโลยีการศึ กษา ได้แก่ รายวิชา 468 307 การถ่ ายภาพดิ จิตอลเชิ งสร้างสรรค์ และ 3) รายวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ การกี ฬา ได้แก่ รายวิชา 459 253 กี ฬามวยไทย ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลการวิจยั
แบบคู่ขนาน
สรุ ปรายละเอี ย ดการด าเนิ น การวิ จ ัย ในขั้น ตอนที่ 2 พัฒ นา (Development: D1) :
ออกแบบและพัฒนารู ปแบบ ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1): ออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของรู ปแบบและ
พัฒนาเครื่ องมือ
ประกอบการใช้รูปแบบ
ได้แก่ คู่มือการนารู ปแบบไป
ใช้และแผนการจัดการเรี ยนรู้

2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้
ในการประเมินประสิ ทธิผล
ของรู ปแบบได้แก่
แบบทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจ แบบประเมินงาน
สร้างสรรค์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น

วิธีการดาเนินการ
1. ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานใน
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อนามา
กาหนดกรอบแนวคิดรู ปแบบ
การสอน
2. ร่ างรู ปแบบการสอนจาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาคู่มือการนารู ปแบบ
การสอนไปใช้โดยการ
สังเคราะห์องค์ประกอบของ
คู่มือ
4. ออกแบบแผนการจัดการ
เรี ยนรู้
5. ตรวจสอบคุณภาพของ
รู ปแบบและคู่มือการใช้
รู ปแบบด้วยวิธีการ
Connoisseurship
6. ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ คู่มือ
การใช้รูปแบบ และแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ร่ างแบบประเมินรู ้
ความเข้าใจ
2. ร่ างแบบประเมินงาน
สร้างสรรค์
3. ร่ างแบบประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่ได้รับ

1. รู ปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน
2. คู่มือการนารู ปแบบการ
สอนไปใช้
3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ตาม
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน
4. แบบทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจ
5. แบบประเมินงาน
สร้างสรรค์
6. แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น

1. ร่ างรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2. คู่มือการนารู ปแบบการ
สอนไปใช้

1. การสร้างแบบทดสอบ
แนวคิดของ Lapp and Flood
2. การสร้างแบบประเมินงาน
สร้างสรรค์
ตามแนวทาง Scoring Rubics
3. การสร้างแบบประมาณค่า
5 ระดับ

1. แบบประเมินรู้
ความเข้าใจ
2. แบบประเมินงาน
สร้างสรรค์
3. แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อรู ปแบบที่
พัฒนาขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development: D1)
ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี

1. พัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน โดย
1.1 ศึกษาแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1
1.2 ร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบ
การสอน โดยมีองค์ประกอบด้านหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน การประเมินผลและเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้
1.3 พัฒนาคู่มือการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานไปใช้
1.4 ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์

2. ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน ด้วยวิธีการ Connoisseurship และเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานประกอบด้วย
1) รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน 2) คู่มือการใช้รูปแบบ 3) หน่วยและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
4) เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ แบบประเมินงานสร้างสรรค์และแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 9 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผูส้ อนศิลปะในระดับอุดมศึกษา จานวน 5 ท่าน นักวิชาการนักการศึกษาด้านหลักสู ตรและ
การสอน จานวน 2 ท่าน นักการศึกษาด้านการวัดผล จานวน 2 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบ ความถูกต้องและเหมาะสม

รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ฉบับร่ าง)

ภาพที่ 9 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับร่ าง)
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ภาพที่ 10 รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ฉบับร่ าง)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรนำไปใช้ (Research: R2): กำรนำรู ปแบบกำรสอนไปใช้ จริง (Implementation)
วัตถุประสงค์ เพื่อนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปใช้จริ ง
กลุ่ ม ตัว อย่างของผูว้ ิจ ัย ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จยั ครั้ งนี้ เป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 1 กลุ่ ม
รวมทั้งสิ้ น 30 คน (Purposive Sampling)
กลุ่มตัวอย่ ำงทดลองแบบคู่ขนำน ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1. รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชี วิตประจาวัน ได้แก่ นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศชั้นปี ที่ 4 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาภาษาจีนในชีวติ ประจาวันในภาคเรี ยนที่
1/2559 จานวน30คน
2. รายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปี ที่3 จานวน30คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์
3. รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-5 จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชากีฬามวยไทยเป็ นวิชาเลือกเสรี
แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการสอนนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi –
experiment) เป็ นการทดลองที่ มี ก ลุ่ ม ทดลองกลุ่ ม เดี ย วแบบที่ มี ก ารทดลองใช้รูป แบบการเรี ย น
การสอน ควบคู่ไปกับรายวิชาอื่นของอาจารย์ผสู ้ อนในระดับอุดมศึกษา เป็ นการทดลองแบบคู่ขนาน
แผนการทดลองเป็ นแบบ Pre-Experimental Design
แบบ One Group Pretest-Posttest Design (Tuckman, 1999: 161)
Pretest
T1

Treatment
X

Posttest
T2

โดยที่ T1 คือ การสอบก่อนที่จะจัดกระทาการทดลอง (Pretest)
X คือ การจัดกระทา (Treatment)
T2 คือ การสอบหลังจากที่จดั กระทาการทดลอง (Posttest)
ในการสอนผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การสอนโดยใช้ แ ผนการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ นโดยมี ข้ ัน ตอน
การสอนตามรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งมีลาดับขั้นของการเรี ยนการสอนดังนี้
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ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนมีชื่อว่า “SILPA Model ” ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้น การกระตุ ้ น ความสนใจผู ้เรี ยน (Stimulate Creative Thinking: S) ด้ ว ย
ผลงานศิลปะเป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
เนื้อหาในรายวิชาได้
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่ แนวคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work Concept:
I) เป็ นการแนะนาให้รู้จกั กับ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์งาน
1. ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้ เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชา
2. ขั้น สาธิ ต และยกตั วอย่ าง (Demonstation) เป็ นขั้น ให้ ป ระสบการณ์ ทางศิ ล ปะ
สร้างสรรค์ (Experience) ยกตัวอย่างชิ้ นงาน Best Practice เป็ นการนาทางความคิดริ เริ่ ม อาจมีศิลปิ น
นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ ( Learning by Doing: L)
1. ขั้นสื บ เสาะหาข้อมู ล (Inquiry) ในการสร้ างชิ้ นงานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนระดม
ความคิดร่ วมกัน
2. ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็ นการนาเสนอแนวคิ ด
และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็ นขั้นตอนการ
ประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึง ความรู ้ การสร้างสรรค์และการ ชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ
ผูว้ จิ ยั กาหนดให้มีการเก็บข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั บันทึกสภาพการจัดการเรี ยนการสอนทุกครั้งที่มีการเรี ยนการสอน
2. ผูเ้ รี ยนจะได้รับการสังเกตพฤติกรรมการสร้างสรรค์งาน โดยผูว้ ิจยั สังเกตพฤติกรรม
ในขณะที่ผูเ้ รี ยนให้ความช่ วยเหลื อกันในการทากิ จกรรมความคิดสร้ างสรรค์ ในขั้นตอนที่ 3 ของ
กิ จกรรมการเรี ย นการสอน โดยประเด็ น ของการสั ง เกตประกอบด้วย การแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่
การปฏิบตั ิตามบทบาท ลักษณะการทางานร่ วมกัน และบรรยากาศในการทางาน
3. ผูเ้ รี ยนทุกคนประเมินการทางานร่ วมกันภายหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนด้วยแบบ
ประเมินที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยกาหนดระยะห่างของการประเมินสัปดาห์เว้นสัปดาห์
4. ร่ วมกันสะท้อนผลชิ้นงาน
การดาเนินงานหลังการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างของผูว้ จิ ยั ได้แก่
1. ประเมินความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนของนักศึกษา
2. ประเมินพัฒนาการงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
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3. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
การดาเนินงานหลังการทดลองกับกลุ่มคู่ขนาน ได้แก่
1. รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
1.1 ประเมินความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนในชีวติ ประจาวันของนักศึกษา
1.2 ประเมินงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
1.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
2. รายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์
2.1 ประเมิ นความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ การถ่ ายภาพดิ จิตอลเชิ งสร้ างสรรค์ข อง
นักศึกษา
2.2 ประเมินงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
2.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
3. รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย
3.1 ประเมินความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬามวยไทยของนักศึกษา
3.2 ประเมินงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
3.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการประเมิ น ผลการทดลองใช้รูป แบบ ผูว้ ิจยั น าข้อมู ล ต่ าง ๆ ที่ เก็ บ รวบรวมไว้ม า
วิเคราะห์ โดยกาหนดดังนี้
1. หาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนจากแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ
ในดนตรี และศิลปะจีน จากนั้นจึงนาค่าเฉลี่ยร้อยละเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งผูว้ จิ ยั กาหนดดังนี้
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนในระดับดี
2.50-3.49 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีน ในระดับ
ปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีน ในระดับ
น้อยที่สุด
2. หาค่าเฉลี่ ยของคะแนนจากแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีน
นาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นจึงนามาเทียบกับเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนด
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3. หาค่าเฉลี่ย (x) และค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนจากแบบประเมินการสร้างสรรค์งาน
จากนั้นจึงนาค่าเฉลี่ยร้อยละเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งผูว้ จิ ยั กาหนดดังนี้
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดี
2.50-3.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4. เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินงานสร้างสรรค์
5. หาค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนจากแบบประเมิ น งานสร้ า งสรรค์ น าค่ า เฉลี่ ย มาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นจึงนามาเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนด
6. สรุ ปประเด็นจากแบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบ เป็ นลักษณะเชิง
พรรณนา บรรยายความ
7. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์เนื้อหาในส่ วนที่เป็ นปลายเปิ ด
ทั้ง นี้ รายวิ ช าที่ ท ดลองแบบคู่ ข นานทั้ง 3 รายวิช า ให้ ใ ช้เกณฑ์ ก ารประเมิ น ข้างต้น
เช่นเดียวกัน
จากขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research:
R2) เป็ นการนาไปใช้ (Implementation: I) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอน ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เพื่อทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ยนรู ้โดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ ม
งานสร้างสรรค์สาหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี

1. ขอหนังสื อจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากรถึงคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างของวิจยั และ
กลุ่มตัวอย่างที่ ทดลอง
แบบคู่ขนาน
2. ผูว้ ิจยั ประชุมนัดแนะ
เกี่ยวกับการนารู ปแบบ
การสอนไปใช้กบั กลุ่ม
อาจารย์ที่เป็ นอาสาสมัคร
จานวน3คน เพื่อให้
อาจารย์ผสู้ อนเข้าใจ
หลักการ วัตถุประสงค์
องค์ประกอบของ
กระบวนการ การวัดและ
ประเมินผลและเงื่อนไข
การนารู ปแบบไปใช้ให้
ประสบผลสาเร็ จ
3. ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงหลักการ
เหตุผล และประโยชน์
ของการวิจยั ให้กบั
นักศึกษา พร้อมทั้งทา
ความเข้าใจกับนักศึกษา
เกี่ยวกับแผนการจัด
ประสบการณ์ วิธีการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ผล
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู้
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเกิด
ประโยชน์สูงสุด

นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ของผูว้ ิจยั ได้แก่
นักศึกษาสาขาการ
สอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศชั้นปี
ที่2ที่ลงทะเบียนใน
รายวิชาดนตรี และ
ศิลปะจีนในภาคเรี ยน
ที่ 1/2559 จานวน
30คน นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ทดลอง
แบบคู่ขนาน
รายวิชาภาษาจีนใน
ชี วิตประจาวัน ได้แก่
นักศึกษาสาขาการ
สอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นปี ที่4
ที่ลงทะเบียนใน
รายวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวันในภาค
เรี ยนที่1/2559 จานวน
30 คน
รายวิชา การถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์
นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
ชั้นปี ที่3 จานวน30คน
ที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชา การถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
รู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่ใช้
ศิลปะเป็ นฐาน
เครื่ องมือที่ใช้ใน
การรวบรวม
ข้อมูล/ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลที่ได้
นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างของผูว้ ิจยั
1. ความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับดนตรี และ
ศิลปะจีน
2. พัฒนาการการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
3.ความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการสอน

นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลอง
แบบคู่ขนาน
รายวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน
ได้แก่
1. ความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับภาษาจีน
ในชีวิตประจาวัน
2.งานสร้างสรรค์
3.ความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการสอน
รายวิชา การ
ถ่ายภาพดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค์
1.ความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษา
เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพดิจิตอล
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ตารางที่ 14 ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ
4. ดาเนิ นการทดลอง
ด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่ใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน
5. แบบประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจใน
ดนตรี และศิลปะจีน
6. แบบประเมินงาน
สร้ างสรรค์
7. แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ต่อรู ปแบบการการ
สอน

กลุ่มเป้ าหมาย

รายวิชา กีฬามวยไทย
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-5
จานวน30คน ที่
ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชากีฬามวยไทย
เป็ นวิชาเลือกเสรี

เครื่ องมือ/การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลที่ได้
2. งานสร้างสรรค์
3. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
รู ปแบบการสอน
รายวิชา กีฬามวยไทย
1. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกีฬามวยไทย
2. งานสร้างสรรค์
3.ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อรู ปแบบ
การสอน

ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development: D2) เป็ นกำรประเมินผล (Evaluation: E): กำรประเมิน
และปรับปรุ งแก้ ไขรู ปแบบกำรเรียนกำรสอน
1. การดาเนินการวิจยั
การดาเนิ นการวิจยั ระยะที่ 4 มี จุดมุ่งหมายเพื่ อประเมิ นผลการนารู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานที่ ผู ว้ ิจยั พัฒ นาขึ้ น มาหาประสิ ท ธิ ภาพของรู ป แบบอี กครั้ ง ด้วยการวิพ ากษ์
รู ปแบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน เพื่อนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพ
การใช้งานจริ งในการพัฒนานักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนต่อไป รายละเอียดของการดาเนิ นการ
วิจยั มีดงั นี้
1.1 บันทึกคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และ
ศิลปะจีนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
1.2 บันทึกผลที่ได้จากการประเมินงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
1.3 เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี
และศิลปะจีนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
1.4 เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จากการประเมินงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง
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1.5 บันทึกข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา หลังการใช้รูปแบบ
1.6 บันทึกข้อมูลที่ได้จากการทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนด้วยการ
ใช้ศิลปะเป็ นฐานของนักศึ กษากลุ่ มตัวอย่าง เพื่ อนาไปใช้วิเคราะห์ ร่วมกับข้อมู ลที่ ได้จากการจัด
สนทนากลุ่ม
1.7 ตรวจสอบ ปรับปรุ ง แก้ไขรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
1.8 ขยายผลรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินโดยใช้ ขอ้ มูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัด
ความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีน จากการประเมินงานสร้างสรรค์ จากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างระหว่างทาการทดลองตั้งแต่ตน้ จนสิ้ นสุ ดการวิจยั
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจี นของ
นักศึ กษากลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ เฉลี่ ย ค่าร้ อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีน
ในระดับดีมาก
3.50-4.40 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนใน
ระดับดี
2.50-3.49 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนใน
ระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า มีความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนใน
ระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า มีความความรู ้ เข้าใจในดนตรี และศิลปะจีนใน
ระดับน้อยที่สุด
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
โดยการวิเคราะห์ เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานแล้วเปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ยกับ เกณฑ์ ที่
กาหนด
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สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดี
2.50-3.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า งานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2.3 การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบบัน ทึ ก ผลสะท้ อ นคิ ด ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
วิเคราะห์ เนื้ อหาในส่ วนที่ เป็ นการบรรยาย พรรณนาด้านความตระหนักในคุ ณค่าของดนตรี และ
ศิลปะจีน จากนั้นนาไปแปลความโดยกาหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของ Likert สาหรับความคิดเห็นที่ดี
หมายถึง ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับ 3.50 เป็ นต้นไป
2.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการวิ เคราะห์ เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานแล้ว
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับเกณฑ์ในการแปลผลกาหนดดังนี้
4.50-5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
ในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
ในระดับดี
2.50-3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
ในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้น
ในระดับน้อยที่สุด
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ตารางที่ 15 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation: E):
การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการเรี ยนการสอน
การวิเคราะห์
ข้อมูล

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ

นักศึกษากลุ่ม
ทดลอง จานวน
30 คน

แบบทดสอบวัด
ความรู ้ ความ
เข้าใจในดนตรี
และศิลปะจีน

เปรี ยบเทียบ
คะแนน
ก่อนหลังใช้
รู ปแบบ ใช้ค่า
t-test และการ
ประมาณค่า

ประเมิน
พัฒนาการใน
งาน
สร้างสรรค์

ประเมินหลังใช้ นักศึกษากลุ่ม
รู ปแบบ
ทดลอง จานวน
30 คน

แบบประเมิน
งานสร้างสรรค์

ประเมินความ
พึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่าง

ประเมินหลังใช้ นักศึกษากลุ่ม
รู ปแบบ
ทดลอง จานวน
30 คน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อรู ปแบบการ
สอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน

เปรี ยบเทียบ
คะแนนงาน
สร้างสรรค์
เปรี ยบเทียบ
คะแนนสัปดาห์
ที่ 2/4/6/8
ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลความหมาย
ตามแนวคิด
Likert/เชิง
คุณภาพ
ตรวจสอบสาม
เส้าด้านข้อมูล
(Truangulation)

วัตถุประสงค์

วิธีการ

ประเมิน
ทดสอบก่อน/
ความรู ้ ความ หลังใช้รูปแบบ
เข้าใจในดนตรี
และศิลปะจีน

ปรับปรุ งแก้ไข วิเคราะห์ผลการ นักศึกษากลุ่ม
รู ปแบบ
ประเมินทั้งหมด ทดลอง จานวน
30 คน

ผลที่ได้
ผลเปรี ยบเทียบ
คะแนนความรู ้
ความเข้าใจใน
ดนตรี และ
ศิลปะจีน
ก่อนและหลัง
การใช้
รู ปแบบฯ
ผลเปรี ยบเทียบ
คะแนน
สร้างสรรค์

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ต่อรู ปแบบการ
สอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน

รู ปแบบที่
ปรับปรุ ง
ใหม่พร้อม
นาไปขยายผล
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การด าเนิ น การใช้รูป แบบการสอนที่ ใ ช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Mo d e l)
นารู ป แบบรู ป แบบการสอนที่ ใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Mo d e l) ไปทดลองแบบคู่ขนานกับ รายวิชาดังต่อไปนี้
1. รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชี วิตประจาวัน ได้แก่ นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่ างประเทศชั้น ปี ที่ 4 คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ที่ ล งทะเบี ย นใน
รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจาวันในภาคเรี ยนที่ 1/2559 จานวน30คน เป็ นจานวน 4 คาบ ในหัวข้อ
เรื่ องการออกแบบแอพพลิเคชัน่ ยอดนิยมของจีน เป็ นจานวน 4 คาบ
2. รายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปี ที่3 จานวน30คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อเรื่ อง การถ่ายภาพตามแนวคิดด้านสื่ อความหมาย
3. รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-5 จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชากี ฬ ามวยไทยเป็ นวิชาเลื อกเสรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นจานวน
4 คาบ ในหัวข้อ การไหว้ครู และท่าร่ ายรา
โดยสรุ ปเป็ นรายละเอียดได้ในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 สรุ ปการดาเนินงานขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล
(Evaluation: E): ของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1. รายวิชา
ทดสอบก่อน/หลัง
ภาษาจีนใน
ใช้รูปแบบ
ชีวิตประจาวัน
ประเมินความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาจีน
ในชีวิตประจาวัน
2. รายวิชา การ
ถ่ายภาพดิจิตอล
เชิงสร้างสรรค์
ประเมินความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพดิจิตอล
เชิงสร้างสรรค์
3. รายวิชา กีฬา
มวยไทย
ประเมินความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกีฬา
มวยไทย
ประเมินงาน
สร้างสรรค์
ประเมินความพึง
พอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง

ประเมินหลังใช้
รู ปแบบ
ประเมินหลังใช้
รู ปแบบ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื่ องมือ

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลที่ได้

1. นักศึกษาสาขา
การสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่าง
ประ เทศ ชั้นปี ที4่
กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน

1. แบบทดสอบวัด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาจีน
ในชีวิตประจาวัน

1. เปรี ยบเทียบ
คะแนนก่อนหลัง
ใช้รูปแบบ ใช้ค่า ttest และการ
ประมาณค่า

2. นักศึกษา
นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปี ที่3
จานวน30คน ที่
ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชา การถ่าย
ภาพดิ จิตอลเชิง
สร้างสรรค์
3. นักศึกษาชั้นปี ที่
1-5 จานวน30คน
ที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชากีฬามวย
ไทยเป็ นวิชาเลือก
เสรี

2. แบบทดสอบวัด 2. คะแนนการ
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างสรรค์ชิ้นงาน
เกี่ยวกับการถ่าย
ภาพดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค์

ผลเปรี ยบเทียบ
คะแนนความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาจีน
ในชีวิตประจาวัน
ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบ
ผลเปรี ยบเทียบ
คะแนนความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพดิจิตอล
ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบ

3. แบบทดสอบวัด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกีฬามวย
ไทย

แบบประเมินงาน
สร้างสรรค์
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบ

คะแนนงาน
สร้างสรรค์
ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลเปรี ยบเทียบ
คะแนนความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกีฬามวย
ไทยก่อนและ
หลังการใช้
รู ปแบบ
คะแนนงาน
สร้างสรรค์
ค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบ
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วิธีดาเนินการ
หลังจากการหาคุ ณ ภาพของรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ มงาน
สร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Mo d e l) พร้ อ มทั้ง ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ผูว้ ิจยั นารู ปแบบการสอนอ่านที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นนี้ ไปทดลองใช้พบว่า มี
คุ ณ ภาพเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Mo d e l) นี้ จึงมีความเหมาะสมและสมบูรณ์
พร้อมที่จะนาไปใช้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการทดลองแบบคู่ขนาน ดังนี้
1. ด าเนิ นการติ ด ต่ อ สอบถามอาจารย์ป ระจ าสาขาการสอนภาษาจี น ในฐานะ
ภาษาต่ างประเทศ ผูร้ ั บ ผิดชอบสอนรายวิช าภาษาจี น ในชี วิตประจาวัน อาจารย์ป ระจาภาควิช า
เทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาการถ่ ายภาพดิ จิตอลเชิ งสร้ างสรรค์และอาจารย์
ประจาภาควิชาพื้นฐานสาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบสอนรายวิชากี ฬามวยไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ขอให้ท างบัณ ฑิ ตวิทยาลัยออกหนังสื อนาในการขอทดลองงานวิจยั แบบคู่ ข นาน
ไปยังอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว
3. ชี้ แจง ท าความเข้าใจกับ อาจารย์ผูส้ อนเกี่ ย วกับ การน ารู ป แบบการสอนไปใช้ก ับ
กลุ่ ม ตัว อย่า ง เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบทั้ง หมดของรู ป แบบการสอน แผนการสอน การวัด และ
ประเมินผล เพื่อให้ผลการสอนตามรู ปแบบเกิดประโยชน์มากที่สุด
4. ทดสอบก่อนการใช้รูปแบบการสอนกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
5. ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ดังนี้
5.1 รายวิช าภาษาจี น ในชี วิต ประจ าวัน แผนการจัด การเรี ย นการสอนที่ 1 เรื่ อ ง
แอพพลิเคชัน่
5.2 รายวิชาการถ่ายภาพดิ จิตอลเชิ งสร้ างสรรค์ แผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ 3
เรื่ องการถ่ายภาพตามแนวคิดด้านสื่ อความหมาย
5.3 รายวิช ากี ฬามวยไทย แผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ 3 เรื่ องการไหว้ครู และ
ท่าร่ ายรา
6. อาจารย์ผูส้ อนที่ เป็ นอาสาสมัครในการทดลองแบบคู่ ขนานทั้ง 3 ท่ าน บันทึ กการ
ทางาน การทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน พร้อมให้คะแนนการสร้างสรรค์งาน
7. ทดสอบหลังเรี ยน
8. ผูเ้ รี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่ใช้ศิลปะเป็ นฐาน
9. ผู ้วิ จ ัย น าข้อ มู ล มาวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล หลั ง การใช้ รู ป แบบ การเก็ บ ข้อ มู ล เสร็ จ สิ้ น

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี วตั ถุ ประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอน
โดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี 2) เพื่ อ
เปรี ย บเที ย บความรู ้ ความเข้า ใจของนัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ดนตรี แ ละศิ ล ปะจี น ที่ เรี ย นตามรู ป แบบ
การสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ก่ อ นและหลัง เรี ย น 3) เพื่ อ ศึ ก ษา
พัฒนาการในงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน และ 5) เพื่อศึกษาผลของการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนาน
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั ในลักษณะของงานวิจยั และพัฒนา (Research and
Development: R&D)โดยใช้วธิ ี การวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ด้วยวิธีการมี
การเชิ งคุณภาพ (Quantitative Research) และเชิงปริ มาณ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพสนับ สนุ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Embedded Design) และการตรวจสอบแบบสามเส้ าด้าน
ข้อมูล มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตอนที่ 3ผลการนารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ไปทดลองแบบคู่ขนานกับรายวิชาภาษาจีนใน
ชี วิตประจาวัน สาขาวิชาการสอนภาษาจี นฯ รายวิชาการถ่ ายภาพดิ จิตอลเชิ งสร้ างสรรค์ ภาควิชา
เทคโนโลยีก ารศึ ก ษาและรายวิ ช ากี ฬ ามวยไทย สาขาวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ผลกำรพั ฒ นำและหำคุ ณ ภำพรู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิล ปะเป็ นฐำน เพื่ อ ส่ งเสริ ม งำน
สร้ ำงสรรค์ สำหรั บนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี โดยการทดลองแบบคู่ขนานกับรายวิชา
ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ รายวิชาการถ่ายภาพดิ จิตอลเชิ ง
สร้ างสรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึ กษาและ รายวิชากี ฬามวยไทย สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา
ในขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อออกแบบ
พัฒ นารู ป แบบ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบ และพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบดังนี้
1. ผลของการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ ม
งานสร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่มาจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐานมาใช้ในการออกแบบและพัฒนา มีผลดังนี้
1.1 ผลการออกแบบรู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์ มีผลการสังเคราะห์และการพัฒนาตามองค์ประกอบของรู ปแบบดังนี้
1.1.1 ผลการสังเคราะห์ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ และผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
แบบปั ญญานิ ยมหรื อพุทธิ นิยม (Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (A Theory
of Meaningful Verbal Learning) แนวคิดของมาร์ ซาโน (Marzano) แนวคิดของ Bloom's Taxonamy
Revised ความคิดสร้างสรรค์เป็ นฐาน ทอร์แรนซ์ (Torrance) ที่มีความสาพันธ์กนั ดังภาพที่ 11
1.1.2 ผลการพัฒ นาหลัก การ วัตถุ ประสงค์ กระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ และ
การวัดและประเมิ น ผลของรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์
ดังภาพที่ 11

แนวคิด ทฤษฎี
- ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Theory)
(Torrance, 1962 (Carl Gustav Jung, 1875 - 1961) (Wallas, 1962)
-ทฤษฏีการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy)
-แนวคิดการสอนด้วยศิลปะเป็ นฐาน (Art base Learning ) แอน แพทเทอสัน
และคณะ(2009: 4) ลีโอนาร์ ด เบิร์นเสตน (Leonard Bernstein, 1992)
ลินดา ไนแมน แอน แพทเทอสัน และคณะ (2009: 13) นิค นิสซี่ (Nick
Nissley, 2010:5)นิค นิสซี่ (Nick Nissley, 2010: 13) โรเบิร์ต ลินช์ (Robert
ภาพที
Lynch,่ 11
อ้างถึงใน Nick Nissley, 2010: 10)ชิดเซนต์มีไฮล์ ดิวอี้ เกรเดล
ยูพิทิสและสมิธริ ม (Csikszentmihalyi, 1996; Dewey, 1934; 1938; Gradle,
2009; Upitis and Smithrim, 2003) เบอร์ นาฟอร์ด บราวน์ โดเฮตี้ และแมค
รอเลนท์ (Burnaford, Brown, Doherty and McLaughlin, 2007)
-ทฤษฏีการเรี ยนรู้อย่างมีความหมายออซูเบล (Ausubel , David, 1963)
-แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะสร้างสรรค์ (Creative work) Autor,2007 อ้างถึงใน
21st Century Skills, Learning for Living in Our Times, Trilling and Fadel,
2009: 9
- ทฤษฏีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) Seymour Papert (19501960)
- ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) Jean Piaget (1967)
Cognitive Construtivism และ Lev Vygotsky Social Construtivism
-แนวคิดการสร้างสรรค์เป็ นฐาน (Creative base Learning)
วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์

ข้ อมูลพืน้ ฐำนสำหรับกำรพัฒนำรู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2556 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี ในสาขาครุ ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี ) 2554
วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 21st Century Skills เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (2549-2553) กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551-2565) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรพัฒนำรู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
จากแนวคิดกระบวนการคิดอย่างสร้ างสรรค์สู่ การศึกษาในศตวรรษใหม่ การให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 เป็ น
การศึกษาที่จะทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วรวมถึงโอกาสและสิ่ งที่เป็ นไปใหม่ๆ ที่น่าติดตามค้นหา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึกษาที่ให้ผเู ้ รี ยนเกี่ยวข้องกับปั ญหาอันเป็ นจริ ง เกี่ยวข้องกับความเป็ นมนุษย์และ
คาถามเกี่ยวกับอนาคตเชิ งวัฒนธรรม สังคมและสากลไม่จากัดอยูแ่ ต่ในห้องเรี ยน ผูส้ อนจะเปลี่ยนจากผูถ้ ่ายทอดความรู้
ไปเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือต่อผูเ้ รี ยนเป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสื บค้น (create a
culture of inquiry) (กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา:กรณี ทศั นะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 – 2556, จาก:
http://lripsm.wix.com/21st#!about_us/cjg9) (สื บค้นเมื่อ 6 กันยายน2558) การจัดการศึกษาแบบเดิมมุ่งเน้นไปที่ความ
เป็ นจริ ง การจดจา ทักษะเบื้องต้น และการทดสอบที่ยงั ไม่ได้สร้ างเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เฉกเช่นระบบการศึกษาในประเทศฟิ นแลนด์และสิ งคโปร์ ได้เริ่ มนาแนวคิดการเรี ยนแบบสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเป็ นฐานเพื่อผลสัมฤทธิ์ ที่สูงขึ้นให้กบั ผูเ้ รี ยน(Trilling and Fadel, 2009: 57)
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ภาพที่ 11 ผลการสังเคราะห์ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน

ภาพที่ 12 รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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จากภาพที่ 12 พบว่ารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ประกอบด้ว ย 5 องค์ป ระกอบ คื อ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลและเงื่อนไขการนาไปใช้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the Creative Thinking: S) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทบทวนความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน โดยใช้รูปภาพผลงานศิลปะ คลิปวีดีโอเกี่ยวกับงานศิลปะ การตั้ง
คาถาม ฯลฯ เป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
เนื้ อหาในรายวิชาได้ ผูส้ อนนาเสนองานสร้างสรรค์ที่ผเู ้ รี ยนต้องร่ วมกันสร้างสรรค์ พร้อมทั้งชี้ แจง
ตัวชี้วดั ในการจัดการเรี ยนการสอนอันเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั กับแนวความคิดในการสร้ างสรรค์งาน (Introduction of the
Creative Work Concept: I) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้
เนื้ อ หาสาระที่ ส าคัญ ของรายวิช าและสอนเนื้ อ หาสาระที่ ส าคัญ ของรายวิช า มี ก ารอธิ บ ายและ
ยกตัวอย่างประกอบด้วย การใช้สื่อนา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ในสาระสาคัญของดนตรี และศิลปะ
จีน พร้ อมทั้งสาธิ ตและยกตัวอย่าง (Demonstation) เป็ นขั้นให้ประสบการณ์ ทางศิลปะสร้ างสรรค์
(Experience) ยกตั ว อย่ า งชิ้ น งาน Best Practice เป็ นการน าทางความคิ ด ริ เริ่ ม อาจมี ศิ ล ปิ น
นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สื บ เสาะหาข้อมูล (Inquiry) ในการสร้ างชิ้ นงานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนระดมความคิ ดร่ วมกัน และ
ปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting the Creative Work: P) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ น
การให้ผูเ้ รี ยนได้นาเสนอแนวคิดและวิธีการสร้ างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างอิสระ โดยผลงาน
ศิลปะต้องเชื่อมโยงกับความรู ้ที่ได้รับในแต่ละหัวข้อ
ขั้นที่ 5 ขั้น ประเมิ น และสะท้ อ นผล (Assess and Reflects Ability of Art Awareness
and Appreciation: A) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินผลชิ้ นงานสร้ างสรรค์และสะท้อนผลให้เห็ นถึ ง
ความรู ้ การสร้างสรรค์และการชื่ นชมในคุณค่าของศิลปะ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในงาน
สร้ างสรรค์แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ดนตรี และศิ ลปะจีน แล้วให้ขอ้ มู ล ป้ อนกลับ
(Feedback)
สาหรับเงื่อนไขสาคัญในการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้ างสรรค์ ส าหรับ นัก ศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี ไ ปใช้ให้ประสบผลส าเร็ จ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยน นามากาหนด
เงื่อนไขสาคัญในการนารู ปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็ จ เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
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ของรู ปแบบด้วยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน และประเมินประสิ ทธิ ภาพโดยการนาไปใช้จริ งกับนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับการทดลองคู่ขนานกับรายวิชาอื่น ๆ อีก3รายวิชาได้แก่ รายวิชาสาขาการสอน
ภาษาจีนฯ รายวิชาของภาคเทคโนโลยีการศึกษาและรายวิชาของสาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา พบว่ามี
เงื่อนไขในการนารู ปแบบไปใช้ให้ประสบผลสาเร็ จ คือ
1. ผูส้ อนต้องมีการเรี ยนรู ้ หรื อมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับศิลปะเบื้องต้น
2. มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือในการเลือกตัวอย่างหรื อต้นแบบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ เป็ น
ฐาน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ แผนการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือ กาหนดรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ
ของคู่มือ ออกแบบหน่วยการเรี ยนการสอนและแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
(ภาคผนวก ค)
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิ งโครงสร้างของร่ างรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (SILPA Model) และการแก้ไข
ปรับปรุ ง
1. การตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของร่ างรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (SILPA Model)และการแก้ไข
ปรับปรุ ง โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน ผลการตรวจสอบพบว่า รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐาน ตามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในภาพรวม มีความเหมาะสม/สอดคล้อง อยู่ในระดับมาก
(  = 4.44, S.D.= 0.60) และคู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (SILPA Model) อยู่
ในระดับมากที่ สุด (  = 4.54, S.D.= 0.50) เมื่ อพิ จารณารู ปแบบการสอนที่โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
แยกเป็ นรายข้อพบว่า การกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนมีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่
ในระดับมาก (  = 4.44, S.D.= 0.15) องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน (แต่ละองค์ประกอบ)
ได้แก่องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสม/สอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(  = 4.55, S.D.= 0.00) องค์ประกอบเชิงกระบวนการ มีความเหมาะสม/สอดคล้อง อยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.40, S.D.= 0.06) และองค์ป ระกอบเชิ งเงื่ อ นไขการน ารู ปแบบ ไปใช้มี ค วามเหมาะสม/
สอดคล้อง อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.44, S.D.= 0.00) (รายละเอียด ดังแสดงในภาคผนวก ง) ซึ่ งตอบ
คาถามการวิจยั ข้อที่ 1 และสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
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2. การแก้ไข/ปรับปรุ งร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (SILPA Model) จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิ ง
โครงสร้างของร่ างรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน (SILPA Model) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่าไม่ มี ขอ้ ใดที่ มี ค่ าความสอดคล้องต่ ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
น้อยกว่า 1.00) อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ได้นาข้อแนะนาเสนอแนะเพิ่มเติ มของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ ง
แก้ไขรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
(SILPA Model) เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2.1 ปรับ แก้ไข รายละเอียดด้านองค์ประกอบเชิ งหลักการและวัตถุ ประสงค์ โดย
แก้ไขคาว่า ผูเ้ รี ยน เป็ น นักศึกษา ให้เหมือนกันทุกจุด
2.2 เพิ่มเติมรายละเอียดด้านองค์ประกอบเชิงกระบวนการ
ในขั้นที่ 1 โดยใส่ ขอ้ ความ อาจารย์ให้นกั ศึกษาดู รูปภาพ คลิ ปวีดีโอ ตั้งคาถาม
เพื่อกระตุน้ นักศึกษา โดยใส่ ให้เหมือนกันทุกจุด
ขั้นที่ 2 ให้เพิ่มตัวอย่างที่ให้นกั ศึกษาเกิดมโนทัศน์ เน้นความเป็ นความคิดรวบ
ยอดไม่ใช่เนื้อหา ให้เกณฑ์การเลือกตัวอย่างชิ้นงานในแต่ละแผน
ขั้นที่ 3 อธิ บายเพิ่มเติมว่านักศึกษาเรี ยนแล้วต้องเกิดอะไร ทาอะไรได้ในแต่ละ
แผน ไม่ควรใช้ คาว่านวัตกรรม ให้ใช้คาว่าการสร้างผลงาน
ขั้นที่ 5 ให้นกั ศึกษาร่ วมกันสะท้อนคิด มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นผลงานศิลปะ
เปิ ดโอกาสให้แสดงออกอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ดี และผูส้ อนควรขยายความเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่สมบูรณ์
2.3 องค์ป ระกอบด้า นเงื่ อ นไข ปรั บ เนื้ อ หาให้ พ อกลับ การวิ จ ัย 8 สั ป ดาห์ เพิ่ ม
ระยะเวลาในแต่ ล ะขั้น ว่าใช้เวลาเท่ าไร กี่ น าที ให้ ชัดเจน แตกประเด็ น ของประเภทกิ จกรรมให้
ละเอียด ลงรายละเอียดสื่ ออุปกรณ์ที่ใช้ให้ชดั เจน
โดยสามารถสรุ ปขั้นตอนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 17 สรุ ป ขั้น ตอนการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
กิจกรรมการเรี ยน
การสอน

บทบาทของ
ผูเ้ รี ยน

บทบาทของ
ผูส้ อน

เพื่อทบทวนความรู ้
เดิมของผูเ้ รี ยนมา
เป็ นพื้นฐานในการ
สอนโดยการใช้
ศิลปะเป็ นฐาน

โดยใช้รูปภาพผลงาน
ศิลปะ คลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับงานศิลปะ
การตั้งคาถามฯลฯ
เพื่อกระตุน้ ความรู ้เดิม
และทาแบบฝึ กหัด
ประจาบท

ดาเนินกิจกรรม
การสอนที่จะ
ช่วยกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนแสดง
ความรู ้เดิมที่มี
อยูอ่ อกมาให้
ได้มากที่สุด

เพื่อเป็ นการนาสู่
มโนทัศน์
(Content) เป็ นการ
ให้ความรู ้ เนื้อหา
สาระที่สาคัญของ
รายวิชาและสอน
เนื้อหาสาระที่
สาคัญของรายวิชา

มีการอธิบายและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบด้วยการใช้
สื่ อนา เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความรู ้ใน
สาระสาคัญของดนตรี
และศิลปะจีน พร้อม
ทั้งสาธิตและ
ยกตัวอย่าง
(Demonstation) เป็ น
ขั้นให้ประสบการณ์
ทางศิลปะสร้างสรรค์
(Experience)
ยกตัวอย่างชิ้นงาน
Best Practice เป็ น
การนาทางความคิด
ริ เริ่ ม อาจมีศิลปิ น
นักออกแบบหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้
ข้อมูล แนวคิด

แสดงความรู ้ที่มีอยู่
ผ่านกิจกรรมที่
อาจารย์ผสู ้ อน
จัดเตรี ยมไว้ เช่น
ตอบคาถามของ
อาจารย์ผสู ้ อน บอก
ความเข้าใจจากภาพ
ศิลปะที่เห็น
ฝึ กคิดวิเคราะห์
ผลงานศิลปะที่
อาจารย์นามาให้
เป็ นตัวอย่าง

ขั้นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

1. ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน
(Stimulate the
Creative Thinking:
S)

2. ขั้นแนะนาให้รู้จกั
กับแนว ความคิดใน
การสร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work
Concept: I)

เลือกตัวอย่าง
ผลงานศิลปะที่
สะท้อนแนวคิด
เข้าใจง่าย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดเป็ น
แนวทางในการ
สร้างสรรค์
ชิ้นงานของ
ตนเองกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
วิเคราะห์
ตัวอย่างผลงาน
ที่นามานาเสนอ
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ตารางที่ 17 สรุ ป ขั้น ตอนการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อ)
ขั้นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

3. ขั้นเรี ยนรู ้โดยการ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสื บ
ปฏิบตั ิ (Learning by เสาะหาข้อมูล
Doing: L)
(Inquiry) ในการ
สร้างชิ้นงานเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ค้นคว้าความรู ้
เพิ่มเติม ระดม
ความคิดร่ วมกัน
และร่ วมกัน
ปฏิบตั ิการ
(Doing) เป็ นขั้น
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
ผ่านศิลปะ
(Making)
4. ขั้นนาเสนอ
เพื่อเป็ นการให้
ผลงาน
ผูเ้ รี ยนได้นาเสนอ
(Presenting the
แนวคิดและวิธีการ
Creative Work: P) สร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองอย่าง
อิสระ โดยผลงาน
ศิลปะต้อง
เชื่อมโยงกับความรู ้
ที่ได้รับในแต่ละ
หัวข้อ

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน

บทบาทของ
ผูเ้ รี ยน

บทบาทของ
ผูส้ อน

ระดมสมอง ค้นคว้า
หาข้อมูล เพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
ออกแบบชิ้นงาน

ผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองจากการ
เรี ยนรู ้ มีอิสระใน
การสร้างสรรค์
ชิ้นงานแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้การ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
กับผูอ้ ื่น ให้ความ
ร่ วมมือช่วยเหลือ
กัน การดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ
ร่ วมกับกลุ่ม

ช่วยกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนแสดง
ความคิด
ให้คาแนะนา
ปรึ กษา
สอบถามความ
คืบหน้าของ
ชิ้นงาน

ผูเ้ รี ยนสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยการสร้าง
งานจากเนื้อหาที่ได้
เรี ยนรู ้ มีการนาเสนอ
ผลงาน ถามตอบข้อ
สงสัย ผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
วิจารณ์ผลงานศิลปะ
ของแต่ละกลุ่ม

ผูเ้ รี ยนนาเสนอ
ความคิดรวบยอด
ผ่านผลงานศิลปะที่
สร้างสรรค์ข้ ึนมา
และสามารถถาม
ตอบข้อสงสัย
ร่ วมกับผูเ้ รี ยนคน
อื่นๆได้

ซักถามเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะที่
ผูเ้ รี ยน
สร้างสรรค์ข้ ึน
มีการขยาย
ขอบเขตความรู ้
เพิ่มเติมเพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่
ผูเ้ รี ยน
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ตารางที่ 17 สรุ ป ขั้น ตอนการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อ)
ขั้นตอนการสอน

วัตถุประสงค์

5. ขั้นประเมินและ
สะท้อนผล
(Assess and Reflects
ability of Art
Awareness and
Appreciation: A)

เพื่อประเมินผล
ชิ้นงานสร้างสรรค์
และสะท้อนผลให้
เห็นถึง ความรู ้
การสร้างสรรค์
และการชื่นชมใน
คุณค่าของศิลปะ
โดยใช้แบบ
ประเมิน
ความสามารถใน
งานสร้างสรรค์
แบบทดสอบ
ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดนตรี และ
ศิลปะจีน แล้วให้
ข้อมูลป้ อนกลับ
(Feedback)

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน
ผูเ้ รี ยนและอาจารย์
ผูส้ อนร่ วมกัน
ประเมินผลจาก
ผลงานศิลปะที่
สร้างสรรค์ข้ ึนมา

บทบาทของ
ผูเ้ รี ยน

บทบาทของ
ผูส้ อน

ผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์
อย่างกระตือรื อร้น
ให้ความร่ วมมือ
ช่วยเหลือกัน การ
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆร่ วมกับกลุ่ม
รับฟังและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมีการเรี ยนรู ้
จากกลุ่มและช่วยให้
กลุ่มเกิดการเรี ยนรู ้

สรุ ปผลของการ
สร้างสรรค์
ชิ้นงานของ
นักศึกษา

หลังจากได้ค่าคุ ณภาพของรู ปแบบการสอนและผ่านการปรั บปรุ งแก้ไขทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ติดต่อประสานงานเพื่อออกเอกสารขอความร่ วมมือไปยังอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาภาษาจีนใน
ชี วิตประจาวัน สาขาวิชาการสอนภาษาจี นฯ รายวิชาการถ่ ายภาพดิ จิตอลเชิ งสร้ างสรรค์ ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและ รายวิชากี ฬามวยไทย สาขาวิทยาศาสตร์ การกี ฬา ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้มีการขอความร่ วมมือไป
ยังอาจารย์ที่เป็ นกลุ่มอาสาสมัครในการทาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อแนะนารายละเอียดของรู ปการสอนโดยใช้
ศิ ล ปะเป็ นฐาน คู่ มื อ การใช้รู ป แบบ ตัว อย่า งแผนการจัด การเรี ย นการสอนและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประกอบการวิจยั โดยให้อาจารย์ท้ งั 3 ท่าน ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามหน่ วยการ
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เรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับรายวิชาของตนเอง จากนั้นนาแผนการจัดการเรี ยนสอนที่ได้มาใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ ดังสรุ ปได้ในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 สรุ ป ขั้น ตอนการดาเนิ น การสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ ง เสริ ม งานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สัปดาห์ที่

หัวข้อที่สอน

1
คาบที่ 1-3

ยุคสมัยและ
ราชวงศ์

2
คาบที่ 4-6

นักศึกษานาเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หัวข้อยุคสมัยและ
ราชวงศ์

ขั้นตอนการจัดการเรี ยน
การสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S)
ขั้นที่2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั กับ
แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work Concept: I)
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน
(Presenting the Creative
Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
สะท้อนผล
(Assess and Reflects ability
of Art Awareness and
Appreciation: A)

สื่ อ อุปกรณ์ที่ใช้

ภาระงาน

รู ปภาพ คลิปวีดีโอ
คาถามกระตุน้
กระตุน้ ความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวอย่างผลงาน
ศิลปะ

งานสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับยุค
สมัยและ
ราชวงศ์

งานศิลปะ
สร้างสรรค์ที่
นักศึกษา
ออกแบบมา

นาเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหน้า
ชั้นเรี ยน
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ตารางที่ 18 สรุ ป ขั้นตอนการดาเนิ นการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อ)
สัปดาห์ที่

หัวข้อที่สอน

3
คาบที่ 7-9

เครื่ องดนตรี และ
เพลงจีน

4
คาบที่
10-12

นักศึกษานาเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หัวข้อดนตรี และ
เพลงจีน

5
คาบที่
13-15

หัตถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน

ขั้นตอนการจัดการเรี ยน
การสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S)
ขั้นที่2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั กับ
แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work concept: I)
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ (Learning by Doing:
L)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน
(Presenting the Creative
Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
สะท้อนผล
(Assess and Reflects ability
of Art Awareness and
Appreciation: A)
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S)
ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั
กับแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work Concept: I)
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ

สื่ อ อุปกรณ์ที่ใช้

ภาระงาน

รู ปภาพ คลิปวีดีโอ
คาถามกระตุน้
กระตุน้ ความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวอย่างผลงาน
ศิลปะ

งานสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับเครื่ อง
ดนตรี และ
ศิลปะจีน

งานศิลปะ
สร้างสรรค์ที่
นักศึกษา
ออกแบบมา

นาเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหน้า
ชั้นเรี ยน

รู ปภาพ คลิปวีดีโอ
คาถามกระตุน้
กระตุน้ ความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวอย่างผลงาน
ศิลปะ

งานสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับ
หัตถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน
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ตารางที่ 18 สรุ ป ขั้นตอนการดาเนิ นการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ต่อ)
สัปดาห์ที่

หัวข้อที่สอน

6
คาบที่
16-18

นักศึกษานาเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หัวข้อหัตถกรรม
และศิลปกรรมจีน

7
คาบที่
19-21

อุปรากรจีน

8
คาบที่
22-24

นักศึกษานาเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หัวข้ออุปรากรจีน

ขั้นตอนการจัดการเรี ยน
การสอน
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน
(Presenting the Creative
Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
สะท้อนผล
(Assess and Reflects ability
of Art Awareness and
Appreciation: A)
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S)
ขั้นที่2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั กับ
แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work Concept : I)
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน
(Presenting the Creative
Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
สะท้อนผล
(Assess and Reflects ability
of Art Awareness and
Appreciation: A)

สื่ อ อุปกรณ์ที่ใช้

ภาระงาน

งานศิลปะ
สร้างสรรค์ที่
นักศึกษา
ออกแบบมา

นาเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหน้า
ชั้นเรี ยน

รู ปภาพ คลิปวีดีโอ
คาถามกระตุน้
กระตุน้ ความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวอย่างผลงาน
ศิลปะ

งานสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับเครื่ อง
ดนตรี และ
ศิลปะจีน

งานศิลปะ
สร้างสรรค์ที่
นักศึกษา
ออกแบบมา

นาเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหน้า
ชั้นเรี ยน
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ตารางที่ 19 สรุ ป ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั และการทดลองแบบคู่ขนานกับรายวิชาภาษาจี นใน
ชีวติ ประจาวัน
สัปดาห์ที่

หัวข้อที่สอน

1
คาบที่
1-3

รายวิชาภาษาจีน
ในชีวติ ประจาวัน
หัวข้อ
แอพพลิเคชัน่
ของจีน

2
คาบที่
4-6

นักศึกษานาเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หัวข้อ
แอพพลิเคชัน่ จีน

ขั้นตอนการจัดการเรี ยน
การสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S)
ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั
กับแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน
(Presenting the Creative
Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
สะท้อนผล
(Assess and Reflects ability
of Art Awareness and
Appreciation: A)

สื่ อ อุปกรณ์ที่ใช้

ภาระงาน

รู ปภาพ คลิปวีดีโอ
คาถามกระตุน้
กระตุน้ ความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวอย่างผลงานการ
ออกแบบ
แอพพลิเคชัน่

ออกแบบ
แอพพลิเคชัน่
ของตนเอง
พร้อมนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน

งานศิลปะ
สร้างสรรค์
แอพพลิเคชัน่ ที่
นักศึกษา
ออกแบบมา

นาเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหน้า
ชั้นเรี ยน
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ตารางที่ 20 สรุ ปขั้นตอนการดาเนิ นงานวิจยั และการทดลองแบบคู่ขนานกับรายวิชาการถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์
สัปดาห์ที่

หัวข้อที่สอน

1
คาบที่
1-3

รายวิชาการ
ถ่ายภาพดิจิตอล
เชิงสร้างสรรค์
หัวข้อ การถ่ายภาพ
ด้านแนวคิดการสื่ อ
ความหมาย

2
คาบที่
4-6

ขั้นตอนการจัดการเรี ยน
การสอน

ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S)
ขั้นที่2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั กับ
แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work)
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ (Learning by Doing:
L)
นักศึกษานาเสนอ ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน
ผลงานศิลปะจาก (Presenting the Creative
หัวข้อการถ่ายภาพ Work: P)
ด้านแนวคิดการสื่ อ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
ความหมาย
สะท้อนผล
(Assess and Reflects ability
of Art Awareness and
Appreciation: A)

สื่ อ อุปกรณ์ที่ใช้

ภาระงาน

รู ปภาพ คลิปวีดีโอ
คาถามกระตุน้
กระตุน้ ความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
ตัวอย่างผลงานการ
ถ่ายภาพเชิง
สร้างสรรค์

ถ่ายภาพเชิง
สร้างสรรค์
พร้อมนาเสนอ
แนวคิดของ
ตนเอง

งานศิลปะการ
ถ่ายภาพเชิง
สร้างสรรค์

นาเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหน้า
ชั้นเรี ยน
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ตารางที่ 21 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั และการทดลองแบบคู่ขนานกับรายวิชากีฬามวยไทย
สัปดาห์ที่

หัวข้อที่สอน

1
คาบที่
1-3

รายวิชากีฬา
มวยไทย
หัวข้อ การไหว้ครู
และการร่ ายรา

2
คาบที่
4-6

นักศึกษานาเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หัวข้อการไหว้ครู
และการร่ ายรา

ขั้นตอนการจัดการเรี ยน
การสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the
Creative Thinking: S)
ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั
กับแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งาน
(Introduction of the
Creative Work
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ (Learning by Doing:
L)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน
(Presenting the Creative
Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ
สะท้อนผล
(Assess and Reflects ability
of Art Awareness and
Appreciation: A)

สื่ อ อุปกรณ์ที่ใช้

ภาระงาน

รู ปภาพ คลิปวีดีโอ
คาถามกระตุน้
กระตุน้ ความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน

ออกแบบท่า
ไหว้ครู และการ
ร่ ายรา

ท่าการไหว้ครู และ
การร่ ายรา

นาเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหน้า
ชั้นเรี ยน

ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำนเพื่ อส่ งเสริ มงำน
สร้ ำงสรรค์ สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี และผลกำรทดลองแบบคู่ขนำนกับรำยวิชำ
ภำษำจีนในชี วิตประจำวัน สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนฯ รำยวิชำกำรถ่ ำยภำพดิจิตอลเชิ ง
สร้ ำงสรรค์ ภำควิชำเทคโนโลยีกำรศึ กษำและ รำยวิชำกีฬ ำมวยไทย สำขำวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ
จากการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ที่ผา่ นการหาคุณภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว จึงนาไปใช้ใน
สถานการณ์ จริ ง (Implement) กับ กลุ่ ม ตัวอย่า งโดยด าเนิ น การตามกระบวนการ 4 ขั้น ตอนของ
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รู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี (SILPA Model) ดังนี้
ขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีชื่อว่า “SILPA Model” ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 ขั้น การกระตุ ้น ความสนใจผู ้เรี ย น (Stimulate Creative Thinking: S) ด้ว ย
ผลงานศิลปะเป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
เนื้อหาในรายวิชาได้
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเข้าสู่ แนวคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work Concept:
I) เป็ นการแนะนาให้รู้จกั กับ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์งาน
1. ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้ เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชา
2. ขั้น สาธิ ตและยกตัว อย่า ง (Demonstation) เป็ นขั้น ให้ ป ระสบการณ์ ท างศิ ล ปะ
สร้างสรรค์ (Experience) ยกตัวอย่างชิ้นงาน best practice เป็ นการนาทางความคิดริ เริ่ ม อาจมีศิลปิ น
นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
1. ขั้นสื บ เสาะหาข้อมู ล (Inquiry) ในการสร้ างชิ้ นงานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนระดม
ความคิดร่ วมกัน
2. ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็ นการนาเสนอแนวคิ ด
และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็ นขั้นตอนการ
ประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึงความรู ้ การสร้างสรรค์และการชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ดนตรี และศิ ล ปะจี น ที่ เรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยนและจากสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจ
ของนักศึกษาเกี่ ยวกับดนตรี และศิลปะจีน ที่ เรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยนโดยภาพรวมของนักศึกษาก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent ผลปรากฏดังในตารางที่ 22
โดยแสดงผลเป็ นรายข้อได้ดงั นี้
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ตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย (  ) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยน
การสอนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ความรู ้ ความเข้าใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับดนตรี และ
ศิลปะจีน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

กลุ่ม คะแนน
ตัวอย่าง
เต็ม
30
30

30
30

( )

S.D.

t

P

16.36
29.36

3.11
0.84

-24.04

.001

** P< .05

จากตารางที่ 22 พบว่าหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model) นัก ศึ ก ษามี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3
จากการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาจานวน 30 คน ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รวมทั้งหมด
4 ระยะ โดยภาพรวมนักศึกษามีระดับคะแนนการสร้ างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับดี จากคะแนนเต็ม
12 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 10.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.28 เมื่อพิจารณาโดยดูเป็ น 4 ระยะ สามารถ
สรุ ป ได้ดงั นี้ ระยะที่ 1 จะเก็บ ข้อมู ลช่ วงชั่วโมงที่ 4-6 ระยะที่ 2 จะเก็บ ข้อมู ลช่ วงชั่วโมงที่ 10-12
ระยะที่ 3 จะเก็ บ ข้อ มู ล ช่ วงชั่วโมงที่ 16-18 และระยะที่ 4 จะเก็ บ ข้อมู ล ช่ วงชั่วโมงที่ 22-24 โดย
ภาพรวม นักศึ กษามี ค ะแนนดี ข้ ึ นตามลาดับ โดยคะแนนรวมของงานสร้ างสรรค์ที่ 1 นัก ศึก ษามี
คะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 9.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.30 งานสร้างสรรค์ที่ 2 นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 10.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 งานสร้างสรรค์ที่ 3 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 10.30 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 และงานสร้างสรรค์ที่ 4 นักศึ กษามีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่
11.6 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 สามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ช่ วยส่ งเสริ มนักศึกษาให้มีพฒั นาการในการสร้ างสรรค์ชิ้นงานที่สูงขึ้น ซึ่ งตอบคาถามการวิจยั ใน
ข้อที่ 3 ตอบสมมติฐานการวิจยั ในข้อ3 คือ หลังเรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อ
ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ท าให้ ผู ้เรี ย นมี พ ัฒ นาการในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานสู งขึ้นดังนาเสนอในภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 แสดงพัฒนาการของงานสร้างสรรค์ท้ งั 4 ระยะ
จากวัตถุ ประสงค์การวิจ ยั ข้อ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาความคิ ดเห็ นของนักศึ ก ษาที่ มีต่อรู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ ง เสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
(SILPA Model) วิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล โดยหาค่ า เฉลี่ ย (  ) และค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลปรากฏในตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 คะแนนเฉลี่ ย (  ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ข้อที่

ความพึงพอใจ



ด้านการจัดกิจกรรมในการเรี ยน
1
นักศึกษาชอบเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.03
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.17
ทาให้เข้าใจเนื้อหาและการปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น
3
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.37
ทาให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.33
ทาให้สรุ ปความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง
5
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมการเรี ยน
4.70
การสอน
6
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.70
สามารถทาให้นกั ศึกษาคิดริ เริ่ มสิ่ งแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ได้
7
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.53
ทาให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การเรี ยน
ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
8
รู ้สึกกระตือรื อร้นและติดตามเนื้อหาอยูเ่ สมอ
4.17
9
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่ วม 4.33
กิจกรรม
10 การเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้
4.60
สนุกสนานส่งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
11 บรรยากาศในการเรี ยนไม่ตึงเครี ยด
4.47
12

กิจกรรมการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนนี้ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน

4.10

S.D.

ระดับ

ลาดับ

0.66

มาก

7

0.69

มาก

6

0.71

มาก

4

0.66

มาก

5

0.53

มากที่สุด

2

0.46

มากที่สุด

○1

0.57

มากที่สุด

2

0.69
0.66

มาก
มาก

6
5

0.56

มากที่สุด

○1

0.62

มาก

4

0.71

มาก

7
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ตารางที่ 23 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
ข้อที่
13

ความพึงพอใจ

รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสสร้างมนุษย์สมั พันธ์
กับเพื่อนในกลุ่ม
14 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานสามารถศึกษาได้
ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
15 เนื้อหาของบทเรี ยน สอดคล้องกับการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มงานสร้างสรรค์
ด้านระยะเวลาในการเรี ยน
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการทากิจกรรม
มีความเหมาะสม
17 จานวนบทเรี ยน เนื้อหามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับระยะเวลาในการเรี ยน
18 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ทาให้นกั ศึกษาสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้
ตลอดเวลา
ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
19 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
สามารถช่วยในการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ตอ้ งใช้
ความจาได้เป็ นอย่างดี
20 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ทาให้ทราบผลการปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ได้
ทันที อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเอง
ครั้งต่อไป
ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
21 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ทาให้นกั ศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ในกลุ่มมากยิง่ ขึ้น
รวม



S.D.

ระดับ

ลาดับ

4.53

0.68

มากที่สุด

3

4.57

0.62

มากที่สุด

2

4.47

0.62

มาก

4

3.77

0.89

มาก

3

4.13

0.97

มาก

2

4.13

0.77

มาก

○1

4.03

0.80

มาก

3

4.30

0.70

มาก

2

4.50

0.73

มากที่สุด

○1

4.32

0.68

มาก
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จากตารางที่ 23 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิ ล ปะเป็ นฐาน จากภาพรวมนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจมาก มี ก ารตอบรั บ เป็ นอย่ า งดี ท้ ัง ด้า น
บรรยากาศการเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การวัดประเมินผล
งานสร้างสรรค์และการทดสอบวัดความรู ้ ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า 1) ด้านการจัดกิจกรรม
ในการเรี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
สามารถทาให้นักศึ กษาคิ ดริ เริ่ มสิ่ งแปลกใหม่และสร้ างสรรค์ได้ ซึ่ งมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.70, S.D.= 0.46) 2) ด้านบรรยากาศในการเรี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
การเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ สนุ กสนานส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่ งมีความ
พึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (  = 4.60, S.D.= 0.56) 3) ด้านระยะเวลาในการเรี ย น นัก ศึ ก ษา
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษาสามารถ
เกิดการเรี ยนรู ้ ได้ตลอดเวลาซึ่ งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.13, S.D.= 0.77) และ 4.ด้าน
การประเมินผลในการเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่ งมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.50, S.D.= 0.73) สามารถสรุ ปได้วา่ ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.32, S.D.= 0.68) ซึ่ งตอบคาถามการวิจยั
ในข้อที่4 และตอบสมมติฐานการวิจยั ในข้อ4 คือหลังเรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปข้อคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
จากการสอบถามความคิ ดเห็ น ของนัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะ
เป็ นฐานที่ พ ัฒ นาขึ้ น โดยแบ่ ง เป็ นด้า นรู ป แบบ ด้านเนื้ อ หาการจัด การเรี ย นการสอนและด้า น
บรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านรู ปแบบการสอน นักศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน ช่วยให้เกิ ดความเข้าใจในเยื้อหาของ
รายวิชามากยิง่ ขึ้น ช่วยให้การเรี ยนรู ้ง่ายยิง่ ขึ้น ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอดและยอมรับฟั งความคิดเห็นเพื่อนภายในกลุ่มมากยิง่ ขึ้นในการทางานร่ วมกัน รู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานช่วยให้จดจาเนื้อหาได้มากยิง่ ขึ้น เป็ นรู ปแบบการสอนที่มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรู ้สึกชอบและประทับใจเพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่เหมือน
ใครแปลกใหม่ ทาให้ผูเ้ รี ยนที่มีขีดจากัดในการสร้ างสรรค์ได้เปิ ดกว้างความคิดในการสร้ างสรรค์
งาน ทาให้นกั ศึกษาได้รับฟังและเรี ยนรู ้ศิลปะและความเป็ นศิลปากรได้มากยิง่ ขึ้น
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2. ด้านเนื้ อหากิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า
เนื้ อหาที่ นามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนครั้งนี้ มีความเหมาะสม เกิ ดอิสระทาง
ความคิด ท าให้สามารถสรุ ปความคิ ดเป็ น เกิ ดเป็ นความคิดรวบยอด เนื้ อหาในแต่ละแผนมี ความ
กระชับ ไม่ ม ากหรื อ น้ อ ยจนเกิ น ไป และส่ ง เสริ ม ให้ ก ล้ า แสดงออกทางความคิ ด เต็ ม ไปด้ ว ย
จินตนาการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้ ยงั กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์และความ
เป็ นเหตุเป็ นผลทางสติปัญญาอีกด้วย
3. ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่า
การจัดการเรี ยนการสอนตารมรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานไม่มีความตึ ง
เครี ยดในชั้นเรี ยน ไม่ น่าเบื่ อ เน้นความสั ม พันธ์ ระหว่างเพื่ อนและอาจารย์ผูส้ อนได้ดี เกิ ดทัก ษะ
การทางานร่ วมกันเป็ นที ม เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความสนุ ก ผ่อนคลาย เพราะว่าต้องใช้
ความคิดในการสร้างสรรค์อยูต่ ลอดเวลา
จึงสามารถสรุ ปได้ว่ารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานนั้นทาให้นกั ศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน เพราะทาให้เกิ ดการสร้ างสรรค์อย่างแท้จริ ง เกิ ดทักษะการ
ทางานร่ วมกันเป็ นทีม เป็ นการเปิ ดกว้างทางความคิดและพัฒนาทักษะทางอารมณ์และความเป็ นเหตุ
เป็ นผลมากยิง่ ขึ้น (นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ให้ขอ้ มูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559)
ตอนที่ 3 ผลกำรน ำรู ป แบบกำรสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐำนเพื่ อ ส่ งเสริ ม งำนสร้ ำงสรรค์ ส ำหรั บ
นักศึกษำระดับปริ ญญำตรี (SILPA Model) ไปทดลองแบบคู่ขนำนกับรำยวิชำภำษำจี น
ในชี วิ ต ประจ ำวั น สำขำวิ ช ำกำรสอนภำษำจี น ฯ รำยวิ ช ำกำรถ่ ำ ยภำพดิ จิ ต อลเชิ ง
สร้ ำงสรรค์ ภำควิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและรำยวิชำกีฬำมวยไทย สำขำวิทยำศำสตร์ กำร
กีฬำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ในการทดลองแบบคู่ ข นาน ผู ว้ ิจยั ได้น ารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ไปใช้กบั กลุ่ มตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
1. รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชี วิตประจาวัน นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
ชั้นปี ที่ 4จานวน 30 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รายวิชา 468 307 การถ่ ายภาพดิ จิตอลเชิ งสร้ างสรรค์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปี ที่ 3 จานวน 30 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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3. รายวิช า 459 253 กี ฬ ามวยไทย สาขาวิท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1-5
ทุ ก คณะวิ ช าที่ เลื อ กวิ ช ากี ฬ ามวยไทยเป็ นวิ ช าเลื อ กเสรี จ านวน 30 คน คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยในการทดลองแบบคู่ ข นานนั้น อาจารย์ผูเ้ ป็ นอาสาสมัค ร จานวน 3 ท่ าน จะน า
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานไปทดลองใช้จานวน 1 แผนการเรี ยน ระยะเวลา 2 สัปดาห์
และเก็บข้อมูลดังนี้
1. การเปรี ยบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
2. คะแนนการสร้ า งสรรค์ชิ้ น งานที่ ใ ช้รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
3. ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
โดยผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการทดลองแบบคู่ขนานดังนี้
1. การเปรี ย บคะแนนก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นด้ว ยรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะ
เป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรั บนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี (SILPA Model) รายวิชา
ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน รายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ และรายวิชากีฬามวยไทย
ตารางที่ 24 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย (  ) ของกลุ่มคู่ขนานก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ในรายวิชาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน

กลุ่ม
ตัวอย่าง

คะแนน
เต็ม

( )

S.D.

t

P

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

30
30

20
20

12.10
17.10

2.33
1.49

-11.63

.001

จากตารางที่ 24 พบว่าหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model) นัก ศึ ก ษามี
ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ ภาษาจี น ในชี วิตประจาวัน หัวข้อการออกแบบแอพพลิ เคชั่น โดยมี
คะแนนเฉลี่ ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 12.10 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.33 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
เท่ากับ 17.10 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยน
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และหลังเรี ยนพบว่ามี ค่าที (t) เท่ ากับ -11.63 สรุ ป ได้ว่าคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 25 สรุ ปผลการนารู ปแบบไปใช้กบั กลุ่ มคู่ขนาน การเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ย (  ) ของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ในรายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์

กลุ่ม
ตัวอย่าง

คะแนน
เต็ม

( )

S.D.

t

P

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

30
30

20
20

11.06
17.20

2.06
1.58

-17.78

.001

จากตารางที่ 25 พบว่าหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model) นัก ศึ ก ษามี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพดิจิตอลเชิ งสร้างสรรค์ หัวข้อการถ่ายภาพตามแนวความคิด
การสื่ อสารความหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 11.06 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
2.06 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ย นเท่ากับ 17.20 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 เมื่อทดสอบความ
แตกต่ า งของคะแนนก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นพบว่ามี ค่ าที (t) เท่ ากับ -17.78 สรุ ป ได้ว่า คะแนน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 26 สรุ ปผลการนารู ปแบบไปใช้กบั กลุ่ มคู่ขนาน การเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ย (  ) ของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA
Model) ในรายวิชากีฬามวยไทย
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กีฬามวยไทย

กลุ่ม
ตัวอย่าง

คะแนน
เต็ม

( )

S.D.

t

P

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

30
30

10
10

6.37
9.13

1.12
0.77

-15.59

.001
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จากตารางที่ 26 พบว่าหลังการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ น
ฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model) นัก ศึ ก ษามี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชากีฬามวยไทย หัวข้อการไหว้ครู และท่าร่ ายราโดยมีคะแนนเฉลี่ย
ก่ อนเรี ยนเท่ ากับ 6.37 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.12 มี ค ะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนเท่ ากับ 9.13
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
พบว่ามีค่าที (t) เท่ากับ -15.59 สรุ ปได้วา่ คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยสามารถสรุ ปภาพรวมได้ดงั ตารางที่ 27
ตารางที่ 27 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย (  ) ของกลุ่มคู่ขนานก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชาที่ทดลองแบบคู่ขนานทั้ง 3 รายวิชา
รายวิชา
ภาษาจีนใน
ชีวติ ประจาวัน
การถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค์
กีฬามวยไทย

ความรู ้ความ จานวน คะแนน
เข้าใจ
นักศึกษา เต็ม
ภาษาจีนใน
ชีวติ ประจาวัน
การถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค์
กีฬามวยไทย

30

30

30

20

30

10

( )

S.D.

t

P

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

12.10
17.10
10.76
16.80

2.33
1.49
2.12
1.74

-11.63 .001

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

6.37
9.13

1.12
0.77

-15.59 .001

-11.86 .001

จากตารางที่ 27 สามารถสรุ ปได้วา่ การทดลองแบบคู่ขนานด้วยการใช้รูปแบบการสอน
โดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA
Model) กับ รายวิช าภาษาจี น ในชี วิ ต ประจาวัน รายวิช าการถ่ ายภาพดิ จิต อลเชิ ง สร้ างสรรค์แ ละ
รายวิชากีฬา มวยไทย พบว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
คะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ ม
งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model)รายวิ ช าภาษาจี น ในชี วิ ต
ประจาวัน รายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ และรายวิชากีฬามวยไทย
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ตารางที่ 28 สรุ ปคะแนนภาพรวมการสร้างสรรค์ชิ้นงานของการทดลองแบบคู่ขนานในการจัดการ
เรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน ในหัวข้อ
การออกแบบแอพพลิเคชัน่
หัวข้อ

จานวน
นักศึกษา
(คน)

คะแนนรวม
ทั้งหมด

คะแนนเต็ม
12 คะแนน

ร้อยละ

ระดับ

การออกแบบแอพพลิเคชัน่

30

333

11.10

92.50

ดี

จากตารางที่ 28 สามารถสรุ ปได้วา่ คะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักศึกษา กลุ่ม
ทดลองแบบคู่ ข นานด้วยการจัดการเรี ย นการสอนด้วยรู ป แบบ SILPA Model รายวิช าภาษาจี น
ใน ชี วิตประจาวัน ในหัวข้อการออกแบบแอพพลิ เคชัน่ มีคะแนนในภาพรวม อยู่ที่ 11.10 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 92.50 อยูใ่ นระดับดี
จากความคิดเห็นของผูส้ อนกล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model
ทาให้นกั ศึกษาเกิดการกระตุน้ การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็ นระบบและทาให้เกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาบทเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ไม่เกิ ดความเบื่ อหน่ าย
ตลอดระยะเวลาในระหว่างเรี ยน
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ตารางที่ 29 สรุ ป คะแนนภาพรวมการสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานของกลุ่ ม ตัว อย่ า งก่ อ นทดลองแบบ
คู่ขนานในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชาการถ่ายภาพ
เชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อการถ่ายภาพตามแนวความคิดการสื่ อสารความหมาย
หัวข้อ
การถ่ายภาพตาม
แนวความคิดการสื่ อสาร
ความหมาย

จานวน
นักศึกษา
(คน)

คะแนนรวม
ทั้งหมด

คะแนนเต็ม
12 คะแนน

ร้อยละ

ระดับ

30

342.50

11.41

95.08

ดี

จากตารางที่ 29 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า คะแนนการสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานของนั ก ศึ ก ษา
กลุ่มทดลองแบบคู่ขนานด้วยการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชาการถ่าย
ภาพเชิ งสร้ างสรรค์ ในหัวข้อการถ่ ายภาพตามแนวความคิ ดการสื่ อสารความหมาย มี คะแนนใน
ภาพรวม อยูท่ ี่ 11.41 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 95.08 อยูใ่ นระดับดี
จากความคิดเห็นของผูส้ อนกล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model
ส่ ง เสริ ม มุ ม มองในการบู รณาการในภาพกว้า งระหว่างความรู ้ เรื่ อ งศาสตร์ แ ละการพัฒ นาด้า น
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็ นศิลปะ อิสระทางความคิดและเกิดความคงทนในความรู ้ ความเข้าใจ

186
ตารางที่ 30 สรุ ปคะแนนภาพรวมการสร้างสรรค์ชิ้นงานของกลุ่มทดลองแบบคู่ขนานในการจัดการ
เรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชากี ฬามวยไทย ในหัวข้อการไหว้ครู
และการร่ ายรา
หัวข้อ
การออกแบบการไหว้ครู

จานวน
นักศึกษา
(คน)

คะแนนรวม
ทั้งหมด

คะแนนเต็ม
12 คะแนน

ร้อยละ

ระดับ

30

308

10.26

85.55

ดี

จากตารางที่ 30 สามารถสรุ ป ได้ว่าคะแนนการสร้ างสรรค์ชิ้ นงานของนักศึ กษากลุ่ ม
ทดลองแบบคู่ขนานด้วยการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชากีฬามวยไทย
ในหัวข้อการไหว้ครู และการร่ ายรา มีคะแนนในภาพรวม อยูท่ ี่ 10.26 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 85.55
อยูใ่ นระดับดี
จากความคิดเห็นของผูส้ อนกล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model
ทาให้นกั ศึกษาสนใจใส่ ใจ กระตุน้ การเรี ยนรู ้และการสร้างสรรค์ มีความคงทนในการจดจาความรู ้
สามารถนาความรู ้ ไปสร้ างสรรค์ในท่าทางการร่ ายรามวยไทยได้และสามารถแสดงความเป็ นเหตุ
เป็ นผลในความรู ้ได้อย่างเป็ นระบบ
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ตารางที่ 31 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชาภาษาจีนในชี วิตประจาวันที่มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ข้อที่

ความพึงพอใจ



นักศึกษามีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
ด้านการจัดกิจกรรมในการเรี ยน
1 นักศึกษาชอบเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.07
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.10
ทาให้เข้าใจเนื้อหาและการปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น
3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.13
ทาให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.00
ทาให้สรุ ปความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง
5 นักศึกษามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมการเรี ยน
4.13
การสอน
6 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.40
สามารถทาให้นกั ศึกษาคิดริ เริ่ มสิ่ งแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ได้
7 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.07
ทาให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การเรี ยน
ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
8 รู ้สึกกระตือรื อร้นและติดตามเนื้อหาอยูเ่ สมอ
4.03
9 รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่ วม
4.27
กิจกรรม
10 การเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้
4.43
สนุกสนานส่งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

S.D.

ระดับ

ลาดับ

0.64

มาก

5

0.66

มาก

4

0.57

มาก

2

0.64

มาก

7

0.81

มาก

3

0.72

มาก

○1

0.82

มาก

6

0.55
0.64

มาก
มาก

7
5

0.50

มาก

2
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ตารางที่ 31 คะแนนเฉลี่ ย (  ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึ งพอใจของนักศึ ก ษา
กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจาวันที่
มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
ข้ อที่

ควำมพึงพอใจ



นักศึกษามีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
11 บรรยากาศในการเรี ยนไม่ตึงเครี ยด
4.40
12 กิจกรรมการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยน
4.20
การสอนนี้ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
13 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
3.97
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสสร้างมนุษย์สมั พันธ์
กับเพื่อนในกลุ่ม
14 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
4.47
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานสามารถศึกษาได้ท้ งั
ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
15 เนื้อหาของบทเรี ยน สอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
4.30
การสอนที่ส่งเสริ มงานสร้างสรรค์
ด้านระยะเวลาในการเรี ยน
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการทากิจกรรม
4.07
มีความเหมาะสม
17 จานวนบทเรี ยน เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้อง
4.30
กับระยะเวลาในการเรี ยน
18 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทา
4.33
ให้นกั ศึกษาสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
19 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.17
สามารถช่วยในการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ตอ้ งใช้
ความจาได้เป็ นอย่างดี
20 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทา
4.23
ให้ทราบผลการปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทนั ที
อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเองครั้งต่อไป

S.D.

ระดับ

ลำดับ

0.62
0.66

มาก
มาก

3
6

0.66

มากที่สุด

8

0.50

มากที่สุด

○1

0.75

มาก

4

0.64

มาก

3

0.65

มาก

2

0.66

มาก

○1

0.74

มาก

2

0.62

มาก

○1
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ตารางที่ 31 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชาภาษาจีนในชีวติ ประจาวันที่มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
ข้ อที่

ควำมพึงพอใจ



นักศึกษามีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
21 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
3.97
ทาให้นกั ศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ในกลุ่มมากยิง่ ขึ้น
รวม
4.19

S.D.

ระดับ

ลำดับ

0.76

มากที่สุด

3

0.65

มาก

จากตารางที่ 31 ความพึงพอใจของกลุ่ มตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน นักศึกษาสาขา
การสอนภาษาจีนฯ ชั้นปี ที่ 4 จานวน 30 คน ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1. ด้านการจัดกิ จกรรมในการเรี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าได้มีส่วนร่ วม
ในการทากิ จกรรมการเรี ยนการสอน พึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ซึ่ งสามารถท าให้ นักศึ กษาได้คิ ดริ เริ่ ม อย่างสร้ างสรรค์ กิ จกรรมที่ ส ร้ างขึ้ นมี ค วามสอดคล้องกับ
เนื้อหา ทั้งนี้มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.40, S.D.= 0.72)
2. ด้า นบรรยากาศในการเรี ย น นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า การเรี ย นด้ว ย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ สนุ กสนานส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทาให้บรรยากาศในการ
เรี ยนที่ความราบรื่ น ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้มีความกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกและเกิ ดความสัมพันธ์
อัน ดี ร ะหว่า งเพื่ อ นในการร่ ว มมื อ กัน ท างานเป็ นที ม ซึ่ งทั้ง นี้ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก
(  = 4.47, S.D.= 0.50)
3. ด้านระยะเวลาในการเรี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษาสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา ใช้เวลาในการเรี ยน
และการสร้างสรรค์งานอย่างคุม้ ค่า กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาในการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึ่งทั้งนี้มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.33, S.D.= 0.66)
4. ด้า นการประเมิ น ผล ในการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า รู ป แบบ
การเรี ย นการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานท าให้ท ราบผลการปฏิ บ ัติกิ จกรรมสร้ างสรรค์ไ ด้ท นั ที
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เกิดการโต้กลับในการสะท้อนความคิดเห็น ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดและ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นผลงานสร้างสรรค์ อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเองในครั้งต่อไป
มี ก ารวัด และทดสอบความรู ้ ที่ ส ามารถวัด ผลได้ถึ งความรู ้ ค วามเข้าใจที่ ค งทน ซึ่ งทั้ง นี้ มี ค วาม
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.23, S.D.= 0.62)
สามารถสรุ ปได้วา่ หลังเรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.19, S.D.= 0.65) ทั้งในด้านการจัดกิ จกรรม ด้านบรรยากาศ
ด้านระยะเวลาในการเรี ยน ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
ตารางที่ 32 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชาการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ข้อที่

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ


นักศึกษามีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
ด้านการจัดกิจกรรมในการเรี ยน
1 นักศึกษาชอบเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.21
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.17
ทาให้เข้าใจเนื้อหาและการปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น
3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.21
ทาให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.14
ทาให้สรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
5 นักศึกษามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมการเรี ยน
4.50
การสอน
6 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.33
สามารถทาให้นกั ศึกษาคิดริ เริ่ มสิ่ งแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ได้
7 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.33
ทาให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การเรี ยน

S.D.

ความหมาย

ลาดับ

0.67

มาก

5

0.71

มาก

7

0.62

มาก

4

0.63

มาก

7

0.68

มากที่สุด

○1

0.75

มาก

3

0.60

มาก

2
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ตารางที่ 32 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชาการถ่ายภาพเชิ งสร้ างสรรค์ที่มี
ต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
ข้อที่

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
8 รู ้สึกกระตือรื อร้นและติดตามเนื้อหาอยูเ่ สมอ
9 รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่ วม
กิจกรรม
10 การเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้
สนุกสนานส่งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
11 บรรยากาศในการเรี ยนไม่ตึงเครี ยด
12 กิจกรรมการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนนี้ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
13 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสสร้างมนุษย์สมั พันธ์
กับเพื่อนในกลุ่ม
14 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานสามารถศึกษาได้ท้ งั
ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
15 เนื้อหาของบทเรี ยน สอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนที่ส่งเสริ มงานสร้างสรรค์
ด้านระยะเวลาในการเรี ยน
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการทากิจกรรมมี
ความเหมาะสม
17 จานวนบทเรี ยน เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับระยะเวลาในการเรี ยน
18 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ทาให้นกั ศึกษาสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา



S.D.

ความหมาย

ลาดับ

4.17
4.23

0.64
0.67

มาก
มาก

4
3

4.63

0.49

มากที่สุด

○1

4.37
4.37

0.61
0.61

มาก
มาก

2
2

4.17

0.69

มาก

4

4.23

0.62

มาก

3

4.30

0.70

มาก

5

4.10

0.75

มาก

2

4.10

0.92

มาก

3

4.20

0.80

มาก

○1
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ตารางที่ 32 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชาการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
ข้อที่

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
19 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
สามารถช่วยในการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ตอ้ งใช้
ความจาได้เป็ นอย่างดี
20 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทา
ให้ทราบผลการปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทนั ที
อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเองครั้งต่อไป
ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
21 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ทาให้นกั ศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนใน
กลุ่มมากยิง่ ขึ้น
รวม



S.D.

ความหมาย

ลาดับ

4.33

0.75

มาก

2

4.33

0.60

มาก

○1

3.97

0.93

มาก

2

4.25

0.68

มาก

จากตารางที่ 32 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน นักศึกษาภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปี ที่ 3 จานวน 30 คน ที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1. ด้านการจัดกิ จกรรมในการเรี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าได้มีส่วนร่ วม
ในการท ากิ จ กรรมการเรี ย นการสอน รู ป แบบการสอนนี้ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้เกิ ด ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ เกิ ดความมุ่ งมัน่ ตั้งใจในการสร้ างสรรค์ผลงานอย่างมาก ทั้งนี้ มี ความพึ งพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.50, S.D.= 0.68)
2. ด้า นบรรยากาศในการเรี ย น นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า การเรี ย นโดย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ สนุ กสนานส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทาให้บรรยากาศในการ
เรี ยนเกิดความผ่อนคลาย กล้าคิด กล้าแสดงออกและเกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อเพื่อนในระหว่างการ
ทางาน ซึ่ งมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.63, S.D.= 0.49)
3. ด้านระยะเวลาในการเรี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษาสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา มีความเหมาะสมกับ
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ระยะเวลาของกิ จกรรมที่ ได้รับมอบหมาย เกิ ดการตื่ นตัวตลอดระยะเวลาในการเรี ยน ซึ่ งทั้งนี้ มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.20, S.D.= 0.80)
4. ด้า นการประเมิ น ผล ในการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานสามารถช่วยในการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ตอ้ งใช้ความจาได้เป็ น
อย่า งดี ซึ่ งทั้ง นี้ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก (  = 4.33, S.D.= 0.75) และรู ป แบบการเรี ย น
การสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานท าให้ ท ราบผลการปฏิ บ ัติ กิ จกรรมสร้ างสรรค์ไ ด้ท ัน ที อัน เป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเองครั้งต่อไป (  = 4.33, S.D.= 0.60)
สามารถสรุ ปได้วา่ หลังเรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการสอน
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (  = 4.25, S.D.= 0.68) ทั้งในด้านการจัดกิ จกรรม ด้านบรรยากาศ
ด้านระยะเวลาในการเรี ยน ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
ตารางที่ 33 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชากี ฬามวยไทยที่มีต่อรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ข้อที่

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ


นักศึกษามีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็น อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
ด้านการจัดกิจกรรมในการเรี ยน
1 นักศึกษาชอบเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.03
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.16
ทาให้เข้าใจเนื้อหาและการปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น
3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.30
ทาให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
4 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.00
ทาให้สรุ ปความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง
5 นักศึกษามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมการเรี ยน
4.46
การสอน
6 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
4.56
สามารถทาให้นกั ศึกษาคิดริ เริ่ มสิ่ งแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ได้

S.D.

ความหมาย

ลาดับ

0.66

มาก

6

0.64

มาก

5

0.65

มาก

4

0.64

มาก

7

0.68

มาก

2

0.62

มากที่สุด

○1
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ตารางที่ 33 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชากี ฬามวยไทยที่มีต่อรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
ข้อที่

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ
4.43

S.D.
0.56

ความหมาย
มาก

ลาดับ
3

4.29
4.30

0.61
0.59

มาก
มาก

7
4

4.70

0.46

มากที่สุด

○1

4.50
4.33

0.50
0.75

มากที่สุด
มาก

2
3

4.26

0.63

มาก

5

4.50

0.50

มากที่สุด

2

4.23

0.72

มาก

6

3.99

0.80

มาก

3

4.30

0.79

มาก

2

4.43

0.72

มาก

○1



7

รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ทาให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
เรี ยน
ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
8 รู ้สึกกระตือรื อร้นและติดตามเนื้อหาอยูเ่ สมอ
9 รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้น่าสนใจอยากเข้าร่ วม
กิจกรรม
10 การเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้
สนุกสนานส่งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ด้านบรรยากาศในการเรี ยน
11 บรรยากาศในการเรี ยนไม่ตึงเครี ยด
12 กิจกรรมการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนนี้ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
13 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสสร้างมนุษย์สมั พันธ์
กับเพื่อนในกลุ่ม
14 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานสามารถศึกษาได้ท้ งั
ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
15 เนื้อหาของบทเรี ยน สอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนที่ส่งเสริ มงานสร้างสรรค์
ด้านระยะเวลาในการเรี ยน
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการทากิจกรรม
มีความเหมาะสม
17 จานวนบทเรี ยน เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับระยะเวลาในการเรี ยน
18 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
ทาให้นกั ศึกษาสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา
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ตารางที่ 33 คะแนนเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองแบบคู่ขนาน จานวน 30 คน รายวิชากี ฬามวยไทยที่มีต่อรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน (ต่อ)
ข้อที่

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
19 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
สามารถช่วยในการเรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ตอ้ งใช้
ความจาได้เป็ นอย่างดี
20 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทา
ให้ทราบผลการปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทนั ที
อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเองครั้งต่อไป
ด้านการประเมินผลในการเรี ยน
21 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทา
ให้นกั ศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนใน
กลุ่มมากยิง่ ขึ้น
รวม



S.D.

ความหมาย

ลาดับ

4.16

0.87

มาก

2

4.20

0.71

มาก

○1

4.10

0.92

มากที่สุด

3

4.32

0.68

มาก

จากตารางที่ 33 ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ท ดลองแบบคู่ ข นาน นั ก ศึ ก ษา
ทุกชั้นปี ทุกคณะวิชา ที่เลื อกวิชากี ฬามวยไทยเป็ นวิชาเลือกเสรี จานวน 30 คน ที่มีต่อรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
1. ด้า นการจัด กิ จ กรรมในการเรี ย น นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า รู ป แบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานสามารถท าให้นัก ศึ ก ษาเกิ ดคิ ด ริ เริ่ ม สิ่ งแปลกใหม่ และ
สร้างสรรค์ได้ นักศึกษาสามารถมี ส่วนร่ วมในการทากิ จกรรมการเรี ยนการสอน กิ จกรรมมี ความ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ซึ่ งทั้งนี้มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D.= 0.62)
2. ด้า นบรรยากาศในการเรี ย น นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า การเรี ย นด้ว ย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ สนุกสนานส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
การท างานร่ วมกัน กับ เพื่ อน บรรยากาศเกิ ดการสร้ างสรรค์แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ก ัน เกิ ด การระดม
ความคิ ด ท าให้กล้าคิ ด กล้าแสดงออก ซึ่ งทั้งนี้ มีค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (  = 4.70,
S.D.= 0.46)
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3. ด้านระยะเวลาในการเรี ย น นัก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ดเห็ น ว่ารู ป แบบการเรี ย น
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษาสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ ได้ตลอดเวลาในระหว่างเรี ยน
มีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เวลาที่กาหนดทาให้ส่งผลต่อการตัดสิ นใจทาให้เกิด
ความมุ่งมัน่ ในการทางาน ซึ่งทั้งนี้มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.43, S.D.= 0.72)
4. ด้า นการประเมิ น ผลในการเรี ย น นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า รู ป แบบ
การเรี ย นการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานท าให้ ท ราบผลการปฏิ บ ัติกิ จกรรมสร้ างสรรค์ไ ด้ท นั ที
สามารถโต้ตอบความคิดเห็นกันได้ อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเองครั้งต่อไป มีการวัดผล
ความรู ้ที่ชดั เจน ทาให้เกิดความรู ้ที่คงทน ซึ่ งทั้งนี้ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.20, S.D.=
0.71)
สามารถสรุ ปได้วา่ หลังเรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการสอน
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (  = 4.32, S.D.= 0.68) ทั้งในด้านการจัดกิ จกรรม ด้านบรรยากาศ
ด้านระยะเวลาในการเรี ยน ด้านการประเมินผลในการเรี ยน

ตารางที่ 34 สรุ ปผลการทดลองแบบคู่ขนานด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA
Model)
หัวข้อ/รายละเอียดการประเมิน
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง

1. รายวิชาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน

2. การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์
3. กีฬามวยไทย

จานวน
(คน)
30

30
30

ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะจีน
การประเมิน
S.D.
ก่อนเรี ยน

16.36

3.11

หลังเรี ยน

29.36

0.84

ก่อนเรี ยน

10.76

2.12

หลังเรี ยน

16.80

1.74

ก่อนเรี ยน

6.37

1.12

หลังเรี ยน

9.13

0.77

ความสามารถใน
การสร้างสรรค์
คะแนนเต็ม 12

ความพึงพอใจต่อ
ระดับ รู ปแบบการสอน
S.D.

ระดับ

10.30

ดี

4.32

0.68

11.41

ดี

4.25

0.68

มาก

10.26

ดี

4.32

0.68

มาก

มาก
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จากตารางที่ 34 สามารถสรุ ปได้วา่ กลุ่ มตัวอย่างที่ ทดลองแบบคู่ขนานทั้ง 3 รายวิชามี
คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนคื อ 1) รายวิชาภาษาจี นในชี วิตประจาวัน คะแนนหลังเรี ยนมี
ค่าเฉลี่ ย 29.36 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.84 2) การถ่ายภาพดิจิตอลเชิ งสร้างสรรค์ คะแนนหลัง
เรี ยนมีค่าเฉลี่ย 16.68 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.74 3) กีฬามวยไทย คะแนนหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ ย
29.36 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานคือ 0.8 และ 4) และมี งานสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี และมี ความพึ ง
พอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 รายวิชา ซึ่ งตอบคาถามการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 5 เพื่ อ
ศึ กษาผลของการนารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนานผลอยูใ่ นระดับดี
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของ
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของการพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยการเปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษา
เกี่ ยวกับดนตรี และศิลปะจีนของนักศึกษาก่ อนและหลังใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ ศึกษาพัฒนาการในงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่เรี ยนตามรู ปแบบการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์เพื่อความเข้าใจในช่ วงเวลาระหว่างเรี ยน 4
ระยะ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้ างสรรค์ และ 3) ศึกษาผลของการนารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 2 สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต่ า งประเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชา 476 382 ดนตรี และศิลปะจีน ประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มี
ลักษณะเป็ นแบบแผนเชิ งผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศึก ษา
วิธีการเชิงปริ มาณ (Quantitative Methods) เสริ มด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และ
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ มเดี ยวสอบก่ อน–หลัง (The One Group Pretest-Posttest Design)
วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยหาค่าเฉลี่ ย (  ) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการ
วิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) สรุ ปผลการวิ จ ัย การอภิ ป รายผลและมี ข้ อ เสนอแนะ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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สรุ ปผลกำรวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
1. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ชื่ อ เรี ยกว่า “SILPA MODEL” มี อ งค์ป ระกอบหลัก คื อ หลัก การ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลและเงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ โดย
ในส่ วนกระบวนการจัดกิ จกรรมได้นาองค์ประกอบที่เกี่ ยวข้องคือ สาระความรู ้และทักษะในการ
สร้ างสรรค์ชิ้นงาน สิ่ งที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง และสิ่ งสนับสนุ นที่
เกี่ยวข้องหลอมรวมกับแนวคิดและหลักการที่สังเคราะห์จากหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานแบ่ งเป็ นขั้นตอน ในการปฏิ บ ัติกิ จกรรมเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้น
การกระตุ ้น ความสนใจผูเ้ รี ย น (Stimulate Creative Thinking: S) ขั้น ที่ 2 ขั้น น าเข้าสู่ แนวคิ ดการ
สร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work Concept: I) ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ (Learning
by Doing: L) ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work : P) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมิ น
และสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) ผลตรวจสอบรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 9 ท่าน (ดังรายละเอียดภาคผนวก ง หน้า 274) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.52-0.72 และค่าดัชนีความสอดคล้องรวมอยูท่ ี่ 0.60 ซึ่งตอบคาถามการวิจยั ข้อที่ 1 รู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ ยและ ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน = 4.33, S.D.= 0.50 ถึง = 4.55, S.D.=0.52
2. หลังเรี ยนตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนสู งกว่า
ก่ อนเรี ย นอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยก่ อนเรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 16.36 และ
หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.36 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
3. ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี พบว่าการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สูงขึ้น โดยระยะที่1 มีคะแนนความสร้างสรรค์เฉลี่ย
9.16 คะแนน ระยะที่ 2 มี ค ะแนนความสร้ างสรรค์เฉลี่ ย 10.16 คะแนนระยะที่ 3 มี คะแนนความ
สร้ างสรรค์เฉลี่ ย 10.30 คะแนน และระยะที่ 4 มี ค ะแนนความสร้ างสรรค์เฉลี่ ย 11.60 คะแนน
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3
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4. หลังเรี ยนด้วยรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนที่พฒั นาขึ้นอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4
5. ผลการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับ
นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ไปทดลองแบบคู่ ข นาน พบว่ า นัก ศึ ก ษามี ค ะแนนความรู ้ ค วามเข้า ใจใน
เนื้ อหาวิชาหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ย น ระหว่างเรี ย นด้วยรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐาน
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในงานสร้างสรรค์สูงขึ้น และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 5
อภิปรำยผล
การวิ จ ัย เรื่ อ งการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี (SILPA Model) ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นนี้ ผ่านการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 ท่าน (รายชื่อผูเ้ ชี่ ยวชาญภาคผนวก ก) แล้วพบว่ารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์สาหรับนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) มีคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับดี (  = 4.55, S.D.= 0.52) สามารถการนาไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ มีความเหมาะสม และครอบคลุมตามความต้องการจาเป็ นในการ
เสริ มสร้างความสามารถในงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี (SILPA Model) มี การพัฒนาขึ้ นอย่างเป็ นระบบสอดคล้องกับ
แนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2000: 9) ที่ ว่าการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแบบแผนของการสอนหรื อกิ จกรรม
ต้องแสดงความสัมพันธ์ และส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน โดยองค์ประกอบไม่ว่าหลักการ จุ ดมุ่งหมาย
เนื้ อหา กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล รวมถึงกิจกรรมสนับสนุ นอื่น ๆ ต้อง
ผ่า นขั้น ตอนการสร้ างอย่างเป็ นระบบ และด้วยเหตุ ผ ลดังกล่ า วรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะ
เป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model) จึ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับดี
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ผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจ ัยที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิด
ในการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ พบว่ารู ปแบบ
การสอน (Instructional Models) มีหลายรู ปแบบควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลการเรี ยนรู ้ ลักษณะ
เนื้ อหาวิชา ความพร้อมของผูเ้ รี ยนและสื่ อการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั จึงนาแนวคิดของรู ปแบบการสอนที่เน้น
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Skills) และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาเป็ น
แนวทางในการวางแผนการสอนตามกระบวนการของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ พบว่าแนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิ ดทฤษฎี ก ารสร้ าง
ความรู ้ ด้ว ยตนเอง (Constructivist) แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบปั ญ ญานิ ย มหรื อ พุ ท ธิ นิ ย ม
(Cognitive Theory) แนวคิ ด การสอนแบบสร้ า งสรรค์เป็ นฐาน การจัด การเรี ย นการสอนแบบ
STEAM สาหรับทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivist) สรุ ปแนวคิดได้วา่ 1) การเรี ยนรู ้
เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อหาทางลดความขัดแย้งทางความคิดของตนเอง
2) การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั การที่ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทาให้เกิดปั ญญา
ในการจัดกระทากับข้อมู ลเพื่อทาความเข้าใจกับ ประสบการณ์ ใหม่ที่ได้รับอย่างสร้ างสรรค์ และ
3) การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั งคมมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อการสร้ างความรู ้ จากการศึ ก ษาหลัก การและ
แนวคิดทฤษฏี การสร้ างความรู ้ ผูว้ ิจยั นามาเป็ นแนวทางในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ โดยเน้น
การจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนสร้ างสรรค์ผลงานขึ้ นด้วยตนเอง ด้วยการระดมความคิ ด ลงมื อปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรม ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบ นาเสนอผลด้วยตนเอง และมีการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่ น มี ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนและครู ผูส้ อน แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบปั ญญานิ ยม
หรื อพุ ท ธิ นิ ยม (Cognitive Theory) ผูเ้ รี ย นเกิ ดกระบวนการทางปั ญ ญา ซึ่ งเป็ นกระบวนการทาง
ความคิดที่ เกิ ดจากการสะสมข้อมู ลในการสร้ างความหมาย สร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ ตนเอง
โดยการปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนซึ่ งต้องมีการปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา ผลจากกระบวนการดังกล่าวทาให้
นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความสามารถของเชาวน์ ปั ญ ญา เรี ย นรู ้ ใ นการปรั บ ตัว การซึ ม ซาบหรื อ ดู ด ซึ ม
ประสบการณ์ เมื่อเกิดประสบการณ์ จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาเพราะเป็ นสิ่ ง
ที่ เกิ ดขึ้ น ทุ ก ครั้ งที่ นัก ศึ ก ษามี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อนและสิ่ ง แวดล้อ ม ด้านแนวคิ ด การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทาให้นกั ศึกษา
เกิ ดการคิ ดรวบรวมข้อมู ล มี ก ารจัดความคิ ดให้ เป็ นรู ป ร่ างเพื่ อนาไปใช้ป ระโยชน์ ในการท างาน
เกิ ดความคิ ดโยงสั ม พันธ์ สามารถคิ ดอะไรได้อย่างสั ม พัน ธ์ ก ัน เป็ นลู ก โซ่ ซึ่ งนัก ศึ ก ษายิ่งคิ ดได้
มากเท่าไรผลลัพธ์คือยิ่งแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้ างสรรค์มากเท่านั้น อี กทั้งนักศึกษามีการ
เตรี ย มตัว (Preparation) และรวบรวมข้ อ มู ล มี ก ารครุ่ น คิ ด (Incubation) เกิ ด ประกายแนวคิ ด
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(Illumination or Insight) และเกิ ดการพิสูจน์ (Verification) และการทดสอบแนวคิดในการทดลอง
กับผลงานสร้ างสรรค์ซ้ าตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ได้ผลเป็ นข้อสรุ ปเป็ นที่ แน่ นอนของ
ความรู ้ ความเข้าใจในบทเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนการสอนแบบ STEAM ผูว้ ิจยั ได้จดั การเรี ยน
การสอนที่กระตุน้ ความอยากเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ด้วยการบูรณาการเพื่อปรับใช้กบั หัวข้อและการ
สร้ างสรรค์ตวั ผลงานของนัก ศึ กษา นาศาสตร์ ท างด้านศิ ลปะนั้นมาแทรกซึ มอยู่ในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ ในเชิ งสร้ างสรรค์และสามารถทาให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ที่คงทนได้ นาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่สนุ กสนานและมีความรู ้ที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริ ง เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้โดยการลงมือทางานจริ ง
2. จากผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของรู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ พบว่า
2.1 หลั ง เรี ยนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์ โดยภาพรวมพบว่านักศึกษามี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี และศิลปะจีน สู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
รู ปแบบการสอนที่ ผู ้วิ จ ัย พั ฒ นาขึ้ นเป็ นรู ปแบบที่ ต อบสนองความต้ อ งการในการพัฒ นา
ความสามารถในการสร้ างสรรค์อย่างแท้จริ ง โดยกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง 5 ขั้นของ
รู ปแบบ มีการนาเนื้ อหาที่มีประโยชน์ต่อการเรี ยนภาษาจีน ส่ งเสริ มความรู ้ในด้านประวัติศาสตร์ จีน
ที่นกั ศึกษามีความสนใจ เกี่ ยวข้องกับดนตรี ประเพณี วฒั นธรรมและความเชื่ อ มีตวั อย่างงานศิลปะ
สื่ อประกอบการจัดการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ ที่ส่งเสริ มการฝึ กการคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรี ยน
การสอนที่ ไม่ ตึงเครี ยด นัก ศึ ก ษาสามารถคิ ดได้อย่างอิ ส ระ ท าให้เกิ ดการกระตุ ้นการเรี ยนรู ้ ข อง
นักศึกษาทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองและมีพฒั นาการทางความคิดสร้างสรรค์
ในระดับ ดี ที่ มี ค ะแนนสู ง ขึ้ น เป็ นระยะ ขั้น สร้ างสรรค์ง านศิ ล ปะจึ ง เป็ นการให้ นัก ศึ ก ษาลงมื อ
ปฏิบตั ิจริ ง
2.2 นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
งานสร้ างสรรค์มี พ ฒ
ั นาการในงานสร้ า งสรรค์สู งขึ้ น ยอมรั บสมติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 3 ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ กล่าวคือ ในขั้นเรี ยนรู ้โดย
การปฏิบตั ิจะเป็ นขั้นตอนที่นกั ศึกษาทาการสื บเสาะหาข้อมูลเพื่อเตรี ยมสู่ การปฏิบตั ิการสร้างสรรค์
ชิ้ นงานผ่านศิ ลปะ โดยผลงานที่ นักศึ กษาสร้ างสรรค์ข้ ึ นจะมี ลกั ษณะเป็ นงานกลุ่ ม ก่ อให้เกิ ดการ
ระดมความคิด เปิ ดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็ นร่ วมกัน ฝึ กการยอมรับความคิดเห็ น
ของผู อ้ ื่ น ในขั้น ตอนนี้ นัก ศึ ก ษาจะได้รับ ค าแนะน าจากผูส้ อน จึ ง ท าให้ เกิ ด ความเข้าใจในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปะมากยิ่งขึ้น เมื่อถึงขั้นตอนของการนาเสนอผลงานศิลปะนักศึกษา
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จึ ง มี ก ารน าเสนอได้เป็ นอย่างดี สามารถสรุ ป ความคิ ดรวบยอดจากเนื้ อ หาที่ เรี ยนและสร้ างเป็ น
ผลงานศิลปะได้ ซึ่ งพบว่านักศึกษามีพฒั นาการทางการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้ ในภาพรวมพบว่าพัฒนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สูงขึ้น ดังนี้ งานสร้างสรรค์
ที่ 1 นักศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 9.16 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.30 งานสร้ างสรรค์ที่ 2
นัก ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ที่ 10.16 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.19 งานสร้ า งสรรค์ที่ 3
นักศึกษามี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 10.30 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 และงานสร้ างสรรค์ที่ 4
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 11.6 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 สามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบ
การสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานช่ วยส่ งเสริ มนักศึ ก ษาให้มีพ ฒ
ั นาการในการสร้ างสรรค์ชิ้นงานที่
สู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องไปตามแนวคิ ดทฤษฎี การเรี ย นรู ้ แบบปั ญ ญานิ ยมหรื อพุ ท ธิ นิยม (Cognitive
Theory) คือ ผูเ้ รี ยนเกิดกระบวนการทางปั ญญา ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสม
ข้อมูลในการสร้างความหมาย สามารถอธิ บายกระบวนการแนวคิดได้ ในขั้นสรุ ปผลนักศึกษาเปิ ด
โอกาสให้นักศึ กษาซัก ถามข้อสงสั ยกับ กลุ่ ม เพื่ อนที่ นาเสนอได้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ค วามคิ ดเห็ น
ซึ่ งกัน และกัน นั ก ศึ ก ษาสามารถน าเสนองานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ถู ก ต้อ งตามรู ป แบบของชิ้ น งาน
ซึ่ งเน้ น หนั ก ในเรื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ เป็ นกระบวนการคิ ด ของสมองซึ่ งสา มารถคิ ด ได้
หลากหลายและแปลกใหม่สามารถนาไปประยุกต์ทฤษฎี หรื อปฏิบตั ิได้อย่างรอบคอบและถู กต้อง
จนนาไปสู่ การคิดค้นและนวัตกรรม Creativity และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับ Artful Thinking
(Project Zero) และ “Artful Learning” ที่ เน้นการพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการเชื่ อมโยง
ความคิ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การคิ ด อย่า งมี เหตุ ผ ลและทฤษฎี ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง
(Constructivism) เป็ นทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ เชื่ อ ว่าการเรี ย นรู ้ เป็ นกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ น ในตัว ของ
นัก ศึ ก ษาที่ เน้น วิธี ก ารเรี ย นรู ้ ด้วยการนาตนเองเพื่ อช่ วยให้ ผูเ้ รี ย นสามารถคิ ดไตร่ ตรองได้อ ย่า ง
สร้างสรรค์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสามารถพึ่งพาตนเองได้รู้จกั ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
2.3 หลั ง เรี ยนด้ ว ยรู ปแบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) พบว่านักศึกษามี ความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 4
ทั้งนี้ ในเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่าทั้งด้านรู ปแบบการสอน ด้านเนื้ อหามี ความพึงพอใจมาก
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ได้มีการนาตัวอย่างผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายใน
การสร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างงานศิลปะแก่นักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการและแนวคิ ด
ที่มาจากแนวคิดทางการศึกษาของ John Dewey ที่เป็ นผูเ้ สนอแนวความคิดเรื่ องการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ลงมือหรื อ “Learning By Doing” ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่แพร่ หลายและเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเป็ น
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การจัดการเรี ยนการสอนที่ ให้ค วามส าคัญ กับ ผูเ้ รี ยนส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนมี ความรั บ ผิดชอบต่ อการ
เรี ยนรู ้ของตนเองด้วยการกาหนดจุดมุ่งหมายกาหนดวิธีการสร้ างองค์ความรู ้ และการมีส่วนร่ วมใน
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ จึง เป็ นการจัด การบรรยากาศจัดกิ จ กรรมจัด สื่ อ จัด
สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพจึงพบว่าหลังการใช้รูปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์อยูใ่ น
ระดับมาก
3. ผลการทดลองรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) แบบคู่ขนาน พบว่านักศึกษากลุ่มที่ทดลองแบบ
คู่ ข นานที่ เรี ย นตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ส าหรั บ
นักศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model) หลังเรี ยนมี ความรู ้ ค วามเข้าใจในรายวิชาสู งกว่าก่ อน
เรี ยน นักศึกษามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในระดับดีและมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ที่
พัฒนาขึ้นมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development: R&D) โดยเริ่ ม ต้น จากข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐาน (Analysis: R1) จึ งท าให้
ทราบปั ญหาพื้นฐานและความต้องการจาเป็ นอย่างแท้จริ ง โดยการวิเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี อย่าง
ครอบคลุ ม เพื่อให้ได้หลักการไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผลของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ ได้ฝึก
กระบวนการคิดและการสร้ างสรรค์ชิ้นงานอย่างเหมาะสมทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ เอกสารเบื้ องต้น
ยังทาให้สามารถทราบถึ งทักษะที่ จาเป็ นในการดารงชี วิต การทางาน การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การเรี ยนรู ้ จากการวิเคราะห์ กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF: HEd) ยึดหลักความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่ งมุ่ งพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศและให้บุค คลเป็ นผูน้ าทางด้านการ
ออกแบบในทุ ก แขนงอย่า งสร้ า งสรรค์ ซึ่ งในประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ว จะให้ ค วามส าคัญ กับ งาน
สร้างสรรค์หรื อการทางานอย่างสร้างสรรค์เป็ นอันดับแรก โดยทักษะด้าน“ความคิดสร้างสรรค์”เป็ น
ทักษะหนึ่งที่ผเู ้ รี ยนในไทยยังต้องมีการพัฒนาและปลูกฝัง ทั้งนี้ ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาหาแนวทาง
ในการพัฒ นาต่ อ ไป รู ป แบบการสอนนี้ ยัง ผ่า นกระบวนการออกแบบและพัฒ นา (Design and
Development: D1)โดยการตรวจสอบคุ ณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน
9 ท่าน และผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุ งแก้ไข แล้วนาไปใช้จริ งพร้อมทั้งทดลองแบบคู่ขนานไปพร้อม ๆ กัน
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รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้ ความ
สนใจผู ้เรี ย น (Stimulate Creative Thinking: S) ขั้น ที่ 2 ขั้น น าเข้า สู่ แ นวคิ ด การสร้ า งสรรค์ ง าน
(Introducing Creative Work Concept : I) ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
ขั้นที่ 4ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล
(Assessing and Reflecting: A)จากนั้นนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้ (Assessment: D2 )
และมี การนาผลมาปรั บปรุ งแก้ไขก่ อนนารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานไปทดลองแบบ
คู่ ข นานในขั้น ตอนสุ ด ท้า ย ซึ่ งพบว่า รู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) สามารถนาไปใช้กบั นักศึกษาสาขา
การสอนภาษาจี นฯ ชั้นปี ที่ 4 นักศึ กษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึ ก ษา ชั้นปี ที่ 3 และนัก ศึก ษาทุ ก
สาขาวิชาทุ กชั้นปี ที่ เลื อกวิชาเลื อกเสรี ของสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ การกี ฬา ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรและนอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา 476 201
ภาษาจีนในชี วิตประจาวัน ของสาขาการสอนภาษาจีนฯ รายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิ จิตอลเชิ ง
สร้างสรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
กี ฬาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอความร่ วมมือในการทดลองการวิจยั แบบ
คู่ขนานในครั้ งนี้ และได้ช้ ี แจงวัตถุ ประสงในการขยายผลรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
รวมทั้งแนะนาวิธีการนารู ปแบบไปใช้ตามคู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ซึ่ งประกอบด้วยแนวทาง
ในการนารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานไปใช้ ข้อควรปฏิบตั ิการการใช้รูปแบบการสอน
โดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน แนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะ
เป็ นฐาน ความเป็ นมาและความส าคัญ ของการพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน
องค์ป ระกอบของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐาน ได้แก่ หลักการ วัตถุ ป ระสงค์ ขั้นตอน
การจัด การเรี ย นการสอน การวัด และประเมิ น ผล และเงื่ อ นไขการน ารู ป แบบไปใช้ให้ ป ระสบ
ผลส าเร็ จ รวมทั้ง ชี้ แ จงวิธ การเก็ บ ข้อ มู ล เครื่ อ งมื อ และระยะเวลาที่ ใ ช้อย่างละเอี ย ดเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ นการวิจยั สอดคล้องกับ การนาไปใช้จริ งกับ กลุ่ มตัวอย่างมากที่ สุ ด ดังนั้นในการทดลองใช้
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) แบบคู่ ขนานท าให้ รูป แบบมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลไปตามเกณฑ์ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความ
เข้าใจในรายวิชาหลังเรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ย น มี ค ะแนนงานสร้ างสรรค์อยู่ในระดับ ดี และมี ค วาม
พึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานในระดับมาก
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ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่ อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพื่อนำผลกำรวิจัยไปใช้
1. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model) ขั้น ตอนที่ ส าคัญ คื อ ขั้น เรี ย นรู ้ โ ดยการปฏิ บ ัติ (Learning by
Doing: L) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสื บเสาะหาข้อ มูล (Inquiry) ในการสร้ างชิ้ นงานเปิ ดโอกาส
ให้ ผูเ้ รี ย นระดมความคิ ด ร่ ว มกัน และปฏิ บ ัติ ก าร (Doing) เป็ นขั้น สร้ างสรรค์ชิ้ น งานผ่า นศิ ล ปะ
(Making) หากนารู ปแบบไปใช้ควรมีการให้เวลากับผูเ้ รี ยนที่เหมาะสมในการทาผลงานสร้างสรรค์
2. รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี (SILPA Model) เป็ นรู ปแบบที่ ส่ งเสริ มความสามารถในงานสร้ า งสรรค์
จึ ง เน้น หนัก ไปในด้านพัฒ นาการงานสร้ างสรรค์ ผู น้ าไปใช้ค วรจัด หารู ป แบบตัวอย่างผลงาน
สร้ า งสรรค์ ที่ ห ลากหลาย ควรอธิ บ ายและยกตัว อย่ า งขั้น ตอน เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการท างาน
สร้างสรรค์ให้ชดั เจน เพื่อเป็ นการแนะแนวทางความคิดให้กบั ผูเ้ รี ยน
3. จากผลการวิจยั พบว่าหลัง การจัดการเรี ยนการสอนตามรู ป แบบการสอนโดยใช้
ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model)
นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ดนตรี แ ละศิ ล ปะจี น หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพฒั นาการในการสร้างสรรค์งานสู งขึ้น ในส่ วนของการทดลอง
แบบคู่ ข นานกับ รายวิช าในสาขาการสอนภาษาจี น ฯ ภาควิ ช าเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา และสาขา
วิทยาศาสตร์ การกี ฬาหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน มี คะแนนงานสร้ างสรรค์อยู่ในระดับ ดี แสดงว่า
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) นี้ อาจารย์ผู ้ส อนในระดับ อุ ด มศึ ก ษาสามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ นการพัฒ นา
ความสามารถในการสร้างสรรค์กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในรายวิชาอื่น ๆ ได้
4. จากผลการวิจยั พบว่าระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้
ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (SILPA Model)
ทั้งหมด 4 ระยะ นักศึกษามี พฒั นาการของความสามารถในงานสร้ างสรรค์ เพิ่ มขึ้ นอยู่ในระดับ ดี
แสดงให้เห็ นว่ารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ทาให้นักศึกษา
ค่ อ ย ๆ พัฒ นาความสามารถในงานสร้ างสรรค์ เพิ่ ม ขึ้ น และอาจารย์ผู ้ส อนรายวิ ช าอื่ น ๆ ใน
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ระดับอุดมศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาความสามารถในงานสร้างสรรค์กบั นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ได้
5. ก่ อนน ารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ไปใช้
อาจารย์ผสู ้ อนต้องศึกษาทาความเข้าใจกับองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ไปใช้ให้ประสบความสาเร็ จคือต้องมีผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านศิลปะ
เข้าร่ วมสอนในขั้นการสอนสร้างสรรค์งานและผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมประเมินชิ้นงานกับผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ประเมินตนเองพร้อมทั้งทาความเข้าใจกับนักศึกษาให้เข้าใจองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์และกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน มีทกั ษะในการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยน มีการเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหาที่คดั เลือกมาใช้ สามารถวัด
และประเมินผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา รวมทั้งสามารถสะท้อนคิดการนาเสนองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมในรายวิช าอื่ น ๆ เพื่ อ ศึ ก ษา
พัฒนาการของความสามารถในงานสร้างสรรค์และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการใช้รูปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาและพัฒ นารู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
งานสร้ างสรรค์ส าหรับ นักศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี ให้แก่ กลุ่ มประชากรอื่ น ๆ เช่ น กลุ่ มผูส้ ู งอายุ
กลุ่ ม เยาวชน กลุ่ ม นัก เรี ยนและกลุ่ ม เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี วยั แตกต่ างกัน โดยต้องประยุก ต์ข้ นั ตอนใน
รู ปแบบให้สะดวกต่อการปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์
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ศ.ม.(ศิลปมหาบัณฑิต)/สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
ความเชี่ยวชาญ:
การออกแบบประยุกต์ศิลป์
สถานที่ทางาน:
สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปฐวี ศรีโสภำ
วุฒิการศึกษา:
ศป.ด.(ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฏีบณั ฑิต)
ความเชี่ยวชาญ:
การออกแบบผลิตภัณฑ์
สถานที่ทางาน:
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปนท ปลื้มชู ศักดิ์
วุฒิการศึกษา:
ศ.ม.(ศิลปมหาบัณฑิต)/สาขาวิชาจิตรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
การออกแบบผลิตภัณฑ์
สถานที่ทางาน:
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. อำจำรย์ ดร.อธิพชั ร์ วิจิตรสถิตรัตน์
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ด.(ศึกษาศาสตร์ดุษฏีบณั ฑิต)/สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนศิลปศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถานที่ทางาน:
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
5. อำจำรย์ ดร.อภินภัส จิตรกร
วุฒิการศึกษา:
Ph.D (ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต)/สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนออกแบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา
สถานที่ทางาน:
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ณัฐ ลำ้ เลิศ
วุฒิการศึกษา:
ศป.ม.(ศิลปกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต)/สาขาวิชาศิลปกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนจิตรกรรม
สถานที่ทางาน:
สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
วุฒิการศึกษา:
Ph.D (ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต)/สาขาหลักสู ตรและการสอน
ความเชี่ยวชาญ:
การพัฒนาหลักสู ตร
สถานที่ทางาน:
ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชั ย
วุฒิการศึกษา:
Ph.D (ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต)/สาขาหลักสู ตรและการสอน
ความเชี่ยวชาญ:
การพัฒนาหลักสู ตร
สถานที่ทางาน:
ภาควิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. อำจำรย์ ดร.มนัสนันท์ นำ้ สมบูรณ์
วุฒิการศึกษา:
Ph.D (ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต)/สาขาการสอนสังคมศึกษา
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนสังคมศึกษา
สถานที่ทางาน:
สาขาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รำยชื่ อผู้สอนในรำยวิชำที่ทดลองแบบคู่ขนำนเพื่อทำกำรเก็บข้ อมูล
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกนฤน บำงท่ ำไม้
วุฒิการศึกษา:
Ph.D (ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต)/สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ:
ออกแบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการศึกษา
สถานที่ทางาน:
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อำจำรย์ ดร.นิวฒ
ั น์ บุญสม
วุฒิการศึกษา:
Ph.D (ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต)/สาขาหลักสู ตรและการสอน
ความเชี่ยวชาญ:
การพัฒนาหลักสู ตร
สถานที่ทางาน:
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อำจำรย์ เก็จวิรัล ตั้งสิ ริวสั ส์
วุฒิการศึกษา:
M.A.(Master of Arts /Teaching Chinese for the speaker of Other
Language
ความเชี่ยวชาญ:
การสอนภาษาจีน
สถานที่ทางาน:
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภำคผนวก ข
ตัวอย่ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ประกอบกำรวิจัย
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แบบทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกีย่ วกับดนตรีและศิลปะจีน
นิยำม
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ หมายถึง คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยนก่ อนและหลังการใช้รูป แบบ (pre-test/post-test) เกี่ ยวกับ ดนตรี และศิ ล ปะจี น โดยทดสอบ
ออกมาในรู ป คะแนน เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลื อก จานวน 30 ข้อ โดยข้อที่ ตอบถู ก ให้ 1คะแนน
ตอบผิดให้0คะแนน
คำชี้แจง
แบบทดสอบนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวัดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี และศิ ลปะจี น
สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
ลักษณะของแบบทดสอบ แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นข้อสอบปรนัย4ตัวเลือก เลือกคาตอบ
1คาตอบที่ถูกที่สุด จานวน 30 ข้อ
วิธีกำรทำแบบทดสอบ ให้ใช้ปากกาทาเครื่ องหมาย X ลงบนตัวอักษร ก ข ค ง ในกระดาษ
คาถาม
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ข้อ 1 -30 ข้อละ 1 คะแนน
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ข้อ 1-30 ข้อละ 1 คะแนน
1. ราชวงศ์ใดถือได้วา่ เป็ นยุคทองของอารยะธรรมจีนและความเฟื่ องฟูในงานศิลปกรรม
ก. ราชวงศ์จิ๋นหรื อฉิ น
ข. ราชวงศ์ถงั
ค. ราชวงศ์หมิง
ง. ราชวงศ์ซาง
2. พระถังซาจัง๋ หรื อพระเสวียนจาง เป็ นใครและมีเหตุการณ์สาคัญใดเกิดขึ้น
ก. เป็ นพระในสมัยซุ นชิว เป็ นผูป้ ราบกบฏชาวนาในสมัยราชวงศ์ซ่ง
ข. เป็ นผูท้ ี่เขียนนิยายอันโด่งดังเรื่ องไซอิ๋ว
ค. เป็ นผูท้ ี่เดินทางไปศึกษาพระไตรปิ ฎกยังดินแดนชมพูทวีป
ง. เป็ นผูน้ าลัทธิเต๋ า และเป็ นผูส้ ร้างพระราชวังต้องห้ามในสมัยราชวงศ์หมิง
3. หลักธรรมและแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อ ชีวติ สังคม และงานศิลปกรรมคาตอบข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ขงจื๊อ เล่าจื๊อ โม่จื๊อ เม่งจื๊อ ซุ่นจื๊อ ลัทธินิติธรรมนิยม
ข. จงจื๊อ เซ็งจื๊อ ขงจื๊อ เล่าจื้อ โม่จื๊อ
ค. เล่าจื๊อ ไป่ จื๊อ ขงจื๊อ ซุนจื๊อ ลัทธิบูชาสวรรค์
ง. เล่าจื๊อ ซ่งจื๊อ หมิงจื๊อ ซุนจื๊อ เล่าจื๊อ
4. จากคากล่าวที่วา่ ”สิ่ งที่เป็ นอยูต่ ามธรรมชาติ ย่อมดีกว่าระเบียบข้อบังคับของสังคมที่มนุ ษย์
สร้างขึ้น” เป็ นคากล่าวของใคร
ก. ขงจื๊อ
ข. เล่าจื้อ
ค.ลัทธิบูชาสวรรค์ ง. ซ่งจื๊อ
5. จากคากล่าวที่วา่ “ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจชีวติ ในโลกนี้แล้วเราจะเข้าใจในโลกหน้าได้อย่างไร”
เป็ นคากล่าวของใคร
ก. ลัทธินิติธรรมนิยม ข. เล่าจื้อ ค. ลัทธิบูชาสวรรค์ ง. ขงจื๊อ
6. การแบ่งประเภทของเครื่ องดนตรี จีนโบราณสามารถแบ่งออกได้เป็ นกี่ประเภท
ก. 5
ข.6
ค. 7
ง. 8
7. ข้อใดสามารถแบ่งประเภทของเครื่ องดนตรี จีนโบราณได้ถูกต้องที่สุด
ก. ดีด สี ตี เป่ า เคาะ
ข. โลหะ หิ น เส้นไหม ไม้ไผ่ น้ าเต้า ดิน หนัง ไม้
ค. ฟาด เคาะ กระทบ เหวีย่ ง
ง. โยน เคาะ ตี เป่ า

8.

จากการแบ่งประเภทของเครื่ องดนตรี จีนโบราณ “ ซวิน” เป็ นเครื่ องดนตรี จีนประเภทใด
ก. ดิน
ข. หิน
ค. เคาะไม้ ง. เป่ าไม้
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9.

จากการแบ่งประเภทของเครื่ องดนตรี จีนโบราณ “ผีผา” เป็ นเครื่ องดนตรี จีน
ประเภทใด
ก. เสี ยดสี

10.

ข. โลหะ

ค. ดึง

ง. เส้นไหม

จากการแบ่งประเภทของเครื่ องดนตรี จีนโบราณ “เอ้อหู ” เป็ นเครื่ องดนตรี จีนประเภทใด
ก. โลหะ
ข.หิน
ค. เป่ าไม้
ง. เส้นไหม

11.

จากภาพ เครื่ องดนตรี ชิ้นนี้มีชื่อเรี ยกว่าอะไร
ก. กู่เจิ้ง
ข.ซวิน
ค. กู่ฉิน
ง. หู หลู่ซือ
12. แถบลุ่มแม่น้ าฮวงโห ได้พบหลักฐานเครื่ องปั้ นดินเผามีลกั ษณะเป็ นลายเขียนสี เรขาคณิ ต พืช
นก สัตว์ต่าง ๆ และมีการพิมพ์ลายมีการใช้วธิ ี ขดู สลักเป็ นลายจักสานและลายเชือกทาบ
จากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็ นวัฒนธรรมที่มีชื่อเรี ยกว่าอะไร
ก. วัฒนธรรมกวางเจา
ข. วัฒนธรรมหลงซาน
ค. วัฒนธรรมหลางเซา
ง. วัฒนธรรมซัวเถา
13. แถบลุ่มน้ าแยงซี พบหลักฐานที่เป็ นเครื่ องปั้ นดินเผามีลกั ษณะเนื้อละเอียดสี ดาขัดมันเงา
เนื้อบาง เป็ นลักษณะภาชนะ 3 ขา จากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็ นวัฒนธรรมที่มีชื่อเรี ยกว่าอะไร
ก. วัฒนธรรมกวางเจา
ข. วัฒนธรรมหลงซาน
ค. วัฒนธรรมหลางเซา
ง. วัฒนธรรมซัวเถา
14.

จากภาพ ภาชนะชิ้นนี้ อยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุควัฒนธรรมหยางเซา ข. ยุควัฒนธรรมหลงซาน ค. วัฒนธรรมกวางเจา
ง. ยุคราชวงศ์หยวน
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15. ในงานการเขียนภาพด้วยพูก่ นั จีนการควบคุมพูก่ นั มีข้ นั ตอนพื้นฐาน ๕ ระดับด้วยกันคาตอบใด
คือคาตอบที่ถูกต้อง
ก. การจับกระดาษ การเล็งด้วยมือ การร่ างวงกลม การขีดเส้นตั้ง การขีดเส้นนอน
ข.การวางลง การลากพูก่ นั ขึ้น การยกขึ้นการกด การเปลี่ยนทิศทาง
ค. การทาบนิ้ว การขีดเส้น การปาด การป้าย
ง. การวนพูก่ นั การขีดเส้นนอน การวางทาบ การขยี้
16.

จากภาพผลงานศิลปกรรมทั้งสองชิ้นดังกล่าวจัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก ราชวงศโจวตะวันตก
ข. ยุคราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออก ยุคราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก
ค. ยุคราชวงศ์ซ่งเหนื อ ยุคราชวงศ์ซ่งใต้
ง. ยุคราชวงศ์หมิงยุคราชวงศ์ชิง
17.

จากภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าวจัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ราชวงศ์หมิง ข. ยุคคอมมิวนิสต์ ค.ยุคสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์

ง. ราชวงศ์ฮนั่

18.

จากภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าวจัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุคล้ าสมัย
ข. ยุคคอมมิวนิสต์
ค. ยุคร่ วมสมัย

ง. ยุคล้าสมัย
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19.

จากภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าวจัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุคร่ วมสมัย
ข. ยุคคอมมิวนิสต์
ค. ยุคราชวงศ์โจว

ง. ยุคราชวงศ์ถงั

20.

21.

22.

23.

24.

จากภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าวเป็ นภาพพระพุธรู ปของจีน จัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุคราชวงศ์ถงั
ข. ยุยคุ ราชวงศ์หยวน
ค. ยุคราชวงศ์ฮนั่
ง. ยุคราชวงศ์ชิง
ถาวรวัตถุที่มีความสาคัญและได้รับการยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ที่มนุษย์
สมัยโบราณสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระจักรพรรดิฉินสื่ อหวงตี้ คือสิ่ งใด
ก.พระราชวังฤดูหนาว
ข. ภาพสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ค.ประติมากรรมรู ปทหารในสุ สานของพระจักรพรรดิ ง. กาแพงเมืองจีน
ประติมากรรมรู ปทหารในสุ สานของพระจักรพรรดิฉินสื่ อหวงตี้เป็ นประติมากรรมจากวัสดุ
อะไร
ก.ดินเผา
ข. หิ นอ่อน
ค.โลหะ
ง. หยก
ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ที่ดูอา้ งว้างเยือกเย็นและเงียบสงัด ตามลักษณะภูมิประเทศทาง
ภาคเหนื อของจีน ใช้เทคนิคและวิธีการที่มีลกั ษณะเน้นเส้นแข็งหนาหนัก เน้นความโอ่อ่า
และหนักแน่นเป็ นการกล่าวถึงผลงานจิตรกรรมจีนในสมัยใด
ก.ซ่งเหนือ
ข. ซ่งใต้
ค. ฮัน่ ตะวันออก
ง.ฮัน่ ตะวันตก
ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ที่ไม่นิยมสร้างความคมชัดมีลกั ษณะเบาบางซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะ
ภูมิประเทศ มีทิวเขาสลับซับซ้อน สายน้ าและม่านหมอก ทาให้ดูชุ่มฉ่ าและบรรยากาศดูสลัว
เป็ นการกล่าวถึงผลงานจิตรกรรมจีนในสมัยใด
ก. ซ่งเหนือ
ข. ซ่งใต้
ค. ฮัน่ ตะวันออก
ง. ฮัน่ ตะวันตก
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25. พระพุทธรู ปที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางเดิมตามแบบฉบับของจีนโดยได้รับอิทธิ พลทางอินเดีย
เป็ นพระพุทธรู ปตามแบบฉบับของพุทธศาสนาลัทธิลามะ ที่มีช่างชาวเนปาลและทิเบตเป็ น
ผูส้ ร้างขึ้น โดยได้รับพระราชอุปถัมภ์เป็ นพิเศษ เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ใด
ก. ราชวงศ์ถงั
ข. ราชวงศ์ซ่ง
ค. ราชวงศ์หมิง
ง. ราชวงศ์หยวน
26. งิ้วปั กกิ่ง เกิดขึ้นในสมัย ราชวงศ์ใด
ก. ราชวงศ์หมิง ข. ราชวงศ์ฉิน ค. ราชวงศ์หยวน
ง. ราชวงศ์ชิง
27. การถูกขนานนามว่า “อุปรากรแห่งบูรพา” หมายถึงสิ่ งใด
ก. งิ้วปั กกิ่ง
ข. ระบาพื้นเมืองแถบไหหลา
ค. โขนกลางแจ้งแถบมณฑลกวางสี
ง. การแสดงกลองสะบัดชัยแถบลุ่มน้ าปิ ง
28. ฉายา “โอเปราตะวันออก” คือฉายาของอะไร
ก. คณะสิ งห์โตดอกเหมย
ข. ระบาพื้นเมืองแถบไหหลา
ค. งิ้วปั กกิ่ง
ง. เติ้งลี่จวิน
29. ทักษะที่สาคัญในการแสดงงิ้วมีสิ่งใดบ้าง
ก. ขับร้อง เจรจา ท่วงท่า พะบู ้
ข. การเดิน การยืน การนัง่ การร่ ายรา
ค. กายกรรม การเต้นรา การมีคุณธรรม จริ ยธรรม ง. สายตา สี หน้า วาจา ลีลา
30. ใครคือนักแสดงอุปรากรจีนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังและได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่งในสี่ นกั แสดง
งิ้วปั กกิ่งที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ การแสดงงิ้วของจีน
ก. จางจื่ออี๋
ข. เสี่ ยวเยีย่ นจื่อ
ค. เหมยหลานฟาง
ง. หลู่ซวิน่
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แบบประเมินงำนสร้ ำงสรรค์
งำนสร้ ำงสรรค์ หมายถึ ง ความสามารถในการคิดออกแบบประดิ ษฐ์สร้างนวัตกรรม
หรื อผลิ ตผลงาน ชิ้ นงานด้วยตัวผูเ้ รี ยนเองโดยอาศัยสื่ อหรื อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างสรรค์ดนตรี จีน สร้างสรรค์การแสดง สร้างสรรค์งานศิลปกรรมจีนได้ โดยใช้ แบบประเมิน
ความสามารถในงานสร้ างสรรค์ เป็ นแบบประเมิ น ค่ า 5 ระดับ (Scoring Rubrics) โดยการศึ ก ษา
พัฒนาการจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้น จานวน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 คาบเรี ยนที่ 6
ระยะที่ 2 คาบเรี ยนที่ 12 ระยะที่ 3 คาบเรี ยนที่ 18 และระยะที่ 4 คาบเรี ยนที่ 24 โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิ นชุ ดเดิ ม แบ่ งเป็ น ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ วิธีการนาเสนอและการแสดง
เหตุผลความคิดสร้างสรรค์และการสะท้อนคุณค่าทางศิลปะ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
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เกณฑ์การประเมิน
รายละเอียด

4
ดีมาก
ประยุกต์ใช้
ความรู ้ได้อย่าง
เหมาะสม มี
หลักการและ
ถูกต้องตาม
วิธีการ

3

ดี
1. ความสามารถในการ
สามารถนาความรู ้
ประยุกต์ใช้ความรู ้
มาประยุกต์ใช้ได้
เกิดประโยชน์ใน
ตัวงานแต่ยงั ไม่
ถูกต้องตาม
หลักการและ
วิธีการ
2. วิธีการนาเสนอและการ นาเสนองานได้ นาเสนองานได้
แสดงเหตุผล
อย่างสมเหตุ
อย่างสมเหตุ
สมผล
สมผล
มีความพร้อมใน มีความพร้อมใน
การนาเสนองาน การเสนองานแต่
มีความน่าสนใจ งานยังขาดความ
น่าสนใจ
3. ความคิดสร้างสรรค์
มีความแปลกใหม่ มีความแปลกใหม่
น่าสนใจ เกิดการ น่าสนใจ เกิดการ
ต่อยอดทาง
ต่อยอดทาง
ความคิด
ความคิด
มีสุนทรี ยภาพใน
ตัวงาน

2

1

พอใช้
สามารถนาความรู ้
มาประยุกต์ใช้ได้
แต่ยงั ไม่เกิด
ประโยชน์ใน
ตัวงาน

ปานกลาง
ไม่สามารถนา
ความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ใน
งานได้

ไม่มีความ
สมเหตุสมผลใน
การนาเสนองาน
มีความพร้อม
งานขาดความ
น่าสนใจ

ไม่มีความสมเหตุ
สมผลในการ
นาเสนองาน
ขาดความพร้อม
ขาดความ
น่าสนใจ

มีความน่าสนใจ
แต่ขาดความ
แปลกใหม่ใน
ตัวงาน

ขาดความ
แปลกใหม่
ขาดความ
น่าสนใจ
ไม่มีความ
สร้างสรรค์ใน
ตัวงาน

เกณฑ์การประเมิน
12 หมายถึง การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับดีมาก
9-11 หมายถึง การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับดี
6-8 หมายถึง การสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับพอใช้
3-5 หมายถึง มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่ อกำรใช้ รูปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน
เพื่อส่ งเสริมงำนสร้ ำงสรรค์ สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (SILPA Model)
______________________________________________________________________________
นิยำม
ควำมพึงพอใจต่ อกำรใช้ รูปแบบ หมายถึ ง การแสดงออกถึ งความรู ้ สึกของนักศึกษา
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศที่ มีต่อการดาเนิ นการสอนด้วยรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
เกี่ยวกับกิ จกรรมการสอนบรรยากาศในการเรี ยน ระยะเวลาในการเรี ยนและการประเมินผลในการ
เรี ย นโดยใช้แ บบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า ที่ ผู ว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น ทั้ง นี้ มี ก ารแบ่ ง ความ
พึงพอใจเป็ นแบบการประเมินค่า5ระดับ (Likert Five Rating Scales)
วัตถุประสงค์
ต้องการทราบความรู ้สึกและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ ม งานสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี (SILPA Model)
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)มีการแบ่งความพึงพอใจเป็ นแบบ
การประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจ ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวม ซึ่ งไม่กระทบกระเทื อนต่อนักศึกษาแต่อย่างใด
โดยทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู ้สึกเพียงช่องเดียว
คำชี้แจง
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ระดับควำมพึงพอใจ
ข้ อที่

ควำมพึงพอใจ

พึงพอใจ
มากที่สุด
5

พึงพอใจ
มาก
4

นักศึกษามีความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
ด้ ำนกำรจัดกิจกรรมในกำรเรียน
1
นักศึกษาชอบเรี ยนด้วยรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้เข้าใจเนื้อหาและ
การปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น
3
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้กล้าแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น
4
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้สรุ ปความรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง
5
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
6
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานสามารถทาให้นกั ศึกษา
คิดริ เริ่ มสิ่ งแปลกใหม่และสร้างสรรค์
ได้
7
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยน
ด้ ำนบรรยำกำศในกำรเรียน
8
รู ้สึกกระตือรื อร้นและติดตามเนื้อหา
อยูเ่ สมอ
9
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้น่าสนใจ
อยากเข้าร่ วมกิจกรรม

พึงพอใจ
ปานกลาง
3

พึงพอใจ
น้อย
2

พึงพอใจ
น้อยที่สุด
1
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ระดับควำมพึงพอใจ
ข้ อที่
10

ควำมพึงพอใจ

การเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนนี้สนุกสนานส่งเสริ มให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์
11 บรรยากาศในการเรี ยนไม่ตึงเครี ยด
12 กิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน
13 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานส่งเสริ มให้นกั ศึกษามี
โอกาสสร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั เพื่อน
ในกลุ่ม
14 กิจกรรมการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานสามารถศึกษาได้ท้ งั ใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
15 เนื้อหาของบทเรี ยน สอดคล้องกับ
การจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
งานสร้างสรรค์
ด้ ำนระยะเวลำในกำรเรียน
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและ
การทากิจกรรมมีความเหมาะสม
17 จานวนบทเรี ยน เนื้อหามีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลาใน
การเรี ยน
18 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษาสามารถ
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา

พึงพอใจ
มากที่สุด
5

พึงพอใจ
มาก
4

พึงพอใจ
ปานกลาง
3

พึงพอใจ
น้อย
2

พึงพอใจ
น้อยที่สุด
1

234
ระดับควำมพึงพอใจ
ข้ อที่

ควำมพึงพอใจ

พึงพอใจ
มากที่สุด
5

พึงพอใจ
มาก
4

พึงพอใจ
ปานกลาง
3

พึงพอใจ
น้อย
2

พึงพอใจ
น้อยที่สุด
1

ด้ ำนกำรประเมินผลในกำรเรียน
19 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานสามารถช่วยในการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชาที่ตอ้ งใช้ความจาได้
เป็ นอย่างดี
20 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้ทราบผลการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทนั ที
อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ ง
ตนเองครั้งต่อไป
21 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษายอมรับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มมาก
ยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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คู่มือกำรใช้ รูปแบบกำรสอน
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คู่มือ
รู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะ เป็ นฐำน
เพื่อส่ งเสริมงำนสร้ ำงสรรค์
สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
SILPA Model

อติยศ สรรคบุรำนุรักษ์
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คู่มือกำรใช้ รูปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำนเพื่อส่ งเสริมงำนสร้ ำงสรรค์
สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี
คำนำ
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ฉบับนี้ เป็ นเอกสารที่อธิ บายรายละเอียดของรู ปแบบการสอนที่ได้จดั ทา
ขึ้ น ส าหรั บ ผู ท้ ี่ ต้อ งการน ารู ป แบบการสอนนี้ ไปใช้ เข้าใจในองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของรู ป แบบ
การสอน ตลอดจนสิ่ งที่ ค วรศึ ก ษาและจัดเตรี ย ม เพื่ อให้ รูป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนการสอน ผูท้ ี่มีความประสงค์ใน
การนารู ปแบบไปใช้ จึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการใช้รูปแบบการสอนฉบับนี้ให้เข้าใจชัดเจน
ก่อน โดยคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการสอน
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการสอน
3. องค์ ป ระกอบของรู ปแบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้
3.4 การวัดและประเมินผล
3.5 เงื่อนไขสาคัญในการนารู ปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็ จ
4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
5. ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
แนวทำงในกำรนำรู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำนเพื่อส่ งเสริมงำนสร้ ำงสรรค์ สำหรับนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี (SILPA Model) ไปใช้
การนารู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดกับผูเ้ รี ยนนั้น
เป็ นสิ่ งที่ สาคัญยิ่ง ดังนั้นสิ่ งที่ ควรปฏิ บตั ิ ก่อนนารู ปแบบการสอนไปใช้จริ ง จึ งมีความจาเป็ นต้อง
ทราบถึงข้อมูล ข้อควรปฏิบตั ิและแนวทางในการดาเนินการก่อนนารู ปแบบไปใช้ ดังนี้
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ข้ อควรปฏิบัติก่อนนำรู ปแบบกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำนเพื่อส่ งเสริมงำนสร้ ำงสรรค์ ไปใช้
ข้อควรปฏิบตั ิก่อนนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
ไปใช้เพื่อเตรี ยมการที่มีประสิ ทธิภาพ สรุ ปได้พอสังเขป ดังภาพที่ 14
1. ศึกษาแนวทางการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เพื่อส่งเสริ มงานสร้างสรรค์ไปใช้

ศึกษำคู่มือกำรใช้ รูปแบบ

2. ศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนารู ปแบบ

กำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ น

การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพือ่ ส่งเสริ มงานสร้างสรรค์

ฐำนเพื่อส่ งเสริมงำน

แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบ

สร้ ำงสรรค์

องค์ประกอบของรู ปแบบ
3. ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนการสอน หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่1 เรื่ อง ยุคสมัยและราชวงศ์ ในรายวิชาดนตรี ละศิลปะ
จีนสาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี
1. ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. จัดเตรี ยมสื่ อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรี ยน
การสอนให้เพียงพอกับผูเ้ รี ยน

จัดเตรียมสิ่ งทีจ่ ำเป็ น

3. ศึกษาและจัดเตรี ยมเครื่ องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

สำหรับกำรสอน

ที่ใช้ในระหว่างและหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ใบความรู ้
แบบฝึ กหัด แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจในดนตรี และ
ศิลปะจีน แบบประเมินพัฒนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับรู ปแบบ

ภาพที่ 14 ข้อควรปฏิบตั ิก่อนการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
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รำยละเอียดของข้ อควรปฏิบัติมีดังต่ อไปนี้
1. ศึ กษาเอกสารคู่มื อการใช้รูป แบบการสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ ม งาน
สร้างสรรค์โดยมีวธิ ี การดาเนินงานดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ เพื่อความเข้าใจและปฏิบตั ิได้เป็ นแนวทางเดียวกัน
1.2 ศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบ องค์ประกอบของ
รู ปแบบ ซึ่ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมิ นผลและเงื่ อนไขส าคัญ ในการนารู ปแบบการสอนไปใช้ให้ป ระสบผลส าเร็ จ
เพื่อให้เห็ นความสาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งมีความเข้าใจในคาศัพท์เฉพาะที่ปรากฏใน
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
1.3 ศึ ก ษาตัวอย่างแผนการจัดการเรี ย นรู ้ หน่ วยการเรี ย นรู ้ ที่ 1 เรื่ อง ยุคสมัย และ
ราชวงศ์โดยเน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการแสวงหา ความรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการทาภาระงาน 5 ขั้น
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the Creative Thinking: S) ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนา
แนวคิดการสร้ างสรรค์ (Introduction of the Creative Work Concept: I) ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการ
ปฏิ บตั ิ (Learning by Doing: L) ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting the Creative Work: P) ขั้นที่
5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assess and Reflects ability of Art Awareness and Appreciation: A)
1.3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนมี ลกั ษณะสาเร็ จรู ปและยืดหยุ่นในตัว
ประกอบด้วย ชื่ อแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หัวข้อเรื่ อง จานวนเวลาที่ใช้ส อน จุดประสงค์ การเรี ยนรู ้
งานสร้างสรรค์ที่ผูเ้ รี ยนต้องลงมือปฏิ บตั ิ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน สื่ อการ
เรี ยนการสอน การวัดและประเมิ นผล กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
มีข้ นั ตอนที่แน่นอน ให้อิสระผูเ้ รี ยนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในกรณี ที่ผสู ้ อนต้องการนาเนื้ อหาอื่น
มาใช้ที่ มิ ได้อยู่ในแผนการจัดการเรี ยนการสอนเหล่ านี้ เมื่ อศึ ก ษาคู่ มื อเล่ มนี้ แล้วก็ ส ามารถสร้ าง
แผนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนนี้ข้ ึนใช้เองได้ ตามความเหมาะสม
1.3.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนเน้นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิ ล ปะเป็ นฐาน โดยก าหนดกิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เรี ย นเชื่ อ มโยงความรู ้ เดิ ม กับ ความรู ้ ใ หม่
อันนาไปสู่ การสร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง โดยการสร้ างสรรค์ชิ้นงาน ตามกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน 5 ขั้นตอน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ความเข้าในใจดนตรี ศิลปะจีน สามารถในการในการ
สร้ างสรรค์ และความพึ ง พอใจต่ อรู ป แบบการสอนตามรู ป แบบการสอนโดยใช้ศิ ล ปะเป็ นฐาน
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เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ จัดเตรี ยมสิ่ งที่จาเป็ นในการสอน เมื่อได้ศึกษาส่ วนประกอบต่าง ๆ ใน
คู่มือประกอบการจัดการเรี ยน การ สอนครบถ้วนแล้ว ควรดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างละเอียด
2.2 ศึกษาและจัดเตรี ยมสื่ อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้
เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
2.3 ศึกษาและจัดเตรี ยมเครื่ องมื อเกี่ ยวกับ การวัดและประเมิ นผลที่ ใช้ในระหว่าง
และหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ได้แก่ ใบความรู ้
แบบฝึ กหัด แบบทดสอบความรู ้ความเข้าในใจดนตรี ศิลปะจีน แบบประเมิน งานสร้างสรรค์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนตามรู ปแบบการสอน
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของรู ปแบบ
งานด้านการศึ กษาศิ ลปะและวัฒนธรรมนั้น คื อ งานสร้างสรรค์ความเจริ ญทางปั ญญา
และทางจิตใจซึ่ งเป็ นทั้งต้นเหตุท้ งั องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริ ญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็ น
ปั จจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดารงความเป็ นไทยไว้ได้สืบไป (พระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั : ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2513)
การศึกษาเป็ นปั จจัยในการดารงชีวิตที่ทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
พัฒนาตนเองครอบครัวหน้าที่การงานตลอดจนความก้าวหน้าและความมัน่ คงของประเทศ แต่ใน
สองทศวรรษที่ ผ่านมาวงการศึ กษาทั้งในและต่างประเทศพบว่าการพัฒนาสติ ปั ญญายังทาได้ใน
ขอบเขตที่ จากัดและยังไปไม่ถึงเป้ าหมายสู งสุ ดที่ ตอ้ งการส าหรั บประเทศไทยนั้นพบว่าคุ ณภาพ
การศึกษายังไม่ปรากฏผลเป็ นที่น่าพึงพอใจผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตร
ต่ า ในมาตรฐานด้ า นผู ้เรี ยนเกี่ ย วกั บ การมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ
(คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ) มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
เพียงประมาณร้ อยละ 12 และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ด้วยตนเองรักการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพียงร้อยละ 24 (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552)
จากรายละเอียดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับปรับปรุ งแก้ไข 2545) ซึ่ งได้ให้
ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนและเน้นการสอนแบบบูรณาการมากขึ้นดังจะเห็นได้จากข้อบัญญัติดงั นี้หมวด
4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้คุณธรรมกระบวนการ
เรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (วิรุณ ตั้งเจริ ญ, 2548: 49)
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวไว้วา่ ปรัชญา “ศิลป์ และศาสตร์ สร้างสรรค์
ชาติ ยงั่ ยืน” ปณิ ธาน “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” วิสัยทัศน์ “ศิลปากร
เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ นน าแห่ งการสร้ า งสรรค์ ” (เข้ า ถึ ง เมื่ อ 9 ตุ ล าคม2558, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
www.su.ac.th/index.php/th/) นั้นสอดคล้องกับ ความมุ่งหมายในการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการคิ ด
วิเคราะห์ แสวงหาความรู ้ แ ละแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ มี ท ัก ษะในการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถ
แก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็ นระบบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับ
พุทธศักราช 2545 ว่าด้วยเรื่ องแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตราที่ 22 ยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคน
มี ความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความส าคัญที่ สุด กระบวนจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษา
ในระดับอุ ดมศึ กษาควรส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ บูรณาการกับการสร้ างสรรค์งาน
ศิลปะเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความคิดคานึ งและสติปัญญา ความสาเร็ จในการ
ทางานจะช่วยให้เกิดความสบายใจ มีความสุ ขและเกิดความภาคภูมิใจซึ่ งจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์และมีความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นผลต่อบุคลิกภาพที่ดี (2549: 66) เป็ นที่ยอมรับกันว่า ศิลปะ
คือผลงานอันเป็ นความพากเพี ยรของมนุ ษ ย์ ซึ่ งต้องใช้ความพยายามด้วยฝี มือและด้วยความคิ ด
มนุ ษ ย์ส ร้ างงานศิ ล ปะขึ้ น ด้ว ยความมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ เป็ นที่ ยิน ดี และขัด เกลาความคิ ด และจิ ต ใจ
อันเป็ นวิธีก ารหนึ่ งของการสนองสัญ ชาติ ญ าณของมนุ ษย์ที่ นิยมยินดี ต่อความงามของศิ ลปวัตถุ
นอกเหนื อ จากความงามของสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่ งมนุ ษ ย์คุ ้น เคยอยู่แล้ว(มหาวิท ยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช, 2541: 3) คุณค่าของศิลปะมีความกว้างขวางและลึกซึ้ ง นอกจากจะทาให้เด็กได้
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์แล้ว ศิลปะยังช่วยส่ งเสริ มและความสามารถศึกษาทางด้านอื่น ๆ อีกด้วย
การเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้นอย่างถาวรหากเด็กได้เรี ยนอย่างสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น เกิ ดเจตคติ ที่ดีต่อการ
เรี ยนรู ้ในสิ่ งนั้น ๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้นได้ดว้ ยการใช้กิจกรรมทางศิลปะเข้าช่ วย การแสดงออก
อย่างสมบูรณ์ ทางศิลปะจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู ้ (ทน เขตกัน, 2556: 2)ในด้านความคิด
สร้างสรรค์เป็ นคุณภาพที่มีในมนุ ษย์ทุกคน หากได้มีการส่ งเสริ มพัฒนาและนาไปใช้ให้เหมาะสมก็
จะเกิดประโยชน์มหาศาล ดังนั้นหากประชากรในสังคมใดมีทรัพยากรบุคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
สู งและจานวนมาก ก็ย่อมจะเป็ นแรงขับให้สังคมนั้นพัฒนารุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว คนที่ มีความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็ นที่ตอ้ งการยิ่งในทุกสังคมทุกหน่วยงาน (อารี รังสิ นนั ท์, 2532) การศึกษาเรื่ องความคิด
สร้ า งสรรค์ไ ด้รับ ความสนใจและขยายการศึ ก ษาวิจยั กัน กว้างขวางมากขึ้ น เพราะตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนางานทุกสาขารวมทั้งการพัฒนางาน พัฒนาบุคล
และอื่น ๆ ซึ่ งก็เป็ นการเพิ่มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของงานและของคน (อารี รังสิ นนั ท์, 2532: 23)
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ดัง นั้น ในศตวรรษที่ 21 “ความรู ้ ” เพี ย งอย่า งเดี ย วไม่ เพี ย งพอที่ จะใช้แข่ ง ขัน ในด้า น
ต่าง ๆ ได้อีกต่อไป แต่ตอ้ งประกอบด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” ของบุคคลหรื อชุ มชนที่ รู้ว่าจะนา
ความรู ้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในแบบใด การวิจยั ทางการศึกษาที่เกี่ยวกับ
ความคิ ดสร้ างสรรค์ด้วยศิ ล ปะเป็ นฐานเป็ นการตอบสนองความเจริ ญ เติ บ โตทางศิ ลปะ ทั้งด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน และการประเมิน ผลความคิดสร้างสรรค์ ได้เกิดคาว่า
การวิจยั ด้วยศิลปะเป็ นฐาน สามารถนิ ยามได้วา่ เป็ นความพยายามในการก้าวข้ามผ่านขอบเขตที่ถูก
จากัดไว้ข องการสื่ อสารทางอ้อม เพื่ อเป็ นการให้ ค วามหมายของบางสิ่ งบางอย่างที่ ไ ม่ ส ามารถ
อธิ บายได้ (Barone and Eisner, 2011: 1) หรื อกล่าวสรุ ปได้ว่า เป็ นการสลายขีดจากัดในด้านความ
เป็ นนามธรรมสู งอย่างศิลปะนัน่ เอง ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถของมนุ ษย์ที่เป็ นสากล
สามารถหล่ อ เลี้ ย งและปลู ก ฝั งท าให้ ทุ ก คนมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์และเชื่ อ ว่า ทุ ก คนสามารถท า
“ศิลปะ” ได้ แม้ในบริ บทที่แตกต่างกัน และอาจจะขัดกับความเชื่ อทัว่ ไป และศิลปะไม่ได้เป็ นเพียง
สิ่ งที่ทาโดยผูท้ ี่เราเรี ยกว่าศิลปิ นเท่านั้นอีกต่อไป ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นได้กบั คนทุก
คน การเรี ยนการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานในการศึ กษา ใช้ป ระโยชน์ จากความคิดสร้ างสรรค์
รสนิ ยมทางศิลปะ การฝึ กปฏิบตั ิทางศิลปะ ทักษะและความชานาญทางศิลปะ ในการให้ส่งเสริ ม
ความเจริ ญรุ่ งเรื องของมนุ ษย์ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการใน
ระดับอุดมศึกษา (โดยเฉพาะศิลปะและมนุ ษยศาสตร์ , Nick Wilson, เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2558,
เข้ า ถึ งได้ จ าก http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/cmci/research/proj/nable/aim.aspx) ก ารจั ด
การเรี ย นสอนด้ว ยศิ ล ปะเป็ นฐานกับ การศึ ก ษามุ่ ง เน้ น ไปที่ บทบาทของศิ ล ปะและศิ ล ปะใน
ชี วิตประจาวัน เป็ นรู ป แบบใหม่ที่ จะท าให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้ น การจัดการเรี ยนสอนด้วย
ศิลปะเป็ นฐานกับการศึกษาสามารถดาเนิ นการสอนได้กบั ผูเ้ รี ยนทุกคนที่ จะเปิ ดฝึ กให้มองข้ามกฎ
หรื อระเบียบทางวินยั แบบเดิม ๆ (Springgay and others, 2008)
ผูว้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนในรายวิชาดนตรี และศิ ล ปะจี น ได้เล็งเห็ นความส าคัญ ของการ
พัฒนารู ปแบบการสอนโดยใช้ศิ ลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยได้ทาการสารวจจากสภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสภาพปั ญหาของนักศึกษา
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม จากการสารวจความคิ ดเห็ นของนักศึกษาที่เคยผ่านการเรี ยนใน
รายวิช าดนตรี และศิ ล ปะจี น เกี่ ยวกับ การจัดการเรี ย นการสอนในรายวิช าดังกล่ าว นัก ศึ ก ษาให้
ข้อเสนอแนะว่ารายวิชาดนตรี และศิ ลปะจีนมี เนื้ อหาที่ ตอ้ งใช้ความจาเป็ นส่ วนมาก เนื่ องจากเป็ น
เนื้ อ หาด้า นประวัติ ศ าสตร์ ท างดนตรี แ ละศิ ล ปะจี น ซึ่ งมี ป ระวัติ ค วามความเป็ นมาอัน ยาวนาน
การจัดการเรี ยนการสอนครอบคลุมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึ งศิลปะร่ วมสมัยในยุคปั จจุบนั
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ซึ่ งการเรี ยนการสอนเกี่ ยวเนื่ องกับบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่มีความสาคัญอันลึ กซึ้ ง
ราชวงศ์ที่มีอายุอนั ยาวนานผลัดเปลี่ ยนกันหลายราชวงศ์และงานศิลปกรรมที่มีความสลับซับซ้อน
ทั้งกระบวนการคิด ปรัชญาและความเชื่อของชาวจีน เทคนิคที่มีความสลับซับซ้อน ล้วนแล้วแต่ตอ้ ง
ใช้ความเข้าใจและการจดจาเป็ นอย่างสู ง จึงมี ความจาเป็ นต้องพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน สื่ อการสอนเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการจดจารายละเอียดทางประวัติศาสตร์ ได้ง่ายยิง่ ขึ้น และ
จดจาได้มากขึ้น การเรี ยนประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน นอกจากเป็ นศาสตร์ การสอนที่มีเนื้ อหาวิชามาก
แล้ว อี กทั้งตัวเนื้ อหารายวิชาท าให้บรรยากาศการเรี ยนการสอนไม่เอื้ ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ ของ
นักศึกษา ด้วยสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่ าวผูว้ ิจยั มี ความประสงค์และสนใจ
พัฒนาแนวทางจากแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนโดยศิลปะเป็ นฐานซึ่ งเป็ นแนวคิดในการนา
ศิลปะเข้าไปมีส่วนในการสร้างองค์ความรู ้ในการขยายความเข้าใจของนักศึกษาด้วยการสร้างสรรค์
งาน ซึ่ งหลักการแนวคิดดังกล่าวผูว้ ิจยั เห็ นว่าเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นส่ วนในการเติม
เต็ ม ทั้ง ด้า นความรู ้ ความเข้า ใจ การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานที่ ต้อ งใช้ ก ารประมวลองค์ ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถทางทักษะของการสร้างสรรค์ทางความคิด การสอนด้วยการใช้ศิลปะเป็ นฐาน (Art
Integration) เป็ นการนาหลักการทางศิลปะเข้าไปร่ วมจัดกระท ากับ เนื้ อหาวิชา รายวิช า ท าให้ตวั
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างชิ้นงานขึ้น นอกจากผูเ้ รี ยนจะได้เกิ ดความรู ้ที่ลึกซึ้ งจากการลงมือปฏิบตั ิเพื่อขยาย
องค์ความรู ้แล้ว การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานยังช่ วยในเรื่ องของการส่ งเสริ มเรื่ อง
ของทักษะสัมพันธ์ (Relationship) การทางานร่ วมกันเป็ นทีม (Collaborative) และทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาแนวคิดทฤษฎีของการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ
การใช้ศิลปะเป็ นฐานมาเป็ นพื้นฐานพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนด้วยศิลปะบูรณการเพื่อ
ส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ ส าหรับ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี นอกจากนั้นรู ป การเรี ยนการสอนที่
พัฒ นาขึ้ น จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ต่อไป และผูเ้ รี ยนสามารถที่จะนาความรู ้ วิธีการ
เรี ยนรู ้ และทักษะปฏิบตั ิไ ปใช้ในโอกาสที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ และจาก
การสนทนากลุ่ ม อาจารย์ผูส้ อนศิ ล ปะในระดับ อุ ดมศึ ก ษา การสั ม ภาษณ์ เรื่ อ งแนวคิ ดในการจัด
การเรี ย นการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี น้ นั อาจารย์ผสู ้ อนศิลปะในระดับอุดมศึกษาได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจว่า การสอนโดยการ
ให้นกั ศึกษาสร้างชิ้นงานขึ้นจะทาให้นกั ศึกษาเกิดการขยายองค์ความรู ้ที่กว้างขึ้น มีการคิดเชื่อมโยง
สัม พันธ์ อย่างเป็ นระบบ เกิ ดการวางแผนอย่างมี ข้ นั ตอน สามารถคิ ดสร้ างสรรค์ได้ ท าให้ผูเ้ รี ยน
พัฒนาทักษะที่หลากหลาย อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจต่อชิ้ นงาน การมีสัมพันธภาพ
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน การกล้าคิด การกล้าแสดงออกและเกิ ดความคงทนในความรู ้ ของนักศึกษา
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โดยมีขอ้ เสนอแนะด้านการจัดการเรี ยนการสอนว่า ควรมีตวั อย่างให้นกั ศึกษาดูเพื่อเป็ นแนวทางใน
การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Best Practice) และอาจมีการสอนขั้นตอน วิธีการโดยให้ Artist
หรื ออาจารย์ผสู ้ อนศิลปะหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางศิลปะได้เข้าร่ วมสอนในขั้นตอนการสอนสร้างชิ้นงา
ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ ฐำน
1. กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
ใน ก ารวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ใ ช้ ก ระบ วน การวิ จ ั ย และพั ฒ น า (Research and
Development: R&D) (มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ , 2555) ประยุ ก ต์ ร่ ว มกับ การออกแบบระบบการเรี ย น
การสอนด้วยวิธี การเชิ งระบบ (System Approach) ที่ เรี ยกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รู ป แบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบของ ดิ กค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and
Carey, 2009) โดยใช้ระเบี ยบการวิจยั แบบการผสมผสานวิธีก ารวิจยั (Mixed Methods Research)
ตามแบบแผนการวิจยั แบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลักและ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็ นวิธีรอง (Creswell, 2011)
2. แนวคิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน (Art based learning)
2.1 ทฤษฎีกำรสร้ ำงองค์ ควำมรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ที่ เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ น ในตัวของนัก ศึ ก ษาที่ เน้น วิธี ก ารเรี ยนรู ้ ด้วยการน า
ตนเองเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดไตร่ ตรองได้อย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสามารถ
พึ่งพาตนเองได้รู้จกั ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม แนวคิดของ
ฌองเพียเจต์ (Jean Piaget) เรี ยกว่า Cognitive Constructivism ที่เชื่ อว่าถ้าผูเ้ รี ยนถูกกระตุน้ ด้วยปัญหา
ที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางปั ญญาแล้วจะทาให้ผูเ้ รี ยนพยายามปรับโครงสร้างทางปั ญญาให้เข้าสู่
สภาวะสมดุ ลโดยวิธีการดู ดซึ มได้แก่การรับข้อมูลใหม่จากสิ่ งแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้ างทาง
ปั ญญาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปั ญญาคือการเชื่ อมโยงโครงสร้างทางปั ญญาเดิ มหรื อความรู ้
เดิมที่มีมาก่อนกับข้อมูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่ สร้างความรู ้ใหม่ข้ ึนมาหรื อเกิดการเรี ยนรู ้ได้
2.2 ทฤษฎีกำรเรี ยนรู้ แบบปั ญญำนิยมหรื อพุทธินิยม (Cognitive Theory) ที่วา่ ด้วย
การเน้นกระบวนการทางปั ญญาหรื อความคิดกล่าวคือกลุ่มทฤษฎีน้ ี เชื่อว่าการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ไม่ใช่
เรื่ องของพฤติกรรมที่ เกิ ดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าเพียงเท่านั้นหากแต่การเรี ยนรู ้ ของ
มนุ ษ ย์น้ ัน มี ค วามซั บ ซ้ อ นเป็ นกระบวนการทางความคิ ด ที่ เกิ ด จากการสะสมข้อ มู ล การสร้ า ง
ความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทาและการแก้ปัญหา
ต่างๆการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุ ษย์ในการที่จะสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่
ตนเองทฤษฎีกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky)
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2.3 ทฤษฎี ก ำรเรี ย นรู้ อย่ ำงมี ค วำมหมำย (A Theory of Meaningful Verbal
Learning) ของเดวิดออซู เบล (David Ausubel) ออซู เบลเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ จะมีความหมายแก่ผเู ้ รี ยน
หากการเรี ยนรู ้ น้ ันสามารถเชื่ อมโยงกับ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ รู้มาก่ อน (Ausubel, 1963: 77-97) การนา
เสนอความคิ ดรวบยอดหรื อกรอบมโนทัศน์หรื อกรอบความคิ ด (Advance Organizer)ในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ งแก่ผูเ้ รี ยนก่อนการสอนเนื้ อหาสาระนั้นๆจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนเนื้ อหาสาระนั้นอย่างมี
ความหมายทฤษฎี กลุ่ มพุ ทธิ นิยมหรื อทฤษฎี ทางปั ญญาหรื อทฤษฎี ความรู ้ ความเข้าใจ (Cognitive
Theory) ทฤษฎี น้ ี เน้น กระบวนการทางปั ญ ญาหรื อความคิ ดที่ เกิ ดจากการสะสมข้อมู ล การสร้ าง
ความหมายความสั ม พันธ์ ข องข้อมู ล และดึ งข้ อมู ล มาใช้ท ฤษฎี ในกลุ่ ม นี้ ที่ ส าคัญ มี 5 ทฤษฎี คื อ
ทฤษฎี เกสตัล ท์ (Gestalt Theory) ทฤษฎี ส นาม (Field Theory) ทฤษฎี เครื่ องหมาย (Sign Theory)
ทฤษฎี ค วามสามารถทางสติ ปั ญ ญา (Intellectual Development Theory) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ อ ย่างมี
ความหมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning)
2.4 แนวคิด ของมำร์ ซำโน (Marzano, 2001: 30-60) ได้พ ฒ
ั นารู ปแบบจุ ดมุ่งหมาย
ทางการศึ ก ษารู ป แบบใหม่ ป ระกอบด้วยความรู ้ ส ามประเภทและกระบวนการจัดกระท าข้อมู ล
6 ระดับ ดังนี้ ประเภทของความรู ้ 1) ข้อมูลเน้นการจัดระบบความคิดเห็นจากข้อมูลง่ายสู่ ขอ้ มูลยาก
เป็ นระดับ ความคิ ดรวบยอดข้อเท็จจริ งล าดับ เหตุ ก ารณ์ ส มเหตุ และผลเฉพาะเรื่ องและหลัก การ
2) กระบวนการเน้นกระบวนการเพื่อการเรี ยนรู ้จากทักษะสู่ กระบวนการอัตโนมัติอนั เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของความสามารถที่สั่งสมไว้ และ 3) ทักษะเน้นการเรี ยนรู ้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะ
ง่ ายสู่ ก ระบวนการที่ ซับ ซ้ อ นขึ้ น กระบวนการจัด กระท ากับ ข้อ มู ล มี 6ระดับ ดัง นี้ ระดับ ที่ 1 ขั้น
รวบรวมระดับ ที่ 2 ขั้น เข้า ใจเป็ นการเข้า ใจสาระที่ เรี ย นรู ้ สู่ ก ารเรี ย นรู ้ ใ หม่ ใ นรู ป แบบการใช้
สัญลักษณ์ ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู ้ ให้เป็ นประโยชน์ เป็ นการตัดสิ นใจใน
สถานการณ์ที่ไม่มีคาตอบชัดเจน และระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู ้
2.5 แนวคิ ด ของ Bloom's Taxonamy Revised เป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ด้ พ ัฒ นาต่ อ จาก
Bloom's Taxonamy (1956) ซึ่ งเป็ นแนวคิดการแบ่งประเภทของการเรี ยนรู ้ ที่ได้รับความนิ ยมอย่าง
แพร่ หลาย โดยเป็ นการแบ่งประเภทของการเรี ยนรู ้ ในลักษณะการเรี ยนรู ้ทางปั ญญา (Cognitive Domain)
ออกเป็ น 6 ขั้น ได้แก่ 1) ความรู ้ (Knowledge) 2) ความเข้าใจ (Comprehension) 3) การนาไปใช้ (Application)
4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การประเมิน (Evaluation)
ทั้ง นี้ ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง Bloom's Taxonamy Revised (2001) โดยเกิ ด จากการ
ปรับปรุ งแนวคิดการแบ่งประเภทการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิ ม โดยนักการศึกษา 2 ท่าน ได้แก่ Anderson
และ Krathwohl ซึ่ งได้ปรับปรุ งด้านวัตถุ ประสงค์ให้พิจารณาเป็ น 2 มิติ คือ พิจารณาลักษณะของ
ความรู ้ และพิจารณาการเรี ยนรู ้ทางปัญญา 6 ขั้น ดังนี้
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ที่มา: Bloom’s Taxonomy Revise.(2015).Retrive from: http://www.saranslive.blogspot.com/2010/01/bloomstaxonomy-revised.html)

3.6 รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนโดยใช้ ศิลปะเป็ นฐำน จากการศึกษางานวิจยั
ต่างประเทศและในประเทศที่ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยศิลปะบู รราการพบว่า การนา
ศิลปะมาบู รณาการในการจัดการเรี ยนการสอนสามารถส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ในการสร้ าง
นวัต กรรมใหม่ ๆ ได้ โดยอาศัย แนวคิ ด ของ STEAM Educationพัฒ นารู ป แบบโดย Georgette
Yakman, สหรั ฐ อเมริ กา (2006) Artful Learning Model พั ฒ นาโดย Bernstein (1990) Artful
Thinking (Project Zero) พัฒนาโดย Harvard Graduate School of Education ร่ วมกับกลุ่มโรงเรี ยน
เทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s)หลักการทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ การลงมือปฏิบตั ิจริ ง Tyler
and Lanklien (2009: 56-60)
4. ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ เป็ นฐำน ทอร์ แรนซ์ (Torrance) ได้ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ น
กระบวนการแก้ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ นั่น เองและทอร์ แรนซ์ เรี ย กกระบวนการลัก ษณะนี้ ว่า
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หรื อ “The Creative Problem Solving Process” จุงส์ (Jung)
จุงส์ (Jung) Jung ได้อธิ บายถึ งวิธีการสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ในลักษณะที่ คล้ายคลึ งกันโดยเขา
เสนอวิธีการคิดสร้ างสรรค์ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นคิดรวบรวม ขั้นที่ 2 ขั้นการคิดถึ งข้อมูลต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นการหยุดคิดแล้วทาจิตใจให้วา่ ง ขั้นที่ 4 ขั้นเกิดความคิดแวบเข้ามา และขั้นที่ 5 ขั้นที่ตอ้ ง
ใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์ อย่างจริ งจังต่อความคิดที่คิดได้ วัลลัส (Wallas, 1962) ขั้นที่ 1 การเตรี ยมตัว
(Preparation) และรวบรวมข้อ มู ล ขั้น ที่ 2 การครุ่ น คิ ด (Incubation) เสมื อ นระยะฟั ก ไข่ ขั้น ที่ 3
การเกิ ดประกายแนวคิ ด (Illumination or Insight) และขั้น ที่ 4 การพิ สู จน์ (Verification) และการ
ทดสอบแนวคิ ดในการทดลองซ้ าหลายๆ ครั้ งเพื่ อให้ได้ผลเป็ นข้อสรุ ปและกฎเกณฑ์ ที่แน่ นอน
เทย์เลอร์ (Tayler) ขั้นที่ 1 เป็ นความคิ ดสร้ างสรรค์ข้ นั ต้นสุ ด ขั้นที่ 2 ได้แก่ การสร้ างผลผลิ ตด้วย
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ทักษะเฉพาะทาง ขั้นที่ 3 การคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็ นว่าผูก้ ระทาได้แสดงความคิดใหม่
ของเขาเองไม่ได้ลอกเลี ยนแบบใคร ขั้นที่ 4 การประดิ ษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่ งไม่ซ้ าแบบใคร และขั้นที่ 5
การปรับปรุ งให้สมบูรณ์
5. ควำมสำมำรถในงำนสร้ ำงสรรค์ อาศัยแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เป็ นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการความสามารถทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เช่ นเดียวกับทฤษฎี การสร้ างความรู ้ (Constructist) ผูพ้ ฒั นาทฤษฏี น้ ี
คื อ ศาสตราจารย์ซี ม ั ว ร์ เพเพอร์ ท (Seymour Papert) แห่ ง สถาบั น เทคโนโลยี แ มสซาซู เซตส์
(Massachusetts Institute of Technology) เพเพอร์ ท ได้มี โอกาสร่ วมงานกับ เพี ย เจต์และได้พ ฒ
ั นา
ทฤษฎีน้ ี ข้ ึนมาใช้ในวงการศึกษาแนวความคิดของทฤษฎี น้ ี คือ (สานักงานโครงการพิเศษสานักงาน
คณะกรรมการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2542: 1-2) เป็ นทฤษฎี ที่ มี พ้ื น ฐานมาจากทฤษฎี ก าร
ความสามารถทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ผูพ้ ฒั นาทฤษฏี น้ ี คือศาสตราจารย์ซีมวั ร์ เพเพอร์ ท
(Seymour Papert) แห่ งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซู เซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)
(สานักงานโครงการพิเศษสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1-2)
องค์ ประกอบของรู ปแบบกำรสอน
รู ป แบบการสอนโดยใช้ศิล ปะเป็ นฐานเพื่ อส่ งเสริ มงานสร้ างสรรค์ สาหรั บ นัก ศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี สร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
ส่ งเสริ ม ซึ่ งกัน และกัน โดยอาศัย กระบวนการสร้ างรู ป แบบอย่างเป็ นระบบ โดยประกอบด้ว ย
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักกำร
2. วัตถุประสงค์
3. ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the Creative Thinking: S)
ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนาแนวคิดการสร้างสรรค์ (Introduction of the Creative Work Concept: I)
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting the Creative Work: P)
ขั้นที่ 5 ขั้น ประเมิ นและ สะท้อนผล (Assess and Reflects ability of Art Awareness
and Appreciation: A)
4. กำรวัดและประเมินผล
5. เงื่อนไขสำคัญในกำรนำรู ปแบบกำรสอนไปใช้ ให้ ประสบผลสำเร็จ
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ภาพที่ 15 รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
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จากภาพที่ 15 รู ป แบบการสอนโดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม งานสร้ า งสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีชื่อว่า “ศิลปะ” (SILPA) มีรายละเอียดองค์ประกอบดังนี้
1. หลักกำร
รู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นรู ป แบบที่ ส่ งเสริ ม ความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิ ดออกแบบ
ประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมหรื อผลิตผลงาน ชิ้ นงานด้วยตัวนักศึกษาเอง โดยอาศัยสื่ อหรื อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนางานสร้ างสรรค์ของนักศึ กษาและความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี และ
ศิลปะจีนรวมทั้งความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการสอน
3. ขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ซึ่ งตามรู ปแบบการสอนสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate the Creative Thinking: S) ด้วย
ผลงานศิลปะเป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
เนื้อหาในรายวิชาได้
1.1 ตรวจสอบพื้ น ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ดนตรี และศิ ลปะจี น โดยการ
สอบถาม เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เสนอแนวคิดและประสบการณ์
1.2 ยกตัว อย่า งภาพผลงาน ชิ้ น งานศิ ล ปะ รู ป ภาพคลิ ป วี ดี โ อและใช้ สื่ อ ที่
หลากหลายเพื่อกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยนเพื่อเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเชื่ อมโยงทางความคิดกับ
เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน
ขั้นที่ 2 ขั้นแนะนาให้รู้จกั กับแนวความคิ ดในการสร้ างสรรค์งาน (Introduction
of the Creative Work Concept: I)
2.1 ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้ เนื้ อหาสาระที่สาคัญของ
รายวิชา สอนเนื้ อหาสาระที่ ส าคัญของรายวิชา มี การอธิ บายและยกตัวอย่างประกอบด้วย การใช้
สื่ อนา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ในสาระสาคัญของดนตรี และศิลปะจีน
2.2 ขั้น สาธิ ต และยกตัวอย่า ง (Demonstation) เป็ นขั้น ให้ ป ระสบการณ์ ท าง
ศิลปะสร้างสรรค์ (Experience)ยกตัวอย่างชิ้นงาน Best Practice เป็ นการนาทางความคิดริ เริ่ ม อาจ
มีศิลปิ น นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
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ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
3.1 ขั้นสื บเสาะหาข้อมู ล (Inquiry) ในการสร้ างชิ้ นงานเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยน
ระดมความคิดร่ วมกัน
3.2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ ( Making )
ขั้นที่ 4 ขั้ น น าเส น อ ผ ล งาน (Presenting the Creative Work : P) เป็ น ก าร
นาเสนอแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ขั้นที่ 5 ขั้ น ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ส ะ ท้ อ น ผ ล (Assess and Reflects ability of Art
Awareness and Appreciation: A) เป็ นขั้นตอนการประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึง ความรู ้ การ
สร้างสรรค์และการ ชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ
4. กำรวัดและกำรประเมินผล
การวัดและการประเมินผลตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ ม
งานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการวัดและประเมินผูเ้ รี ยน 2 ด้าน ได้แก่ ความรู ้
ความเข้าใจในดนตรี และศิลปะจีน และความสามารถในงานสร้างสรรค์
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน หมายถึงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุคสมัยและราชวงศ์ต่าง ๆ อันประกอบด้วย ประวัติของบุ คคลสาคัญ สถาปั ตยกรรมและสถานที่
ส าคัญ ประเภทของเครื่ อ งดนตรี จี น ผลงานศิ ล ปกรรมจี น ตั้ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จ นถึ ง
ศิลปกรรมร่ วมสมัย ด้านปรัชญาความเชื่อและแนวคิดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
และผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ
งำนสร้ ำงสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบประดิษฐ์สร้างนวัตกรรม
หรื อผลิ ตผลงาน ชิ้ นงานด้วยตัวผูเ้ รี ยนเองโดยอาศัยสื่ อหรื อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างสรรค์ดนตรี จีน สร้างสรรค์การแสดง สร้างสรรค์งานศิลปกรรมจีนได้ โดยใช้แบบประเมินงาน
สร้ า งสรรค์ เป็ นแบบประเมิ น ค่ า 5 ระดับ (Scoring Rubrics) โดยการศึ ก ษาพัฒ นาการจากการ
สร้ า งสรรค์ชิ้ น งานที่ ผู เ้ รี ย นสร้ า งขึ้ น จานวน 4 ครั้ ง โดยใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ชุ ด เดิ ม แบ่ ง เป็ น
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ วิธีการนาเสนอและการแสดงเหตุผลความคิดสร้างสรรค์
และการสะท้อนคุณค่าทางศิลปะ
5. เงื่อนไขกำรนำรู ปแบบไปใช้
ผู ้ส อนต้ อ งมี ก ารเรี ยนรู ้ หรื อมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะเบื้ อ งต้ น หรื อมี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านศิลปะคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือในการเลือกตัวอย่างหรื อต้นแบบเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
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กำรจัดเตรียมสิ่ งทีจ่ ำเป็ นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. ศึกษาแผนการสอนอย่างละเอียด
2. จัดเตรี ยมสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอนแต่ละครั้งให้พร้อมและเพียงพอสาหรับ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งสื่ อการสอนหลักที่ใช้มีดงั นี้
2.1 เนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ เช่ น คลิ ปวีดีโอ PPT. ในการนาเสนอเนื้ อหา รู ปภาพ
สื่ อหรื ออุปกรณ์ จริ งที่ สามารถนามาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
2.3 ตัวอย่างผลงานศิ ล ปะที่ ใ ช้เป็ นสื่ อ น าไปสู่ ม โนทัศ น์ ใ นการพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์(ทั้งนี้ตวั อย่างผลงานศิลปะขึ้นอยูก่ บั เนื้อในที่นามาใช้สอน)
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีใ่ ช้
แผนที่

หัวเรื่ อง

จานวนชัว่ โมง

ภาระงาน

1

ยุคสมัยและราชวงศ์

2

เครื่ องดนตรี และเพลงจีน

3

หัตถกรรมและศิลปกรรมจีน

4

อุปรากรจีน

6
คาบที่ 1-6
6
คาบที่ 7-12
6
คาบที่ 13-18
6
คาบที่ 19-24

งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับยุคสมัย
และราชวงศ์
งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับเครื่ อง
ดนตรี และเพลงจีน
งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
หัตถกรรมและศิลปกรรมจีน
งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
อุปรากรจีน

3. จัดเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
เพื่อให้เข้าใจการวัดและประเมินผลตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน ตามที่ได้กล่าวถึง
ในเอกสารรู ป แบบการเรี ยนการสอนและในเอกสารแผนการสอน ซึ่ งมี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน จึ งขอ
นาเสนอแผนภูมิภาพรวมของการวัดและประเมินผล ดังนี้

252
ภำพรวมของกำรวัดและกำรประเมินผล
การวัดและการประเมินผลการเรี ยน

ก่ อนกำรเรียนกำรสอน

ระหว่ ำงกำรเรียนกำรสอน

หลังกำรเรียนกำรสอน

ทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ

ทดสอบงานสร้างสรรค์

ทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน

(แบบประเมิน)

เกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน

(แบบทดสอบ)

(แบบทดสอบ)

จากแผนภู มิ ดัง กล่ าวจะเห็ น ได้ว่า การวัดและประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
กาหนดไว้ 3
ระยะ คื อ ก่ อ นการเรี ย นการสอน ระหว่ า งเรี ย นและหลัง การจัด การเรี ย น
การสอน โดยมีเครื่ องมือทั้งสิ้ น 2 ชุ ด ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับดนตรี และ
ศิลปะจีน (ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน) และ 2) แบบประเมินงานสร้างสรรค์ ผูส้ อนควรศึกษาให้เข้าใจ
การใช้แบบทดสอบและจัดเตรี ยมให้เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน หลังจากนั้นจึงดาเนินการดังนี้
3.1 ก่อนกำรเรียนกำรสอน
ทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนเป็ นการทดสอบความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ดนตรี แ ละศิ ล ปะจี น ด้ว ยแบบทดสอบ 4 ตัว เลื อ ก ซึ่ งอาจใช้แบบทดสอบ
ชุ ดเดี ย วกับ ที่ ใช้ในการสอบก่ อนเรี ย นหรื ออาจเป็ นแบบทดสอบคนละชุ ด แต่ มี โครงสร้ า งของ
ข้อสอบ ค่าระดับความยากและค่าอานาจจาแนกในระดับเดี ยวกัน นาข้อสอบมาตรวจคาตอบและ
บันทึกคะแนนไว้
3.2 ระหว่ำงดำเนินกำรเรียนกำรสอน
แบบประเมินงานสร้างสรรค์ เป็ นแบบประเมินที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบ
ความสามารถในงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยจะใช้แบบทดสอบที่ ได้สร้างขึ้นเป็ นแบบประเมิน
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีชื่อว่า Scoring Rubics โดย กาหนดจานวนระดับ เป็ น 4 ระดับ พิจารณา
ให้ระดับ 4 เป็ นเกณฑ์ที่มีคุณภาพสู งกว่าระดับ 3 พิจารณาให้ระดับ 3 เป็ นเกณฑ์ที่มีคุณภาพสู งกว่า
ระดับ 2 และ พิ จารณาให้ ระดับ 1 เป็ นเกณฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพต่ ากว่าระดับ 2 ระดับ คุ ณ ภาพ ดี ม าก ดี
พอใช้ ควรปรับปรุ ง โดยการประเมินพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรี ยนการสอนที่
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1 สั ป ดาห์ ที่ 6 แผนการจัดการเรี ย นการสอนที่ 2 สั ป ดาห์ ที่ 12 แผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ 3
สัปดาห์ที่ 18 แผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ 4 สัปดาห์ที่ 24
3.3 หลังดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีนเป็ นการทดสอบความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี และศิลปะจีน ด้วยแบบทดสอบ4ตัวเลือก นาข้อสอบมาตรวจคาตอบและ
บันทึกคะแนนไว้
เมื่อทาการทดสอบตามที่กาหนดไว้แล้ว จึงนาข้อมูลมาดาเนินการดังนี้
3.3.1 นาผลการทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ ดนตรี และศิ ล ปะจี น
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาคิดคะแนนหาค่าเฉลี่ ย แล้วจึงพิจารณาคะแนนเป็ นรายบุคคลว่าคะแนน
หลั ง เรี ยนพั ฒ นาขึ้ นหรื อไม่ พิ จ ารณาคะแนนหลั ง เรี ยนเป็ นรายบุ ค คลถ้ า ผู ้เรี ยนมี ค ะแนน
ความสามารถสู งกว่าร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์
3.3.2 น าผลการประเมิ น พัฒ นาการในงานสร้ างสรรค์ ม าหาค่ า เฉลี่ ย แล้ ว
พิจารณาเป็ นรายบุคคลว่าคะแนนพัฒนาการขึ้นหรื อไม่
แนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
บทบำทผู้สอน ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผูส้ อนต้องคานึ งถึงบทบาท
ต่อไปนี้
1. ผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูค้ อยให้ตวั อย่าง แนะนาแนวทาง การช่วยเหลือ สนับสนุ นดูแล
ให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์และมี ทกั ษะในเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนคานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุคคล ข้อจากัดในการสร้ างสรรค์ชิ้นงานของแต่ละ
บุคคลช่ วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้สัมผัสและสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นเพื่อนมนุ ษย์ ธรรมชาติ
และเทคโนโลยี สนับ สนุ น ให้ผูเ้ รี ย นได้ค้น คว้า ทดลองฝึ กปฏิ บ ัติ แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ จนค้น พบ
สาระสาคัญของบทเรี ยน ได้ฝึกสร้างสรรค์จินตนาการ และสามารถแสดงออกได้ชดั เจนมีเหตุผล
2. ผูส้ อนคอยอานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมมือกัน ทางานร่ วมกัน ให้คาปรึ กษา
ชี้แนะ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
3. ผูส้ อนเป็ นผูแ้ นะน าการท ากิ จกรรมในแต่ ล ะขั้น ตอน รวมทั้งเป็ นผูส้ าธิ ต การน า
ผลงานศิลปะให้ดูเป็ นตัวอย่าง กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นการใช้กระบวนการคิดในการใช้
กลวิธีการออกแบบอย่างสร้ างสรรค์ ดังนั้นผูส้ อนต้องทาความเข้าใจกับวิธีสอนอย่างละเอียดและ
ฝึ กฝนตนเองจนเกิดความชานาญ
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4. ผูส้ อนและผู เ้ รี ย นร่ วมกัน วิพ ากษ์ ผ ลงานศิ ล ปะที่ เกิ ด จากการสร้ า งสรรค์ชิ้ น งาน
ร่ วมกัน
5. ผูส้ อนทาหน้าที่สังเกตและประเมินผูเ้ รี ยน
6. ผูส้ อนสามารถให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางด้านศิลปะเข้าร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนและ
การวัดประเมินผลได้
บทบำทผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ย นรั บ ผิด ชอบการเรี ย นรู ้ ข องตนเองและของกลุ่ ม ทั้ง นี้ ผูเ้ รี ย นมี อิส ระในการ
กาหนดบทบาทหน้าที่และวิธีการทางานของตนเองได้
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเองจากการเรี ยนรู ้ มีอิสระในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การสร้างสรรค์ชิ้นงานกับผูอ้ ื่นและสามารถนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ได้
3. ผูเ้ รี ยนมี ป ฏิ สั ม พันธ์ อย่างกระตื อรื อร้ น ให้ ความร่ วมมื อช่ วยเหลื อกัน การดาเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับกลุ่ม รับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเรี ยนรู ้จากกลุ่มและช่วยให้กลุ่ม
เกิดการเรี ยนรู ้
กำรจัดสภำพกำรเรียนกำรสอน
1. การจัดให้ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ ยนความรู ้ และฝึ กทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการ
ทากิจกรรมกลุ่มย่อยซึ่ งมีความสาคัญต่อการเรี ยนตามรู ปแบบเป็ นอย่างมาก ดังนั้นบรรยากาศในการ
จัดการเรี ยนการสอนต้องมีความเป็ นกันเอง ให้อิสระผูเ้ รี ยนในการทากิจกรรม ปราศจากการแข่งขัน
กัน จึงจะเป็ นการสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมีความกล้าแสดงออก
2. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถในงานสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีขีดจากัด
ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ผูส้ อนควรสอนให้ ได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ การศึ ก ษาท าความ
เข้าใจรายละเอียดทุ กขั้นตอน การจัดเตรี ยมสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆจะช่ วยให้การสอนเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น
2. แผนการสอนที่ จดั ทาไว้ มี เจตนาให้ผูส้ อนนาไปใช้ในการสอนเกี่ ยวกับดนตรี และ
ศิ ลปะจี นแก่ ผูเ้ รี ยนในระดับ อุ ดมศึ ก ษา ส าหรั บนักศึ กษาชั้นปี ที่ 2 ซึ่ งกาหนดให้เรี ยนสั ป ดาห์ ล ะ
3 ชั่วโมง ผูส้ อนอาจจะเพิ่ ม เวลาในการฝึ กให้ ผูเ้ รี ยนได้เห็ นตัวอย่างที่ เป็ นงานศิ ล ปะสร้ างสรรค์
มากขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวทาง แนวความคิดที่จะช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
3. ผูส้ อนสามารถปรับเนื้ อหาได้ตามความเหมาะสม โดยต้องคานึ งถึ งพื้นความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วย และสามารถปรับเพิ่มหรื อลดได้ตามความสนใจของผูเ้ รี ยนด้วย
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ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ 1
วิชำ 476382-56ดนตรี และศิลปะจีน (CHINESE MUSIC AND ARTS)
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2
จานวน 3 คาบ
ชื่อเรื่ อง ยุคสมัย และราชวงศ์ของจีน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาผลงานเพลง ดนตรี และศิลปะที่มีชื่อเสี ยงของจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ กำรเรียนกำรสอน
เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นได้เกิ ดความรู ้ และความเข้าใจในเรื่ องของยุคสมัย และราชวงศ์ข องจี น
อันเป็ นการส่ งผลในการเชื่ อมโยงความเข้าใจด้านวิถีชีวติ และวัฒนธรรม และเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง
ในการเรี ยนรู ้ภาษาจีน
กิจกรรมกำรสอน
ขั้นที่ 1 ขั้ น กำรกระตุ้ น ควำมสนใจผู้ เรี ย น (Stimulate Creative Thinking: S) ด้ ว ย
ผลงำนศิลปะเป็ นกำรนำศิลปะเป็ นสื่ อนำให้ ผ้ เู รียนเกิดควำมสำมำรถในกำรเชื่ อมโยงทำงควำมคิดกับ
เนื้อหำในรำยวิชำได้
1. อาจารย์กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate Creative Thinking: S) เปิ ดเพลง เพื่อ
เป็ นการกระตุ ้น และปรั บ สภาพอารมณ์ ค วามอยากเรี ย นรู ้ พู ด คุ ย และยกตัว อย่า งผลงานศิ ล ปะ
ทาการตั้งคาถามและเปิ ดโอกาสให้ซักถามเพื่อเชื่ อมโยงภาพผลงานศิลปะและกาหนดทิ ศทางใน
ความคิด
2. แจ้งจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เรื่ อง ยุค สมัย และราชวงศ์ของจี น ซัก ถามความรู ้ เดิ ม
เชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่เพื่อประเมินความรู ้ ความเข้าใจเรื่ อง ยุคสมัย และราชวงศ์ของจีน
3. ฉายภาพตัวอย่างชิ้นงานสร้างสรรค์จากสื่ อที่จดั เตรี ยมมาเพื่อเป็ นการกระตุน้ ความ
สนใจผูเ้ รี ยนและเพื่อเป็ นการเชื่อมโยงความคิดของผูเ้ รี ยนสู่ งานสร้างสรรค์
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้ ำสู่ แนวคิดกำรสร้ ำงสรรค์ งำน (Introducing Creative Work Concept
: I) เป็ นกำรแนะนำให้ ร้ ู จักกับ แนวควำมคิด ในกำรสร้ ำงสรรค์ งำน
1. ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) สอนเนื้ อหาสาระสาคัญของเรื่ อง ยุคสมัย และราชวงศ์
จีน แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน กลุ่มละ 4-5 คน ให้ผเู ้ รี ยนทาการระดมสมองช่วยกันทบทวนความรู ้ ตั้งประเด็น
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สอบถาม เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ยนแสดงความคิ ดเห็ น เพื่ อเป็ นการขยายความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ
ความรู ้ของเรื่ องยุคสมัย และราชวงศ์จีน ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มทาการสรุ ปความรู ้
2. ขั้นสาธิ ตและยกตัวอย่าง (Demonstation) ให้ประสบการณ์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์
(Experience) ยกตัวอย่างชิ้ นงาน Best Practice ผลงานจิตรกรรม ประติ ม ากรรม ผลงานร่ วมสมัย
ผลงานการออกแบบ กระตุน้ ส่ งเสริ มการนาทางความคิดริ เริ่ ม
3. ฉายภาพจากสื่ อตัวอย่าง ผูส้ อนอธิ บายขั้นตอนและวิธีการในงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็ น
การเชื่อมโยงความเข้าใจและเป็ นการเรี ยนรู ้โดยตรงจากผลงานจริ ง หรื ออาจมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะ
เข้าร่ วมในการสาธิ ตแสดงตัวอย่าง
4. อาจารย์ ผู ้ส อนเปิ ดโอกาสให้ ผู ้เรี ย นออกมาน าเสนอผลงานการออกแบบงาน
สร้างสรรค์หวั ข้อ ยุคสมัยและราชวงศ์จีนทีละกลุ่ม โดยนาเสนอความคิดรวบยอดของชิ้นงาน วัสดุที่
นามาใช้ ค่ าใช้จ่ายในการสร้ างสรรค์ชิ้นงาน โดยผูเ้ รี ยนต้องนาเสนองานสร้ างสรรค์ ซ่ ึ งสามารถ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระความรู ้เรื่ องยุคสมัยและราชวงศ์ได้
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู้ โดยกำรปฏิบัติ (Learning by Doing: L)
1. ขั้น สื บ เสาะหาข้อ มู ล (Inquiry) ในการสร้ า งชิ้ น งานเปิ ดโอกาสให้ ผู ้เรี ย นระดม
ความคิดร่ วมกัน
1.1 ผูเ้ รี ยนจัดกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มละเท่าๆกัน
1.2 ผูเ้ รี ย นระดมความคิ ด วางแผนร่ วมกัน ในเรื่ อ งการออกแบบการสร้ างสรรค์
ชิ้นงาน
2. ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
2.1 ผูเ้ รี ย นวางแผนในการจัด แบ่ ง หน้ าที่ ใ นการปฏิ บ ัติง าน การจัด เตรี ย มข้อมู ล
ความรู ้ การออกแบบงานสร้ างสรรค์ การเตรี ย มการน าเสนอด้ว ยรู ป แบบอิ ส ระไม่ จากัด ขนาด
เทคนิควิธีการ
2.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงำน (Presenting Creative Work : P) เป็ นกำรนำเสนอแนวคิด
และวิธีกำรสร้ ำงสรรค์ ผลงำน
1. ผูเ้ รี ยนน าเสนอแบ่ งตามหน้าที่ ข องตน น าเสนอความรู ้ และการเชื่ อมโยงความรู ้
สู่ ผลงานสร้างสรรค์ นาเสนอวิธีการขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์
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2. อาจารย์ต้ งั ประเด็นซักถามด้านเนื้ อหาสาระของเรื่ องยุคสมัยและราชวงศ์จีน อาจารย์
ชี้ ประเด็ น ส าคัญ ขยายความรู ้ ค วามเข้ า ใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู ้เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ
สุ นทรี ยภาพและความตระหนักในผลงานสร้างสรรค์สู่เรื่ องของการเชื่ อมโยงความรู ้
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิ นและ สะท้ อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็ นขั้นตอนกำร
ประเมินและสะท้ อนผลให้ เห็นถึง ควำมรู้ กำรสร้ ำงสรรค์ และกำร ชื่ นชมในคุณค่ ำของศิลปะ
1. อาจารย์และผูเ้ รี ยนร่ วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานที่ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์ข้ ึน
โดยอาจารย์ใช้แบบประเมินงานสร้างสรรค์ อาจารย์สะท้อนผลเกี่ ยวกับแนวคิด การสร้ างสรรค์
ผลงานของผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเสนอความคิดเกี่ ยวกับผลงานสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้แนวคิด วิธีการ การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และปรบมือแสดงกาลังใจต่อกัน
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ใบควำมรู้ ที่ 1
เรื่ อง ยุคสมัยและรำชวงศ์ ของจีน
ยุคหินเก่ ำ จีนเป็ นดินแดนที่มนุษย์อาศัยเป็ นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชี ย หลักฐานที่พบ
คื อ มนุ ษ ย์ห ยวนโหม่ ว (Yuanmou Man) มี อ ายุ ป ระมาณ 1,700,000 ปี ล่ ว งมาแล้ว พบที่ ม ณฑล
ยูนนาน ภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน และพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่ง
ยุคหินกลำง มีอายุประมาณ 10,000 ปี - 6,000 ปี ล่วงมาแล้วใช้ชีวิตกึ่งเร่ ร่อน ไม่มีการตั้ง
หลัก แหล่ ง ถาวร มี ก ารพบเครื่ อ งถ้วยชาม หม้อ มี ก ารล่ า สั ต ว์ เก็ บ อาหาร เครื่ อ งมื อ หิ น ที่ ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน คือ หินสับ ขูด หัวธนู
ยุคหิ นใหม่ มีอายุประมาณ 6,000 ปี - 4,000 ปี ล่ วงมาแล้วเริ่ มตั้งหลักแหล่ งเป็ นชุ มชน
รู ้ จกั เพาะปลู กข้าวฟ่ าง เลี้ ยงสั ตว์ ทอผ้า ปลู กบ้านมี หลังคา ในยุคหิ นใหม่น้ ี มี มนุ ษ ย์ท าเครื่ องปั้ น
ดินเผาที่สวยงามมากขึ้น และเขียนลายสี
ยุคโลหะ มีอายุประมาณ 4,000 ปี ล่วงมาแล้วหลักฐานที่เก่าสุ ดคือมีดทองแดง แล้วยังพบ
เครื่ องสาริ ดเก่าที่สุด ซึ่ งนามาใช้ทาภาชนะต่าง ๆเช่น ที่บรรจุไวน์ กระถาง กระจกเงา มีขนาดใหญ่
และสวยงาม มากโดยเฉพาะสมัยราชวงค์ชาง และ ราชวงค์โจว
ยุคประวัติศำสตร์
1. สมัยราชวงศ์เซี่ย
2. สมัยราชวงศ์ซาง
3. สมัยราชวงศ์โจว
4. สมัยราชวงศ์โจวตะวันตก
5. สมัยราชวงศ์ฉิน
6. สมัยราชวงศ์ฮนั่
7. สมัยยุคสามก๊ก
8. สมัยราชวงศ์จิน้
9. สมัยหนานเป่ ยฉาว ราชวงศ์เหนือใต้ – สมัยราชวงศ์สุย
10. สมัยราชวงศ์ถงั
11. สมัยห้าราชวงศ์
12. สมัยราชวงศ์ซ่ง
13. สมัยราชวงศ์หยวน
14. สมัยราชวงศ์หมิง
15. สมัยราชวงศ์ชิง
16. สมัยสาธารณรัฐ
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สมัยก่อนประวัติศำสตร์

1

3

2
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ภาพประกอบจาก: กาจร สุ นพงษ์ศรี , ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
1. ภาพปั้ นจาลองมนุษย์ปักกิ่ง
2. ภาพจาลองหัวกะโหลกของมนุ ษย์หลานเถี ยนขุดพบในหลานเถี ยนเสี้ ยนในมณฑล
ส่ านซี ค.ศ. 1963
3. ภาพจาลองหการดารงชีวติ มนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์
4. ภาพจาลองบ้านสมัยหินใหม่
วัฒนธรรมหยำงเซำ
วัฒนธรรมหยางเซาถือได้วา่ เป็ นชุ มชนเริ่ มแรกของชุ มชนบุพกาลสมัยหิ นใหม่ของจีน
ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน ได้ขุดพบ ในปี ค.ศ. 1921 โดยนักธรณี วิทยาชาว
สวีเดน ชื่ อ แอนเดอร์ สัน ผูเ้ ดียวกับที่พบร่ องรอยมนุ ษย์ปักกิ่ง ได้พบร่ องรอยศิลปวัตถุและร่ องรอย
สิ่ งปลู กสร้างอยูใ่ นช่วงอายุราว 2,200-1,700 ปี ก่อนคริ สตกาล มีภาชนะเครื่ องปั้ นดิ นเผา มีการใช้สี
ขาว แดง ดาและน้ าตาล วาดสัญลักษณ์ เป็ นลวดลายเรขาคณิ ต พืช นก สัตว์ต่างๆและภาพคนด้วย
พูก่ นั ลงบนภาชนะเหล่านั้น มีการขุดพบเครื่ องทอผ้าอย่างง่ายเห็นได้วา่ มีความสามารถในการทอผ้า
แล้วแต่เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆยังคงเป็ นหิ นและกระดูกสัตว์อยู่
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ภาพประกอบจาก: กาจร สุ นพงษ์ศรี , ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
เครื่ องปั้ นดิ นเผาหยางเซามีลวดลายและระบายสี สวยงามมากเป็ นที่ยกย่องกัน ชาวจีน
เรี ยกว่า “ไฉ่โถวเหวินฮว่า” หรื อวัฒนธรรมปั้ นระบายสี
วัฒนธรรมหลงซำน
ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจีนมีวฒั นธรรมที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้น มีชื่อเรี ยกเฉพาะ
ว่าวัฒนธรรมหลงซาน (Lung Shan) ค้นพบครั้งแรกในตาบล เฉิ งชู ไป ใกล้เมืองหลงซาน มณฑลซาน
ตง ค.ศ.1928 โดยนัก โบราณคดี จีนชื่ อ อู๋ จินตง ต่อมาได้ขุดค้นพบทัว่ ไปในด้านตะวันออก เฉี ยง
เหนื อของจีนอีกหลายแห่ ง แต่ยงั ใช้ชื่อเรี ยกวัฒนธรรมหลงซาน สภาพความเป็ นอยู่และระยะเวลา
ใกล้เคี ยงกับ วัฒนธรรม หยางเซา ต่างกันเพี ยงแต่ ว่าวัฒ นธรรมหลงซานไม่นิยมวาดภาพตกแต่ ง
ภาชนะดินเผาหลากสี นิยมปล่อยให้เนื้อดินมีสีดาและขัดเงา มีชื่อเรี ยกว่า เครื่ องปั้ นดินเผาสี ดา

ภาพประกอบจาก: กาจร สุ นพงษ์ศรี , ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
เครื่ องปั้ นดินเผาจากหลงซาน สมัยหิ นใหม่ 2,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
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เปรียบเทียบระหว่ำงศิลปะจำกวัฒนธรรมหยำงเซำและวัฒนธรรมหลงซำน

หยางเซา
หลงซาน
ภาพประกอบจาก: กาจร สุ นพงษ์ศรี , ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
ยุคประวัติศำสตร์
สมัยรำชวงศ์ ซำง

เจียกู่เหวิน กระดองเต่าที่มีตวั อักษรจารึ กในสมัยราชวงศ์ซาง
ภาพประกอบจาก: กาจร สุ นพงษ์ศรี , ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
ลัท ธิ วิญญาณนิ ยม มี การสร้ างสัญลักษณ์ เป็ นสิ่ งสมมุ ติข้ ึ นแทนสิ่ งที่ มีอยู่ในธรรมชาติ
จากค าจารึ ก จากกระดู ก ท านายโชคชะตา ท าให้ท ราบว่ามี ก ารนับ ถื อเทพเจ้าหลายองค์ แบ่ งเป็ น
2 พวกใหญ่ ๆ คือ
1. พวกวิญญาณแห่งบรรพบุรุษ ความเชื่อนี้ได้ฝังอยูจ่ นปั จจุบนั อย่างแนบแน่น
2. พวกเทพเจ้าแห่งธรรมชาติ มีไม่นอ้ ยกว่า100องค์ ที่สาคัญได้แก่ เทพแห่ง ดิน น้ า ลม
ไฟ เทพแห่งสงครามและความอุดมสมบูรณ์
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กระถางกลม โลหะสาริ ด สมัยราชวงศ์ซางลายหัวมังกรบนภาชนะโลหะ
ภาพประกอบจาก: กาจร สุ นพงษ์ศรี , ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
รำชวงศ์ โจวตะวันตก
เผ่าโจวเป็ นเผ่าเก่าแก่และใช้แซ่ จี โดยอาศัยแถบลุ่มน้ าเว่ยเหอ ต่อมาย้ายถิ่นไปอยู่ ฉี ซาน
(ด้านเหนื ออาเภอฉี ซาน มณฑลฉ่ านซี ปัจจุบนั ) ซึ่ งมีความอุดมสมบูรณ์ ดา้ นการเพาะปลู กมากกว่า
แล้วเรี ยกตนเองว่า ชาวโจว ผูน้ า
สมัยตงโจว หรื อ โจวตะวันออก
แบ่งย่อยได้อีก 2 สมัย
สมัยซุ นชิว (สมัยใบไม้ผลิใบไม้ร่วง) และสมัยจ้านกว๋ อ (สมัยแห่ งความขัดแย้ง หรื อรัฐ
สงคราม)
หลักธรรมและแนวคิดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อชีวติ สั งคม และงำนศิลปกรรม
ขงจื๊อ, เล่าจื๊อ,โม่จื๊อ, เม่งจื๊อ, ซุ่นจื๊อ, ลัทธินิติธรรมนิยม
ขงจื๊อ 551-479 ปี ก่อนคริสตกำล
นัก ปราชญ์ ผู ม้ ี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของราชวงศ์ โ จตะวัน ออก ความคิ ด และค าสั่ ง สอนได้
กลายเป็ นลัท ธิ สาคัญที่ สุ ดของประเทศ มี อิทธิ พลอย่างลึ กซึ้ งต่อวิถีชีวิตและความคิ ดทั้งมวลของ
ชาวจีน นอกจากนี้ ยงั มี อิทธิ พลต่อการปกครองประเทศยาวนานกว่าสองพันปี คากล่ าวของ ขงจื๊ อ
“ในเมื่ อเรายังไม่ เข้าใจในโลกนี้ แล้วเราจะเข้าใจในโลกหน้าได้อย่างไร” ขงจื๊ อเชื่ อว่า ความเป็ น
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ระเบียบเรี ยบร้อยของสังคมจะมีอยูไ่ ด้ หากคนในสังคมรู ้จกั หน้าที่ของตน สังคมก็จะดี ร่ มเย็นเป็ น
สุ ขลูก เชื่ อฟั งพ่อแม่ น้องต้องเชื่ อพี่ ภรรยาเชื่ อฟั งสามี ผูป้ กครองย่อมปฏิ บตั ิต่อผูอ้ ยู่ใต้ปกครองมี
ลักษณะเป็ นนักจริ ยศาสตร์ ยึดมัน่ ในจารี ตประเพณี เป็ นนักอนุรักษ์นิยมมากกว่านักปฏิวตั ิทางสังคม
นักปรัชญาและนักรัฐศาสตร์ผใู ้ ฝ่ ฝันจะสร้างสังคมรัฐในอุดมคติ
เล่ำจื๊อ 571-484 ก่อนคริสตกำล
นักปรัชญาและผูน้ าทางความคิด “ลัทธิ เต๋ า” สันนิ ษ ฐานกันว่าอยู่ในสมัยใกล้เคี ยงกับ
ขงจื๊อ แนวคิดคือ ให้มนุ ษ ย์ดาเนิ นวิถีชี วิตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และ “สิ่ งที่ เป็ นอยู่ไปตาม
ธรรมชาติ ย่อมดี กว่าระเบี ยบข้อบังคับในสังคมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ นมาเอง” ดังนั้นมนุ ษย์จึงควรรู ้ จกั
ประมาณตน รู ้จกั ขอบเขตของชี วิต เข้าใจที่ จะแสวงหาวิถีทางของธรรมชาติ ต้องท าตนให้อยู่ใน
ความพอดีและยึดมัน่ ทางสายกลาง จิตรกรของลัทธิ เต๋ าบางคนได้นาหลักธรรมของศาสตร์ พุทธเข้า
ไปผสมผสาน ท าให้ ผ ลงานมี คุ ณ ค่ าทางศิ ล ปะและการแสดงออกอย่างลึ ก ซึ้ ง ด้วยการวาดภาพ
ทิวทัศน์ และที่เกี่ยวข้องกับความลี้ลบั ปฏิหารย์ของเหล่าเซี ยนผูว้ เิ ศษ เป็ นต้น
โม่ จื๊อ 470-381 ปี ก่อนคริสตกำล
ว่ากันว่าอาจเคยร่ าเรี ยนกับขงจื๊อมาบ้าง แต่ไม่เห็ นด้วยกับหลักทางความคิดของขงจื๊ อ
เลย โดยเฉพาะเรื่ องการยึดถื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี บ างอย่าง อย่างเคร่ งครั ด หลัก ของโม่จื๊อ
สอนให้ใ ฝ่ สั น ติ เกลี ย ดชัง การท าสงคราม มนุ ษ ย์ควรมี ความรั ก สากล อัน เป็ นความรั ก บริ สุ ท ธิ์
ไม่จากัดเชื้ อชาติ สกุลรุ นชาติ วรรณะทางสังคมหรื อฐานะใด ถ้ามนุ ษย์ทาได้สังคมก็จะพบความสุ ข
แต่เนื่ องจากความคิดค่อนข้างไปในแนวทางอุดมคติมากกว่าจะปฏิ บตั ิได้จริ งแนวคิดนี้ จึงเสื่ อมไป
และถูกทาลายรากฐานไปหมดในช่วงจักรวรรดิฉิน
เม่ งจื๊อ 372-289 ปี ก่อนคริสตกำล
เป็ นผูร้ วบรวมแนวคิ ดของ ขงจื๊ อ ทั้งหลายมาขยายและเผยแพร่ มี แนวคิ ดว่า มนุ ษ ย์
ทั้งหลายล้วนเกิดมาเป็ นคนดีแต่สิ่งแวดล้อมกาหนดให้มนุ ษย์เปลี่ยนแปลงไป สิ่ งแวดล้อมดีหรื อเลว
เป็ นเพราะการศึ ก ษาของผู ป้ กครองเป็ นเครื่ อ งชี้ ข าด การศึ ก ษาสามารถแก้ปั ญ หาต่ าง ๆ ได้ ถ้า
ผูป้ กครองปฏิ บตั ิหน้าที่ของตนไม่ถูกต้อง ประชาชนย่อมมีสิทธิ์ โค่นล้มผูป้ กครองได้มีความสนใจ
ด้านจริ ยศาสตร์ เน้นคุณธรรมความดีของมนุษย์วา่ ไม่ได้เกิดขึ้นเองหากต้องปลูกฝังด้วยการศึกษา
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ซุ นจื๊อ 298-238 ปี ก่อนคริสตกำล
เป็ นศิษย์ของขงจื๊อเช่ นเดี ยวกับเม่งจื๊อ แต่แนวคิดต่างกันในขั้นพื้นฐาน มีทรรศนะตรง
ข้ามกับ เม่ งจื๊ อในเรื่ องธรรมชาติ ด้ งั เดิ มของมนุ ษ ย์ว่า มนุ ษย์น้ นั เลวมาแต่กาเนิ ด มี ผลท าให้สั งคม
เลวร้ ายไปด้วย ดังนั้น จึงต้องมี กฎเกณฑ์คอยบังคับ เพื่อป้ องกันและควบคุมการประพฤติผิดของ
มนุ ษย์ ต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยุติธรรม และใช้วิธีลงโทษ ปฏิ เสธสิ่ งเหลื อเชื่ อและสิ่ งพิสูจน์
ไม่ได้
ลัทธินิติธรรมนิยม
ผูใ้ ห้กาเนิดมีหลายคน มีหลักธรรมเน้นหนักในเรื่ องการปกครองตามแนวทางนิ ติศาสตร์
มี แนวคิ ดเหมื อนซุ นจื๊ อที่ ว่ามนุ ษย์เลวมาแต่กาเนิ ด ดังนั้นเพื่อป้ องกันการกระทาผิด สั งคมต้องมี
มาตรการป้ องกันด้วยการลงโทษ มีการสนับสนุ นผูป้ กครองที่เข้มแข็งเด็ดขาด จึงมีแนวโน้มในการ
สนับสนุ นลัทธิ ทางทหาร ลัทธิ น้ ี มีความสาคัญมากในรัชสมัยจักรพรรดิ ฉินสื่ อหวง ผูส้ ร้ างกาแพง
เมืองจีน โดยมีหลี่สือ ผูน้ าของสานักคนหนึ่งเป็ นอัครมหาเสนาบดี
สมัยรำชวงศ์ ฉิน

1

2

3

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
1. ฉิ น สื่ อ หวงตี้ (จิ๋ น ซี ฮ่อ งเต้) ปฐมจัก รพรรดิ ร าชอาณาจัก รจี น และต้น ราชวงศ์ฉิ น
ผูส้ ร้างกาแพงหมื่นลี้
2. หลี่สือ ผูน้ าลัทธิคนหนึ่งเป็ นอัครมหาเสนาบดี
3. ม่งเถียนแม่ทพั ใหญ่ผมู ้ ีหน้าที่สร้างกาแพงหมื่นลี้
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ภาพรู ปปั้ นทหารที่ถูกบรรจุภายในหลุมฝังศพ
ภาพประกอบจาก: กาจร สุ นพงษ์ศรี , ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551).
ยุค ฮั่นตะวันตก ฮั่นตะวันออก (ตงฮั่น)
กวงอู่ต้ ี ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออก

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
ฮัน่ เกาจู (หลิวปั ง) ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮนั่
ผูม้ ี กาเนิ ดจากสามัญชนชาวนาและด้อยการศึ กษา ภายหลังเป็ นจักรพรรดิ ผูส้ ถาปนา
ราชวงศ์ฮนั่ ปกครองอาณาจักรจีนติดต่อกันถึงสี่ ศตวรรษ
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สมัยสำมก๊ก
เกิ ดความวุ่น วายหนัก ในช่ วงปลายราชวงศ์ฮนั่ เกิ ดภัย ธรรมชาติ บ่ อยครั้ ง มี แต่ ค วาม
อดอยาก และการทุ จ ริ ต ถู ก ปล้ น สะดมจากชนป่ าเถื่ อ นที่ เร่ ร่ อ นอยู่ แ ถบภาคเหนื อ เกิ ด โจร
โพกผ้าเหลืองก่อจลาจลวุน่ วาย ค.ศ. 220 จีนแตกออกเป็ นก๊กเป็ นเหล่า ประกอบด้วยก๊กทั้งสาม คือ
ก๊กเว่ยหรื อฮุย้ ปกครองโดย ขุนพลเฉาเชา (โจโฉ) ก๊กสู่ หรื อฉู่ฮนั่ ปกครองโดย หลิวเป้ ย (เล่าปี่ ) ก๊กอู๋
หรื อ หวู ปกครองโดย ซุนฉวน (ซุนกวน) เรี ยกช่วงนี้วา่ สามก๊ก
สมัยรำชวงศ์ สุย
ขุนนางในสมัยราชวงศ์โจวทางเหนื อ ชื่ อ หยางเจียน ตั้งตนเป็ นเหวินตี้ ปฐมจักรพรรดิ
ราชวงศ์สุย เป็ นลูกขุนนางจีนตระกูลใหญ่แซ่ หยาง มีสายเลือด เตริ์ ก-มองโกล ผสม บิดาเป็ นแม่ทพั
และเสนาบดี ในราชวงศ์โจวทางเหนื อ เกิ ดในวัดพุทธ รับอิทธิ พลทางพระพุทธศาสนามามากกว่า
ลัทธิ ขงจื่อ แต่งงานอายุ 16 กับกุลสตรี ชาวต่างชาติตระกูลทูกุ๊ ซึ่ งเป็ นตระกูลขุนนางเก่าแก่ของชาว
ซ่วงหนู มีบุตรตรี และได้มนั่ หมายกับองค์รัชทายาทของอู่ต้ ีจกั รพรรดิราชวงศ์เป่ ยโจว
สมัยรำชวงศ์ ถัง –สมัยแห่งความรุ่ งเรื องศิลปะวิทยาการ

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
ถังไท่จง (หลี่ซื่อหมิน)
จักรพรรดิผูส้ ามารถและยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน แซ่ หลี่ อดี ตเป็ นแซ่ ของแม่ทพั เก่าในสมัย
ราชวงศ์ฮนั่ ตระกูลมีความสาคัญคือมี สะใภ้เป็ นตระกูลขุนนางของพวกซ่ วงหนู เหมื อนกับสะใภ้
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ของตระกู ล หยาง เรี ย กว่ามี ค วามสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วดองเป็ นเชื้ อญาติ ก ัน ถังไท่ จงเป็ นพระราชโอรส
องค์ที่ 2 จาก 5 คน ตายตอนเด็กไป 1 เป็ นหญิง 1 แย่งสมบัติ ถูกฆ่าตายไป
ยุ ค ห้ ำ รำชวงศ์ สิ บ อำณำจั ก ร ปลายราชวงศ์ ถ ัง บ้า นเมื อ งอยู่ใ นสภาพระส่ า ระสาย
บรรดาแม่ ท พั นายกองที่ ถู ก ส่ งไปประจาท้องถิ่ น ต่ างพากัน ก่ อหวอด เกิ ดศึ กสงครามไม่ ว่างเว้น
หลังผ่านศึกตะลุมบอนหมู่มาหลายปี ในที่สุดหลงเหลือเพียงกลุ่มกองกาลังที่เข้มแข็ง ขณะที่ขุนศึก
ทางภาคใต้ต่างปั กหลักยึดครองดิ นแดนของตน หันมาทาการค้าขาย ทางภาคเหนื อมีศูนย์กลางใน
แดนไท่หยวน จวบจนปี 907 จูเวินล้มล้างราชวงศ์ถงั สถาปนาแคว้นเหลียง ซึ่ งนักประวัติศาสตร์ จีน
ขนานนามว่าโฮ่วเหลี ยงขึ้น จึงถื อเป็ นจุดเริ่ มต้นของยุคห้าราชวงศ์โฮ่วเหลี ยง (ปี 907-923), โฮ่วถัง
(ปี 923-936), โฮ่วจิน้ (ปี 936-947), โฮ่วฮัน่ (ปี 947-950), โฮ่วโจว (ปี 951-960)
รำชวงศ์ ซ่ง

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก. ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
ไท่จู่ ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ซ่งไท่จู่(จ้าวกวางยิน่ )
ผูบ้ ญั ชาการทหารรักษาพระองค์ ผูท้ ี่ถูกแม่ทพั นายกองยกย่องให้เป็ นจักรพรรดิ เพื่อให้
ยึดอานาจโค่ นล้ม ราชวงศ์โฮ่ วโจว และตั้งตนเป็ นปฐมจัก รพรรดิ ราชวงศ์ซ่ งขึ้ น มี ก ารแบ่ งระยะ
การปกครองออกเป็ น 2 สมัยคือซ่งเหนื อ ค.ศ. 960-1126 ราชธานี อยูท่ ี่เมืองโล่หยางซ่งใต้ ค.ศ. 11271279 ราชธานีอยูท่ ี่เมือง หลินอิง (หังโจว)
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สมัยรำชวงศ์ หยวน - มองโกล

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
กุบไลข่านหรื อซื่ อจู่ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์หยวนสถาปนาราชวงศ์ ปี ค.ศ.127
เจงกิสข่ ำนผู้พชิ ิ ตโลก (เตมูจิน)
เมื่อปี ค.ศ. 1206 ในรัชสมัยของหนิ งจงจักรพรรดิ ราชวงศ์ซ่งองค์ที่สี่ ทางด้านเหนื อขึ้น
ไปได้มีการประชุ มใหญ่ของชาวมองโกล ผูเ้ ข้าร่ วมล้วนเป็ นผูน้ าหรื อตัวแทนของชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อ
ทาการยืนยันและยกย่องผูด้ ารงตาแหน่งข่านหรื อประมุขของชาวมองโกลทั้งมวล ตาแหน่งข่านที่วา่
นี้ คือ “เจงกิ สข่าน” ซึ่ งหมายความว่าผูป้ กครองจักรวาลหรื ออาณาจักรอันปราศจากขอบเขตสิ้ นสุ ด
และจักรพรรดิแห่ งท้องทะเลทราย ซึ่ งขณะนั้นนามนี้ เป็ นที่รู้จกั ดี ของชาวมองโกล แต่ต่อมา นามนี้
เป็ นที่ รู้จกั กันดี ทวั่ โลกในฐานะจอมทัพผูพ้ ิชิตที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา กองทัพเจงกิ สข่าน
ผูพ้ ิชิตไปทัว่ ทั้งทวีปเอเชี ย เอเชี ยกลางจนถึงยุโรป เรี ยกว่าตั้งแต่แม่น้ าดอนในรัสเซี ยจนถึงแม่น้ าโขง
ทางตอนใต้สุดของจีน
เตมูจิน นามเดิมของเจงกิ สข่าน ผูร้ วบรวมชาวมองโกลที่แตกแยกเป็ นชนเผ่าต่าง ๆ ซึ่ ง
จากเดิ มที่ เคยเป็ นชุ ม ชนวงศาคณาญาติ และขัดแย้งต่อสู ้ เข่ นฆ่ ากันเสมอมาหลายชั่วคน อดี ตเป็ น
ลูกหัวหน้าเผ่า บิดาถูกแย่งอานาจและถูกฆ่าตาย ตอนโตได้แก้แค้นแทนบิดาและแย่งอานาจคืนต่อสู ้
กับเผ่าที่ใหญ่กว่าชนะและทาการรวมอานาจ
คากล่าวของเจงกิ สข่านในวันสถาปนาข่าน“ความบันเทิ งเริ งใจที่ ใหญ่หลวงที่ สุดของ
ผู ้ช ายเราก็ คื อ พิ ชิ ต ศัต รู ข องตน แล้ ว ขับ ใสมัน ไปข้า งหน้ า หยิ บ ฉวยเอาทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งที่ ม ัน
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ครอบครอง ได้เห็นบรรดาผูท้ ี่ศตั รู รักนักรักหนาร่ าไห้ ขึ้นขี่มา้ ของมัน สวมกอดเมียกับลูกสาวของ
มันในอ้อมแขน”
รำชวงศ์ หมิง

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
หงอู่ (จูหยวนจาง) ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์หมิง
ราชวงศ์หมิงมี จกั รพรรดิ ปกครองอาณาจักรจี นสื บ ต่ อกันเป็ นเวลา 276 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.
1368-1644 มี จกั รพรรดิ ท้ งั สิ้ น 16 พระองค์ นับได้ 12 ชัว่ คน ราชวงศ์หมิ งเป็ นราชวงศ์ที่มีชาวฮัน่
ปกครองอาณาจักรเป็ นราชวงศ์สุดท้ายจูหยวนจาง สถาปนาราชวงศ์หมิงขึ้นที่เมื องหนานจิง ในปี
ค.ศ. 1638 โดยตั้งตนเป็ นปฐมจักรพรรดิราชวงศ์หมิง

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
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พระจักรพรรดิ หย่งเล่ อพระจักรพรรดิ หย่งเล่ อ (จูต้ ี ) ผูแ้ ย่งชิ งพระราชบัลลังก์พระราช
นัดดา
ยุค นี้ เป็ นยุ ค ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ยุ ค หนึ่ งในประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ย์ช าติ มี รั ฐ บาลปกครอง
อาณาจักรด้วยความเป็ นระเบียบและมีเสถียรภาพทางสังคม สามารถดารงชี วิตโดยสันติมาได้ถึง
276 ปี ก่อนเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงสู่ ราชวงศ์ชิง
ยุค นี้ เป็ นยุค ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ยุ ค หนึ่ งในประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ย์ช าติ มี รัฐ บาลปกครอง
อาณาจักรด้วยความเป็ นระเบียบและมีเสถียรภาพทางสังคม สามารถดารงชี วิตโดยสันติมาได้ถึง
276 ปี ก่อนเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงสู่ ราชวงศ์ชิง มีความรุ่ งเรื องและมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิ จมีการเดิ นเรื อ
เพื่อการแสวงหาแผ่นดินใหม่ที่จะนามาซึ่ งการค้า วัตถุดิบและการเจริ ญสัมพันธไมตรี ต่อชาวต่างชาติ
เกิ ดการผสมผสานของ มนุ ษย์ สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรมและการดารงชี วิต ที่ส่งผลถึงสภาพความ
เป็ นปั จจุบนั ของโลก เนื่ องจากการที่หย่งเล่อส่ งกองเรื อมหาสมบัติโดยมีขุนนาง เจิ้งเหอเป็ นผูน้ าใน
การเดินเรื อในครั้งนี้
รำชวงศ์ ชิง (แมนจู)

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
นูรฮาชี ต้นตระกูลราชวงศ์ชิงซุ่นจื้อปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ชิง หัวหน้าเผ่าไอซิ นจิโอโร
เดิ ม สื บ เชื้ อสายมาจากพวกจุ รเชน เป็ นพวกเลี้ ยงสั ต ว์ม าก่ อน ภายหลัง เรี ย นรู ้ วิธี ก าร
เพาะปลูกจากจีน อดีตเคยขับไล่ราขวงศ์ซ่งเหนื อและทาการยึดครองจีนทางภาคเหนือระยะหนึ่งและ
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หมดบทบาทลงในสมัยราชวงศ์หยวนครองอานาจมี การกาหนดข้อห้ามมากมายเกิ ดขึ้นเพื่อยับยั้ง
ชาวจีน เช่ น ห้ามคนแมนจูทางานหนัก ห้ามคนแมนจูประพฤติปฏิบตั ิตามแบบคนจีนผูห้ ญิงแมนจู
ห้ามรัดเท้าบังคับให้ชายชาวจีนสวมเสื้ อแบบแมนจู ซึ่ งเป็ นเสื้ อคับรัดไหล่ขวา คอเสื้ อสู งบังคับให้
ชายชาวจีนทุกคนไว้ผมเปี ยและโกนผมข้างหน้า ถ้าไม่ทา ตัดหัวสถานเดียว (กล่าวกันว่ามีผถู ้ ูกตัดหัว
ถึงล้านคน) เพราะชาวจีนถือว่าการไว้เปี ยถือเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นข้าทาสของแมนจูห้ามคน
แมนจูแต่งงานกับชาวจีน ฯลฯ

ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
คังซี จัก รพรรดิ ผูป้ รี ชาสามารถยิ่งใหญ่ และยาวนานที่ สุ ดของราชวงศ์ชิ งเฉี ยนหลง
จัก รพรรดิ ราชวงศ์ชิงที่ ปรี ชาสามรถอีกพระองค์หนึ่ ง (พระโอรสในจักรพรรดิ หย่งเจิ้ง) หย่ งเจิ้ง
จัก รพรรดิ ผ ถ้ ู ก กล่ า วหาว่า แย่ง พระราชสมบัติ พ ระอนุ ช าและมี ค วามโหดร้ า ยยิ่ ง กว่า จัก รพรรดิ
องค์ใด ๆ
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ภาพประกอบจาก: ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
หงซิ่ วฉวน
ผูน้ ากบฏไท่ผงิ เทียนกัว๋ ชาวจีนแคะผูส้ ร้างอาณาจักรอิสระของตนขึ้นในภาคใต้ ยัง่ ยืนอยู่
ได้ 11 ปี กล่าวได้วา่ เป็ นหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญของประวัติศาสตร์ จีนใน ค.ศ. 19 เพราะหลังจากไท่ผิง
แล้วก็เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะแยกพัฒนาการทางสังคมที่แน่นหนาของจีนออกมาจากอิทธิ พลภายนอก
นานาประการ
สมัยสำธำรณรัฐกลุ่มชำตินิยม

เฉิ นตู๋สิ้ว
หลี่ตา้ เจา
ภาพประกอบจาก: http://www.baanjomyut.com

ซุนยัดเซน
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เกิ ดการปฏิ วตั ิ ชิ นไห่ (ซิ นไห้เก๋ อมิ่ง)โดยมีผูน้ าการปฏิ วตั ิครั้งนี้ คือ ดร.ซุ นยัดเซ็ น เป็ น
ประธานาธิ บดีรักษาการ และตามมาด้วยการสละราชบัลลังก์ของกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์
หมิง คือ พระจักรพรรดิปูยี ในระหว่างพระชนมายุ 22 พรรษา
เกิ ดการขัดแย้งในคณะปฏิวตั ิ ของตัวแทนเจ้าของที่ดิน โดยมีการนาของ หยวนซื่ อข่าย
ทาให้ดร.ซุ นยัดเซ็ นลาออกจากตาแหน่ งเพื่ อยุดติ ปัญหา และหยวนซื่ อข่ายได้ดารงตาแหน่ งแทน
ต่อมาสถาปนาตนเองเป็ นพระจักรพรรดิ อยู่ได้ 15 ปี ก็ ถึงแก่ กรรม แล้วจี นก็ก ลับมาเป็ นระบอบ
สาธารณรัฐอีกครั้ง
แหล่ งทีม่ ำของข้ อมูล
กาจร สุ นพงษ์ศรี . ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
ทวีป วรดิลก, ประวัติศำสตร์ จีน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: สุ ขภาพใจ, 2549).
ตัวอย่ ำงกำรสร้ ำงสรรค์ ชิ้นงำนใบควำมรู้ ที่ 1
ให้ นัก ศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ชิ้ น งานที่ มี แนวคิ ด มาจากยุค สมัย และราชวงศ์ข องจี น ตาม
จินตนาการ โดยมีองค์ประกอบ ความงามและความหมาย สามารถถ่ายทอด สะท้อนผลถึ งความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรี ยนได้
ภำพตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ ำงสรรค์
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ที่มาของภาพประกอบ: http://www.manager.co.th
ที่มาของภาพประกอบ : http://tarnmarin.exteen.com

ที่มาของภาพประกอบ: http://www.jeab.com

ภำคผนวก ง
แสดงควำมสอดคล้องของเครื่ องมือ
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ตารางที่ 35 ความสอดคล้องของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ประเด็นการ
ประเมิน
1. กำรกำหนด
องค์ ประกอบของรู ปแบบกำร
เรียนกำรสอน(ภำพรวม)
1.1 การกาหนดองค์ประกอบ
ของรู ปแบบมีความเหมาะสม
ครอบคลุมความต้องการ
จาเป็ นของการส่งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
1.2 องค์ประกอบของรู ปแบบ
แต่ละองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์สอดคล้อง
ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน
2.องค์ ประกอบของรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอน (แต่ ละ
องค์ ประกอบ)
2.1 องค์ ประกอบเชิง
หลักกำรและวัตถุประสงค์
2.1.1 หลักการของ
รู ปแบบมีความ เหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดและ
สามารถใช้เป็ นกรอบในการ
กาหนดกิจจรรม
การเรี ยนการสอนแสดงให้
เห็นจุดเน้นในการเรี ยน
การสอน
2.1.2 วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมชัดเจน สามารถ
แสดงถึงสิ่ งที่มุ่งหวังให้
เกิดในตัวผูเ้ รี ยน
2.1.3 หลักการและ
วัตถุประสงค์
มีความสอดคล้องกัน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5 6 7 8 9

5

5

5

4

4 4 5 4 5

4.55

0.52

มากที่สุด

5

4

5

3

4 4 4 5 5

4.33

0.70

มาก

4

5

5

5 4 4 5 4 5

4.55

0.52

มากที่สุด

4

5

5

4 4 4

5 4 5

4.55

0.52

มากที่สุด

5

5

5

4

4 5 4 5

4.55

0.52

มากที่สุด

4
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ตารางที่ 35 ความสอดคล้องของรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน
2.2 องค์ ประกอบเชิง
กระบวนกำร
2.2.1 กระบวนการเรี ยน
การสอนมีข้นั ตอน
ครบถ้วน เหมาะสมและ
สอดคล้องต่อเนื่องกัน
2.2.2 ขั้นตอนการเรี ยน
การสอนมีความเหมาะสม
สามารถทาให้การเรี ยนการ
สอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
2.2.3 ขั้นตอนการเรี ยน
การสอนมีความสอดคล้อง
กับหลักการและ
วัตถุประสงค์
2. 3 องค์ประกอบเชิง
เงื่อนไขกำรนำรู ปแบบไปใช้
2.3.1 ปั จจัยที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้ มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักการและ
วัตถุประสงค์
2.3.2 ปัจจัยสนับสนุน
มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับกระบวน
การเรี ยนการสอน
รวม

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5 6 7 8 9

5

4

4

5

4 4 4 4 5

4.33

0.50

มาก

4

5

5

5

4 4 4 4 5

4.44

0.52

มาก

5

5

4

5

4 3 5 4 5

4.44

0.72

มาก

5

4

5

5

4 3 5 4 5

4.44

0.72

มาก

5

4

5

5

4 3 5 4 5

4.44

0.72

มาก

4.
44

0. มาก
60
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ตารางที่ 36 ความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงาน
สร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1

1. สำระสำคัญในคู่มือ
1.1 แนวทางในการนา
4
รู ปแบบการสอนไปใช้
1.2 ความเป็ นมาและ
4
ความสาคัญของรู ปการสอน
1.3 แนวคิด หลักการและ
4
ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบการสอน
1.4.องค์ประกอบของรู ปแบบ 4
การเรี ยนการสอน(แต่ละ
องค์ประกอบ)
1.5 ตัวอย่างแผนการจัดการ
4
เรี ยนรู้ตามรู ปแบบ
1.6 ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้
4
ในการวัดและประเมินผล
2. รายละเอียดในคู่มือ
4
มีความชัดเจนเพียงพอที่จะทา
ให้ผทู้ ี่ตอ้ งการนารู ปแบบการ
สอนนี้ ไปใช้ เข้าใจใน
องค์ประกอบต่างๆของ
รู ปแบบการสอน ทราบถึงสิ่ ง
ที่ตอ้ งศึกษา จัดเตรี ยมและใช้
รู ปแบบการสอนนี้ ในการ
ดาเนินการสอนอย่างราบรื่ น
และบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของรู ปแบบการสอน
3. แนวทางในการนารู ปแบบ 4
การสอนไปใช้มีความชัดเจน
เพียงพอ สาหรับการนา
รู ปแบบการสอนไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิ ผลสูงสุดกับผูเ้ รี ยน



S.D.

ความ
สอดคล้อง

2

3

4

5 6 7 8 9

4

4

5

5 5 4 5 4

4.44

0.52

มาก

4

4

5

5 5 4 5 5

4.55

0.52

มากที่สุด

4

4

5

4 5

5 5

5

4.55

0.52

มากที่สุด

5

5

5 5 5

5 5

4

4.77

0.44

มากที่สุด

4

4

5

5 5

4

4.55

0.52

มากที่สุด

5

5

4 5 5

5 4 5

4.66

0.50

มากที่สุด

4

4

4 5 5

4 5 5

4.44

0.52

มาก

4

4

4

5 5 4 4 5

4.33

0.50

มาก

5 5
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ตารางที่ 37 ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี (SILPA Model)
ประเด็นการ
ประเมิน
1. สำระสำคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์
กำรเรียนรู้ และเนื้อหำ
2. จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
2.1 สอดคล้องกับเนื้ อหา
2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล
3. เนื้อหำสอดคล้ องกับจุดประสงค์ กำร
เรียนรู้
4. กิจกรรมกำรเรียนรู้
4.1 สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน
4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
4.3 สอดคล้องกับเนื้ อหา
5. สื่ อกำรเรียน
กำรสอนสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน
6. กำรประเมินผล
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการสอน
รวม

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

5

5

5

5

4

4.80

0.44

มากที่สุด

5
5
4
4

5
5
4
5

5
5
5
5

5
5
4
5

4
4
4
4

4.80
4.80
4.20
4.60

0.44
0.44
0.44
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5
4
5
5

5
4
5
5

5
5
5
5

5
4
5
5

4
4
4
4

4.80
4.20
4.80
4.80

0.44
0.44
0.44
0.44

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

5
5

5
5
4.70

5
5
0.45

5
5
มาก
ที่สุด

5
5

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model)
ประเด็นการ
ประเมิน
1. ราชวงศ์ใดถือได้ว่าเป็ นยุคทองของ
อารยะธรรมจีนและความเฟื่ องฟูในงาน
ศิลปกรรม
ก. ราชวงศ์จิ๋นหรื อฉิ น ข. ราชวงศ์ถงั
ค. ราชวงศ์หมิง
ง. ราชวงศ์ซาง
2. พระถังซาจัง๋ หรื อพระเสวียนจาง เป็ น
ใครและมีเหตุการณ์สาคัญใดเกิดขึ้น
ก. เป็ นพระในสมัยซุนชิว เป็ นผูป้ ราบกบฏ
ชาวนาในสมัยราชวงศ์ซ่ง
ข. เป็ นผูท้ ี่เขียนนิ ยายอันโด่งดังเรื่ องไซอิ๋ว
ค. เป็ นผูท้ ี่เดินทางไปศึกษาพระไตรปิ ฎก
ยังดินแดนชมพูทวีป
ง. เป็ นผูน้ าลัทธิเต๋ า และเป็ นผูส้ ร้าง
พระราชวังต้องห้ามในสมัยราชวงศ์
หมิง
3. หลักธรรมและแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อ
ชีวิต สังคม และงานศิลปกรรมคาตอบ
ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ขงจื๊อ เล่าจื๊อ โม่จื๊อ เม่งจื๊อ ซุ่นจื๊อ ลัทธิ
นิติธรรมนิยม
ข. จงจื๊อ เซ็งจื๊อ ขงจื๊อ เล่าจื้อ โม่จื๊อ
ค. เล่าจื๊อ ไป่ จื๊อ ขงจื๊อ ซุนจื๊อ ลัทธิบูชา
สวรรค์
ง. เล่าจื๊อ ซ่งจื๊อ หมิงจื๊อ ซุนจื๊อ เล่าจื๊อ
4. จากคากล่าวที่วา่ ”สิ่ งที่เป็ นอยูต่ าม
ธรรมชาติ ย่อมดีกว่าระเบียบข้อบังคับ
ของสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น” เป็ นคา
กล่าวของใคร
ก. ขงจื๊อ
ข. เล่าจื้อ
ค. ลัทธิ บูชาสวรรค์ ง. ซ่งจื๊อ

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

4

4

4

4

4

4.00

0.00

มาก

4

4

4

4

4

4.00

0.00

มาก

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



1

2

3

4

5

5. จากคากล่าวที่ว่า”ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจ
ชีวิตในโลกนี้ แล้วเราจะเข้าใจในโลก
หน้าได้อย่างไร” เป็ นคากล่าวของใคร
ก. ลัทธิ นิติธรรมนิ ยม ข. เล่าจื้อ
ค. ลัทธิบูชาสวรรค์ ง. ขงจื๊อ

5

5

5

5

5

6. การแบ่งประเภทของเครื่ องดนตรี จีน
โบราณสามารถแบ่งออกได้เป็ นกี่
ประเภท
ก. 5 ข.6 ค. 7
ง. 8

4

4

4

4

4

7. ข้อใดสามารถแบ่งประเภทของเครื่ อง
ดนตรี จีนโบราณได้ถูกต้องที่สุด
ก. ดีด สี ตี เป่ า เคาะ
ข.โลหะ หิ น เส้นไหม ไม้ไผ่ น้ าเต้า ดิน
หนัง ไม้
ค. ฟาด เคาะ กระทบ เหวี่ยง
ง. โยน เคาะ ตี เป่ า

4

4

4

4

4

5

4

4

5

5

8.

ภาพประกอบจาก:
http://russian.china.org.cn จากการแบ่ง
ประเภทของเครื่ องดนตรี จีนโบราณ “
ซวิน” เป็ นเครื่ องดนตรี จีนประเภทใด
ก. ดิน ข.หิ น ค.เคาะไม้ ง. เป่ าไม้

5.00

4.00

4.00

4.60

S.D.
0.00

0.00

0.00

0.54

ความ
สอดคล้อง
มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

282
ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

4

5

5

5

4

4.60

0.54

มากที่สุด

4

5

5

4

4

4.44

0.54

มาก

5

4

5

4

5

4.60

0.54

มากที่สุด

9.

ภาพประกอบ
จาก: https://metchs.blogspot.com
จากการแบ่งประเภทของเครื่ องดนตรี
จีนโบราณ “ผีผา” เป็ นเครื่ องดนตรี จีน
ประเภทใด
ก. เสี ยดสี ข.โลหะ ค. ดึ ง ง. เส้นไหม

10.
ภาพประกอบจาก
http://www.b2bthai.com จากการแบ่ง
ประเภทของเครื่ องดนตรี จีนโบราณ
“เอ้อหู ” เป็ นเครื่ องดนตรี จีนประเภทใด
ก. โลหะ ข.หิ น ค. เป่ าไม้ ง. เส้นไหม

11.
ภาพประกอบจาก:
http://peacemakershop.weloveshoppin
g. com จากภาพ เครื่ องดนตรี ชิ้นนี้ มี
ชื่อเรี ยกว่าอะไร
ก. กู่เจิ้ง ข. ซวิน ค. กู่ฉิน ง. หูหลู่ซือ
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน
12. แถบลุ่มแม่น้ าฮวงโห ได้พบหลักฐาน
เครื่ องปั้นดินเผามีลกั ษณะเป็ นลายเขียน
สี เรขาคณิ ต พืช นก สัตว์ต่างๆ และมี
การพิมพ์ลายมีการใช้วิธีขดู สลักเป็ น
ลายจักสานและลายเชือกทาบ จาก
ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็ นวัฒนธรรมที่มีชื่อ
เรี ยกว่าอะไร
ก. วัฒนธรรมกวางเจา
ข. วัฒนธรรมหลงซาน
ค. วัฒนธรรมหลางเซา
ง. วัฒนธรรมซัวเถา
13. แถบลุ่มน้ าแยงซีพบหลักฐานที่เป็ น
เครื่ องปั้นดินเผามีลกั ษณะเนื้อละเอียดสี
ดาขัดมันเงา เนื้อบาง เป็ นลักษณะ
ภาชนะ 3 ขา จากข้อมูลดังกล่าวนั้น
เป็ นวัฒนธรรมที่มีชื่อเรี ยกว่าอะไร
ก. วัฒนธรรมกวางเจา
ข. วัฒนธรรมหลงซาน
ค. วัฒนธรรมหลางเซา
ง. วัฒนธรรมซัวเถา

14.
ภาพประกอบจาก:
กาจร สุ น พงษ์ศรี ,ประวัติศำสตร์ ศิลปะ
จีน (กรุ งเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2551). จากภาพ ภาชนะชิ้นนี้อยูใ่ นยุค
สมัยใด
ก. ยุควัฒนธรรมหยางเซา
ข. ยุควัฒนธรรมหลงซาน
ค. วัฒนธรรมกวางเจา
ง. ยุคราชวงศ์หยวน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

4

4

5

5

4

4.44

0.54

มาก

5

4

4

5

4

4.44

0.54

มาก

4

5

5

4

4

4.44

0.54

มาก
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

15. ในงานการเขียนภาพด้วยพูก่ นั จีนการ
ควบคุมพูก่ นั มีข้ นั ตอนพื้นฐาน 5 ระดับ
ด้วยกันคาตอบใดคือคาตอบที่ถูกต้อง
ก. การจับกระดาษ การเล็งด้วยมือ การร่ าง
วงกลม การขีดเส้นตั้ง การขีดเส้นนอน
ข. การวางลง การลากพูก่ นั ขึ้น การยกขึ้น
การกด การเปลี่ยนทิศทาง
ค. การทาบนิ้ว การขีดเส้น การปาด การ
ป้าย
ง. การวนพูก่ นั การขีดเส้นนอน การวาง
ทาบ การขยี้

4

4

5

4

4

4.20

0.44

มาก

16.

5

5

4

4

5

4.60

0.54

มากที่สุก

ภาพประกอบจาก: กาจร สุน พงษ์ศรี ,
ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
จากภาพผลงานศิลปกรรมทั้งสองชิ้น
ดังกล่าวจัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก
ราชวงศ์โจวตะวันตก
ข. ยุคราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออก
ยุคราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก
ค. ยุคราชวงศ์ซ่งเหนือ ยุคราชวงศ์ซ่งใต้
ง. ยุคราชวงศ์หมิง ยุคราชวงศ์ชิง
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

17.

4

5

4

4

4

4.20

0.44

มาก

ภาพประกอบ
จาก:http://www.matichon.co.th
จากภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าว
จัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ราชวงศ์หมิง ข. ยุคคอมมิวนิสต์
ค.ยุคสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
ง. ราชวงศ์ฮนั่
18.

5

4

5

5

4

4.60

0.54

มากที่สุด

5

5

4

4

5

4.60

0.54

มากที่สุด

ภาพประกอบจาก:
http://www.matichon.co.th
จากภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าว
จัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุคล้ าสมัย ข. ยุคคอมมิวนิสต์
ค. ยุคร่ วมสมัย ง. ยุคล้าสมัย

19.
ภาพประกอบ
จาก:http://th.aliexpress.com
จากภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าว
จัดอยูใ่ นยุคสมัยใด
ก. ยุคร่ วมสมัย ข. ยุคคอมมิวนิสต์
ค.ยุคล้ าสมัย ง. ยุคล้าสมัย
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

5

5

4

4

5

4.60

0.54

มากที่สุด

21. ถาวรวัตถุที่มีความสาคัญและได้รับ
การยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ ง
มหัศจรรย์ที่มนุษย์สมัยโบราณสร้างขึ้น
ในรัชสมัยของพระจักรพรรดิฉินสื่ อ
หวงตี้ คือสิ่ งใด
ก.พระราชวังฤดูหนาว
ข. ภาพสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ค. ประติมากรรมรู ปทหารในสุสานของ
พระจักรพรรดิ
ง. กาแพงเมืองจีน

4

5

4

5

4

4.44

0.54

มาก

22.ประติมากรรมรู ปทหารในสุสานของ
พระจักรพรรดิฉินสื่ อหวงตี้เป็ น
ประติมากรรมจากวัสดุอะไร
ก.ดินเผา
ข. หิ นอ่อน
ค.โลหะ
ง. หยก

5

5

5

4

4

4.60

0.54

มากที่สุด

20.

ภาพประกอบจาก: กาจร สุน พงษ์ศรี ,
ประวัติศำสตร์ ศิลปะจีน (กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551). จาก
ภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นดังกล่าวเป็ น
ภาพพระพุธรู ปของจีน จัดอยูใ่ นยุคสมัย
ใด
ก. ยุคราชวงศ์ถงั ข. ยุยคุ ราชวงศ์หยวน
ค. ยุคราชวงศ์ฮนั่ ง. ยุคราชวงศ์ชิง
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

23. ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ที่ดูอา้ งว้าง
เยือกเย็นและเงียบสงัด ตามลักษณะภูมิ
ประเทศทางภาคเหนือของจีน ใช้
เทคนิคและวิธีการที่มีลกั ษณะเน้นเส้น
แข็งหนาหนัก เน้นความโอ่อ่าและหนัก
แน่นเป็ นการกล่าวถึงผลงานจิตรกรรม
จีนในสมัยใด
ก. ซ่งเหนื อ
ข. ซ่งใต้
ค. ฮัน่ ตะวันออก ง. ฮัน่ ตะวันตก

5

4

5

5

4

4.60

0.54

มากที่สุด

24. ผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ที่ไม่นิยม
สร้างความคมชัดมีลกั ษณะเบาบางซึ่ง
เป็ นไปตามลักษณะภูมิประเทศ มีทิวเขา
สลับซับซ้อน สายน้ าและม่านหมอก ทา
ให้ดูชุ่มฉ่ าและบรรยากาศดูสลัวเป็ นการ
กล่าวถึงผลงานจิตรกรรมจีนในสมัยใด
ก. ซ่งเหนื อ
ข. ซ่งใต้
ค. ฮัน่ ตะวันออก
ง. ฮัน่ ตะวันตก

4

4

4

4

4.00

0.00

มาก

25. พระพุทธรู ปที่ไม่เป็ นไปตามแนวทาง
เดิมตามแบบฉบับของจีนโดยได้รับ
อิทธิพลทางอินเดีย เป็ นพระพุทธรู ป
ตามแบบฉบับของพุทธศาสนาลัทธิลา
มะ ที่มีช่างชาวเนปาลและทิเบตเป็ น
ผูส้ ร้างขึ้น โดยได้รับพระราชอุปถัมภ์
เป็ นพิเศษ เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ใด
ก.ราชวงศ์ถงั ข.ราชวงศ์ซ่ง
ค. ราชวงศ์หมิง ง.ราชวงศ์หยวน

5

4

5

4

4

4.44

0.54

มาก

26. งิ้วปั กกิ่ง เกิดขึ้นในสมัย ราชวงศ์ใด
ก. ราชวงศ์หมิง ข. ราชวงศ์ฉิน
ค. ราชวงศ์หยวน ง. ราชวงศ์ชิง

5

5

5

5

5

5.00

0.00

มากที่สุด

4
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ตารางที่ 38 ความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4

5

27. การถูกขนานนามว่า “อุปรากรแห่ง
บูรพา” หมายถึงสิ่ งใด
ก. งิ้วปั กกิ่ง
ข. ระบาพื้นเมืองแถบไหหลา
ค. โขนกลางแจ้งแถบมณฑลกวางสี
ง. การแสดงกลองสะบัดชัยแถบลุ่มน้ าปิ ง

4

5

4

5

5

4.60

0.54

มากที่สุด

28. ฉายา “โอเปราตะวันออก” คือฉายา
ของอะไร
ก. คณะสิ งห์โตดอกเหมย
ข. ระบาพื้นเมืองแถบไหหลา
ค. งิ้วปั กกิ่ง
ง. เติ้งลี่จวิน

5

5

4

5

4

4.60

0.54

มากที่สุด

29. ทักษะที่สาคัญในการแสดงงิว้ มีสิ่ง
ใดบ้าง
ก. ขับร้อง เจรจา ท่วงท่า พะบู ้
ข. การเดิน การยืน การนัง่ การร่ ายรา
ค. กายกรรม การเต้นรา การมีคุณธรรม
จริ ยธรรม
ง. สายตา สี หน้า วาจา ลีลา

5

5

4

4

4

4.44

0.54

มาก

30. ใครคือนักแสดงอุปรากรจีนที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังและได้รับการยกย่องให้
เป็ นหนึ่งในสี่ นกั แสดงงิ้วปักกิ่งที่ดีที่สุด
ในประวัติศาสตร์การแสดงงิ้วของจีน
ก. จางจื่ออี๋
ข. เสี่ ยวเยีย่ นจื่อ
ค. เหมยหลานฟาง ง. หลู่ซวิ่น
รวม

5

5

4

5

5

4.80

0.44

มากที่สุด

4.48

0.50

มาก

289
ตารางที่ 39 ความสอดคล้องของแบบประเมินงานสร้างสรรค์ ด้วยการสอนตามรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model)
ประเด็นการ
ประเมิน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่

1. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
2. วิธีการนาเสนอและการแสดงเหตุผล
3. ความคิดสร้างสรรค์
รวม

1

2

3

4

5

5
4
5

5
4
4
4.46

4
5
5
0.51

4
4
5
มาก

5
4
4



S.D.

ความ
สอดคล้อง

4.60
4.20
4.60

0.54
0.44
0.54

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ตารางที่ 40 ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model)
ประเด็นการ
ประเมิน
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมในกำรเรียน
1. นักศึกษาชอบเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานทาให้เข้าใจเนื้ อหาและการ
ปฏิบตั ิงานได้ง่ายขึ้น
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานทาให้กล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น
4. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานทาให้สรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
5.นักศึกษามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
การเรี ยนการสอน
6. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานสามารถทาให้นกั ศึกษาคิดริ เริ่ ม
สิ่ งแปลกใหม่และสร้างสรรค์ได้
7. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็ นฐานทาให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4 5 6 7 8 9

5

5

5

5

5 5 5 5 5

5.00

0.00

มากที่สุด

4

4

4

4

4 4 4 4 4

4.00

0.00

มาก

5

5

5

5

5 5 5 5 5 5.00

5

4

5

5

5 4 5 5 5

5

5

5

5

5 5 5 5 5 5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5 5 5 5 5 5.00

0.00

มากที่สุด

5

5

5

5

5 5 4 4 4

4.77

4.66

0.00

0.44

0.50

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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ตารางที่ 40 ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน
ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียน
8. รู้สึกกระตือรื อร้นและติดตามเนื้อหาอยู่
เสมอ
9. รู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ น่าสนใจ
อยากเข้าร่ วมกิจกรรม
10. การเรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนนี้ สนุกสนานส่ งเสริ มให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์
11. บรรยากาศในการเรี ยนไม่ตึงเครี ยด
12. กิจกรรมการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนนี้ ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
13. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามี
โอกาสสร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั เพื่อนใน
กลุ่ม
14. กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็ นฐาน
สามารถศึกษาได้ท้ งั ในห้องเรี ยนและ
นอกห้องเรี ยน
15. เนื้อหาของบทเรี ยน สอดคล้องกับการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มงาน
สร้างสรรค์
ด้ำนระยะเวลำในกำรเรียน
16. การแบ่งเวลาในการบรรยายและการ
ทากิจกรรมมีความเหมาะสม
17. จานวนบทเรี ยน เนื้อหามีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลาใน
การเรี ยน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่



S.D.

ความ
สอดคล้อง

1

2

3

4 5 6 7 8 9

4

4

4

4

4 4 4 4 4

4.00

0.00

มาก

4

4

4

4

4 4 4 4 4

4.00

0.00

มาก

5

5

5

5

5 5 5 5 5 5.00

0.00

มากที่สุด

4
4

4
4

4
4

5
4

5 4 4 4 5 4.33
4 4 4 4 4 4.00

0.50
0.00

มาก
มาก

5

5

4

5

4 4 5 5 5

0.50

มากที่สุด

5

5

5

5

5 5 5 5 5 5.00

4

5

5

4

5 5 5 5 5

4.77

0.44

4

5

5

5

5 4 4 4 5

4.55

0.52

มากที่สุด

5

5

4

4

5 5 4 4 5

4.66

0.50

มากที่สุด

4.66

0.00

มากที่สุด

มากที่สุด
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ตารางที่ 40 ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ประเด็นการ
ประเมิน
18. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษาสามารถ
เกิดการเรี ยนรู้ได้ตลอดเวลา
ด้ำนกำรประเมินผลในกำรเรียน
19. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานสามารถช่วยในการ
เรี ยนรู้ในรายวิชาที่ตอ้ งใช้ความจาได้
เป็ นอย่างดี
20. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้ทราบผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทนั ที อันเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งตนเองครั้ง
ต่อไป
21. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็ นฐานทาให้นกั ศึกษายอมรับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มมาก
ยิง่ ขึ้น
รวม

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1

2

3

4 5 6 7 8 9

5

5

5

5

5 5 5 5 5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5



5.00

S.D.

ความ
สอดคล้อง

0.00

มากที่สุด

5 5 4 4 5 4.33

0.50

มาก

5

5 5 5 5 5 5.00

0.00

มากที่สุด

5

5 5 5 5 5 5.00

0.00

มากที่สุด

4.65

0.47

มากที่สุด

ภำคผนวก จ
ตำรำงแสดงผลคะแนนงำนสร้ ำงสรรค์ ของนักศึกษำ
กลุ่มตัวอย่ ำงและกลุ่มคู่ขนำน
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ตารางที่ 41 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักศึกษาด้วยรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model)
ภาระงาน

คะแนนเต็ม
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20

คะแนนทดสอบย่อยรายกิจกรรม
1

2

3

4

รวม

( )

S.D.

12
10
9
9
9
9
10
9
9
9
10
9
9
10
8
9
8
10
8
9
9

12
10
10
10
11
11
10
11
10
11
10
10
10
10
9
10
9
10
9
11
11

12
11
11
10
10
10
10
10
11
10
11
11
10
10
10
11
10
11
10
10
10

12
12
12
11
12
11
11
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
12
11

48
43
42
40
42
41
41
42
42
42
43
42
40
41
39
42
39
43
39
42
41

10.75
10.50
10.00
10.50
10.25
10.25
10.50
10.50
10.50
10.75
10.50
10.00
10.25
9.75
10.50
9.75
10.75
9.75
10.50
10.25

0.95
1.29
0.81
1.29
0.95
0.95
1.29
1.29
1.29
0.95
1.29
0.81
0.95
1.70
1.29
1.70
0.95
1.70
1.29
0.95

ระดับ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 42 การเปรี ยบเทียบพัฒนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักศึกษาด้วยรู ปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็ นฐานเพื่อส่ งเสริ มงานสร้างสรรค์ สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(SILPA Model) (ต่อ)
ภาระงาน

คะแนนเต็ม
คนที่ 21
คนที่ 22
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26
คนที่ 27
คนที่ 28
คนที่ 29
คนที่ 30
รวม

คะแนนทดสอบย่อยรายกิจกรรม
1

2

3

4

รวม

( )

S.D.

12
9
10
9
10
10
10
9
9
8
9
9.16

12
11
10
10
10
10
10
11
11
9
10
10.16

12
10
10
10
11
10
11
10
10
10
10
10.30

12
11
11
11
12
11
12
11
12
12
11
11.60

48
41
41
40
43
41
43
41
42
39
40
42.63

10.25
10.25
10.00
10.75
10.25
10.75
10.25
10.50
9.75
10.00
10.30

0.95
0.95
0.81
0.95
0.95
0.95
0.95
1.29
1.70
0.81
0.28

ระดับ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 43 คะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานของกลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองแบบคู่ขนานในการจัด
การเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชาภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
ในหัวข้อการออกแบบแอพพลิเคชัน่
คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนน
เต็ม
(12)
10
11
10
10
10
12
12
11.5
11.5
12

ร้อยละ

ระดับ

คนที่

83.33
91.66
83.33
83.33
83.33
100
100
95.83
95.83
100

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนน
เต็ม
(12)
10
12
11.5
11.5
11
10.5
10
11.5
11.5
11

ร้อยละ

ระดับ

คนที่

83.33
100
95.83
95.83
91.66
87.50
83.33
95.83
95.83
91.66

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนน
เต็ม
(12)
10.5
11
11
12
12
10.5
11.5
11
11.5
11.5

ร้อยละ

ระดับ

87.50
91.66
91.66
100
100
87.50
95.83
91.66
95.83
95.83

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตารางที่ 44 คะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานของกลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองแบบคู่ขนานในการ
จัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชาการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
ในหัวข้อการถ่ายภาพตามแนวความคิดการสื่ อสารความหมาย
คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนน
เต็ม
(12)
12
12
12
11
10
12
12
10
11
10.5

ร้อยละ

ระดับ

คนที่

100
100
100
91.66
83.88
100
100
83.99
91.66
87.50

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนน
เต็ม
(12)
12
11.5
12
12
11.5
12
11.5
11.5
12
11

ร้อยละ

ระดับ

คนที่

100
95.83
100
100
95.83
100
95.83
95.83
100
91.66

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนน
เต็ม
(12)
12
11.5
10.5
12
10.5
11.5
10.5
10.5
12
12

ร้อยละ

ระดับ

100
95.83
87.50
100
87.50
95.83
87.50
87.50
100
100

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางที่ 45 คะแนนการสร้างสรรค์ชิ้นงานของกลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองแบบคู่ขนานในการจัด
การเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบ SILPA Model รายวิชากีฬามวยไทย ในหัวข้อ
การไหว้ครู และการร่ ายรา
คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนน
เต็ม
(12)
9
10
11
9
9
11
12
12
10
9

ร้อยละ

ระดับ

คนที่

75
83.33
91.66
75
75
91.66
100
100
83.33
75

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนน
เต็ม
(12)
10
9
9
12
10
11
11
12
9
9

ร้อยละ

ระดับ

คนที่

83.33
75
75
100
83.33
91.66
91.66
100
75
75

ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนน
เต็ม
(12)
10
10
11
11
12
9
9
11
11
10

ร้อยละ

ระดับ

83.33
83.33
91.66
91.66
100
75
75
91.66
91.66
83.33

ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ภำคผนวก ฉ
ตัวอย่ำงผลงำนสร้ ำงสรรค์ ของนักศึกษำ

298

ตัวอย่ ำงผลงำนสร้ ำงสรรค์ ของนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ ำง
นักศึกษำสำขำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ ำงประเทศ ชั้นปี ที่ 2 รหัส 58
ผลงำนสร้ ำงสรรค์ หวั ข้ อยุคสมัยและรำชวงศ์

299
ผลงำนสร้ ำงสรรค์ หัวข้ อ เครื่ องดนตรีและเพลงจีน

300
ผลงำนสร้ ำงสรรค์ หัวข้ อหัตถกรรมและศิลปกรรมจีน

301
ผลงำนสร้ ำงสรรค์ หัวข้ อหัตถกรรมและศิลปกรรมจีน (ต่ อ)

302
ผลงำนสร้ ำงสรรค์ หัวข้ ออุปรำกรจีน

ภำคผนวก ช
ตัวอย่ำงแผนกำรสอน
และ
ตัวอย่ ำงผลงำนสร้ ำงสรรค์ ของนักศึกษำกลุ่มทดลองแบบคู่ขนำน

304
ตัวอย่ำงแผนกำรสอน รำยวิชำภำษำจีนในชีวติ ประจำวัน
วิชา 476201-56 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาคาศัพท์ที่ใช้บ่อยในชี วิตประจาวันในหมวดต่างๆ ประมาน 400-800 คา ฝึ กการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อนาไปใช้จริ งในชีวติ ประจาวัน
จุดประสงค์ กำรเรี ยนกำรสอน
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจคาศัพท์หมวดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราว ต่าง
ๆในชีวติ ประจาวัน
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความหมายของคาศัพท์ ชนิ ดคาศัพท์
และสามารถนาไปใช้พูดในสถานการณ์จริ งได้
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการออกเสี ยงคาศัพท์ภาษาจีนอย่างถู ก
วิธีและถูกต้องตามมาตรฐาน
กิจกรรมกำรสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน
1. อาจารย์ช้ ีแจงจุดประสงค์ในการเรี ยนเรื่ อง แอพพลิเคชัน่ ยอดนิยมของจีน
2. อาจารย์ชกั ถามเรื่ องการใช้แอพพลิเคชัน่ ของจีน ความถี่การใช้ และความเข้าใจใน
การใช้แอพพลิเคชัน่ ของจีน
3. อาจารย์ฉายภาพ แอพพลิ เคชัน่ ของจริ งในโทรศัพท์มือถื อให้ผูเ้ รี ยนดู เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ความสนใจและเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ตอ้ งการจะสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้ ำสู่ แนวคิดกำรสร้ ำงสรรค์ งำน
1. อาจารย์นาเข้าสู่ เนื้ อหาที่สาคัญของรายวิชา ฉาย power point ไปทีละแอพพลิเคชัน่
โดยให้ดูรูปโลโก้และชื่อของแอพพลิเคชัน่ แล้วให้ผเู ้ รี ยนลองเดาคุณสมบัติของแอพนัน่ ๆ
2. อาจารย์อธิ บ ายถึ งคุ ณ สมบัติ ข องแอพพลิ เคชั่น อธิ บ ายความหมายของค าศัพ ท์
ภาษาจีนที่พบเห็นบ่อย และวิธีใช้คาศัพท์น้ นั ๆ
3. อาจารย์ฉายภาพ การใช้แอพพลิเคชัน่ ของจริ งให้ผเู ้ รี ยนดู สอนวิธีใช้ พร้อมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นได้
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ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติ
1. มอบหมายภาระงานให้นักศึ กษาไปออกแบบแอพพลิ เคชั่นเฉพาะตัว โดยจะต้อง
ออกแบบโลโก้ ชื่ อ แอพพลิ เคชั่น เป็ นภาษาจี น และค าอธิ บ ายคุ ณ สมบัติ ข องแอพอย่างง่ ายเป็ น
ภาษาจีน
2. อาจารย์ช้ ี แจงแหล่ ง ค้น คว้า และชี้ แนะแนวทางการออกแบบ การสร้ า งสรรค์
แอพพลิเคชัน่
ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงำน
1. ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลงานและวิธีสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผู ้เรี ย นอธิ บ ายคุ ณ สมบัติ ข องแอพพลิ เคชั่ น เป็ นภาษาจี น และขยายความเป็ น
ภาษาไทย
3. อาจราย์ชกั ถามและเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ร่วมฟังตั้งคาถามได้
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและสะท้ อนผล
1. อาจารย์ส อนภาษาจี นและอาจารย์ส อนศิ ล ปะร่ วมประเมิ นผลงานผูเ้ รี ย น โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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รายละเอียด
1. ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้

2. วิธีการนาเสนอและ
การแสดงเหตุผล

3. ความคิดสร้างสรรค์

เกณฑ์การประเมิน
4
3
2
ดีมาก
ดี
พอใช้
ประยุกต์ใช้
สามารถนาความรู ้ สามารถนาความรู ้
ความรู ้ได้อย่าง
มาประยุกต์ใช้ได้ มาประยุกต์ใช้ได้
เหมาะสม มี
เกิดประโยชน์ใน แต่ยงั ไม่เกิด
หลักการและ
ตัวงานแต่ยงั ไม่
ประโยชน์ใน
ถูกต้องตามวิธีการ ถูกต้องตาม
ตัวงาน
หลักการและ
วิธีการ
นาเสนองานได้
นาเสนองานได้
ไม่มีความ
อย่าง
อย่าง
สมเหตุสมผลใน
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
การนาเสนองาน
มีความพร้อมใน มีความพร้อมใน มีความพร้อม
การนาเสนองาน การเสนองานแต่ งานขาดความ
มีความน่าสนใจ งานยังขาดคงวาม น่าสนใจ
น่าสนใจ
มีความแปลกใหม่ มีความแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ
น่าสนใจ เกิดการ น่าสนใจ เกิดการ แต่ขาดความ
ต่อยอดทาง
ต่อยอดทาง
แปลกใหม่ใน
ความคิด
ความคิด
ตัวงาน
มีสุนทรี ยภาพใน
ตัวงาน

1
ควรปรับปรุ ง
ไม่สามารถนา
ความรู ้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานได้

ไม่มีความสมเหตุ
สมผลในการ
นาเสนองาน
ขาดความพร้อม
ขาดความน่าสนใจ

ขาดความ
แปลกใหม่
ขาดความน่าสนใจ
ไม่มีความ
สร้างสรรค์ใน
ตัวงาน

เกณฑ์การประเมิน
12
หมายถึง มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับดีมาก
9-11 หมายถึง มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับดี
6-8
หมายถึง มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับพอใช้
3-5
หมายถึง มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
2. อาจารย์สะท้อนผลเกี่ยวกับแนวคิดและงานสร้างสรรค์ผลของผูเ้ รี ยน

วิชำ 476201 ภำษำจีนในชีวติ ประจำวัน
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
一 จับคู่คำศัพท์ กบั รู ปภำพแอพพลิเคชั่ นให้ ถูกต้ อง

K 歌达人

印象笔记

微信
爱奇艺

磨菇街

微博
知乎
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搜狗输入法淘宝

二 เขียนหน้ ำที่ของแอพพลิเคชั่ นต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง
大众点评

______________________________________________________________________________________________

百度地图

______________________________________________________________________________________________

当当

______________________________________________________________________________________________

美团外卖

______________________________________________________________________________________________

俄了么

______________________________________________________________________________________________

滴滴出行

______________________________________________________________________________________________

美团

______________________________________________________________________________________________

UC 浏览器

______________________________________________________________________________________________

QQ 音乐

______________________________________________________________________________________________

308

309
三 เขียนควำมหมำยคำศัพท์ต่อไปนีเ้ ป็ นภำษำไทยตำมควำมเข้ ำใจ ให้ เลือกเขียนมา 12 คาเท่านั้น
1. 团购

...........................................................................................................................................................

2. 外卖

...........................................................................................................................................................

3. 导航

...........................................................................................................................................................

4. 晒货

...........................................................................................................................................................

5. 浏览

...........................................................................................................................................................

6. 用户

...........................................................................................................................................................

7. 关注

...........................................................................................................................................................

8. 共享

...........................................................................................................................................................

9. 二维码 .......................................................................................................................................................
10. 在线订餐 .................................................................................................................................................
11. 线上购物 .................................................................................................................................................
12. 套餐优惠 .................................................................................................................................................
13. 在线试听 .................................................................................................................................................
14. 货到付款 .................................................................................................................................................
15. 用语音说的软件 ..............................................................................................................................
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ตัวอย่ำงผลงำนสร้ ำงสรรค์ หัวข้ อกำรออกแบบแอพพลิเคชั่ น

บรรยากาศการเรี ยน นักศึกษานาเสนอผลงาน
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ตัวอย่ ำงแผนกำรสอนรำยวิชำกีฬำมวยไทย
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ 2
วิชา 459253 กีฬามวยไทย (Thai Boxing)
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1-4
จานวน 6 คาบ
ชื่อเรื่ อง การไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับประวัติประโยชน์ทกั ษะเบื้ องต้นและวิธีการสอนการมีคุณธรรม
และจริ ยธรรมของการเป็ นผูเ้ ล่นผูด้ ูที่ดีระเบียบวินยั รวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬามวยไทย
วัตถุประสงค์ กำรเรียนกำรสอน
เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นอธิ บ ายและปฏิ บ ัติท ัก ษะการไหว้ค รู และการร่ ายรามวยไทย และเห็ น
ความสาคัญของการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทยได้
กิจกรรมกำรสอน
ขั้นที่ 1 ขั้ น กำรกระตุ้ น ควำมสนใจผู้ เรี ย น (Stimulate Creative Thinking: S) ด้ว ย
ผลงานศิลปะเป็ นการนาศิลปะเป็ นสื่ อนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเชื่อมโยงทางความคิดกับ
เนื้อหาในรายวิชาได้
1. อาจารย์แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
2. อาจารย์ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้ ความเข้าใจเรื่ อง
การไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
3. อาจารย์ฉายภาพจากสื่ อที่จดั เตรี ยมมาเพื่อเป็ นการกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยนและเพื่อ
เป็ นการเชื่อมโยงความคิดของผูเ้ รี ยนสู่ การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้ ำสู่ แนวคิดกำรสร้ ำงสรรค์ งำน(Introducing Creative Work Concept
: I) เป็ นการแนะนาให้รู้จกั กับ แนวความคิด ในการสร้างสรรค์งาน
1. ขั้นนาสู่ มโนทัศน์ (Content) เป็ นการให้ความรู ้ เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชา
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1.1 อาจารย์สอนเนื้อหาสาระสาคัญของเรื่ อง การไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
1.2 อาจารย์ต้ งั ประเด็นสอบถาม เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแสดงความคิ ดเห็ นเพื่อเป็ น
การขยายความเข้าใจในเนื้อหาสาระความรู ้ของเรื่ อง การไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
2. ขั้น สาธิ ต และยกตัว อย่ า ง (Demonstration) เป็ นขั้น ให้ ป ระสบการณ์ ท างศิ ล ปะ
สร้ า งสรรค์ (Experience) ยกตัวอย่า งชิ้ น งาน Best Practice เป็ นการน าทางความคิ ด ริ เริ่ ม อาจมี
ศิลปิ น นักออกแบบหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมให้ขอ้ มูล แนวคิด
2.1 อาจารย์เชิ ญนักกี ฬามวยไทย มาแสดงการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย เพื่อเป็ น
การเชื่อมโยงความเข้าใจและเป็ นการเรี ยนรู ้โดยตรงจากผลงานจริ ง หรื ออาจมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะ
เข้าร่ วมในการสาธิ ตแสดงตัวอย่าง
2.2 อาจารย์สอบถามโดย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็ นการขยาย
ความเข้าใจในสื่ อตัวอย่างเพื่อเป็ นการทบทวนความเข้าใจเรื่ องการเชื่ อมโยงในเรื่ องเนื้ อหาสาระ
ความรู ้และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติ (Learning by Doing: L)
1. ขั้น สื บ เสาะหาข้อ มู ล (Inquiry) ในการสร้ า งชิ้ น งานเปิ ดโอกาสให้ ผู ้เรี ย นระดม
ความคิดร่ วมกัน
1.1 ให้ผเู ้ รี ยนจับคู่ร่วมกันแสดงการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทยอย่างสร้างสรรค์
1.2 ให้ผูเ้ รี ยนระดมความคิด วางแผนร่ วมกันในเรื่ องการออกแบบการสร้ างสรรค์
ชิ้นงาน
2. ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing) เป็ นขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านศิลปะ (Making)
2.1 ผูเ้ รี ยนวางแผนในการปฏิบตั ิงาน
2.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงำน (Presenting Creative Work : P) เป็ นการนาเสนอแนวคิด
และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ผูเ้ รี ยนนาเสนอแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผูเ้ รี ยนอธิ บายขยายความรู ้ ความเข้าใจจากผลงานสร้ างสรรค์เชื่ อมโยงสู่ ความรู ้ ใน
ด้านเนื้อหาสาระของเรื่ องการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
3. อาจารย์ซกั ถามโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นต่อสุ นทรี ยภาพและความ
ตระหนักในผลงานสร้างสรรค์สู่เรื่ องของการเชื่ อมโยงความรู ้
ขั้น ที่ 5 ขั้ น ประเมิ น และสะท้ อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็ นขั้น ตอนการ
ประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึง ความรู ้ การสร้างสรรค์และการ ชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ
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1. อาจารย์และผูเ้ รี ยนร่ วมกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานที่ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์ข้ ึน
โดยอาจารย์ใช้แบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค์ อาจารย์สะท้อนผลเกี่ ยวกับแนวคิ ด
การสร้างสรรค์ผลงานของผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเสนอความคิดเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ของแต่ละคู่
3. อาจารย์ให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้ ความเข้าใจเรื่ อง
การไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
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ใบควำมรู้ ที่ 1
เรื่ อง กำรไหว้ ครู และร่ ำยรำมวยไทย
การไหว้ครู ถื อว่าเป็ นประเพณี ที่ ส าคัญ ของมวยไทย และถื อเป็ นพิ ธีการอันศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้งนี้ ผทู ้ ี่จะได้รับการฝึ กฝนให้เป็ นนักมวยจะต้องมีการขึ้นครู ก่อนเป็ นอันดับแรก ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
พิธีการมอบตนเอง ในลักษณะขออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของครู เพื่อศึ กษาวิทยาการในฐานะ
คนที่วา่ นอนสอนง่าย และกล้าหาญ สาหรับเตรี ยมตัว และปรับปรุ งตน ให้กา้ วขึ้นสู่ การเป็ นทหาร
พระราชา นักมวยจะต้องมีครู ต้องเคารพและเทิดทูนครู เพราะว่าการที่ครู จะยอมรับผูใ้ ดเป็ นศิษย์น้ นั
ในสมัยก่ อนไม่ใช่ เรื่ องง่าย ครู มวยที่ เชี่ ยวชาญก็มีอยู่ไม่มากนัก และในการสอนไม่ได้คิดค่าสอน
แต่อย่างใด ผูท้ ี่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรี ยนจึงจาเป็ นต้องฝากเนื้ อฝากตัวกับครู คอยปรนนิ บตั ิ
อยู่เป็ นเวลานาน จนกว่า จะได้รับ การถ่ า ยทอดวิ ช าจนครบถ้ว น ด้ว ยเหตุ น้ ี ครู ม วยกับ ศิ ษ ย์ใ น
สมัยก่อนจึงมีความสัมพันธ์กนั แนบแน่นดุจบิดากับบุตร
การที่ ครู จะรั บผูห้ นึ่ งผูใ้ ดเป็ นศิ ษย์น้ นั ผูเ้ ป็ นศิษย์จะต้องให้สัตย์ปฏิ ญาณต่อครู ดังเช่ น
อาจารย์กิมเส็ ง ทวีสิทธิ์ ให้ศิษย์รับสัตย์ปฏิญาณ 4 ข้อ คือ
1. จะบารุ งร่ างกายให้สะอาด แข็งแรง และดารงชีวติ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต บริ สุทธิ์
2. จะไม่รังแกผูอ้ ่อนแอ ร่ วมรักสามัคคี และช่วยเหลือกันเมื่อช่วยได้
3. จะบาเพ็ญกรณี เพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น และรักชาติ
4. จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อนั ไม่สงบ
การไหว้ค รู ก่ อ นการแข่ ง ขัน มวยไทยเป็ นข้ อ แตกต่ า งจากกี ฬ าอื่ น ๆ โดยเฉพาะ
“คิ ก บ็ อ กซิ ง ” (Kick Boxing) ที่ ไ ด้พ ยายามเลี ย นแบบการชกมวยไทย จนเหมื อ นแทบทุ ก อย่า ง
แต่แตกต่างกันเพียงไม่ใช้ศอกในการชก และไม่มีการไหว้ครู ดังนั้น การไหว้ครู จึงถื อเป็ นจุดเด่ น
และเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทยอย่างแท้จริ ง
ยศ เรื องสา ได้กล่าวถึงข้อควรปฏิบตั ิของผูฝ้ ึ กมวย ในหนังสื อ ตารามวยไทยตารับ พระ
เจ้าเสื อว่า นักมวยมีขอ้ พึงปฏิบตั ิดงั นี้
1. จงทาตนเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน
2. จงสุ ภาพต่อคนทัว่ ไป
3. จงเป็ นผูม้ ีสันติธรรมไม่พาลเกเร
4. จงเป็ นผูซ้ ื่ อสัตย์ต่อตัวเองและผูอ้ ื่น
5. ต้องเป็ นผูม้ ีมานะบากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อต่อทุกสิ่ ง
6. จงเป็ นผูเ้ สี ยสละต่อหมู่ชน เมื่อประเทศชาติตอ้ งการ
7. จงสร้างแก่นแท้ของจิตใจให้แกร่ งกร้าวเยีย่ งเหล็กเพชร
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8. จงเป็ นผูเ้ ห็นธรรมในหลักพระพุทธศาสนา และมีศีลธรรมประจาใจ
9. ต้องเป็ นคนตรงต่อเวลา รักชื่อเสี ยงและค่ายคณะของตน
10. ต้องออกกาลังกายอยูเ่ สมอเป็ นประจา
11. ต้องไม่เอาเปรี ยบคู่ต่อสู ้ในทางผิดกติกา และศีลธรรม
12. ต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมือง
นอกจากนี้ ยงั มี การครอบครู ซึ่ งหมายถึง การที่ศิษย์ได้ศึกษาศิลปะมวยไทยจนหมดสิ้ น
แล้ว และสามารถถ่ายทอดวิชาให้แก่ผอู ้ ื่นได้ ก็จะทาพิธีครอบครู ให้
นอกจากการขึ้นครู และการครอบครู แล้ว ยังมีการไหว้ครู ประจาปี ซึ่ งในศิลปะมวยไทย
ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวไว้วา่ "การไหว้ครู ซึ่ งจัดกันเป็ นประจา หรื อ
เป็ นประเพณี น้ ี ดูเหมือนในโลกนี้ จะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ปฏิบตั ิกนั ส่ วนประเทศอื่นไม่เห็ น
มี แม้ประเทศจีนเองจะมีกล่าวถึงการไหว้ครู ไว้บา้ งในหนังสื อนิ ยายบางเรื่ อง ก็ทากันเป็ นการเฉพาะ
ในบางสานักเท่านั้น ไม่ได้ทากันทั้งประเทศอย่างไทย ประเทศไทยเรามีประเพณี การไหว้ครู มาแต่
โบราณ เราไหว้ค รู เพราะความเคารพในความเป็ นผูร้ ู ้ และความเป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม คุ ณ สมบัติท้ งั
2 ประการของครู ตอ้ งสอดคล้องสัมพันธ์ กบั คุ ณธรรมของศิ ษย์ การเรี ยนการสอนจึงจะดาเนิ นไป
ด้วยดี และจากคาปฏิ ญาณ ที่ ศิษย์กล่ าวต่อหน้าครู ในพิธีไหว้ครู น้ ี จะท าให้ศิษย์ระลึ กถึ งอยู่เสมอ
แม้จะจบการศึกษาอบรมไปแล้วเป็ นเวลานานก็ตาม ก็ยงั มีใจระลึกถึงครู อยูด่ ว้ ยความเคารพยกย่อง"
การไหว้ค รู จึงถื อเป็ นประเพณี ที่ ส าคัญ ของการเป็ นนัก มวยไทย ท าให้ เกิ ดความเป็ น
สิ ริ ม งคลแก่ ทุ ก ฝ่ าย ลัก ษณะของกิ จ กรรม เช่ น การขึ้ น ครู การครอบครู การไหว้ค รู ป ระจ าปี
มีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป
“การร่ ายราไหว้ครู มวยไทย" เป็ นพิธีกรรมอย่างหนึ่ งที่บรรพบุรุษไทยแต่โบราณได้เริ่ ม
คิด และก่อตั้งขึ้นจากความเชื่ อถือในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อเทพเจ้าที่สิงสถิตอยูท่ ุกแห่ งในสากลจักรวาล
ซึ่ งมองไม่เห็ นด้วยตาเปล่ า แต่สามารถดลบันดาลให้มนุ ษย์ผูท้ ี่ กระทาความดี ประสบความสาเร็ จ
และช่วยปกป้ องคุม้ ครองมนุษย์ ตลอดจนสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากภัยอันตราย และมีชยั ชนะทั้งปวง
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่มที่ 35)
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ
1. นัง่ ท่าเทพพนม (ระลึกถึงคุณบิดามารดา คุณครู อาจารย์ และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือ)
2. กราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง (ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์)
3. การถวายบังคม 3 ครั้ง (ประเพณี ปฏิบตั ิในการแสดงต่อหน้าพระมหากษัตริ ย)์
4. การร่ ายรา ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ท่านัง่ หรื อพรหมนัง่ และท่ายืนหรื อพรหมยืน
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ท่ำทีน่ ิยมใช้ ในกำรร่ ำยรำ
1. ท่าพรหมนัง่
1.1 ท่าลับหอกโมกศักดิ์
1.2 ท่าแม่ธรณี บีบมวยผม
1.3 ท่าสาวน้อยปะแป้ ง
1.4 ท่าหงส์เหิ ร
2. ท่าพรหมยืน
2.1 ท่าตัดไม้ข่มนาม
2.2 ท่าพระรามแผลงศร
2.3 ท่าพยัคฆ์ดอ้ มกวาง
2.4 ท่ายูงราแพน
การบรรเลงดนตรี ให้จงั หวะในการไหว้ครู ซึ่ งใช้ "เพลงสะหระหม่าแขก" ส่ วนเครื่ อง
ดนตรี ไทยที่ใช้บรรเลงประกอบด้วย ปี่ ชวา, กลองแขก และฉิ่ ง
ประโยชน์
1. ปลูกฝังนิสัยให้ระลึกและเคารพครู อาจารย์ บิดามารดา และผูใ้ ห้กาเนิดมวยไทย
2. อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงไว้สืบไป
3. เป็ นการอบอุ่นร่ างกาย
4. เป็ นการฝึ กสมาธิ เตรี ยมความพร้อมด้านจิตใจ
5. เป็ นการดูเชิงคู่ต่อสู ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เรื่ อง กำรไหว้ ครู และร่ ำยรำมวยไทย
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบมีจานวน 10 ข้อ
3. คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. ให้นกั ศึกษาทาเครื่ องหมาย X บนตัวเลือกที่ถูกต้อง
4. เวลา 10 นาที

1. เครื่ องดนตรี ไทยข้อใดไม่ได้ใช้บรรเลงดนตรี ให้จงั หวะในการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
ก. ปี่ ชวา
ข. ฉิ่ ง
ค. กลองแขก
ง. ฉาบ
2. เพลงในข้อใด ใช้บรรเลงให้จงั หวะในการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
ก. เพลงเชิด
ข. เพลงบุหลันชกมวย
ค. เพลงสะหระหม่าแขก
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับทางด้านร่ างกายจากการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
ก. เป็ นการอบอุ่นร่ างกาย
ข. เป็ นการฝึ กสมาธิ
ค. รู ้จกั รัก เคารพครู อาจารย์
ง. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะมวยไทย
4. ขั้นตอนปฏิบตั ิของการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย ข้อใดถูกต้อง
1) การร่ ายรา
2) นัง่ ท่าเทพพนม
3) การถวายบังคม
4) กราบเบญจางคประดิษฐ์
ก. 1, 2, 3 และ 4
ข. 2, 4, 3 และ 1
ค. 3, 4, 1 และ 2
ง. 1, 4, 2 และ 3
5. การถวายบังคมในการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย มีวตั ถุประสงค์ตรงตามข้อใด
ก. เป็ นการดูเชิงคู่ต่อสู ้
ข. เป็ นการฝึ กสมาธิ เตรี ยมความพร้อมด้านจิตใจ
ค. เป็ นประเพณี ปฏิบตั ิในการแสดงต่อหน้าพระมหากษัตริ ย ์
ง. เป็ นการปลูกฝังนิสัยให้ระลึกและเคารพครู อาจารย์ บิดามารดา และผูใ้ ห้กาเนิดมวยไทย
6. ขั้นตอนปฏิบตั ิของการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย ข้อใดเป็ นการอบอุ่นร่ างกาย
ก. การร่ ายรา
ข. นัง่ ท่าเทพพนม
ค. การถวายบังคม
ง. กราบเบญจางคประดิษฐ์
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7. ขั้นตอนปฏิบตั ิของการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย ข้อใดสามารถดูเชิงคู่สู้ได้
ก. การร่ ายรา
ข. นัง่ ท่าเทพพนม
ค. การถวายบังคม
ง. กราบเบญจางคประดิษฐ์
8. ข้อใดคือท่าร่ ายรามวยไทยในลักษณะของพรหมนัง่
ก. ท่าหงส์เหิ ร
ข. ท่าย่างสามขุม
ค. ท่าตัดไม้ข่มนาม
ง. ท่าพยัคฆ์ดอ้ มกวาง
9. ข้อใดคือท่าร่ ายรามวยไทยในลักษณะของพรหมยืน
ก. ท่าสาวน้อยปะแป้ ง
ข. ท่าพระรามแผลงศร
ค. ท่าแม่ธรณี บีบมวยผม
ง. ท่าลับหอกโมกศักดิ์
10. เครื่ องแต่งกายข้อใดใส่ เฉพาะขณะทาการไหว้ครู และร่ ายรามวยไทย
ก. มงคล
ข. ฟันยาง
ค. สนับข้อเท้า
ง. ประเจียด
**************************************
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ตัวอย่ ำงผลงำนสร้ ำงสรรค์ หัวข้ อกำรไหว้ ครู และท่ ำร่ ำยรำ
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ตัวอย่ ำงแผนกำรสอนรำยวิชำกำรถ่ ำยภำพดิจติ อลเชิงสร้ ำงสรรค์
ข้อสอบรายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิจิทลั เชิงสร้างสรรค์
ตอนที่ 1 ให้ นักศึกษำเลือกข้ อทีถ่ ูกทีส่ ุ ด
1. กิจกรรมการสื่ อสารในข้อใดต่อไปนี้ไม่จาเป็ นต้องอาศัยภาพเพื่อสื่ อความหมาย
A ศิลปศึกษา
B ระบบสารสนเทศ
C การแพทย์
D กิจการทหาร
E ผิดทุกข้อ
2. คาพูดที่วา่ “ภำพเพียงภำพเดียว ดีกว่ ำคำพูดพันคำ” มีความหมายว่าอย่างไร
A ภาพถ่ายหนึ่งภาพถ่ายง่ายกว่าเขียนคาพูดพันคา
B จะใช้คาพูดแค่หนึ่งพันคานั้นไม่สามารถอธิ บายความหมายของคาว่าภาพถ่ายได้
C การจะใช้คาพูดสักพันคา ก็ไม่สามารถทาความเข้าใจกับผูร้ ับสารได้ลึกซึ้ งได้
เท่ากับการใช้ภาพถ่ายเพียงหนึ่งภาพ
D การจะบรรยายหรื ออธิ บายภาพถ่ายดีๆ สักภาพให้อยูใ่ นคาพูดเพียงพันคานั้นเป็ น
เรื่ องยาก
E ผิดทุกข้อ
3. การปรับปริ มาณแสง มีผลต่อการถ่ายภาพอย่างไร
A. มีผลต่อการถ่ายภาพที่ได้ปริ มาณแสงตามต้องการ
B. มีผลต่อการควบคุมความชัดมากของภาพ
C. มีผลต่อการควบคุมความชัดน้อยของภาพ
D. มีผลต่อการถ่ายภาพที่ได้ปริ มาณแสงและความชัดของภาพ
E. มีผลต่อความชัดของภาพตามที่ตอ้ งการ
4. กล้องขนาดใหญ่ Large Format Camera ภาพที่ปรากฏบนฉากรับภาพจะเป็ นอย่างไร
A ภาพจริ งหัวกลับ แต่ไม่กลับซ้ายขวา
B ภาพจริ งหัวตั้ง และกลับซ้ายขวา
C ภาพเหมือนจริ งเหมือนปรกติ
D ภาพจริ งหัวกลับ และกลับซ้ายขวา
E ภาพจริ งหัวตั้ง แต่ไม่กลับซ้ายขวา
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5. อุณหภูมิแสงแบบ Daylight มีอุณหภูมิสีเท่าใด
A 4500 °K
B 4800 °K
C 5500 °K
D 3200 °K
E 7500 °K
6. ถ้าต้องการอัดภาพจากกล้อง Digital ให้สัดส่ วนของภาพได้ขนาดพอดีกบั หน้าจอมอนิเตอร์ เป็ น
อัตราส่ วนขนาดเท่าใด
A 3:2
B 4:6
C 5:7
D 3:4
E 8 : 10
7. ระบบปรับความเร็ วชัตเตอร์ อตั โนมัติเรี ยกว่าอะไร
A Speed Shutter Automatic
B Shutter Priority
C Aperture priority
D Aperture Automatic
E Speed Shutter Value
8. สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเวลาใช้องค์ประกอบกับงานโฆษณาคืออะไร
A องค์ประกอบต้องไม่โดดเด่นกว่าสิ นค้า
B ต้องจัดให้องค์ประกอบเด่นกว่าสิ นค้า
C องค์ประกอบต้องมีขนาดใหญ่กว่าสิ นค้า
D องค์ประกอบต้องมีสีสันสดใสกว่าสิ นค้า
E องค์ประกอบต้องมีรูปร่ างเหมาะสมกับสิ นค้า
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9. ความสมดุลแบบสมบูรณ์แบบมีชื่อเรี ยกว่าอย่างไร
A Super Balance
B Center Balance
C Balance to Balance
D Symmetrical Balance
E Structure Balance
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ช่างภาพได้ศึกษา Lay Out อย่างละเอียดก่อนการถ่ายทา
A เพื่อให้งานถ่ายภาพอยูใ่ นขอบข่ายตามที่ฝ่ายสร้างสรรค์กาหนด
B เพื่อให้สามารถวางแผนและกาหนดแนวทางขั้นตอนการทางานได้อย่างชัดเจน
C เพื่อให้สามารถคานวณงบประมาณและค่าใช้จ่ายได้ตามความเป็ นจริ ง
D เพื่อให้สามารถกาหนดมุมมองใหม่ ๆ ให้กบั ภาพถ่าย
E เพื่อให้สามารถกาหนดถึงอุปกรณ์และเตรี ยมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะต้องนามาใช้
ในภาพได้อย่างเหมาะสม
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แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ 1
วิชำ 468 307 กำรถ่ ำยภำพดิจิทลั เชิงสร้ ำงสรรค์ (Creative Photography)
คำอธิบำยรำยวิชำ
พัฒนาการและเทคโนโลยีของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพด้วยดิจิทลั แสงกับการถ่ายภาพ
เทคนิ คการจัดแสงในสตูดิโอ เทคนิ คการจัดทาแบบ (Posing Technique) หลักการจัดองค์ประกอบ
ภาพเทคนิ คการถ่ายภาพประกอบต่าง ๆ เช่ น การถ่ายภาพโฆษณา การถ่ายภาพเพื่อชี วิตและสังคม
การสร้ า งสรรค์ ภ าพถ่ า ยในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ง จากกระบวนการในห้ อ งมื ด และจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีการศึกษานอกสถานที่
กิจกรรมกำรสอน
โจทย์ที่กาหนดคื อ “อนุ สาวรี ย”์ ซึ่ งเป็ นวัตถุ ที่สะท้อนแสงได้น้อย และวัดแสงได้ยาก
เนื่ องจากมีสภาพแสงที่ ซับซ้อนมีความเปรี ยบต่างสู งเนื่ องจากสภาพแสงระหว่างวัตถุ ที่จะถ่ายกับ
ฉากหลังมีความแตกต่างมาก ผูถ้ ่ายจึงต้องมีความเข้าใจ และการแก้ไขปั ญหาตลอดจนการนาเสนอ
ให้มีความสนใจ
ชื่ อเรื่ องกำรกำหนดโจทย์ และกำรตีควำมหมำยสำหรับกำรถ่ ำยภำพอย่ำงสร้ ำงสรรค์
วัตถุประสงค์ กำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจการกาหนดโจทย์สาหรับการเลือกสิ่ งที่ตอ้ งการถ่ายภาพ
กิจกรรมการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate Creative Thinking: S)
1. อาจารย์แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การกาหนดโจทย์สาหรับการถ่ายภาพ
2. นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยให้นกั ศึกษาบอกเล่าถึงอนุสาวรี ยท์ ี่นกั ศึกษารู ้จกั และอธิบายที่มา
ในการเลือก
3. อาจารย์ให้นกั ศึกษาอธิ บายถึงคุณลักษณะ สภาพภูมิทศั น์ของอนุสาวรี ยน์ ้ นั ๆ
ขั้น ที่ 2 ขั้น น าเข้ า สู่ แนวความคิ ด การสร้ า งสรรค์ ง าน (Introducing Creative Work
Concept : I) เป็ นการแนะนาให้รู้จกั แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
1. อาจารย์แนะนาความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ สาหรับการถ่ายภาพ
2. อาจารย์แนะนาเกี่ยวกับการกาหนดมุมมองในการเลือกวัตถุสาหรับการถ่ายภาพ
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ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
1. ให้ นัก ศึ ก ษาเลื อ กแหล่ ง อนุ ส าวรี ย ์ที่ ส นใจ โดยก าหนดหั วข้อโจทย์ก ารถ่ ายภาพ
อนุสาวรี ยท์ ี่นกั ศึกษาสนใจ
2. ให้นักศึ กษาเขี ยนถึ งเหตุ ผล การวิเคราะห์ ว่าเหตุ ใดจึ งเลื อกอนุ ส าวรี ย ์ การสื่ อสาร
ความประทับใจ และคุณค่าของอนุสาวรี ย ์
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P)
1. ให้นัก ศึ ก ษาน าเสนอการเลื อกอนุ ส าวรี ย ์ที่ นัก ศึ ก ษาสนใจ โดยให้ น าเสนอว่า ได้
กาหนดวัตถุที่จะถ่ายจากสิ่ งใดคานึงถึงอะไรที่จะสื่ อสาร
2. กาหนดการประเมินคุณค่าของงานที่จะต้องถ่ายภาพ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A)
1. ให้นักศึ กษาร่ วมชั้นเรี ยนอภิ ปรายร่ วมกับผูส้ อนว่าคุ ณค่าของงานนั้นจะเกิ ดขึ้ นได้
อย่างไร
2. การกาหนดโจทย์ การตีความหมายเพื่อการสื่ อสารจะมีแนวทางอย่างไร ก่อนลงพื้นที่
จริ ง
ชื่ อเรื่ องกำรถ่ ำยภำพตำมแนวควำมคิดในกำรสื่ อควำมหมำย
วัตถุประสงค์ กำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนอธิ บายความคิดในการสื่ อความหมายด้านการถ่ายภาพได้
กิจกรรมกำรสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate Creative Thinking: S)
1. อาจารย์แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสื่ อความหมายด้านการถ่ายภาพ
2. อาจารย์เปิ ดวีดิทศั น์การสื่ อสารด้านการถ่ายภาพ
ขั้นที่ 2 ขั้น น าเข้ า สู่ แนวความคิ ด การสร้ า งสรรค์ ง าน (Introducing Creative Work
Concept : I) เป็ นการแนะนาให้รู้จกั แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
1. อาจารย์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการสื่ อความหมายสาหรับการถ่ายภาพ
2. อาจารย์ให้ความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสาหรบการถ่ายภาพ กลุ่มเป้ าหมายในการ
ดูภาพถ่าย
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
1. ให้นกั ศึกษาบอกเล่าประสบการณ์ในการถ่ายภาพอนุสาวรี ยจ์ ากโจทย์ที่ได้กาหนดให้
ในกิจกรรมครั้งที่ 1
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2. ให้นักศึกษาเขี ยนแผนผังการวิเคราะห์ สภาพแสงตามที่ นักศึกษาได้ไปถ่ายภาพมา
โดยกาหนดเป็ นแบบร่ างของอนุสาวรี ยต์ ามโจทย์ที่อาจารย์กาหนดขอบข่าย
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P)
1. ให้นกั ศึกษานาเสนอภาพอนุสาวรี ยผ์ ลการวิเคราะห์สภาพแสงในงานของตนเองโดย
นาเสนอเป็ นแบบร่ างการวิเคราะห์สภาพแสงและการสื่ อความหมายสาหรับการถ่ายภาพ
2. ให้นกั ศึกษาอธิบายการเลือกใช้อุปกรณ์สาหรับการถ่ายภาพตามสภาพแสงนั้น ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A)
ให้นกั ศึกษาร่ วมชั้นเรี ยนอภิ ปรายร่ วมกับผูส้ อนอธิ บายการสื่ อความหมายสาหรับการ
ถ่ายภาพ ที่นกั ศึกษาเลื อก โดยให้เพื่อร่ วมชั้นเรี ยนอภิปรายร่ วมกัน และนาเสนอแนวทางก่อน จะ
เห็นภาพจริ งในขั้นตอนต่อไป
ชื่ อเรื่ องกำรนำเสนอภำพถ่ ำยเพื่อสื่ อควำมหมำยอย่ำงสร้ ำงสรรค์
วัตถุประสงค์ กำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาเสนอภาพถ่ายได้อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมกำรสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน (Stimulate Creative Thinking: S)
1. อาจารย์แจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การนาเสนอการสื่ อความหมาย
2. อาจารย์แจ้งเกณฑ์และหลักการวัดประเมินผล
3. อาจารย์แนะนาผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินผลงาน
ขั้น ที่ 2 ขั้น น าเข้ า สู่ แนวความคิ ด การสร้ า งสรรค์ ง าน (Introducing Creative Work
Concept : I)
อาจารย์ให้ความรู ้การของการนาเสนอที่ดี หลักการนาเสนอ ข้อสังเกต และสิ่ งที่ควร
คานึงถึงการนาเสนอ
ขั้นที่ 3 ขั้นเรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ (Learning by Doing: L)
1. ให้นกั ศึกษากาหนดแนวทางการนาเสนอโดยกาหนดแนวคิดหลักร่ วมกัน
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม การน าเสนอภาพอนุ สาวรี ย์ โ ดยแบ่ ง เป็ น อนุ สาวรี ย์
พระมหากษัตริ ย ์ และบุคคลสาคัญ
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P)
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1. ให้นัก ศึ ก ษาน าเสนอภาพอนุ ส าวรี ย ์จากภาพถ่ ายจริ ง โดยให้อธิ บ ายถึ ง การเลื อก
อนุ ส าวรี ย์ห ลั ก การสื่ อความหมาย การเตรี ยมอุ ป กรณ์ การวิ เคราะห์ ส ภาพแสง แบบร่ า ง
การเตรี ยมการก่อนการถ่ายภาพ ระหว่างการถ่ายภาพ และหลังการถ่ายภาพ
2. ให้นกั ศึกษาอธิ บายการนาภาพถ่ายไปใช้สาหรับการจัดแสดง การสร้างคุ ณภาพจาก
ภาพถ่ายหลังการถ่ายภาพ การนาเสนอผ่านสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A)
1. ให้นกั ศึกษาร่ วมชั้นเรี ยนอภิปรายร่ วมกับผูส้ อนโดยให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของ
ตนเอง การวิพากษ์ผลงานของเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
2. ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิวิพ ากษ์ผ ลงาน เพื่ อให้นักศึ ก ษาได้ปรั บ ปรุ งแนวทางการถ่ ายภาพ
ต่อไป

328
บรรยำกำศกำรสอน หัวข้ อกำรถ่ ำยภำพตำมแนวคิดกำรสื่ อควำมหมำย

329

ผลงำนนักศึกษำ หัวข้ อกำรถ่ ำยภำพตำมแนวคิดกำรสื่ อควำมหมำย

330
ภำพบรรยำกำศในกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน

331
ภำพบรรยำกำศในกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน (ต่อ)

332
นักศึกษำช่ วยกันจัดบอร์ ดนิทรรศกำร

333
นักศึกษำช่ วยกันจัดบอร์ ดนิทรรศกำร (ต่ อ)

นักศึกษาจัดเสวนาเรื่ องวัฒนธรรมและงานศิลปกรรมจีน

334
ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่ อ – สกุล

นายอติยศ สรรคบุรานุรักษ์

ทีอ่ ยู่

214/16 หมู่ 1 หมูบ่ า้ นธารทิพย์ ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

ทีท่ ำงำน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6
ถนนราชมรรคา ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556

ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2547- 2556
พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั

พ.ศ. 2557 –ปัจจุบนั

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน
กลุ่มวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ประจาแผนการเรี ยนศิลปกรรม โรงเรี ยนสาธิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

