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56253909: สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั: การพฒันารูปแบบการสอน / การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน / งานสร้างสรรค ์ 

อติยศ  สรรคบุรานุรักษ์: การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมงาน
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คณิต เขียววชิยั และ รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ.  334 หนา้. 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) พฒันาและหาคุณภาพของการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 3) ขยายผลรูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนแบบคู่ขนาน กลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 2 
จ านวน 30 คน ท่ีลงเรียนรายวชิาดนตรีและศิลปะจีน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 และกลุ่มขยายผลแบบ
คู่ขนานเป็นนกัศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 1) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั จ านวน 30 คน 2) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชากีฬามวยไทยเป็นวิชาเลือกเสรี 
จ านวน 30 คน และ 3) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 30 คน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค์ คู่มือ
การใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนการสอน 
แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ แบบประเมินงานสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบท่ี
พฒันาข้ึน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent ) และ
การวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีช่ือว่า “SILPA model” ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุ ้นความคิดสร้างสรรค ์
(Stimulate Creative Thinking: S) ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเข้าสู่แนวคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work 
Concept: I) ขั้ นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ( Learning by Doing: L) ขั้นท่ี  4 ขั้ นน าเสนองานสร้างสรรค ์
(Presenting Creative Work: P) และขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) การหา
คุณภาพของรูปแบบฯ มีเกณฑคุ์ณภาพในระดบัดี  

2. หลงัเรียนตามรูปแบบฯ นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบฯมีพฒันาการในงานสร้างสรรคสู์งข้ึนและ
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก   

3. การขยายผลแบบคู่ขนานทั้ง 3 รายวิชา พบวา่หลงัเรียนตามรูปแบบฯ นกัศึกษามีการสร้างสรรค์
ช้ินงานในระดบัดีและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบฯอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
_________________________________________________________________________________________ 
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ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  1……………...……… 2……………………… 3……………………… 
 



จ 

56253909: MAJOR: CURRICULUM AND INSTRUCTION 
KEY WORD: THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL / ART BASED LEARNING / CREATIVE 

WORK 
ATIYOT SANKABURANURAK: THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL BASED 

ON ART BASED LEARNING FOR ENHANCING CREATIVE WORK FOR UNDERGRADUATE STUDENTS. 
THESIS ADVISORS: ASST. PROF. MAREAM  NILLAPUN, Ed.D., ASSOC. PROF. KANIT  KHEOVICHAI, Ph.D., 
AND ASSOC. PROF. TINNAKHON  GASORNSUWAN.  334 pp. 
 

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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วณิชวฒันวรชัย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าเป็นท่ีปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ และคอยช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลงัใจมาโดยตอด ท าให้งานวิจยัส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี ผูช่้วยศาสตราจารย ์                
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เคร่ืองมือวจิยัใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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ในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอนท่ีให้ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี รวมไป
ถึงนกัศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ รหัส 58 ท่ีให้ความร่วมมือและ
ใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการท าวจิยั 

ขอกราบของพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คุณพ่ออดิศร กลัปนาไพร  
ท่ีคอยใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือและใหค้วามเมตตามาโดยตลอด ท าใหง้านวจิยัเกิดความราบร่ืน
และส าเร็จลุล่วงลงได้ คุณค่าทั้งหมดทั้งมวลของงานวิจยัช้ินน้ีขอมอบแด่ครูอาจารย ์บิดามารดา 
ญาติพี่น้องทุกท่าน ทั้งท่ีเอ่ยนามและมิไดเ้อ่ยนาม ท่ีไดม้อบโอกาสให้ผูว้ิจยัประสบความส าเร็จอีก
กา้วหน่ึงในชีวติ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
งานด้านการศึกษาศิลปะและวฒันธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา

และทางจิตใจซ่ึงเป็นทั้งตน้เหตุทั้งองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องความเจริญดา้นอ่ืน ๆ ทั้งหมด และ
เป็นปัจจัยท่ีจะช่วยให้ เรารักษาและด ารงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป  (พระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั: ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัศิลปากร 12 ตุลาคม 
2513) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
และให้บุคคลเป็นผูน้ าทางด้านการออกแบบในทุกแขนงอย่างสร้างสรรค์จากแผนความสามารถ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
อุดมศึกษาไทย ในช่วงปี 2555-2559 ตอ้งมีการพฒันาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ท่ี
ตอบสนองการแกไ้ขปัญหาวิกฤติและช้ีน าการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของชาติและทอ้งถ่ินโดยเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการ
พฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลงัคนท่ีมีศกัยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ งร่างกายและจิตใจ รวมทั้ งพัฒนาอาจารย์ให้ เป็นมืออาชีพและ
ผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย ์พฒันาวิชาชีพอาจารย ์ให้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจดัการ
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชค้วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์
(แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

การศึกษาเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีทุกคนตอ้งแสวงหาและเพิ่มพูนอยูต่ลอดเวลาเพื่อ
พฒันาตนเองครอบครัวหน้าท่ีการงานตลอดจนความกา้วหน้าและความมัน่คงของประเทศแต่ใน
สองทศวรรษท่ีผ่านมาวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่าการพฒันาสติปัญญายงัท าได้ใน
ขอบเขตท่ีจ ากดัและยงัไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดท่ีตอ้งการส าหรับประเทศไทยนั้นพบว่าคุณภาพ
การศึกษายงัไม่ปรากฏผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
ต ่าในมาตรฐานด้านผู ้เรียนเก่ียวกับการมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (คิด
วิเคราะห์สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ) มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรเพียง
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ประมาณร้อยละ 12 และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองเพียงร้อยละ 24 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

ยุทธศาสตร์ส าคญัภายใตก้ารน าของนายกรัฐมนตรี ท่ีเน้นในเร่ืองการพฒันาสู่ “ความ
มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน” ดว้ยการสร้าง “ความเขม้แข็งจากภายใน” ขบัเคล่ือนตามแนวคิด “ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” ผา่นกลไก “ประชารัฐ” “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเป็นการเปล่ียนผ่านทั้งระบบใน                    
4 องค์ประกอบส าคญั คือ 1) เปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบนั 
ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจดัการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ตอ้งร ่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 2) เปล่ียนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ี่รัฐตอ้งให้ความช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises 
และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง 3) เปล่ียนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่า 
ไปสู่ High Value Services และ 4) เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียว 
และทกัษะสูงโดยการเติมเตม็ดว้ยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และการวจิยัและพฒันา (สุวทิย ์เมษินทรีย,์ 2559) 

การศึกษาในระบบโรงเรียนของไทยไดเ้ร่ิมข้ึน ในปี พ.ศ. 2414 เม่ือโรงเรียนหลวงไดถื้อ
ก าเนิดข้ึนในพระบรมมหาราชวงัเป็นคร้ังแรกและถือเป็นการเร่ิมตน้ของการปรับตวัตามอิทธิพล
ตะวนัตกเม่ือโรงเรียนหลวงตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรก (2414) โดยมุ่งเน้นการรู้หนงัสือและอบรมสั่งสอน
ขนบธรรมเนียมขา้ราชการเพื่อเตรียมคนไปรับราชการและต่อมาการรู้หนงัสือก็ขยายตวัไปสู่วชิาเลข 
ประวติัศาสตร์ บญัชี ภาษาองักฤษและวิทยาศาสตร์แต่ยงัไม่พบหลักฐานว่ามีการเรียนการสอน
ศิลปะในระบบโรงเรียนในระยะเร่ิมแรกนั้นจนถึงหลกัสูตรการศึกษาฉบบัแรกของไทยในปีพ.ศ. 
2438 พบวา่ศิลปะซ่ึงกินความเฉพาะ “การวาดเขียน” ไดเ้ขา้มามีบทบาทในหลกัสูตรระบบโรงเรียน
ซ่ึงก่อนหน้านั้นศิลปะได้มีบทบาทอยู่ในวดัในกลุ่มช่างฝีมือหรือในหมู่ช่างฝีมือประจ าราชส านัก
และการศึกษาศิลปะในเวลานั้นก็เป็นในเชิงช่างฝีมือ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2548: 15-16) ซ่ึงเป็นลกัษณะ
การจดัการเรียนการสอนศิลปะในลกัษณะเสมือนจริง หรือในเชิงช่างเสียเป็นส่วนใหญ่ 

ต่อมาหลกัสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดบัมูลศึกษาจนถึงมธัยมสูง ในปี พ.ศ. 2452 และ พ.ศ.
2454 โดยเฉพาะศิลปศึกษาไดมี้ความเช่ือแยกออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) การวาดเขียนซ่ึงมีเป้าหมายและ
กระบวนการเป็นไปในเชิงศิลปะ (Art) ท่ีมุ่งเน้นการเขียนภาพจากของจริง และ 2) การฝีมือท่ีมี
เป้าหมายและกระบวนการเป็นไปในเชิงงานช่าง (Craft) ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการออกแบบซ่ึงเป็น
วิธีการตามอย่างชาติตะวนัตกอย่างไรก็ตามแมจ้ะมีการพฒันาหลกัสูตรอีกหลายคร้ังในเวลาต่อมา 
แต่การถ่ายทอดวิธีการสอนดงักล่าวก็ยงัสืบทอดเร่ือยมาจนถึงปี พ.ศ. 2502 แม้ในบางช่วง เช่น
หลกัสูตร ในปี พ.ศ. 2480 จะพบวา่แนวคิดทฤษฎีและกิจกรรมต่างๆไดรั้บอิทธิพลจากสถาบนัศิลปะ
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อย่างเด่นชัดเช่นศิลปะบาศกนิยม (Cubism) ท่ีเน้นให้เลือกเฉพาะส่ือดลใจท่ีเป็นเส้นหรือรูปทรง
เรขาคณิตส่วนภาพประดิษฐมุ์่งเนน้การออกแบบตกแต่งโดยใชรู้ปทรงธรรมชาติเป็นหลกัแต่ทั้งหมด
ก็เป็นเพียงการเนน้หนกัไปในทางช่างฝีมือมากข้ึนเท่านั้น (การประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะ
และการออกแบบ, 2558; ณฐันนต ์สิปปภากุล, 2557, 2558) 

หลกัสูตรการศึกษา ปี พ.ศ. 2503 พบวา่ศิลปะไดรั้บการพฒันาไปเป็นอยา่งมากทั้งในแง่
เป้าหมายท่ีเปิดกวา้งโดยค านึงถึงคุณค่าทางศิลปะคุณค่าในเชิงผลสะทอ้นและคุณค่าทางจิตวิทยา
นอกจากนั้นกิจกรรมก็เปิดกวา้งข้ึนเพื่อตอบสนองเป้าหมายขา้งตน้ดว้ยกิจกรรมท่ีเปิดเสรีภาพและ
ค านึงถึงวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวยั (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2548: 29) การสอนศิลปะในช่วงน้ีคือการตดัฉีก
พบักระดาษ การสะสม การป้ัน การแกะสลกั การพิมพภ์าพ การประดิษฐ์ การประยุกตศิ์ลปะไปใช้
ประโยชน์เป็นตน้ต่อมาหลงัเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้
ส่งผลให้เกิดการระดมความคิดของนักวิชาการและปัญญาชนอย่างกวา้งขวางและได้น าไปสู่การ
ประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ข้ึน (การประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะและการ
ออกแบบ, 2558; ณฐันนต ์สิปปภากุล, 2557, 2558) 

มาถึงหลกัสูตรศิลปศึกษา ฉบบัปี พ.ศ. 2521 และ พ.ศ. 2524 ได้พยายามจดัการศึกษา
ออกเป็นกลุ่มวชิาต่าง ๆ และศิลปศึกษาก็ไดรั้บการจดัเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มท่ีมุ่งพฒันาทางบุคลิกภาพ คือ
กลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัยในระดบัประถมศึกษาและกลุ่มพฒันาบุคลิกภาพในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้กิจกรรมศิลปศึกษาเป็นไปในลกัษณะผลสะทอ้นท่ีเป็นนามธรรมมากกวา่ตวัผลงานศิลปะท่ี
เป็นรูปธรรมโดยเน้นคุณค่าในการฝึกปฏิบติักิจกรรมในระดบัวยัเด็กไว ้3 ด้าน คือ 1) คุณค่าทาง
จิตใจได้แก่ รสนิยมท่ีพึงต่อศิลปะการช่ืนชมต่อธรรมชาติแวดล้อมและการเห็นคุณค่าความงาม                  
2) คุณค่าทางกายภาพไดแ้ก่การแสดงออกดว้ยการริเร่ิมสร้างสรรคก์ารแสดงออกตามความถนดัและ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และ 3) คุณค่าทางสังคมไดแ้ก่การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิรุณ ตั้ งเจริญ, 2548: 30-31) การศึกษาศิลปะมีอยู่เพียงในระบบ
โรงเรียนเป็นด้านหลักขาดพลังการศึกษาศิลปะในสังคมและในครอบค รัว (งานบัณฑิตศึกษา
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร             
วโิรฒ, 2545: 15) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2545) ได้ให้
ความส าคญักับผูเ้รียนและเน้นการสอนแบบบูรณาการมากข้ึนดังจะเห็นได้จากข้อบัญญัติดังน้ี 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา  22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัด
การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มาตรา23การจดัการ
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ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ความส าคญัทั้ง
ความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา                    
(วิรุณ ตั้งเจริญ, 2548: 49) จากแนวทางการจดัการศึกษาดงักล่าวนบัเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดกระบวน
ทัศน์ใหม่ไป สู่การพัฒนาแบบองค์รวม (Interdisciplinary Approach) ซ่ึ งเป็นการบูรณาการ 
(Integration) มิติต่าง ๆ ของสังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกันและช่วยผลักดันให้
ศิลปศึกษากา้วไปสู่กระแสหลงัสมยัใหม่หรือกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงอาจเรียกวา่ พหุศิลปศึกษา (Arts 
education)  ดังท่ีวิรัตน์ ป่ินแก้ว (2554: 71) อธิบายว่าศิลปศึกษาในยุคหลังสมัยใหม่ต้องอาศัย
แนวคิดการมองอยา่ง องค์รวมในบริบทของศิลปะเพื่อเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมซ่ึงหมายถึงตอ้ง
เช่ือมโยงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาเขา้มาเก่ียวข้องกับศิลปศึกษาด้วยการสอนศิลปศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาตอ้งเขา้ใจปรากฏการณ์ของสังคมและตอ้งเขา้ใจความหมายของมนุษย ์ความหมาย
ของศิลปะในบริบทของยุคหลงัสมยัใหม่เพื่อเช่ือมต่อศิลปะ มนุษย ์สังคม ธรรมชาติเขา้ดว้ยกนับน
พื้นฐานของความหลากหลายของความย ัง่ยืน  (ธวชัชานนท์ สิปปภากุล, 2550: 260)  ปัจจุบนัการ
สอนดว้ยวิธีการบรรยาย ซ่ึงเน้นเน้ือหาและการท่องจ าเป็นอยา่งสูงท าให้ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดนตรีและศิลปะจีนไม่บรรลุเป้าประสงค์ของผลสัมฤทธ์ิ
เท่าท่ีควรซ่ึงมีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ 85-100=A  80-84=B+  75-79=B  70-74=C+  65-69=C  
60-64=D+55-59=D จากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในจ านวน 30 คน ไดค้ะแนนเกิน 85 จ านวน 3 
คน คะแนนเกิน 80 จ  านวน 9 คน คะแนนเกิน 75 จ  านวน 15 คน และไดค้ะแนนเกิน 70 จ  านวน 3 
คน ซ่ึงจากผลสัมฤทธ์ิดงักล่าวเป็นเหตุปัจจยัในการส่งผลต่อการพฒันารูปแบบการสอนเพื่อให้
ผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีข้ึน และทั้งน้ีผูว้ิจยัมีความเห็นสอดคลอ้งกบัศิลปศึกษาใน 
ยุคหลังสมยัท่ีให้ความส าคญักบัการบูรณาการและจินตภาพเป็นการบูรณาการความรู้เช่ือมโยง
กับสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) ในลักษณะมิติซ้อนหลากหลายความคิดมีพลวตั
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และเป็นความรู้ท่ีผสานกบัจินตนาการอลัเบิร์ตไอน์สไตน์
กล่าวถึงจินตนาการว่า “Imagination is More Important Than Knowledge” นั่นก็หมายความว่า 
จินตนาการมีความส าคญัมาก่อนความรู้ เพราะความรู้นั้นมีขอ้จ ากดัขณะท่ีจินตนาการท าให้เกิดการ
วิวฒันาการก้าวไปขา้งหน้าจินตนาการสามารถท าให้มนุษยห์าหนทางไปยงัโลกแห่งอนาคตและ
สามารถเดินทางไปยงัดวงจนัทร์และดาวองัคารไดใ้นท่ีสุดนัน่ก็เพราะวา่มนุษยไ์ดจิ้นตนาการวา่ใน
ห้วงอวกาศหรือในจกัรวาลอนักวา้งใหญ่นั้นมีอะไรบา้งต่อมานกัวิทยาศาสตร์จึงพยายามแสวงหา
ความรู้คิดคน้และหาหนทางไปตามจินตนาการก่อนหนา้นั้นในการจดัการเรียนการสอนศิลปะเป็น
ฐานระดับชั้นสูงข้ึนมาอีกอาจให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์ผลงานในเคร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม่หรือใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือศิลปะอาจเกิดข้ึนไดใ้นทุกหนทุกแห่งสามารถใชส่ื้อวสัดุไดห้ลากหลาย
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ประเภทไม่ยึดติดวิธีการเก่าๆไม่จ  ากดัความคิดไม่จ  ากดัสถานท่ีและเวลาและในอีกหลาย ๆ วิธีการ
เป็นตน้ จึงจะนบัไดว้่าเป็นวิธีการสอนแบบบูรณาการเป็นพหุศิลปศึกษาและเป็นการเน้นท่ีผูเ้รียน
เป็นส าคญัอยา่งแทจ้ริง (การประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ, 2558; ณัฐนนต ์
สิปปภากุล, 2557, 2558) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปรัชญา “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติย ัง่ยืน” ปณิธาน                             
“สร้างสรรคศิ์ลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” วิสัยทศัน์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน า
แห่งการสร้างสรรค”์ (มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558) นั้นสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายในการส่งเสริม
ผูเ้รียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ มีทกัษะในการด าเนิน
ชีวิต สามารถแก้ปัญหาและตดัสินใจอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 วา่ดว้ยเร่ืองแนวการจดัการศึกษาใน
หมวด 4 มาตราท่ี 22 ยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่า
ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มศกัยภาพ ดงันั้นการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการ
สอนท่ีบูรณาการกบัการสร้างสรรค์งานศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์ ความคิด
ค านึงและสติปัญญา ความส าเร็จในการท างานจะช่วยให้เกิดความสบายใจ มีความสุขและเกิดความ
ภาคภูมิใจซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์และมีความมัน่ใจในตนเอง เป็นผลต่อบุคลิกภาพท่ี
ดี (2549: 66) เป็นท่ียอมรับกนัวา่ ศิลปะคือผลงานอนัเป็นความพากเพียรของมนุษย ์ซ่ึงตอ้งใชค้วาม
พยายามดว้ยฝีมือและดว้ยความคิด มนุษยส์ร้างงานศิลปะข้ึนดว้ยความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นท่ียินดี
และขดัเกลาความคิดและจิตใจ อนัเป็นวิธีการหน่ึงของการสนองสัญชาติญาณของมนุษยท่ี์นิยมยนิดี
ต่อความงามของศิลปวตัถุนอกเหนือจากความงามของส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงมนุษยคุ์น้เคย
อยู่แล้วคุณค่าของศิลปะมีความกวา้งขวางและลึกซ้ึง นอกจากจะท าให้เด็กได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์แลว้ ศิลปะยงัช่วยส่งเสริมและความสามารถศึกษาทางด้านอ่ืนๆ อีกดว้ย การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนอยา่งถาวรหากเด็กไดเ้รียนอยา่งสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในส่ิงนั้นๆ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้ด้วยการใช้กิจกรรมทางศิลปะเขา้ช่วย การแสดงออกอย่างสมบูรณ์ทาง
ศิลปะจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ (ทน เขตกนั, 2556: 2) ในด้านความคิดสร้างสรรค์
เป็นคุณภาพท่ีมีในมนุษย์ทุกคน หากได้มีการส่งเสริมพฒันาและน าไปใช้ให้เหมาะสมก็จะเกิด
ประโยชน์มหาศาล ดงันั้นหากประชากรในสังคมใดมีทรัพยากรบุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งและ
จ านวนมาก ก็ยอ่มจะเป็นแรงขบัใหส้ังคมนั้นพฒันารุดหนา้อยา่งรวดเร็ว คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
จึงเป็นท่ีต้องการยิ่งในทุกสังคมทุกหน่วยงาน (อารี รังสินันท์, 2532) การศึกษาเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ได้รับความสนใจและขยายการศึกษาวิจยักันกวา้งขวาง มากข้ึน เพราะตระหนักถึง
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ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีต่อการพฒันางานทุกสาขา รวมทั้งการพฒันางาน พฒันา                  
บุคลและอ่ืน ๆ ซ่ึงก็เป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของงานและของคน (อารี รังสินันท์, 
2532: 23) 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดทางสมองซ่ึงสามารถคิดได้หลากหลายและ
แปลกใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบติัไดอ้ย่างรอบคอบและถูกตอ้ง จนน าไปสู่การ
คิดคน้และนวตักรรม Creativity มีรากศพัท์มาจากภาษาละติน “creo” = to create, to make = สร้าง
หรือท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์คือ ปรากฏการณ์ท่ีบุคคลสร้างสรรค์”ส่ิงใหม่” อาทิ ผลผลิต การ
แกปั้ญหา นวตักรรม หรืองานศิลปะ ฯลฯ ซ่ึงมีคุณค่า การจะตีความเก่ียวกบั “ความใหม่” ข้ึนอยูก่บั
ผูส้ร้างสรรค์หรือสังคม หรือแวดวงท่ีส่ิงใหม่นั้นเกิดข้ึน การประเมินคุณค่าก็ในท านองเดียวกัน 
คุณสมบติัท่ีมกัใชใ้นการตีความ “ความใหม่” ประกอบดว้ย 1) ส่ิงประดิษฐ์ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน 
2) ส่ิงประดิษฐท่ี์อาจปรากฏอยูท่ี่อ่ืนแต่มีผูส้ร้างสรรคข้ึ์นใหม่โดยอิสระ 3) การคิดวิธีด าเนินการใหม่ 
4) ปรับกระบวนการผลผลิตเขา้สู่ตลาดท่ีแตกต่างออกไป 5) คิดวธีิการใหม่ในการแกไ้ขปัญหา และ
6) เปล่ียนแนวคิดท่ีแตกต่างจากผู ้อ่ืนความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ 
ทศันคติใหม่ ๆ ความเขา้ใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลพัธ์ของความคิดสร้างสรรค์ท่ี
ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ละคร ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมทางเทคนิค แต่บางคร้ัง
ความคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่เห็นชดัเจน เช่น การตั้งค  าถามบางอยา่งท่ีช่วยขยายกรอบของแนวคิด 
ซ่ึงใหค้  าตอบบางอยา่ง หรือการมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ (เครือข่ายครูนอ้ย, 2558)  

จากแนวคิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์สู่การศึกษาในศตวรรษใหม่ การให้
การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปใหม่ ๆ ท่ีน่าติดตามคน้หาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ี
ใหผู้เ้รียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอนัเป็นจริง เก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละค าถามเก่ียวกบัอนาคตเชิง
วฒันธรรม สังคมและสากลไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในหอ้งเรียน ผูส้อนจะเปล่ียนจากผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็น
ผูใ้ห้การช่วยเหลือต่อผูเ้รียนเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ 
(Create a Culture of Inquiry) (กระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา: กรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษ             
ท่ี 21, 2556) จดัการศึกษาแบบเดิมมุ่งเน้นไปท่ีความเป็นจริง การจดจ า ทักษะเบ้ืองต้น และการ
ทดสอบท่ียงัไม่ไดส้ร้างเพื่อให้เกิดการพฒันาทางความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม เฉกเช่นระบบ
การศึกษาในประเทศฟินแลนด์และสิงคโปร์ ได้เร่ิมน าแนวคิดการเรียนแบบสร้างสรรค์และ
นวตักรรมเป็นฐานเพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนให้กับผูเ้รียน (Trilling and Fadel, 2009: 57) ดังนั้นใน
ศตวรรษท่ี 21 ‘ความรู้’ เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะใชแ้ข่งขนัในดา้นต่าง ๆ ไดอี้กต่อไป แต่ตอ้ง
ประกอบด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” ของบุคคลหรือชุมชนท่ี รู้ว่าจะน าความรู้ไปใช้ในการ

http://lripsm.wix.com/21จดการศึกษาแบบเดิมมุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริง%20การ


7 

 

สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และนวตักรรมในแบบใด การวิจยัทางการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์
ดว้ยศิลปะเป็นฐานเป็นการตอบสนองความเจริญเติบโตทางศิลปะ ทั้งดา้นการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และการประเมินผลความคิดสร้างสรรค ์ไดเ้กิดค าวา่ การวิจยัดว้ยศิลปะเป็น
ฐาน สามารถนิยามไดว้า่ เป็นความพยายามในการกา้วขา้มผา่นขอบเขตท่ีถูกจ ากดัไวข้องการส่ือสาร
ทางอ้อม เพื่อเป็นการให้ความหมายของบางส่ิงบางอย่างท่ีไม่สามารถอธิบายได้ (Barone and 
Eisner, 2011: 1) หรือกล่าวสรุปได้ว่า เป็นการสลายขีดจ ากดัในดา้นความเป็นนามธรรมสูงอย่าง
ศิลปะนัน่เอง ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ท่ีเป็นสากล สามารถหล่อเล้ียงและ
ปลูกฝังท าให้ทุกคน มีความคิดสร้างสรรคแ์ละเช่ือวา่ทุกคนสามารถท า “ศิลปะ” ได ้แมใ้นบริบทท่ี
แตกต่างกนั และอาจจะขดักบัความเช่ือทัว่ไป และศิลปะไม่ไดเ้ป็นเพียงส่ิงท่ีท าโดยผูท่ี้เราเรียกว่า
ศิลปินเท่านั้น อีกต่อไป ซ่ึงเป็นรูปแบบของการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนไดก้บัคนทุกคน การเรียนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานในการศึกษา ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค ์รสนิยมทางศิลปะ การฝึก
ปฏิบติัทางศิลปะ ทกัษะและความช านาญทางศิลปะ ในการให้ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย ์ 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
ศิลปะและมนุษยศาสตร์ (Nick Wilson,2558) การจดัการเรียนสอนดว้ยศิลปะเป็นฐานกบัการศึกษา
มุ่งเนน้ไปท่ี บทบาทของศิลปะและศิลปะในชีวติประจ าวนั เป็นรูปแบบใหม่ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
โลกมากยิ่งข้ึนการจดัการเรียนสอนดว้ยศิลปะเป็นฐานกบัการศึกษาสามารถด าเนิน การสอนไดก้บั
ผูเ้รียนทุกคนท่ี จะเปิดฝึกให้มองขา้มกฎหรือระเบียบทางวินยัแบบเดิม ๆ (David Beare, Springgay 
and others, 2008)  

จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์เก่ียวกบัศิลปะและ
จิตวิทยาการสอนหรือการจดัการเรียนรู้ทั้งในดา้นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพสามารถพฒันาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อมให้มีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แยง้โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้มีความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีวิสัยทศัน์และการมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการพฒันาทางวิชาชีพอย่างมีนวตักรรม (กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ, 2554: 2-4) ซ่ึงแนวคิดท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเพิ่มศกัยภาพในดา้น
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา คิดคน้นวตักรรมต่าง ๆ นั้น ได้แก่ แนวคิดการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศมีนกัการศึกษาของสหรัฐอเมริกาจ านวนหน่ึงได้
เสนอการพฒันารูปแบบจดัการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) ท่ีประกอบด้วยวิชาท่ี



8 

 

เก่ียวข้องกับการพฒันาทางเศรษฐกิจอนัได้แก่วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วศิวกรรม (Engineer) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยน าศิลปะ (Art) เขา้มาบูรณาการร่วมดว้ย
ในลกัษณะของการใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้เกิดเป็นการศึกษาในรูปแบบท่ีเรียกวา่ STEAM ซ่ึงมีใช้
กนัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาจากแนวการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าว
มีนกัการศึกษาจ านวนหน่ึงเสนอวา่ควรมีการเสริมART หรือน าศิลปะศาสตร์ในทุก ๆ แขนง (ไดแ้ก่
ทศันศิลป์ ดนตรี การละคร วรรณศิลป์ ตลอดจนสังคมศาสตร์) เขา้ไปในกระบวนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยท าใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบั STEAM ข้ึนมา  

แนวคิดเก่ียวกบั Artful Learning Model พฒันาโดย Bernstein (1990) ซ่ึงมีความเช่ือ
ว่า แก่นของการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศาสตร์ และการละคร 
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน หรือทักษะทางตรรกะคณิตศาสตร์ได ้
องค์ประกอบในกระบวนการเรียนรู้แบบ Artful Learning จะประกอบไปดว้ยองค์ประกอบหลกั 4 
ส่วน อนัได้แก่ประสบการณ์ (Experience) การเสาะหาข้อมูล (Inquiry) การสร้างสรรค์ (Create) 
และการสะทอ้นผล (Reflect) หรือแนวคิดเก่ียวกบัการสอนดว้ยศิลปะเป็นฐานในงานประจ าเก่ียวกบั
ธุรกิจ งานออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ นวตักรรม โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี21 
(Nick Nissley, 2010: 8) 

แนวคิด เก่ี ยวกับ  Artful Thinking (Project Zero) พัฒนาโดย Harvard Graduate  
School of Education ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990)จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
“การคิดเชิงศิลปะ “Artful Learning”  เน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนได้พฒันากระบวนการเช่ือมโยง
ความคิด   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา
ศิลปะและกลุ่มรายวิชาอ่ืน ๆ โครงการท่ีช่ือว่า Project  Zero ซ่ึงมีธีมในการเรียนรู้แบบอาศยัมโน
ทศัน์  (Visible Thinking)  ทั้งน้ี กระบวนการของ Artful Thinking ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 6 องค์ประกอบ ซ่ึงได้แก่  การฝึกคิดเป็นกิจวตัร (Thinking Routines)  การ
สร้างสรรคช้ิ์นงานทางศิลปะ (Works of Art)  ความเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร (Curricular Connections) 
การคิดแบบใช้ มโนทัศน์   (Visible Thinking) และกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผู ้สอน 
(Teacher Study Groups) โดยเป้าประสงค์ใหญ่ๆของการจดัการเรียนการสอนมี 2 ประการ คือ 1) 
ครูผูส้อนสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างตวัช้ินงานศิลปะกบัเน้ือหาหลกัสูตรได้อย่างเต็มท่ี 
และ 2) ครูผูส้อนสามารถน าศิลปะเป็นส่ือน าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทาง
ความคิดได ้(Harvard Graduate  School of Education ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนเทศบาลในเขตมิชิแกน, 
1990)  
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แนวคิดของเทย์เลอร์ และแลดคลิน (Tyler and Lanklien, 2009: 56-60) ได้กล่าวถึง
แนวคิดศิลปะเป็นฐานว่าการคิดสร้างสรรค์ตอ้งการลงมือปฏิบติัจริง ประกอบด้วย 1) ทกัษะการ  
ถ่ายโอน (Skills Transfer) วธีิการท่ีใชศิ้ลปะเป็นฐานสามารถอ านวยความสะดวกในดา้นการพฒันา
ทกัษะทางศิลปะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตั้งค่าขององค์กร 2) การฉายภาพความคิด
(Projective Technique) ผลของการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยดึงความรู้สึกเบ้ืองลึกออกมาได้
ใหส้ามารถแสดงความคิดของตนและความรู้สึกท่ีไม่อาจจะเขา้ถึงได ้ดว้ยวิธีการพฒันาแบบเดิมโดย
ใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนให้เกิดการสะทอ้นผ่านการฉายภาพ 3) สาระส าคญัของ
ภาพประกอบ (Illustration of Essence) การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้ผูมี้ส่วนร่วมสามารถ
เขา้ถึงสาระส าคญัของแนวคิดได ้ และ 4) การลงมือท า (Make) การได้ลงมือปฏิบติัเป็นการแสดง
ความเป็นตวัตนและการเขา้ถึงชีวติเชิงลึกได ้ 

จากหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พุทธศกัราช 2556 ซ่ึงเป็น
หลกัสูตร 5 ปี มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาและการถ่ายทอดภาษาจีน 
และความรู้เก่ียวกบัวรรณคดี ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานอนัส าคญัในการเรียนภาษา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนในรายวิชาดนตรีและศิลปะจีน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญั
ของการพฒันา รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยได้ท าการส ารวจจากสภาพการจดัการเรียนการสอนและสภาพปัญหาของ
นกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเคยผ่าน                       
การเรียนในรายวิชาดนตรีและศิลปะจีน เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 
นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่ารายวิชาดนตรีและศิลปะจีนมีเน้ือหาท่ีต้องใช้ความจ าเป็นส่วนมาก 
เน่ืองจากเป็นเน้ือหาด้านประวติัศาสตร์ทางดนตรีและศิลปะจีนซ่ึงมีประวติัความความเป็นมา                           
อนัยาวนาน การจดัการเรียนการสอนครอบคลุมตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศิลปะร่วมสมยัใน
ยคุปัจจุบนั ซ่ึงการเรียนการสอนเก่ียวเน่ืองกบับุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ สถานท่ีมีความส าคญั
อนัลึกซ้ึง ราชวงศ์ท่ีมีอายุอนัยาวนานผลัดเปล่ียนกันหลายราชวงศ์และงานศิลปกรรมท่ีมีความ
สลบัซับซ้อน ทั้งกระบวนการคิด ปรัชญาและความเช่ือของชาวจีน เทคนิคท่ีมีความสลบัซับซ้อน 
ลว้นแล้วแต่ตอ้งใช้ความเขา้ใจและการจดจ าเป็นอย่างสูง จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน ส่ือการสอนเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการจดจ ารายละเอียดทางประวติัศาสตร์
ไดง่้ายยิง่ข้ึน และจดจ าไดม้ากข้ึน การเรียนประวติัศาสตร์ศิลปะจีน นอกจากเป็นศาสตร์การสอนท่ีมี
เน้ือหาวิชามากแลว้ อีกทั้งตวัเน้ือหารายวิชาท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
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เรียนรู้ของนกัศึกษา ดว้ยสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวผูว้ิจยัมีความประสงคแ์ละ
สนใจพฒันาแนวทางจากแนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยศิลปะเป็นฐานซ่ึงเป็นแนวคิดในการ
น าศิลปะเข้าไปมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ในการขยายความเข้าใจของนักศึกษาด้วยการ
สร้างสรรคง์าน ซ่ึงหลกัการแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นวา่เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นส่วน
ในการเติมเต็มทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ การสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีตอ้งใช้การประมวลองค์ความรู้
และความสามารถทางทกัษะของการสร้างสรรค์ทางความคิด การสอนดว้ยการใช้ศิลปะเป็นฐาน
(Art Base) เป็นการน าหลักการทางศิลปะเข้าไปร่วมจดักระท ากับเน้ือหาวิชา รายวิชา ท าให้ตัว
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างช้ินงานข้ึน นอกจากผูเ้รียนจะไดเ้กิดความรู้ท่ีลึกซ้ึงจากการลงมือปฏิบติัเพื่อขยาย
องคค์วามรู้แลว้ การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานยงัช่วยในเร่ืองของการส่งเสริมเร่ือง
ของทกัษะสัมพนัธ์ (Relationship) การท างานร่วมกนัเป็นทีม (Collaborative) และท าให้ผูเ้รียนเกิด
ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าแนวคิดทฤษฎีของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
การใช้ศิลปะเป็นฐานมาเป็นพื้นฐานพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนด้วยศิลปะบูรณการ  
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกจากนั้นรูปการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดต่้อไป และผูเ้รียนสามารถท่ีจะน าความรู้ วธีิการ
เรียนรู้ และทกัษะปฏิบติัไปใช้ในโอกาสท่ีเหมาะสมไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และจาก
การสนทนากลุ่มอาจารยผ์ูส้อนศิลปะในระดบัอุดมศึกษา การสัมภาษณ์เร่ืองแนวคิดในการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
นั้ น อาจารย์ผูส้อนศิลปะในระดับอุดมศึกษาได้ให้แนวคิดท่ีน่าสนใจว่า การสอนโดยการให้
นกัศึกษาสร้างช้ินงานข้ึนจะท าให้นักศึกษาเกิดการขยายองค์ความรู้ท่ีกวา้งข้ึน มีการคิดเช่ือมโยง
สัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ เกิดการวางแผนอย่างมีขั้นตอน สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ ท  าให้ผูเ้รียน
พฒันาทกัษะท่ีหลากหลาย อาทิ ความคิดสร้างสรรค ์ความภาคภูมิใจต่อช้ินงาน การมีสัมพนัธภาพ
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน การกลา้คิด การกลา้แสดงออกและเกิดความคงทนในความรู้ของนกัศึกษา 
โดยมีขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการเรียนการสอนวา่ ควรมีตวัอยา่งให้นกัศึกษาดูเพื่อเป็นแนวทางใน
การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Best Practice) และอาจมีการสอนขั้นตอน วธีิการโดยให ้Artist
หรืออาจารยผ์ูส้อนศิลปะหรือผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะไดเ้ขา้ร่วมสอนในขั้นตอนการสอนสร้างช้ินงาน 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
1. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา 
 การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) เป็นการวิจยัประเภทหน่ึงท่ี

น ามาใช้ในการแสวงหาและพฒันาความรู้ ทางดา้นการศึกษา มีเป้าหมายของการวิจยัเช่นเดียวกบั
การวิจยัประเภทอ่ืน ๆ คือ เพื่อแสวงหาและพฒันาความรู้ แต่ต่างกนัในขั้นตอนของการด าเนินการ
วจิยั คือ เป็นการวิจยัก่อนแลว้น าผลการวิจยัมาพฒันานวตักรรม เม่ือไดน้วตักรรมแลว้น านวตักรรม
ไปด าเนินการวจิยัและหลงัจากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการใชไ้ปสู่การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขนวตักรรมให้
ตอบสนองผูใ้ช้ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research: R1) คือ การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความต้องการ ขั้ นตอนท่ี  2 พัฒนา (Develop: D1) คือ การออกแบบและพัฒนา
นวตักรรม ขั้นตอนท่ี 3 วิจยั (Research: R2) คือ การน านวตักรรมไปใช้จริงกบักลุ่มเป้าหมาย และ
ขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (Develop: D2) คือ การประเมินผลและปรับปรุงนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 
2555: 239) 

2. การออกแบบการเรียนการสอน 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนหรือการออกแบบการเรียนการสอน 

(Instructional System Design: ISD หรือ Instructional Design: ID) มี ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีตั้ งไว ้โดยอาศัยหลักการ แนวคิดวิธีการเชิงระบบ (Systematic Approach) มาใช ้
อาศยัแนวคิดของ กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 7) และครูส (Kruse, 2009) ได้เสนอแนวคิดในการ
ออกแบบหรือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน หรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ADDIE Model” 
และรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and 
Carey, 2009: 1-8)  

 ดังนั้ น ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) (มาเรียม นิลพันธ์ุ , 2555) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบระบบการเรียน       
การสอนด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ท่ีเรียกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย ์และแคเรย์ (Dick, Carey and 
Carey, 2009) โดยใช้ระเบียบการวิจยัแบบการผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) 
ตามแบบแผนการวิจยัแบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกัและ
วธีิการเชิงคุณภาพเป็นวธีิรอง (Creswell, 2011) 
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3. แนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน (Art based Learning) 
 3.1 ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี

เช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตวัของนกัศึกษาท่ีเน้นวิธีการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง
เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคิดไตร่ตรองไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละคิดอยา่งมีวจิารณญาณสามารถพึ่งพา
ตนเองได้รู้จกัร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ช่วยพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมและน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปบูรณาการในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขตามหลกัการของทฤษฎีน้ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีมาก่อนน าความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับเหตุการณ์และปรากฎการณ์ท่ีพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างใหม่ทางสติปัญญา  
(Kemil, 1991; Noddings, 1990; Von Glasserfeld, 1991; Henderson, 1992) แนวคิดของ ฌองเพีย
เจต์ (Jean Piaget) เรียกว่า Cognitive Constructivism ท่ี เช่ือว่าถ้าผู ้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหาท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญาแล้วจะท าให้ผูเ้รียนพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เขา้สู่
สภาวะสมดุลโดยวิธีการดูดซึมไดแ้ก่การรับขอ้มูลใหม่จากส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปไวใ้นโครงสร้างทาง
ปัญญาและปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาคือการเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้
เดิมท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่สร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาหรือเกิดการเรียนรู้ไดส่้วน
แนวคิดของวีก็อทสก้ี (Vygotsky) ได้เน้นบริบททางสังคมเรียกว่า Social Constructivism เช่ือว่า
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้โดยผา่นทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้นซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาด้านพุทธิปัญญา ส าหรับ จอห์นดิวอ้ี (John Dewey) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ Learning By Doing  ท่ีเช่ือว่าผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการกระท าและผูเ้รียนตอ้งมีการ
ท าความเขา้ใจความรู้ใหม่โดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีสั่งสมมาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้อนัเป็นความ
พยายามเชิงสังคมก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้น
ความส าคญัของการสร้างความรู้โดยกลุ่มคนในสังคมส าหรับแนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner) เห็นว่า
ประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาจะมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้และเช่ือวา่วุฒิภาวะอยา่งเดียว
ไม่เพียงพอต่อการพฒันาโครงสร้างความรู้ใหม่ต้องมีองค์ประกอบอ่ืนเก่ียวข้องเช่นการพฒันา
ทางดา้นภาษาและประสบการณ์เดิมเขา้มามีส่วนส าคญัในการเพิ่มความเจริญงอกงามทางสติปัญญา 
(รายงานการประชุมทางวชิาการวิจยัทางการศึกษาคร้ังท่ี 11, 2548: 161-164: สุวทิย ์มูลค า และอรทยั 
มูลค า, 2545: 128-129) 

 3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญานิยมหรือพุทธินิยม (Cognitive Theory) ท่ีว่าดว้ย
การเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิดกล่าวคือ กลุ่มทฤษฎีน้ีเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์
ไม่ใช่เร่ืองของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงเร้าเพียงเท่านั้นหากแต่การเรียนรู้
ของมนุษยน์ั้นมีความซับซ้อนเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลการสร้าง
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ความหมายและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระท าและการแกปั้ญหา
ต่างๆการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการท่ีจะสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่
ตนเองทฤษฎีกลุ่มน้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของชอมสก้ี (Chomsky) 

 3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) 
ของเดวิดออซูเบล (David Ausubel) ออซูเบลเช่ือว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียนหากการ
เรียนรู้นั้ นสามารถเช่ือมโยงกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อน (Ausubel, 1963: 77-97) การน า เสนอ
ความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์หรือกรอบความคิด (Advance Organizer)ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
แก่ผู ้เรียนก่อนการสอนเน้ือหาสาระนั้ น ๆ จะช่วยให้ผู ้เรียนได้เรียนเน้ือหาสาระนั้ นอย่างมี
ความหมายทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยมหรือทฤษฎีทางปัญญาหรือทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive 
Theory) ทฤษฎีน้ีเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิดท่ีเกิดจากการสะสมข้อมูลการสร้าง
ความหมายความสัมพนัธ์ของข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ทฤษฎีในกลุ่มน้ีท่ีส าคญัมี 5 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีเกสตลัท์ (Gestalt Theory) ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) 
ทฤษฎีความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning) 

 3.4 แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano, 2001: 30-60) ได้พฒันารูปแบบจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษารูปแบบใหม่ประกอบด้วยความรู้สามประเภทและกระบวนการจดักระท าขอ้มูล6
ระดบัดงัน้ีประเภทของความรู้ 1) ขอ้มูลเนน้การจดัระบบความคิดเห็นจากขอ้มูลง่ายสู่ขอ้มูลยากเป็น
ระดับความคิดรวบยอดข้อเท็จจริงล าดับเหตุการณ์สมเหตุและผลเฉพาะเร่ืองและหลักการ               
2) กระบวนการเนน้กระบวนการเพื่อการเรียนรู้จากทกัษะสู่กระบวนการอตัโนมติัอนัเป็นส่วนหน่ึง
ของความสามารถท่ีสั่งสมไว ้และ 3) ทกัษะเนน้การเรียนรู้ท่ีใชร้ะบบโครงสร้างกลา้มเน้ือจากทกัษะ
ง่ายสู่กระบวนการท่ีซับซ้อนข้ึนกระบวนการจดักระท ากับข้อมูลมี 6 ระดับดังน้ีระดับท่ี 1 ขั้น
รวบรวมระดับท่ี  2 ขั้นเข้าใจเป็นการเข้าใจสาระท่ีเรียนรู้สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้
สัญลักษณ์ระดบัท่ี  3 ขั้นวิเคราะห์ระดับท่ี 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เป็นการตดัสินใจใน
สถานการณ์ท่ีไม่มีค  าตอบชดัเจน และระดบัท่ี 5 ขั้นบูรณาการความรู้ 

 3.5 แนวคิดของ Bloom's Taxonamy Revised (2001) เป็นแนวคิดท่ีไดพ้ฒันาต่อจาก 
Bloom's Taxonamy (1956) ทั้งน้ีไดมี้การปรับปรุง Bloom's Taxonamy Revised (2001) โดยเกิดจาก
การปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้ งเดิม โดยนักการศึกษา 2 ท่าน ได้แก่ 
Anderson และ Krathwohl ซ่ึงได้ปรับปรุงด้านวตัถุประสงค์ให้พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ พิจารณา
ลักษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 1) การจ า (Remembering) 2) การเข้าใจ 
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(Understanding) 3) การประยุกต์ใช้ (Applying) 4) การวิเคราะห์ (Analyzing) 5) การประเมินผล 
(Evaluating) และ 6) การสร้างสรรค ์(Creating) 

 3.6  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน จากการศึกษางานวิจยั
ต่างประเทศและในประเทศท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนด้วยศิลปะบูรราการพบว่า การน า
ศิลปะมาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
นวตักรรมใหม่ ๆ ได้ โดยอาศัยแนวคิดของ STEAM Education พัฒนารูปแบบโดย Georgette 
Yakman, สหรัฐอเมริกา (2006) Artful Learning Model พฒันาโดย Bernstein (1990) Artful Thinking 
(Project Zero) พฒันาโดย Harvard Graduate  School of Education ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนเทศบาลใน
เขตมิชิแกน (1990s) หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดสร้างสรรค์ การลงมือปฏิบติัจริง (Tyler 
and Lanklien, 2009: 56-60) 

4. ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ หรือเรียกว่ากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หรือ “The Creative Problem 
Solving Process” จุงส์ (Jung)ไดอ้ธิบายถึงวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
กนัโดยเขาเสนอวิธีการคิดสร้างสรรคไ์ว ้5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นคิดรวบรวมขั้นท่ี 2 ขั้นการคิดถึงขอ้มูล
ต่าง ๆ ขั้นท่ี 3 ขั้นการหยดุคิดแลว้ท าจิตใจใหว้า่ง ขั้นท่ี 4 ขั้นเกิดความคิดแวบเขา้มา และ ขั้นท่ี 5 ขั้น
ท่ีตอ้งใชเ้วลาวิพากษว์ิจารณ์อยา่งจริงจงัต่อความคิดท่ีคิดได ้วลัลสั (Wallas, 1962) ขั้นท่ี 1 การเตรียม
ตวั (Preparation) และรวบรวมข้อมูล ขั้นท่ี2 การครุ่นคิด (Incubation) เสมือนระยะฟักไข่ขั้นท่ี 3 
การเกิดประกายแนวคิด (Illumination or Insight) และขั้นท่ี 4 การพิสูจน์ (Verification) และการ
ทดสอบแนวคิดในการทดลองซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง เพื่อให้ไดผ้ลเป็นขอ้สรุปและกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนเทย์
เลอร์ (Tayler) ขั้นท่ี 1 เป็นความคิดสร้างสรรคข์ั้นตน้สุด ขั้นท่ี 2 ไดแ้ก่ การสร้างผลผลิตดว้ยทกัษะ
เฉพาะทาง ขั้นท่ี3 การคิดสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูก้ระท าไดแ้สดงความคิดใหม่ของเขา
เองไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร ขั้นท่ี 4 การประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงไม่ซ ้ าแบบใคร และขั้นท่ี 5 การ
ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

5. ความสามารถในงานสร้างสรรค์ อาศยัแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความสามารถทาง
สติปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) เช่นเดียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist) ผูพ้ฒันาทฤษฏีน้ี
คือ ศาสตราจารย์ซีมัวร์  เพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology) เพเพอร์ทได้มีโอกาสร่วมงานกับเพียเจต์และได้พฒันา
ทฤษฎีน้ีข้ึนมาใชใ้นวงการศึกษาแนวความคิดของทฤษฎีน้ีคือ (ส านกังานโครงการพิเศษ, ส านกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1-2) ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2541: 8-13) กล่าวไวว้า่การ
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เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองจะประสบผลส าเร็จได้มากน้อยเพียงใดมกัข้ึนกบั
บทบาทของครู ครูจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทของตนให้สอดคล้องกบัแนวคิด ครูจะตอ้งท า
หน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนให้ค  าปรึกษาช้ีแนะแก่ผูเ้รียน เก้ือหนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคญัในด้านการประเมินผลการเรียนรู้นั้นจ าเป็นต้องมีการประเมินทั้ง
ทางดา้นผลงานและกระบวนการหรืออาจประเมินโดยใชแ้ฟ้มผลงานเป็นตน้ 

จากแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน                    
ในฐานะภาษาต่างประเทศ  ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์  โดยช่ือของรูปแบบการสอนคือ “SILPA Model” ประกอบด้วย                            
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 ขั้ นการกระตุ้นความสนใจผู ้เรียน (Stimulate Creative Thinking: S) ด้วย
ผลงานศิลปะเป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวชิาได ้  

ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิดการสร้างสรรคง์าน (Introducing Creative Work Concept:      
I) เป็นการแนะน าใหรู้้จกักบั แนวความคิด ในการสร้างสรรคง์าน 

 1. ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการใหค้วามรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวชิา 
 2. ขั้นสาธิตและยกตวัอย่าง (Demonstation) เป็นขั้นให้ประสบการณ์ทางศิลปะ

สร้างสรรค์ (Experience) ยกตัวอย่างช้ินงาน Best Practice  เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจมี
ศิลปิน นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั ( Learning by Doing: L) 
 1. ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระดม

ความคิดร่วมกนั 
 2. ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ ( Making ) 
ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็นการน าเสนอแนวคิด

และวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน    
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ สะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A) เป็นขั้นตอนการ

ประเมินและสะทอ้นผลใหเ้ห็นถึง ความรู้  การสร้างสรรค ์และการช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 
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ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวคิดทฤษฏีการสอนดว้ยศิลปะเป็นฐาน 

-ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Theory) 
(Torrance: 1962 (Carl  Gustav  Jung, 1875 - 
1961)  (Wallas, 1962)                                                            
-ทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวคิดของ บลูม
(Bloom’s Taxonomy)                                       
-แนวคิดการสอนดว้ยศิลปะเป็นฐาน (Art base 
Learning) แอน แพทเทอสัน และคณะ (2009: 
4) ลีโอนาร์ด เบิร์นเสตน (Leonard Bernstein, 
1992) ลินดา ไนแมน แอน แพทเทอสัน และ
คณะ (2009: 13) นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 
2010: 5) นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 2010: 1 3) 
โรเบิร์ต ลินช์ (Robert Lynch, อา้งถึงใน Nick 
Nissley, 2010: 10) ชิดเซนตมี์ไฮล ์ดิวอ้ี  
เกรเดล ยพูิทิสและสมิธริม (Csikszentmihalyi, 
1996; Dewey, 1934; 1938; Gradle, 2009; 
Upitis and Smithrim, 2003) เบอร์นาฟอร์ด 
บราวน์ โดเฮต้ี และแมครอเลนท ์(Burnaford, 
Brown, Doherty, and McLaughlin, 2007)                                                  
-ทฤษฏีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายออซูเบล
(Ausubel , David, 1963) 
-หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเซลลก์ระจกเงา 
Wilhelm Ditthey (1883-1911)   
 
-แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะสร้างสรรค ์(Creative 
Work) Autor, 2007, อา้งถึงใน 21st Century 
Skills, Learning for Living in Our Times, 
Trilling and Fadel, 2009 : 9                                                                             
-ทฤษฏีการสร้างสรรคช้ิ์นงาน
(Constructionism)  Seymour Papert  (1950-
1960)                                    
-ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
(Constructivism) Jean Piaget (1967) 
Cognitive Construtivism และ Lev Vygotsky 
Social Construtivism                                                       
-แนวคิดการสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (Creative 
Base Learning) วริิยะ ฤาชยัพาณิชย ์

 ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกีย่วกบั
ดนตรีและศิลปะ
จีน 
1. ยคุสมยัและ
ราชวงศจี์น         
 2.เคร่ืองดนตรีและ
เพลงจีน                                         
3.หัตถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน                                                
4.อุปรากรจีน                               

ควำมสำมำรถในงำน
สร้ำงสรรค์ 
1. งานสร้างสรรค์
หัวขอ้ยคุสมยัและ
ราชวงศจี์น 
2. งานสร้างสรรค์
หัวขอ้เคร่ืองดนตรี
และเพลงจีน   
3.งานสร้างสรรค์
หัวขอ้หัตถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน 
4. งานสร้างสรรค์
หัวขอ้อุปรากรจีน 

 

 
ควำมพงึพอใจต่อ
รูปแบบกำรสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็นฐำน  
 
1. ดา้นกระบวนการ
จดักิจกรรมการสอน 
2. ดา้นบรรยากาศการ
จดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นระยะเวลา 
4. ดา้นการวดัและ
ประเมินผล 

รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม

งานสร้างสรรค ์

ร 

องคป์ระกอบของรูปแบบ                                 
1. หลกัการ ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างสรรคง์านข้ึนเองดว้ย
ความสามารถดว้ยการปฏิบติัภาระงาน และ ผูเ้รียนมีบทบาท
ส าคญัในการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีเน้นการสร้างสรรคง์าน
โดยอาศยัศิลปะเป็นฐาน                                                       
2. วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ 
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี                                                                    
3. ขั้นตอนการสอน                                                       
ประกอบดว้ย                                    
ข้ันท่ี 1 ข้ันกำรกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน  (Stimulate  
Creative Thinking: S)  
ข้ันท่ี 2  ข้ันน ำเข้ำสู่แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์งำน    
(Introducing Creative Work Concept: I)  เป็นการแนะน า
ให้รู้จกักบั แนวความคิด ในการสร้างสรรคง์าน 
2.1 ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการให้ความรู้ เน้ือหา
สาระท่ีส าคญัของรายวชิา 
2.2 ขั้นสาธิตและยกตวัอยา่ง Demonstation) เป็นขั้นให้
ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค ์(Experience) 
ยกตวัอยา่งช้ินงาน  Best Practice  เป็นการน าทางความคิด
ริเร่ิม อาจมีศิลปิน  นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมให้ขอ้มูล 
แนวคิด 
ข้ันท่ี 3 ข้ันเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติ  ( Learning by Doing: L ) 
3.1 ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquir ) ในการสร้างช้ินงานเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนระดมความคิดร่วมกนั 
3.2 ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่น
ศิลปะ (Making) 
ข้ันท่ี 4 ข้ันน ำเสนอผลงำน ( Presenting Creative Work: P)  
ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินและ สะท้อนผล ( Assessing and 
Reflecting: A)  
4. การวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีศิลปะจีนและความสามารถในการ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน 
5. เง่ือนไขส าคญั การน ารูปแบบไปใชใ้ห้ส าเร็จ ตอ้งมี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะเขา้ร่วมสอนในขั้นการสอนสร้างสรรค์
งานและผูเ้ช่ียวชาญร่วมประเมินช้ินงานกบัผูส้อนและผูเ้รียน
ประเมินตนเอง 

วิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) (Creswell, 2011: 90-96) 

การออกแบบระบบการสอน ADDIE Mode l(มหาวิทยาลยัแห่งรัฐฟลอริดาส าหรับกองทพัสหรัฐ, 1970) (Kelvin Kruse. 2007) 

และการออกแบบการสอน (Dick and Carey, 1985) 
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ค ำถำมของกำรวจัิย 
 1. รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีองคป์ระกอบและกระบวนการอยา่งไร  
 2. ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนของนกัศึกษาหลงัเรียนตามรูปแบบ
การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานสูงกวา่ก่อนเรียนหรือไม่ 
 3. พฒันาการในงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระหวา่งใชรู้ปแบบ การสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานเป็นอยา่งไร 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเป็น
อยา่งไร 
 5. รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีผลการทดลองแบบคู่ขนานเป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจของนักศึกษาเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนท่ีเรียน
ตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน 

 3. เพื่อศึกษาพฒันาการในงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนโดย
ใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน 

 5. เพื่อศึกษาผลของการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่ อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนาน 
 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 1. รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี          
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 2. หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจดา้นดนตรีและศิลปะจีนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3. ระหวา่งเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูเ้รียนมีพฒันาการในการสร้างสรรคช้ิ์นงานสูงข้ึน 

 4. หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท าใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยูใ่นระดบัมาก 

 5. ผลของการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนานอยูใ่นระดบัดี 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีน ามาสร้างแผนการสอน เร่ือง 1) ยุคสมยัและราชวงศ์จีน 2) เคร่ืองดนตรี
และเพลงจีน 3) หัตถกรรมและศิลปกรรมจีน และ 4) อุปรากรจีน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา  
476382 ดนตรีและศิลปะจีน ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ พุทธศกัราช 2556 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  2.1 ประชากร คือ  นัก ศึกษาป ริญญาตรี ส าขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 57 คน 

  2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวชิา 476 382 ดนตรีและศิลปะจีน ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2559 

 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
  3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
                         3.2.1 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน  
   3.2.2 งานสร้างสรรค ์
   3.2.3 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
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4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
 การทดลองการพัฒนา รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน

สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคร้ังน้ี ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม 24 ชัว่โมง 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการสร้างวิธีการเรียน                 
การสอนตามแนวคิด  ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008: 1) ประยุกต์ร่วมกับ
กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ดิกค์ แคเรย ์และแคเรย ์ประกอบด้วย 
ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A): การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานส าหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development: D1) 
เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development: D and D): การพฒันาและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: 
I): การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการ
ประเมินผล (Evaluation: E): การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน   

 2. รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน หมายถึง องคป์ระกอบของระบบการสอนท่ีมี
ความสัมพันธ์กันเพื่อให้การจดัการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของรูปแบบ  ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 4) การวดัและประเมินผล และ 5) เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ 
มีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate Creative Thinking: 
S) ขั้นท่ี2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิดการสร้างสรรคง์าน (Introducing Creative Work Concept: I) ขั้นท่ี3 ขั้น
เรียนรู้ โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing: L) ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative 
Work: P) และขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและสะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A)  

 3. ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน หมายถึงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ยุคสมยัและราชวงศ์ต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ประวติัของบุคคลส าคญั สถาปัตยกรรมและสถานท่ี
ส าคัญ ประเภทของเคร่ืองดนตรีจีน ผลงานศิลปกรรมจีนตั้ งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
ศิลปกรรมร่วมสมยั ดา้นปรัชญาความเช่ือและแนวคิดท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
และผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ โดยการประเมินจากแบบทดสอบ จ านวน 30 ขอ้        

 4. งานสร้างสรรค ์หมายถึง ระดบัความสามารถในงานดา้นการคิดออกแบบประดิษฐ์
สร้างนวตักรรมหรือผลิตผลงาน ช้ินงาน ดว้ยตวัผูเ้รียนเองโดยอาศยัส่ือหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรค์ดนตรีจีน สร้างสรรคก์ารแสดง สร้างสรรค์งานศิลปกรรมจีนได ้โดยใช้
แบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค์เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Scoring Rubrics) โดย
การศึกษาพฒันาการจากการสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน จ านวน 4 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1 คาบ
เรียนท่ี 6 ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี 12 ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 18 และระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 24 โดยใช้
เกณฑ์การประเมินชุดเดิม แบ่งเป็น ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ วิธีการน าเสนอและการ
แสดงเหตุผลความคิดสร้างสรรคแ์ละการสะทอ้นคุณค่าทางศิลปะ  

 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัการแสดงออกถึงความรู้สึกของนกัศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อการด าเนินการสอนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เก่ียวกับกิจกรรมการสอน 
บรรยากาศในการเรียน ระยะเวลาในการเรียนและการประเมินผลในการเรียนโดยใชแ้บบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

6. นกัศึกษา หมายถึง ผูเ้รียนท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้ นปีท่ี 2 จ านวน 30 คน                
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 476 382 ดนตรีและศิลปะจีน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 
ควำมส ำคัญของกำรวจัิย 

 1. ได้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมทั้งเผยแพร่รูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดงักล่าวต่อผูร่้วมงาน
ในหน่วยงานเดียวกนัและผูร่้วมงานในหน่วยงานอ่ืนๆ 

 2. รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานและเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จะช่วยส่งเสริมและพฒันางานสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 3. รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จะเป็นแนวทางส าคญัส าหรับผูส้อนในระดบัอุดมศึกษาในการพฒันา การจดัการ
เรียนการสอนท่ีเสริมสร้างการสร้างสรรคง์านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 



21 

 
บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีผูว้ิจยัได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประมวล 
เป็นกรอบแนวคิดได ้ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(หลกัสูตร 5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 2. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน 
 3. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 4. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเซลลก์ระจกเงา 
 5. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบังานสร้างสรรค ์
   
  6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หลกัสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (หลกัสูตร 5 ปี) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี21 เป็นอยา่งยิ่ง จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาจีน ดังนั้ นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้เปิดหลักสูตรเพื่อผลิตบณัฑิต          
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
   มุ่งเน้นการจดัการศึกษาและพฒันาบุคลากรดา้นการสอนภาษาจีนเพื่อสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
  1.2  ความส าคญั 
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   ปัจจุบนัภาษาจีนไดท้วคีวามส าคญัมากข้ึน ในแง่ของการติดต่อส่ือสารทางดา้น
ธุรกิจ  ด้านการศึกษา ด้วยปัจจยัของขนาดประเทศและจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้
ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีผูใ้ช้มากท่ีสุดภาษาหน่ึง และได้รับการก าหนดให้เป็นหน่ึงในห้าภาษาหลกั
ขององค์กรสหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีโอกาสทางธุรกิจสูง     
มีแนวโนม้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง และรัฐบาลไทยก็ไดก้  าหนดให้ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองส าหรับคนไทย การท่ีคนไทยมีโอกาสไดเ้รียนรู้ภาษาจีนนั้นนบัวา่เป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ นอกจากจะใชภ้าษาจีนในการติดต่อส่ือสารแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นประโยชน์เพื่อ
สร้างความเจริญในดา้นอ่ืน ๆ ได ้ทั้งในระดบับุคคลและระดบัประเทศ เช่น ดา้นการศึกษา ความรู้
วทิยาการ การลงทุนระหวา่งประเทศ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ดว้ยเหตุ
น้ี จึงเป็น ท่ีมาของการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) เพื่อต้องการสร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถดา้นภาษาจีน และเจตคติท่ีดีออกไปรับใชส้ังคม มีความเป็นผูน้ าทางความคิด และการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษา มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพและการวจิยั มีคุณธรรม มีความเป็นไทย และ
รับผดิชอบต่อสังคม   
  1.3 วตัถุประสงค ์
   1.3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้
มีทกัษะในการใชภ้าษาจีนในการฟัง พูด อ่าน และเขียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถูกตอ้ง 
   1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน ได้แก่ ความรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
   1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดภาษาจีน          
การผลิตส่ือการสอนและการใช้เทคโนโลยี  การวดัและประเมินผล ตลอดจนการแสวงหาแหล่ง
เรียนรู้จากแหล่งภายนอก 
   1.3.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในวชิาชีพครู 
   1.3.5 เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผูมี้คุณธรรม เป็นคนดี มีความรู้        
มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ รู้จกัพึ่งพาตนเองและหมัน่เพียรพฒันางานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ
รวมทั้งสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ระยะเวลาการศึกษา  
   หลกัสูตร 5 ปี ระยะเวลาการศึกษาไดอ้ยา่งมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา  
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  การลงทะเบียนเรียน  
   การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลงั โดย
นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติ ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเวน้กรณีท่ี
นักศึกษาเหลือจ านวนหน่วยกิตตามหลกัสูตรน้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ตาม
จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือการวดัผลการศึกษา การเทียบโอน และการส าเร็จการศึกษา  
  การวดัผลการศึกษา 
   ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลงั  
  การเทียบโอน  
   สาขาวชิาให้มีการเทียบโอนรายวิชาท่ีนกัศึกษาเรียนในสถาบนัการศึกษาอ่ืนทั้ง
ในประเทศและ ต่างประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และการเทียบโอน
รายวชิาและหน่วยกิตให้ เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากร วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญา
บณัฑิต พ.ศ. 2551 วา่ดว้ยการเทียบโอนรายวชิาและหน่วยกิต  
  การส าเร็จการศึกษา  
   ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ตอ้งสอบไดห้น่วยกิตสะสม ไม่นอ้ยกวา่ 171 หน่วยกิต และไดค้่าระดบั
เฉล่ียสะสมไม่น้อย กว่า 2.00 และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัศิลปากรวา่ดว้ยการศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลงั 
 2.  หลกัสูตรส าหรับการศึกษาท่ีคณะศึกษาศาสตร์ตลอดหลกัสูตร  
  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 166 หน่วยกิต 
  รายวชิาดนตรีและศิลปะจีน 476 382 
  ค าอธิบายรายวิชา  ผลงานเพลง ดนตรีและศิลปะท่ีมีช่ือเสียงของจีน ตั้ งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบนั 
 จุดประสงคร์ายวชิา 
 1.  เพื่อศึกษาความหมาย ปรัชญา คติความเช่ือและแนวคิดของจีน 
 2.  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรมของจีน 
 3.  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปกรรมจีน 
 4.  เพื่อส่งเสริมความสามารถในงานสร้างสรรค ์
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                จากปรัชญา วตัถุประสงค์ของสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและ
รายละเอียดของรายวิชาดนตรีและศิลปะจีนซ่ึงเป็นวิชาเฉพาะท่ีอยูใ่นหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (2556)  
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้การจดัการศึกษาและพฒันาบุคลากรดา้นการสอนภาษาจีนเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพและสร้างบณัฑิตให้เป็นครูผูส้อนภาษาจีนท่ีมีความเป็นสากล เขา้ใจศิลปวฒันธรรม
ของจีนเป็นอย่างดี สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาตอ้งมีองค์ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของจีนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัประกอบดว้ย ผลงานเพลง ดนตรีและศิลปะท่ีมีช่ือเสียงของจีน ตั้งแต่สมยั
โบราณจนถึงปัจจุบนั การปกครองของราชวงศ์ต่างๆ ยุคสมยั บุคคลส าคญั สถานท่ี ปรัชญา คติ
ความเช่ือและผลงานศิลปกรรม 
 

หลกักำรแนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบักำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน 
 
 การพฒันารูปแบบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้การ
สอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้ นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศยัวิธีการเชิงระบบ 
หลกัการ แนวคิดทฤษฎี การออกแบบการสอนของนกัวจิยั นกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมา
เป็นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแนวคิดศิลปะเป็นฐาน 
รวมทั้งการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
ควำมหมำยกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน 
 การออกแบบการเรียนการสอน มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาการจดัการเรียน                  
การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพตามขั้นตอน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัการเรียน               
การเรียนสอนท่ีตั้งไว ้  
 การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) มี ช่ือเรียกหลากหลาย เช่น                                
การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) การออกแบบและพัฒนา                         
การสอน (Instructional Design and Development) เป็นตน้  
 เม่ือน าค าทั้ งสองคือ “การออกแบบ” และ “การเรียนการสอน” มารวมกันเป็น “การ
ออกแบบ การเรียนการสอน” (Instructional Design) นักการศึกษาดา้นการออกแบบการเรียนการ
สอนไดใ้ห ้ความหมายไวด้งัน้ี  
 ดิค และแครี (Dick and Carey, 1985: 5) ให้ความหมาย การออกแบบการเรียนการสอน 
คือ กระบวนการวางแผนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอน
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ท่ีตอ้งการ โดยตอบค าถามใหไ้ดว้า่จะสอนอะไรและสอนอยา่งไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย และจะทราบ
ไดอ้ยา่งไรวา่บรรลุเป้าหมาย 
 ซีลส์ และกลาสโกว ์(Seels and Glasgow, 1990: 4) ให้ความหมาย การออกแบบการ
เรียน การสอน คือกระบวนการพฒันาอยา่งเป็นระบบท่ีน าเอาทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน
มาท าใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพ 
 แชมบอช และมาเกลียโร (Shambaugh and Magliaro, 1997: 24) ให้ความหมายของ การ
ออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการเชิงระบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน 
เพื่อจดัหาส่ิงท่ีจะช่วยให้นักออกแบบการเรียนการสอนสร้างส่ิงท่ีเป็นไปได้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  
 สมิท และราแกน (Smith and Ragan, 1999: 2) ให้ความหมาย การออกแบบการเรียน
การสอน คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบในการน าหลกัการเรียนรู้และหลกัการสอนไปวางแผนส่ือ 
วสัดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 กานเยเวเกอร์ โกลาส และเคลเลอร์ (Gagné, Wager, Golas, and Keller, 2005: 1) ให้
ความหมาย ของการออกแบบการเรียนการสอน เป็นการน าหลกัการเรียนรู้ไปออกแบบเหตุการณ์ท่ี
ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนอย่างมีเป้าประสงค์ชัดเจน หรือท่ีเรียกว่า การเรียน       
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงั 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 7) กล่าวถึงการออกแบบการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสรุป
ไดว้า่หมายถึงกระบวนการแกปั้ญหาการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไข
การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ  เพื่อให้การจดัการเรียน
การสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศยัความรู้จากหลาย ๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฏีการเรียน
การสอน ทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร ตลอดจนทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การออกแบบการเรียนการสอนมี
ลกัษณะท่ีส าคญั คือ เป็นกระบวนการท่ีเป็นการน ากระบวนการเชิงระบบมาใชใ้นการศึกษาความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและปัญหาในการจดัการเรียนการสอน เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีจะช่วยแกปั้ญหา
ในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงอาจเป็นการปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่หรือ พฒันา สร้างส่ิงใหม่โดยน า
หลักการเรียนรู้และหลักการสอนมาใช้ในการด าเนินการ เป้าหมายของการออกแบบการเรียน      
การสอนคือการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 1  สังเคราะห์ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 
 

นกัวชิาการ ขอ้ความ/ประเด็น แนวคิดส าคญั ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
ดิคและแครี (Dick 
and Carey, 1985: 5) 

การออกแบบการเรียนการ
สอน คือ กระบวนการ
วางแผนการเรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการเรียน
การสอนท่ีตอ้งการ 

จะสอนอะไรและ
สอนอยา่งไรจึงจะ
บรรลุเป้าหมาย และ
จะทราบได ้อยา่งไร
วา่บรรลุเป้าหมาย 

การออกแบบการเรียนการสอน
มีลกัษณะท่ี ส าคญั คือ เป็น
กระบวนการท่ีเป็นการน า
กระบวนการเชิงระบบมาใชใ้น
การศึกษาความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและปัญหาในการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อแสวงหา
แนวทางท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใน
การจดัการเรียนการสอน ซ่ึง
อาจเป็นการปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่
หรือ พฒันา สร้างส่ิงใหม่โดย
น าหลกัการเรียนรู้และหลกัการ
สอนมาใชใ้นการด าเนินการ 
เป้าหมายของการออกแบบการ
เรียนการสอนคือการพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

ซีลส์ และกลาสโกว ์
(Seels and Glasgow, 
1990: 4) 

การออกแบบการเรียน 
การสอน คือ
กระบวนการพฒันาอยา่ง
เป็นระบบ 

น าเอาทฤษฎีการ
เรียนรู้และทฤษฎี 
การสอนมาท าให ้
การเรียนการสอนมี
คุณภาพ 

แชมบอช และมาเก
ลียโร (Shambaugh  
and Magliaro, 1997: 
24) 

การออกแบบการเรียนการ
สอน คือ กระบวนการเชิง
ระบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

จดัหาส่ิงท่ีจะช่วยให้
นกัออกแบบการเรียน
การสอนสร้างส่ิงท่ี
เป็นไปไดเ้พื่อ
ตอบสนองความ
ตอ้งการ ของผูเ้รียน 

สมิท และราแกน 
(Smith and Ragan, 
1999: 2) 

การออกแบบการเรียน 
การสอน คือ กระบวนการ
ท่ีเป็นระบบ 
 

น าหลกัการเรียนรู้
และหลกัการสอนไป
วางแผนส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ การเรียน 
การสอนและ
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

กานเยเวเกอร์ โกลาส 
และเคลเลอร์ 
(Gagné, Wager, 
Golas, and Keller, 
2005: 1) 
 

การออกแบบการเรียน 
การสอน เป็นการน า
หลกัการเรียนรู้ไป
ออกแบบเหตุการณ์ ท่ี
ประกอบดว้ย กิจกรรม 
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนอยา่งมี
เป้าประสงคช์ดัเจน 

การเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิด 
การเรียนรู้ตาม 
ท่ีคาดหวงั 
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ตารางท่ี 1  สังเคราะห์ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

นกัวชิาการ ขอ้ความ/ประเด็น แนวคิดส าคญั ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
กาญจนา คุณารักษ ์
(2555: 196-204) 

แนวคิดวธีิการเชิงระบบ
เป็นรากฐานของการ
ออกแบบระบบการเรียน
การสอน 

โดยการออกแบบ
ระบบการเรียนการ
สอนเป็นการน า
กระบวนการของ
วธีิการเชิงระบบ 
(System  Approach) 
มาใช ้ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีท าให้
การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และ
ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

 

 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ADDIE MODEL (มหาวิทยาลยัแห่งรัฐฟลอริดาส าหรับกองทพัสหรัฐ, 1970) (Kelvin 
Kruse, 2007) คือ การออกแบบระบบการเรียนการสอนกล่าวคือกระบวนการพฒันาโปรแกรมการ
สอนจากจุดเร่ิมต้นจนถึงจุดส้ินสุดมีแบบจ าลองจ านวนมากมายท่ีนักออกแบบการสอนใช้และ
ส าหรับตามความประสงคท์างการสอนต่างๆกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบADDIE 
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทัว่ไปไดเ้ป็น5ขั้นประกอบไปด้วย 1) Analysis (การวิเคราะห์) ขั้นตอน
การวิเคราะห์เป็นรากฐานส าหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนการวิเคราะห์ความตอ้งการ (ความ
จ าเป็น), การวิเคราะห์งาน, การวเิคราะห์ภารกิจผลลพัธ์ของขั้นตอนน้ีมกัประกอบดว้ยเป้าหมายและ
รายการภารกิจท่ีจะสอน 2) Design (การออกแบบ) ขั้นตอนการออกแบบเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลลพัธ์
จากขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ส าหรับความสามารถสอน 3) Development (การ
พฒันา) ขั้นตอนการพฒันาสร้างข้ึนบนขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบจุดมุ่งหมายของ
ขั้นตอนน้ีคือสร้างแผนการสอนและส่ือของบทเรียนในระหวา่งขั้นตอนน้ีจะตอ้งความสามารถสอน
และส่ือทั้งหมดท่ีใชใ้นการสอนและเอกสารสนบัสนุนต่าง ๆ 4) Implementation (การน าไปใช)้ เป็น
ขั้ นตอนการด าเนินการให้ เป็นผลจุดมุ่งหมายของขั้ นตอนน้ี คือการน าส่งการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 5) Evaluation (การประเมินผล)การประเมินผลเกิดข้ึนตลอด
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กระบวนการออกแบบการสอนทั้งหมดกล่าว คือภายในขั้นตอนต่าง ๆ และระหวา่งขั้นตอนต่าง ๆ
และภายหลงัการด าเนินการให้เป็นผลแล้วการประเมินผลอาจจะเป็นการประเมินผลเพื่อพฒันา 
(Formative Evaluation) หรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
 รูปแบบการสอนของดิค และคาเรย ์(Dick and Car, 1985) ได้เสนอรูปแบบระบบการ
ออกแบบการสอนสรุปรวมได ้3 องคป์ระกอบ คือ 
 1.  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอน 
 2.  การพฒันาการสอน 
 3.  การประเมินการเรียนการสอน 
 จาก 3 องค์ประกอบ สามารถจดัแบ่งกิจกรรมการออกแบบระบบการสอน ออกเป็น                 
10 ขั้นตอน คือ 
 1.  ก าหนดจุดมุ่งหมายการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการก าหนดความมุ่ง
หมายการสอนซ่ึงตอ้งพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายทางการศึกษาจากนั้นก็ท าการวิเคราะห์
ความจ าเป็น (Needs Analysis) และวเิคราะห์ผูเ้รียน 
 2.  การวิเคราะห์การสอน (Conduct Instructional Analysis) ขั้นตอนน้ีอาจท าก่อนหรือ
หลงัขั้นท่ี 3 หรืออาจท าไปพร้อม ๆ กนัก็ได้ การวิเคราะห์การสอนเป็นการวิเคราะห์ภารกิจหรือ
วิเคราะห์ขั้นตอนด าเนินการสอนผลการวิเคราะห์การสอนท่ีไดจ้ะเป็นการจดัหมวดหมู่ของภารกิจ 
(Task Classification) ตามลกัษณะของจุดมุ่งหมายการสอน 
 3.  ศึกษาพฤติกรรมเบ้ืองตน้และคุณลกัษณะของนกัศึกษา (Identify Entry Behaviors) 
วา่เป็นผูเ้รียนระดบัใดมีพื้นความรู้เพียงใด 
 4.  เขียนจุดมุ่งหมายการเรียน (Write Performance Objectives) ซ่ึ งเป็นจุดมุ่งหมาย
เฉพาะหรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการสอน 
 5.  สร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Develop Criterion Referenced Test Items) เพื่อประเมิน
การเรียนการสอน 
 6.  พฒันายุทธศาสตร์การสอน (Develop Instructional Strategy) เป็นแผนการสอนหรือ
เหตุการณ์การสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายการสอน 
 7.  พฒันาและเลือกวสัดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional Materials) 
เป็นการพฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอนทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโสตทศัน์ 
 8. ออกแบบและจัดการประเมินระหว่างเรียน  (Design and Conduct Formative 
Evaluation) 

 9. ออกแบบและจดัการประเมินหลงัเรียน (Design and Conduct Summative Evaluation) 
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 10.  แก้ไขปรับปรุงการสอน (Revise Instruction) เป็นขั้ นการแก้ไขและปรับปรุง       
การสอนตั้งแต่ขั้นท่ี 2 ถึงขั้นท่ี 8 
 มีนกัการศึกษาจดักลุ่มรูปแบบการสอนไว ้ดงัน้ี 
 Saylor and others (1981: 271) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการสอนตามประเภทของ
หลกัสูตร 5 แบบโดยพิจารณาความเก่ียวขอ้งสอดคล้องของรูปแบบการสอนกบัหลกัสูตรแต่ละ
ประเภทรูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ีจดัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1. รูปแบบการสอนท่ี เหมาะสมกับหลักสูตรท่ี เน้น เน้ือหาวิชา (Subject Matter/ 
Discipline) เช่น การบรรยายการอภิปรายการถามค าถามเป็นตน้ 
 2.  รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเนน้สมรรถภาพ (Specific Competencies 
/Technology) เช่น การท าแบบฝึกหดัการทบทวนและบทเรียนโปรแกรมเป็นตน้ 
 3.  รูปแบบการสอนท่ี เหมาะสมกับหลักสูตรท่ี เน้น คุณลักษณะ (Human traits/ 
Processes) เช่น การคน้ควา้เป็นกลุ่มการเรียนแบบสืบสอบเป็นตน้ 
 4.  รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social 
Functions/Activities) เช่น การ่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
 5.  รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตรท่ีเน้นความตอ้งการและความสนใจของ
นักศึกษา (Interests and Needs/Activities) เช่นการเรียนแบบเอกเทศหรือการเรียนด้วยตนเอง              
เป็นตน้ 
 Joyce and Well (1992: 80-88) ไดจ้ดักลุ่มรูปแบบการสอนตามจุดเนน้หรือผลท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนรูปแบบการสอนตามแนวคิดน้ีจดัแบ่งเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 
 1.  รูปแบบการสอนท่ีเน้นการพฒันาตน (The Personal Family) เน้นการพฒันาท่ีตัว
บุคคลกระบวนการพฒันาผูเ้รียนแต่ละบุคคลกระบวนการสร้างและพฒันาเอกตัภาพอารมณ์ของ
ตนเองมุ่งสอนให้รู้จกัการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละรับผิดชอบเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนรูปแบบการสอนในกลุ่มน้ี
ได้แก่การสอนแบบไม่สั่งการ (Nondirective Teaching) การสอนเพื่อเพิ่มมโนทัศน์ในตนเอง 
(Enhancing Self-Concept) เป็นตน้ 
 2.  รูปแบบการสอนท่ีเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) เน้นความ 
สัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยใชก้ารประนีประนอมในการแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นตามหลกัการ
ประชาธิปไตยการท างานร่วมกนัโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพรูปแบบ
การสอนในกลุ่มน้ีได้แก่การสอนแบบค้นควา้ท างานเป็นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดง
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บทบาทสมมติ (Role Play) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential Inquiry)           
เป็นตน้ 
 3.  รูปแบบการสอนท่ีเน้นการจดักระบวนการสารสนเทศหรือการะบวนการคิด (The 
Information-Processing Family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจดัระเบียบข้อมูล 
การเขา้ใจปัญหาต่างๆและการคิดหาวธีิแกปั้ญหาตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอดและใชภ้าษาท่ี
เหมาะสมในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดวิธีการแกปั้ญหานั้นโดยมุ่งเน้นความส าคญัไปท่ีสมรรถภาพ
การคิดของนักศึกษาและวิธีการต่าง ๆ ในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบการสอนในกลุ่มน้ีไดแ้ก่การสอนการคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอนการสร้าง
มโนทศัน์ (Concept Attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Training) การสอนการจ า
(Memorization) การสอนการให้โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) การพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ (Synoptic) การพฒันาทางปัญญา (The Developing Intellect) และการฝึกกระบวนการ
สืบสอบทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) เป็นตน้ 
 4.  รูปแบบการสอนท่ีเนน้ดา้นพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รูปแบบการ
สอนในกลุ่มน้ีได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมเน้นการปรับพฤติกรรมการ
ตอบสนองหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนรูปแบบการสอนในกลุ่มน้ีไดแ้ก่การสอนเพื่อให้
ควบคุมตนเอง (Learning Self-Control) การเรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) การฝึกฝนตนเอง
(Training and Self-Control) การเรียนรู้แบบมีเง่ือนไข (The Condition of Learning) การสอนตรง
(Direct Instruction) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) และการเรียนรู้สังคม (Social Learning) เป็นตน้ 
 ทิศนาแขมมณี (2550: 6-7) แนวคิดของรูปแบบการสอนท่ีเป็นสากลสามารถจดักลุ่มได ้
5 หมวด ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระต่าง ๆ ซ่ึงเน้ือหา
สาระนั้นอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูลขอ้เทจ็จริงมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอด 
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็น
รูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้สึกเจตคติค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์
 3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาดา้นทกัษะพิสัย (Psycho-motor-Domain) 
เป็นรูปแบบท่ีมุ่งช่วยพฒันาความสามารถของนักศึกษาในด้านการปฏิบัติการกระท าหรือการ
แสดงออกต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้หลกัการวิธีการท่ีแตกต่างไปจากการพฒันาทางดา้นจิตพิสัยหรือ
พุทธิพิสัย 



31 

 

 4.  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) เป็น
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิด าเนินการต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นกระบวนการทางสติปัญญาเช่นกระบวนการสืบ
สอบแสวงหาความรู้หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์การอุปนัยการนิรนยัการใช้เหตุผล
การสืบสอบการคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นตน้หรืออาจเป็นกระบวนการ
ทางสังคมและกระบวนการท างานร่วมกนัเป็นตน้ 
 5.  รูปแบบการสอน ท่ี เน้นการบูรณาการ ( Integration) เป็น รูปแบบ ท่ีพยายาม
ความสามารถเรียนรู้ดา้นต่างๆของนกัศึกษาไปพร้อม ๆ กนัโดยใชก้ารบูรณาการทั้งทางดา้นเน้ือหา
สาระและวธีิการรูปแบบในลกัษณะมุ่งเนน้การพฒันาเป็นองคร์วม 
 จากแนวคิดดังกล่าวเก่ียวกับการจัดรูปแบบการสอน สรุปได้ว่า การจัดการเรียน                      
การสอนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา หลกัสูตร ความเหมาะสมของนกัศึกษาและความ
ตอ้งการของสังคม ในการวิจยัคร้ังน้ีไดย้ดึหลกัแนวคิดของ Joyce and Well (1992) รูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นการพฒันาตน (The Personal Family) เน้นการพฒันาท่ีตวับุคคลกระบวนการพฒันา
ผูเ้รียนแต่ละบุคคลกระบวนการสร้างและพฒันาเอกตัภาพอารมณ์ของตนเองมุ่งสอนให้รู้จกัการ
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
รูปแบบการสอนท่ีเน้นการจดักระบวนการสารสนเทศหรือการะบวนการคิด (The Information-
Processing Family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูลการเขา้ใจปัญหา
ต่างๆและการคิดหาวิธีแก้ปัญหาตลอดจนการมุ่งเน้นความส าคญัไปท่ีสมรรถภาพการคิดของ
นกัศึกษาและวิธีการต่าง ๆ ในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การสอน
การสร้างมโนทศัน์ (Concept Attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Training) การสอน
การจ า (Memorization) การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์(Synoptic) ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนสืบเสาะหาความรู้และสรุปความคิดรวบยอด โดยประมวลคามรู้ออกมาในลักษณะการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
 
กำรพฒันำรูปแบบกำรสอน 
 รูปแบบการสอนทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมท่ีส าคัญซ่ึงผู ้พ ัฒนารูปแบบการสอน                     
ควรค านึงถึงดงัน้ี (Joyce and Well, 1986) 
 1. หลกัการของรูปแบบ 
 2. จุดประสงคข์องรูปแบบ 
 3. เน้ือหา 
 4. กิจกรรมและขั้นตอนการสอน 
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 5. การวดัและประเมินผล 
 สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการพฒันาได ้ดงัน้ี (Joyce and Well, 1992) 
 1. มีแนวคิดหรือหลกัการพื้นฐานเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรูปแบบการสอนจะตอ้ง
มีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐาน และข้อค้นพบจากการวิจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั หรือปัญหาจากเอกสาร ผลการวจิยัหรือการสังเกต สอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 2. มีการก าหนดหลกัการ เป้าหมายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของรูปแบบการสอนให้
สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบ การก าหนดเป้าหมายของ 
รูปแบบการสอนจะช่วยให้ผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ให้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของ     
การสอน เพื่อใหก้ารสอนบรรลุผลสูงสุด 
 3. การก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบการสอนไปใช้ ประกอบด้วย รายละเอียด
เก่ียวกบัวธีิการและเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มยอ่ย ผูส้อนจะตอ้งเตรียมงาน
หรือจดัสภาพการเรียนการสอนอยา่งไร เพื่อใหก้ารใชรู้ปแบบการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. การประเมินรูปแบบการสอน เป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบท่ี
สร้างข้ึน โดยทัว่ไปจะมีวธีิการต่อไปน้ี 
  4.1  ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจะประเมิน
สอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 
  4.2  ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการโดยการน ารูปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง ในลกัษณะของการวจิยัเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง 
 5.  การปรับปรุงรูปแบบการสอนมี 2 ระยะ 
  5.1  ระยะก่อนน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช ้การปรับปรุงการสอนในระยะน้ี ใช้
ผลจากการประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 
  5.2  ระยะหลงัน ารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ การปรับปรุงรูปแบบการสอนใน
ระยะน้ี อาศยัข้อมูลจากการทดลองใช้เป็นตวัช้ีน าในการปรับปรุง และอาจจะมีการน ารูปแบบ               
การสอนไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงซ ้ าจนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
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หลกักำร แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบักำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
 

แนวคิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยดึผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญหรือท่ีรู้จักในช่ือเดิมว่าการจัด                  
การเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student Centered หรือ Child Centered) เป็นรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนท่ีรู้จกักนัมานานในวงการศึกษาไทย ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาน้ีไดมี้
การก าหนดเป็นกฎหมายแลว้วา่ครูทุกคนจะตอ้งใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียน
เป็นส าคญัได้จึงเป็นความจ าเป็นท่ีครูทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดในส่วนน้ีโดย
การศึกษาท าความเขา้ใจและหาแนวทางมาใชใ้นการปฏิบติังานของตนใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 แนวคิดจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ท่ี
ยอมรับว่าบุคคลหรือผู ้เรียนมีความแตกต่างกันและทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้ นในการจัด                      
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครูหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมีความเช่ือพื้นฐานอยา่งนอ้ย 3 ประการคือ 
 1.  เช่ือวา่ทุกคนมีความแตกต่างกนั 
 2.  เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้
 3. เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
 ดงันั้น การจดัการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการบรรยากาศจดักิจกรรมจดัส่ือจดัสถานการณ์
ฯลฯให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพครูจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนครอบคลุม
อย่างรอบด้านและสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับผูเ้รียนโดยมีหลกัการและแนวคิดมาจากแนวคิดทางการศึกษาของ  John 
Dewey ท่ีเป็นผูเ้สนอแนวความคิดเร่ือง การเรียนรู้ดว้ยการลงมือ หรือ “Learning By Doing” ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญั
กบัผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถของตนเอง เป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ก าหนด
จุดมุ่งหมาย ก าหนดวิธีการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้              
การจดัการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการบรรยากาศจดักิจกรรมจดัส่ือจดัสถานการณ์ฯลฯให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพครูจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนครอบคลุมอยา่งรอบดา้นและ
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนส าหรับในการจดักิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้อาจท าไดห้ลายวิธีการและหลายเทคนิคแต่
มีขอ้ควรค านึงวา่ในการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ังแต่ละเร่ืองไดเ้ปิดโอกาสให้กบัผูเ้รียนในเร่ืองต่อไปน้ี
หรือไม่ 
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            1.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเป็นผูเ้ลือกหรือตดัสินใจในเน้ือหาสาระท่ีสนใจเป็นประโยชน์
ต่อตวัผูเ้รียนหรือไม่ 
                2.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยไดคิ้ดไดร้วบรวมความรู้
และลงมือปฏิบติัจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซ่ึง ทิศนาแขมมณี (2543) ไดน้ าเสนอแนวคิดในการเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมและสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัไดด้งัน้ี 
  2.1  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีควรช่วยให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย 
(Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อช่วยให้
ประสาทการเรียนรู้ของนกัศึกษาต่ืนตวัพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลและการเรียนรู้ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนการรับรู้
เป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ถ้าผูเ้รียนอยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมแมจ้ะมีการให้ความรู้ท่ีดี ๆ ผูเ้รียน               
ก็ไม่สามารถรับได้ดงัจะเห็นได้ว่าถ้าปล่อยให้ผูเ้รียนนั่งนาน ๆ ในไม่ช้าผูเ้รียนก็จะหลับหรือคิด 
เร่ืองอ่ืน ๆ แต่ถา้ให้มีการเคล่ือนไหวทางกายบา้งก็จะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของนกัศึกษาต่ืนตวั
และพร้อมท่ีจะรับและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ ดงันั้น กิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนจึงควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกบัวยัและระดบั
ความสนใจของนกัศึกษา 
  2.2  กิจกรรมการเรียน รู้ท่ี ดีควรช่วยให้ผู ้เรียนได้มี ส่วนร่วมทางสติปัญญา 
(Intellectual Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเคล่ือนไหวทางสติปัญญาตอ้ง
เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความคิดของนักศึกษาสามารถกระตุ้นสมองของนักศึกษาให้เกิดการ
เคล่ือนไหวตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไปท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกท่ีจะคิด 
  2.3  กิจกรรมการเรียน รู้ท่ี ดีควรช่วยให้ผู ้เรียนมี ส่วนร่วมทางสั งคม (Social 
Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลหรือส่ิงแวดล้อม
รอบตวัเน่ืองจากมนุษยจ์  าเป็นตอ้งอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะมนุษยต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น
และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ทางดา้นสังคม 
          2.4  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางอารมณ์ (Emotional 
Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของนกัศึกษาซ่ึงจะช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้น
เกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าว ควรเก่ียวข้องกับผูเ้รียนโดยตรงโดยปกติการมี      
ส่วนร่วมทางอารมณ์น้ีมกัเกิดข้ึน พร้อมกบัการกระท าอ่ืน ๆ อยูแ่ลว้ เช่น กิจกรรมทางกายสติปัญญา
และสังคมทุกคร้ังท่ีครูให้ผูเ้รียนเคล่ือนท่ีเปล่ียนอิริยาบถเปล่ียนกิจกรรมผูเ้รียนจะเกิดอารมณ์
ความรู้สึกตามมาดว้ยเสมออาจเป็นความพอใจไม่พอใจหรือเฉย ๆ 
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แนวคิดทฤษฎกีำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) 
 จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมท่ีเป็นรากฐานส าคญัซ่ึงปรากฏจาก
รายงานของนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษา คือ Jean Piaget (1967) ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาว
รัสเซียซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Cognitive Construtivism และ Social Construtivism 
 Underhill, Cobb, Wood and Yackel, Balacheff, Confrey (1991) กล่าวว่าทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) หรือคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) มีแนวคิดหลักว่า
บุคคลเรียนรู้โดยวิธีการท่ีต่าง ๆ กนั โดยอาศยัประสบการณ์เดิมโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูค่วาม
สนใจและแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐาน (Nodding, 1990) โดยมีแรงจูงใจจากความขดัแยง้ทางปัญญา
ท าให้เกิดการไตร่ตรอง (Reflection) น าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive 
Restructuring) ท่ีไดรั้บการตรวจสอบทั้งโดยตนเองและผูอ่ื้นวา่สามารถแกปั้ญหาเฉพาะต่างๆซ่ึงอยู่
ในกรอบของโครงสร้างนั้นและใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการสร้างความรู้ได้
มีการเปล่ียนจากเดิมท่ีเน้นการศึกษาปัจจยัภายนอกมาเป็นส่ิงเร้าภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ความเขา้ใจ
หรือกระบวนการรู้คิดกระบวนการคิด (Cognitive Processes) ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัภายในมีส่วนช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและความรู้เดิมมีส่วน
เก่ียวข้องและเส ริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษาแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ซึม
(Constructivism) หรือเรียกช่ือแตกต่างกนัไปไดแ้ก่สร้างสรรคค์วามรู้นิยมหรือสรรสร้างความรู้นิยม
หรือการสร้างความรู้ (โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้, 2544) 
 1.  Cognitive Constructivism มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Piaget แนวคิดของทฤษฎีน้ี
เน้นผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้โดยเป็นผูส้ร้างความรู้โดยการลงมือกระท า Piaget เช่ือวา่ถา้ผูเ้รียนถูก
กระตุน้ดว้ยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือเรียกวา่เกิดการเสีย
สมดุลทางปัญญา (Disequilibrium) ผู ้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 
Structuring) ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ได้แก่ การรับ
ขอ้มูลใหม่จากส่ิงแวดล้อมเขา้ไปไวใ้นโครงสร้างทางปัญญาและการปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
ปัญญา (Accomodation) คือ การเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนกบั
ขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่สภาพสมดุลยห์รือ
สามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาไดห้รือเกิดการเรียนรู้นัน่เอง 
 2.  Social Constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจาก Vygotsky ซ่ึงมีแนวคิดท่ีส าคญั
ท่ีวา่ “ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญา” รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบั
ศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัช่วงของการพฒันาท่ีรียกวา่ Zone of 
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Proximal Development ถ้าผูเ้รียนอยู่ต  ่ากว่า Zone of Proximal Development จ าเป็นท่ีจะตอ้งได้รับ
การช่วยเหลือในการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า Scaffolding และ Vygotsky เช่ือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้โดยผา่น
ทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ เด็กกบัผูใ้หญ่พ่อแม่ครูและเพื่อนในขณะท่ีเด็กอยูใ่น
บริบทของสังคมและวฒันธรรม (Socio Cultural Context) ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม สรุปแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมโดยเน้นเก่ียวกบัลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  ผูเ้รียนลงมือกระท าดว้ยตนเอง (Learning are Active) ความส าคญัของการเรียนตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนบูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์              
ท่ีมีมาก่อนหรือความรู้เดิมของนักศึกษาและส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แนวคิดท่ีหลากหลายเป็น             
ส่ิ ง ท่ี มี ค่ าและจ า เป็น  (Multiple Perspective are Valued and Necessary) ตามแนวทางทฤษ ฎี             
คอนสตรัคติวสิซึม กล่าววา่ ผูเ้รียนจะตอ้งสร้างแนวคิดของตนเองแนวคิดน้ีจ าเป็นตอ้งประกอบดว้ย
แนวคิดท่ีหลากหลายและกวา้งขวางอาจมาจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ เช่น ครู
กลุ่มเพื่อนนกัเขียนและหนงัสือเป็นตน้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมส่งเสริมให้ผูเ้รียนรวบรวมแนวคิด
ท่ีหลากหลายและสังเคราะห์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวคิดท่ีบูรณาการข้ึนมาใหม่ 
 2.  การเรียนรู้ควรสนบัสนุนการร่วมมือกนัไม่ใช่การแข่งขนั (Learning Should Support 
Collaboration, Not Competition) จากการแลกเปล่ียนแนวคิดท่ีหลากหลายนั้น หมายถึง การร่วมมือ
ในระหว่างท่ี มีการร่วมมือผู ้เรียนต้องมีการสนทนากับคนอ่ืนๆเก่ียวกับเร่ืองท่ีก าลังเรียนรู้
กระบวนการน้ีคือการร่วมมือและแลกเปล่ียนหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 3. ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมตนเองตามระดบัของนกัศึกษา (Focuses Control at the 
Leaner Level) ถา้ผูเ้รียนลงมือกระท าในบริบทการเรียนรู้โดยการร่วมมือกบัผูเ้รียนคนอ่ืนและผูส้อน
และจ าเป็นตอ้งควบคุมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกว่าการท่ีเรียนในลกัษณะท่ีเป็นผูรั้บฟัง 
(Passive Listening) จากการบรรยายของผูส้อนน่ีแสดงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพื้นฐานกิจกรรม
การเรียนรู้ในหอ้งเรียน 
 4.  น าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงหรือประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชีวิตจริง (Provides Authentic, real-world Learning Experiences) สภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึมท่ีจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
อยูใ่นบริบทของสภาพจริงดงันั้นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง (Real 
World Problems) จะช่วยสร้างการเช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งและส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถประยกุตส่ิ์งท่ีได้
เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวติจริงได ้
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 การออกแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
 1. การสร้างการเรียนรู้ (Learning Constructed) ความรู้จะถูกสร้างจากประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างส่ิงข้ึนแทนความรู้ (Representation) ในสมองท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างข้ึน 
 2. การแปลความหมายของแต่ละคน (Interpretation Personal) การเรียนรู้เป็นการแปล
ความหมายตามสภาพจริง (Real World) ของแต่ละคน การเรียนรู้เป็นผลจากการแปลความหมาย
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน 
 3. การเรียนรู้เกิดจาการลงมือกระท า (Learning Active) การเรียนรู้เป็นการท่ีผูเ้รียนได้
ลงมือกระท าซ่ึงเป็นการสร้างความหมายท่ีพฒันาโดยอาศยัพื้นฐานของประสบการณ์ 
 4. การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการร่วมมือ (Learning Collaborative) ความหมายในการเรียนรู้
เป็นการต่อรองจากแนวคิดท่ีหลากหลาย การพฒันาความคิดรวบยอดของตนเองไดม้าจากการร่วม
แบ่งปันแนวคิดท่ีหลากหลายในกลุ่มและในขณะเดียวกนัก็ปรับเปล่ียนการสร้างส่ิงท่ีแทนความรู้ใน
สมอง (Knowledge Representation) ท่ีสนองตอบต่อแนวคิดท่ีหลากหลาย 
 5. การเรียน รู้ท่ี เหมาะสม (Learning Situated) ควรเกิดข้ึนในสภาพชั้ น เรียนจริง 
(Situated or anchored) “การเรียนรู้ตอ้งเหมาะสมกบับริบทของสภาพจริงหรือสะทอ้นบริบทท่ีเป็น
สภาพจริง” 
 6. การทดสอบเชิงการบูรณาการ (Testing Integrated) การทดสอบควรจะเป็นการ  
บูรณาการเขา้กบัภารกิจการเรียน (Task) ไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีแยกออกจากบริบทการเรียนรู้ “การ
วดัการเรียนรู้เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนใชโ้ครงสร้างความรู้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้เกิดการคิดใน
เน้ือหาการเรียนรู้นั้น ๆ” 
 
แนวคิดทฤษฎกีำรเรียนรู้แบบปัญญำนิยมหรือพุทธินิยม (Cognitive Theory) 
 การเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด กล่าวคือ กลุ่มทฤษฎีน้ีเช่ือว่าการเรียนรู้
ของมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงเร้าเพียงเท่านั้น หากแต่
การเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นมีความซับซ้อนเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มูล 
การสร้างความหมายและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและการดึงขอ้มูลออกมาใช้ในการกระท าและ  
การแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการท่ีจะสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง 
 จีน เพียเจท์ (Jean Piaget) เป็นนักชีววิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์แต่มีความสนใจศึกษา
ทางดา้นจิตวิทยาโดยเฉพาะในดา้นกระบวนการพฒันาทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่วยัแรกเกิดจนถึง
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วยัรุ่นเป็นบุคคลแรกท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูศึ้กษาความสามารถด้านความคิดมนุษยอ์ย่างเป็น
ระบบระเบียบ 
 เพียเจท์เช่ือว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์และ
ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่เกิดเพราะมนุษยทุ์กคนหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องมีการปรับตวัอยู่ตลอดเวลาผลจากกระบวนการดังกล่าวจะท าให้มนุษย์เกิด
ความสามารถของเชาวน์ปัญญาจากความเช่ือดังกล่าวเพียเจท์จึงได้ศึกษาความสามารถด้าน
สติปัญญาของเด็กอย่างละเอียดดว้ยการสร้างสถานการณ์เพื่อสังเกตพฤติกรรมของบุตรสาว 3 คน
ของเขาเป็นระยะเวลานานและไดท้  าบนัทึกไวอ้ยา่งต่อเน่ืองท าให้ไดข้อ้สรุปวา่ธรรมชาติของมนุษย์
มีพื้นฐานติดตวัตั้งแต่ก าเนิด 2 ชนิด คือ  
 1. การจดัและรวบรวม (Organization) เป็นการจัดและรวบรวมกระบวนการต่างๆ
ภายในให้เป็นระบบระเบียบอย่างต่อเน่ืองพร้อมกบัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้
เกิดภาวะสมดุลยจ์ากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 2. การปรับตวั (Adaptation) เป็นการปรับตวัเพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุลยก์บัส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการ 2 อยา่ง คือ 
  2.1 การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) หมายถึงการท่ีมนุษยมี์การ
ซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่เขา้สู่โครงสร้างของสติปัญญา (Cognitive Structure) หลงัจาก
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
  2.2 การปรับโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา (Accomodation) หมายถึงการปรับเปล่ียน
โครงสร้างของเชาวน์ปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึน 
 เพียเจท์ กล่าวว่า การพฒันาสติปัญญาและความคิดของมนุษยจ์ะตอ้งอาศยัทั้งการจดั
รวบรวมและการปรับตวัดงักล่าวซ่ึงลกัษณะความสามารถท่ีเกิดข้ึนจะด าเนินอยา่งค่อยเป็นค่อยไป
ซ่ึงจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลโดยมีองค์ประกอบส าคญัท่ีเสริมความสามารถทางสติปัญญา4
องคป์ระกอบ คือ (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541: 50) 
 วุฒิภาวะ (Maturation) คือ การเจริญเติบโตทางด้านสรีรวิทยามีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อ
การพฒันาสติปัญญาและความคิดโดยเฉพาะเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อ 
 ประสบการณ์  (Experience) ประสบการณ์ เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนาด้าน
สติปัญญาเพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งประสบการณ์ท่ีเกิด
จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติและประสบการณ์เก่ียวกบัการคิดหาเหตุผลและ
ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงสามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
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 การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) คือ การท่ีบุคคลไดรั้บการถ่ายทอด
ความรู้ดา้นต่าง ๆ จากบุคคลรอบขา้งเช่นพอ่แม่ผูป้กครองครูเป็นตน้กระบวนการพฒันา 
 สมดุลย์ (Equilibration) คือ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองซ่ึงอยู่ในตวัของแต่ละ
บุคคลเพื่ อปรับสมดุลของความสามารถทางสติปัญญาและความคิดไปสู่ขั้ น ท่ี สูงกว่าขั้ น
ความสามารถ เชาวปั์ญญา 
 เพียเจทไ์ดแ้บ่งขั้นความสามารถของเชาวน์ปัญญาออกเป็น 4 ขั้น คือ 
 ขั้ น ใช้ประสาทสัมผัสและกล้าม เน้ือ  (Sensorimotor Period) อายุ  0-2 ปี  เป็นขั้ น
ความสามารถทางความคิดและสติปัญญาก่อนระยะเวลาท่ีเด็กจะพูดเป็นภาษาได้การแสดงถึง
ความคิดและสติปัญญาของเด็กวยัน้ีจะเป็นในลกัษณะของการกระท าหรือการแสดงพฤติกรรม    
ต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนไหวเป็นลกัษณะของปฏิกิริยาสะทอ้นเช่นการดูดการมอง
การไขวค่วา้มีพฤติกรรมนอ้ยมากท่ีแสดงออกถึงความเขา้ใจเพราะเด็กยงัไม่สามารถแยกตนเองออก
จากส่ิงแวดลอ้มไดต้วัตนของเด็กยงัไม่ไดพ้ฒันาจนกวา่เด็กจะไดรั้บประสบการณ์ท าให้ไดพ้ฒันา
ตวัตนข้ึนมาแลว้เด็กจึงสามารถแยกแยะส่ิงต่าง ๆ ไดจ้นกระทัง่เด็กอายุประมาณ 18 เดือน จึงจะเร่ิม
แกปั้ญหาดว้ยตนเองไดบ้า้งและรับรู้เท่าท่ีสายตามองเห็น 
 ขั้นเร่ิมมีความคิดความเขา้ใจ (Pre-operational Period) อายุ 2-7 ปี เด็กวยัน้ีเป็นวยัก่อน
เขา้โรงเรียนและวยัอนุบาลยงัไม่สามารถใชส้ติปัญญากระท าส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ีความคิดของเด็ก
วยัน้ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เหตุผลอยา่งลึกซ้ึงไดว้ยัน้ีเร่ิมเรียนรู้การใช้ภาษา
และสามารถใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ไดค้วามสามารถวยัน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้น คือ 
 1. ขั้นก าหนดความคิดไวล่้วงหนา้ (Preconceptual Thought) อายุ 2-4 ปี ระยะน้ีเด็กจะมี
พฒันาดา้นการใชภ้าษารู้จกัใชค้  าสัมพนัธ์กบัส่ิงของมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆไดแ้ต่ยงัไม่
สมบูรณ์ไม่มีเหตุผลคิดเอาแต่ใจตัวเองอยู่ในโลกแห่งจินตนาการชอบเล่นบทบาทสมมติตาม
จินตนาการของตนเอง 
 2. ขั้นคิดเอาเอง (Intuitive Thought) อายุ 4-7 ปี ระยะน้ีเด็กสามารถคิดอยา่งมีเหตุผลข้ึน
แต่การคิดยงัเป็นลกัษณะการรับรู้มากกว่าความเขา้ใจจะมีความสามารถรับรู้อย่างรวดเร็วสามารถ
เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ป็นหมวดหมู่ทั้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัลกัษณะพิเศษของวยัน้ีคือ
เช่ือตวัเองโดยไม่ยอมเปล่ียนความคิดหรือเช่ือในเร่ืองการทรงภาวะเดิมของวตัถุ (Conservation) ซ่ึง 
เพียเจท ์เรียกวา่ Principle of Invaiance  
 ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Period ) อายุ 7-11 ปี
ระยะน้ีเด็กจะมีความสามารถทางความคิดและสติปัญญาอย่างรวดเร็วสามารถคิดอย่างมีเหตุผล
แบ่งแยกส่ิงแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ล าดับขั้นจดัเรียงขนาดส่ิงของและเร่ิมเข้าใจเร่ืองการคง
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สภาพเดิมสามารถน าความรู้หรือประสบการณ์ในอดีตมาแกปั้ญหาเหตุการณ์ใหม่ ๆ ไดมี้การถ่าย
โยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) แต่ปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุหรือส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมส่วนปัญหาท่ีเป็นนามธรรมนั้นเด็กยงัไม่สามารถแกไ้ด ้
 ขั้นใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Period) อายุ 11-15 ปี
ขั้นน้ีเป็นขั้นสูงสุดของความสามารถทางสติปัญญาและความคิดความคิดแบบเด็ก ๆ จะส้ินสุดลงจะ
เร่ิมคิดแบบผูใ้หญ่สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีเป็นนามธรรมด้วยวิธีการหลากหลายรู้จกัคิดอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์สามารถตั้ งสมมติฐานทดลองใช้เหตุผลและท างานท่ีต้องใช้สติปัญญาอย่าง
สลบัซบัซ้อนได ้เพียเจท ์กล่าววา่ เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีคิดเหนือไปกวา่ส่ิงปัจจุบนัสนใจท่ีจะสร้างทฤษฎี
เก่ียวกับทุกส่ิงทุกอย่างและมีความพอใจท่ีจะคิดพิจารณาเก่ียวกับส่ิงท่ีไม่มีตวัตนหรือส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมนกัจิตวทิยาเช่ือวา่การพฒันาความเขา้ใจจะพฒันาไปเร่ือยๆจนกระทัง่เขา้สู่วยัชรา 
 เพียเจท์ เช่ือว่า ความสามารถของเชาวน์ปัญญามนุษย์จะด าเนินไปเป็นล าดับขั้ น
เปล่ียนแปลงหรือขา้มขั้นไม่ได ้
 
แนวคิดทฤษฎกีำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) 
 เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) ออซูเบลเช่ือวา่การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียนหาก
การเรียนรู้นั้นสามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อน (Ausubel, 1963: 77-97)  การน าเสนอ
ความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์หรือกรอบความคิด (Advance Organizer)ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
แก่ผู ้เรียนก่อนการสอนเน้ือหาสาระนั้ น ๆ จะช่วยให้ผู ้เรียนได้เรียนเน้ือหาสาระนั้ นอย่างมี
ความหมายทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยมหรือทฤษฎีทางปัญญาหรือทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive 
Theory) ทฤษฎีน้ีเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิดท่ีเกิดจากการสะสมข้อมูลการสร้าง
ความหมายความสัมพนัธ์ของข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ทฤษฎีในกลุ่มน้ีท่ีส าคญัมี 5 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีเกสตลัท์ (Gestalt Theory) ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) 
ทฤษฎีความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมี
ความหม าย  (Theory of Meaningful Verbal Learning) ออ ซู เบ ล  (Ausubel, David, 1963) เป็ น
นกัจิตวิทยาแนวปัญญานิยม ออซูเบล กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียนหากการเรียนรู้
นั้นสามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อนหลกัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี คือ        
มีการน าเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์หรือกรอบแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูเ้รียน
ก่อนการสอนเน้ือหาสาระนั้น ๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาสาระนั้นอยา่งมีความหมาย 
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 ออซูเบล แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การเรียนรู้โดยการรับอยา่งมีความหมาย (Meaningful Reception Learning) 
 2.  การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจ าโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้วนกขุนทอง (Rote 
Reception Learning) 
 3. การเรียนรู้โดยการคน้พบอยา่งมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) 
 4.  การเรียนรู้โดยการคน้พบแบบท่องจ าโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้วนกขุนทอง (Rote 
Discovery Learning)  
 ออซูเบล สนใจท่ีจะหากฎเกณฑ์และวธีิการสอนการเรียนรู้อยา่งมีความหมายไม่วา่จะเป็น
โดยการรับหรือคน้พบ เพราะออซูเบลคิดวา่การเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนมากเป็นการท่องจ าโดยไม่คิด 
 ออซูเบล กล่าวว่า ทฤษฎีของท่านมีวตัถุประสงค์ท่ีจะอธิบายการเรียนรู้เก่ียวกบัพุทธิ
ปัญญาเท่านั้น (Cognitive Learning) ไม่รวมการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกการเรียนรู้
ทกัษะทางมอเตอร์ (Motor Skills Learning) และการเรียนรู้โดยการคน้พบ 
 ออซูเบล ไดบ้่งวา่การเรียนรู้อยา่งมีความหมายข้ึนอยูก่บัตวัแปร 3 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ส่ิง (Materials) ท่ีจะตอ้งเรียนรู้จะตอ้งมีความหมายซ่ึงหมายความวา่จะตอ้งเป็นส่ิงท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเคยเรียนรู้และเก็บไวใ้นโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure) 
 2.  ผูเ้รียนจะตอ้งมีประสบการณ์และมีความคิดท่ีจะเช่ือมโยงหรือจดักลุ่มส่ิงท่ีเรียนรู้
ใหม่ใหส้ัมพนัธ์กบัความรู้หรือส่ิงท่ีเรียนรู้เก่า 
 3.  ความตั้งใจของนกัศึกษาและการท่ีผูเ้รียนมีความรู้-คิดท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่
ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure) ท่ีอยูใ่นความทรงจ าแลว้ 
 ออซูเบล ไดแ้บ่งการเรียนรู้อยา่งมีความหมายเป็น 3 ประเภท คือ 
              1.  Subordinate Learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมายโดยมีวิธีการ                   
2 ประเภท คือ 
                     1.1 Deriveration Subsumption เป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่กบัหลกัการ
หรือกฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนมาแลว้โดยการไดรั้บขอ้มูลมาเพิ่ม เช่น มีคนบอกแลว้สามารถดูดซึมเขา้ไป
ในโครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้อยา่งมีความหมายโดยไม่ตอ้งท่องจ า 
                     1.2 Correlative Subsumption เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเกิดจากการขยายความ
หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีมาก่อนใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใหม่ 
        2.  Superordinate Learning เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมานโดยการจดักลุ่มส่ิงท่ีเรียน
ใหม่เขา้กบัความคิดรวบยอดท่ีกวา้งและครอบคลุมความคิดยอดของส่ิงท่ีเรียนใหม่เช่นสุนัขแมว
หมาเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
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    3.  Combinatorial Learning เป็นการเรียนรู้หลักการกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เชิงผสมในวิชา
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์โดยการใชเ้หตุผลหรือการสังเกตเช่นการเรียนรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งน ้าหนกักบัระยะทางในการท่ีท าใหเ้กิดความสมดุล 
 แนวทางการสอนท่ีไดจ้ากทฤษฎีน้ี  
 ใช้เทคนิคการสอนแบบ Advance Organizer คือ เป็นวิธีการสร้างการเช่ือมช่องว่าง
ระหว่างความรู้ท่ีผูเ้รียนได้รู้แล้ว (ความรู้เดิม) กับความรู้ใหม่ท่ีได้รับท่ีจ าเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อ
ผูเ้รียนจะไดมี้ความเขา้ใจเน้ือหาใหม่ไดดี้และจดจ าไดดี้ข้ึนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การจดัเรียบเรียงขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการใหเ้รียนรู้ออกเป็นหมวดหมู่หรือ 
 2. น าเสนอกรอบหลกัการกวา้ง ๆ ก่อนท่ีจะใหเ้รียนรู้ในเร่ืองใหม่หรือ 
 3. แบ่งบทเรียนเป็นหวัขอ้ท่ีส าคญัและบอกใหท้ราบเก่ียวกบัหวัขอ้ส าคญัท่ีเป็นความคิด
รวบยอดใหม่ท่ีจะตอ้งเรียน 
 
กำรคิดวเิครำะห์ตำมแนวของมำร์ซำโน 
 มาร์ซาโน (Marzano, 2001: 30-60) ไดพ้ฒันารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบ
ใหม่ประกอบดว้ยความรู้สามประเภทและกระบวนการจดักระท าขอ้มูล 3 ระดบั ดงัน้ี 
 ประเภทของความรู้ 
 1.  ขอ้มูลเน้นการจดัระบบความคิดเห็นจากขอ้มูลง่ายสู่ขอ้มูลยากเป็นระดบัความคิด
รวบยอดขอ้เทจ็จริงล าดบัเหตุการณ์สมเหตุและผลเฉพาะเร่ืองและหลกัการ 
 2.  กระบวนการเน้นกระบวนการเพื่อการเรียนรู้จากทกัษะสู่กระบวนการอตัโนมติัอนั
เป็นส่วนหน่ึงของความสามารถท่ีสั่งสมไว ้
 3.  ทกัษะเน้นการเรียนรู้ท่ีใชร้ะบบโครงสร้างกลา้มเน้ือจากทกัษะง่ายสู่กระบวนการท่ี
ซบัซอ้นข้ึน 
 กระบวนการจดักระท ากบัขอ้มูลมี 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัท่ี 1  ขั้นรวบรวมเป็นการคิดทบทวนความรู้เดิมรับข้อมูลใหม่และเก็บเป็น
คลงัขอ้มูลไวเ้ป็นการถ่ายโยงความรู้จากความจ าถาวรสู่ความจ าน าไปใช้ในการปฏิบติัการโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของความรู้นั้น 
 ระดบัท่ี 2  ขั้นเข้าใจเป็นการเข้าใจสาระท่ีเรียนรู้สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้
สัญลกัษณ์เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเขา้ใจประเด็นส าคญั 
 ระดบัท่ี 3  ขั้นวิเคราะห์เป็นการจ าแนกความเหมือนและความแตกต่างอยา่งมีหลกัการ
จดัหมวดหมู่ท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งช้ีขอ้ผิดพลาดไดก้าร
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ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้และการคาดการณ์ผลท่ีตามมาบนพื้นฐานของ
ขอ้มูล 
 ระดบัท่ี 4  ขั้นใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์เป็นการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีไม่มีค  าตอบ
ชดัเจนการแกไ้ขปัญหาท่ียุง่ยากการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างและการพิจารณาหลกัฐานสู่การ
สรุปสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนการตั้งขอ้สมมติฐานและการทดลองสมมติฐานนั้นบนพื้นฐาน
ของความรู้ 
 ระดบัท่ี 5  ขั้นบูรณาการความรู้เป็นการจดัระบบความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
ท่ีก าหนดการก ากบัติดตามการเรียนรู้และการจดัขอบเขตการเรียนรู้ 
   
 
       
 
 
 
 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัศิลปะ (Art) 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2493) ก าหนดวา่ ศิลปะเป็นค านามหมายถึง ฝีมือ 
ฝีมือทางการช่าง การแสดงออกมาใหป้รากฏข้ึนไดอ้ยา่งน่าพึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 
 พจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2530) อธิบายไวว้า่ ศิลปะ คือ ผลแห่ง
พลังความคิดสร้างสรรค์มนุษยท่ี์แสดงออกในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความ
ประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ตามอจัฉริยภาพพุทธิปัญญา ประสบการณ์ ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี หรือความเช่ือในลทัธิศาสนา โดยศิลปะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น2ประเภท ใหญ่ ๆ 
คือ วจิิตรศิลป์ (Fine Art) และประยกุตศิ์ลป์ (Applied Art) 
 ไคลฟ์ เบลล์ (Clive Bell, 1913) นิยามศิลปะวา่ ศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake)เพื่อ
ยกระดบัสังคม ไม่ใช่เพื่อชีวิต ไม่ใช่การแสดงออกความรู้สึกแต่เป็นความเพลิดเพลินในดา้นเส้นสี 
และรูปทรง (Art as form) 
 โรเจอร์ ฟราย (Roger Fry, 1937) จิตรกรและนักวิจารณ์ศิลปะเป็นผูห้น่ึงท่ีสนับสนุน
แนวคิดวา่ ศิลปะคือการแสดงออกทางอารมณ์ หรือส่ิงท่ีอยู่ภายในของชีวิตและธรรมชาติ คือ การ
แสดงออกหรือเป็นตวัแทนของอารมณ์ความรู้สึก ความคิดแล้ว งานนั้นจะต้องแสดงคุณค่าของ

มำร์ซำโน 

1. การจ าแนก        2. การจดัหมวดหมู่ 

3. การเช่ือมโยง     4. การสรุปความ 

5. การประยกุต ์
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รูปทรง องค์ประกอบทางศิลปะอนัไดแ้ก่ เส้น น ้ าหนกั ระวาง (Space) สี และลกัษณะผิวดว้ยจึงถือ
วา่เป็นงานท่ีมีคุณค่า 
 ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy, 1965) ให้ทรรศนะว่า ศิลปะเป็นการแสดงออกด้าน
อารมณ์และความรู้สึก เพื่อส่ือสารไปยงัผูอ่ื้นให้เกิดการรับรู้ สรุปได้ว่า ศิลปะคือ การส่ือสาร
ระหวา่งมนุษย ์ในขณะท่ีภาษาส่ือสารความคิด แต่ศิลปะส่ือสารความรู้สึก 
 ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) นักจิตวิทยาอธิบายตามหลกัจิตวิทยาว่า 
ความฝันเป็นจินตนาการชนิดหน่ึง ซ่ึงไดรั้บการกระตุน้จากจิตใตส้ านึก มนุษยทุ์กคนต่างมีความ               
คิดฝัน ซ่ึงความฝันนั้นหลาย ๆ คร้ังไม่สามารถสมหวงัได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ศิลปะ                 
จะถ่ายทอดความฝันผ่านการแสดงออกทางศิลปะ โดยแปลความฝันเป็นรูปทรงหรือสัญลกัษณ์ท่ี
ไม่ใช่การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ดงันั้น ศิลปะจึงเป็นผลสืบเน่ืองจากความฝัน ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกความปรารถนาอนัถูกเก็บซ่อนไวใ้นจิตใตส้ านึก (Art as Wish-fulfillment) 

 ชลูด น่ิมเสมอ (2534) ศิลปินและนกัวิชาการดา้นศิลปะของประเทศไทย ไดอ้ธิบายถึง
ความหมายทางศิลปะว่า ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน เพื่อแสดงออกซ่ึงอารมณ์ ความรู้สึก  
สติปัญญา ความคิด และ/หรือความงาม   

 ปรีชา เถาทอง (2557): ศิลปินและนกัวิชาการดา้นศิลปะของประเทศไทย ได้ให้แนวคิด
ความหมายไวว้า่ ศิลปะไม่วา่จะแสดงออกในแบบใด ลว้นเร่ิมจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นใจ หรือมโนทศัน์หรือ
แนวความคิด (Concept) ทั้ งส้ิน ในศิลปะแบบ Perceptual Art แนวความคิด (Concept) เป็นเพียง
จุดเร่ิมต้นของการสร้างรูปทรง เพื่อแสดงความรู้สึก อารมณ์สะเทือนใจ ความงามหรือการ
แสดงออกทางปัญญา จากบทความเร่ือง “ศิลปะเป็นการสร้างองค์ความรู้การสร้างสรรค์ศิลปะ
วชิาการ สร้างสรรคศิ์ลปะวจิยัการวจิยัศิลปะ” 
 จากแนวคิดของนักวิชาการ นกัจิตวิทยาขา้งตน้ท่ีไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลกสามารถ
กล่าวสรุป ความหมายไดว้่า ศิลปะ หมายถึง การส่ือสารความรู้สึกนึกคิดผ่านการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ของมนุษย ์ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความประทบัใจแทนการ
ส่ือสารด้วยภาษาหรือวาจา สามารถแบ่งไดเ้ป็น วิจิตรศิลป์ (Fine Art) และประยุกต์ศิลป์ (Applied 
Art) 
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ตารางท่ี 2  สังเคราะห์ความหมายของศิลปะ 
 

นกัวชิาการ ความหมาย ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน 
(2493) 

ศิลปะเป็นค านามหมายถึงฝีมือฝีมือทางการ
ช่างการแสดงออกมาให้ปรากฏข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าพึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ 

ศิลปะหมายถึงการส่ือสารความรู้สึกนึก
คิดผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ของมนุษย์ปรากฏ ซ่ึงสุนท รียภาพ
อ าร ม ณ์ ค ว าม รู้ สึ ก นึ ก คิ ด ค ว าม
ประทับใจแทนการส่ือสารด้วยภาษา
หรือวาจาสามารถแบ่งได้เป็นวิจิตร
ศิล ป์  (Fine Art) และประยุกต์ ศิ ล ป์ 
(Applied Art) 

พจนานุกรมศพัท ์
ศิลปะฉบบั 
ราชบณัฑิตยสถาน 
(2530) 

ผลแห่งพลงัความคิดสร้างสรรคม์นุษยท่ี์ 
แสดงออกในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ใหป้รากฏซ่ึง 
สุนทรียภาพความประทบัใจหรือความ 
สะเทือนอารมณ์ตามอจัฉริยภาพ 
พทุธิปัญญาประสบการณ์ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีหรือความเช่ือในลทัธิศาสนา 
โดยศิลปะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วจิิตรศิลป์ (Fine Art) 
และประยกุตศิ์ลป์ (Applied Art) 

 

ไคลฟ์เบลล ์
(Clive Bell, 1913) 

ศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake) เพื่อ 
ยกระดบัสงัคมไม่ใช่เพ่ือชีวติไม่ใช่การ 
แสดงออกความรู้สึกแต่เป็นความ 
เพลิดเพลินในดา้นเสน้สีและรูปทรง (Art as  
form) 

 

โรเจอร์ฟราย 
(Roger Fry, 1937) 

จิตรกรและนกัวจิารณ์ศิลปะเป็นผูห้น่ึงท่ี 
สนบัสนุนแนวคิดวา่ศิลปะ คือ การ 
แสดงออกทางอารมณ์หรือส่ิงท่ีอยูภ่ายใน 
ของชีวติและธรรมชาติคือการแสดงออ 
หรือเป็นตวัแทนของอารมณ์ความรู้สึก 
ความคิดแลว้งานนั้นจะตอ้งแสดงคุณค่าของ 
รูปทรงองคป์ระกอบทางศิลปะ อนัไดแ้ก่ 
เสน้น ้ าหนกัระวาง (Space) สีและลกัษณะ 
ผิวดว้ยจึงถือวา่เป็นงานท่ีมีคุณค่า 
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ตารางท่ี 2  สังเคราะห์ความหมายของศิลปะ  (ต่อ) 
 

นกัวชิาการ ความหมาย ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
ซิกมนัดฟ์รอยด์
(Sigmund Freud, 
1856-1939) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความฝันเป็นจินตนาการชนิดหน่ึงซ่ึงไดรั้บ 
การกระตุน้จากจิตใตส้ านึกมนุษยทุ์กคน  
ต่างมีความคิดฝันซ่ึงความฝันนั้นหลาย ๆ 
คร้ัง ไม่สามารถสมหวงัไดใ้นโลกแห่งความ 
เป็นจริงแต่ศิลปะจะถ่ายทอดความฝันผา่น 
การแสดงออกทางศิลปะโดยแปลความฝัน 
เป็นรูปทรงหรือสญัลกัษณ์ท่ีไม่ใช่การ 
แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมาดงันั้นศิลปะ 
จึงเป็นผลสืบเน่ืองจากความฝันซ่ึงเป็นการ 
แสดงออกความปรารถนาอนัถูกเก็บซ่อนไว ้
ในจิตใตส้ านึก (Art as Wish-fulfillment) 

 

ปรีชา เถาทอง (2557)  
 
 
 
 
  
 
 

ศิลปะไม่วา่จะแสดงออกในแบบใด  
ลว้นเร่ิมจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นใจ หรือมโนทศัน์ 
หรือแนวความคิด (Concept) ทั้งส้ิน  
ในศิลปะแบบ Perceptual Art แนวความคิด 
(Concept) เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของการสร้าง 
รูปทรง เพื่อแสดงความรู้สึก อารมณ์ 
สะเทือนใจ ความงามหรือการแสดงออก 
ทางปัญญา 

 

ชลูด  น่ิมเสมอ 
(2534)  
 

ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น  
เพื่อแสดงออกซ่ึงอารมณ์  ความรู้สึก 
สติปัญญา  ความคิด และ/หรือความงาม   

 

 
 ประเภทของศิลปะ 
 การแบ่งประเภทของศิลปะ ไดมี้ผูจ้ดัไวต่้างกนัหลายแนวคิด ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. วจิิตรศิลป์ (Fine Art) เดิมเรียกวา่ ประณีตศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีมุ่งเนน้คุณค่า
ทางความงามเป็นส าคญั เป็นผลงานท่ีตอบสนองดา้นจิตใจมากกวา่ประโยชน์ใชส้อยประกอบดว้ย 
  1.1  ทศันศิลป์ 
  1.2  ดุริยางคศิลป์ 
  1.3  นาฏยศิลป์ 
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  1.4  สถาปัตยกรรม 
  1.5  วรรณกรรม 
 2. ประยุกตศิ์ลป์ (Applied Art) หรือประยุกตศิ์ลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์
ข้ึนเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ โดยใช้หลักการทางสุนทรียภาพ ประกอบด้วย 
มณัฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ พานิชยศิลป์ หตัถศิลป์ และการออกแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ความหมายของศิลปศึกษา คือวิชาท่ีว่าด้วยการเรียนการสอนศิลปะ เช่น ทฤษฎีศิลป์
ประวติัศาสตร์ศิลป์ (เปล้ือง ณ นคร, พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบณัฑิตยสถาน, เขา้ถึงเม่ือ 9 
สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://dictionary.sanook.com/.) 
 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรจัดกจิกรรมศิลปะ 
 การศึกษาศิลปะเป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการทางการศึกษามาสโลว์ 
(Maslow) ศาสตราจารยท์างจิตวทิยาของมหาวทิยาลยัแบรนดิสไดใ้ห้ทศันะวา่ศิลปะมีความสัมพนัธ์
ค่อนข้างแนบแน่นกับจิตวิทยาและชีววิทยาของเอกัตบุคคลนั่นคือ ศิลปะเป็นปัจจัยสร้าง
ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาดงันั้นครูจึงใช้ประโยชน์และความส าคญัจากศิลปะช่วยสริม
สร้างบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและพึงปรารถนาให้แก่ผูเ้รียนเพราะศิลปะสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนได ้
หลายดา้น 
 1.  ศิลปะช่วยความสามารถทางดา้นอารมณ์การวาดเขียนช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
ทางอารมณ์ดีข้ึนระดบัของความสามารถข้ึนอยู่กบัการแสดงออกมาจากรูปภาพซ่ึงเป็นผลงานของ
นกัศึกษาเองระดบัของการแสดงตวัตนจะมีตั้งแต่การความสามารถขั้นต ่าซ่ึงการวาดรูปซ ้ า ๆ ออกมา
เป็นพิมพเ์ดียวกนัหมด จนกระทัง่ถึงความสามารถขั้นสูงซ่ึงสามารถวาดภาพอยา่งมีความหมายและ
มีความส าคญัต่อตวัเขาเอง จุดน้ีเองท่ีผูเ้รียนปล่อยอารมณ์ไดดี้ท่ีสุดเขาแสดงออกจากส่ิงท่ีเขาอยากท า 

 2.  ศิลปะช่วยความสามารถทางสติปัญญาความสามารถทางสติปัญญาของนกัศึกษาเรา
สามารถสังเกตเห็นได้จากความสามารถของการรู้จกัตนเองและสภาพแวดล้อม ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
น ามาใชใ้นขณะท่ีวาดรูป จะช้ีใหเ้ห็นระดบัของสติปัญญา 

 3.  ศิลปะช่วยความสามารถทางร่างกายความสามารถทางกายในงานของนักเรียนจะ
สังเกตได้จากความสัมพนัธ์ของการมองเห็นและการใช้กลา้มเน้ือมือ การควบคุมการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย  

 4.  ศิลปะช่วยความสามารถทางการรับรู้ความเจริญเติบโตและการเรียนรู้ทางประสาท
สัมผสัเป็นส่วนส าคญัของประสบการณ์วิชาศิลปะโดยครูเป็นผูส่้งเสริมการรับรู้สร้างประสบการณ์
ทางการเห็น ฝึกการสังเกต ฝึกความละเอียดอ่อน มีความประณีตในการจดั ควรจดักิจกรรมเชิง    
สร้างสรรคเ์พื่อความสามารถทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึน 
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 5.  ศิลปะช่วยความสามารถทางดา้นสังคมความสามารถทางสังคม จะเห็นได้จากความ
พยายามในการสร้างสรรค์ ภาพเขียนและภาพวาดต่าง ๆ จะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก      
นึกคิดของเด็กท่ีมีต่อประสบการณ์ของตนเองและของผูอ่ื้น  

 6.  ศิลปะช่วยความสามารถทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์
 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์  (2543: 37-39) กล่าวว่า ความส าคัญของศิลปะมีผลต่อการ

ด ารงชีวติ ชีวติของมนุษยไ์ดอ้ยา่งน่าอศัจรรยด์งัน้ี 
  1.  ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย โดยการระบายความรู้สึกนึกคิด หรือความคับข้องใจ
ออกมาเพราะความรู้สึกของมนุษย์นั้ นมีทั้ งความสุข ความทุกข์ความเจ็บปวด ความฝัน และ
ความหวงัความรู้สึกเหล่าน้ีสามารถระบายออกไดโ้ดยผา่นส่ือทางศิลปะอยา่งอิสระ 
  2.  ศิลปะเพื่อการพัฒนาจิตใจ ความส าคัญของศิลปะในแง่การพัฒนาจิตใจนั้ น               
เบอร์นาร์ด (Bernaed) นกัจิตวิทยา ไดก้ล่าววา่ คนท่ีมีสุขภาพจิตดีคือคนท่ีท างานในหน้าท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความช่ืนชมยินดีในงานท่ีท ามีความเอ้ือเฟ้ือ เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และไม่มีอารมณ์
เครียดจนเกินไปนกั ดงันั้น ถา้จิตใจปกติท างานต่าง ๆ ก็จะส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
  3.  ศิลปะเพื่อพฒันาสังคม ศิลปะเป็นส่ือส าคญัท่ีช่วยให้สัมพนัธภาพของคนในสังคม
ด าเนินไปอยา่งสงบสุข เพราะสามารถท่ีจะใช้ศิลปะเป็นตวักลางในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั 
ดังเห็นได้จากเอเซีย ท่ีได้รวมอาประเทศทั้ ง 10 ประเทศ มารวมกลุ่มกัน โดยใช้ศิลปะ และ
วฒันธรรมเป็นส่ือเช่ือมสัมพนัธไมตรีของแต่ละประเทศ 

 4.  ศิลปะเพื่อการบ าบัด ความส าคัญของศิลปะในเร่ืองของการบ าบัดสารนุกรม
ศึกษาศาสตร์ ปี 2539 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การบ าบดัดว้ยศิลปะ (Art Therapy) หมายถึงการ
ใช้กิจกรรมศิลปะ หรือผลงานศิลปะ เพื่อวิจยัหาข้อบกพร่องของบุคคลท่ีกลไกการท างานของ
ร่างกายหยอ่นสมรรถภาพซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากความผดิปกติบางประการของกระบวนการทางจิต
และเพื่อใชกิ้จกรรมศิลปะท่ีเหมาะสม ช่วยในการรักษาใหมี้สุขภาพดีข้ึน 
 
หลกักำร แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
 ควำมหมำย 
 มีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนการสอนดว้ยศิลปะเป็นไวม้ากมาย 
ดงัน้ี 
 ชิดเซนตมี์ไฮล ์ดิวอ้ี เกรเดล ยพูิทิสและสมิธริม (Csikszentmihalyi, 1996; Dewey, 1934; 
1938; Gradle, 2009; Upitis and Smithrim, 2003) กล่าวว่า ความเฉพาะตวัของศิลปะช่วยให้ผูเ้รียน
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ใชศิ้ลปะในการเสนอประสบการณ์ ความคิด จิตวิญญาณ เช่นเดียวกบัการแสดงออกส่วนบุคคล เป็น
การส่งเสริมความเป็นบุคคลและความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ 
 ลีโอนาร์ด เบิร์นเสตน (Leonard Bernstein, 1992) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัชั้นเรียน ครูตอ้งให้ความส าคญัโดยใช้ ศิลปะกบัทุกดา้นของหลกัสูตรท่ีไดจ้าก การอ่านการ
เขียน ประวติัศาสตร์ คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการจดัการเรียนการสอนด้วย      
“ประสบการณ์ การสืบเสาะ การคิดสร้างสรรค์ และการสะทอ้นคิด” ครูผูส้อนจะใช้ผลงานช้ินเอก
ทางศิลปะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการจดัระเบียบรูปแบบการสอนตามเน้ือหาของหลกัสูตร 
 แอน แพทเทอสัน และคณะ (2009: 13) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
คือการน าศิลปะเขา้มาบูรณาการในการจดัการศึกษา คือ จดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการท า
ศิลปะหรือการใช้ศิลปะในการถ่ายโอนความรู้ในรายวิชาท่ีไม่ใช่ศิลปะ ยกตวัอย่างเช่น การละคร 
การแสดงสามารถน ามาบูรณาการในรายวิชาประวติัศาสตร์ หรือการแต่งเพลงจะช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจคอนเซ็ปวิชาคณิตศาสตร์ไดดี้ยิ่งข้ึน การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานมกัเน้น
บทบาทผูเ้รียนให้เป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม และบทเรียนท่ีน ามาใช้สอนนั้นสามารถออกแบบใน
การน าศิลปะมาบูรณาการเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีมิใช่ศิลปะไดดี้ยิง่ข้ึน 
 แอน แพทเทอสัน และคณะ (2009: 4) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานคือการส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าศิลปะมาใช ้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่
ศิลปะเพียงอย่างเดียว เช่น วิชาการอ่านการเขียน วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ      
ท่ีถูกก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 2010: 5) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานได้
เสนอความหลากหลายของวิธีการในการเป็นนักจัดการทางการศึกษาและความเป็นผู ้น า  
ผูป้ฏิบติังาน นกัพฒันาองคก์ร การใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนจะน าไปสู่การ
เรียนรู้และการพฒันาของแต่ละองค์กร จะช่วยพฒันาจินตนาการ พื้นท่ีความคิดและเหตุผลเชิง
นามธรรม 
 นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 2010: 13) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ด้วยศิลปะเป็นฐาน คือ
กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาท่ีกวา้งและหลากหลาย ส าหรับนักการจดัการทางการศึกษาผูน้ า  
ผูป้ฏิบติังานการพฒันาองค์กร โดยใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือ เป็นวิธีการสอนท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ 
และการพฒันาความเป็นตวัเองของแต่ละองค์กร เป็นการเอ้ือต่อองค์กรในการจดัการเรียนรู้และ   
การพฒันา 
 โรเบิร์ต ลินช์ (Robert Lynch, อา้งถึงใน Nick Nissley, 2010: 10) กล่าวว่า การจดัการ
เรียนรู้ด้วยศิลปะเป็นฐาน สามารถช่วยพฒันาจินตนาการและเช่นเดียวกบัความคิดเชิงพื้นท่ีและ
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เหตุผลเชิงนามธรรม น่ีคือทกัษะท่ีส าคญัส าหรับวนัพรุ่งน้ี ในการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจโลก 
 ลินดา ไนแมน (2558) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
สามารถน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ ในการสร้างความรู้สึกปลอดภยั สร้างความเช่ือมั่นไวว้างใจและ
ก่อให้เกิดค่านิยมร่วมกนั เป็นการเปล่ียนการรับรู้ จินตนาการของสมองซีกขวากบัการใชต้รรกะของ
สมองซีกซา้ย และการวเิคราะห์ เป็นการเพิ่มความสามารถในการความคิดกา้วหนา้และขอ้มูลเชิงลึก
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ เป็นวิธีการแบบสหวิทยาการเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นแนวทาง ใน
รายวิชาท่ีมิใช่ศิลปะเท่านั้น เช่นความเป็นผูน้ าและการจดัการในเชิงธุรกิจก็ได ้ รูปแบบของศิลปะ
รวมถึงภาพวาด การแกะสลกั ละครนิทาน บทกวหีรือเพลง เป้าหมายของการเรียนรู้ศิลปะท่ีใชไ้ม่ได้
ท่ีจะสอนคนใหเ้ป็นศิลปิน แต่เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการด่ืมด ่าศิลปะท่ีจะ
ช่วยใหผู้ค้นไดรั้บขอ้มูลเชิงลึกแบบใหม่ 
 เบอร์นาฟอร์ด บราวน์ โดเฮต้ี  และแมครอเลนท์  (Burnaford, Brown, Doherty and 
McLaughlin, 2007) กล่าววา่ ในทางการศึกษา การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน คือส่วนหน่ึงของการ
จดัการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถบูรณาการให้เขา้กบัธรรมชาติความรู้ของนกัศึกษาและธรรมชาติ
ของรายวิชาได้ ส่งเสริมการประมวลผล การน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทุก ๆ
รายวชิาท่ีมิใช่ศิลปะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Artful Thinking (Project Zero) พฒันาโดย Harvard Graduate  School of Education กล่าว
ว่า การใช้ศิลปะเป็นฐาน คือ การพฒันาให้ผูเ้รียนได้พฒันากระบวนการเช่ือมโยงความคิด เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะและกลุ่ม
รายวชิาอ่ืน ๆ 
 เทย์เลอร์ และแลดคลิน (2009: 56-60) ได้กล่าวถึง แนวคิดศิลปะเป็นฐานว่าการคิด
สร้างสรรคต์อ้งการลงมือปฏิบติัจริง 
 จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สามารถสังเคราะห์ความหมายของการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานไดด้งัน้ี คือ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการน าศิลปะหรือ
ผลงานทางศิลปะมาเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมการสร้างจินตนาการของนกัศึกษาในรายวชิาอ่ืน ๆ
ท่ีนอกเหนือจากวิชาศิลปะท่ีถูกก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เป็นกลยุทธ์ในการสร้างจินตนาการส าหรับ
ผูเ้รียน ทั้งน้ียงัเป็นพื้นฐานทกัษะท่ีส าคญัในการพฒันาความเป็นผูน้ าองค์กร ผูน้ าทางการศึกษา     
อีกดว้ย 
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ตารางท่ี 3  สังเคราะห์ความหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 

นกัวชิาการ ความหมาย ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
แอน แพทเทอสนั และคณะ
(2009: 4) 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานคือ 
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าศิลปะมาใช ้ในการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ศิลปะ 
เพียงอยา่งเดียว เช่น วชิาการอ่านการเขียน วชิา 
สงัคมศึกษา วชิาคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืน ๆ ท่ีถูก 
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

การจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีการน าศิลปะ
หรือผลงานทางศิลปะ 
มาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ส่งเสริมการสร้าง
จินตนาการของ
นกัศึกษาในรายวชิาอ่ืนๆ
ท่ีนอกเหนือ จากวชิา
ศิลปะท่ีถูกก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร เป็นกลยทุธ์ใน
การสร้างจินตนาการ
ผูเ้รียน เป็นทกัษะท่ี
ส าคญัในยคุศตวรรษท่ี
21 ทั้งน้ียงัเป็นพ้ืนฐาน
ทกัษะท่ีส าคญัในการ
พฒันาความเป็นผูน้ า
องคก์ร ผูน้ าทางการ
ศึกษาอีกดว้ย 

ลีโอนาร์ด เบิร์นเสตน
(Leonard Bernstein, 1992) 

กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นเรียน 
 ครูตอ้งใหค้วามส าคญัโดยใช ้ศิลปะกบัทุกดา้น 
ของหลกัสูตรท่ีไดจ้าก การอ่าน การเขียน 
ประวติัศาสตร์ คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ผา่น 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนดว้ย 
  “ประสบการณ์ การสืบเสาะ การคิดสร้างสรรค ์
 และการสะทอ้นคิด” ครูผูส้อนจะใชผ้ลงานช้ินเอก 
ทางศิลปะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการจดัระเบียบรูปแบบ 
การสอนตามเน้ือหาของหลกัสูตร 

ลินดา ไนแมน, เขา้ถึงเม่ือ 25 
กนัยายน 2558, เชา้ถึงไดจ้าก
http://www.creativityatwork
.com/  

กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้
ศิลปะเป็นฐาน สามารถน าไปใชเ้ป็นกลยทุธ์ ในการ 
สร้างความรู้สึกปลอดภยั สร้างความเช่ือมัน่ 
ไวว้างใจและก่อใหเ้กิดค่านิยมร่วมกนั เป็นการ 
เปล่ียนการรับรู้ จินตนาการ ของสมองซีกขวากบั 
การใชต้รรกะของสมองซีกซา้ย และการวเิคราะห์ 
 เป็นการเพ่ิมความสามารถในการความคิดกา้วหนา้ 
และขอ้มูลเชิงลึกท่ีน าไปสู่ ความส าเร็จ 

แอน แพทเทอสนั และคณะ
(2009: 13) 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน คือ 
การน าศิลปะเขา้มาบูรณาการในการจดัการศึกษา 
 คือจดัการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการท าศิลปะ 
หรือการใชศิ้ลปะในการถ่ายโอนความรู้ในรายวชิา 
ท่ีไม่ใช่ศิลปะ ยกตวัอยา่งเช่น การละคร การแสดง 
สามารถน ามาบูรณาการในรายวชิาประวติัศาสตร์  
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ตารางท่ี 3  สังเคราะห์ความหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 
 

นกัวชิาการ ความหมาย ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
 หรือการแต่งเพลงจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจคอนเซ็ป 

วชิาคณิตศาสตร์ไดดี้ยิง่ข้ึนการจดัการเรียนการสอน 
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานมกัเนน้บทบาทผูเ้รียนใหเ้ป็น 
ผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม และบทเรียนท่ีน ามาใชส้อน 
นั้นสามารถออกแบบในการน าศิลปะมาบูรณาการ 
เพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีมิใช่ศิลปะ 
ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 
2010: 5) 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานได ้
เสนอความหลากหลายของวธีิการในการเป็น 
นกัจดัการทางการศึกษาและความเป็นผูน้ า 
 ผูป้ฏิบติังาน นกัพฒันา องคก์ร การใชศิ้ลปะเป็น 
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนจะน าไปสู่การ 
เรียนรู้และการพฒันาของแต่ละองคก์ร จะช่วย 
พฒันาจินตนาการ พ้ืนท่ีความคิดและเหตุผลเชิง 
นามธรรม ผูจ้ดัการ และผูน้ า เช่นเดียวกบั ท่ีเอ้ือต่อ 
การ เรียนรู้ขององคก์ร และการพฒันา 

 

นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 
2010: 13) 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยศิลปะเป็นฐาน คือ 

กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาท่ีกวา้งและ 

หลากหลาย ส าหรับนกัการจดัการทางการศึกษา 

ผูน้ า  ผูป้ฏิบติังานการพฒันาองคก์ร โดยใชศิ้ลปะ 

เป็นเคร่ืองมือ เป็นวธีิการสอนท่ีจะน าไปสู่การ 

เรียนรู้ และการพฒันาความเป็นตวัเองของแต่ละ 

องคก์ร เป็นการเอ้ือองคก์รในการจดัการเรียนรู้และ 

การพฒันา 

 

โรเบิร์ต ลินช ์(Robert 
Lynch, อา้งถึงใน Nick 
Nissley, 2010: 10) 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยศิลปะเป็นฐาน สามารถช่วย 
พฒันาจินตนาการและเช่นเดียวกบัความคิดเชิง 
พ้ืนท่ีและเหตุผลเชิงนามธรรม น่ีคือทกัษะท่ีส าคญั 
ส าหรับวนัพรุ่งน้ี ในการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ของเศรษฐกิจโลก 
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ตารางท่ี 3  สังเคราะห์ความหมายของการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 
 

นกัวชิาการ ความหมาย ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
ชิดเซนตมี์ไฮล ์ดิวอ้ี เกรเดล 
ยพูิทิสและสมิธริม
(Csikszentmihalyi, 1996; 
Dewey, 1934; 1938; Gradle, 
2009; Upitis and Smithrim, 
2003) 

ความเฉพาะตวัของศิลปะช่วยใหผู้เ้รียนใชศิ้ลปะใน 
การเสนอประสบการณ์ ความคิด จิตวญิญาณ 
เช่นเดียวกบัการแสดงออกส่วนบุคคล เป็นการ 
ส่งเสริมความเป็นบุคคลและความมุ่งมัน่ในการ 
เรียนรู้ 

 

เบอร์นาฟอร์ด บราวน์  
โดเฮต้ี และแมครอเลนท์
(Burnaford, Brown, Doherty 
and McLaughlin, 2007) 

ในทางการศึกษา การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 คือส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึง 
สามารถบูรณาการใหเ้ขา้กบัธรรมชาติความรู้ของ 
นกัศึกษาและธรรมชาติของรายวชิาได ้ส่งเสริม 
 การประมวลผล การน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ 
จดัการเรียนการสอนทุก ๆ รายวชิาท่ีมิใช่ศิลปะได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

Artful Thinking(Project 
Zero) พฒันาโดย Harvard 
Graduate  School of 
Education 

การพฒันาใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการ 
เช่ือมโยงความคิด เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการคิดอยา่งมี 
เหตุผล ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ใน 
รายวชิาศิลปะและกลุ่มรายวชิาอ่ืน ๆ 

 

เทยเ์ลอร์ และแลดคลิน
(2009: 56-60) 

การคิดสร้างสรรคต์อ้งการลงมือปฏิบติัจริง  

 
 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
 มีนกัการศึกษาไดเ้สนอแนวคิด รูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ไวด้งัน้ี คือ Georgette Yakman, สหรัฐอเมริกา (2006) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนท่ีเรียกวา่ STE@M  
Education โดยมีหลกัการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสเต็ม
ศึกษา (STEM Education Approach) 2)  กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ (Art Intrigate Approach) 
3) กลวิธีการจดัการเรียนรู้ของมาร์ซาโน (Marzano Strategies)  4) แนวการจดัล าดบัความคิดของบลูม 
(Bloom’s taxonomy) 5) ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู ้เรียนเอง (Constructivism) 6) ทฤษฎีพหุ
ปัญญา (Multiple Intelligences) 7) การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based 
Learning Approach) และ 8) แนวคิดทฤษฎีเครือข่ายผูป้ฏิบติัการ (Actor Network Theory) โดยมี
รายละเอียดของรูปแบบการสอนคือ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ STEAM เป็นกรอบของการ
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เรียนรู้ท่ีน ากระบวนการและวชิาในกลุ่มศิลปศาสตร์ (Art) มาบูรณาการเขา้กบัการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEM ซ่ึงมุ่งเน้นความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ 
 ทั้ งน้ีโดยรูปแบบของ STEAM สามารถพิสูจน์ได้ มีความเช่ือมโยงสามารถปรับใช้
ในทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  โดยอาศัยการถ่ายโอน รักษา สร้างสรรค์ และพัฒนา
องค์ประกอบในการจัดการศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอนทั้ งหลักสูตร ตลอดจนตัว
สถาบนัการศึกษา ในการใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบสหวิชาซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและมีความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง โดยประเภทของศิลปะท่ีน ามา
บูรณาการไดแ้ก่ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ในทุก ๆ แขนง ประกอบดว้ย  
 1. Language Arts ไดแ้ก่ วรรณศิลป์ ศิลปะดา้นภาษา  ศิลปะดา้นการใชเ้สียง 
 2. Physical Arts ไดแ้ก่ (การละคร นาฏศิลป์ กิจกรรมเขา้จงัหวะ)  
 3. Fine Arts (ทศันศิลป์) 
 4. Music Arts (คีตศิลป์) 
 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานมาสามารถน าไปใชไ้ดก้บัระดบัชั้นเรียน 
ความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนแบบสหวิชา ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้
ท่ีสนุกสนานและมีความรู้ท่ีคงทน และผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ไดต่้อไป ในระดบั
โรงเรียนและระดบัชุมชน รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ STEAM น้ียงัสามารถ ขยายผลไปสู่ระดบั
การบริหารจัดการทั้ งหลักสูตร  และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนซ่ึงดึงชุมชนเข้ามามี
ปฏิสัมพนัธ์และมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ในองคร์วมโดยมีศิลปะเป็น
ตวัเช่ือม 
 โรบิน รูน่ี (Robin Rooney, 2004: 2-5) ได้กล่าวถึง การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานว่า 
สามารถน าไปใช้ได้ในระดบัองค์กร ระดบัโรงเรียน ระดบัชั้นเรียน และลงสู่ระดบัตวัผูส้อน และ
ผูเ้รียนท่ีมีความพิเศษโดยไดส้รุปแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานไว้
ดงัน้ี คือ  
 Artful Thinking (Project Zero) พั ฒ น าโด ย  Harvard Graduate School of Education 
ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s) โดยมีแนวคิดทฤษฎีคือ 1) กระบวนการบูรณา
การทางศิลปะ (Art Intrigate Approach) 2) แนวการจดัล าดบัความคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
3) ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) 4) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
และ 5) ทฤษฎีความสามารถทางความคิด (Cognitive Theories) มีสาระส าคญั ดงัน้ี จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบคือ “การคิดเชิงศิลปะ (Artful Learning)” เน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนได้พฒันากระบวนการ
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เช่ือมโยงความคิด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล ซ่ึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ใน
รายวิชาศิลปะและกลุ่มรายวิชาอ่ืน ๆ โครงการท่ีช่ือวา่ Project Zero ซ่ึงมีธีมในการเรียนรู้แบบอาศยั
มโนทศัน์ (Visible Thinking) ทั้งน้ี กระบวนการของ Artful Thinking ประกอบดว้ย องคป์ระกอบที
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 5 องคป์ระกอบ ซ่ึงไดแ้ก่      
      1. การฝึกคิดเป็นกิจวตัร  (Thinking Routines)       
 2. การสร้างสรรคช้ิ์นงานทางศิลปะ (Works of Art) 
 3. ความเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร (Curricular Connections) 
      4. การคิดแบบใชม้โนทศัน์  (Visible Thinking)  
      5. กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน ( Teacher Study Groups)   
 โดยเป้าประสงค์ใหญ่ๆ ได ้ 2 ประการของการจดัการเรียนการสอน คือ  1) ครูผูส้อน
สามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างตัวช้ินงานศิลปะกับเน้ือหาหลักสูตรได้อย่างเต็มท่ี และ           
2)  ครูผูส้อนสามารถน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดได ้  
 Artful Learning Model พฒันาโดย Bernstein (1990) มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1) กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ (Art Intrigate Approach) 2) กลวิธีการจดัการเรียนรู้ ของมาร์ซาโน 
(Marzano Strategies) 3) แนวการจดัล าดบัความคิดของบลูม (Bloom’s taxonomy) 4) ทฤษฎีสร้าง
ความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 6) กระบวนการ
เรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และ 7) กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นความคิดรวบยอด 
(Concept-based Approach) 
 Bernstein (1990)  มีความเช่ือว่า อาศยัพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า แก่นของการสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทศันศิลป์ ดนตรี นาฏศาสตร์ และการละคร สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ทกัษะการอ่าน การเขียน หรือทกัษะทางตรรกะคณิตศาสตร์ได ้องคป์ระกอบในกระบวนการเรียนรู้
แบบ Artful Learning จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 ส่วน อนัไดแ้ก่ 
 1. ประสบการณ์ (Experience)   
 2. การเสาะหาขอ้มูล (Inquiry)  
         3. การสร้างสรรค ์(Create) และ 
 4. การสะทอ้นผล (Reflect) 
 โดยประกอบเข้าด้วยกัน กล่าวคือ กระบวนการตามท่ีได้กล่าวมาน้ีจะเป็นการสร้าง
โครงข่ายความคิดของนกัศึกษา โดยใช้กรอบการสร้างสรรคท์างศิลปะ หรือ การสร้างช้ินงานและ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการตั้งค  าถาม สืบเสาะ หาความรู้  น าไปสู่การสร้างสรรคโ์ครงงานหรือช้ินงาน
ข้ึนมา และเกิดการเรียนรู้ในระดบัท่ีลึกซ้ึง 
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 เทยเ์ลอร์ และ แลดคลิน (2009: 56-60) ได้ระบุถึงส่ีขั้นตอนส าคญัในการท่ีใช้ศิลปะ  
เขา้มามีส่วนร่วมในการความสามารถจดัการเรียนการสอน การพฒันาองคก์ร คือ 
 1.  ทักษะการถ่ายโอน (Skills Transfer) วิธีการท่ีใช้ศิลปะเป็นฐานสามารถอ านวย
ความสะดวกในด้านการพฒันาทกัษะทางศิลปะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตั้งค่าของ
องคก์ร  
 2.  การฉายภาพความคิด (Projective Technique) ผลของการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานช่วยสึกเบ้ืองลึกออกมาไดใ้ห้สามารถแสดงความคิดของตนและความรู้สึกท่ีไม่อาจจะเขา้ถึงได ้
ดว้ยวิธีการพฒันาแบบเดิม-โดยใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนให้เกิดการสะทอ้นผา่นการ
ฉายภาพ  
 3.  สาระส าคญัของภาพประกอบ (Illustration of Essence) การสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานท าใหผู้มี้ส่วนร่วมสามารถเขา้ถึง “สาระส าคญั” ของแนวคิดได ้ 
 4.  การลงมือท า (Make) การได้ลงมือปฏิบัติเป็นการแสดงความเป็นตัวตนและ        
การเขา้ถึงชีวติเชิงลึกได ้ 
 สามารถสรุปหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะ
เป็นฐานเป็นตารางสังเคราะห์ ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4  สังเคราะห์การจดัการเรียนรูปแบบศิลปะเป็นฐาน 
รูปแบบ หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สาระส าคญัของรูปแบบ ประเภทศิลปะเป็นฐาน  

STEAM  Education 
พฒันารูปแบบโดย  
Georgette Yakman,  
สหรัฐอเมริกา (2006) 

1. กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบส
เตม็ศึกษา (STEM Education 
Approach) 
2. กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ 
(Art Intrigate Approach) 
3. กลวธีิการจดัการเรียนรู้ของมาร์
ซาโน (Marzano Strategies)   
4. แนวการจดัล าดบัความคิด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)   
5. ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผูเ้รียนเอง (Constructivism)   
6. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 
Intelligences)  
7. การจดัการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้  (Inquiry Based 
Learning Approach)  
8. แนวคิดทฤษฎีเครือข่ายผู ้
ปฏิบติัการ (Actor Network Theory) 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ STEAM ไวว้า่
เป็นกรอบของการเรียนรู้ท่ีน ากระบวนการและ
วชิาในกลุ่มศิลปศาสตร์ (Art) มาบูรณาการเขา้
กบัการจดัการเรียนรู้แบบ STEM  ซ่ึงมุ่งเนน้
ความรู้ใน 4 สหวทิยาการ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ 
วศิวกรรม เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร์ 
ทั้งน้ีโดยรูปแบบของ STEAM สามารถพิสูจน์
ได ้มีความเช่ือมโยงสามารถปรับใชใ้นทาง
สงัคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   โดยอาศยัการถ่าย
โอน รักษา สร้างสรรค ์และพฒันา
องคป์ระกอบในการจดัการศึกษา แผนการ
จดัการเรียนการสอนทั้งหลกัสูตร ตอลดจนตวั
สถาบนัการศึกษา ในการใชก้าร    

ศิลปศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ 
สงัคมศาสตร์ ในทุก ๆ 
แขนง ประกอบดว้ย  
- Language Arts  ไดแ้ก่ 
วรรณศิลป์ ศิลปะดา้น
ภาษา  ศิลปะดา้นการใช้
เสียง)  
- Physical Arts ไดแ้ก่ 
(การละคร นาฏศิลป์ 
กิจกรรมเขา้จงัหวะ)  
- Fine Arts (ทศันศิลป์) 
- Music Arts (คีตศิลป์) 
 
 

ระดบัชั้นเรียน  
ความร่วมมือการจดัการเรียนการ
สอนแบบสหวชิาซ่ึงจะน าไปสู่
การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการ
เรียนรู้ท่ีสนุกสนานและมีความรู้
ท่ีคงทน และผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดต้่อไป 
ระดบัโรงเรียนและระดบัชุมชน  
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEAM น้ียงัสามารถ ขยายผล
ไปสู่ระดบัการบริหารจดัการทั้ง
หลกัสูตร  และระดบัการบริหาร
จดัการโรงเรียนซ่ึงดึงชุมชนเขา้
มามีปฏิสมัพนัธ์และมีส่วนร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ในองคร์วมโดยมี
ศิลปะเป็นตวัเช่ือม 
 
  



 
58 

 

 

  

 

ตารางท่ี 4  สังเคราะห์การจดัการเรียนรูปแบบศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 
 

รูปแบบ หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สาระส าคญัของรูปแบบ ประเภทศิลปะเป็นฐาน  
  จดัการเรียนการสอนแบบสหวชิา

ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและมี
ความรู้ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

  

Artful Learning Model 
พฒันาโดย Bernstein 
 (1990)   
 

1. กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ 
 (Art Intrigate Approach) 
2. กลวธีิการจดัการเรียนรู้ของมาร์ซาโน 
 (Marzano Strategies) 
3. แนวการจดัล าดบัความคิดของบลูม 
 (Bloom’s Taxonomy)  
4. ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียน 
เอง (Constructivism) 
5. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 
 Intelligences)  

Bernstein (1990)  มีความเช่ือวา่ 
 อาศยัพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวแก่น
ของการสร้างสรรคท์างศิลปะ  
ไม่วา่จะเป็นทศันศิลป์ ดนตรี  
นาฏศาสตร์ และการละคร 
 สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะ
การอ่าน การเขียน หรือทกัษะทาง
ตรรกะคณิตศาสตร์ได ้
องคป์ระกอบในกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Artful Learning 

ทศันศิลป์ ดนตรี 
 นาฏศาสตร์-การละคร   
กิจกรรมการเคล่ือนไหว/ 
เขา้จงัหวะ และวรรณศิลป์ 

ในระดบัชั้นเรียน  
มีผลสมัฤทธ์ิท่ีชดัเจนในการสร้าง
แรงกระตุน้ และขบัเนน้เน้ือหาทาง
วชิาการในระดบัท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน   
กลวธีิและทกัษะท่ีเกิดการใชศิ้ลปะ 
เป็นฐานนั้นไม่เพียงแตเ่นน้การสร้าง
ความมีร่วมในการเรียนรู้
(Engagement) ของนกัศึกษาเท่านั้น 
หากแต่ยงัสามารถพิสูจน์ไดว้า่  
ยงัช่วยพฒันาองคค์วามรู้ 
(Cognitive) 
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ตารางท่ี 4  สังเคราะห์การจดัการเรียนรูปแบบศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 
 

รูปแบบ หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สาระส าคญัของรูปแบบ ประเภทศิลปะเป็นฐาน  
 6. กระบวนการเรียนรู้แบบ 

สหวทิยาการ (Interdisciplinary) 
7. กระบวนการเรียนรู้แบบ 
เนน้ความคิดรวบยอด(Concept-based 
Approach) 
 
 
 
 

จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ
หลกั 4 ส่วน อนัไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ (Experience)   
การเสาะหาขอ้มูล (Inquiry)  
1. การสร้างสรรค ์(Create) และ 
2. การสะทอ้นผล (Reflect) 
โดยประกอบเขา้ดว้ยกนั กล่าวคือ 
กระบวนการตามท่ีไดก้ล่าวมาน้ี
จะเป็นการสร้างโครงข่าย
ความคิดของนกัศึกษา โดยใช้
กรอบการสร้างสรรคท์างศิลปะ 
หรือ การสร้างช้ินงานและกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการตั้งค  าถาม 
สืบเสาะ หาความรู้  น าไปสู่การ
สร้างสรรคโ์ครงงานหรือช้ินงาน
ข้ึนมา และเกิดการเรียนรู้ในระดบั
ท่ีลึกซ้ึง  

 ของนกัศึกษา และสามารถ
สนองตอบต่อความหลากหลายและ
ความตอ้งการของนกัศึกษาในระดบั
ปัจเจกบุคคลไดอี้กดว้ย    
 
ระดบัโรงเรียนและระดบัชุมชน  
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ 
STEAM น้ียงัสามารถ ขยายผลไปสู่
ระดบัการบริหารจดัการทั้งหลกัสูตร  
และระดบัการบริหารจดัการ
โรงเรียนซ่ึงดึงชุมชนเขา้มามี
ปฏิสมัพนัธ์และมีส่วนร่วมเป็น 
ส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในองคร์วมโดยมีศิลปะเป็น
ตวัเช่ือม 

 



 
60 

 

 

  

 

ตารางท่ี 4  สังเคราะห์การจดัการเรียนรูปแบบศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 
 

รูปแบบ หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สาระส าคญัของรูปแบบ ประเภทศิลปะเป็นฐาน  
Artful Thinking 
(Project Zero) 
พฒันาโดย Harvard 
Graduate  School of 
Education   ร่วมกบักลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลในเขต
มิชิแกน (1990)  
   

1.  กระบวนการบูรณาการทางศิลปะ 
(Art Intrigate Approach) 
2. แนวการจดัล าดบัความคิดของบลูม 
(Bloom’s taxonomy)   
3. ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียน
เอง (Constructivism)   
4. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple 
Intelligences)  
5.  ทฤษฎีความสามารถทางความคิด 
(Cognitive Theories) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายของรูปแบบ “การคิด
เชิงศิลปะ (Artful Learning”  เนน้
การพฒันาใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
กระบวนการเช่ือมโยงความคิด 
เพ่ือสงเสริมใหเ้กิดการคิดอยา่งมี
เหตผุล ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุน
การเรียนรู้ในรายวชิาศิลปะและ
กลุ่มรายวชิาอ่ืนๆ โครงการท่ีช่ือ
วา่  Project  Zero ซ่ึงมีธีมในการ
เรียนรู้แบบอาศยัมโนทศัน์  
(Visible Thinking)  ทั้งน้ี 
กระบวนการของ Artful 
Thinking ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบทีเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์
กนั 6 องคป์ระกอบ ซ่ึงไดแ้ก่      
      - การฝึกคิดเป็นกิจวตัร  
(Thinking routines)       
     - การสร้างสรรคช้ิ์นงานทาง
ศิลปะ (Works of Art) 

ทศันศิลป์ และดนตรี  ในระดบัชั้นเรียน   
รูปแบบการ “การคิดเชิงศิลปะ 
(Artful Learning) ช่วยใหค้รูผูส้อน
รู้จกัน าเอาส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ทศันศิลป์และดนตรี มาใหบู้รณา
การเขา้กบัหลกัสูตร  เพื่อพฒันา
ทางการคิดและการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา โดยเฉพาะในคาบเรียน
กิจกรรม 
โฮมรูมส าหรับผูเ้รียนในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (K-12 
เทียบเท่า ม.6)  โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมี
ความพึงพอใจและใหคุ้ณค่าต่อ
ศิลปะมากกวา่การมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
สร้างผลงานทางศิลปะ 
การต่อยอดในระดบัท่ีสูงข้ึน 
โมเดลดงักล่าวสามารถปรับใชไ้ด้
กบัการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
และในพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้   
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ตารางท่ี 4  สังเคราะห์การจดัการเรียนรูปแบบศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 
 

รูปแบบ หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สาระส าคญัของรูปแบบ ประเภทศิลปะเป็นฐาน  
       - ความเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร 

(Curricular Connections) 
     - การคิดแบบใชม้โนทศัน ์
(Visible thinking) และ 
     - กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระหวา่งครูผูส้อน (Teacher 
 Study Groups) 
 โดยเป้าประสงคใ์หญ่ ๆ ได ้  
2 ประการของการจดัการเรียน 
การสอน คือ  1) ครูผูส้อน 
สามารถสร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งตวัช้ินงานศิลปะกบั
เน้ือหาหลกัสูตรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
2)  ครูผูส้อนสามารถน าศิลปะ 
เป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางความคิดได ้  
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ตารางท่ี 4  สังเคราะห์การจดัการเรียนรูปแบบศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 
 

รูปแบบ หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สาระส าคญัของรูปแบบ ประเภทศิลปะเป็นฐาน  
เทยเ์ลอร์ และแลดคลิน 
(2009: 56-60) 

การคิดสร้างสรรค ์
การลงมือปฏิบติัจริง 

1. ทกัษะการถ่ายโอน(Skills 
transfer) วธีิการท่ีใชศิ้ลปะเป็น
ฐานสามารถอ านวยความสะดวก
ในดา้นการพฒันาทกัษะทาง
ศิลปะท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการตั้งค่าของ
องคก์ร  
2. การฉายภาพความคิด
(projective Tecnique) ผลของการ
สอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานช่วยดึง
ความรู้สึกเบ้ืองลึกออกมาไดใ้ห้
สามารถแสดงความคิดของตน
และความรู้สึกท่ีไม่อาจจะเขา้ถึง
ได ้ดว้ยวธีิการพฒันาแบบเดิม-
โดยใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือในการ
สนบัสนุนใหเ้กิดการสะทอ้นผา่น
การฉายภาพ  

การใชภ้าพยนตร์เป็นส่ือ 
ทศันศิลป์  
ภาพประกอบ 

1. พฒันาทกัษะทางศิลปะ 
2. ดึงความคิด ความรู้สึกเชิงลึก
ออกมา เขา้ความคิด ความรู้สึกเชิง
ลึกได ้เขา้ใจตนเอง 
3. สะทอ้นสาระส าคญัของ
แนวความคิด 
4. การไดล้งมือปฏิบติัจริง สามารถ
ท าใหเ้ขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้ได้
เป็นอยา่งดี 
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ตารางท่ี 4  สังเคราะห์การจดัการเรียนรูปแบบศิลปะเป็นฐาน (ต่อ) 
 

รูปแบบ หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สาระส าคญัของรูปแบบ ประเภทศิลปะเป็นฐาน  
  3. สาระส าคญัของภาพประกอบ 

(Illustration of essence) การสอน
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท าใหผู้มี้
ส่วนร่วมสามารถเขา้ถึง
สาระส าคญั '' ของแนวคิดได ้ 
4. การลงมือท า (Make)การไดล้ง
มือปฏิบติัเป็นการแสดงความเป็น
ตวัตนและการเขา้ถึงชีวติเชิงลึก
ได ้
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 ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา การศึกษาท่ีเก่ียวกบัทางกายภาพ ไดรั้บการยอมรับไปทัว่ว่า
เป็นการใช้การเรียนรู้ทางศิลปะ ท่ีอยูใ่นระดบั K -16 และการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา รวมไปถึง
บริษทัขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และหลากหลาย ของสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ท่ี ไม่เป็นทางการ แนวโน้มน้ีไดรั้บการผลกัดนั การเรียนรู้ด้วยศิลปะเป็นฐานเป็นเทรนด์ท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากการศึกษา ทัว่โลก แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมใน
ศิลปะและ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (Catterall, James S., with Richard Deasy (ed.) and 
others, 2002) คะแนน SAT (The College Board and College Bound Seniors, 2009) และความส าเร็จ 
ทางวิทยาศาสตร์ และนวตักรรม ในผูใ้หญ่ (Root-Bernstein, Robert and others, 2011) ในช่วงเวลา
เดียวกนั, กรอบทฤษฎี ท่ีชัดเจนไดรั้บการพฒันา เช่ือมโยงกบัศิลปะ การเรียนรู้ตามกระบวนการ
สร้าง นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพ (Austin, R. and Lee Devin, 2003) และการพฒันา ของการเป็น
ผูน้ าทางนวตักรรม (Adler, Nancy, 2004) 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีส าคัญ เพราะเป็นหัวใจส าคัญของนวัตกรรม และ
นวตักรรม เป็นตวัขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต และมีความจ าเป็นทางธุรกิจ นั่นคือเหตุผลท่ี บริษทั 
McGraw-Hill ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ ศิลปะเป็นเคร่ืองมือใน การฝึกอบรม ความเป็นผูน้ า ในการ
ริเร่ิมท่ีส าคญัทั้งหลาย ศิลปะไดท้  าหนา้ท่ีเป็นยานพาหนะ ประกอบกบั วธีิการเรียนรู้ แบบดั้งเดิมมาก
ข้ึน พวกเขา ไดช่้วยในการ เปล่ียนทศันคติ โดยให้พนกังาน เผชิญหน้ากบั สมมติฐาน ของพวกเขา
ใน รูปแบบใหม่ และ สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ น่ากลวั ผลจากการไดเ้ร่ิมตน้การใชก้ารเรียนรู้ศิลปะใน
การฝึกอบรม ไดผ้ลลพัธ์ในเชิงบวก มากส าหรับ บริษทั McGraw-Hill การฝึกอบรมดว้ยศิลปะเป็น
ฐาน เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ โดยรวมและความมุ่งมั่นของบริษัท ท่ีจะช่วยให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค ์(Journal of Business Strategy, Harvey Seifter, 2005) 
 คี วีด (Key Weed, 2558) ประธานกรรมการ Fabergé เห็นส่วนร่วมของพนักงานเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและเป็นธุรกิจท่ีมีนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์
Catalyst ศิลปะภายในของพวกเขาและโปรแกรมความคิดสร้างสรรค ์“น าศิลปินและองค์กรศิลปะ
การเขา้สู่ธุรกิจท่ีจะกระตุน้แรงบนัดาลใจ, ความทา้ทายและปลดล็อคศกัยภาพของพนกังานของเรา
ทั้งในระดบัมืออาชีพและส่วนบุคคล ศิลปินและศิลปะเขา้มาในองคก์รท่ีท างานเพื่อรับมือกบัปัญหา
ทางธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจงจากความคิดสร้างสรรครู์ปแบบการเป็นผูน้ าและทกัษะการเขียน” 
 โรเบิร์ต ลินช์ (อา้งถึงใน Nick Nissey, 2010: 10) กล่าวถึงค าวา่ “การเตรียมความพร้อม
ท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ” (การประชุมคณะกรรมการศิลปะชาวอเมริกันและสมาคมผูบ้ริหาร
โรงเรียนชาวเมริกนั) ไดร้ะบุถึง “การน าศิลปะเขา้สู่การจดัการเรียนการสอนในระดบัวิทยาลยั” ซ่ึง
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ถือวา่เป็นหน่ึงในสองของตวัช้ีวดัดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยการจดัอนัดบัการศึกษาระดบัปริญญา
ให้ความรู้ด้านศิลปะอยู่ในอันดับสูงสุด และในระดับโรงเรียนให้เรียนศิลปะเป็นหลักในการ     
บูรณาการเข้ากับรายวิชาพื้นฐานทั่วไป จะเห็นได้ว่า การน าศิลปะเข้ามามีส่วนร่วมในรายวิชา
ก่อให้เกิดประสบการณ์และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา เป็นท่ีชัดเจนว่าศิลปะ
ทางดา้นดนตรี การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ การวาดภาพ การเตน้ เป็นทกัษะท่ีเป็นท่ีตอ้งการในยคุน้ี 
 การพฒันาทกัษะทางศิลปะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน
และในชั้นเรียนศิลปะเหมาะส าหรับการพฒันาทกัษะพื้นฐาน เช่น ดนตรี ละคร และการเตน้ร า ใน
ชั้นเรียน นกัเรียน สามารถ พฒันาความสามารถ ของพวกเขาในการออกฝึกความคิดสร้างสรรค ์และ
มีประสิทธิภาพในการแสดงออก; คิดวเิคราะห์และแกปั้ญหาท่ีถูกฝังรากลึก (www.ascd.org, 2558) 
 นอกจากน้ี วนิเนอร์ เฮทแลนด ์วีนีม่า และเชอริแดนท ์บวาม โอเวน่ และโอเร็ค (Winner, 
Hetland, Veneema and Sheridan, 2007; Baum, Owen and Oreck, 1997) ยงัมี ข้อเสนอแนะว่าศิลปะ 
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความขยนัหมัน่เพียร ความคิดสร้างสรรค์ การตั้งค่าเป้าหมาย และการควบคุม
ตนเองท่ีมีความสามารถในการถ่ายโอนความรู้สู่สถานการณ์ในชีวติจริง  
 สามารถสรุปไดว้า่ ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เป็น
หัวใจส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ อนัน าไปสู่การคิดคน้นวตักรรมใหม่ สามารถน าไปปรับใช ้
ส่งเสริมไดท้ั้งดา้นวงการธุรกิจและวงการศึกษา ซ่ึงสามารถส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผูเ้รียนท่ี
จะเสริมสร้างการคิดคน้นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพโดยการเช่ือมโยงทางศิลปะ 
 ประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 1.  ในระดับ ชุมชน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ศิลปะเป็นฐาน ท่ี ช่วยเพิ่ ม
ความสัมพนัธ์และ ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตร ผลในเชิงบวกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ความร่วมมือศิลปะกับชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้ในความร่วมมือท่ี ดีข้ึนและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
เช่นเดียวกบัพ่อแม่ผูป้กครอง ความร่วมมือท่ีเพิ่มข้ึนการเขา้ถึงทรัพยากรจากท่ีอ่ืน ๆ องค์กรการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองกบัผูป้กครองเพิ่มข้ึน กลายเป็นส่วนร่วมมากข้ึนในการศึกษาของบุตรหลาน 
ผา่นกิจกรรมศิลปะของโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนศิลปะท่ีใชแ้ละท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ พ่อแม่ผูป้กครองตระหนกัถึงแนวทางหลกัสูตรการศึกษาของบุตรหลานของตนเองมากข้ึน 
(Mississipi Art on Move, 2000) 
 2.  ในระดบัโรงเรียน การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานสามารถปฏิบติัได้
ทั้ งระดับโรงเรียน สามารถปฏิรูปการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยศิลปะให้ครอบคลุมทั้ ง

http://www.ascd.org/
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โรงเรียน หรืออาจจะเน้นโครงการท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วม ยกตวัอยา่งเช่น การศึกษาภาพวาดศิลปะของ 
George Seurat เป็นระยะเวลา5สัปดาห์ ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงของรายวชิาสังคมศึกษา (Short, 2001) 
 3.  ในระดับชั้นเรียน การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยเพิ่มสภาพ
บรรยากาศในหอ้งเรียนและโรงเรียน  การเพิ่มข้ึนของการเขา้ร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของนกัเรียน 
การติดต่อส่ือสารและความยืดหยุ่น การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานวิธีปฏิบติัท่ี
ปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียน แสดงให้เห็นการปรับปรุงในคะแนนการทดสอบในส่วนหน่ึง
เน่ืองจากการท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม ความส าเร็จของกิจกรรมดงักล่าวผูเ้ขียนรายงานการด าเนินการท่ี
ของทั้งโรงเรียนศิลปะตามการเพิ่มข้ึนของหลักสูตร ระดับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผูเ้ขียน
เช่ือมโยงกบัความสนใจของนกัเรียนในการเรียนรู้ท่ีมีการส่ือสารท่ีเพิ่มข้ึน (Seaman, 1999) และให้
ความสนใจกบัความคิดสร้างสรรค์และความนบัถือตนเอง (Burton and other, 1999) แสดงให้เห็น
ถึงปัจจยัทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวก หรือ “ระบบนิเวศน์โรงเรียนท่ีแข็งแกร่ง” (Seaman, 
1999) 
 4. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยในการปรับปรุงคุณภาพครู ครูท่ี
ใชศิ้ลปะตามกลยทุธ์การเรียนการสอนให้บรรลุ จะมีความกระตือรือร้นมากข้ึนในการท างาน ตามท่ี 
Eisner (2002) ครูนกัวิชาการท่ีมีการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานกลายเป็นผูท่ี้มีศิลปะ
และความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน การท างานร่วมกนั การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ ประสบการณ์
ท่ีมีประสบการณ์การเรียนรู้ลึกทั้งครูและนกัเรียน (Synder, 2004)  
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำนกบัด้ำนอำรมณ์ 
 1.  การพฒันาทางอารมณ์ ในบริบทน้ีหมายถึงการเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมูลค่าและความตั้งใจท่ีจะลองส่ิงใหม่ การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานส่งเสริม
การพฒันาอารมณ์โดยการเพิ่มความสนใจของนักศึกษาแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ ปรับปรุงความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีสามารถเป็นผลมาจากการคาดหวงัสูงของ
นักเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปทั้งโรงเรียน (Mississippi, 2000) หรือจากศิลปะท่ีเฉพาะเจาะจง
และกิจกรรมทางวิชาการท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมศิลปะและการอ่านท่ีสร้างสรรค ์
วรรณกรรมเด็ก (25) 
 2. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้ความสนใจและแรงจูงใจของ
นกัศึกษาเพิ่มข้ึน จากการรายงานการวิจยัพบวา่ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จมากข้ึนและมีแนวโน้ม
ท่ีจะอยูใ่นโรงเรียนเม่ือพวกเขามี “ความรักในการเรียนรู้” (New American School, 2003 and Fiske, 
E., 1999) ผูเ้รียนท่ีรู้สึกวา่ตนเองก าลงัต่อสู้กบัวฒันธรรมโรงเรียนเพราะพวกเขารู้สึกวา่ตนเองไม่ใช่
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ส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาหรือวฒันธรรมการศึกษาของโรงเรียน จากโครงการระดบัชาติในการ
น าศิลปะมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดข้ยายและเพิ่มการเขา้ถึงการศึกษาโดยการให้วิธีการท่ี
หลากหลายพร้อมด้วยตวัแทนจากวฒันธรรมหลายท่ีหลากหลาย ท าให้เกิดการเขา้ถึงการศึกษา  
อย่างเท่าเทียมกัน (Annenberg Institute for School Reform, 2002) ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ด
การ์ดเนอร์สนบัสนุนการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานช่วยส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมี
ความหลากหลาย (Darby and Catterall, 1994) 
 3. การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพิ่มความนบัถือตนเองและความเต็ม
ใจท่ีจะลองส่ิงใหม่ ช่วยส่งเสริม ปรับปรุงการเรียนรู้ของนักศึกษา ทัศนคติของพวกเขาท่ีมีต่อ
โรงเรียนและต่อตวัเอง นกัเรียนท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้มีความเต็มใจท่ีจะลองส่ิงใหม่ (Ritter, 
1999 and Strong, 2002) เบอร์ตนัพบเช่นว่านักเรียนในกลุ่มท่ีมีทักษะศิลปะสูงอยู่ สามารถท่ีจะ
แสดงความคิดและเสนอความคิดมากกวา่เพื่อนของพวกเขาท่ีอยู่ในกลุ่มทกัษะทางศิลปะต ่า ทกัษะ
การส่ือสารดีข้ึนตามจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็น ในการร่วมมือกนัของนกัศึกษาและการ
กลา้แสดงออกต่อสาธารณชน (Burton, Horowitz and Abeles, 1999)  
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำนกบัด้ำนควำมคิด 
 1. การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ 
ศิลปะช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการคิด จากแบบทดสอบมาตรฐานดา้นความคิดสร้างสรรค์แสดง
ใหเ้ห็นถึงความสามารถทางความคิดสร้างสรรคท่ี์เพิ่มข้ึนในผูเ้รียนท่ีใชก้ารจดัการเรียนการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน (New American School, 2003) ผู ้เรียนท่ีมีทักษะทางศิลปะสูงจะมีความคิด
สร้างสรรคสู์งกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีทกัษะทางศิลปะต ่า และสามารถส่งเสริมทกัษะความคิดสร้างสรรค์
ดว้ยการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะทางศิลปะสูงจะมีความสามารถ
ในการสาธิต ความคล่องแคล่ว ความคิดริเร่ิม การให้รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีสูงกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ทกัษะทางศิลปะต ่า (Burton , Horowitz and Abeles, 1999) นักเรียนในกลุ่มศิลปะสูงเม่ือเทียบกบั
นกัเรียนในกลุ่มต ่าศิลปะยงัแสดงให้เห็นถึงสายสัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนกบัครูผูส้อนและใหค้วามส าคญัอยา่ง
ต่อเน่ืองมากข้ึน (Burton , Horowitz and Abeles, 1999) ความสามารถดังกล่าวช่วยให้นักเรียน 
เช่ือมต่อกบัตวัเองและโลกภายนอก การเช่ือมต่อเหล่าน้ีมาพร้อมกบัทกัษะในการประเมินตนเอง
ช่วยเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนท่ีจะออกไปสู่การท างาน (Fiske, 1999) 
\ 2. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยพฒันาทกัษะการคิด ซ่ึงหมาย
รวมถึงความสามารถดา้นความเขา้ใจ การตีความ และการคิดแกปั้ญหา ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาลงลึก
ยิ่งข้ึนและความสามารถคิดขั้นสูงทักษะดังกล่าวช่วยให้ผูเ้รียนท่ียอมรับความคมชัดและการ
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เปรียบเทียบองค์ประกอบท่ีแตกต่างของโลกรอบตัวเขาและจึงจะเข้าใจความซับซ้อนของมัน 
(Psilos, 2002; Snyder, 2014) 
 3.  การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานช่วยพฒันาระบบประสาท อิทธิพลต่อ
ระบบประสาทเป็นอีกหน่ึงวิธีการท่ีจะเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีส่วนร่วมสมองศิลปะ
เสริมสร้างระบบประสาทชีววิทยาของการเกิดความเขา้ใจท่ีสนับสนุนองค์ความรู้ อารมณ์ความ
สนใจและระบบภูมิคุม้กนั ตวัอยา่งเช่น บทเพลง ไดพ้บวา่ การเรียนการสอนดนตรีส่งเสริมและช่วย
ในการรักษา บงัเอิญน้ีก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสมอง คุณลกัษณะการท างาน     
ของสมองท่ีเพิ่มข้ึนดังกล่าวกับความสามารถในด้านการให้เหตุผลเชิงมิติสัมพันธ์ ความคิด
สร้างสรรค์และคณิตศาสตร์ทั่วไป (Jensen, 2001) การพฒันาทางสังคมอาจจะเก่ียวข้องกับการ
เรียนรู้ศิลปะ ศิลปะช่วยให้นกัเรียนพฒันา ทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ เม่ือนกัเรียนเรียนรู้จกั
ท่ีจะแสดงตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความสัมพนัธ์กับนักเรียนคนอ่ืน ๆ และครู 
(Burton, Horowitz and Abeles, 1999) การเรียนการสอนศิลปะท่ีใชแ้ละการเรียนรู้นอกจากน้ียงัช่วย 
นกัเรียนเช่ือมโยงกบัชุมชน (Fiske, 1999)  
 4.  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางวิชาการ 
ในแง่ของทกัษะทางวิชา สามารถท่ีจะน ามาเช่ือมโยงกบัศิลปะได ้โดยบูรณาการสอนดว้ยศิลปะกบั
รายวิชาอ่ืน ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา (Burton , Horowitz and Abeles, 1999) ใน
การเช่ือมโยงความคิดในการสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งศิลปะกบัวชิาการ ดงัน้ี (Darby 
and Catterall, 1994) 
  การละคร สามารถความสามารถคิดขั้นสูงด้านทกัษะทางภาษาและการอ่าน การ
เขียน 
  บทเพลง ช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ภาษา 
  บทเพลง ช่วยเพิ่มเหตุผลเชิงมิติสัมพนัธ์ 
  ประสบการณ์ทางศิลปะช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียนและ 
  ประสบการณ์ทางศิลปะช่วยความสามารถคิดและการค านวณ 
 5.  การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบั
ผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย ศิลปะเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผูเ้รียน รวมทั้งท่ียากต่อการเขา้ถึงผูท่ี้มีพรสวรรค์
ในการเรียนล่าช้าและอ่ืน ๆ ท่ี อาจจะเป็นความหลากหลายของเหตุผลท่ีมีความเส่ียงส าหรับความ
ลม้เหลวทางวิชาการ (Fiske,1999) การเรียนการสอนศิลปะท่ีใช้และการเรียนรู้การท างาน เป็นกล
ยทุธ์การปฏิรูปโรงเรียนเพราะศิลปะให้ทุกคนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้และประสบความส าเร็จ (The Arts 
in Every Classroom Video, 2004) 
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 จากการอา้งอิงงานวิจยัของนกัวิชาการขา้งตน้ สามารถกล่าวสรุปไดว้่าการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยพฒันาทกัษะทางอารมณ์ ความคิด ทกัษะทางสังคม ท่ีส าคญั     
ยงัช่วยพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทกัษะ
การอ่าน การเขียน การค านวณ การคิดวิเคราะห์ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทกัษะทางการ
ติดต่อส่ือสารเป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งเน้นความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลก็เป็นส่ิงส าคญั การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานจึงสามารถส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนใน
ยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
บทบำทครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
   บุศรินทร์ สิริปัญญาธร (2545: 19) ครูมีบทบาทส าคญัยิ่งในการสร้างให้กิจกรรมศิลปะ
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างการเรียนรู้เทคนิคการสอนศิลปะท่ีส าคญัควรประกอบดว้ย 
 1.  กระตุน้ใหเ้กิดความคิดริเร่ิม 
 2.  ยอมใหใ้ชอิ้สระความคิดสร้างสรรค ์
  3.  ยอมใหผู้เ้รียนท างานเอง 
 4.  ยอมใหผู้เ้รียนตดัสินใจเลือกท างานดว้ยตนเอง 
  5.  ใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม หลากหลาย 
  6.  ใชกิ้จกรรมท่ีเหมาะสมอยา่งหลากหลาย 
  7.  ยอมรับผลงานของนกัศึกษา แสดงผลงาน และเก็บรักษาผลงาน 
  8.  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความพยายามและส่วนประกอบของงานศิลปะ 
  9.  ถามค าถามปลายเปิด 
 บทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานนั้นก็คือ การเตรียมการ
สอน การเตรียมส่ืออุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อม ในการเรียนรู้ท่ีดี 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้  าออกแบบผลงานท่ีหลากหลาย มีวิธีการสอนท่ียืดหยุ่น เปล่ียนแปลงได ้
เวลาเหมาะสมกบัการจดักิจกรรม เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็นได้พฒันาความคิด
สร้างสรรค์ความเป็นตวัของตวัเอง ยอมรับความสามารถของนักศึกษาด้วยกนัเอง ครูตอ้งใกลชิ้ด
และเป็นกันเองกับผูเ้รียน ครูต้องเร้าความสนใจของนักศึกษา และช่ืนชมผลงานของนักศึกษา
สุดทา้ยก็คือการประเมินผลงานของนกัศึกษา 
 ผูส้อนเป็นส่วนส าคัญในการจัดประสบการณ์ทางศิลปะ ท่ีส่งเสริมความสามารถ        
ทุกด้านของนักศึกษา ขอ้เสนอแนะส าหรับครู คือ จดัเตรียมสถานท่ีให้สามารถท างานไดส้ะดวก      
มีอิสระในการคิดสร้างสรรค ์ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดอยา่งเตม็ท่ี รู้จกัเลือก คิด ตดัสินใจ และส่ือสารใน
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รูปแบบท่ีตนต้องการ เน้นกระบวนการท างานมากกว่าผลงาน ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการต่าง ๆ
ระหวา่งการท างาน ไดคิ้ด ออกแบบ วางแผน ฝึกทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะชีวิต ไดเ้รียนรู้จากการลง
มือปฏิบติั การท างานฝีมือ การเคล่ือนไหวร่างกาย ฯลฯ สามารถคิด พิจารณา ใคร่ครวญ ผูส้อนให้
ความสนใจและเห็นคุณค่าของการท างานของนักศึกษา ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงผล
งานและน าเสนอถึงท่ีมาของผลงานนั้นๆ ก าหนดเวลาการท างานแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม มีความยดืหยุน่ในเวลา (http://taamkru.com/th, 2558) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานนั้น ผูส้อนตอ้งมีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนฝึกการคิดริเร่ิม จินตนาการ คิดสร้างสรรค ์สนบัสนุนให้
ผูเ้รียนออกแบบงานได้อย่างอิสระ ใช้ส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีช่วยสร้างจินตนาการ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง สร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีเอ้ือต่อการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ฝึกให้ผูเ้รียน
มองเห็นในคุณค่าผลงานของตนเองและผูอ่ื้น และมีการประเมินผลงาน 
 

ตารางท่ี 5  สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 

หวัขอ้ นกัวชิาการ ผูว้จิยัสงัเคราะห์ 
ความหมาย 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 
(อา้งถึงใน Nick Nissley, 2010: 10) 
Burnaford, Brown, Doherty,  
and McLaughlin (2007) 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานคือ 
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการน าศิลปะหรือ 
ผลงานทางศิลปะมาเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริม 
การสร้างจินตนาการของนกัศึกษาในรายวชิา 
อ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากวชิาศิลปะท่ีถูกก าหนดไวใ้น 
หลกัสูตร เป็นกลยทุธ์ในการสร้างจินตนาการ 
ส าหรับผูเ้รียน เป็นทกัษะท่ีส าคญัในยคุศตวรรษ 
ท่ี 21 ทั้งน้ียงัเป็นพ้ืนฐานทกัษะท่ีส าคญัในการ 
พฒันาความเป็นผูน้ าองคก์ร ผูน้ าทางการศึกษา 
อีกดว้ย 

ความส าคญั Catterall, James S., with Richard Deasy 
(ed.) and others (2002 ) Austin, R. and 
Lee Devin. (2003)  Adler, Nancy 
(2004), Key Weed, (Wiki pedia, เขา้ถึง
เม่ือเม่ือ16กนัยายน 2558) Robert Lynch  
(อา้งถึงใน Nick Nissey, 2010: 10), 
www.ascd.org, Winner, Hetland, 
Veneema, and Sheridan, 2007; Baum, 
Owen, and Oreck, 1997) 

ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้
ศิลปะเป็นฐาน เป็นหวัใจส าคญัของความคิด 
สร้างสรรค ์อนัน าไปสู่การคิดคน้นวตักรรมใหม่ 
 สามารถน าไปปรับใช ้ส่งเสริมไดท้ั้งดา้นวงการ 
ธุรกิจและวงการศึกษา ซ่ึงสามารถส่งผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนใหผู้เ้รียนท่ีจะเสริมสร้างการคิดคน้ 
นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพโดยการเช่ือมโยงทาง 
ศิลปะ  
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ตารางท่ี 5  สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 
 

หวัขอ้ นกัวชิาการ ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
ประโยชน ์ 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) 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ช่วยพฒันาทกัษะทางอารมณ์ ความคิด ทกัษะทาง 
สงัคม ท่ีส าคญัยงัช่วยพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในสต 
วรรษท่ี21ของนกัศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุม ไม่วา่ 
จะเป็นทกัษะการอ่าน การเขียน การค านวณ  
การคิดวเิคราะห์ ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
บุคคล ทกัษะทางการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการเรียนการสอนท่ี 
ตอ้งเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลก็เป็น 
ส่ิงส าคญั การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
จึงสามารถส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนใน 
ยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

บทบาทผูส้อน บุศรินทร สิริปญญาธร (2545: 19) 
http://taamkru.com/th (เขา้ถึงเม่ือ 29 
กนัยายน 2558)  ครูมีบทบาทส าคญัยิง่ใน
การสร้างใหกิ้จกรรมศิลปะ 
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างการเรียนรู้ 

ผูบ้าทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนโดย 
ใชศิ้ลปะเป็นฐานนั้น ผูส้อนตอ้งมีการกระตุน้ให ้
ผูเ้รียนฝึกการคิดริเร่ิม จินตนาการ คิดสร้างสรรค ์
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนออกแบบงานไดอ้ยา่งอิสระ 
ใชส่ื้ออุปกรณ์การเรียนท่ีช่วยสร้างจินตนาการ 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง สร้าง
บรรยากาศในการเรียนท่ีเอ้ือต่อการคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ฝึกใหผู้เ้รียนมองเห็นในคุณค่าผลงาน
ของตนเองและผูอ่ื้น และมีการประเมินผลงาน 

รูปแบบการ
สอนโดยใช้
ศิลปะ 
เป็นฐาน 

1. STEAM  Education พฒันารูปแบบ
โดย Georgette Yakman, สหรัฐอเมริกา 
(2006) 
2. Artful Learning Model  
พฒันาโดย Bernstein (1990)   
Bernstein (1990)   
3. Artful Thinking(Project Zero) 
พฒันาโดย Harvard Graduate 
  School of Education   ร่วมกบักลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s) 

สามารถสรุปเป็นขั้นท่ีเป็นสาระส าคญัในการ 
จดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานได ้
ดงัน้ี 
“ SILPA Model ”  ประกอบดว้ย  
ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน   
(Stimulate  Creative Thinking: S ) ดว้ยผลงาน
ศิลปะเป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวชิาได ้  

http://taamkru.com/th
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ตารางท่ี 5  สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 
 

หวัขอ้ นกัวชิาการ ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
 4. Tyler and Lanklien (2009: 

56-60) 
ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิดการสร้างสรรคง์าน    
(Introducing Creative Work Concept: I) เป็นการ
แนะน าใหรู้้จกักบั แนวความคิด ในการ
สร้างสรรคง์าน 
2.1  ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการให้
ความรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวชิา 2.2 ขั้น
สาธิตและยกตวัอยา่ง (Demonstation) เป็นขั้นให้
ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค ์
(Experience)ยกตวัอยา่งช้ินงาน  best practice  
เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจมีศิลปินนกั
ออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by 
Doing: L) 3.1 ขั้นสืบเสาะหาขอ้มลู (Inquiry) ใน
การสร้างช้ินงานเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนระดม
ความคิดร่วมกนั 3.2 ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็น
ขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 
ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative 
Work: P) เป็นการน าเสนอแนวคิดและวธีิการ
สร้างสรรคผ์ลงาน    
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ สะทอ้นผล (Assessing 
and Reflecting: A) เป็นขั้นตอนการประเมินและ
สะทอ้นผลใหเ้ห็นถึง ความรู้  การสร้างสรรคแ์ละ
การช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 

 
 สามารถสรุปเป็นขั้นท่ีเป็นสาระส าคญัในการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ไดด้งัน้ี 
 เป็นขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีช่ือวา่ “SILPA Model”  ประกอบดว้ย  
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุ้นความสนใจผู ้เรียน  (Stimulate Creative Thinking: S) ด้วย
ผลงานศิลปะเป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวชิาได ้  
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 ขั้นท่ี 2 ขั้ น  (Introducing Creative Work Concept: I )  เป็นการแนะน าให้ รู้จักกับ 
แนวความคิด ในการสร้างสรรคง์าน 
  1. ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการใหค้วามรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวชิา 
  2. ขั้นสาธิตและยกตวัอย่าง (Demonstation) เป็นขั้นให้ประสบการณ์ทางศิลปะ
สร้างสรรค์ (Experience)ยกตัวอย่างช้ินงาน  Best Practice  เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจมี
ศิลปิน  นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L) 
  1. ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระดม
ความคิดร่วมกนั 
      2. ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็นการน าเสนอแนวคิด
และวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน    
 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินและสะทอ้นผลใหเ้ห็นถึง ความรู้  การสร้างสรรคแ์ละการ ช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 
 

หลกักำร แนวคิด ทฤษฎเีซลล์กระจกเงำ 
 

 ในสมองมนุษยมี์เซลล์ประสาทชนิดหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ของมนุษย ์ซ่ึงเรียกเซลล์ประสาทน้ีวา่ "Mirror Neuron" หรือ เซลล์กระจกเงา เซลล์ประสาท
ชนิดน้ีเม่ือถูกกระตุน้ให้เกิดการท างาน ขณะท าการเคล่ือนไหวซ่ึงตวัเราไดส้ังเกตการณ์เคล่ือนไหว
นั้น ๆ ทนัที โดยไม่ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ใด ๆ เพิ่มเติม ไดรู้้สึกถึงการเคล่ือนไหวนั้น ๆ ไม่วา่จะรุนแรง 
รวดเร็ว พล้ิวไหว หรือ เช่ืองชา้  การท่ีเรารู้สึกเช่นนั้นไดเ้ป็นเพราะเส้นประสาทน้ีต่อโดยตรงไปยงั
เส้นประสาทอ่ืน ๆ ท่ีควบคุมระบบภายในร่างกายและต่อไปยงัสมองส่วนล่าง (Iambic System) ท่ี
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก จากการศึกษาน้ีไดเ้รียนรู้ว่าการเรียนรู้ของมนุษยไ์ดมี้การต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
แมแ้ต่การจอ้งมองเราก็สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และได้เก็บขอ้มูลนั้นไวใ้นสมอง เสมือนเราเป็น
ผูก้ระท าส่ิงนั้นเอง ทฤษฎีเซลล์กระจกเงาจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้กบัการพฒันาเด็ก Mirror therapy 
คือ วิธีการบ าบดัโดยการสังเกตการเคล่ือนไหวของตนเองผ่านการมองเห็นในกระจกซ่ึงเกิดการ
สะทอ้นผา่นการท างานของ (Mirror Neuron, 2558) 
 นกัวชิาการไดอ้ธิบายถึงทฤษฏีพฒันาพฤติกรรมของมนุษย ์หรือท่ีเรียกวา่ “ทฤษฎีสังคม
กระจกเงา” (Social Mirror Theory) จากแนวคิดของ Wilhelm Ditthey (1883-1911)  ท่ีกล่าวว่า 



74 

 

“คนเราสามารถเรียนรู้เพื่อรับรู้ความคิดและความรู้สึกของตนเอง ไดจ้ากการอยูใ่นโลกแห่งความคิด
และความรู้สึกของสังคม” 
               จากปรัชญาน้ีได้มีการศึกษาต่อโดยนักจิตวิทยาสังคมและนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งในปี 2539 นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยพาร์ม่าประเทศอิตาลี 
ประกอบด้วย Dr.Vittorio Gallese, Dr.Leonardo Fogassi และ Dr.Giacomo Rizzolatti เป็นผู ้เปิด
ประตูน าไปสู่การไขความลบัน้ี  พบวา่ ภายใน สมองของคนเรามีเซลล์ชนิดหน่ึง ซ่ึงต่อมาตั้งช่ือว่า 
เซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron) โดยอธิบายว่า เซลล์กระจกเงา เป็นเซลล์ชนิดหน่ึงในสมองของ
มนุษยซ่ึ์งท าหน้าท่ี เลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของผูอ่ื้นมาเป็นพฤติกรรมของตนเอง (เขา้ถึงเม่ือ 31
ตุลาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก khunnathamthai.blogspot.com/2014/05/social-mirror-theory.html)  
สมมุติฐานน้ีเรียกเซลล์เหล่าน้ีวา่ เซลลก์ระจกเงา Nirror Neurons) นัน่คือมนัสะทอ้นการเคล่ือนไหว
และการท างานของคนอ่ืน นกัวทิยาศาสตร์ไดย้นืยนักลไกของเซลลก์ระจกเงาแบบเดียวกนัในมนุษย ์
โดยมีการใช้เคร่ืองตรวจสนามแม่เหล็กหรือท่ีเรียกกนัว่า MRI. เพื่อศึกษาต าแหน่งของสมองท่ีถูก
กระตุ้นเม่ือได้สังเกตเห็นการเคล่ือนไหวของผูอ่ื้นเช่น ปาก มือ เท้า ก็พบว่าบริเวณของสมองท่ี
เรียกว่าพรีมอเตอร์ คอร์เทค (Premotor Cortex) จะถูกกระตุ้นตามต าแหน่งของกล้ามเน้ือนั้ น  
(www.bangkokhealth.com, 2558) 
 เซลลก์ระจกเงา (Mirror Neuron: MN) ท าหนา้ท่ีอยา่งไร 
           1.  เพื่อท าให้เราเข้าใจคนอ่ืน พอเข้าใจคนอ่ืนก็จะเป็นกลไกท่ีจะท าให้เกิดการสร้าง 
Social Relationship แต่วา่บงัเอิญเส้นทางของมนัมีการ Copy ดว้ย พอมีการ Copy ก็เลยมีการ Copy 
Cat  เส้นทางของ เซลลก์ระจกเงา อนัดบัแรกคือ Copy Cat เลียนแบบโดยไม่รู้เร่ือง 
            2.  ท าให้เขา้ใจ Intention ของคน ๆ นั้น พอเขา้ใจ Intention ส่ิงท่ีตามมา ท่ีส าคญัท่ีสุด
คือการพฒันาการเร่ืองภาษา และการส่ือสาร ภาษาเกิดจาก Symbol ท าแบบน้ีแปลวา่กิน หลงัจากนั้น 
มนุษยม์าใส่ค าวา่ กิน Eat อะไรเขา้ไป ฉะนั้นภาษาน้ีเกิดมาจากการเห็นท่าทางของคนอ่ืนแลว้ท าให้
เกิดความเขา้ใจเจตนา แลว้เกิดการ Communicate กนัได ้ก็เป็นเร่ืองของเซลลก์ระจกเงา 
            3.  เป็นวิวฒันาการ เป็นตวัการท่ีท าใหเ้ราแตกต่างจากลิง ก็เพราะวา่สัตวบ์างชนิด มีเร่ือง 
MN Copy ได้ แต่ว่าไม่มาถึงขนาดน้ี อยา่งนกบางพนัธ์ุมนัสามารถ Copy เสียงพูดเราได ้แต่มนัไม่
เข้าใจว่ามัน คืออะไร มันก็ไปตามเร่ืองของมัน ลิงก็มีความเข้าใจระดับหน่ึง แต่ว่านั่นเป็น
ววิฒันาการท่ีแตกต่างของมนุษย ์ 
 เดวดิ ฟิดเบร์ิก เป็น Professor ทางดา้นศิลปะ เป็น นิวโร โลยิส อยูท่ี่อิตาลี ตอนน้ีอยูท่ี่ ม.
โคลมัเบีย นิวยอร์ก ท่ีเดียวกบั อีริค อาเคนเดล ท่ีไดรั้บรางวลั Noble น่ีคือ paper งานวิจยัของเขาน่ี
น าเสนอมาอย่างน่าสนใจ เพราะฉะนั้นก็แปลว่า “ศิลปะ” เขา้มามีส่วนตรงน้ี มนัมีอะไรบางอย่าง 



75 

 

หลังจากนั้นก็มีงานวิจยัพวกน้ีออกมาเยอะ น่ีคือส่ิงท่ีผมบอกว่า MN ส่งมาที INSURA แล้วก็ท่ี 
Limbic System แลว้ท าให้เรารู้สึกวา่ Feel the Emotion ของคน ๆ นั้น รู้สึกวา่เขาคิดยงัไง อนัน้ีก็คือ
ส่ิงท่ีเราเรียกภาวะ Empathy (www.baanjomyut.com, 2558) จากการประชุม คณะกรรมการประสาน
นโยบายการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 3/2552 วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 นพ.อุดม เพชรสังหาร ได้
น าเสนอประเด็นทางวิชาการ ทฤษฎีเซลล์กระจกเงา ว่าเป็นเคร่ืองมือเรียนรู้ของมนุษย ์โดยหลัก
ส าคัญ 3 อย่าง คือ 1) ท าให้เราเป็นคน 2) ท าให้เราเข้าใจความเป็นคน  และ 3) ท าให้เข้าใจผูอ่ื้น                   
การเขา้ใจผูอ่ื้นท าใหเ้ราเขา้ใจตวัเอง และน ามาสู่สัมพนัธภาพ  
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ให้ความคิดเห็นว่าส่ิงส าคญั คือ การปรับการศึกษาจากท่องจ า มา
เน้นทางการปฏิบัติมากข้ึน วิธีการเรียนรู้ 95% เกิดจาก Unconscious เพราะเห็นการปฏิบัติ   
ยกตวัอยา่ง “ลูกนก ท าไมไม่ตกตน้ไมต้าย” เพราะมนัเห็นพ่อแม่บิน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
ง่ายกวา่เยอะ การเรียนรู้ในฐานวฒันธรรม ง่ายวา่ เรียนรู้ในฐานวชิาการ 
           นพ.สมศกัด์ิ ชุณหรัศม์ิ เพิ่มเติมวา่ แมว้า่ทางดา้นการศึกษาจะชดัเจน เราควรหาโอกาส
เรียนรู้ให้มากข้ึนวา่มีใครน าไปใชท้  าอะไรบา้ง เช่น รักษาโรค อาจจะไม่เก่ียวกบัเราโดยตรง หรือเรา
อาจจะไปท ากบัศูนยเ์ด็กเล็กก็ได ้ เพราะเด็กเนน้เร่ืองเรียนท่ีตอ้งการเรียนต่อได ้แต่ไม่ไดส้นใจเร่ือง
การเรียนรู้จากการปฏิบติั การพฒันาบุคลิกภาพ พฒันานิสัย พฒันาสังคม  
             นพ.อุดม เพชรสังหาร เสนอว่า การน าไปสู่นโยบายการคดัสรรพี่เล้ียงเด็กอย่างจริงจงั
มากข้ึน มีทิศทางมากข้ึน เช่น ในช่วง 3 ขวบปีแรกนั้น คุณสมบติัของพี่เล้ียงควรเป็นอย่างไร ซ่ึง
สามารถใหค้วามรู้แทนพอ่แม่ได ้ถา้ความรู้เร่ือง เซลลก์ระจกเงาชดั และกรรมการนโยบายเขา้ใจ รับ
ลูก ในเชิงนโยบายท่ีท าได้ คือ เร่ืองของการคดัสรรพี่เล้ียงเด็ก จะท าดว้ยความมัน่ใจมากข้ึน ตาม
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงของสังคมไทย  (อุดม เพชรสังหาร, 2552) 
 

หลกักำร แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

ทฤษฎคีวำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ทฤษฏีของทอร์แรนซ์ (Torrance, อา้งถึงใน ทวศีกัด์ิ แกว้ทอน, 2546: 22-24 )    
 เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดังท่านหน่ึงทางด้านความคิดสร้างสรรค์ได้สร้างทฤษฎีและ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคท่ี์ใชก้นัในหลายประเทศทัว่โลกเขากล่าววา่ความคิดสร้างสรรคจ์ะ
แสดงออกตลอดกระบวนการของความรู้สึกหรือการเห็นปัญหาการรวบรวมความคิดเพื่อตั้งเป็น      
ขอ้สมมติฐานการทดสอบและดดัแปลงสมมติฐานตลอดจนวิธีการเผยแพร่ผลสรุปท่ีได้ความคิด

http://www.baanjomyut.com/
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สร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์นัน่เองและทอร์แรนซ์เรียกกระบวนการ
ลกัษณะน้ีวา่กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์รือ “The Creative Problem Solving Process” 
 ทฤษฏีของจุงส์  (Jung) (Carl Gustav Jung, 1875, 1961) ได้อธิบายถึงวิธีการสร้าง
ความคิดสร้างสรรคใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยเขาเสนอวิธีการคิดสร้างสรรคไ์ว ้5 ขั้น และเรียก
ขั้นเหล่านั้นว่า “ห้าขั้นแห่งการสร้างความคิด” ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นคิดรวบรวมขอ้มูลคือการใช้ใจคิด
รวบรวมวสัดุต่าง ๆ คิดถึงขอ้มูลต่างๆ ทุกอยา่งท่ีเรากระท าพยายามใชค้วามคิดกบัส่ิงต่างๆเหล่านั้น
อยา่งกระตือรือร้นใหม่พากนัหลัง่ไหลเขา้มาสู่ใจหรือสมองของเรา ขั้นท่ี 2 ขั้นการคิดถึงขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีไดร้วบรวมอยูใ่นใจคร้ังแลว้คร้ังเล่าการท าอยา่งน้ีจะเป็นท่ีสนใจและไดรั้บประโยชน์แค่ไหนแลว้
น ามาเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนท่ีเรารวบรวมอยู่ในใจหากสมองเหน่ือยก็จงหยุดพกัไวก่้อนขั้นท่ี 3  
ขั้นการหยุดคิดแลว้ท าจิตใจให้วา่งลืมปัญหาต่างๆ ในขั้นท่ีสองแลว้หนัเหความสนใจไปยงัส่ิงอ่ืน ๆ 
อีกปล่อยให้ส านึกของกลไกความคิดท างานของมันต่อไป ขั้นท่ี 4 ขั้นเกิดความคิดแวบเข้ามา
บางคร้ังความคิดอาจหลัง่ไหลเขา้มาโดยไม่คาดฝันอาจเป็นเวลาไหนก็ไดแ้ต่ส่วนใหญ่มกัเกิดข้ึนใน
ตอนเราคร่ึงหลับคร่ึงต่ืนในตอนเช้า  และขั้นท่ี 5 ขั้นท่ีตอ้งใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจงัต่อ
ความคิดท่ีคิดไดแ้ลว้พยายามจดัความคิดนั้นให้เป็นรูปร่างเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์หรือท างานไดเ้ขา
เสนอแนะวา่ช่วงตอนน้ีเป็นโอกาสดีท่ีให้ใครช่วยวิพากษว์ิจารณ์เพราะบางทีค าพูดสักเพียงประโยค
เดียวอาจจะท าใหเ้กิดความคิดใหม่ 
 ทฤษฏีของ วลัลัส (Wallas: 1962) ได้กล่าวว่า การจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นั้ น
จะตอ้งใชท้ั้งสมองทั้งซีกซา้ยและซีกขวา โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อมูลเก่ียวกับการ
กระท า หรือแนวทางท่ีถูกตอ้งหรือขอ้มูลระบุปัญหา หรือขอ้มูลท่ีเป็นความจริง ฯลฯ 
 ขั้นท่ี 2  ขั้นความคิดครุกกรุ่น หรือระยะฟักตวั (Incubation) เป็นขั้นตอนท่ีอยู่ในความ
วุน่วาย ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งใหม่และเก่าสะเปะสะปะ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สามารถ
ขมวดความคิดนั้น 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นความคิดกระจ่างชดั (lllumination) เป็นขั้นท่ีความคิดสับสนนั้นไดผ้า่นการ
เรียบเรียงและเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้มีความกระจ่างชัดและสามารถ
มองเห็นภาพพจนม์โนทศัน์ของความคิด 
 ขั้นท่ี 4  ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขั้นท่ีได้รับ
ความคิด 3 ขั้นจากขา้งตน้ เพื่อพิสูจน์วา่เป็นความคิดท่ีเป็นจริงและถูกตอ้งหรือไม่ 
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ภาพท่ี 2  ขั้นตอนของ วลัลสั (Wallas) 

 

 

 
 
ภาพท่ี 3 การใชส้มองทั้ง 2 ซีก เพื่อความคิดสร้างสรรค ์                                                         
ท่ีมา:  Thai-counseling, กำรให้ค ำปรึกษำทำงจิตวทิยำ, เขา้ถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงจาก
http://thai-counseling.blogspot.com/2014/04/blog-post_22.html  

ความคิดสร้างสรรค ์

(Creative Thinking) 

การเตรียมตวั (Preparation) 

การครุ่นคิด (Incubation) 

การเกิดประกายแนวคิด (Illumination) 

การพิสูจน์ (Verification) 
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 ทฤษฎีของเทยเ์ลอร์ (Tayler) ไดใ้ห้ขอ้คิดของทฤษฎีอย่างน่าสนใจว่า ผลของความคิด
สร้างสรรคข์องคนนั้น ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นขั้นสูงสุดเสมอไป คือไม่จ  าเป็นตอ้งคิดคน้ควา้ประดิษฐ์
ของใหม่ ๆ ท่ียงัไม่มีผูใ้ดคิดมาก่อนเลย หรือสร้างทฤษฎีท่ีตอ้งใชค้วามคิดดา้นนามธรรมอยา่งสูงยิ่ง  
แต่ความคิดสร้างสรรคข์องคนเรานั้นอาจจะเป็นขั้นใดขั้นหน่ึงใน 6 ขั้นต่อไปน้ี คือ 
          ขั้นท่ี 1  เป็นความคิดสร้างสรรคข์ั้นตน้สุด เป็นส่ิงธรรมดาสามญั คือพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของตนอยา่งอิสระ ซ่ึงพฤติกรรมนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัความคิด ริเร่ิม และทกัษะอยา่งใด 
อาจเป็นเพียงการแสดงออกอยา่งอิสระเท่านั้น 
           ขั้นท่ี 2  ไดแ้ก่การสร้างผลผลิตดว้ยทกัษะเฉพาะทาง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ เช่น 
การพลิกแพลงการปรุงอาหารใหอ้ร่อยและสวยงาม เป็นตน้ 
            ขั้นท่ี 3  การคิดสร้างสรรค ์ผลงานท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูก้ระท าไดแ้สดงความคิดใหม่ของ
เขาเองไม่ไดล้อกเลียนแบบใคร 
            ขั้นท่ี 4  การประดิษฐส่ิ์งใหม่ ๆ ซ่ึงไม่ซ ้ าแบบใคร เป็นการแสดงให้เห็นความสามารถท่ี
แตกต่างไปจากผูอ่ื้น 
 ขั้นท่ี 5 การปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
            ขั้นท่ี 6 การคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงสุด อันแสดงถึงความสามารถในการคิดส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมขั้นสูงสุดในการสรุปขอ้ความ หลกัการหรือทฤษฎีใหม่ เป็นตน้ 
 ควำมหมำยของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงจ าเป็นในสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกอนาคต 
เน่ืองจากความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถพิเศษของมนุษยใ์นการจินตนาการและสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ทั้งในด้านผลผลิต รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาท่ีจะสร้างสรรค์ประโยชน์และจรรโลง
สังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถ
ทางการคิดอย่างหน่ึงของสมองมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวับุคคลทุกคนอาจจะมีมากหรือน้อย
แตกต่างกนัไปมีนกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1959: 389) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทาง
สมองเป็นความสามารถท่ีจะคิดได้กวา้งไกลหลายทิศทางหรือท่ีเรียกว่าแบบอเนกนัย (Divergent 
Thinking) ซ่ึงลกัษณะความคิดเช่นน้ีจะนาไปสู่การคิดประดิษฐ์แปลกใหม่รวมถึงการคิดคน้พบ
วิธีการแกปั้ญหาไดส้ าเร็จอีกดว้ยและความคิดสร้างสรรค์น้ีจะประกอบดว้ยความคล่องในการคิด 
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดแปลกใหม่ (Originality) คนท่ีมีลักษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นคนกลา้คิดไม่กลวัถูกวพิากษว์จิารณ์และมีอิสระในการคิด 
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 ออสบอร์น (Osborn, 1957: 23) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต ์
(Applied imagination) คือเป็นจินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหายุง่ยากท่ีมนุษยป์ระสบอยู่
มิใช่เป็นจินตนาการท่ีฟุ้งซ่านเล่ือนลอยโดยทัว่ไปความคิดจินตนาการจึงเป็นลกัษณะส าคญัของ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการนาไปสู่ผลผลิตท่ีแปลกใหม่และเป็นประโยชน์ 
 แอนเดอร์สัน (Anderson, 1959: 7) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไวด้ังน้ีว่า
ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถของบุคคลในการคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างลึกซ้ึงท่ี
นอกเหนือไปจากการคิดอย่างปกติธรรมดาความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะภายในตวับุคคลท่ี
สามารถจะคิดไดห้ลายแง่หลายมุมและผสมผสานจนไดผ้ลผลิตใหม่ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์กวา่ 
 เกท เซลส์และแจ็คสัน  (Getzels and Jackson, 1962: 455 -460) ก ล่าวว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นลกัษณะการคิดท่ีหาค าตอบหลายๆค าตอบในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าซ่ึงลกัษณะ
เช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีมีอิสระในการตอบสนองจึงจะสามารถตอบไดม้าก 
 ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1971: 211) กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคคื์อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ไดโ้ดยไม่มีขอบเขตจากดับุคคลสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายแบบและผลของความคิด
สร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนนั้นมีมากมายไม่มีขอ้จากดัเช่นกนั 
 เมดนิค (Mednick, 2004: 196) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถเช่ือมโยง
สัมพนัธ์องค์ประกอบในแบบใหม่ๆได้และถ้าส่ิงท่ีนามาเช่ือมโยงกนันั้นมีความห่างไกลกนัมาก
เพียงใดการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ก็มีความสร้างสรรคม์ากข้ึนเพียงนั้น 
 วอลลาช และโคแกน (Wallach and Kogan, 2010: 18) ไดก้ล่าวไวว้า่ความคิดสร้างสรรค์
หมายถึงความคิดโยงสัมพันธ์ได้คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์คือคนท่ีสามารถคิดอะไรได้อย่าง
สัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ยิง่คิดไดม้ากเท่าไรยิง่แสดงศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคม์ากเท่านั้น 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีส าคัญ เพราะเป็นหัวใจส าคัญของนวัตกรรม และ
นวตักรรม เป็นตวัขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต และมีความจ า เป็นทางธุรกิจ นั่นคือเหตุผลท่ีบริษทั 
McGraw-Hill ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ ศิลปะเป็นเคร่ืองมือใน การฝึกอบรม ความเป็นผูน้ า ในการ
ริเร่ิมท่ีส าคญัทั้งหลาย ศิลปะไดท้  าหน้าท่ีเป็นยานพาหนะ ประกอบกบั วิธี การเรียนรู้ แบบดั้งเดิม
มากข้ึน พวกเขา ไดช่้วยในการ เปล่ียนทศันคติ โดยให้พนกังาน เผชิญหนา้กบั สมมติฐาน ของพวก
เขาใน รูปแบบใหม่ และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่น่ากลวั ผลจากการไดเ้ร่ิมตน้การใชก้ารเรียนรู้ศิลปะใน
การฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก มากส าหรับ บริษัท McGraw-Hill การฝึกอบรมด้วยศิลปะ    
เป็นฐาน  เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ โดยรวมและความมุ่งมัน่ของบริษทั ท่ีจะช่วยให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค ์(Journal of Business Strategy, Harvey Seifter, 2005) 
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 จากท่ีมีผูใ้ห้ความหมายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ได้มีผูม้องในแง่มุมท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างกวา้งขวางซ่ึงสรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์คือ
ความสามารถของบุคคลในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการคิดแกปั้ญหาประดิษฐ์สร้างส่ิงใหม่
ผลผลิตใหม่ดว้ยความสามารถทางการคิดอยา่งเป็นอิสระจินตนาการโดยไร้ขอบเขตของตนเอง 
 โดยสรุปการสังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรคไ์ดต้ามตาราง 
 

ตารางท่ี 6 สังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
 

นกัวชิาการ ความหมาย ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
กิลฟอร์ด 
(Guilford, 1959: 
389) 

ความสามารถทางสมองเป็นความสามารถท่ีจะคิด
ไดก้วา้งไกลหลายทิศทางหรือท่ีเรียกวา่แบบ 
อเนกนยั (Divergent Thinking) ซ่ึงลกัษณะความคิด
เช่นน้ีจะน าไปสู่การคิดประดิษฐแ์ปลกใหม่รวมถึง
การคิดคน้พบวธีิการแกปั้ญหาไดส้ าเร็จอีกดว้ย
ประกอบดว้ยความคล่องในการคิด (Fluency) 
ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) และความคิดแปลก
ใหม่ (Originality) คนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นคนกลา้คิดไม่กลวัถูกวพิากษว์จิารณ์และมี
อิสระในการคิด 

ความคิดสร้างสรรคคื์อ 
ความสามารถของบุคคลใน 
การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์  
ในการคิดแกปั้ญหา ประดิษฐ ์ 
สร้างส่ิงใหม่ ผลผลิตใหม่ดว้ย
ความสามารถทางการคิด 
อยา่งเป็นอิสระ จินตนาการ 
โดยไร้ขอบเขตของตนเอง 

ออสบอร์น (Osborn, 
1957: 23) 

จินตนาการประยกุต ์(Applied Imagination) คือ
เป็นจินตนาการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือแกปั้ญหา
ยุง่ยากท่ีมนุษยป์ระสบอยูมิ่ใช่เป็นจินตนาการท่ี
ฟุ้งซ่านเล่ือนลอยโดยทัว่ไปความคิดจินตนาการ 
จึงเป็นลกัษณะส าคญัของความคิดสร้างสรรคใ์น
การนาไปสู่ผลผลิตท่ีแปลกใหม่และเป็นประโยชน ์

 

แอนเดอร์สนั 
(Anderson, 1959: 7) 

ความสามารถของบุคคลในการคิดแก ้ปัญหาดว้ย
การคิดอยา่งลึกซ้ึงท่ีนอกเหนือ ไปจากการคิดอยา่ง
ปกติธรรมดาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะ
ภายในตวับุคคลท่ีสามารถจะคิดไดห้ลายแง่หลาย
มุมและผสมผสานจนไดผ้ลผลิตใหม่ท่ีถูกตอ้ง
สมบูรณ์กวา่ 
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ตารางท่ี 6 สังเคราะห์ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์ (ต่อ) 
 

นกัวชิาการ ความหมาย ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
เกทเซลส์ และ 
แจ็คสนั (Getzels and 
Jackson. 1962: 455-
460) 

ลกัษณะการคิดท่ีหาค าตอบหลายๆค าตอบในการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีมกัจะเกิด
ข้ึนกบับุคคลท่ีมีอิสระในการตอบสนองจึงจะ
สามารถตอบไดม้าก 

 

ทอร์แรนซ์ (Torrance, 

197: 211) 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยไม่มีขอบเขตจ ากดั
บุคคลสามารถมีความคิดสร้างสรรคใ์นหลายแบบ
และผลของความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนนั้นมี
มากมายไม่มีขอ้จ ากดัเช่นกนั 

 

เมดนิค (Mednick, 
2004: 196) 
 

ความสามารถเช่ือมโยงสมัพนัธ์องคป์ระกอบใน
แบบใหม่ ๆ ไดแ้ละถา้ส่ิงท าน ามาเช่ือมโยงกนันั้น 
มีความห่างไกลกนัมากเพียงใดการเช่ือมโยง
สมัพนัธ์ก็มีความสร้างสรรคม์ากข้ึนเพียงนั้น 

 

วอลลาช และโคแกน 
(Wallach and Kogan, 
2010: 18) 

ความคิดโยงสมัพนัธ์ไดค้นท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
คือคนท่ีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสมัพนัธ์กนัเป็น
ลูกโซ่ยิง่คิดไดม้ากเท่าไรยิง่แสดงศกัยภาพดา้น
ความคิดสร้างสรรคม์ากเท่านั้น 

 

 
 ควำมส ำคัญของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรคมี์ความส าคญัเพราะเป็นวิธีการคิดท่ีจะช่วยให้บุคคลมีความสามารถ
ในการคิดเขา้ใจปัญหาสามารถแก้ไขและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนทาให้บุคคล
สามารถแกปั้ญหาไดดี้ซ่ึงไดมี้ผูก้ล่าวถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรคไ์วห้ลายท่านดงัน้ี 
 เฮอร์ลอค (Hurlock, 2009: 319) กล่าวถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ไวว้่า
ความคิดสร้างสรรคใ์หค้วามสนุกความสุขและความพอใจแก่ผูเ้รียนและมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของ
นกัศึกษามากไม่มีอะไรท่ีจะท าให้ผูเ้รียนรู้สึกหดหู่ใจไดเ้ท่ากบังานสร้างสรรคข์องเขาถูกต าหนิถูก  
ดูถูกหรือถูกวา่ส่ิงท่ีเขาสร้างข้ึนนั้นไม่มีคุณค่า 
 เจอร์ซิลด์ (Jersild, 2009: 153–158) กล่าวไวว้า่ความคิดสร้างสรรคมี์ความส าคญัต่อการ
เรียนท่ีส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ช่วยส่งเสริมสุนทรียภาพผูเ้รียนจะช่ืนชมและมีทศันะคติท่ีดีต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขาคิด
ข้ึนมาซ่ึงผูส้อนควรท าเป็นตวัอย่างโดยการยอมรับและช่ืนชมในผลงานของนักศึกษาการพฒันา
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สุนทรียภาพแก่ผูเ้รียนโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเห็นวา่ผลงานท่ีผูเ้รียนคิดหรือสร้างข้ึนมามีความหมาย
ส าหรับตวัเขาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัสังเกตส่ิงท่ีแปลกจากส่ิงธรรมดาสามญัให้ไดย้นิในส่ิงท่ีไม่
เคยไดย้นิและหดัใหผู้เ้รียนสนใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
 2.  เป็นการผอ่นคลายอารมณ์การท างานอย่างสร้างสรรค์เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ลด
ความกดดนัความคบัขอ้งใจและลดความกา้วร้าว 
 3.  สร้างนิสัยในการทางานท่ีดีในขณะท่ีผูเ้รียนทางานผูส้อนควรสอนระเบียบและนิสัย
ท่ีดีในการทางานควบคู่ไปดว้ยเช่นหดัใหผู้เ้รียนรู้จกัเก็บส่ิงของให้เป็นท่ีลา้งมือเม่ือท างานเสร็จ 
 4.  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาผูเ้รียนส่วนใหญ่จะชอบท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
เขาไดใ้ชจิ้นตนาการในการสร้างส่ิงใหม่ๆ ดงันั้นผูส้อนจึงควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชจิ้นตนาการ
ของเขาในการความสามารถทดลองสร้างส่ิงใหม่เช่นฝึกให้ผูเ้รียนสมมติตนว่าเป็นนกัก่อสร้างหรือ
สถาปนิก 
 สามารถสรุปความส าคญัของคิดสร้างสรรค์ไดคื้อ 1)ให้ความสนุกความสุขและความ
พอใจแก่ผูเ้รียน 2)ใหผู้เ้รียนรู้จกัสังเกตส่ิงใหม่ ๆ 3) ท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย และ 4) เปิดโอกาสใน
การใชจิ้นตนาการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ไม่จ  ากดัความคิด 
 องค์ประกอบของควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1991: 125-143) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ว้
ดงัน้ี 
 1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดง่าย ๆ ท่ีเป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 2.  ความคิดคล่องตวั (Fluency) หมายถึง เป็นความคิดในเร่ืองเดียวกนัท่ีไม่ซ ้ ากันใน
องคป์ระกอบน้ีความคิดจะโลดแล่นออกมามากมาย 
 3.  ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดท่ีพยายามคิด
ได้หลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น ประโยชน์ของก้อนหินมีอะไรบ้างหรือความคิดยืดหยุ่นด้านการ
ดดัแปลงส่ิงต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
 4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความคิดท่ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและมี
รายละเอียดท่ีสามารถท าใหค้วามคิดสร้างสรรคน์ั้นสมบูรณ์ข้ึนได ้
 ดาลตนั (Dalton, 1988: 5-6) กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคมี์องคป์ระกอบ 8 ประการโดย 
4 องค์ประกอบแรก เป็นความสามารถทางสติปัญญา และ 4 องค์ประกอบหลงัเป็นความสามารถ
ทางดา้นจิตใจและความรู้สึกดงัน้ี 
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 1.  ความคิดริเร่ิม (Originality)  
 2.  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  
 3.  ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility)  
 4.  ความประณีตหรือความละเอียดลออ (Elaboration)  
 5.  ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  
 6.  ความสลบัซบัซอ้น (Complexity)  
 7.  ความกลา้เส่ียง (Risk - taking)  
 8.  ความคิดค านึงหรือจินตนาการ (Imagination)  
 อารีพนัธ์มณีกล่าววา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกล
หลายทิศทางหรือเรียกว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย (Divergent 
Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดาหรือท่ีเรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ 
 2.  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่วรวดเร็วและมีปริมาณท่ีมากในเวลาท่ีจ ากดัแบ่งออกเป็น 
  2.1  ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยคาอยา่งคล่องแคล่วนัน่เอง 
  2.2  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถท่ีหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 
  2.3  ความค ล่องแค ล่วท างด้านการแสดงออก  (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยคกล่าวคือ สามารถท่ีจะน าค ามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพื่อให้
ไดป้ระโยคท่ีตอ้งการ 
  2.4  ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิด     
ส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนดความคล่องในการคิดมีความส าคญัต่อการแกปั้ญหาเพราะในการ
แกปั้ญหาจะตอ้งแสวงหาคาตอบหรือวิธีแกไ้ขหลายวิธีและตอ้งน าวธีิการเหล่านั้นมาทดลองจนกวา่
จะพบวธีิการท่ีถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 
 3.  ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบ
ไดห้ลายประเภทและหลายทิศทางซ่ึงแบ่งออกเป็น 1) ความคิดยืดหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที (Spontaneous 
Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะคิดได้หลากหลายอย่างอิสระ และ 2) ความคิดยืดหยุ่นดา้นการ
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ดดัแปลง (Adaptive flexibility) ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีจะคิดไดห้ลากหลายและสามารถคิดดดัแปลง
จากส่ิงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงได ้
 4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึงความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรือ
ขยายความคิดหลกัให้ไดค้วามหมายสมบูรณ์ยิ่งข้ึนจากองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคท่ี์กล่าว
มาในเบ้ืองตน้สรุปไดว้า่พฤติกรรมท่ีเป็นความคิดสร้างสรรคน้ี์เป็นความสามารถทางการคิดหลาย
ทิศทาง (Divergent Thinking) ท่ีควรประกอบดว้ยความคิดคล่องแคล่วความคิดยดืหยุน่และความคิด
ริเร่ิม 
 ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: 81-82) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับบุคลิกภาพของคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคสู์งจากการศึกษาพบวา่คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นคนท่ีมีความคิดแปลก
ไปจากคนอ่ืนและมีผลงานท่ีท าไม่ซ ้ าแบบใคร 
 ครอพเลย ์(Cropley, 1966: 124) กล่าววา่ผูมี้ความคิดสร้างสรรคจ์ะประกอบดว้ยลกัษณะ
ท่ีส าคัญ 4 ประการคือมีประสบการณ์ท่ีกวา้งขวาง (Procession of Wide Categories) เต็มใจและ
พร้อมท่ีจะเส่ียง (Willingness to Take Risks) เต็มใจและพร้อมท่ีจะกา้วไปขา้งหน้า (Willingness to 
Have Ago) และสามารถท่ีจะยดืหยุน่ความคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วในระดบัสูง 
 ไรซ์ (Rice, 2007: 69) กล่าวถึงลกัษณะคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคมี์ลกัษณะดงัน้ี 
 1.  เป็นคนท่ีมีไหวพริบ 
 2.  มีความสามารถในการประยุกต์การตอบสนองท่ีแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมและ                   
มีความยดืหยุน่ 
 3.  มีอิสระในการคิดและแสดงออก 
 4.  สนใจท่ีจะมีประสบการณ์ต่างๆ สังเคราะห์ส่ิงท่ีไดพ้บเห็นรวมกบัความรู้สึกภายในใจ 
 5.  มีความสามารถในการหยัง่รู้ 
 6.  มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและเขา้ใจคุณค่าของความงาม 
 7.  รู้จกัตนเองเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของส่ิงต่าง ๆ 
 8.  เขา้ใจในสภาพของตนในกระบวนการท่ีตนมีส่วนร่วม 
 สามารถสรุปองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้ดังน้ี คือ 1) ความคิดริเร่ิม 
(Originality) 2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความประณีต
หรือความละเอียดลออ (Elaboration) 5) ความกลา้เส่ียง (Risk-taking) และ 6) เต็มใจและพร้อมท่ีจะ
กา้วไปขา้งหนา้ (Willingness to Have Ago) 
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ตารางท่ี 7  สรุปการสังเคราะห์องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
 

นกัวชิาการ องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
กิลฟอร์ด (Guilford, 
1991: 125-143) 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) 
2. ความคิดคล่องตวั (Fluency) 
3.ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) 
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  
3. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility)   
4. ความประณีตหรือความ
ละเอียดลออ (Elaboration)  
5. ความกลา้เส่ียง (Risk-taking)  
6. เตม็ใจและพร้อมท่ีจะกา้วไป
ขา้งหนา้ (Willingness to Have 
Ago) 

ดาลตนั (Dalton, 
1988: 5-6) 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality)  
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  
3. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility)  
4. ความประณีตหรือความละเอียดลออ (Elaboration)  
5. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 
6. ความสลบัซบัซอ้น (Complexity)  
7. ความกลา้เส่ียง (Risk-taking)  
8. ความคิดค านึงหรือจินตนาการ (Imagination)   

 

อารีพนัธ์มณี 1. ความคิดริเร่ิม (Originality) 
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
3. ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) 
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

 

ครอพเลย ์(Crople, 
1966: 124) 

1. มีประสบการณ์ท่ีกวา้งขวาง (Procession of 
Wide Categories) 
2. เตม็ใจและพร้อมท่ีจะเส่ียง (Willingness to 
Take Risks) 
3. เตม็ใจและพร้อมท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ 
(Willingness to Have Ago)  
4. ยดืหยุน่ความคิดไดอ้ยา่งคล่องแคล่วในระดบัสูง 
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ตารางท่ี 7  สรุปการสังเคราะห์องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์  (ต่อ) 
 

นกัวชิาการ องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ ผูว้จิยัสังเคราะห์ 
ไรซ์ (Rice, 2007: 
69) 

1. เป็นคนท่ีมีไหวพริบ 
2. มีความสามารถในการประยกุตก์ารตอบสนองท่ี
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมและมีความยดืหยุน่ 
3. มีอิสระในการคิดและแสดงออก 
4. สนใจท่ีจะมีประสบการณ์ต่าง ๆ สงัเคราะห์ส่ิง
ท่ีไดพ้บเห็นรวมกบัความรู้สึกภายในใจ 
5. มีความสามารถในการหยัง่รู้ 
6. มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและเขา้ใจคุณค่าของ
ความงาม 
7. รู้จกัตนเองเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของส่ิงต่าง ๆ  
8. เขา้ใจในสภาพของตนในกระบวนการท่ีตนมี
ส่วนร่วม 

 

 
 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 ประสาทอิศรปรีดา (2538: 8–9) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ว่า
ความคิดสร้างสรรคไ์ม่ว่าจะอยูใ่นระดบับุคคลระดบักลุ่มหรือระดบัสังคมก็ตามจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั                  
2 ส่วน คือ 
 1.  ปัจจยัท่ีเป็นส่วนของความสามารถ (Abilities) ทักษะทางการคิด (Skills) ซ่ึงเป็น
ศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตวับุคคล 
 2.  ปัจจยัทางแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีอาจเกิดจากการกระตุน้จากภายนอกอีกส่วนหน่ึง
บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะตอ้งมีปัจจยัหลายๆอยา่งท่ีเอ้ือซ่ึงกนัและกนัเสมอนัน่คือไม่เพียงแต่
มีแรงจูงใจมีทกัษะหรือความสามารถท่ีจะคิดสร้างสรรคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นแต่
จะต้องมีศกัยภาพทางการคิด (Cognitive) มีความอดทนความอยากรู้อยากเห็นกล้าเส่ียง ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะทางอารมณ์อุปสรรคของการพฒันาความคิดสร้างสรรคน์กัจิตวทิยาและนกัการศึกษาได้
ใหร้ายละเอียดไวด้งัน้ี 
 ซิมพ์เบอร์ก (Simpberg, 2007: 119) กล่าวว่าอุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องมนุษยมี์ 3 ประการ คือ 
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 1.  อุปสรรคด้านการรับรู้ (Perceptual Block) อุปสรรคดา้นการรับรู้ได้แก่การท่ีคนเรา
ไม่สามารถมองเห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงไดเ้ป็นเหตุให้การแกปั้ญหานั้นดาเนินไปโดยปราศจากเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนและแน่นอนตวัอยา่งเช่น 
  1.1  ความยากในการจ าแนกปัญหาท่ีแท้จริงจากปัญหาทั่วไปซ่ึงเปรียบเสมือน
นายแพทยท่ี์พยายามรักษาคนไขโ้ดยไม่ทราบสาเหตุของโรคท่ีแทจ้ริง 
  1.2  การมองปัญหาแคบเกินไปขาดการพิจารณาสภาพแวดลอ้มของปัญหานั้น 
  1.3  ความสามารถท่ีจะเขา้ใจคาจากดัความหรือนิยามของปัญหานั้นเป็นเหตุให้ส่ือ
ความเขา้ใจตรงกนัไม่ได ้
  1.4  ความไม่สามารถท่ีจะใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหลายในการสังเกตการสังเกตนั้นเรา
สามารถใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหมดคือตาหูจมูกและกายสัมผสัช่วยในการสังเกตได ้
  1.5  ความยากท่ีจะมองเห็นความสัมพนัธ์ของวตัถุหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกัน 
(Remote Relationship) นอ้ยทาใหไ้ม่สามารถแกปั้ญหาได ้
  1.6  การมองขา้มส่ิงท่ีใกลต้วัหรือส่ิงท่ีเด่นชดัซ่ึงบางคร้ังความเคยชินกบัปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีคุน้เคยอาจทาใหม้องขา้มประเด็นท่ีน่าสนใจไปได ้
  1.7  ความล้มเหลวในการจ าแนกเหตุและผลมีหลายสถานการณ์ท่ียากแก่การ
แยกแยะไดอ้ย่างชดัเจนวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาให้เกิดผลเช่นนั้นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคสู์งจะไม่
ด่วนสรุปสาเหตุและผลจนกวา่จะรู้แน่ชดัเสียก่อน 
 2.  อุปสรรคดา้นวฒันธรรม (Cultural Block) อุปสรรคดา้นวฒันธรรมเป็นผลเน่ืองมาจาก
กฎเกณฑ์ของสังคมซ่ึงเป็นส่ิงก าหนดให้บุคคลตอ้งมีพฤติกรรมอยูใ่นกรอบระเบียบแบบแผนท าให้
มีผลต่อการสกัดกั้ นความท้าทายต่อการคิดค้นในส่ิงใหม่  ๆ และความเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลอุปสรรคประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  2.1  ความตอ้งการทาตามแบบอยา่งในกรอบท่ีไม่แตกต่างจากผูอ่ื้นทาใหเ้กิดรูปแบบ
พฤติกรรมและการมองปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกนัการหาวธีิแกปั้ญหาก็ยดึติดกบัระเบียบแบบแผนมากไป
ทาใหบ้างคร้ังไม่สามารถแกปั้ญหาได ้
  2.2  การมุ่งเนน้ในความประหยดัซ่ึงมีผลทาให้เกิดการตดัสินใจท่ีรวดเร็วเกินไปทา
ให้บุคคลไม่พยายามท่ีจะใชค้วามคิดของตนในส่ิงท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ ากบัของเดิมเพราะการกระท า
เช่นน้ีตอ้งลงทุนทั้งเวลาและเงินมากข้ึนซ ้ ายงัไม่แน่ใจในความส าเร็จดว้ย 
  2.3  ความกลัวท่ีจะเป็นคนท่ีไม่สุภาพเรียบร้อยกลัวผูอ่ื้นเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีน่า
ร าคาญจึงท าให้ขาดความอยากรู้อยากเห็นไม่กลา้ซักถามหรืออภิปรายในส่ิงท่ีตนยงัไม่เขา้ใจทาให้
กลายเป็นคนท่ีขาดจิตสานึกแห่งการสืบคน้ (Inquiring Mind)  
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  2.4  การมุ่งเนน้ในเร่ืองการแข่งขนัหรือความร่วมมือกนัมากเกินไปบุคคลทัว่ไปมกั
คิดว่าการร่วมมือกนันั้นแต่ละคนตอ้งลดความคิดของตนเองลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความคิดของ
กลุ่มหรือลดความขดัแยง้ลงซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งนกัความจริงความร่วมมือหมายถึงการทา
งานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้โดยต้องสามารถอธิบายหรือช้ีแจงความคิดของตนให้ผูอ่ื้นเข้าใจหรือ
ยอมรับไดส่้วนการมุ่งแข่งขนัจนเกินไปนั้นก็มีผลทาให้บุคคลมองขา้มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของงาน
นั้นไปโดยจะมุ่งเอาชนะแต่อยา่งเดียวทาใหล้ะเลยความคิดริเร่ิมของตนต่อไป 
  2.5  การยึดมัน่สถิติมากเกินไปการยึดมัน่ในตวัเลขโดยไม่ไดพ้ิจารณาตวัแปรอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปทาใหเ้ขา้ใจสภาพความเป็นจริงผดิไปได ้
  2.6  ความยากในการสรุปอา้งอิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละบุคคลก็มี
พฤติกรรมเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองจึงเป็นการยากในการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 
  2.7  การยดึมัน่ในเหตุผลและความจริงมากเกินไปหรือการหลงเช่ือความจริงในอดีต
มากเกินไปมีผลทาให้บุคคลขาดความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นถ้าเราเช่ือว่าพาหนะท่ีเบากว่าอากาศ
เท่านั้นท่ีสามารถบินไดบ้ดัน้ีก็ยงัคงไม่มีเคร่ืองบินใช ้
  2.8  การขาดความประนีประนอมในความคิดเห็นท่ีไม่สอดคล้องกนัเข้าด้วยกัน                 
ซ่ึงส่วนมากแลว้บุคคลส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มท่ีจะต่อตา้นหรือไม่ยอมรับความคิดท่ีไม่ตรงกบัตน
โดยส้ินเชิงและจะยอมรับความคิดเห็นท่ีตรงกบัตนในทนัทีลกัษณะเช่นน้ีมีผลทาให้ไม่เกิดความคิด
ใหม่ข้ึนมา 
  2.9  การมีความรู้เก่ียวกบัขอบข่ายงานท่ีปฏิบติัมากหรือนอ้ยเกินไปบุคคลท่ีมีความรู้
นอ้ยหรือแคบเกินไปก็ไม่สามารถนามาอภิปรายและสร้างสรรคใ์ห้เกิดความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ข้ึนมา
เช่นเดียวกนักบับุคคลท่ีมีความรู้มากหรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆจะมีความรู้สึกวา่ความคิดของ
ตนถูกตอ้งดีกว่าผูอ่ื้นเสมอจึงไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเลยลกัษณะเช่นน้ีก็เป็นอุปสรรคต่อ
ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลในองคก์รนั้น ๆ 
  2.10 การมีความเช่ือวา่ความคิดฝันเป็นส่ิงไร้ค่าบุคคลจึงไม่ยอมรับฟังความคิดฝันใน
ส่ิงแปลกใหม่โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองเพ้อฝันไร้สาระซ่ึงความเป็นจริงแล้วประดิษฐ์กรรมใหม่ ๆ ท่ี
เกิดข้ึนนั้นส่วนใหญ่จะไดม้าจากความคิดฝันมาก่อนทั้งนั้น 
 3.  อุปสรรคด้านอารมณ์ (Emotional Block) อุปสรรคด้านอารมณ์จดัเป็นอุปสรรคท่ี
ส าคญัประการหน่ึงทั้งน้ีเพราะอารมณ์ของบุคคลอนัไดแ้ก่ความโกรธความกลวัความรักความชอบ
ความเกลียดเป็นต้นนับว่ามีความส าคัญต่อปัญหาและเหตุผลถ้าบุคคลมีอารมณ์เกิดข้ึนสูง
ความสามารถทางปัญญาและเหตุผลของคนนั้นก็จะต ่าลงนั้นคืออารมณ์เป็นตวัสกดักั้นความคิดและ
เหตุผลตลอดจนความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลอุปสรรคทางอารมณ์ท่ีส าคญัคือ 



89 

 

  3.1  ความกลัวท่ีจะท าผิดหรือท าในส่ิงท่ีผูอ่ื้นมองเห็นว่าโง่ด้วยความกลัวเช่นน้ี     
จึงทาให้สูญเสียความคิดท่ีดีๆไปเพราะเจา้ของความคิดไม่กล้าท่ีจะเสนอความคิดนั้นออกมาดว้ย
เกรงวา่จะถูกผูอ่ื้นมองเห็นวา่เป็นเร่ืองไร้สาระ 
  3.2  การด่วนตดัสินใจยอมรับความคิดอนัแรกท่ีเกิดข้ึนทนัทีโดยไม่เปิดโอกาสคิด
หาแนวทางอ่ืนท่ีแตกต่างออกไปความจริงความคิดอนัแรกอาจไม่ใช่ความคิดท่ีดีท่ีสุดเสมอไปอาจมี
ความคิดอ่ืนท่ีดีกวา่ไดถ้า้ยอมรับตั้งแต่ความคิดอนัแรกแลว้จะเป็นการสกดักั้นความคิดอ่ืนๆไป 
  3.3  การท่ีบุคคลยึดติดกบัความคิดของตนเองบุคคลส่วนมากมกัจะยึดติดความคิด
ความเช่ือของตนและยากท่ีจะเปล่ียนแปลงตามความคิดหรือข้อเสนอแนะของบุคคลอ่ืนและ         
จะต่อตา้นความคิดท่ีไม่ตรงกบัความคิดของตนเองดว้ย 
  3.4  ความไม่อดทนอดกลั้นต่อการแสวงหาวิธีแก้ปัญหาท่ียุ่งยากบุคคลทั่วไป
ส่วนมากจะมุ่งหวงัในผลส าเร็จไวสู้งเม่ืองานนั้นประสบปัญหาก็จะเกิดความคบัขอ้งใจและมุ่งท่ีจะ
แกปั้ญหานั้นแบบหวัชนฝาไม่พยายามท่ีจะรวบรวมสติและความคิดในการหาหนทางอ่ืน ๆ 
  3.5  ความตอ้งการความปลอดภยัสูงเกินไปทุกคนมีความตอ้งการความปลอดภยัสูง
แต่ถา้สูงมากเกินไปก็ทาให้เราเป็นโรคประสาทได้และเม่ือบุคคลต่างมุ่งไปท่ีความปลอดภยัของ
ตวัเองแลว้ก็จะมีผลท าใหล้ะเลยต่อโอกาสท่ีจะรับรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไปอยา่งน่าเสียดาย 
  3.6  ความกลวัต่อการนิเทศแนะนาและไม่วางใจเพื่อนร่วมงานความรู้สึกเช่นน้ีทาให้
บุคคลขาดความเช่ือมั่นและความไวว้างใจซ่ึงกันและกันซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการสกัดกั้น
ความสามารถในการแกปั้ญหาและการกระท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์
  3.7  การขาดความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาโดยตลอดจนแก้ปัญหาได้ส าเร็จบุคคล
ส่วนมากชอบท่ีจะด าเนินโครงการใหม่ ๆ และให้ความสนใจกับโครงการนั้นในระยะสั้ น ๆ ใน
ระยะยาวบุคคลมกัขาดการเอาใจใส่ติดตามแก้ปัญหาและหาวิธีการใหม่ๆมาดาเนินให้โครงการ
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
  3.8  การขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาสาเหตุเน่ืองจากขาดผู ้เห็นด้วยหรือขาด
ผูส้นใจในแนวทางแกปั้ญหาท่ีตนได้เสนออาจเป็นเพราะไม่แน่ใจในแนวทางแกปั้ญหานั้นหรือมี
ความรู้ความเขา้ใจไม่ดีพอจึงมีผลท าใหผู้เ้สนอทางแกน้ั้นขาดแรงจูงใจท่ีจะคิดต่อไป 
 สามารถสรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัท่ีเป็นส่วนของ
ความสามารถ (Abilities) ทกัษะทางการคิด (Skills) ซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตวับุคคล 2) ปัจจยั
ทางแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีอาจเกิดจากการกระตุน้จากภายนอกอีกส่วนหน่ึง 3) อุปสรรคดา้นการ
รับรู้ (Perceptual Block) 4) อุปสรรคดา้นวฒันธรรม (Cultural Block) และ 5) อุปสรรคดา้นอารมณ์ 
(Emotional Block) 
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แนวคิดกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน 
 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 งานสร้างสรรค ์
หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นนวตักรรม โดยมี
การศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลอง
หรือการพฒันาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นตน้แบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อนัก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียแ์ละคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพตามการจดักลุ่มศิลปะ
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ไดแ้ก่ 1) ทศันศิลป์ (Visual Art) ประกอบดว้ย ผลงานดา้น
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอ่ืน ๆ 2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้ งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ 3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบท
ประพนัธ์และกวนิีพนธ์รูปแบบต่าง ๆ ดว้ย (คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา, 
2558: 36) ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นน้ีให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีการบูรณาการเข้ากบัพนัธกิจอ่ืน ๆ (คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศึกษา, 2558: 36) เพื่อใหเ้ตรียมตวัเขา้สู่ความพร้อมของทกัษะในอนาคต 
 ทกัษะแห่งอนาคต หรือ “21st Century skills” เป็นทกัษะท่ีถูกพฒันามาจากการสอนรูป
แบบเดิม จากการเล่าเร่ือง (Lecture) ไปสู่การสอนโดยให้"ผูเ้รียน" และ "การปฏิบติั" เป็นหลกัส าคญั 
ซ่ึงทกัษะแห่งอนาคตนั้นมีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั ในยุคท่ีข่าวสารสามารถกระจาย 
และเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
 การเรียนรู้เพื่อชีวิตและการท างานในอนาคตแห่งยุคศตวรรษท่ี 21 จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานและอาชีพ หลายปีท่ีผ่านมา มกัมีค าถามท่ีเกิดข้ึนกับ
นายจา้งหรือผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นค าถามท่ีง่ายแต่มีความหมายว่า “ผูท่ี้จบการศึกษาพร้อมท่ีจะ
ท างานแล้วจริงหรือ” แน่นอนว่าค าตอบท่ีได้คือ “ไม่” (Partnership for 21st Skills, 2006) จาก
การศึกษาเก่ียวกับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม วิทยาลัยเทคนิค การช่าง และ
มหาวิทยาลัย พบว่ายงัขาดทักษะขั้นพื้นฐานบางอย่างซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญของการท างาน ได้แก่ 
(Trilling and Fadel, 2009: 7-10) 
 1.  ทกัษะการพูดและการเขียนเพื่อการส่ือสาร 
 2.  ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดแกปั้ญหา 
 3.  ความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณในการท างาน 
 4.  การท างานเป็นทีมและการร่วมมือในการท างาน 
 5.  การท างานในทีมท่ีมีความหลากหลาย 
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 6.  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
 7.  ความเป็นผูน้ าเป็นการจดัการกบัโครงการ 
 จากการรายงานทัว่โลกไดรั้บการยืนยนัว่า “ ช่องว่างแห่งศตวรรษท่ี 21” คือ ราคาท่ีถูก
ใช้จ่ายในการจา้งแรงงานท่ีมีความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทัว่โลกขาดแคลนผูท่ี้มีทกัษะและ
ความสามารถ และในการฝึกพนกังานใหม่ก็ตอ้งอาศยัการอบรมหรือโปรแกรมท่ีมีราคาสูงเพื่อวาง
พื้นฐานในการพฒันาพนักงาน การเป็นประเทศท่ีมีความสมบูรณ์ ความสามารถในการแข่งขนั 
ความมัง่คัง่ของบริษทัข้ึนอยู่กับการมีแรงงานท่ีมีการศึกษาท่ีดี หรือเรียกได้ว่า “การศึกษาสร้าง
รายได ้” การปรับปรุงอตัราการรู้หนงัสือของคนในประเทศจะช่วยส่งผลทางเศรษฐกิจในทางท่ีดีข้ึน 
การศึกษานอกจากจะช่วยเพิ่มศกัยภาพทางรายไดใ้นการท างาน ยงัสามารถช่วยปรับปรุงการจา้งงาน
ของแต่ละคนไดถึ้ง 10 เปอร์เซ็นตห์รือมากกวา่นั้น (Miller, 2007) 
 ดงัตารางแสดงตวัอย่างของงานประจ าท่ีตอ้งใช้ทกัษะ งานท่ีตอ้งการผูท่ี้มีทกัษะสูงใน
การส่ือสารและทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้น 
 
ตารางท่ี 8  งานและการท างานในศตวรรษท่ี 21 
 

ประเภทของงาน รายละเอียดงาน ตวัอยา่งอาชีพ 
งานประจ า กฎ ระเบียบ 

ท าซ ้ า 
มีขั้นตอน 

พนกังานบญัชี 
พนกังานโรงงาน 

งานท่ีใชแ้รง ปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้ม 
ปรับตวัดา้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

คนขบัรถบรรทุก 
พนกังานรักษาความปลอดภยั 
บริกร 
แม่บา้นและนกัการภารโรง 

การคิดท่ีซบัซอ้นและการส่ือสารท่ี 
ซบัซอ้น 

การแกปั้ญหาท่ีเป็นนามธรรม 
การยดืหยุน่ 

นกัวทิยาศาสตร์ 
อยัการ 
ผูจ้ดัการ 
แพทย ์
นกัออกแบบ 
นกัออกแบบซอฟแวร์ 

  
ท่ีมา: Adap from Autor, 2007, อ้างถึงใน 21st Century Skills, Learning for Living in Our Times, 
Trilling and Fadel, 2009: 9. 
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 การเพิ่มข้ึนของความตอ้งผูท่ี้มีทกัษะสูงนั่นหมายความว่าจะมีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน จะเกิด
ช่องว่างระหว่างผูท่ี้มีการศึกษาน้อย คนท่ีค่อนข้างไร้ฝีมือและผูท่ี้มีทกัษะในการท างานสูง งาน
ประจ าทัว่ไปเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัและงานประจ ายงัท าโดยคน โดยแทบจะไม่ได้รับค่าท่ีอยู่อาศยั 
และส่วนใหญ่จะเป็นประเทศท่ีมีค่าแรงต ่ามาก  ระบบการศึกษาแบบเก่าจะตอ้งเตรียมคนให้พร้อมท่ี
จะท างานท่ีติดทอปชาร์ตหรืออนัดบัตน้ๆ การจ่ายเพื่อความรู้และทกัษะซบัซอ้นท่ีสูงข้ึนในวนัน้ีและ
อนาคต เป็นทกัษะท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ ความคิดสร้างสรรค์และอีกหลายๆงานท่ีจ าเป็นใน
อนาคต ดงัแผนภาพแสดงความส าคญัของการพฒันาประเทศในดา้นการน าแนวคิดสร้างสรรคใ์ห้มา
อยูใ่นงานประจ า 
 
  ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
              

  
 

     ในประเทศท่ีดอ้ยพฒันา 
 

ภาพท่ี 4  The Future of 21st Century Work. 
ท่ีมา : Bernie Trilling and Charles Fadel, 21st century Skills: Learning for Life in our Times, 
United States of America, 2009. 
 

 สามารถสรุปไดว้่า ในประเทศท่ีพฒันาแลว้จะให้ความส าคญักบั งานสร้างสรรค์หรือ
การท างานอย่างสร้างสรรค์เป็นอนัดบัแรก อนัประกอบดว้ย การวิจยัและพฒันา งานทางด้านการ
ออกแบบ งานดา้นการตลาดและการขาย รวมไปถึงการจดัการกบัระบบโลจิสติกส์ แต่ในประเทศท่ี
ยงัดอ้ยการพฒันา ยงัคงเป็นลกัษณะของงานประจ าท่ีใช้แรงงานคนกบัเคร่ืองจกัรเป็นส าคญั ซ่ึงไม่

-Research 
-Development 
-Design 
-Marketing and Sales 
-Global Supply Chain 
Management 
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เน้นให้ความส าคญักบั งานสร้างสรรค์กบับุคคล อนัส่งผลต่อการพฒันาประเทศและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล และส่ิงส าคญัท่ีเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการท างานและอาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 คือ 1) การประยุกตใ์ชค้วามรู้ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ 2) ความรู้และการน าทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีจ  าเป็นไปใช้ ไดแ้ก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การติดต่อส่ือสาร การท างานเป็นทีม การใช้
เทคโนโลย ีนวตักรรม  
     ปัจจุบนันโยบายของรัฐบาลมีการก าหนดให้ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ
ตามหลกัของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการผลิตสินคา้หรือบริการให้ไดค้ร้ังละมาก ๆ 
เพื่อลดตน้ทุนการผลิต เป็นการแข่งขนัในตลาดโลกท่ีส าคญั หรือท่ีเรียกว่า Mass Production ซ่ึง
ประเทศท่ีไดเ้ปรียบดา้นค่าแรงและวตัถุดิบจะไดเ้ปรียบ อยา่งไรก็ตามปัญหาของการผลิตแบบ Mass 
Production คือการแข่งขันด้านราคา และความพยายามลดต้นทุนให้ได้มากท่ีสุด เม่ือการผลิต      
แบบ Mass Production มาถึงทางตนั การน าความคิดสร้างสรรค์มาสร้างเช่ือมโยงกับวฒันธรรม   
การสั่งสมความรู้ เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้หรือบริการ จึงเป็นทางออกท่ีเหมาะสมส าหรับ
ปัญหาดงักล่าว จึงเกิดการพฒันาในลกัษณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรคข้ึ์น (ปฤณตั นจันฤตย,์ 2553: 74) 
 วธีิสร้ำงนวตักรรม  5 I  
 1. Imagination จินตนาการ การใชมุ้มมองเชิงความคิด เพื่อพฒันาวสิัยทศัน์ มองไปไกล
กว่า จุดแรงบนัดาลใจ Inspiration อาศยัการคิด เพื่อประมวลทิศทางท่ีควรมุ่งไป จินตนาการอาศยั
การคิดบนฐานความรู้       
 2. Ideation การก่อร่างแนวคิด ก าเนิดความคิด ลงมือปฏิบติั Action คิดผสานไอเดียท่ี
หลากหลาย คิดแบบน้ีแลว้ลงมือท า 
 3.  Integration บูรณาการ การควบรวม บูรณาการไม่ใช่การปะติดปะต่อส่ิงต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั นวตักรรมตอ้งมีความควบแน่น กลัน่เอาชุดขอ้มูลท่ีแตกต่างมาร้อยเรียงออกมาเป็นขอ้เสนอ  
หรือ ฆolution  
 4.  Insight ความรู้เชิงลึก 
 5.  Implement ท าให้เกิดผล นวตักรรมเกิดจากการลงมือปฏิบติัไม่ใช่แค่การคิด (วิชัย 
วงษใ์หญ่, 2558,) 
 ควำมหมำยของเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
 กองส่งเสริมและพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญา (28 กรกฎาคม 2552) ไดใ้หค้วามหมายของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การสร้างมูลค่าสินค้าหรือบริการท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์ส าหรับ
สาขาการผลิตท่ีพฒันาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative 
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Industry) ซ่ึงหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงส าคญั (ปฤณัต 
นจันฤตย,์ 2553: 75) 
 การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันา หรือ UNCTAD (2008: 4-5) ได้
สรุปลกัษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 1. เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานการใชศ้กัยภาพเชิงสร้างสรรค ์เพื่อ
ความเจริญเติบโตและพฒันาของเศรษฐกิจ 
 2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ช่วยสร้างรายไดทุ้กระดบัชนชั้น สร้างงานและรายไดจ้ากการ
ส่งออกในขณะท่ียงัด ารงความเป็นสังคม การเผยแพร่วฒันธรรมและการพฒันามนุษย ์
 3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หลอมรวมระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม สังคม เข้ากับ
เทคโนโลย ีการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาและวตัถุประสงคข์องนกัท่องเท่ียว 
 4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลุ่มของกิจกรรมในเศรษฐกิจฐานความรู้กบัมิติของการ
พฒันาและการเช่ือมโยงแบบตดัขวางทั้งระดบัมหภาคและจุลภาคของทุกระดบัเศรษฐกิจ 
 5. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการมองถึงการพฒันานวตักรรมจากสหวิทยาการและ    
การสร้างสรรคจ์ากทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐ 
 6. หวัใจส าหรับของเศรษฐกิจสร้างสรรคคื์ออุตสากรรรมสร้างสรรรค ์(ปฤณัต นจันฤตย,์ 
2553: 75) 
 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผ่ำน โครงกำร 
            ในขณะท่ีเรา เดินทางลึกเขา้ไปใน ศตวรรษท่ี 21 ความคิดสร้างสรรคแ์ละ นวตักรรมได้
กลายเป็น ดาวท่ีสว่างท่ีสุดในกลุ่มดาวแห่งทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความคิดใหม่ ๆ ผลิตภณัฑ ์
นวตักรรม บริการใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาท่ีสดใหม่ ในการแกไ้ขปัญหาในประเทศและทัว่โลก
มากข้ึนเร่ือย ๆ ก าลงัจะเป็นช่วงเวลาแห่งนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ของเรา 
             แมว้่าในช่วงท่ีผ่านมาจะมีการเน้นทกัษะทางดา้น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ หรือท่ีรู้จักกันดีในนามของ “STEM ” และจะมีความต้องการทางด้านความ
สร้างสรรค์  การประดิษฐ์ และนวตักรรม ศิลปะได้กลายเป็นแหล่งขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการศิลปะควบคู่ไปกบั STEM จึงท าให้เกิดแนวคิด STEAM 
ข้ึนมา (กล่าวถึงคร้ังแรกในหนงัสือเด็กของปีเตอร์ นาร์ด) ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีส าคญั
และส าหรับช่วงท่ีการศึกษาก าลงัเปล่ียนผา่นศตวรรษ 
                 ทอม เคลล่ี (Tom Kelley) ผูท่ี้ออกแบบ IDEO ท่ีมีช่ือเสียง เขาได้ออกแบบโครงการ
มาแล้วมากมาย ให้ค  าตอบเพียงหน่ึงค า เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การท างาน
และอาชีพในอนาคต ซ่ึงก็คือค าวา่ “ออกแบบ” 
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                 การเรียนรู้จากโครงการประกอบดว้ยวงจรของโครงการ การวางแผน การลงมือท า และ
การทบทวนอย่างลึกซ้ึง สามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้กิจกรรมและสร้างเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์ โดยทีมงาน IDEO ได้ออกแบบแปรงสีฟันท่ีดีท่ีสุด บตัรช้อปป้ิง เมาส์คอมพิวเตอร์  
ธุรกิจอีคอมเมอร์ส ขั้นตอนทางการแพทยใ์นห้องฉุกเฉิน และของใชใ้นชีวิตประจ าวนัอีกหลายพนั
รายการ โดยแบ่งวงรอบของการด าเนินการได ้4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
                 1.  การก าหนด โดยมุ่งเนน้ท่ีปัญหาและกระบวนการในโลกแห่งความจริงเพื่อออกแบบ
ให้เกิดความสะดวกในการใช้ ดีท่ีสุด รวดเร็ว ราคาประหยดั มีประสิทธิภาพสูง หรือเกิดความ
เพลิดเพลิน 
                2. การวางแผน ใช้เวลาในการท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริโภค ผูใ้ช้ เทคโนโลยี ตลาดหรือ
พื้นท่ีและปัญหาหรือขอ้จ ากดั 
                 3.  การลงมือท า คือการระดมความคิดท่ีมีความหลากหลาย ดา้นเทคนิค การออกแบบท่ี
เป็นไปไดแ้ละจดัเรียงในเชิงบวกและเชิงลบ และเลือกแนวโน้มท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดในการสร้าง
ตน้แบบ ทดลองกบับุคคลท่ีหลากหลาย เพื่อเก็บขอ้มูลในการแกไ้ขปรับปรุง 
                 4.  การทบทวน เป็นการประเมินและปรับแต่ง ท าซ ้ าอย่างรวดเร็ว และท าการสรุปผล 
เพื่อปรับปรุง 
                 ในท่ีสุดก็จะไดน้วตักรรมหรือส่ิงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ การสะทอ้นผลจากลูกคา้จะ
เป็นตวักระตุน้ในการสร้างแบรนด์ใหม่ ๆ โดยผ่านวงจรการออกแบและการแสวงหานวตักรรมท่ี
เกิดประโยชน์ 
 สมมติฐำนของกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน 
 1.  สังคมในปัจจุบนั เทคโนโลยีนั้นเอ้ือประโยชน์ในการแบ่งปันขอ้มูล ข่าวสาร และ
ความคิดเห็น ซ่ึงทุกคนสามารถแบ่งปันกนัไดท้างสังคมออนไลน์ 
 2.  ด้วยสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสอนในรูปแบบเดิมนั้ นอาจไม่
สอดคลอ้ง เท่าทนักบัความกระหายอยากเรียนรู้ ของนกัศึกษาในยคุศตวรรษท่ี21 
 3.  การสอนรูปแบบเดิม อาจท าให้ผู ้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายการเรียน และไม่สนใจ           
ใฝ่เรียนรู้ เพราะเป็นการสอนแบบป้อนเน้ือหาใหแ้ก่ผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียว 
 4.  ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางวชิาการ งานวจิยั ทางการศึกษานั้นพฒันา เปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว แต่หลกัสูตรท่ีสถาบนัการศึกษาทุกระดบัชั้นยงัใช้สอนกนัอยูน่ั้นยงัคงรูปแบบเดิมทั้ง
ทางหลกัการ และ ทฤษฎี 
 5.  ทุกคนสามารถหาความรู้ไดจ้ากทัว่ทุกมุมโลก เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา 
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 6.  เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการศึกษาท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน เพื่อท่ีพวกเขาจะได้
กลายเป็นผูใ้หญ่ท่ีสามารถสร้างคุณค่าใหแ้ก่ตนเองและสังคมในอนาคต 
 7.  วธีิการรูปแบบเดิมท่ีใชม้าเน่ินนาน เช่น การตดัคะแนน ดุ บ่น ตกัเตือน อาจไม่ใช่วิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการดึงดูความสนใจใหผู้เ้รียนสนใจเรียน 
 8.  การเรียนรู้ท่ี ดี  ไม่ควรมีการบังคับ ผู ้ท่ีอยากเรียนรู้ จะหมั่นใฝ่หาความรู้ด้วย
ความสามารถของตนไดอ้ยา่งไม่จบส้ิน 
 9.  ความซ่ือสัตย ์ความมีน ้ าใจ รู้จกัรับผิดชอบ เป็นตวัอย่างของทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตของนักศึกษาท่ีการสอนในปัจจุบนัคาดหวงัให้ผูเ้รียนได้รับ นอกเหนือจากความรู้ทาง
วชิาการ 
 หลกักำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน Creativity-based learning Model 
 สืบเน่ืองมาจากการท าวิจยัต่อยอด จากรูปแบบการสอนท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนต่ืนตวั อยาก
เรียนรู้ อยากคน้ควา้ เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงใช้ได้ผลดีในหลายประเทศ เรียกว่า การสอนแบบ 
Problem-based Learning ซ่ึงปัจจุบนัผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดรั้บประสบการณ์ในการเรียนรู้จากรูปแบบ
การสอนน้ีมากข้ึน เพราะ บุคลากรทางการศึกษา และสถาบนัการศึกษาทั้งระดับโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย ได้น ามาปรับใช้ร่วมกับการสอนแบบดั้ งเดิม เพื่อประโยชน์แก่ตัวผูเ้รียน (วิริยะ              
ฤาชยัพาณิชย,์ 2558) 
 ขั้นตอนกำรสอนแบบ Problem-based Learning 
 1. มีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนไม่เกินสิบคนต่อกลุ่ม 
 2. ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ จากการคิด แกไ้ขปัญหา ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน 
 3. ทกัษะท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ ไดแ้ก่ ทกัษะในการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา การท างานเป็น
ทีม ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 4. ผูเ้รียนสามารถเพิ่มพูนความรู้ใหต้นเองไดม้ากข้ึน จากการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล 
 5. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ อยากรู้ อยากคิด อยากหาค าตอบ เป็นบริบทของ
ผูส้อน 
 6. มีการน าเสนอความคิดเห็น อภิปรายแนวทางแกไ้ข โดยผูเ้รียน เพิ่มพูนทกัษะทางการ
ส่ือสาร 
 อาจกล่าวได้ว่า Problem-based Learning เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีนอกจากผูเ้รียนจะ
ไดรั้บความรู้แลว้ แต่ยงัไดฝึ้กทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต การประเมินผลจะมีการประเมิน
ในหลายดา้น และไม่วดัเพียงคร้ังเดียว ผูส้อนจะประเมินดว้ยการสังเกต และท าอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
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ซ่ึงจะแตกต่างจากการประเมินผลในรูปแบบเดิมท่ีใชข้อ้สอบเพื่อวดัคุณภาพตวัผูเ้รียน นอกจากเกรด
คะแนนเฉล่ียแล้ว การประเมินผลรูปแบบน้ีจะค านึงถึงคุณลกัษณะ และทกัษะของนักศึกษาเป็น
ส าคญัวา่ยงัคงขาดในส่วนใด และดา้นใดท่ีมีการพฒันา จากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนกัศึกษา
ในการคน้ควา้ ท าโครงงาน ซ่ึงขอ้มูลผลการประเมินทกัษะผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือ
กบัผูอ่ื้น ความสามารถในการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการพฒันาตนเอง 
หรือ ความสามารถในการประยกุตใ์ชข้อ้มูลท่ีสืบคน้มา 
 ทกัษะดา้น “ความคิดสร้างสรรค”์เป็นทกัษะหน่ึงท่ีผูเ้รียนในไทยยงัตอ้งมีการพฒันาและ
ปลูกฝัง แมก้ารวจิยัดว้ยการใช ้Problem-based Learning นั้นจะใชไ้ดผ้ลดี แต่ดว้ยวฒันธรรมรูปแบบ
การสอนของประเทศไทยท่ีมองหาค าตอบ เพียงค าตอบเดียว รวมไปถึงความเคร่งครัดในกฎระเบียบ
ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัตนเหมือนกนั ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ทรงผม รวมไปถึง
ขอ้สอบประเมินผลท่ีมีรูปแบบเหมือนกนัทั้งประเทศ และมุ่งหาค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงหน่ึงเดียว 
ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนไม่เอ้ือประโยชน์แก่ผูเ้รียน ไม่กลา้ท่ีจะแตกต่าง และ ขาดทกัษะ 
ประสบการณ์ทางความคิดสร้างสรรค ์(วริิยะ ฤาชยัพาณิชย,์ 2558) 
 รูปแบบกำรสอนแบบ Creativity-based Learning 
 ขั้นท่ี 1  การท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะทางความคิดสร้างสรรค ์และ มีทกัษะ
จากการใช้ Problem-based Learning นั้น จะต้องมีการคน้ควา้หากระบวนการท่ีอ านวยการเรียนรู้ 
และ สร้างบรรยากาศแก่ผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะเหล่าน้ีข้ึน 
 ขั้นท่ี 2  มีการวดัผลความแตกต่างจากการทดลอง โดยใชก้ลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 
 ขั้นท่ี 3  วดัและประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการ และน าไปปฏิบติัใชใ้นหลาย
วชิา เพื่อพฒันาต่อไป 
 กระบวนกำรสอน Creativity-based Learning 
 มีการเปล่ียนบทบาทของผูส้อน ซ่ึงจะไม่เน้นการบรรยายเน้ือหาวิชา แต่เป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีอ านวยให้ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจ เกิดความอยากรู้ อยากคน้ควา้หาความรู้ เรียนดว้ย
ตนเอง 
 1. ส่ิงส าคญัในการท าให้เกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ แรงบันดาลใจ ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดด้ว้ยความสามารถของผูส้อน 
 2.  รูปแบบการสอนจะเปล่ียนแปลงไป การใช้ค  าถามเพื่อตอบค าถามจะกระตุ้นให้
ผูเ้รียนคิด และใชก้ารเรียนในรูปแบบ “กลุ่ม” 
 3.  เม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาส สืบคน้ขอ้มูล ดว้ยตนเอง จะท าให้ผูเ้รียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ 
เพิ่มพูนทกัษะดา้นความคิด สามารถแยกแยะขอ้เทจ็จริงได ้
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 4.  ผูเ้รียนเกิดการพฒันาดว้ยการศึกษาคน้ควา้ และแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเจอดว้ยตนเอง 
 5.  มีการใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายในชั้นเรียน เพื่อสร้างความทา้ทาย และกระตุน้ให้
ผูเ้รียนสนใจเรียน เช่น การเล่นเกม 
 6.  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นจากการท า โครงงานกลุ่ม 
 7. ผูเ้รียนไดรั้บอิสระในการคิดออกแบบ การน าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีสร้างสรรค ์
แตกต่างจากการเรียนในรูปแบบเก่า 
 8. มีการวดัและประเมินผลของตวัผูเ้รียนในดา้นท่ีหลากหลาย ไม่ใช่แค่เพียงคะแนน
สรุปทางวชิาการ(วริิยะ ฤาชยัพาณิชย,์ 2558) 
 บรรยำกำศแห่งกำรเรียนแบบกำรสอนแบบสร้ำงสรรค์เป็นฐำน 
 1.  หวัใจส าคญัคือ การสร้างบรรยากาศท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการ “คิด” ในหอ้งเรียน 
 2.  ผูส้อนจะใชเ้ร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจเป็นเร่ืองหลกั เพื่อสร้างความอยากเรียน อยากคิด จน
ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
 3.  หอ้งเรียนเต็มไปดว้ยบรรยากาศแห่งความอยากรู้ อยากเห็น ผูเ้รียนคน้ควา้หาค าตอบ
ดว้ยตนเอง ครูใช้เทคนิคการตอบค าถามดว้ยค าถาม เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด คิดให้แตกต่าง และ
ท าการศึกษา หาขอ้มูลเพื่อตอบค าถามนั้น 
 4.  เป็นการเรียนท่ีเป็นอิสระ บรรยากาศการเรียนอ านวยไปสู่การแสดงความคิดเห็น     
มีการน าเสนอ และอภิปรายร่วมกนั รวมไปถึงการใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั 
 5.  ใชก้ารท างานกลุ่ม ผูเ้รียนจะเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม ผูส้อนจะใชเ้วลาในการสอน บอก
เล่าเน้ือหาน้อยลง แต่เน้นการท ากิจกรรม หรือโครงงานกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้น
เรียน คน้หาขอ้มูล พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 6.  ผูส้อนควรใชเ้วลามากกวา่ หน่ึงชัว่โมงคร่ึงในชั้นเรียน และสามารถเช่ือมโยงเน้ือหา
ในหลายวชิาร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจทั้งเน้ือหา และตวัผูเ้รียนมากข้ึน 
 7.  ชั้นเรียนจะไม่มีการตดัสินว่าใครถูก หรือผิด แต่มีการใชค้  าถามหาเหตุผลว่า เพราะ
เหตุใด ท าไมถึงคิดเช่นนั้น หรือถามค าถามจากเพื่อนร่วมชั้นให้แสดงความคิดเห็นร่วมกนั วิธีการ
เช่นน้ีจะท าใหผู้เ้รียนไม่กลวัท่ีจะตอบค าถาม และกลา้แสดงออกมากข้ึน 
 8.  ประเมินผลผู ้เรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ศักยภาพของนักศึกษาในด้านความ
สร้างสรรค ์ความรับผดิชอบ แทนการตดัสินผลเพียงคะแนนสรุปดา้นวชิาการเพียงดา้นเดียว 
 9.  ผูส้อนจะไม่ใช้วิธีการบงัคบั ตดัคะแนน ท าโทษ การเรียนท่ีสมคัรใจด้วยตวัผูเ้รียน 
จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี (วริิยะ ฤาชยัพาณิชย,์ 2558) 
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 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทกัษะในกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม 
 ในดา้นการคิดสร้างสรรค์และทกัษะในการสร้างนวตักรรมนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถ
(Trilling and Fadel, 2009: 59) 
           1.  คิดอย่างสร้างสรรค์ คือ ใช้ความหลากหลายของเทคนิคในการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ เช่น การระดมสมอง (Brainstroming) สร้างเร่ืองใหม่ท่ีคุ ้มค่าหลากหลายคอนเซปต ์     
ท าอยา่งละเอียด มีปรับแต่ง การวเิคราะห์และประเมินความคิดของตวัเอง เพื่อท่ีจะปรับปรุงและเพิ่ม 
ความคิดสร้างสรรค ์
            2.  ฝึกท างานสร้างสรรค์ร่วมกับผูอ่ื้น  คือ การพัฒนาและด าเนินการในการส่ือสาร
ความคิดใหม่ ๆ กับผู ้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดรับและตอบสนองต่อส่ิงใหม่ ท่ี
หลากหลาย มีการรวมกลุ่มในการเสนอแนะและให้ผลสะทอ้นกลบัในการท างาน แสดงให้เห็นถึง
ความเฉลียวฉลาดในการท างาน และเขา้ใจขอ้จ ากดัในโดลกแห่งความเป็นจริงเพื่อใช้ในการปรับ
แนวความคิด ความลม้เหลวของมุมมองคือโอกาสในการเรียนรู้ ท าความเขา้ใจกบัการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรมว่าต้องใช้ระยะเวลา ความส าเร็จและความผิดพลาดเกิดข้ึน
เป็นวฎัจกัร 
            3. การน านวตักรรมไปใช้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรมท่ีเป็นไปได ้
เป็นประโยชน์ต่อวงการนวตักรรม  
 กำรวดัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 แบบทดสอบของเจลเลน และเออร์ บานเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban, 1989: 
78-86) ได้สร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ท่ี ช่ือว่าTCT-DP (The Test for Creative 
Thinking Drawing Production) ซ่ึงสร้างข้ึนตามนิยามว่าความคิดสร้างสรรคห์มายถึงการคิดอยา่งมี
สาระเชิงนวตักรรมมีจินตนาการและเป็นความคิดอเนกนยัซ่ึงรวมถึงความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความ
กล้าเส่ียง (Risk-taking) และอารมณ์ขัน (Humor) โดยลักษณะของแบบทดสอบวดัความคิด
สร้างสรรคน้ี์จะก าหนดให้ผูเ้ขา้สอบแสดงความสามารถทางการคิดอยา่งมีสาระดว้ยการต่อเติมภาพ
ท่ีก าหนดให้ซ่ึงเป็นกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดประมาณ 5 x 5 น้ิว ภายในกรอบส่ีเหล่ียมน้ีจะมีภาพ
เส้นและจุดอยู่ 5 แห่ง และอยูน่อกกรอบอีก 1 แห่ง รวมเป็น 6 แห่ง แบบทดสอบ TCT-DP น้ีไดรั้บ
การยอมรับวา่เป็นแบบทดสอบท่ีสามารถน ามาใชว้ดัไดก้บักลุ่มเป้าหมายไดทุ้กวยั 
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รูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ (Synectics) 
 ทฤษฎีของ SYNECTICS เป็นทฤษฎีทางวิธีการ มุ่งท่ีจะรวมบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั 
ทั้งบุคลิกภาพ และ ความคิด เพื่อร่วมกนั ก าหนดปัญหาและแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคเ์ป็นทฤษฎีเชิง
ปฏิบัติการ ท่ีน ากลไกทางจิตวิทยาท่ีซ่อนเร้นทางความคิด (Preconcious Thought) มาใช้ในทาง
ความคิดสร้างสรรค ์จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาความส าเร็จในการแกปั้ญหาต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(อา้งอิงจาก pioneer.chula.ac.th/~yongyudh/synectic/synectic.html) 
                 ซินเน็คติกส์ (Synectics) มาจากรากศพัท์ในภาษากรีกคือ Syn หมายถึงน ามารวมกัน 
และ Etics หมายถึงส่วนประกอบท่ีหลากหลาย รวมความแล้วหมายถึงการรวมส่ิงท่ีต่างกันเข้า
ดว้ยกนั อาจกล่าวไดว้า่ ซินเน็คติกส์ หมายถึงกระบวนการเรียนรู้หรือการแกไ้ขปัญหาโดยใชว้ิธีการ
อุปมา เพื่อเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้หรือปัญหากบัส่ิงท่ีนักเรียนคุน้เคย หรือดดัแปลงส่ิงท่ี
นกัเรียนคุน้เคยหรือแปลกออกไป (Gordon, 1961)  
 วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
 รูปแบบน้ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษา ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดท่ีใหม่
แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ได ้การคน้ควา้วจิยัของ
กลุ่ม SYNECTICS อาศยัการคาดการณ์ จากความเช่ือเบ้ืองตน้คือ   
 1. กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย ์สามารถอธิบายเน้ือหาอย่างชัดเจนได้
และผลจะสามารถน าไปใช้ในการสอนดา้นวิธีการ เพื่อความสามารถคิดสร้างสรรคส์ าหรับบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลได ้   
 2. ในการประดิษฐ์ หรือคิดค้นทางสร้างสรรค์ ทั้ งทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ จะมี
วธีิการ หรือ ลกัษณะของกระบวนการคิดอยูบ่นพื้นฐานของกระบวนการทางจิตใจเช่นเดียวกนั   
 3. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ของส่วนบุคคลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะไม่เป็น
อุปสรรค  หรือลดนอ้ยใด ๆ เม่ือร่วมกนัแกปั้ญหาดว้ยกนัเป็นกลุ่มบุคคล จากการคาดการณ์น้ี ท าให ้
SYNECTICS เป็นทฤษฎีเชิงโตแ้ยง้กบัทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเนน้วา่ กระบวนการคิด สร้างสรรคข์องมนุษย์
เป็นเร่ืองลึกลับ อธิบายไม่ได้ และความพยายามท่ีจะวิเคราะห์ ฝึกฝนจินตนาการ หรือ เน้น
ความสามารถ ท่ีซ่อนเร้นในจิตใจของนักศึกษาโดยตรง เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์นั้น จะมี
ผลเสีย และบัน่ทอนการคิดสร้างสรรค์ของเขาเหล่านั้นได ้ในทางตรงกนัขา้ม SYNECTICS กลบั
เนน้การคน้ควา้กระบวนการน้ีใหแ้จง้ ซ่ึงจะส่งผลใหไ้ดข้อ้เสนอ หรือสมมติฐานต่าง ๆ ในเชิงปฏิบติั 
เพื่อสามารถน าไปใช ้ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ให้บงัเกิดผลงานทางสร้างสรรคข์องบุคคลและกลุ่มได้
(อา้งอิงจาก pioneer.chula.ac.th/~yongyudh/synectic/synectic.html)   
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                 ทิศนา แขมณี (2545: 250-251, อา้งถึงใน จอยส์ และวีล, 1996: 239-253) เป็นผูพ้ฒันา
รูปแบบน้ีจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ท่ีกล่าวว่า บุคคลทัว่ไปมกัยึดติดกบัวิธีคิดแก้ปัญหา
แบบเดิม ๆ ของตน โดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน ท าให้ความคิดของตนคบัแคบและ      
ไม่สร้างสรรค ์บุคคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสร้างสรรคแ์ตกต่างไปจากเดิมได ้หากมีโอกาสไดล้องคิด
แกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตนเองเป็นคนอ่ืน และถา้ยิง่ให้บุคคลจาก
หลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกนัแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีท่ีหลากหลายข้ึน และมีประสิทธิภาพ   
มากข้ึน ดังนั้ น กอร์ดอนจึงได้เสนอให้ผูเ้รียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยความคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่
เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพท่ีเป็นตวัเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะท่ีเป็นคนอ่ืน หรือเป็นส่ิงอ่ืน 
สภาพการณ์เช่นน้ีจะกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ข้ึนได้ กอร์ดอนได้เสนอวิธีการคิด
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพื่อใชใ้นการกระตุน้ความคิดใหม่ ๆ ไว ้3 แบบ คือ การเปรียบเทียบ
แบบตรง (Direct Analogy) การเป รียบ เทียบบุคคลกับ ส่ิ งของ (Personal Analogy) และการ
เปรียบเทียบค าคู่ข ัดแยง้ (Compressed Conflict) วิธีการน้ีมีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการ
เรียนรู้การเขียนและการพูดอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งการสร้างสรรคง์านทางดา้นศิลปะ รูปแบบน้ีมุ่ง
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษา ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดท่ีใหม่แตกต่างไปจากเดิม และ
สามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้  
 กระบวนกำรเรียนกำรสอนของรูปแบบ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นน า ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท างานต่าง ๆ ท่ีต้องการให้ผู ้เรียนท า เช่น ให้เขียน 
บรรยาย เล่า แสดง วาดภาพ สร้าง และป้ัน เป็นตน้ ผูเ้รียนท างานนั้น ๆ ตามปกติท่ีเคยท า เสร็จแลว้
ใหเ้ก็บผลงานไวก่้อน 
           ขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) ผูส้อน
เสนอค าคู่ให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกบัมะนาว เหมือนหรือ
แตกต่างกนัอย่างไร ค าคู่ท่ีผูส้อนเลือกมาควรให้มีลักษณะท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาหรืองานท่ีผูเ้รียน      
ท าในขั้นท่ี 1 ผูส้อนเสนอค าคู่ให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดจ าค าตอบของนกัศึกษาไวบ้น
กระดาน 
           ขั้นท่ี 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (Personal Analogy) 
ผูส้อนให้ผูเ้รียนสมมติเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงและแสดงความรู้สึกออกมา เช่น ถา้เปรียบเทียบผูเ้รียนเป็น
เคร่ืองซกัผา้จะรู้สึกอยา่งไร ผูส้อนจดค าตอบของนกัศึกษาไวบ้นกระดาน 
          ขั้นท่ี 4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขดัแยง้ (Compressed Conflict) ผูส้อนให้ผูเ้รียนน าค า 
หรือวลีท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 และ 3 มาประกอบกนัเป็นค าใหม่ ท่ีมีความหมายขดัแยง้
กนัในตวัของมนัเอง เช่น ไฟเยน็ น ้าผึ้งขม มจัจุราชสีน ้าผึ้ง และเชือดน่ิม ๆ เป็นตน้ 
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          ขั้นท่ี 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ข ัดแยง้ ผู ้สอนให้ผู ้เรียนช่วยกันอธิบาย
ความหมายของค าคู่ขดัแยง้ท่ีได ้
          ขั้นท่ี 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผูส้อนให้ผูเ้รียนน างานท่ีท าไวเ้ดิมใน
ขั้นท่ี 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดท่ีไดม้าใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี 5 มาใชใ้นงาน
ของตน ท าให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน  ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รับจากการเรียนตาม
รูปแบบ  ผูเ้รียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถน าความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใชใ้นงานของตน ท า
ให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากข้ึน นอกจากนั้น ผูเ้รียนอาจเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของการคิด และความคิดของผูอ่ื้นอีกด้วย ทิศนา แขมณี (2545: 250-251, อา้งถึงใน จอยส์ 
และวลี, 1996: 239-253)    
 ผลทีผู้่เรียนจะได้รับจำกกำรเรียนตำมรูปแบบ                 
 ผูเ้รียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถน าความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน 
ท าให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากข้ึน นอกจากนั้น ผูเ้รียนอาจเกิดความตระหนกัใน
คุณค่าของการคิด และความคิดของผูอ่ื้นอีกดว้ย  
 ขอ้ดี      
 1.  ผูเ้รียนเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถน าความคิดใหม่ ๆ ไปใชใ้นงานของตนท าให้
งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากข้ึน  
 2.  ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของการคิด และความคิดของผูอ่ื้นดว้ย  
 3.  วิธีการน้ีเหมาะส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกับการเขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค ์
รวมทั้งการสร้างสรรคง์านศิลปะ  
              ขอ้ดอ้ย   
 1.  ผูส้อนต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนมากข้ึน เน่ืองจากต้องเตรียมค าคู่เพื่อให้
ผูเ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  
 2.  ในกรณีท่ีเป็นการเรียนรู้ในสาระวิชาท่ีมีเน้ือหาซับซ้อน อาจจะต้องใช้เวลามาก
ส าหรับผูส้อนในการเตรียมการสอนและตอ้งใหเ้วลาผูเ้รียนมากข้ึนในการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน  
                 ขอ้เสนอแนะ  
 1.  ผูส้อนควรเพิ่มพูนทกัษะดา้นภาษาของตนเองเพื่อช่วยในการเตรียมค าคู่ท่ีมีลกัษณะท่ี
สัมพนัธ์กบัเน้ือหา เพื่อใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  
               2.  ผูส้อนตอ้งมีเวลาในการเตรียมการสอนมากพอ อา้งอิงจาก bovy2529.blogspot.com 
/2013/03/synectics-1.html 
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 แนวคิด ทฤษฎกีำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองโดยกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำน 
 ทฤษฎี “Constructionism” เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการความสามารถทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructionism) ผูพ้ ัฒนา
ทฤษฏีน้ีคือศาสตราจารยซี์มวัร์เพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology) เพเพอร์ทได้มีโอกาสร่วมงานกับเพียเจต์และได้พฒันา
ทฤษฎีน้ีข้ึนมาใชใ้นวงการศึกษาแนวความคิดของทฤษฎีน้ีคือ (ส านกังานโครงการพิเศษส านกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1-2) การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ใน
ตนเองและดว้ยตนเองของนกัศึกษาหากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิดและน าความคิดของตนเอง
ไปสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมจะท าใหเ้ห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรม
ท่ีชดัเจนและเม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงใดส่ิงใดข้ึนมาในโลกก็หมายถึงการสร้างความรู้ข้ึนในตนเองนัน่เอง
ความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนในตนเองน้ีจะมีความหมายต่อผูเ้รียนจะอยู่คงทนผูเ้รียนจะไม่ลืมง่ายและ    
จะสามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเจา้ใจความคิดของตนไดดี้นอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองน้ียงัเป็นฐาน
ใหผู้เ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
 คณะวิจยัแห่ง M.I.T ได้ออกแบบวสัดุและจดัการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้รวมทั้งไดน้ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสร้างความรู้ ในการเรียนวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เพเพอร์ทและคณะไดอ้อกแบบสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์โลโกข้ึ้นเพื่อให้เด็กใช้คณิตศาสตร์ใน
การสร้างรูปภาพภาพเคล่ือนไหวดนตรีเกมเป็นตน้และได้พฒันา “LEGO TC Logo” ซ่ึงเช่ือมโยง
ภาษาโลโกก้บัเลโกซ่ึ้งเป็นของเล่นท่ีมีลกัษณะเป็นช้ินส่วนท่ีสามารถน ามาต่อกนัเป็นรูปต่าง ๆ ได้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวช่วยให้ผูเ้รียนสามารถควบคุมเลโก้ของเล่นในคอมพิวเตอร์ให้
เคล่ือนไหวเดินฉายแสงหรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆด้ามต้องการเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดว้ยตนเองไปพร้อม ๆ กบัการฝึกคิดการฝึกแกปั้ญหา
และฝึกความอดทน นอกจากนั้นผูเ้รียนยงัเรียนรู้การบูรณาการความรู้ในหลายๆด้านทั้งทางดา้น
วิทยาศาสตร์สุนทรียศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างสรรคผ์ลงานนอกจากนั้น เพเพอร์ท และคณะ ยงัไดพ้ฒันาโปรแกรม “Micro-Worlds” “Robot 
Design”รวมทั้งสถานการณ์จ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์อ่ืนๆข้ึนใชใ้นการสอนอีกมากมาย 
 อยา่งไรก็ตามส าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่มีส่ือดงักล่าวใช ้เพเพอร์ท กล่าววา่ส่ือธรรมชาติและ
วสัดุทางศิลปะส่วนมากสามารถน ามาใช้เป็นวสัดุในการสร้างความรู้ได้ดีเช่นกันเช่นกระดาษ
กระดาษแข็งดินเหนียวไมโ้ลหะพลาสติกสบู่และของเหลือใชต่้าง ๆ แมว้า่ผูเ้รียนจะมีวสัดุท่ีเหมาะ
ส าหรับการสร้างความรู้ได้ดีแล้วก็ตามแต่ก็อาจไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ท่ีดีส่ิงท่ีเป็นปัจจยั
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ส าคญัมากอีกประการหน่ึงก็คือบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงควรมีส่วนประกอบ 3 ประการ
คือ 
 1.  เป็นบรรยากาศท่ีมีทางเลือกหลากหลายเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกตามความสนใจ
เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความชอบและความสนใจไม่เหมือนกนัการมีทางเลือกท่ีหลากหลายหรือ
การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ท าในส่ิงท่ีสนใจจะท าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการคิดการท าและการ
เรียนรู้ต่อไป 
 2.  เป็นสภาพแวดลอ้ท่ีมีความแตกต่างกนัอนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้เช่นมี
กลุ่มคนท่ีมีวยัความถนดัความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกนัซ่ึงจะเอ้ือให้มีการช่วยเหลือกนั
และกนัการสร้างสรรคผ์ลงานและความรู้รมทั้งพฒันาทกัษะทางสังคมดว้ย 
 3.  เป็นบรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตรเป็นกันเองบรรยากาศท่ีท าให้ผูเ้รียนรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภยัสบายใจจะเอ้ือใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีความสุข 
 การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองน้ีจะประสบความส าเร็จไดม้ากนอ้ย
เพียงใดมกัข้ึนกบับทบาทของครูครูจ าเป็นตองปรับเปล่ียนบทบาทของตนให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ครูจะต้องท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนให้ค  าปรึกษาช้ีแนะแก่ผูเ้รียน
เก้ือหนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส าคญัในดา้นการประเมินผลการเรียนรู้นั้นจ าเป็นตอ้งมีการ
ประเมินทั้ งทางด้านผลงาน (Product) และกระบวนการ (Process) ซ่ึ งสามารถใช้วิ ธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การประเมินตนเองการประเมินโดยครูและเพื่อนการสังเกตการประเมินโดยใช้
แฟ้มผลงานเป็นตน้ 
 ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยการสร้างสรรค์งาน (Constructionism) น้ีมีผูน้  ามาใช้ใน
ประเทศไทยมาเม่ือไม่นานน้ีบุคคลส าคัญท่านหน่ึงท่ีเป็นผูน้ าแนวคิดน้ีมาใช้อย่างจริงจงัเป็น
รูปธรรมก็คือ ศาสตราจารย ์ดร.ชยัอนนัต์ สมุทวณิช (วชิราวุธวิทยาลยั, 2541: ก, 8-13) ผูบ้งัคบัการ
วิชาราวุธวิทยาลยัท่านให้ช่ือทฤษฎีน้ีไวห้ลายช่ือเช่นทฤษฎี “คิดเอง – ท าเอง” “คิดเอง – สร้างเอง”
และ “ท าไป – เรียนไป” และไดน้ าทฤษฎีน้ีมาศึกษาวิจยัและใช้ในการเรียนการสอนของวชิราวุธ
วทิยาลยัมาประมาณ 2 ปีแลว้ ปรากฏวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าสนใจมาก 
 ส าหรับทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองโดยการส ร้างสรรค์งาน  (Constructionism) ทั้ ง2ทฤษฎีมีพื้ นฐานมาจากทฤษฎี
ความสามารถทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์  ซ่ึงอธิบายกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเป็น
ประสบการณ์เฉพาะของตนและเป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท า (Acting On) กบั
ขอ้มูลทั้งหลายท่ีรับเขา้มามิใช่เป็นเพียงผูรั้บข้อมูล (Taking In) เท่านั้นโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง 
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(Construct) ความรู้จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิมโดยใช้
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Apparatus) ของตน 
 ประเด็นส าคญัประการท่ีสองของทฤษฎีคือการเรียนรู้ตามแนวสร้างองค์ความรู้ คือ
โครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของความพยายามทางความคิดผู ้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่าน
กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเองผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของ
นกัศึกษาไดแ้ต่ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาไดโ้ดยจดัสภาพการณ์ท่ี
ท าใหเ้กิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 
 การประยกุตใ์นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการให้ผูเ้รียนสร้างสาระการเรียนรู้และ
ผลงานต่างๆดว้ยตนเอง 
 2.  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศท่ีหลากหลายเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือก
ตามความสนใจ 
 3.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ท าในส่ิงท่ีสนใจซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการคิด              
การท าและการเรียนรู้ต่อไป 
 4.  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างกนัเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้เช่นวยัความถนดั
ความสามารถและประสบการณ์ 
 5.  สร้างบรรยากาศท่ีมีความเป็นมิตร 
 6.  ครูตอ้งท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
 7.  การประเมินผลการเรียนรู้ตอ้งประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ 
 8.  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินเช่นการประเมินตนเองการประเมินโดยครู
และเพื่อนการสังเกตการประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน 

 
ทฤษฎกีำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ Revise Bloom’s Taxonomy Revised (2001)  
 เป็นแนวคิดท่ีได้พัฒนาต่อจาก Bloom's Taxonamy (1956) ซ่ึงเป็นแนวคิดการแบ่ง
ประเภทของการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยเป็นการแบ่งประเภทของการเรียนรู้ใน
ลกัษณะการเรียนรู้ทางปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ขั้น ได้แก่ 1) ความรู้ (Knowledge)                  
2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 3) การน าไปใช้ (Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การประเมิน (Evaluation) โดยเกิดจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่ง
ประเภทการเรียนรู้แบบดั้ งเดิมโดยนักการศึกษา 2 ท่านได้แก่ Anderson และ Krathwohl ซ่ึงได้
ปรับปรุงวตัถุประสงคใ์ห้พิจารณาเป็น 2 มิติคือพิจารณาลกัษณะของความรู้และพิจารณาการเรียนรู้
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ทางปัญญา 6 ขั้น ส่ิงท่ีแตกต่างระหว่างแนวคิดของ Bloom (1956) กบัแนวคิดของ Anderson และ
Krathwohl (2001) คือ 
 1. การเพิ่มมิติดา้นลกัษณะความรู้เพื่อช่วยใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มีความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 2. การปรับรูปแบบค าท่ีใชจ้ากค านามเป็นค ากิริยา 
 3. ขั้นท่ี1 เปล่ียนจากค าวา่ “ความรู้”เป็น “การจ า,” ขั้นท่ี 5 เปล่ียนจาก “สังเคราะห์”เป็น 
“ประเมิน” และขั้นท่ี6 เปล่ียนจาก “ประเมิน” เป็น “สร้างสรรค”์ 
 

 
ภาพท่ี 5  แนวคิดของ Bloom (1956) กบัแนวคิดของAnderson และ Krathwohl (2001) 
ท่ีมา: Sirikanya926, Bloom’s Revise Taxonomy (2001), เขา้ถึงเม่ือ กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://sirikanya926.wordpress.com/2014/01/18/blooms-revised-taxonomy-2001/ 
   
 การพิจารณาลักษณะของความรู้ (Knowledge Dimension) Anderson และ Krathwohl 
(2001) ไดแ้บ่งออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ 
 1. ความรู้เก่ียวกบัความเป็นจริง (Factual Knowledge) หมายถึง ความรู้ในส่ิงท่ีเป็นจริง
อยูเ่ช่นความรู้เก่ียวกบัค าศพัทแ์ละความรู้ในส่ิงเฉพาะต่าง ๆ 
 2. ความรู้ในเชิงมโนทศัน์ (Conceptual Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีมีความซบัซ้อน
มีการจดัหมวดหมู่เป็นกลุ่มของความรู้และโครงสร้างของความรู้ 
 3. ความรู้ในเชิงวิธีการ (Procedural Knowledge) หมายถึง ความรู้ว่าส่ิงนั้ นๆท าได้
อยา่งไรซ่ึงรวมถึงความรู้ท่ีเป็นทกัษะเทคนิคและวธีิการ 
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 4. ความรู้เชิงอภิปริชาญ (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองทาง
ปัญญาของนกัศึกษาเองคือความรู้ท่ีผูเ้รียนจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนและการแกปั้ญหา
ไปจนถึงการประเมิน 
 การจ า (Remembering) เป็นระดบัพื้นฐานของการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการน าเอาหรือ
ดึงเอาความรู้การสืบคน้การเตือนความจ าได้จากความจ าระยะยาวของคนออกมาเพื่อก าหนดการ
เรียนรู้ให้พฒันาต่อไปในระดบัท่ีสูงข้ึนท่ีได้จากความรู้เดิมของคนจ าเรียกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งจาก
หน่วยความจ าระยะยาว 1) ตระหนกัถึง และ 2) นึกถึง 
 การเขา้ใจ (Understanding) ระดบัถดัมาเป็นกระบวนการสร้างความรู้อยา่งมีความหมาย
จากส่ือจากการอธิบายการพูดการเขียนการแยกแยะการเปรียบเทียบการจดัหมวดหมู่หรือการอธิบาย
ท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้ 
 เข้าใจก าหนดความหมายของส่ิงท่ีเรียนจากการเขียนหรือจากส่ือ 1) การตีความ                      
2) ยกตวัอยา่ง 3) สรุป 4) เปรียบเทียบ และ 5) อธิบาย 
 การประยุกต์ใช้ (Applying) กระบวนการในขั้นต่อมาเป็นการน าความรู้ความเขา้ใจไป
ประยุกต์ใช้หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกระบวนการหรือวิธีการด าเนินการอย่างเป็นขั้น    
เป็นตอน 1) การด าเนินการ และ 2) การใชป้ระโยชน์ 
 การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดบัต่อมาเป็นกระบวนการน าส่วนต่าง ๆ ของการเรียนรู้มา
ประกอบเป็นโครงสร้างใหม่ด้วยการพิจารณาว่ามีส่วนใดสัมพนัธ์กับส่วนอ่ืนอย่างไรพิจารณา
โครงสร้างโดยรวมของส่ิงท่ีเรียนรู้แยกแยะวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างผ่านการกระบวนการอย่างเป็น
ระบบ 1) ความแตกต่าง 2) การจดัรูปแบบ และ 3) วตัถุประสงค ์
 การประเมินผล (Evaluating) ตดัสินเลือกการตรวจสอบส่ิงท่ีได้จากการเรียนสู่บริบท
ของตนเองท่ีสามารถวดัได้และตดัสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดบนเง่ือนไขและมาตรฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดบ้นพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์แน่ชดั 
 การสร้างสรรค ์(Creating) ในระดบัสูงสุดของการเรียนรู้เพื่อให้ไดอ้งคป์ระกอบของส่ิง
ท่ีเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการสังเคราะห์เพื่อเช่ือมโยงให้รูปแบบใหม่ของส่ิงท่ีเรียนรู้หรือโครงสร้างของ
ความรู้ท่ีผ่านการวางแผนและการสร้างหรือการผลิตอย่างเหมาะสม 1) สร้าง 2) การวางแผน และ    
3) การผลิต 
 
แนวคิดเกีย่วกบั STEAM Education 
 หากกล่าวถึงการจัดการศึกษาแบบ STEM ซ่ึงเป็นนโยบายทางการศึกษาของสมัย
ประธานาธิบดี โอบามาประเทศสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถใน
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ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคญัเพราะทกัษะในดา้นน้ีมีความส าคญัต่อตลาดแรงงงานใน
ยคุศตวรรษท่ี 21 ทกัษะส าคญัของการเรียนรู้แบบ STEM คือการสร้างให้ผูเ้รียนมี Critical Thinking 
(คิดอยา่งมีวจิารณญาณ) and Problem Solving (รู้จกัแกปั้ญหา), Creativity (ความคิดสร้างสรรค)์ and 
Innovation (รู้จักสร้างนวตักรรม), Communication (มีความสามารถในการส่ือสาร), Collaboration 
(ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น), and Entrepreneurship (และมีความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ)  
 การจดัการเรียนรู้แบบ STEM มีลกัษณะเฉพาะคือ 
 1.  เน้ือหาตอ้งกระตุน้ความอยากเรียนรู้ของนกัศึกษามีความสมเหตุสมผลเขา้กบัโลก
แห่งความเป็นจริงเรียนแลว้เอาไปใชใ้นชีวติจริงได ้
 2.  วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ถูกน าไปบูรณาการหรือปรับใชก้บับริบทของวิชาเรียน
ต่าง ๆ 
 3. วธีิการเรียนเนน้ความตอ้งการของนกัศึกษาและเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 4. ผูเ้รียนไดฝึ้กการแกปั้ญหาในเชิงวศิวกรรมโดยวธีิการแกปั้ญหาตามกระบวนการทาง
วศิวกรรม 
 5.  ในการท างานร่วมกนัเป็นทีมและการส่ือสารเป็นหวัใจส าคญั 
 จากแนวการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะดงักล่าวมีนกัการศึกษาจ านวนหน่ึงโดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีเห็นวา่ควรมีการน าศิลปะแขนงต่างๆมาบูรณาการเขา้กบัการเรียนรู้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของ STEM โดยเห็นว่าศาสตร์ทางด้านศิลปะนั้ นแทรกซึมอยู่ใน
กระบวนการรู้ของSTEM อยู่แล้วแนวคิดดังกล่าวเช่ือว่าศิลปะศาสตร์ในทุก ๆ แขนง (ได้แก่
ทศันศิลป์ดนตรีการละครวรรณศิลป์ ตลอดจนสังคมศาสตร์) สามารถเขา้ไปร่วมอยูใ่นกระบวนการ
จดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน
เชิงสร้างสรรคแ์ละสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนไดใ้นเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษารูปแบบ
และแนวคิดการจดัการหลกัสูตร STEAM ขององคก์รและสถาบนัวจิยัในสหรัฐอเมริกาท่ีเด่น ๆ และ
ท าการสังเคราะห์ขอ้มูลออกมาไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. องคก์ร STEAM Education http://steamedu.com/) ก่อตั้งและอ านวยการโดย จอร์เจต 
ยคัแมน (Georgette Yakman) ในปี 2006  
  Georgette Yakman (2006) ผู ้ก่ อตั้ งองค์กร STEAM Education (http://steamedu. 
com/) ไดใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ STEAM ไวว้า่เป็นกรอบของการเรียนรู้
ท่ีสามารถพิสูจน์ไดมี้ความเช่ือมโยงสามารถปรับใชใ้นทางสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์โดยอาศยัการ
ถ่ายโอนรักษาสร้างสรรคแ์ละพฒันาองคป์ระกอบในการจดัการศึกษาแผนการจดัการเรียนการสอน

http://steamedu/
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ตอลดจนตวัสถาบนัการศึกษาในการใช้การจดัการเรียนการสอนแบบสหวิชาซ่ึงจะน าไปสู่การ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและมีความรู้ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 ในส่วนการน า STEAM ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนนั้นรูปแบบของ
STEAM ถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อปรับใชก้บัสไตลข์องการเรียนการสอนของแต่ละบุคคลโดยทีครูผูส้อน
ไม่ต้องท าการสร้างบทเรียนเพิ่ม ข้ึนใหม่แต่เป็นการปรับกลวิธีในการจัดการเรียนรู้ท่ีอาศัย            
ศิลปศาสตร์มาผนวกเขา้กบัเน้ือหารายวชิาเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 

 
 
ภาพท่ี 6  กรอบการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้STEAM ตามแนวทางของ Yakman 
ท่ีมา: Hanshank, STEAM-Science, Technology, Engineer, Arts,Mathematics, เขา้ถึงเม่ือ 
กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.handshake20.com/2009/04/steam.html 
 
 คอนเซปต์การจดัการเรียนรู้แบบ  S-T-E-M with the A ท่ี Yakman น าเสนอในระดับ    
ชั้นเรียนนั้นประกอบไปดว้ย 
 1. การแลกเปล่ียนความรู้ผ่านการส่ือสารและLanguage Arts (วรรณศิลป์ศิลปะด้าน
ภาษาดา้นการใชเ้สียง)  
 2. กระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือท างานจริงโดยใช้ Physical Arts (ศิลปะในการใช้
ร่ายกาย การละครนาฏศิลป์) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการและเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ของร่างกาย 
 3. การเสริมสร้างความรู้เชิงศิลปวฒันธรรมสุนทรียศาสตร์เก่ียวกบัอดีตและปัจจุบนั
ผา่น Fine Arts (ทศันศิลป์) 
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 4. การใช้ music Arts (คีตศิลป์) ในการเรียนรู้ท่ีสร้างจังหวะจะโคนและการสร้าง
อารมณ์ร่วมในวชิาคณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์จิตวทิยาและภาษา 
 5. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมวทิยาการพฒันามนุษยคุ์ณธรรมจริยธรรม
ผา่นศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)  
 แนวทางของ STEAM นั้ นสอดรับไปกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลายอาทิกลวิธีการสอนแบบ Marzano (Marzano Strategies) แนวการจัดล าดับความคิด
ของบลูม (Bloom’s taxonomy) (Constructivism) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และ
ทฤษฎีเครือข่ายศิลปิน (Actor Network Theory) ฯลฯ 
 กรอบในการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM ของ Yakman อาศัยการเรียนรู้แบบส่งต่อ 
(Hand-on) และแบบใช้ความเป็นจริงเป็นฐาน  (Reality-based) อีกทั้ งเน้นให้ภาคการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและภาคชุมชมเขา้มามีส่วนร่วมต่อการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนเพื่อก่อ
เกิดการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาในระดบัสาธารณะ STEAM น้ีเออ้ประโยชน์ทั้งต่อ
ระดบัผูบ้ริหารนกัการศึกษาครูผูส้อนและผูเ้รียนมีการพฒันาศึกษาวจิยัท่ีต่อเน่ืองและมีผลส าฤทธ์ิท่ี
สามารถเห็นไดช้ดัจากการน าไปปฏิบติัจริง 
 ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าในพัฒนาและน ารูปแบบ STEAM มาใช้ในการจัดการศึกษาของ 
Yakman  ไม่ไดมุ้่งเน้นเพียงแค่ระดบัการจดัการเรียนการสอนเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้นแต่ยงัขยาย
กรอบไปถึงส่วนของนโยบายการบริหารจดัการของโรงเรียนอีกดว้ย 
 Artful Learning Model พัฒนาโดย Bernstein (1990)  Bernstein (1990) มีความเช่ือว่า 
อาศัยพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า แก่นของการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ ดนตรี        
นาฏศาสตร์ และการละคร สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะการอ่าน การเขียน หรือทกัษะทาง
ตรรกะคณิตศาสตร์ได้ องค์ประกอบในกระบวนการเรียนรู้แบบ Artful Learning จะประกอบไป
ดว้ยองค์ประกอบหลกั 4 ส่วน อนัได้แก่ ประสบการณ์ (Experience) การเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) 
การส ร้างสรรค์ (Create) และการสะท้อนผล (Reflect) โดยประกอบเข้าด้วยกัน  กล่าวคือ 
กระบวนการตามท่ีไดก้ล่าวมาน้ีจะเป็นการสร้างโครงข่ายความคิดของนกัศึกษา โดยใช้กรอบการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะ หรือ การสร้างช้ินงานและกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการตั้งค  าถาม สืบเสาะหา
ความรู้น าไปสู่การสร้างสรรคโ์ครงงานหรือช้ินงานข้ึนมา และเกิดการเรียนรู้ในระดบัท่ีลึกซ้ึง 
 Artful Thinking (Project Zero) พัฒ น าโด ย  Harvard Graduate  School of Education   
ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนเทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ “การคิดเชิงศิลปะ 
(Artful Learning”  เนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการเช่ือมโยงความคิด เพื่อสงเสริมให้
เกิดการคิดอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะและกลุ่มรายวิชาอ่ืนๆ 
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โครงการท่ีช่ือว่า Project Zero ซ่ึงมีธีมในการเรียนรู้แบบอาศยัมโนทศัน์  (Visible Thinking) ทั้งน้ี 
กระบวนการของ Artful Thinking ประกอบดว้ย องค์ประกอบทีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 6 องค์ประกอบ 
ซ่ึงได้แก่ การฝึกคิดเป็นกิจวตัร (Thinking routines) การสร้างสรรค์ช้ินงานทางศิลปะ (Works of 
Art) ความเช่ือมโยงกับหลักสูตร (Curricular Connections) การคิดแบบใช้มโนทัศน์  (Visible 
Thinking) และกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อน (Teacher Study Groups) โดยเป้าประสงค์
ใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการของการจดัการเรียนการสอน คือ 1) ครูผูส้อนสามารถสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างตวัช้ินงานศิลปะกบัเน้ือหาหลกัสูตรไดอ้ย่างเต็มท่ี และ 2) ครูผูส้อนสามารถน าศิลปะเป็น
ส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดได ้  
 ตวัอย่างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงศิลปะเป็นฐานท่ีไดท้  าการสังเคราะห์ตาม
ตารางขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า การบูรณาการศิลปะเขา้กบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบและใน
ระดบัต่าง ๆ นั้น แสดงให้เห็นวา่ กรอบแนวคิดศิลปะเป็นฐานนั้นมีความยืดหยุน่สูง สามารถเขา้กบั
ส่ิวแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้ทุกลกัษณะ อีกทั้ งสามารถตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลาย
เฉพาะตวัของนกัศึกษาไดลึ้กถึงระดบับุคคล ดว้ยเหตุน้ี ศิลปะเป็นฐานจึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างหลากหลาย นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ อาทิ ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2004, อา้งถึงใน Eisner, 2002) ไดอี้กดว้ย 
 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งำนวจัิยในประเทศ 
 นรินทร์ สุทธ์ิศกัด์ิ (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ดา้นพลศึกษาของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยใชแ้นวคิดของกิลฟอร์ด 
(Guilford) ทอร์แรนซ์ (Torrance) วอลอซ และโคแกน (Wallach and Kogan) เจเลน และเออรืแบน 
(Jellen and Urban) ซึงก าหนดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 4 องค์ประกอบ คือ ความคิด
คล่อง (Fluency) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) และความละเอียดลออ 
(Elaboration) และใช้แนวคิดของสแตนิช (Stanish) อลับาโน (Albano) และอลัเบรซท์ (Albrech) 
ก าหนดทกัษะท่ีส าคญัในการฝึกฝน ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะด้านการรับรู้ (Perception) ทกัษะดา้น
การอุปมา (Analogy) ทกัษะดา้นการโยงความสัมพนัธ์ (Association) และทกัษะดา้นการจินตนาการ 
(Imagination) โดยได้ผลดังน้ี 1) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาภายหลังการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ดา้นพลศึกษาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมี
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นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 2) ความพึงพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคด์า้นพลศึกษาของกลุ่มทดลองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 สมพร หลิมเจริญ (2552) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาสูตรเสริมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียน ช่วงชั้นท่ี 2 และประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรเสริมฯ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนว
ทางการพฒันาหลกัสูตร ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรและประเมินคุณภาพของหลกัสูตรโดย
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ขั้ นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และขั้นตอนท่ี 4 การ
ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรผลการด าเนินการศึกษา ไดอ้งคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์
ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียน เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 2 มิติ คือ 1) มิติดา้น
การคิด ได้แก่ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ ความคิดริเร่ิม และ2) มิติด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ ได้แก่ความอยากรู้อยากเห็น และความเช่ือมัน่ในตนเอง หลกัสูตรเสริม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีไม่ยึดเน้ือหา
เป็นหลกั (Content Free) มีสาระส าคญัประกอบดว้ย แนวคิดหลกัการ วตัถุประสงค ์โครงสร้างของ
หลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล ในการพฒันาเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรคท์ั้งสองมิติ ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัสูตรไปเป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยมีโครงสร้างเน้ือหา 4 หน่วยการเรียนรู้ และใชร้ะยะเวลารวมทั้งส้ิน 29 ชัว่โมง กิจกรรมหลกัท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ใชเ้ทคนิคการระดมพลงัสมอง และกิจกรรมการสอนสืบสวนสอบสวนแบบ
อิงอริยสัจส่ีการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้แผน 
แบบการทดลองแบบ Randomized Pretest-posttest Control Group Design กับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 5 จ  านวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงเลือกมาโดยการใชก้ระบวนการสุ่มโดยมีหอ้งเรียนเป็นหน่วยการ
สุ่ม กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนห้องเรียนละ 30 คน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้
วิธีการสุ่มผลการวิจยั พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียน กลุ่มทดลองมีระดบัความ
คิดเห็นต่อหลกัสูตรเสริมอยูใ่นระดบัดีมาก ผลการประเมินหลกัสูตรเสริมพบวา่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด หลงัการทดลองผูว้จิยัไดด้ าเนินการปรับปรุงแผนการสอน ดา้นระยะเวลา และดา้น
ภาษาในค าช้ีแจงในแผนการสอนบางหน่วยเพื่อให้เหมาะสมยิง่ข้ึน แลว้จดัท าเป็นหลกัสูตรเสริมเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคฉ์บบัสมบูรณ์ 
 นิติบดี ศุขเจริญ (2558) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจยัอย่างเป็นระบบของ
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาการคิดขั้นสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ The 
Systematic Review of Instruction for Enhance Higher Order Thinking: Critical Thinking and Creative 
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Thinking เป็นการสังเคราะห์งานวิจยัอย่างมีระบบของการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการคิดขั้นสูง 
ไดแ้ก่ กลุ่มการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และกลุ่มการคิดสร้างสรรค ์เป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน
จากงานวิจยัในฐานขอ้มูลของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai LIS) ส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จากการส ารวจพบว่า ความนิยม 10 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คือ 
การสอนโดยใช้แบบฝึกหรือชุดกิจกรรม การสอนแบบสืบเสาะ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ 
บทเรียนเครือข่าย การสอนโดยใชโ้ครงงาน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใชนิ้ทาน 
การสอนแบบ 4MAT การสอนโดยใช้การเล่น การสอนโดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการ
สอนท่ีเนน้การเรียนแบบร่วมมือ แต่จากการวเิคราะห์ผลจากงานวจิยัท่ีใชก้ารสังเคราะห์เก่ียวกบัการ
คิดสร้างสรรคห์รือการคิดอยา่งมีวิจารณญาณแสดงให้เห็นวา่วิธีการร่วมท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการ
น า ไปใช้พฒันาการคิดทั้งสองขา้งตน้ คือ แบบสืบเสาะหาความรู้ และการสอนแบบ 4MAT ดงันั้น 
ผูว้ิจ ัยเห็นว่าวิธีการสอนทั้ ง 10 วิธี น้ีสามารถเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักเพื่อ
พฒันาการคิดขั้นสูงได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ส า หรับผูส้อนสามารถน า วิธีการเหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้
ส าหรับการสอนในเชิงเด่ียว และเชิงบูรณาการได ้
 ฐิติรัตน์ คล่องดี (2559) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการ
จดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยการวิจยัคร้ังน้ี             
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน                
2) เพื่อศึกษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชากระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้มาโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนตามแผนการเรียนของคณะครุศาสตร์ ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ จ  านวน 30 คน  
ผลการวิจยัพบวา่ 1) กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย.ขั้ นการคิดและเลือกหัวข้อเร่ืองโครงงาน การวางแผนโครงงาน            
การปฏิบติัโครงงาน การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานการแสดงผลงาน การจดักระบวนการ
เรียนรู้ดงักล่าว ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และ              
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน พบว่า เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนพบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน และคะแนนความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดีมาก 
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 สิรินทร์ ลดัดากลม บุญเชิดชู (2559) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถด้าน
การคิดสร้างสรรค์ของนกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ
ก ากบัตนเอง โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลของการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้    
แบบก ากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั           
2) ระดบัทกัษะการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบก ากบัตนเอง และ 4) ระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิา 470 404 การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัตามหลกัสูตรหลกัสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2547ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 24 คน ขั้นตอนการวิจยัประกอบด้วย 1) ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัตนเอง การก ากบัตนเองในการเรียน ความคิด
สร้างสรรคแ์ละการวดัความคิดสร้างสรรคง์านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) วดัความคิดสร้างสรรคก่์อนการจดั
กระบวนการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 3) การจดักระบวนการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองเพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ 4)วดัความคิดสร้างสรรคห์ลงัการจดักระบวนการเรียนรู้แบบก ากบัตนเอง และ 
5) ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้รายวิชา 470 404 การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัโดยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบก ากบัตนเอง 2) แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ดว้ยแบบทดสอบมาตรฐาน (TCT-DP) ของ 
Jellen and Urban 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานท่ีสะท้อนความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบ
ประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ และ 4) แบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีการต่อเรียนรู้เป็นแบบ
ประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย t-test ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและฐานนิยม ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลของการจดักระบวนการจดัการ
เรียนรู้แบบก ากบัตนเองในการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
พบว่า คะแนนทดสอบหลังการจัดกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบก ากับตนเองในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัสูงกวา่ก่อนการจดักระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยมีนยัทางสถิติท่ีระดบั.05 2) ระดบัทกัษะการปฏิบติังานท่ีสะทอ้นความคิดสร้างสรรคข์อง
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัอยู่ในระดับมาก โดยด้านความคิดริเร่ิมมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือด้านความคิดละเอียดลออ ความคิดคล่องแคล่ว และดา้นความคิดยืดหยุ่น ตามล าดบั        
และ 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีได้รับการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้แบบก ากับ
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ตนเองค่าฐานนิยม ระดับ 1 สองด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น  
แปลความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ไดว้า่ พฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดสร้างสรรคด์า้น
ความคิดคล่องแคล่ว/ความคิดยืดหยุ่น แต่ยงัไม่เด่นชัด ค่าฐานนิยม ระดบั 2 สองดา้น ได้แก่ ด้าน
ความคิดริเร่ิม และด้านความคิดละเอียดลออ แปลความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความคิดริเร่ิม/ความคิดละเอียดลอออย่างเด่นชดั 4) ระดบัความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน ด้านการออกแบบและบรรลุ
ภาระงาน และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 จากงานวิจยัขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า ผลการวิจยัเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท่ี
น ามาสังเคราะห์ในคร้ังน้ี ไดส่้งเสริมการพฒันาดา้นความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถดา้นการคิด 
และความสามารถในการสร้างสรรค์งาน เป็นส่ิงซ่ึงผลงงานวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์เป็นไปในแนว
ทางการวิจยัท่ีตอ้งการคน้ควา้ หาผลลพัธ์ในทิศทางเดียวกนั กิจกรรมหลกัท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
ใชเ้ทคนิคการระดมพลงัสมอง มีการสอนโดยใชโ้ครงงาน การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การสอน
ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ เน้นการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองในการพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ จากผลงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการก าหนดรูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการ
สังเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุน้
ความสนใจผูเ้รียน 
(Stimulate Creative 
Thinking: S ) 

ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิด
การสร้างสรรคง์าน    
(Introducing Creative 
Work Concept : I) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการ
ปฏิบติั  (Learning by 
Doing: L ) 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน 
(Presenting Creative 
Work: P) 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล (Assessing 
and Reflecting: A) 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism Theory) 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยผสมผสานความรู้ใหม่กบั 
ความรู้เดิม 

 

 2. ความขดัแยง้ทางปัญญาเกิดจากการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ 
และความขดัแยง้น้ีก่อใหเ้กิดกิจกรรมการไตร่ตรอง (Reflective Activity) การไตร่ตรองเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive Restructuring) (Underhill, 1991) 

 

 3. ผลการเรียนรู้ตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการสร้างความรู้ เป้าหมายของการเรียนรู้มาจากการปฏิบติั
ภาระงาน ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนการสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง(ทิศนา แขมมณี , 2553 and 
Jonassen, 1992) 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย (A Theory of 
Meaningful Verbal 
Learning) 

1. การเรียนรู้จะมีความหมายหากผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้กบัส่ิงใดท่ีเรียนมาก่อน 
(Ausubel,1963:77-79) 
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ตารางท่ี 9  ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 
 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุน้
ความสนใจผูเ้รียน 
(Stimulate Creative 
Thinking: S ) 

ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิด
การสร้างสรรคง์าน    
(Introducing Creative 
Work Concept : I) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการ
ปฏิบติั  (Learning by 
Doing: L ) 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน 
(Presenting Creative 
Work: P) 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล (Assessing 
and Reflecting: A) 

ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย (A Theory of 
 Meaningful Verbal 
 Learning) 

 2. การน าเสนอ
ความคิดรวบยอด 
กรอบมโนทศัน์ทาง
ความคิดก่อนการสอน
ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บ
สาระอยา่งมี 
ความ หมาย 

   

แนวคิดการจดัการเรียน 
การสอนโดยใชศิ้ลปะ 
เป็นฐาน 

การน าศิลปะหรือผลงานทางศิลปะมาเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างจินตนาการซ่ึงเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัทางการศึกษา 
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ตารางท่ี 9  ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 
 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุน้
ความสนใจผูเ้รียน 
(Stimulate Creative 
Thinking: S ) 

ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิด
การสร้างสรรคง์าน    
(Introducing Creative 
Work Concept : I) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการ
ปฏิบติั  (Learning by 
Doing: L ) 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน 
(Presenting Creative 
Work: P) 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล (Assessing 
and Reflecting: A) 

แนวคิดของ Bloom’s 
Taxonomy Revised (2001) 

  ขั้นท่ี 4 การวเิคราะห์ 
(Analyzing) การน า
ความรู้มาประกอบเป็น
โครงสร้างใหม่ 
พิจารณาความสัมพนัธ์
แต่ละดา้นอยา่งเป็น
ระบบ 

  

   ขั้นท่ี 5 การประเมินผล
(Evaluating) การตรวจ 
สอบส่ิงท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้สู่บริบทของ
ตนเอง 
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ตารางท่ี 9  ผลการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 
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ความสนใจผูเ้รียน 
(Stimulate Creative 
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การสร้างสรรคง์าน    
(Introducing Creative 
Work Concept : I) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการ
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Doing: L ) 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน 
(Presenting Creative 
Work: P) 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล (Assessing 
and Reflecting: A) 

   ขั้นท่ี6การสร้างสรรค ์เป็นระดบัสูงสุดของการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิด
องคป์ระกอบของการเรียนรู้ร่วมกนั ดว้ยการสังเคราะห์เพื่อเช่ือมโยงให้
ไดรู้ปแบบใหม่ของการเรียนรู้หรือโครงสร้างทางความคิดท่ีผา่นการ
วางแผนหรือการผลิตอยา่งเหมาะสม 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนา รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นงานวิจยัและพฒันาแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research)โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Embedded 
Design) และการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านขอ้มูล  โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น        
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั (Research: R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ตอ้งการในเร่ืองรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามองค์ประกอบพฤติกรรม
บ่งช้ีก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการสร้างรูปแบบรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์วธีิการหรือรูปแบบและ
กระบวนการขั้นตอนในการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อการสังเคราะห์ร่าง
รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ต่อไป 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 3  การน าไปใช้ (Implementation=Research: R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีโดย
การน ารูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้ งทดลองคู่ขนานไปกับรายวิชาในสาขา
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษาและรายวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปในไดก้ารน ารูปแบบการสอนไปใชก้บักลุ่มวชิาอ่ืนๆ 

 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation and Improve=Development: D2)   
เป็นการประเมินผล (Evaluation)  และปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
งานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความสมบูรณ์ โดยในแต่ละขั้นตอนมี
กระบวนการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
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ภาพท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1: Analysis : R1 
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานและประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

 
- แนวคดิเกี่ยวกับกำรวจิยัและพฒันำ (มาเรียมนิลพนัธ์ุ, 2555: 239)                                               
- กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน:กาญจนาคุณารักษ ์(2545: 7) ส่ิงน าเขา้/ตวั
ป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output) 
ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) แนวคิดรูปแบบการออกแบบระบบการเรียน
การสอน (Kruse,  2009 “ADDIE Model (มหาวิทยาลยัแห่งรัฐฟลอริดา
ส าหรับกองทพัสหรัฐ, 1970) (Kruse, 2009 รูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนเชิงระบบของดิกคแ์คเรยแ์ละแคเรย ์(Dick, Carey and 
Carey,  2009: 1-8) Backward Design (Grant และ Jay McTich, 1998) 
- ทฤษฏีควำมคดิสร้ำงสรรค์ (Creative Theory) (Torrance:1962 (Carl  
Gustav  Jung  1875 - 1961) (Wallas:1962)   
-ทฤษฏีกำรเรียนรู้ตำมแนวคดิ (Revise Bloom’s Taxonomy Revised 
(2001)) แนวคิดของ (Marzano.2001: 30-60)    
- แนวคดิกำรสอนด้วยศิลปะเป็นฐำน (Art base learning) แอน แพทเทอสนั
และคณะ (2009: 4) ลีโอนาร์ด เบิร์นเสตน(Leonard Bernstein, 1992) ลิน
ดา ไนแมน (http://www.creativityatwork.com/ สืบคน้เม่ือ 25 กนัยายน 
2558) แอน แพทเทอสนัและคณะ (2009:13) นิค นิสซ่ี(Nick Nissley, 
2010:5) นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 2010: 13)โรเบิร์ต ลินช ์(Robert Lynch 
อา้งถึงใน Nick Nissley, 2010:10) ชิดเซนตมี์ไฮล ์ดิวอ้ี เกรเดล ยพิูทิส
และสมิธริม (Csikszentmihalyi, 1996; Dewey, 1934; 1938; Gradle, 
2009; Upitis and Smithrim, 2003) เบอร์นาฟอร์ด บราวน์ โดเฮต้ีและแมค
รอเลนท(์Burnaford, Brown, Doherty, and McLaughlin, 2007)    
- ทฤษฏีกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย ออซูเบล (Ausubel, David 1963) 
แนวคิดของฌองเฟียเจต์ (Jean Piaget)                                                                                   
- ทฤษฎกีำรเรียนรู้แบบปัญญำนิยมหรือพุทธินิยม (Cognitive theory) 
ชอมสก้ี (Chomsky)                                                                                                                       
-แนวคดิเกี่ยวกับศิลปะสร้ำงสรรค์ (Creative work)                                                                             
-ทฤษฏีกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำน (Constructionism) Seymour Papert 
(1950-1960) 
- ทฤษฏีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) Jean Piaget (1967) 
Cognitive Construtivism และLev Vygotsky Social Construtivism   
- แนวคดิกำรสร้ำงสรรค์เป็นฐำน (Creativeity base learning) วิริยะ             
ฤาชยัพาณิชย ์                                           

ขั้นตอนท่ี 2: Development: D1 
ออกแบบและพฒันารูปแบบ 

 
1. สร้างโครงร่างรูปแบบการสอนโดย

ใชศิ้ลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงาน
สร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  

2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันารูปแบบดา้นการ
สอนศิลปะเป็นฐาน ดา้นหลกัสูตร 
และดา้นการประเมิน จ านวน 9 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ แผนการสอน และน าไป
ทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 
4. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูล 
5. ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือและน าไปใช้
กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหา
ประสิทธิภาพ 

6. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการ
สอนและเคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มูลให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง
กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

7. น ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานไปใชจ้ริงกบันกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งพร้อมทั้งน ารูปแบบการ
สอนไปใชด้ว้ยวิธีการสอนแบบ
คู่ขนานกบัรายวิชาในสาขา
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาทางดา้น
เทคโนโยการศึกษาและรายวิชา
ทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา  

8. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 

ขั้นตอนท่ี 3: Implement : R2 
การน าไปใช ้

น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใชจ้ริง มีขั้นตอนดงัน้ี 
องคป์ระกอบรูปแบบ 
1. หลกัการ 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีช่ือว่า “ SILPA Model ”  ประกอบดว้ย  
ขั้นที่ 1 ข้ันกำรกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน  ( Stimulate creative thinking : S ) ดว้ยผลงานศิลปะเป็นการน า
ศิลปะเป็นส่ือน าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบัเน้ือหาในรายวิชาได ้  
ขั้นที2่  ข้ันน ำเข้ำสู่แนวคดิกำรสร้ำงสรรค์งำน    (Introducing creative work concept: I ) เป็นการแนะน าให้
รู้จกักบั แนวความคิด ในการสร้างสรรคง์าน 

2.1 ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (content) เป็นการให้ความรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวิชา 
2.2 ขั้นสาธิตและยกตวัอยา่ง (Demonstation) เป็นขั้นให้ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค ์(Experience) 

ยกตวัอยา่งช้ินงาน best practice เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจมีศิลปิน นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมให้
ขอ้มูล แนวคิด 
ขั้นที่ 3 ข้ันเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัต ิ ( Learning by doing : L) 

3.1 ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระดมความคิดร่วมกนั 
3.2 ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 

ขั้นที่ 4 ขั้นน ำเสนอผลงำน ( Presenting creative work: P ) เป็นการน าเสนอแนวคิดและวิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน    
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล ( Assessing and Reflecting : A ) เป็นขั้นตอนการประเมินและสะทอ้นผล
ให้เห็นถึง ความรู้ การสร้างสรรคแ์ละการ ช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 
ผูวิ้จยัก าหนดให้มีการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
1) ผูวิ้จยับนัทึกสภาพการจดัการเรียนการสอนทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 
2) ผูเ้รียนจะไดรั้บการสงัเกตพฤติกรรมการสร้างสรรคช้ิ์นงาน โดยผูวิ้จยัสงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีผูเ้รียนให้
ความช่วยเหลือกนัในการท ากิจกรรมความคิดสร้างสรรค ์ในขั้นตอนท่ี 3 ของกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ประเดน็ของการสงัเกตประกอบดว้ย การแบง่บทบาทหนา้ท่ี การปฏิบติัตามบทบาท ลกัษณะการท างานร่วมกนั 
และบรรยากาศในการท างาน  
3) ผูเ้รียนทุกคนประเมินการท างานร่วมกนัภายหลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอนดว้ย 
 แบบประเมินท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน โดยก าหนดระยะห่างของการประเมินสปัดาห์เวน้สปัดาห์ 
 4) ผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัสะทอ้นผลช้ินงาน                             

 การวดัและประเมินผล 2 ดา้น คือ ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนและความสามารถใน
งานสร้างสรรค ์                                            

 เง่ือนไขส าคญั การน ารูปแบบไปใช้ให้ส าเร็จ ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะเขา้ร่วมสอนในขั้น
การสอนสร้างสรรคง์านและผูเ้ช่ียวชาญร่วมประเมินช้ินงานกบัผูส้อนและผูเ้รียนประเมิน
ตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 4 : Evaluation : D2 
ประเมินผล พฒันาและปรับปรุง

รูปแบบ 
 
1.ความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและ
ศิลปะจีนก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบ 

2.พฒันาการงานสร้างสรรคข์อง
นกัศึกษา 

3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ี
มีต่อรูปแบบการสอน 

4. พฒันาและปรับปรุงรูปแบบ 

ตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข 

รูปแบบท่ีสมบูรณ์ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ภาพท่ี 7  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 

 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที ่1  ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน Research (R1): Analysis               

 วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาใช้ในการพฒันารูปแบบ     
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 วธีิด าเนินการ  
 1.  ศึกษาวเิคราะห์แนวคิด/ทฤษฎีจากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการน ารูปแบบของ  Art Based Learning และเร่ืองปัจจัย
เก่ียวเน่ืองต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 3.  สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันา  รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เพื่อศึกษาความจ าเป็นและความตอ้งการ
ในการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

 4.  สังเคราะห์ทฤษฎีและองคป์ระกอบเพื่อการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 5.  ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
สังเคราะห์ร่างการพฒันารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 6.  ตรวจสอบยืนยนันิยามเป้าหมายแนวทางและองค์ประกอบของการพฒันา  รูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
ขั้นตอนในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีดงัน้ี 

 1.  แบบวเิคราะห์เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การสะทอ้นคิดจากกลุ่มนักศึกษาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนในรหัสวิชา 476 382 ดนตรี

และศิลปะจีน มาแลว้และนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
 3.  แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดการสอนโดยใช้ศิลปะ เป็น

ฐานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยแนวคิดศิลปะเป็นฐาน จ านวน 5 คน 
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 4.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 การด าเนินการวจิยั 
 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี1วจิยั (Research: R1): ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

 เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพการจดัการ
เรียนการสอนของผูส้อนความต้องการในการจดัการเรียนการสอนพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาในรายวิชาดนตรีและศิลปะจีนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานเพื่อเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 โดยมีวตัถุประสงค์แหล่งขอ้มูลตวัแปรท่ีศึกษาวิธีด าเนินการเคร่ืองมือและการพฒันา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นท่ี 1 ดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์

 1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
ดนตรีและศิลปะจีน 

 2.  เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของนกัศึกษาในการจดัการเรียนการสอนและ
วิเคราะห์ผูเ้รียนเก่ียวกบัการท างานสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการสอน
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 แหล่งขอ้มูล 
 แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ย 

 ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีปรากฏในบทความจากต าราวารสารทางวิชาการและหนงัสือพิมพท์ั้งท่ี
ตีพิมพ์เป็นเอกสารและเป็นข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2545 ยทุธศาสตร์การสอน หลกัสูตร แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ
การสอน แนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนโดยการใช้ศิลปะเป็นฐาน แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีกลุ่ม
ปัญญานิยม แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง แนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรคง์าน การแนวคิด
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์แนวคิดทฤษฎีของบลูม และมาร์ซาโน 

 แหล่งขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย 
 1.  อาจารยผ์ูส้อนศิลปะในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนดว้ยการใช้

ศิลปะเป็นฐาน 
 2.  นกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ท่ีผา่นการศึกษาในรายวิชาดนตรี

และศิลปะจีนและนกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ปัจจุบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
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 วธีิด าเนินการ 
 1.  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการในการความสามารถสอน
ดนตรีและศิลปะจีนระดบัอุดมศึกษา 
  1.1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสารหลกัสูตรแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี11 (พ.ศ. 2555–2559) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 2554 วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 21st 
Century Skills เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ (2549-2553) กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551-2565) 
                   1.2 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชแ้บบวิเคราะห์
เอกสารโดยศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารและต าราเก่ียวกบัหลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและ
พัฒนา: ขั้ นตอนท่ี 1 วิจัย (Research: R1) ขั้ นตอนท่ี 2 พัฒนา (Develop: D1) ขั้ นตอนท่ี 3 วิจัย 
(Research: R2) และขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (Develop: D2) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 239) การออกแบบ
การเรียนการสอน กาญจนา คุณารักษ์ (2545: 7) ส่ิงน าเขา้/ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) 
และผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output) การปรับปรุงแก้ไขการท างานในตวัของมนัเองโดยการใช้ข้อมูล
ป้อนกลบั (Feedback) แนวคิดรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของครูส (Kruse, 2009 
“ADDIE Model” รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของดิกค์  แคเรย์ และแคเรย ์
(Dick, Carey and Carey, 2009: 1-8) แนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (Art 
based Learning) การสร้างองค์ความ รู้ด้วยตนเอง (Constructivism) (Kemil, 1991); (Nodding, 
1990); (Von Glasserfeld, 1991); (Henderson, 1992) แนวคิดของฌองเฟียเจต์ (Jean Piaget) ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบปัญญานิยมหรือพุทธินิยม (Cognitive Theory) ชอมสก้ี (Chomsky) ทฤษฎีการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของเดวิดออซูเบล (David Ausubel)
แนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน ความคิดสร้างสรรคไ์คลฟ์เบลล์ (Clive Bell, 
1913) โรเจอร์ฟราย (Roger Fry. 1937) ลีโอตอลสตอย (Leo Tolstoy, 1965) ซิกมันด์ฟรอยด์
(Sigmund Freud, 1856-1939) ความสามารถในงานสร้างสรรค์)แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองโดยการสร้างสรรคง์าน (Constructionism) ความคงทนในการเรียนรู้ อาดมั (Adam, 1969: 9)  
Gage (1988) Atkinson and Shiffrin (1997) ปรีชา เถาทอง (2557) และชะลูด น่ิมเสมอ (2534) 
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       1.3 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลบุคคล ประกอบดว้ย 
   1.3.1 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อนศิลปะจ านวน5ท่านโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview)ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
   1.3.2 การสะทอ้นคิดของนกัศึกษาท่ีผา่นการเรียนในรหัสวิชา 476 382 ดนตรี
และศิลปะจีน มาแลว้และนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
 2. วิเคราะห์ผู ้เรียนด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับดนตรีและศิลปะจีนและงาน
สร้างสรรค ์
    2.1 วิเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
    2.2  วิเคราะห์งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบ
ประเมินงานสร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
   2.3 วิเคราะห์ความตระหนักในคุณค่าของดนตรีและศิลปะจีนของนกัศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งโดยการใชแ้บบบนัทึกสะทอ้นความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
                    2.4  วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนดนตรีและศิลปะจีนของนกัศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งโดยการใชแ้บบประเมินท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนท่ี 1 
 1.  แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิดหลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี             
มีกระบวน การสร้างและพฒันา ดงัน้ี 
  1.1  ศึกษาเอกสาร ต าราท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 
  1.2  สร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร โดยก าหนดประเด็นการวเิคราะห์เอกสาร 
  1.3  น าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีและน าไปปรับปรุง
แกไ้ข 
  1.4  น าแบบวิเคราะห์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารยผ์ูส้อนศิลปะ จ านวน 2 คน        
นกัการศึกษาดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 2 คน และนกัการศึกษาดา้นการวดัและประเมินผล 
จ านวน 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้ง โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง
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ของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) 
    5 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
    3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
    1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
   ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งมาก 
    ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกวา่1.00 แสดงว่าขอ้ความใช้ได ้คือ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2555: 179) ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า   
ทุกรายการมีค่าความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่  
 = 3.75, S.D. = 0.65 ถึง   = 4.50, S.D. = 0.35 ซ่ึงแสดงวา่แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน       
มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) อยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลได ้
 2.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อนภาษาจีน และอาจารยผ์ูส้อนศิลปะท่ีมี
ต่อสภาพการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีและศิลปะจีนในระดบัดบัอุดมศึกษา เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview ) มีลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-
end Questions) โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อวิธีการสอน ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการพฒันางานสร้างสรรค ์มีกระบวนการสร้างและพฒันา ดงัน้ี 
  2.1  ก าหนดรายละเอียด ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สถานท่ีท างาน ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี 
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  2.2  ร่างแบบสัมภาษณ์ โดยมีข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-end Form) และมี
สาระครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  2.3  ตรวจสอบดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์
ในการใช้ภาษา ความสอดคลอ้งดา้นประเด็นสัมภาษณ์ เก่ียวกบัวิธีสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารยผ์ูส้อนศิลปะ 
จ านวน 2 คน นกัการศึกษาดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน  2 คน และนกัการศึกษาดา้นการวดั
และประเมินผล จ านวน1คนโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบ
วิเคราะห์เอกสาร โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผู ้เช่ียวชาญ
เช่นเดียวกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ทุกรายการมีค่าความ
สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่  = 4.50,  S.D. 
= 0.45 ถึง  = 4.85, S.D. = 0.15 ซ่ึงแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีคุณภาพด้าน
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) อยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้รายละเอียดของขั้นตอนท่ี 1 ปรากฏในตารางท่ี 10 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 10  ขั้นตอนท่ี 1 วจิยั (Research: R1): ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ผลท่ีได ้
1. เพื่อศึกษาหลกัสูตร 
ศึกษาศาสตรบณัฑิต
สาขาการสอน
ภาษาจีนฯ 
ยทุธศาสตร์การจดั 
การเรียนการสอนใน
ประเทศไทย
ระดบัอุดมศึกษา 

ศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

หลกัสูตรศึกษาศาสตร 
บณัฑิตสาขาการสอน 
ภาษาจีนฯ พ.ศ. 2556 

ขอ้มูลและแนวทาง 
การสอนตามแนวคิด 
ศิลปะเป็นฐาน 
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ตารางท่ี 10  ขั้นตอนท่ี 1 วจิยั (Research: R1): ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ผลท่ีได ้
2. เพื่อศึกษาและ 
วเิคราะห์ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัการวจิยัและ
พฒันา 

ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารและงานวจิยั 
ท่ีเก่ียวกบัการวจิยัและ 
พฒันาทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎี 
และผลงานวจิยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิยั 
และพฒันา 

3. เพื่อศึกษาและ 
วเิคราะห์ทฤษฏี
เก่ียวกบัการออกแบบ
การสอน 

ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฏี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารและงานวจิยั 
ท่ีเก่ียวกบัการ
ออกแบบ 
การสอนทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎี 
และผลงานวจิยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การออกแบบการ
สอน 

4. เพื่อศึกษาและ
วเิคราะห์ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัแนวคิดการ
จดัการเรียนการสอน
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฏี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารและงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวกบัแนวคิดการ
จดัการเรียนการสอน 
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

ขอ้มูลแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวคิด 
การจดัการเรียน 
การสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน 

5. เพื่อศึกษาและ
วเิคราะห์ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบังาน
สร้างสรรค ์

ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฏี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารและงานวิจยั 
ท่ีเก่ียวกบังาน
สร้างสรรค ์

ขอ้มูลการสร้าง
เคร่ืองมือ
แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 
แบบบนัทึก 
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
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ภาพท่ี 8  ขั้นตอนการวิจยัท่ี 1 (Research: R1) เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
 

 
 

                    วิเคราะห์ผูเ้รียน 

            วิเคราะห์ผูเ้รียนดา้นความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนและการ

สร้างสรรคช้ิ์นงาน ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง                                                                 

1. วิเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจในดนตรี

และศิลปะจีนโดยการใชแ้บบทดสอบท่ี

ผูวิ้จยัพฒันาข้ึน                                                             

2. วิเคราะห์การสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยการ

ใชแ้บบประเมินงานสร้างสรรคท่ี์

ผูวิ้จยัพฒันาข้ึน                                                                       

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการ

สอนดนตรีและศิลปะจีนโดยการใชแ้บบ

ประเมินท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน                            

 

 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งบุคคล 
1. อาจารยผ์ูส้อนศิลปะในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนโดยการใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน 

2. นกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ท่ีผา่นการศึกษาในรหัสวชิา 476 382  
ดนตรีและศิลปะจีนและนกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ปัจจุบนัท่ีก าลงั
ศึกษาอยู ่

วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานวิเคราะห์ผูเ้รียน ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียน                                                                                                                

ดา้นงานสร้างสรรคโ์ดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) 
เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากเอกสาร                                                                             

ประกอบดว้ย                                                                                                                        

ขอ้มูลพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสารหลกัสูตร ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาการสอน

ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พุทธศกัราช 2556  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 กรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์

(หลกัสูตรหา้ปี) 2554 วิชาเอกภาษาต่างประเทศ  21st Century Skills เพื่อใหท้ราบ

ถึงเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี21 รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์

ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ (2549-2553) กรอบอุดมศึกษาระยะยาว1 5 ปี (2551-2565) 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา)  
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ขั้นตอนที ่2 พฒันำ (Development: D1): ออกแบบและพัฒนำรูปแบบ 
 จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี1ท าให้ไดก้รอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ

การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีดงัน้ี 
 1.  การออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน

สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นขั้นตอนท่ีผู ้วิจ ัยได้พัฒนาหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคโ์ดยน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันาเป็นรูปแบบและให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คนวิพากษรู์ปแบบการสอนท่ี
พฒันาข้ึนและตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบและแผนการ
จดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย อาจารยผ์ูส้อนศิลปะ จ านวน 5 ท่าน นักวิชาการนักการศึกษาด้าน
หลกัสูตรและการสอน จ านวน 2 ท่าน นกัการศึกษาดา้นการวดัผล จ านวน 2 ท่าน แลว้น าไปใช้จริง
กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พร้อมกบัให้อาจารยท่ี์สอนในระดบัอุดมศึกษาในรายวิชาอ่ืน น ารูปแบบ
ไปใช้จริงพร้อมกนั เป็นการทดลองแบบคู่ขนาน โดยมีวตัถุประสงค์แหล่งขอ้มูลตวัแปรท่ีศึกษา
วธีิด าเนินการเคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนท่ี 2 ดงัน้ี 

 วตัถุประสงค ์
 1.  เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ

ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใช้
รูปแบบไดแ้ก่ คู่มือการน ารูปแบบไปใชแ้ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

 2.  เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ แบบประเมินงานสร้างสรรคแ์ละแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

 3.  เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานก่อนน าไปใช้
จริงกบักลุ่มตวัอยา่งและการทดลองแบบคู่ขนาน 

 แหล่งขอ้มูล 
 แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ย 
  1.  รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
  2.  คู่มือการสอนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
  3.  แผนการจดัการเรียนรู้ 

  4.  แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน   
  5.  แบบประเมินงานสร้างสรรค ์
  6.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
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 แหล่งขอ้มูลบุคคล 
 ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อนศิลปะ จ านวน 5 ท่าน นกัวิชาการ

นกัการศึกษาดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 2 ท่าน นกัการศึกษาดา้นการวดัผล จ านวน 2 ท่าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของรูปแบบ คู่มือการน ารูปแบบไปใช ้และ
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อรับรองรูปแบบก่อนน าไปใช้จริงในขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: R2)  
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของ แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ  แบบ
ประเมินงานสร้างสรรคแ์ละ แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

 วธีิด าเนินการ 
 1.  พฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริม

งานสร้างสรรค์  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบ 
ไดแ้ก่ คู่มือการน ารูปแบบไปใช้ และแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาใช้สังเคราะห์รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์มีขั้นตอนในการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

  1.1  ศึกษาแนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

  1.2  ร่างรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน โดยมีองค์ประกอบด้านหลักการ 
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการสอน การประเมินผลและเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ 

  1.3  พฒันาคู่มือการน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้โดย 
การสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือ ซ่ึงประกอบดว้ย ค าน า แนวทางในการน ารูปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้ ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์แนวทางการจดักิจกรรมการสอน ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบ 
แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการ
สอน การประเมินผลและเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ และตวัอยา่ง
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
                1.4  ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยศิลปะเป็นฐาน รหสัวชิา 476 382 วชิาดนตรี
และศิลปะจีน รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนด
เน้ือหาในการจดักระบวนการเรียนรู้ จ  านวน 4 แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลาเรียน 3 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาที แต่ละแผนประกอบดว้ย หัวเร่ือง ก าหนดเวลาเรียน จุดประสงค ์กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล  
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  1.5  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน คู่มือการใช้
รูปแบบและแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน                     
9 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ ในการน าไปใช้และพฒันารูปแบบ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบ ความถูกตอ้งและเหมาะสม ทั้งน้ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินคู่มือการใช้รูปแบบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง โดยวิธีการอ้างอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ  
(Connoisseurship) (รายช่ือผู ้เช่ียวชาญ ภาคผนวก ก) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ โดยการใช้วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
5ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์
เอกสาร โดยการใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 
2555: 179) 

   5   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งมาก 
   3   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
   2   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
   1   หมายถึง   มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งมาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49   หมายความวา่   มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด  
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน

สร้างสรรค์ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจดัการเรียนรู้ พบว่า ความสอดคล้องของ
รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ในแต่ละประเด็นค าถามมีค่า
ความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่   = 4.33, S.D., = 0.70 ถึง   = 
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4.55, S.D. = 0.53 ค่าความสอดคล้องระหว่างประเด็นค าถามกับองค์ประกอบของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนพบว่า ในแต่ละประเด็นค าถามมีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่   = 4.33, S.D., = 0.55 ถึง   = 4.77, S.D. = 0.44 ค่าความ
สอดคลอ้งระหวา่งประเด็นค าถามกบัองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนการสอน พบว่า ในแต่
ละประเด็นค าถามมีค่าความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่   = 4.20, S.D., = 0.44 ถึง   = 500, S.D. = 0.00 ซ่ึงแสดงว่าเคร่ืองมือทั้ง 3 ฉบบั
ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์และแผนการจดัการเรียน
การสอน มีคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
สามารถน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคไ์ปใชไ้ด ้
              1.6  ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน ารูปแบบไปใช้ (Tryout) กบันกัศึกษาท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างจาก
กลุ่มตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้ซ่ึงจากผลการประเมินค่าความสอดคลอ้ง ผูว้ิจยัไดท้  า
การปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน ารูปแบบไปใช้จริง พร้อมกบัให้
อาจารยท่ี์สอนในรายวิชาอ่ืนอีก 3 ท่าน น ารูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ทดลองใชจ้ริงแบบคู่ขนาน
และเก็บผลการทดลองควบคู่กนัไป และน าผลมาสรุปร่วมกนั  

  สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) แสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ภายหลงัการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

รูปแบบโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  (SILPA Model) 

ร่างรูปแบบการสอน SILPA Model การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์  
หลกัการ: รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมความรู้ ความ
เขา้ใจ ความสามารถในการคิดออกแบบประดิษฐ์
สร้างนวตักรรมหรือผลิตผลงาน ช้ินงานดว้ยตวั
ผูเ้รียนเอง โดยอาศยัส่ือหรือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะวา่ใหป้รับค าวา่ ผูเ้รียน เป็น
นกัศึกษาใหต้รงกนัทุกจุด 
แกไ้ขเพ่ิมเติม: 
 รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็น
รูปแบบท่ีส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถใน
การคิดออกแบบประดิษฐส์ร้างนวตักรรมหรือผลิตผล
งาน ช้ินงานดว้ยตวันกัศึกษาเอง โดยอาศยัส่ือหรือ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

วตัถุประสงค:์ 
เพื่อพฒันาความสามารถในงานสร้างสรรคข์อง
นกัศึกษาและความคิด 

 ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะวา่ใหน้ ารายละเอียดของเน้ือหามา
ใส่ในวตัถุประสงคด์ว้ยและใหต้ดัค าวา่ ความคิด
สร้างสรรคอ์อกและแกค้  าวา่ รูปแบบการสอนเป็นการ
จดัการเรียนการสอน 

สร้างสรรค ์รวมทั้งความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อรูปแบบการสอน 

เพื่อพฒันางานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา และความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนรวมทั้งความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์
เง่ือนไข: ผูส้อนตอ้งมีการเรียนรู้ หรือมีความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกบัศิลปะเบ้ืองตน้ หรือมีผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นศิลปะคอยใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือในการเลือก
ตวัอยา่งหรือตน้แบบเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 11 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ภายหลงัการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

 

รูปแบบโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 

ร่างรูปแบบการสอน SILPA Model การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate the 
Creative Thinking: S)  ดว้ยผลงานศิลปะเป็นการน า
ศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางความคิดกบัเน้ือหาในรายวชิาได ้  
1.1 ตรวจสอบพ้ืนความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรี
และศิลปะจีน โดยการสอบถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดเ้สนอแนวคิดและประสบการณ์ 
1.2 ยกตวัอยา่งภาพผลงาน ช้ินงานศิลปะเพ่ือเป็นส่ือ
น าใหผู้เ้รียนเกิดการเช่ือมโยงทางความคิดกบัเน้ือหา
เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน 

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะวา่ ใหเ้พ่ิมในขอ้ 1.2 ยกตวัอยา่ง
รูปภาพ คลิปวดีีโอ การตั้งค  าถามกระตุน้ และใชส่ื้อท่ี
หลากหลายเพื่อกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน 
แกไ้ขเพ่ิมเติม:  
1.2 ยกตวัอยา่งภาพผลงาน ช้ินงานศิลปะ รูปภาพคลิป
วดีีโอและใชส่ื้อท่ีหลากหลายเพื่อกระตุน้ความสนใจ
ผูเ้รียนเพ่ือเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดการเช่ือมโยงทาง
ความคิดกบัเน้ือหาเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน 

องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 
ขั้นท่ี 2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกักบัแนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน (Introduction of  the  Creative Work 
Concept: I)   
2.1 ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content ) เป็นการใหค้วามรู้ 
เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวชิาสอนเน้ือหาสาระท่ี
ส าคญัของรายวชิา มีการอธิบายและยกตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย 
การใชส่ื้อน า เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ในสาระส าคญั
ของดนตรีและศิลปะจีน 
2.2  ขั้นสาธิตและยกตวัอยา่ง (Demonstation) เป็นขั้น
ใหป้ระสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค ์(Experience) 
ยกตวัอยา่งช้ินงาน  Best Practice  เป็นการน าทาง
ความคิดริเร่ิม อาจมีศิลปิน  นกัออกแบบหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 

(ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข) 
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ตารางท่ี 11 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ภายหลงัการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

 

รูปแบบโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 

ร่างรูปแบบการสอน SILPA Model การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั 
(Learning by doing: L) 
3.1 ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้าง
ช้ินงานเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนระดมความคิดร่วมกนั 
3.2 ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงาน
ผา่นศิลปะ (Making) 

(ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข) 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting the Creative 
Work: P) เป็นการน าเสนอแนวคิดและวธีิการ
สร้างสรรคผ์ลงาน    

(ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข) 
 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ สะทอ้นผล (Assess and 
Reflects ability of Art Awareness and Appreciation: 
A) เป็นขั้นตอนการประเมินและสะทอ้นผลใหเ้ห็นถึง 
ความรู้  การสร้างสรรคแ์ละการ ช่ืนชมในคุณค่าของ
ศิลปะ 

(ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข) 
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ตารางท่ี 11 สรุปการปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ภายหลงัการตรวจสอบ
ความ เหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

 

รูปแบบโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 

ร่างรูปแบบการสอน SILPA Model การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
คู่มือการใชรู้ปแบบ 
แผนกำรจดักำรเรียนกำรสอนทีใ่ช้ 
 

แผน
ท่ี 

หวัเร่ือง 

1 ยคุสมยัและราชวงศ ์
2 เคร่ืองดนตรีและเพลงจีน 
3 หตัถกรรมและศิลปกรรมจีน 
4 อุปรากรจีน  

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอวา่ใหเ้พ่ิมจ านวนชัว่โมงใหช้ดัเจน
และระบุภาระงานในแต่ละสปัดาห์ 
แกไ้ขเพ่ิมเติม: 
แผนท่ี 1: ยคุสมยัและราชวงศ ์จ านวน 6 ชัว่โมง 
คาบท่ี 1-6 ภาระงาน งานสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั 
ยคุสมยัและราชวงศ ์ 
แผนท่ี 2: เคร่ืองดนตรีและเพลงจีน จ านวน  
6 ชัว่โมง 
คาบท่ี 7-12 ภาระงาน งานสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั
เคร่ืองดนตรีและเพลงจีน 
แผนท่ี 3: หตัถกรรมและศิลปกรรมจีน จ านวน  
6 ชัว่โมง คาบท่ี 13-18 ภาระงาน งานสร้างสรรค์
เก่ียวกบัหตัถกรรมและศิลปกรรมจีน 
แผนท่ี 4: อุปรากรจีน จ านวน 6 ชัว่โมง  
คาบท่ี 19-24  
ภาระงาน งานสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัอุปรากรจีน 

 
 2. พฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ

รูปแบบไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ แบบประเมินงานสร้างสรรค ์แบบบนัทึกสะทอ้นคิด
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

   2.1  แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนโดยมีกระบวน 
การสร้างและพฒันา ดงัน้ี 

        2.1.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคในการสร้างแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน 
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        2.1.2 ศึกษาหลักสูตร ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พบวา่มีจุดประสงคเ์พื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัภาษา
และวฒันธรรมจีน เพื่อให้เกิดทกัษะในการน าความรู้ไปใช้ ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของดนตรี
และศิลปะจีน บุคคลส าคญั สถานท่ี ปรัชญาและแนวคิด 

 2.1.3 ศึกษาต าราและแบบทดสอบ ท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียนดนตรีและศิลปะ
จีน อาทิ ต าราดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะจีน ดา้นดนตรีจีนและงานศิลปหตัถกรรมจีน  

 2.1.4 การก าหนดเน้ือหาบางส่วนมาจาก ต ารา ขอ้มูลจากแหล่งอินเทอร์เน็ต               
ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดนตรีและศิลปะจีน 

 2.1.5 น ้ าหนักของขอ้สอบ มีจ านวน 30 ขอ้ ข้อท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน ขอ้ท่ี
ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตามแนวคิดของ Lapp and Flood (1986:136) เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เป็นแบบทดทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก ตอบผิดได ้0 ตอบ
ถูกได1้คะแนน 
                     2.1.6 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ   
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างแบบทดสอบจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content   
Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรี
และศิลปะจีน มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( )

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มี
เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญเช่นเดียวกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายของการหาค่าความ
สอดคล้องของรูปแบบ คู่ มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้               
ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนมีค่าคะแนนความสอดคล้องตั้งแต่  = 4,00, S.D., = 0.00  
ถึง  = 5,00, S.D., = 0.00 อยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แสดงว่าแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งสามารถน าไปใชไ้ด ้
   2.1.7 หาคุณภาพแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน
โดยน าแบบทดสอบ ท่ี ได้ไปใช้กับนัก ศึกษาชั้ น ปี ท่ี  2  สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 20 คน วิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบในด้านความยากง่าย (Difficulty) และอ านาจจ าแนก
(Discrimination) พบว่ามีค่าระหว่าง 0.65-0.79 ตามล าดับ วิเคราะห์คุณภาพด้านความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของ Richardson มีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงว่าแบบทดสอบความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน มีคุณภาพทั้งความยากง่าย (Difficulty) และอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) และความเช่ือมัน่ (Reliability) สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้
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   2.1.8 น าแบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจท่ีไดไ้ปใชก้บันกัศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งจริงจ านวน 30 คน หลงัจากการทดลองสอนเสร็จส้ินลง น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 

  2.2  แบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค ์
   2.1.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคในการสร้างแบบประเมินความสามารถในงาน

สร้างสรรค ์
   2.1.2 ศึกษาหลักสูตรศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอน

ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พบวา่มีจุดประสงคเ์พื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัภาษา
และวฒันธรรมจีน เพื่อให้เกิดทกัษะในการน าความรู้ไปใช้ ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของดนตรี
และศิลปะจีน บุคคลส าคญั สถานท่ี ปรัชญาและแนวคิด 

   2.1.3 แบบประเมินงานสร้างสรรค์ท่ีมีช่ือวา่ Scoring rubics โดยก าหนดระดบั 
เป็น 4 ระดบั พิจารณาให้ระดบั 4 เป็นเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงกว่าระดบั 3 พิจารณาให้ระดบั 3 เป็น
เกณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงกว่าระดับ 2 และพิจารณาให้ระดับ 1 เป็นเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพต ่ากว่าระดับ 2   
ระดบัคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ทั้ งน้ีเป็นการประเมินโดยผูค้รูสอน ผูว้ิจยันักศึกษา
ประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนและหรืออาจมีผูเ้ช่ียวชาญในการร่วมประเมิน 

   2.1.4 น าแบบประเมินงานสร้างสรรค์ ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างแบบทดสอบจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content  Validity) โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถใน
งานสร้างสรรค์มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มี
เกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญเช่นเดียวกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของมีเกณฑ์การ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญเช่นเดียวกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายของการหาค่าความสอดคลอ้งของ
รูปแบบ คู่ มือการใช้รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในงาน
สร้างสรรค์มีค่าคะแนนความสอดคลอ้งตั้งแต่  = 4,20, S.D., = 0.44 ถึง  = 5,60, S.D., = 0.50 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่าแบบประเมินงานสร้างสรรค์ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคล้องสามารถ
น าไปใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 12  เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
 

 
 

รายละเอียด 
เกณฑก์ารประเมิน 

4 3 2 1 

 ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

1.  ความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

ประยกุตใ์ช้
ความรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มี
หลกัการและ
ถูกตอ้งตาม
วธีิการ 

สามารถน า
ความรู้มา
ประยกุตใ์ชไ้ด ้
เกิดประโยชน์ใน
ตวังานแต่ยงัไม่
ถูกตอ้งตาม
หลกัการและ
วธีิการ 

สามารถน า
ความรู้มา
ประยกุตใ์ชไ้ด ้
แต่ยงัไม่เกิด
ประโยชน์ใน 
ตวังาน 

ไม่สามารถน า
ความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ใน
งานได ้

2. วธีิการน าเสนอและการ
แสดงเหตผุล 

น าเสนองานได้
อยา่งสมเหต ุ
สมผล  
มีความพร้อมใน
การน าเสนองาน 
มีความน่าสนใจ 

น าเสนองานได้
อยา่งสมเหต ุ
สมผล 
มีความพร้อมใน
การเสนองานแต่
งานยงัขาดคง
วามน่าสนใจ 

ไม่มีความ
สมเหตุสมผลใน
การน าเสนองาน 
มีความพร้อม 
งานขาดความ
น่าสนใจ 

ไม่มีความสม
เหตุ สมผลใน
การน าเสนองาน 
ขาดความพร้อม 
ขาดความ
น่าสนใจ 

3. ความคิดสร้างสรรค ์ มีความแปลก
ใหม่น่าสนใจ 
เกิดการต่อยอด
ทางความคิด  
มีสุนทรียภาพใน
ตวังาน 

มีความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ 
เกิดการต่อยอด
ทางความคิด 

มีความน่าสนใจ
แต่ขาดความ
แปลกใหม่ใน 
ตวังาน 

ขาดความ 
แปลกใหม่ 
ขาดความ
น่าสนใจ 
ไม่มีความ
สร้างสรรคใ์น 
ตวังาน 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
 12  หมายถึง  การสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดีมาก  

 9-11 หมายถึง การสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดี 
 6-8  หมายถึง การสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัพอใช ้

 3-5  หมายถึง การสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
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   หวัขอ้ในการวดัผลคร้ังน้ีประกอบดว้ย ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
วิธีการน าเสนอและการแสดงเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ น าร่างแบบประเมินความสามารถใน
งานสร้างสรรคไ์ปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความครอบคลุมของความสามารถในงานสร้างสรรค์
จากนั้นผูว้จิยัน าแบบประเมินมาปรับแกต้ามค าแนะน า 

  2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
   แบบสอบถามน้ีใชส้ าหรับสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาภายหลงัเสร็จส้ิน

การทดลองโดยประเด็นของขอ้ค าถามจะเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนประโยชน์ท่ีไดรั้บและขอเสนอแนะโดยผูว้ิจยัมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

   2.3.1 น าแนวคิดพื้นฐานหลักการจุดมุ่งหมายล าดับขั้นกิจกรรมการเรียน     
การสอนและการวดัประเมินผลตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาเป็นกรอบในการก าหนดประเด็น         
การสร้างแบบสอบถาม 

    2.3.2 สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ี1เป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ โดยการใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
5ระดบัของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์
เอกสาร โดยการใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยก าหนดเกณฑด์งัน้ีคือ 
      5  หมายถึง  มีความพอใจมากท่ีสุด      
      4  หมายถึง  มีความพอใจมาก 
      3  หมายถึง  มีความพอใจปานกลาง      
      2  หมายถึง  มีความพอใจนอ้ย 
      1  หมายถึง  มีความพอใจนอ้ยท่ีสุด      
    ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
     4.50-5.00 หมายความวา่ มีความเห็นดว้ยหรือมีความพึงพอใจมาก 
     3.50-4.49 หมายความวา่ มีความเห็นดว้ยหรือมีความพึงพอใจ 
     2.50-3.49 หมายความวา่ ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถตดัสินค าตอบได ้
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     1.50-2.49 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ยหรือไม่พอใจ 
     1.00-1.49 หมายความวา่ ไม่เห็นดว้ยอยา่งมากหรือไม่พอใจมาก 
   2.3.3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) มีเกณฑ์การ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญเช่นเดียวกบัเกณฑ์ในการแปลความหมายของมีเกณฑ์การพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญเช่นเดียวกบัเกณฑใ์นการแปลความหมายของการหาค่าความสอดคลอ้งของรูปแบบ คู่มือ
การใช้รูปแบบและแผนการจดัการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีมี
คะแนนความสอดคล้องตั้งแต่  = 4,00, S.D., = 0.00  ถึง  = 5,00, S.D., = 0.00 อยู่ในระดับมาก 
แสดงว่าแบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องสามารถ
น าไปใชไ้ด ้

 2.3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถามความพึ งพอใจด้ านความ เช่ือมั่น 
(Reliability)โดยไปใช้จริงกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา 
ต่างประเทศชั้นปีท่ี2ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี1/2559 จ านวน 30 คน น าผลมาวิเคราะห์คุณภาพ
ดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach มี
ค่าเท่ากับ 0.99 แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจมีคุณภาพด้านความเช่ือมั่น (Reliability) 
สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

 2.3.5 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนไปใชจ้ริงกบั
นกัศึกษากลุ่มทดลองแบบคู่ขนาน โดยให้อาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษาท่ีเป็นอาสาสมคัรท่ีสอน
ในรายวิชาอ่ืน ๆ อีก 3 รายวิชา เพื่อเป็นการขยายผลไปพร้อม ๆ กนั ประกอบด้วย 1) รายวิชาใน
สาขาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั 2) รายวิชาทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ไดแ้ก่ รายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ และ 3) รายวิชา
ทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา ไดแ้ก่ รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลการวิจยั
แบบคู่ขนาน 

 สรุปรายละเอียดการด าเนินการวิจัยในขั้ นตอนท่ี  2 พัฒนา (Development: D1) : 
ออกแบบและพฒันารูปแบบ ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13  ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Development: D1): ออกแบบและพฒันารูปแบบ 
 

      วตัถุประสงค ์   วธีิการด าเนินการ      กลุ่มเป้าหมาย       ผลท่ีไดรั้บ 
1. เพื่อพฒันาและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบและ
พฒันาเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรู้ปแบบ
ไดแ้ก่ คู่มือการน ารูปแบบไป
ใชแ้ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ศึกษาแนวคิดท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานใน
ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือน ามา 
ก าหนดกรอบแนวคิดรูปแบบ
การสอน 
2. ร่างรูปแบบการสอนจาก
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                    
3. พฒันาคู่มือการน ารูปแบบ
การสอนไปใชโ้ดยการ
สงัเคราะห์องคป์ระกอบของ
คู่มือ                                                               
4. ออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้                                   
5. ตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบและคู่มือการใช้
รูปแบบดว้ยวิธีการ 
Connoisseurship                                         
6. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ คู่มือ
การใชรู้ปแบบ และแผนการ
จดัการเรียนรู้ตาม 
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ               

1. รูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน 
2. คู่มือการน ารูปแบบการ
สอนไปใช ้
3. แผนการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน 
4. แบบทดสอบความรู้ ความ
เขา้ใจ 
5. แบบประเมินงาน
สร้างสรรค ์               
6. แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน                          

1. ร่างรูปแบบการสอนโดย
ใชศิ้ลปะเป็นฐาน                                    
2. คู่มือการน ารูปแบบการ
สอนไปใช ้
 
 
 
 
 
 
 

2. เพื่อพฒันาและตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความรู้ ความ
เขา้ใจ  แบบประเมินงาน
สร้างสรรค ์และ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

1. ร่างแบบประเมินรู้  
ความเขา้ใจ                                        
2. ร่างแบบประเมินงาน
สร้างสรรค ์                                       
3. ร่างแบบประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน                            
 
 

1. การสร้างแบบทดสอบ
แนวคิดของ Lapp and Flood       
 2. การสร้างแบบประเมินงาน
สร้างสรรค ์                              
ตามแนวทาง Scoring Rubics                 
3. การสร้างแบบประมาณค่า  
5 ระดบั                                                
 

1. แบบประเมินรู้  
ความเขา้ใจ                                        
2. แบบประเมินงาน
สร้างสรรค ์                              
3. แบบสอบถามความ 
พึงพอใจต่อรูปแบบท่ี
พฒันาข้ึน                                                     
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ภาพท่ี 9  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) ออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนโดยใช ้
               ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัร่าง) 
 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Development: D1)       
ออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี 

1. พฒันารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน โดย                                                                                                                

1.1 ศึกษาแนวคิดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานในขั้นตอนท่ี 1                                                                                           

1.2 ร่างรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบ

การสอน โดยมีองคป์ระกอบดา้นหลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการสอน การประเมินผลและเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้                                                                                                                                                                                                                                  

1.3 พฒันาคู่มือการน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานไปใช ้                                                                                               

1.4 ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน ดว้ยวธีิการ Connoisseurship  และเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการ

สอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานประกอบดว้ย 

1) รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน   2) คู่มือการใชรู้ปแบบ   3) หน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้ และ 

4) เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ  แบบประเมินงานสร้างสรรคแ์ละแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อนศิลปะในระดบัอุดมศึกษา จ านวน 5 ท่าน นกัวิชาการนกัการศึกษาดา้นหลกัสูตรและ

การสอน จ านวน 2 ท่าน นกัการศึกษาดา้นการวดัผล จ านวน 2 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบ ความถูกตอ้งและเหมาะสม 

รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
(ฉบบัร่าง) 
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ภาพท่ี 10   รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ฉบบัร่าง) 
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ขั้นตอนที ่3  กำรน ำไปใช้ (Research: R2):  กำรน ำรูปแบบกำรสอนไปใช้จริง (Implementation) 
 วตัถุประสงค ์ เพื่อน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ 

ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไปใชจ้ริง   
 กลุ่มตัวอย่างของผูว้ิจ ัยท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี                          

ชั้นปีท่ี 2  มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 กลุ่ม  
รวมทั้งส้ิน 30 คน  (Purposive Sampling)    

 กลุ่มตัวอย่ำงทดลองแบบคู่ขนำน ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 1.  รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษาต่างประเทศชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนในรายวชิาภาษาจีนในชีวติประจ าวนัในภาคเรียนท่ี
1/2559 จ านวน30คน 

 2.  รายวชิา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปีท่ี3 จ านวน30คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์

 3.  รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-5 จ านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวชิากีฬามวยไทยเป็นวชิาเลือกเสรี 

 แบบแผนการวจิยั 
 การวิจยัในขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการสอนน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi – 

experiment) เป็นการทดลองท่ีมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวแบบท่ีมีการทดลองใช้รูปแบบการเรียน                       
การสอน ควบคู่ไปกบัรายวชิาอ่ืนของอาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศึกษา เป็นการทดลองแบบคู่ขนาน 

 แผนการทดลองเป็นแบบ Pre-Experimental Design 
  แบบ One Group Pretest-Posttest Design (Tuckman, 1999: 161) 
 
          Pretest                              Treatment                                   Posttest 
                  T1                                          X                                                T2 

 
     โดยท่ี   T1  คือ การสอบก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง  (Pretest) 
                 X  คือ การจดักระท า (Treatment) 
                 T2 คือ การสอบหลงัจากท่ีจดักระท าการทดลอง (Posttest) 

 ในการสอนผู ้วิจ ัยด าเนินการสอนโดยใช้แผนการสอนท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอน        
การสอนตามรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงมีล าดบัขั้นของการเรียนการสอนดงัน้ี 
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 ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนมีช่ือวา่ “SILPA Model ” ประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ขั้ นการกระตุ้นความสนใจผู ้เรียน (Stimulate Creative Thinking: S) ด้วย

ผลงานศิลปะเป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวชิาได ้  

 ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิดการสร้างสรรคง์าน (Introducing Creative Work Concept: 
I)  เป็นการแนะน าใหรู้้จกักบั แนวความคิด ในการสร้างสรรคง์าน 

  1. ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการใหค้วามรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวชิา 
  2. ขั้ นสาธิตและยกตัวอย่าง (Demonstation) เป็นขั้ นให้ประสบการณ์ทางศิลปะ

สร้างสรรค์ (Experience) ยกตวัอยา่งช้ินงาน Best Practice เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจมีศิลปิน 
นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั ( Learning by Doing: L) 
  1. ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระดม

ความคิดร่วมกนั 
      2. ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็นการน าเสนอแนวคิด

และวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน    
 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ สะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A) เป็นขั้นตอนการ

ประเมินและสะทอ้นผลใหเ้ห็นถึง ความรู้ การสร้างสรรคแ์ละการ ช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 
 ผูว้จิยัก าหนดใหมี้การเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยับนัทึกสภาพการจดัการเรียนการสอนทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน 
 2. ผูเ้รียนจะไดรั้บการสังเกตพฤติกรรมการสร้างสรรคง์าน โดยผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรม

ในขณะท่ีผูเ้รียนให้ความช่วยเหลือกนัในการท ากิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ในขั้นตอนท่ี 3 ของ
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเด็นของการสังเกตประกอบด้วย การแบ่งบทบาทหน้าท่ี                 
การปฏิบติัตามบทบาท ลกัษณะการท างานร่วมกนั และบรรยากาศในการท างาน  

 3. ผูเ้รียนทุกคนประเมินการท างานร่วมกนัภายหลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอนดว้ยแบบ
ประเมินท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยก าหนดระยะห่างของการประเมินสัปดาห์เวน้สัปดาห์ 
  4. ร่วมกนัสะทอ้นผลช้ินงาน 

 การด าเนินงานหลงัการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั ไดแ้ก่ 
 1. ประเมินความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนของนกัศึกษา 

 2. ประเมินพฒันาการงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 
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 3. ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
 การด าเนินงานหลงัการทดลองกบักลุ่มคู่ขนาน ไดแ้ก่ 
 1. รายวชิา 476 201 ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 
  1.1 ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาจีนในชีวติประจ าวนัของนกัศึกษา 
  1.2 ประเมินงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 
  1.3 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
 2. รายวชิา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์
  2.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ของ

นกัศึกษา 
  2.2 ประเมินงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 
  2.3 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

 3. รายวชิา 459 253  กีฬามวยไทย 
  3.1 ประเมินความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกีฬามวยไทยของนกัศึกษา 
  3.2 ประเมินงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา 
  3.3 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ ผูว้ิจยัน าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไวม้า

วเิคราะห์ โดยก าหนดดงัน้ี  
 1.  หาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเฉล่ียร้อยละ ของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ

ในดนตรีและศิลปะจีน จากนั้นจึงน าค่าเฉล่ียร้อยละเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดดงัน้ี      
  ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
   4.50-5.00 หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนในระดบัดีมาก 
   3.50-4.49 หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนในระดบัดี 
   2.50-3.49 หมายความว่า มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนในระดบั

ปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนในระดบันอ้ย 
   1.00-1.49 หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีน ในระดบั

นอ้ยท่ีสุด 
 2.  หาค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีน 

น าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนด จากนั้นจึงน ามาเทียบกบัเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด  
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 3.  หาค่าเฉล่ีย (x) และค่าเฉล่ียร้อยละ ของคะแนนจากแบบประเมินการสร้างสรรคง์าน 
จากนั้นจึงน าค่าเฉล่ียร้อยละเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดดงัน้ี 

  ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
   4.50-5.00 หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดีมาก 
   3.50-4.49 หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี 
   2.50-3.49 หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00-1.49 หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4.  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากแบบประเมินงานสร้างสรรค ์
 5. หาค่าเฉ ล่ียของคะแนนจากแบบประเมินงานสร้างสรรค์น าค่าเฉ ล่ียมาแปล

ความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนด จากนั้นจึงน ามาเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑท่ี์ผูว้จิยัก าหนด  
              6.  สรุปประเด็นจากแบบบนัทึกสะทอ้นคิดของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ เป็นลกัษณะเชิง
พรรณนา บรรยายความ    

 7.  หาค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน และวเิคราะห์เน้ือหาในส่วนท่ีเป็นปลายเปิด 

 ทั้ งน้ีรายวิชาท่ีทดลองแบบคู่ขนานทั้ ง 3 รายวิชา ให้ใช้เกณฑ์การประเมินข้างต้น
เช่นเดียวกนั 

 จากขั้นตอนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research: 
R2) เป็นการน าไปใช ้(Implementation: I)  สามารถสรุปเป็นขั้นตอน  ดงัตารางท่ี 14  
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ตารางท่ี 14  ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research: R2) การน าไปใช ้(Implementation: I) 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

เพื่อทดลองใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้โดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
งานสร้างสรรคส์ าหรับ
นกัศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี  

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิต 
วิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ศิลปากรถึงคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร    เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการ 
เก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอย่างของวิจยัและ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีทดลอง 
แบบคู่ขนาน 
2. ผูวิ้จยัประชุมนดัแนะ
เก่ียวกบัการน ารูปแบบ
การสอนไปใชก้บักลุ่ม
อาจารยท่ี์เป็นอาสาสมคัร
จ านวน3คน เพื่อให้
อาจารยผ์ูส้อนเขา้ใจ
หลกัการ วตัถุประสงค ์
องคป์ระกอบของ
กระบวนการ การวดัและ
ประเมินผลและเง่ือนไข
การน ารูปแบบไปใชใ้ห้
ประสบผลส าเร็จ 
3. ผูวิ้จยัไดช้ี้แจงหลกัการ  
เหตุผล และประโยชน ์ 
ของการวิจยัให้กบั
นกัศึกษา พร้อมทั้งท  า
ความเขา้ใจกบันกัศึกษา
เก่ียวกบัแผนการจดั
ประสบการณ์  วิธีการ
เรียนการสอน  เพื่อให้ผล
การใชรู้ปแบบการเรียนรู้
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
ของผูวิ้จยั ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาสาขาการ
สอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศชั้นปี
ท่ี2ท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชาดนตรีและ
ศิลปะจีนในภาคเรียน 
ท่ี 1/2559 จ านวน 
30คน นกัศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลอง
แบบคู่ขนาน  
รายวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ 
นกัศึกษาสาขาการ
สอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นปีท่ี4 
ท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวนัในภาค
เรียนท่ี1/2559 จ านวน
30 คน 
รายวิชา การถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์
นกัศึกษาสาขา
เทคโนโลยกีารศึกษา 
ชั้นปีท่ี3 จ านวน30คน 
ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา การถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์

รูปแบบการเรียน
การสอนท่ีใช้
ศิลปะเป็นฐาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การรวบรวม
ขอ้มูล/ การ
วิเคราะห์ขอ้มูล 

นกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งของผูวิ้จยั 
1. ความรู้ความ
เขา้ใจของนกัศึกษา
เก่ียวกบัดนตรีและ
ศิลปะจีน 
2. พฒันาการการ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน 
3.ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอน   
 
 
 
 
นกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีทดลอง
แบบคู่ขนาน  
รายวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวนั 
ไดแ้ก่  
1. ความรู้ความ
เขา้ใจของนกัศึกษา
เก่ียวกบัภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวนั 
2.งานสร้างสรรค ์
3.ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอน   
 
รายวิชา การ
ถ่ายภาพดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค ์
1.ความรู้ความ
เขา้ใจของนกัศึกษา
เก่ียวกบัการ
ถ่ายภาพดิจิตอล 
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ตารางท่ี 14  ขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research: R2) การน าไปใช ้(Implementation: I) (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ 
วเิคราะห์ขอ้มูล ผลท่ีได ้

 4. ด าเนินการทดลอง
ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีใชศิ้ลปะ 
เป็นฐาน   

  2. งานสร้างสรรค ์
3. ความพึงพอใจของ 
นกัศึกษาท่ีมีต่อ
รูปแบบการสอน 

 5. แบบประเมิน
ความรู้ ความเขา้ใจใน
ดนตรีและศิลปะจีน                                             
6. แบบประเมินงาน
สร้างสรรค ์
7. แบบประเมินความ
พึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อรูปแบบการการ
สอน 

รายวิชา กีฬามวยไทย 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-5 
จ านวน30คน ท่ี
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชากีฬามวยไทย
เป็นวิชาเลือกเสรี 

 

 รายวิชา กีฬามวยไทย 
1. ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักีฬามวยไทย 
2. งานสร้างสรรค ์
3.ความพึงพอใจของ 
นกัศึกษาต่อรูปแบบ
การสอน 

 
  
ขั้นตอนที ่4  กำรพฒันำ (Development: D2) เป็นกำรประเมินผล (Evaluation: E): กำรประเมิน 
 และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

 1. การด าเนินการวจิยั 
  การด าเนินการวิจยัระยะท่ี 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการน ารูปแบบการสอน

โดยใช้ศิลปะเป็นฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมาหาประสิทธิภาพของรูปแบบอีกคร้ัง ด้วยการวิพากษ์
รูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  9 ท่าน เพื่อน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
การใช้งานจริงในการพฒันานกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนต่อไป รายละเอียดของการด าเนินการ
วจิยัมีดงัน้ี 

  1.1  บนัทึกคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและ
ศิลปะจีนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

  1.2  บนัทึกผลท่ีไดจ้ากการประเมินงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
  1.3  เปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจในดนตรี

และศิลปะจีนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
  1.4  เปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินงานสร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่ง 
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  1.5  บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกสะทอ้นคิดของนกัศึกษา หลงัการใชรู้ปแบบ   
  1.6  บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการสอนดว้ยการ

ใช้ศิลปะเป็นฐานของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีได้จากการจดั
สนทนากลุ่ม       

  1.7  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ขรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
  1.8  ขยายผลรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินโดยใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดั

ความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีน จากการประเมินงานสร้างสรรค ์จากการประเมินความพึง
พอใจของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งระหวา่งท าการทดลองตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดการวจิยั  

  2.1  วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนของ
นักศึกษากลุ่มตวัอย่างโดยการวิเคราะห์เฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

   ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
    4.50-5.00  หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีน 

ในระดบัดีมาก 
    3.50-4.40  หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนใน

ระดบัดี 
    2.50-3.49  หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนใน

ระดบัปานกลาง 
    1.50-2.49  หมายความวา่ มีความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนใน

ระดบันอ้ย 
    1.00-1.49  หมายความวา่ มีความความรู้ เขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีนใน

ระดบันอ้ยท่ีสุด  
  2.2  วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินงานสร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
โดยการวิเคราะห์เฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
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   ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
    4.50-5.00  หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดีมาก 
    3.50-4.49  หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี 
    2.50-3.49  หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
    1.50-2.49  หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ย 
    1.00-1.49  หมายความวา่ งานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
     2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกผลสะท้อนคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์เน้ือหาในส่วนท่ีเป็นการบรรยาย พรรณนาด้านความตระหนักในคุณค่าของดนตรีและ
ศิลปะจีน จากนั้นน าไปแปลความโดยก าหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของ Likert ส าหรับความคิดเห็นท่ีดี
หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั 3.50 เป็นตน้ไป 

     2.4  วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน 
ส าหรับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์เฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแล้ว
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

   ส าหรับเกณฑใ์นการแปลผลก าหนดดงัน้ี 
    4.50-5.00  หมายความวา่  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบัดีมาก 

    3.50-4.49  หมายความวา่  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบัดี 

    2.50-3.49  หมายความวา่  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบัปานกลาง 

    1.50-2.49  หมายความวา่  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบันอ้ย 

    1.00-1.49  หมายความวา่  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึน
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 15 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E):                 
การประเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน 

 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ 
การวเิคราะห์

ขอ้มูล 
ผลท่ีได ้

ประเมิน
ความรู้ ความ
เขา้ใจในดนตรี
และศิลปะจีน 
 
 
 

ทดสอบก่อน/
หลงัใชรู้ปแบบ 
 
 
 
 
 

นกัศึกษากลุ่ม
ทดลอง จ านวน
30 คน 
 
 
 
 

แบบทดสอบวดั
ความรู้ ความ
เขา้ใจในดนตรี
และศิลปะจีน 
 
 
 

เปรียบเทียบ
คะแนน
ก่อนหลงัใช้
รูปแบบ ใชค้่า 
t-test และการ
ประมาณค่า 
 

ผลเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ 
ความเขา้ใจใน
ดนตรีและ
ศิลปะจีน 
ก่อนและหลงั
การใช ้
รูปแบบฯ 

ประเมิน
พฒันาการใน
งาน
สร้างสรรค ์

ประเมินหลงัใช้
รูปแบบ 

นกัศึกษากลุ่ม
ทดลอง จ านวน
30 คน 

แบบประเมิน
งานสร้างสรรค ์

เปรียบเทียบ
คะแนนงาน
สร้างสรรค ์
เปรียบเทียบ
คะแนนสปัดาห์
ท่ี 2/4/6/8 

ผลเปรียบเทียบ
คะแนน
สร้างสรรค ์

ประเมินความ
พึงพอใจของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 

ประเมินหลงัใช้
รูปแบบ 
 
 
 
 

นกัศึกษากลุ่ม
ทดลอง จ านวน
30 คน 
 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการ
สอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน 

ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
แปลความหมาย
ตามแนวคิด 
Likert/เชิง
คุณภาพ 

ความพึงพอใจ
ของนกัศึกษา
ต่อรูปแบบการ
สอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน 
 

ปรับปรุงแกไ้ข
รูปแบบ 
 

วเิคราะห์ผลการ
ประเมินทั้งหมด 

นกัศึกษากลุ่ม
ทดลอง จ านวน
30 คน 

 ตรวจสอบสาม
เสา้ดา้นขอ้มูล
(Truangulation) 

รูปแบบท่ี
ปรับปรุง 
ใหม่พร้อม
น าไปขยายผล 
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 การด าเนินการใช้รูปแบบการสอนท่ีใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Mo d e l) 

 น ารูปแบบรูปแบบการสอนท่ีใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Mo d e l) ไปทดลองแบบคู่ขนานกบั รายวชิาดงัต่อไปน้ี 

 1.  รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่างประเทศชั้นปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนัในภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน30คน เป็นจ านวน 4 คาบ ในหวัขอ้
เร่ืองการออกแบบแอพพลิเคชัน่ยอดนิยมของจีน เป็นจ านวน 4 คาบ  

  2.  รายวชิา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปีท่ี3 จ านวน30คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์ในหวัขอ้เร่ือง การถ่ายภาพตามแนวคิดดา้นส่ือความหมาย  

 3.  รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-5 จ านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชากีฬามวยไทยเป็นวิชาเลือกเสรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นจ านวน                     
4 คาบ ในหวัขอ้ การไหวค้รูและท่าร่ายร า  

 โดยสรุปเป็นรายละเอียดไดใ้นตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16   สรุปการด าเนินงานขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล       
   (Evaluation: E): ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองแบบคู่ขนาน 

 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

1. รายวิชา
ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวนั 
ประเมินความรู้ 
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวนั 

ทดสอบก่อน/หลงั
ใชรู้ปแบบ 
 

1. นกัศึกษาสาขา
การสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาต่าง
ประ เทศ ชั้นปีท่ี4 
กลุ่มตวัอยา่ง 
จ  านวน 30 คน 
 

1. แบบทดสอบวดั
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวนั 
 

1. เปรียบเทียบ
คะแนนก่อนหลงั
ใชรู้ปแบบ ใชค้่า t-
test และการ
ประมาณค่า 
 

ผลเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ 
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวนั
ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบ 

2. รายวิชา การ
ถ่ายภาพดิจิตอล
เชิงสร้างสรรค ์
ประเมินความรู้ 
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการ
ถ่ายภาพดิจิตอล
เชิงสร้างสรรค ์

 2. นกัศึกษา
นกัศึกษาสาขา
เทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปีท่ี3 
จ านวน30คน ท่ี
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา การถ่าย 
ภาพดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค ์

2. แบบทดสอบวดั
ความรู้ ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัการถ่าย 
ภาพดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค ์
 

2. คะแนนการ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน 

ผลเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ 
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการ
ถ่ายภาพดิจิตอล
ก่อนและหลงั
การใชรู้ปแบบ 

3. รายวิชา กีฬา
มวยไทย 
ประเมินความรู้ 
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักีฬา 
มวยไทย 

 
 
 
 
 

3. นกัศึกษาชั้นปีท่ี
1-5 จ านวน30คน 
ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชากีฬามวย
ไทยเป็นวิชาเลือก
เสรี 

3. แบบทดสอบวดั
ความรู้ ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบักีฬามวย
ไทย  

 ผลเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ 
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักีฬามวย
ไทยก่อนและ
หลงัการใช้
รูปแบบ 

ประเมินงาน
สร้างสรรค ์

ประเมินหลงัใช้
รูปแบบ 

 แบบประเมินงาน
สร้างสรรค ์

คะแนนงาน
สร้างสรรค ์

คะแนนงาน
สร้างสรรค ์

ประเมินความพึง
พอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

ประเมินหลงัใช้
รูปแบบ 
 
 

 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ 
 

ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ 
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 วธีิด าเนินการ 
 หลงัจากการหาคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน

สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA Mo d e l) พร้อมทั้ งปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแล้ว ผูว้ิจยัน ารูปแบบการสอนอ่านท่ีพฒันาข้ึนน้ีไปทดลองใช้พบว่า มี
คุณภาพเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Mo d e l) น้ีจึงมีความเหมาะสมและสมบูรณ์ 
พร้อมท่ีจะน าไปใช ้ผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินการทดลองแบบคู่ขนาน ดงัน้ี 

 1. ด าเนินการติดต่อสอบถามอาจารย์ประจ าสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ผูรั้บผิดชอบสอนรายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั อาจารยป์ระจ าภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์และอาจารย์
ประจ าภาควิชาพื้นฐานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบสอนรายวิชากีฬามวยไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 2.  ขอให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือน าในการขอทดลองงานวิจยัแบบคู่ขนาน                       
ไปยงัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาดงักล่าว 

 3.  ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกับการน ารูปแบบการสอนไปใช้กับ             
กลุ่มตัวอย่าง เก่ียวกับองค์ประกอบทั้ งหมดของรูปแบบการสอน แผนการสอน การวดัและ
ประเมินผล เพื่อใหผ้ลการสอนตามรูปแบบเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 4.  ทดสอบก่อนการใชรู้ปแบบการสอนกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม  
 5.  ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี 
       5.1  รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั แผนการจัดการเรียนการสอนท่ี 1 เร่ือง

แอพพลิเคชัน่ 
      5.2  รายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 3 
เร่ืองการถ่ายภาพตามแนวคิดดา้นส่ือความหมาย 
       5.3  รายวิชากีฬามวยไทย แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 3 เร่ืองการไหวค้รูและ             
ท่าร่ายร า 

 6.  อาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นอาสาสมคัรในการทดลองแบบคู่ขนานทั้ง 3 ท่าน บนัทึกการ
ท างาน การท ากิจกรรมของผูเ้รียน พร้อมใหค้ะแนนการสร้างสรรคง์าน  

 7.  ทดสอบหลงัเรียน 
 8.  ผูเ้รียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 9.  ผู ้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลหลังการใช้รูปแบบ การเก็บข้อมูลเสร็จส้ิน
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บทที ่4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อพฒันารูปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเก่ียวกับดนตรีและศิลปะจีน ท่ีเรียนตามรูปแบบ       
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษา
พฒันาการในงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน และ 5) เพื่อศึกษาผลของการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนาน 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจยัในลกัษณะของงานวิจยัและพฒันา (Research and 
Development: R&D)โดยใชว้ธีิการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดว้ยวิธีการมี
การเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) และเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพสนับสนุนการวิจยัเชิงปริมาณ (Embedded Design) และการตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
ขอ้มูล มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการพฒันาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 ตอนท่ี 3 ผลการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ไปทดลองแบบคู่ขนานกบัรายวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวนั สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ รายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและรายวิชากีฬามวยไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ตอนที ่1 ผลกำรพัฒนำและหำคุณภำพรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน เพ่ือส่งเสริมงำน
สร้ำงสรรค์ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี โดยการทดลองแบบคู่ขนานกบัรายวิชา
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ รายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ รายวิชากีฬามวยไทย สาขาวิทยาศาสตร์                     
การกีฬา 

 
 ในขั้นตอนการพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบ 

พัฒนารูปแบบ ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิ น
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบดงัน้ี 

 1. ผลของการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
งานสร้างสรรค์การออกแบบและพฒันาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานมาใชใ้นการออกแบบและพฒันา มีผลดงัน้ี 

  1.1  ผลการออกแบบรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์มีผลการสังเคราะห์และการพฒันาตามองคป์ระกอบของรูปแบบดงัน้ี 

        1.1.1  ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ และผลการสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฏีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบปัญญานิยมหรือพุทธินิยม (Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (A Theory 
of Meaningful Verbal Learning) แนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) แนวคิดของ Bloom's Taxonamy 
Revised ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐาน ทอร์แรนซ์ (Torrance) ท่ีมีความส าพนัธ์กนั ดงัภาพท่ี 11 

          1.1.2  ผลการพฒันาหลักการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ 
การวดัและประเมินผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์      
ดงัภาพท่ี 11   
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ภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
- ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค ์(Creative Theory) 
(Torrance, 1962 (Carl  Gustav  Jung, 1875 - 1961) (Wallas, 1962)                                                            
 -ทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy)                                        
-แนวคิดการสอนดว้ยศิลปะเป็นฐาน (Art base Learning ) แอน แพทเทอสนั 
และคณะ(2009: 4) ลีโอนาร์ด เบิร์นเสตน (Leonard Bernstein, 1992) 
ลินดา ไนแมน แอน แพทเทอสนั และคณะ (2009: 13) นิค นิสซ่ี (Nick 
Nissley, 2010:5)นิค นิสซ่ี (Nick Nissley, 2010: 13) โรเบิร์ต ลินช์ (Robert 
Lynch, อา้งถึงใน Nick Nissley, 2010: 10)ชิดเซนตมี์ไฮล ์ดิวอ้ี เกรเดล 
ยพิูทิสและสมิธริม (Csikszentmihalyi, 1996; Dewey, 1934; 1938; Gradle, 
2009; Upitis and Smithrim, 2003) เบอร์นาฟอร์ด บราวน์ โดเฮต้ี และแมค
รอเลนท ์(Burnaford, Brown, Doherty and  McLaughlin, 2007)                                                   
-ทฤษฏีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายออซูเบล (Ausubel , David, 1963) 
-แนวคิดเก่ียวกบัศิลปะสร้างสรรค ์(Creative work) Autor,2007 อา้งถึงใน 
21st Century Skills, Learning for Living in Our Times, Trilling and Fadel, 
2009: 9                                                                             
 - ทฤษฏีการสร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism) Seymour Papert  (1950-
1960)                                   
 - ทฤษฏีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) Jean Piaget  (1967) 
Cognitive Construtivism และ Lev Vygotsky Social Construtivism                                                        
-แนวคิดการสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (Creative base Learning)  
วิริยะ ฤาชยัพาณิชย ์

 

ข้อมูลพืน้ฐำนส ำหรับกำรพฒันำรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานจากเอกสาร ประกอบดว้ย   ขอ้มูลพ้ืนฐานจากแหล่งขอ้มูลเอกสารหลกัสูตร ศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ พทุธศกัราช 2556 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555–2559) พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ  (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลกัสูตรห้าปี) 2554 
วิชาเอกภาษาต่างประเทศ  21st Century Skills เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง
นโยบายและยทุธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระดบัอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ (2549-2553) กรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551-2565) คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
จากแนวคิดกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคสู่์การศึกษาในศตวรรษใหม่ การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เป็น
การศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วรวมถึงโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปใหม่ๆ ท่ีน่าติดตามคน้หา
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอนัเป็นจริง เก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละ
ค าถามเก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคมและสากลไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในห้องเรียน ผูส้อนจะเปล่ียนจากผูถ่้ายทอดความรู้
ไปเป็นผูใ้ห้การช่วยเหลือต่อผูเ้รียนเป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้และตอ้งมีการสร้างวฒันธรรมการสืบคน้ (create a 
culture of inquiry) (กระบวนทศัน์ใหมท่างการศึกษา:กรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษท่ี 21 – 2556, จาก: 
http://lripsm.wix.com/21st#!about_us/cjg9) (สืบคน้เม่ือ 6 กนัยายน2558) การจดัการศึกษาแบบเดิมมุ่งเนน้ไปท่ีความ
เป็นจริง การจดจ า ทกัษะเบ้ืองตน้ และการทดสอบท่ียงัไม่ไดส้ร้างเพ่ือให้เกิดการพฒันาทางความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม เฉกเช่นระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนดแ์ละสิงคโปร์ ไดเ้ร่ิมน าแนวคิดการเรียนแบบสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมเป็นฐานเพ่ือผลสมัฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนให้กบัผูเ้รียน(Trilling and Fadel, 2009: 57) 

 
ภาพท่ี 11  ผลการสังเคราะห์ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

 

http://lripsm.wix.com/21st#!about_us/cjg9) (สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน2558) การจัดการศึกษาแบบเดิมมุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริง การ
http://lripsm.wix.com/21st#!about_us/cjg9) (สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน2558) การจัดการศึกษาแบบเดิมมุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริง การ
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ภาพท่ี 12  รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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              จากภาพท่ี 12 พบวา่รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วตัถุประสงค ์
กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลและเง่ือนไขการน าไปใช้ 

 ขั้นท่ี 1  ขั้นกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate the Creative Thinking: S) มีวตัถุประสงค์
เพื่อทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน โดยใชรู้ปภาพผลงานศิลปะ คลิปวดีีโอเก่ียวกบังานศิลปะ การตั้ง
ค าถาม ฯลฯ เป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวิชาได ้ผูส้อนน าเสนองานสร้างสรรคท่ี์ผูเ้รียนตอ้งร่วมกนัสร้างสรรค ์พร้อมทั้งช้ีแจง
ตวัช้ีวดัในการจดัการเรียนการสอนอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  

 ขั้นท่ี 2  ขั้นแนะน าให้รู้จกักบัแนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน (Introduction of the 
Creative Work Concept: I) มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการให้ความรู้ 
เน้ือหาสาระท่ีส าคัญของรายวิชาและสอนเน้ือหาสาระท่ีส าคัญของรายวิชา มีการอธิบายและ
ยกตวัอยา่งประกอบดว้ย การใชส่ื้อน า เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ในสาระส าคญัของดนตรีและศิลปะ
จีน พร้อมทั้งสาธิตและยกตวัอย่าง (Demonstation) เป็นขั้นให้ประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค ์
(Experience) ยกตัวอย่างช้ินงาน  Best Practice  เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม  อาจมี ศิลปิน             
นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 

 ขั้นท่ี 3  ขั้นเรียนรู้โดยการปฏิบติั  (Learning by Doing: L) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียน
สืบเสาะหาข้อมูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระดมความคิดร่วมกนัและ
ปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 

 ขั้นท่ี 4  ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting the Creative Work: P) มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
การให้ผูเ้รียนได้น าเสนอแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างอิสระ โดยผลงาน
ศิลปะตอ้งเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีไดรั้บในแต่ละหวัขอ้     

 ขั้นท่ี 5  ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assess and Reflects Ability of Art Awareness 
and Appreciation: A) มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลช้ินงานสร้างสรรค์และสะทอ้นผลให้เห็นถึง 
ความรู้  การสร้างสรรคแ์ละการช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในงาน
สร้างสรรค์แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน แล้วให้ขอ้มูลป้อนกลับ 
(Feedback) 

 ส าหรับเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน น ามาก าหนด
เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จ เม่ือผ่านการตรวจสอบคุณภาพ



163 

 

ของรูปแบบดว้ยวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน และประเมินประสิทธิภาพโดยการน าไปใชจ้ริงกบันกัศึกษา
กลุ่มตวัอยา่ง พร้อมกบัการทดลองคู่ขนานกบัรายวชิาอ่ืน ๆ อีก3รายวชิาไดแ้ก่ รายวชิาสาขาการสอน
ภาษาจีนฯ รายวิชาของภาคเทคโนโลยีการศึกษาและรายวชิาของสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พบวา่มี
เง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ คือ 

 1. ผูส้อนตอ้งมีการเรียนรู้ หรือมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัศิลปะเบ้ืองตน้  
 2. มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะคอยใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือในการเลือกตวัอยา่งหรือตน้แบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียน 
   ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ เป็น

ฐาน ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์แผนการ
จดัการเรียนการสอน โดยการสังเคราะห์องคป์ระกอบของคู่มือ ก าหนดรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ
ของคู่มือ ออกแบบหน่วยการเรียนการสอนและแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
(ภาคผนวก ค) 

 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบการสอนโดย
ใชศิ้ลปะเป็นฐาน คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน (SILPA Model) และการแกไ้ข
ปรับปรุง 

 1.  การตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิงโครงสร้างของร่างรูปแบบการสอนโดย
ใชศิ้ลปะเป็นฐาน คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน (SILPA Model)และการแกไ้ข
ปรับปรุง โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน ผลการตรวจสอบพบวา่ รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็น
ฐาน ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวม มีความเหมาะสม /สอดคล้อง อยู่ในระดบัมาก                          
(   = 4.44, S.D.= 0.60) และคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน (SILPA Model) อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (   = 4.54, S.D.= 0.50) เม่ือพิจารณารูปแบบการสอนท่ีโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
แยกเป็นรายขอ้พบวา่ การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนมีความเหมาะสม/สอดคลอ้งอยู่
ในระดบัมาก ( = 4.44, S.D.= 0.15) องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (แต่ละองคป์ระกอบ) 
ไดแ้ก่องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์มีความเหมาะสม/สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(  = 4.55, S.D.= 0.00) องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ มีความเหมาะสม/สอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัมาก 
(  = 4.40, S.D.= 0.06) และองค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบ  ไปใช้มีความเหมาะสม /
สอดคลอ้ง อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.44, S.D.= 0.00) (รายละเอียด ดงัแสดงในภาคผนวก ง) ซ่ึงตอบ
ค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 1 และสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 
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 2.  การแกไ้ข/ปรับปรุงร่างรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน (SILPA Model) จากการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคลอ้งเชิง
โครงสร้างของร่างรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน (SILPA Model) โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าไม่มีขอ้ใดท่ีมีค่าความสอดคล้องต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (พิจารณาค่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไปและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
น้อยกว่า 1.00) อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดน้ าขอ้แนะน าเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง 
แก้ไขรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน         
(SILPA Model) เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

  2.1  ปรับแก้ไข รายละเอียดด้านองค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ โดย
แกไ้ขค าวา่ ผูเ้รียน เป็น นกัศึกษา ใหเ้หมือนกนัทุกจุด  

  2.2  เพิ่มเติมรายละเอียดดา้นองคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  
   ในขั้นท่ี 1 โดยใส่ขอ้ความ อาจารยใ์ห้นกัศึกษาดูรูปภาพ คลิปวีดีโอ ตั้งค  าถาม

เพื่อกระตุน้นกัศึกษา โดยใส่ใหเ้หมือนกนัทุกจุด 
   ขั้นท่ี 2  ให้เพิ่มตวัอยา่งท่ีให้นกัศึกษาเกิดมโนทศัน์ เนน้ความเป็นความคิดรวบ
ยอดไม่ใช่เน้ือหา  ใหเ้กณฑก์ารเลือกตวัอยา่งช้ินงานในแต่ละแผน 
   ขั้นท่ี 3  อธิบายเพิ่มเติมวา่นกัศึกษาเรียนแลว้ตอ้งเกิดอะไร ท าอะไรไดใ้นแต่ละ
แผน ไม่ควรใช ้ค าวา่นวตักรรม ใหใ้ชค้  าวา่การสร้างผลงาน 
   ขั้นท่ี 5  ให้นกัศึกษาร่วมกนัสะทอ้นคิด มีส่วนร่วมในการตดัสินผลงานศิลปะ 
เปิดโอกาสใหแ้สดงออกอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรคท่ี์ดี และผูส้อนควรขยายความเพิ่มเติม
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
  2.3  องค์ประกอบด้านเง่ือนไข ปรับเน้ือหาให้พอกลับการวิจัย 8 สัปดาห์ เพิ่ม
ระยะเวลาในแต่ละขั้นว่าใช้เวลาเท่าไร ก่ีนาทีให้ชัดเจน แตกประเด็นของประเภทกิจกรรมให้
ละเอียด ลงรายละเอียดส่ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้หช้ดัเจน 

  โดยสามารถสรุปขั้นตอนของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 17  สรุปขั้นตอนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

ขั้นตอนการสอน วตัถุประสงค ์
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
บทบาทของ

ผูเ้รียน 
บทบาทของ

ผูส้อน 
1. ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน   
(Stimulate the 
Creative Thinking: 
S) 

เพื่อทบทวนความรู้
เดิมของผูเ้รียนมา
เป็นพ้ืนฐานในการ
สอนโดยการใช้
ศิลปะเป็นฐาน 

โดยใชรู้ปภาพผลงาน
ศิลปะ คลิปวดีีโอ
เก่ียวกบังานศิลปะ 
การตั้งค  าถามฯลฯ 
เพื่อกระตุน้ความรู้เดิม 
และท าแบบฝึกหดั
ประจ าบท 

แสดงความรู้ท่ีมีอยู่
ผา่นกิจกรรมท่ี
อาจารยผ์ูส้อน
จดัเตรียมไว ้เช่น 
ตอบค าถามของ
อาจารยผ์ูส้อน บอก
ความเขา้ใจจากภาพ
ศิลปะท่ีเห็น 

ด าเนินกิจกรรม
การสอนท่ีจะ
ช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนแสดง
ความรู้เดิมท่ีมี
อยูอ่อกมาให้
ไดม้ากท่ีสุด 

2. ขั้นแนะน าใหรู้้จกั
กบัแนว ความคิดใน
การสร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the  
Creative Work 
Concept: I)   

เพ่ือเป็นการน าสู่
มโนทศัน์ 
(Content) เป็นการ
ใหค้วามรู้ เน้ือหา
สาระท่ีส าคญัของ
รายวชิาและสอน
เน้ือหาสาระท่ี
ส าคญัของรายวชิา 

มีการอธิบายและ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบดว้ยการใช้
ส่ือน า เพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดความรู้ใน
สาระส าคญัของดนตรี
และศิลปะจีน พร้อม
ทั้งสาธิตและ
ยกตวัอยา่ง  
(Demonstation) เป็น
ขั้นใหป้ระสบการณ์
ทางศิลปะสร้างสรรค ์
(Experience) 
ยกตวัอยา่งช้ินงาน  
Best Practice  เป็น
การน าทางความคิด
ริเร่ิม อาจมีศิลปิน   
นกัออกแบบหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญร่วมให้
ขอ้มูล แนวคิด 

ฝึกคิดวเิคราะห์
ผลงานศิลปะท่ี
อาจารยน์ ามาให้
เป็นตวัอยา่ง 

เลือกตวัอยา่ง
ผลงานศิลปะท่ี
สะทอ้นแนวคิด
เขา้ใจง่าย
เพื่อใหผู้เ้รียน
เกิดเป็น
แนวทางในการ
สร้างสรรค์
ช้ินงานของ
ตนเองกระตุน้ 
ใหผู้เ้รียนฝึก
วเิคราะห์
ตวัอยา่งผลงาน
ท่ีน ามาน าเสนอ 
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ตารางท่ี 17  สรุปขั้นตอนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการสอน วตัถุประสงค ์
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
บทบาทของ

ผูเ้รียน 
บทบาทของ

ผูส้อน 
3. ขั้นเรียนรู้โดยการ 
ปฏิบติั (Learning by 
Doing: L) 

เพื่อใหผู้เ้รียนสืบ
เสาะหาขอ้มูล  
(Inquiry) ในการ 
สร้างช้ินงานเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียน 
คน้ควา้ความรู้
เพ่ิมเติม  ระดม 
ความคิดร่วมกนั
และร่วมกนั
ปฏิบติัการ             
(Doing) เป็นขั้น 
สร้างสรรคช้ิ์นงาน
ผา่นศิลปะ  
(Making) 

ระดมสมอง คน้ควา้ 
หาขอ้มูล เพื่อเป็น 
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
ออกแบบช้ินงาน 

ผูส้ร้างความรู้ดว้ย
ตนเองจากการ
เรียนรู้ มีอิสระใน 
การสร้างสรรค์
ช้ินงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้การ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน
กบัผูอ่ื้น ใหค้วาม 
ร่วมมือช่วยเหลือ
กนั การด าเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบักลุ่ม 

ช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนแสดง
ความคิด  
ใหค้  าแนะน า
ปรึกษา 
สอบถามความ
คืบหนา้ของ
ช้ินงาน 

4. ขั้นน าเสนอ
ผลงาน 
(Presenting the 
Creative Work: P)  

เพื่อเป็นการให้
ผูเ้รียนไดน้ าเสนอ
แนวคิดและวธีิการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
ของตนเองอยา่ง
อิสระ โดยผลงาน
ศิลปะตอ้ง
เช่ือมโยงกบัความรู้
ท่ีไดรั้บในแต่ละ
หวัขอ้     

ผูเ้รียนสร้างสรรค์
ช้ินงานโดยการสร้าง
งานจากเน้ือหาท่ีได้
เรียนรู้ มีการน าเสนอ
ผลงาน ถามตอบขอ้
สงสยั ผูเ้รียนร่วมกนั
วจิารณ์ผลงานศิลปะ
ของแต่ละกลุ่ม  

ผูเ้รียนน าเสนอ
ความคิดรวบยอด
ผา่นผลงานศิลปะท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นมา 
และสามารถถาม
ตอบขอ้สงสยั
ร่วมกบัผูเ้รียนคน
อ่ืนๆได ้

ซกัถามเก่ียวกบั
ผลงานศิลปะท่ี
ผูเ้รียน
สร้างสรรคข้ึ์น 
มีการขยาย
ขอบเขตความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่
ผูเ้รียน 
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ตารางท่ี 17  สรุปขั้นตอนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการสอน วตัถุประสงค ์
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
บทบาทของ

ผูเ้รียน 
บทบาทของ

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

เพื่อประเมินผล
ช้ินงานสร้างสรรค์
และสะทอ้นผลให้
เห็นถึง ความรู้ 
การสร้างสรรค์
และการช่ืนชมใน
คุณค่าของศิลปะ 
โดยใชแ้บบ
ประเมิน
ความสามารถใน
งานสร้างสรรค์
แบบทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัดนตรีและ
ศิลปะจีน แลว้ให ้
ขอ้มูลป้อนกลบั
(Feedback) 

ผูเ้รียนและอาจารย์
ผูส้อนร่วมกนั
ประเมินผลจาก
ผลงานศิลปะท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นมา 

ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์
อยา่งกระตือรือร้น 
ใหค้วามร่วมมือ
ช่วยเหลือกนั การ
ด าเนินกิจกรรม 
ต่างๆร่วมกบักลุ่ม 
รับฟังและ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นมีการเรียนรู้
จากกลุ่มและช่วยให้
กลุ่มเกิดการเรียนรู้ 

สรุปผลของการ
สร้างสรรค์
ช้ินงานของ
นกัศึกษา   

 
 หลงัจากได้ค่าคุณภาพของรูปแบบการสอนและผ่านการปรับปรุงแก้ไขทั้งน้ีผูว้ิจยัได้

ติดต่อประสานงานเพื่อออกเอกสารขอความร่วมมือไปยงัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวนั สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ รายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและ รายวิชากีฬามวยไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในการน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัไดมี้การขอความร่วมมือไป
ยงัอาจารยท่ี์เป็นกลุ่มอาสาสมคัรในการท าวิจยัคร้ังน้ี เพื่อแนะน ารายละเอียดของรูปการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนและเคร่ืองมือท่ีใช้
ประกอบการวิจยั โดยให้อาจารยท์ั้ง 3 ท่าน ออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอนตามหน่วยการ
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เรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาของตนเอง จากนั้นน าแผนการจดัการเรียนสอนท่ีไดม้าใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี ดงัสรุปไดใ้นตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18  สรุปขั้นตอนการด าเนินการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้ท่ีสอน 
ขั้นตอนการจดัการเรียน

การสอน 
ส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ภาระงาน 

1 
คาบท่ี 1-3 

ยคุสมยัและ
ราชวงศ ์

ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน  (Stimulate the 
Creative Thinking: S) 
ขั้นท่ี2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกักบั
แนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the  
Creative Work Concept: I)   
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั   

รูปภาพ คลิปวดีีโอ 
ค าถามกระตุน้
กระตุน้ความรู้ของ
ผูเ้รียน 
ตวัอยา่งผลงาน
ศิลปะ 
 

งานสร้างสรรค์
ท่ีเก่ียวกบัยคุ
สมยัและ
ราชวงศ ์

2 
คาบท่ี 4-6 

นกัศึกษาน าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หวัขอ้ยคุสมยัและ
ราชวงศ ์

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน  
(Presenting the Creative 
Work: P) 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล  
(Assess and Reflects ability 
of Art Awareness and 
Appreciation: A) 

งานศิลปะ
สร้างสรรคท่ี์
นกัศึกษา 
ออกแบบมา 

น าเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหนา้
ชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 18  สรุปขั้นตอนการด าเนินการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ต่อ) 

 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้ท่ีสอน 
ขั้นตอนการจดัการเรียน

การสอน 
ส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ภาระงาน 

3 
คาบท่ี 7-9 

เคร่ืองดนตรีและ
เพลงจีน 

ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน  (Stimulate the 
Creative Thinking: S) 
ขั้นท่ี2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกักบั
แนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the  
Creative Work concept: I)   
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั (Learning by Doing: 
L)  

รูปภาพ คลิปวดีีโอ 
ค าถามกระตุน้
กระตุน้ความรู้ของ
ผูเ้รียน 
ตวัอยา่งผลงาน
ศิลปะ 

งานสร้างสรรค์
ท่ีเก่ียวกบัเคร่ือง
ดนตรีและ
ศิลปะจีน 

4 
คาบท่ี  
10-12 

นกัศึกษาน าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หวัขอ้ดนตรีและ
เพลงจีน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน  
(Presenting the Creative 
Work: P) 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล  
(Assess and Reflects ability 
of Art Awareness and 
Appreciation: A) 

งานศิลปะ
สร้างสรรคท่ี์
นกัศึกษา 
ออกแบบมา 

น าเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหนา้
ชั้นเรียน 

5 
คาบท่ี  
13-15 

หตัถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน 

ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน (Stimulate the 
Creative Thinking: S) 
ขั้นท่ี 2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกั
กบัแนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the  
Creative Work Concept: I)   
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั   

รูปภาพ คลิปวดีีโอ 
ค าถามกระตุน้
กระตุน้ความรู้ของ
ผูเ้รียน 
ตวัอยา่งผลงาน
ศิลปะ 

งานสร้างสรรค์
ท่ีเก่ียวกบั
หตัถกรรมและ
ศิลปกรรมจีน 
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ตารางท่ี 18  สรุปขั้นตอนการด าเนินการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ต่อ) 

 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้ท่ีสอน 
ขั้นตอนการจดัการเรียน

การสอน 
ส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ภาระงาน 

6 
คาบท่ี  
16-18 

นกัศึกษาน าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หวัขอ้หตัถกรรม
และศิลปกรรมจีน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน  
(Presenting the Creative 
Work: P) 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล  
(Assess and Reflects ability 
of Art Awareness and 
Appreciation: A) 

งานศิลปะ
สร้างสรรคท่ี์
นกัศึกษา 
ออกแบบมา 

น าเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหนา้
ชั้นเรียน 

7 
คาบท่ี 
 19-21 

อุปรากรจีน ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน  (Stimulate the 
Creative Thinking: S) 
ขั้นท่ี2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกักบั
แนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the   
Creative Work Concept : I)   
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั   

รูปภาพ คลิปวดีีโอ 
ค าถามกระตุน้
กระตุน้ความรู้ของ
ผูเ้รียน 
ตวัอยา่งผลงาน
ศิลปะ 

งานสร้างสรรค์
ท่ีเก่ียวกบัเคร่ือง
ดนตรีและ
ศิลปะจีน 

8 
คาบท่ี  
22-24 

นกัศึกษาน าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หวัขอ้อุปรากรจีน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน  
(Presenting the Creative 
Work: P) 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล  
(Assess and Reflects ability 
of Art Awareness and 
Appreciation: A) 

งานศิลปะ
สร้างสรรคท่ี์
นกัศึกษา 
ออกแบบมา 

น าเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหนา้
ชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 19 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัและการทดลองแบบคู่ขนานกบัรายวิชาภาษาจีนใน
ชีวติประจ าวนั 

 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้ท่ีสอน 
ขั้นตอนการจดัการเรียน

การสอน 
ส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ภาระงาน 

1 
คาบท่ี  

1-3 

รายวชิาภาษาจีน
ในชีวติประจ าวนั 
หวัขอ้ 
แอพพลิเคชัน่ 
ของจีน 

ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน (Stimulate the 
Creative Thinking: S) 
ขั้นท่ี 2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกั
กบัแนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the  
Creative Work)  

รูปภาพ คลิปวดีีโอ 
ค าถามกระตุน้
กระตุน้ความรู้ของ
ผูเ้รียน 
ตวัอยา่งผลงานการ
ออกแบบ
แอพพลิเคชัน่ 

ออกแบบ
แอพพลิเคชัน่
ของตนเอง 
พร้อมน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน  

2 
คาบท่ี  

4-6 

นกัศึกษาน าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หวัขอ้
แอพพลิเคชัน่จีน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน  
(Presenting the Creative 
Work: P) 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล  
(Assess and Reflects ability 
of Art Awareness and 
Appreciation: A) 

งานศิลปะ
สร้างสรรค์
แอพพลิเคชัน่ท่ี
นกัศึกษา 
ออกแบบมา 

น าเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหนา้
ชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 20  สรุปขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัและการทดลองแบบคู่ขนานกบัรายวิชาการถ่ายภาพ
ดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์

 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้ท่ีสอน 
ขั้นตอนการจดัการเรียน

การสอน 
ส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ภาระงาน 

1 
คาบท่ี  

1-3 

รายวชิาการ 
ถ่ายภาพดิจิตอล 
เชิงสร้างสรรค ์
หวัขอ้ การถ่ายภาพ
ดา้นแนวคิดการส่ือ
ความหมาย 

ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน (Stimulate the 
Creative Thinking: S) 
ขั้นท่ี2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกักบั
แนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the  
Creative Work) 
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั (Learning by Doing: 
L) 

รูปภาพ คลิปวดีีโอ 
ค าถามกระตุน้
กระตุน้ความรู้ของ
ผูเ้รียน 
ตวัอยา่งผลงานการ
ถ่ายภาพเชิง
สร้างสรรค ์

ถ่ายภาพเชิง
สร้างสรรค์
พร้อมน าเสนอ
แนวคิดของ
ตนเอง 

2 
คาบท่ี  

4-6 

นกัศึกษาน าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หวัขอ้การถ่ายภาพ
ดา้นแนวคิดการส่ือ
ความหมาย 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน  
(Presenting the Creative 
Work: P) 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล  
(Assess and Reflects ability 
of Art Awareness and 
Appreciation: A) 

งานศิลปะการ
ถ่ายภาพเชิง
สร้างสรรค ์

น าเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหนา้
ชั้นเรียน 
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ตารางท่ี 21  สรุปขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัและการทดลองแบบคู่ขนานกบัรายวชิากีฬามวยไทย 
 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้ท่ีสอน 
ขั้นตอนการจดัการเรียน

การสอน 
ส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ภาระงาน 

1 
คาบท่ี  

1-3 

รายวชิากีฬา 
มวยไทย 
หวัขอ้ การไหวค้รู
และการร่ายร า 

ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียน  (Stimulate the 
Creative Thinking: S) 
ขั้นท่ี 2  ขั้นแนะน าใหรู้้จกั
กบัแนวความคิดในการ
สร้างสรรคง์าน 
(Introduction of  the  
Creative Work 
ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติั  (Learning by Doing: 
L) 

รูปภาพ คลิปวดีีโอ 
ค าถามกระตุน้
กระตุน้ความรู้ของ
ผูเ้รียน 
 
 

ออกแบบท่า
ไหวค้รูและการ
ร่ายร า 

2 
คาบท่ี  

4-6 

นกัศึกษาน าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก
หวัขอ้การไหวค้รู
และการร่ายร า 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน  
(Presenting the Creative 
Work: P) 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ 
สะทอ้นผล  
(Assess and Reflects ability 
of Art Awareness and 
Appreciation: A) 

ท่าการไหวค้รูและ 
การร่ายร า 

น าเสนองาน
และความคิด
รวบยอดหนา้
ชั้นเรียน 

 
ตอนที ่2  ผลกำรประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมงำน

สร้ำงสรรค์ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี และผลกำรทดลองแบบคู่ขนำนกับรำยวิชำ
ภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนฯ รำยวิชำกำรถ่ำยภำพดิจิตอลเชิง
สร้ำงสรรค์ ภำควิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและ รำยวิชำกีฬำมวยไทย สำขำวิทยำศำสตร์                     
กำรกฬีำ 

 จากการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ท่ีผา่นการหาคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ จึงน าไปใชใ้น
สถานการณ์จริง (Implement) กับกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนของ
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รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ       
ปริญญาตรี (SILPA Model) ดงัน้ี  
 ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีช่ือวา่ “SILPA Model”  ประกอบดว้ย  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นการกระตุ้นความสนใจผู ้เรียน (Stimulate  Creative Thinking: S) ด้วย
ผลงานศิลปะเป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวชิาได ้  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเขา้สู่แนวคิดการสร้างสรรคง์าน (Introducing Creative Work Concept: 
I)  เป็นการแนะน าใหรู้้จกักบั แนวความคิด ในการสร้างสรรคง์าน 
  1. ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการใหค้วามรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวชิา 
  2. ขั้นสาธิตและยกตวัอย่าง (Demonstation) เป็นขั้นให้ประสบการณ์ทางศิลปะ
สร้างสรรค ์(Experience) ยกตวัอยา่งช้ินงาน best practice เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจมีศิลปิน
นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L) 
  1. ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนระดม
ความคิดร่วมกนั 
      2. ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) เป็นการน าเสนอแนวคิด
และวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน    
 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ สะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A) เป็นขั้นตอนการ
ประเมินและสะทอ้นผลใหเ้ห็นถึงความรู้ การสร้างสรรคแ์ละการช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 
 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษาเก่ียวกบั
ดนตรีและศิลปะจีน ท่ี เรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่ อส่งเส ริมงาน      
สร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียนและจากสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจ
ของนักศึกษาเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน ท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียนโดยภาพรวมของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบ
การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent ผลปรากฏดงัในตารางท่ี 22 

 โดยแสดงผลเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 22  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( ) ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียน                     
การสอนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 

 

ความรู้ ความเขา้ใจของ
นกัศึกษาเก่ียวกบัดนตรีและ

ศิลปะจีน 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

คะแนน
เตม็ 

  
( ) 

 
S.D. 

 
t 

 
P 

ก่อนเรียน 30 30 16.36 3.11 -24.04 .001 
หลงัเรียน 30 30 29.36 0.84 

** P< .05 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่หลงัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (SILPA Model) นักศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนสูงกวา่ก่อนเรียนซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3  

 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฒันาการในการสร้างสรรคช้ิ์นงานของกลุ่มตวัอยา่ง 
นกัศึกษาจ านวน 30 คน ระหว่างการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รวมทั้งหมด   
4 ระยะ โดยภาพรวมนกัศึกษามีระดบัคะแนนการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดี จากคะแนนเต็ม 
12 คะแนน มีค่าเฉล่ีย 10.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.28 เม่ือพิจารณาโดยดูเป็น 4 ระยะ สามารถ
สรุปได้ดงัน้ี ระยะท่ี 1 จะเก็บขอ้มูลช่วงชั่วโมงท่ี 4-6 ระยะท่ี 2 จะเก็บขอ้มูลช่วงชั่วโมงท่ี 10-12  
ระยะท่ี 3 จะเก็บข้อมูลช่วงชั่วโมงท่ี 16-18 และระยะท่ี 4 จะเก็บข้อมูลช่วงชั่วโมงท่ี 22-24 โดย
ภาพรวม นักศึกษามีคะแนนดีข้ึนตามล าดับ โดยคะแนนรวมของงานสร้างสรรค์ท่ี1 นักศึกษามี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 9.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.30 งานสร้างสรรค์ท่ี 2 นกัศึกษามีคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี่ 10.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 งานสร้างสรรคท่ี์ 3 นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียอยู่
ท่ี 10.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 และงานสร้างสรรค์ท่ี4 นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี
11.6 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 สามารถสรุปไดว้า่รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ช่วยส่งเสริมนกัศึกษาให้มีพฒันาการในการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงตอบค าถามการวิจยัใน   
ขอ้ท่ี 3 ตอบสมมติฐานการวิจยัในขอ้3 คือ หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท าให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการในการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานสูงข้ึนดงัน าเสนอในภาพท่ี 13 
 



176 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

                                    

                      

                      

 
 
ภาพท่ี 13 แสดงพฒันาการของงานสร้างสรรคท์ั้ง 4 ระยะ 

 
 จากวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ 4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลงัใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานผูว้ิจยัได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ    
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(SILPA Model) วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉ ล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)             
ผลปรากฏในตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

  

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
  S.D. ระดบั ล าดบั 

ดา้นการจดักิจกรรมในการเรียน 
1 นกัศึกษาชอบเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
4.03 0.66 มาก 7 

2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและการปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน 

4.17 0.69 มาก 6 

3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ท าใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

4.37 0.71 มาก 4 

4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ท าใหส้รุปความรู้ ไดด้ว้ยตนเอง 

4.33 0.66 มาก 5 

5 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.70 0.53 มากท่ีสุด 2 

6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
สามารถท าใหน้กัศึกษาคิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่และ
สร้างสรรคไ์ด ้

4.70 0.46 มากท่ีสุด ○1  

7 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ท าใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองใน
การเรียน 

4.53 0.57 มากท่ีสุด 2 

ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
8 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเน้ือหาอยูเ่สมอ 4.17 0.69 มาก 6 
9 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีน่าสนใจอยากเขา้ร่วม

กิจกรรม 
4.33 0.66 มาก 5 

10 การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนน้ี
สนุกสนานส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

4.60 0.56 มากท่ีสุด ○1  

 ดา้นบรรยากาศในการเรียน     
11 บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 4.47 0.62 มาก 4 

12 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนน้ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

4.10 0.71 มาก 7 
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ตารางท่ี 23  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 

  

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
  S.D. ระดบั ล าดบั 

13 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีโอกาสสร้างมนุษยส์มัพนัธ์
กบัเพ่ือนในกลุ่ม  

4.53 0.68 มากท่ีสุด 3 

14 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานสามารถศึกษาได้
ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

4.57 0.62 มากท่ีสุด 2 

15 เน้ือหาของบทเรียน สอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

4.47 0.62 มาก 4 

ดา้นระยะเวลาในการเรียน 
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการท ากิจกรรม 

มีความเหมาะสม 
3.77 0.89 มาก 3 

17 จ านวนบทเรียน เน้ือหามีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการเรียน 

4.13 0.97 มาก 2 

18 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ท าใหน้กัศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

4.13 0.77 มาก ○1  

ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
19 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน

สามารถช่วยในการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีตอ้งใช้
ความจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.03 0.80 มาก 3 

20 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ท าใหท้ราบผลการปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคไ์ด้
ทนัที อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเอง
คร้ังต่อไป 

4.30 0.70 มาก 2 

ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
21 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน

ท าใหน้กัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ในกลุ่มมากยิง่ข้ึน 

4.50 0.73 มากท่ีสุด ○1  

 รวม 4.32 0.68 มาก  
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 จากตารางท่ี 23 ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน จากภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมาก มีการตอบรับเป็นอย่างดีทั้ งด้าน
บรรยากาศการเรียนการสอน การปฏิบติังานสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การวดัประเมินผล
งานสร้างสรรคแ์ละการทดสอบวดัความรู้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 1) ดา้นการจดักิจกรรม
ในการเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
สามารถท าให้นักศึกษาคิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่และสร้างสรรค์ได้ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   
มากท่ีสุด ( = 4.70, S.D.= 0.46) 2) ดา้นบรรยากาศในการเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่
การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนน้ีสนุกสนานส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.60, S.D.= 0.56)  3) ด้านระยะเวลาในการเรียน  นักศึกษา    
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท าให้นกัศึกษาสามารถ
เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.13, S.D.= 0.77) และ 4.ดา้น
การประเมินผลในการเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหน้กัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มมากยิ่งข้ึนซ่ึงมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.50, S.D.= 0.73) สามารถสรุปไดว้า่ในภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.32, S.D.= 0.68) ซ่ึงตอบค าถามการวิจยั
ในขอ้ท่ี4 และตอบสมมติฐานการวิจยัในขอ้4 คือหลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท าให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบอยูใ่นระดบัมาก 

 สรุปขอ้คิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ    

เป็นฐานท่ีพัฒนาข้ึน โดยแบ่งเป็นด้านรูปแบบ ด้านเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนและด้าน
บรรยากาศการจดัการเรียนการสอน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นรูปแบบการสอน นกัศึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
  การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในเยื้อหาของ
รายวิชามากยิง่ข้ึน ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายยิง่ข้ึน ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ก่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอดและยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนภายในกลุ่มมากยิ่งข้ึนในการท างานร่วมกนั รูปแบบการสอน
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานช่วยให้จดจ าเน้ือหาไดม้ากยิง่ข้ึน เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีความรู้สึกชอบและประทบัใจเพราะเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เหมือน
ใครแปลกใหม่ ท าให้ผูเ้รียนท่ีมีขีดจ ากดัในการสร้างสรรค์ไดเ้ปิดกวา้งความคิดในการสร้างสรรค์
งาน ท าใหน้กัศึกษาไดรั้บฟังและเรียนรู้ศิลปะและความเป็นศิลปากรไดม้ากยิง่ข้ึน 
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 2. ดา้นเน้ือหากิจกรรมการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
  เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนคร้ังน้ีมีความเหมาะสม เกิดอิสระทาง
ความคิด ท าให้สามารถสรุปความคิดเป็น เกิดเป็นความคิดรวบยอด เน้ือหาในแต่ละแผนมีความ
กระชับไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และส่งเสริมให้กล้าแสดงออกทางความคิด เต็มไปด้วย
จินตนาการในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ทั้งน้ียงักระตุน้ให้เกิดการพฒันาทางดา้นอารมณ์และความ
เป็นเหตุเป็นผลทางสติปัญญาอีกดว้ย 

 3. ดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
  การจดัการเรียนการสอนตารมรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานไม่มีความตึง

เครียดในชั้นเรียน ไม่น่าเบ่ือ เน้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนและอาจารยผ์ูส้อนได้ดี เกิดทกัษะ        
การท างานร่วมกนัเป็นทีม เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความสนุก ผ่อนคลาย เพราะว่าตอ้งใช้
ความคิดในการสร้างสรรคอ์ยูต่ลอดเวลา 

 จึงสามารถสรุปไดว้่ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานนั้นท าให้นกัศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน เพราะท าให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างแทจ้ริง เกิดทกัษะการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม เป็นการเปิดกวา้งทางความคิดและพฒันาทกัษะทางอารมณ์และความเป็นเหตุ
เป็นผลมากยิง่ข้ึน (นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ใหข้อ้มูล ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559) 
 
ตอนที ่3  ผลกำรน ำรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมงำนสร้ำงสรรค์ ส ำหรับ

นักศึกษำระดับปริญญำตรี (SILPA Model) ไปทดลองแบบคู่ขนำนกับรำยวิชำภำษำจีน
ในชีวิตประจ ำวัน สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนฯ รำยวิชำกำรถ่ำยภำพดิ จิตอลเชิง
สร้ำงสรรค์ ภำควชิำเทคโนโลยกีำรศึกษำและรำยวิชำกฬีำมวยไทย สำขำวทิยำศำสตร์กำร
กฬีำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัศิลปำกร 

  
 ในการทดลองแบบคู่ขนาน ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ

ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง
ดงัต่อไปน้ี 

 1. รายวิชา 476 201 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ 
ชั้นปีท่ี 4จ านวน 30 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  2. รายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 30 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 3. รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษาชั้นปีท่ี 1-5                        
ทุกคณะวิชาท่ี เลือกวิชากีฬามวยไทยเป็นวิชาเลือกเสรี จ านวน 30 คน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 โดยในการทดลองแบบคู่ขนานนั้น อาจารย์ผูเ้ป็นอาสาสมัคร จ านวน 3 ท่าน จะน า
รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปทดลองใช้จ  านวน  1 แผนการเรียน ระยะเวลา 2 สัปดาห์
และเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

 1. การเปรียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 

 2. คะแนนการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 

 โดยผูว้จิยัน าเสนอผลการทดลองแบบคู่ขนานดงัน้ี 
 1. การเปรียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ                       
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) รายวิชา
ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั รายวชิาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์และรายวชิากีฬามวยไทย 
 

ตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( ) ของกลุ่มคู่ขนานก่อนและหลงัการจดัการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ในรายวชิาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั  

 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

คะแนน
เตม็ 

( ) S.D. t P 

ก่อนเรียน 30 20 12.10 2.33 -11.63 .001 
หลงัเรียน 30 20 17.10 1.49 

 
 จากตารางท่ี 24 พบวา่หลงัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA Model) นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั หัวข้อการออกแบบแอพพลิเคชั่น โดยมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 12.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.33 มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
เท่ากบั 17.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.49 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน
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และหลงัเรียนพบว่ามีค่าที (t) เท่ากบั -11.63 สรุปได้ว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางท่ี 25 สรุปผลการน ารูปแบบไปใช้กบักลุ่มคู่ขนาน การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( ) ของ

กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 
ในรายวชิาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์ 

 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

คะแนน
เตม็ 

( ) S.D. t P 

ก่อนเรียน 30 20 11.06 2.06 -17.78 .001 
หลงัเรียน 30 20 17.20 1.58 

 
 จากตารางท่ี 25 พบวา่หลงัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น

ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA Model) นักศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ หัวขอ้การถ่ายภาพตามแนวความคิด
การส่ือสารความหมาย โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 11.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.06 มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 17.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.58 เม่ือทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ามีค่าที (t) เท่ากับ -17.78 สรุปได้ว่าคะแนน        
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ตารางท่ี 26 สรุปผลการน ารูปแบบไปใช้กบักลุ่มคู่ขนาน การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( ) ของ

กลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA 
Model) ในรายวชิากีฬามวยไทย  

   

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
กีฬามวยไทย 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

คะแนน
เตม็ 

  
( ) 

 
S.D. 

 
t 

 
P 

ก่อนเรียน 30 10 6.37 1.12 -15.59 .001 
หลงัเรียน 30 10 9.13 0.77 
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 จากตารางท่ี  26 พบวา่หลงัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA Model) นักศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชากีฬามวยไทย หัวขอ้การไหวค้รูและท่าร่ายร าโดยมีคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียนเท่ากบั 6.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12 มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 9.13 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน
พบวา่มีค่าที (t) เท่ากบั -15.59 สรุปไดว้า่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยสามารถสรุปภาพรวมไดด้งัตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( ) ของกลุ่มคู่ขนานก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน

ดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวชิาท่ีทดลองแบบคู่ขนานทั้ง 3 รายวชิา 
 

รายวชิา 
ความรู้ความ

เขา้ใจ 
จ านวน
นกัศึกษา 

คะแนน
เตม็ 

( ) S.D. t P 

ภาษาจีนใน ภาษาจีนใน 30 30 ก่อนเรียน 12.10 2.33 -11.63 .001 
ชีวติประจ าวนั ชีวติประจ าวนั   หลงัเรียน 17.10 1.49   
การถ่ายภาพ การถ่ายภาพ 30 20 ก่อนเรียน 10.76 2.12 -11.86 .001 
ดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค ์

ดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค ์

  หลงัเรียน 16.80 1.74   

กีฬามวยไทย กีฬามวยไทย 30 10 ก่อนเรียน 6.37 1.12 -15.59 .001 
    หลงัเรียน 9.13 0.77   

 
 จากตารางท่ี 27 สามารถสรุปไดว้า่ การทดลองแบบคู่ขนานดว้ยการใชรู้ปแบบการสอน

โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA 
Model) กับรายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั รายวิชาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์และ
รายวชิากีฬา มวยไทย พบวา่นกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 คะแนนการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
งานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (SILPA Model)รายวิชาภาษาจีนในชีวิต 
ประจ าวนั รายวชิาการถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์และรายวชิากีฬามวยไทย 
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ตารางท่ี 28  สรุปคะแนนภาพรวมการสร้างสรรคช้ิ์นงานของการทดลองแบบคู่ขนานในการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวชิาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั ในหวัขอ้
การออกแบบแอพพลิเคชัน่ 

 

หวัขอ้ 
จ านวน
นกัศึกษา 

(คน) 

คะแนนรวม
ทั้งหมด 

คะแนนเตม็ 
12 คะแนน 

ร้อยละ ระดบั 

การออกแบบแอพพลิเคชัน่ 30 333 11.10 92.50 ดี 

 
 จากตารางท่ี 28 สามารถสรุปไดว้า่คะแนนการสร้างสรรคช้ิ์นงานของนกัศึกษา       กลุ่ม

ทดลองแบบคู่ขนานด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ SILPA Model รายวิชาภาษาจีน        
ใน ชีวิตประจ าวนั ในหัวขอ้การออกแบบแอพพลิเคชัน่มีคะแนนในภาพรวม อยู่ท่ี 11.10 คะแนน     
คิดเป็นร้อยละ 92.50 อยูใ่นระดบัดี     

 จากความคิดเห็นของผูส้อนกล่าววา่การจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model 
ท  าให้นกัศึกษาเกิดการกระตุน้การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบและท าให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย
ตลอดระยะเวลาในระหวา่งเรียน 
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ตารางท่ี  29  สรุปคะแนนภาพรวมการสร้างสรรค์ช้ินงานของกลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองแบบ    
คู่ขนานในการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวชิาการถ่ายภาพ 

 เชิงสร้างสรรค ์ในหวัขอ้การถ่ายภาพตามแนวความคิดการส่ือสารความหมาย 
 

หวัขอ้ 
จ านวน
นกัศึกษา 

(คน) 

คะแนนรวม
ทั้งหมด 

คะแนนเตม็ 
12 คะแนน 

ร้อยละ ระดบั 

การถ่ายภาพตาม
แนวความคิดการส่ือสาร
ความหมาย 

30 342.50 11.41 95.08 ดี 

 
 จากตารางท่ี  29 สามารถสรุปได้ว่าคะแนนการสร้างสรรค์ช้ินงานของนักศึกษา                       

กลุ่มทดลองแบบคู่ขนานดว้ยการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวิชาการถ่าย 
ภาพเชิงสร้างสรรค์ ในหัวขอ้การถ่ายภาพตามแนวความคิดการส่ือสารความหมาย มีคะแนนใน
ภาพรวม อยูท่ี่ 11.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.08 อยูใ่นระดบัดี   

 จากความคิดเห็นของผูส้อนกล่าววา่การจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model 
ส่งเสริมมุมมองในการบูรณาการในภาพกวา้งระหว่างความรู้เร่ืองศาสตร์และการพัฒนาด้าน
ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นศิลปะ อิสระทางความคิดและเกิดความคงทนในความรู้ ความเขา้ใจ 
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ตารางท่ี 30  สรุปคะแนนภาพรวมการสร้างสรรคช้ิ์นงานของกลุ่มทดลองแบบคู่ขนานในการจดัการ
เรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวิชากีฬามวยไทย ในหัวขอ้การไหวค้รู
และการร่ายร า 

 

หวัขอ้ 
จ านวน
นกัศึกษา 

(คน) 

คะแนนรวม
ทั้งหมด 

คะแนนเตม็ 
12 คะแนน 

ร้อยละ ระดบั 

การออกแบบการไหวค้รู 30 308 10.26 85.55 ดี 

 
 จากตารางท่ี 30 สามารถสรุปได้ว่าคะแนนการสร้างสรรค์ช้ินงานของนักศึกษากลุ่ม

ทดลองแบบคู่ขนานดว้ยการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวิชากีฬามวยไทย 
ในหวัขอ้การไหวค้รูและการร่ายร า มีคะแนนในภาพรวม อยูท่ี่ 10.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.55 
อยูใ่นระดบัดี   

 จากความคิดเห็นของผูส้อนกล่าววา่การจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model 
ท าให้นกัศึกษาสนใจใส่ใจ กระตุน้การเรียนรู้และการสร้างสรรค ์มีความคงทนในการจดจ าความรู้ 
สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์ในท่าทางการร่ายร ามวยไทยไดแ้ละสามารถแสดงความเป็นเหตุ
เป็นผลในความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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ตารางท่ี 31  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนัท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

  

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ   S.D. ระดบั ล าดบั 
  

นกัศึกษามีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอยา่งไร  ในประเดน็ต่อไปน้ี 
ดา้นการจดักิจกรรมในการเรียน 
1 นกัศึกษาชอบเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
4.07 0.64 มาก 5 

2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและการปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน 

4.10 0.66 มาก 4 

3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

4.13 0.57 มาก 2 

4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหส้รุปความรู้ ไดด้ว้ยตนเอง 

4.00 0.64 มาก 7 

5 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน 
การสอน 

4.13 0.81 มาก 3 

6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
สามารถท าใหน้กัศึกษาคิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่และ
สร้างสรรคไ์ด ้

4.40 0.72 มาก ○1  

7 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองใน 
การเรียน 

4.07 0.82 มาก 6 

ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
8 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเน้ือหาอยูเ่สมอ 4.03 0.55 มาก 7 
9 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีน่าสนใจอยากเขา้ร่วม

กิจกรรม 
4.27 0.64 มาก 5 

10 การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนน้ี
สนุกสนานส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

4.43 0.50 มาก 2 
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ตารางท่ี 31  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวชิาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนัท่ี
มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 

  

ข้อที ่ ควำมพงึพอใจ 
  S.D. ระดบั ล ำดบั 

นกัศึกษามีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอยา่งไร  ในประเดน็ต่อไปน้ี 
ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
11 บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 4.40 0.62 มาก 3 
12 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน

การสอนน้ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
4.20 0.66 มาก 6 

13 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีโอกาสสร้างมนุษยส์มัพนัธ์
กบัเพ่ือนในกลุ่ม  

3.97 0.66 มากท่ีสุด 8 

14 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานสามารถศึกษาไดท้ั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

4.47 0.50 มากท่ีสุด ○1  

15 เน้ือหาของบทเรียน สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

4.30 0.75 มาก 4 

ดา้นระยะเวลาในการเรียน 
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการท ากิจกรรม 

มีความเหมาะสม 
4.07 0.64 มาก 3 

17 จ านวนบทเรียน เน้ือหามีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัระยะเวลาในการเรียน 

4.30 0.65 มาก 2 

18 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท า
ใหน้กัศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

4.33 0.66 มาก ○1  

ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
19 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน

สามารถช่วยในการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีตอ้งใช้
ความจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.17 0.74 มาก 2 

20 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท า
ใหท้ราบผลการปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคไ์ดท้นัที 
อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองคร้ังต่อไป 

4.23 0.62 มาก ○1  
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ตารางท่ี 31  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวชิาภาษาจีนในชีวติประจ าวนัท่ีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 

  

ข้อที ่ ควำมพงึพอใจ 
  S.D. ระดบั ล ำดบั 

นกัศึกษามีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอยา่งไร  ในประเดน็ต่อไปน้ี 
ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
21 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

ท าใหน้กัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 
ในกลุ่มมากยิง่ข้ึน 

3.97 0.76 มากท่ีสุด 3 

 รวม 4.19 0.65 มาก  

 
 จากตารางท่ี 31 ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองแบบคู่ขนาน นักศึกษาสาขา

การสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 30 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

  1. ดา้นการจดักิจกรรมในการเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไดมี้ส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน                  
ซ่ึงสามารถท าให้นักศึกษาได้คิดริเร่ิมอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับ
เน้ือหา ทั้งน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.40, S.D.= 0.72)  

 2. ด้านบรรยากาศในการเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสนุกสนานส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ท าให้บรรยากาศในการ
เรียนท่ีความราบร่ืน ส่งผลให้ผูเ้รียนไดมี้ความกลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออกและเกิดความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างเพื่อนในการร่วมมือกันท างานเป็นทีม ซ่ึงทั้ งน้ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                     
( = 4.47, S.D.= 0.50) 

  3. ดา้นระยะเวลาในการเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้นกัศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ใชเ้วลาในการเรียน
และการสร้างสรรคง์านอยา่งคุม้ค่า กิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสมกบัช่วงเวลาในการ
จดัการเรียนการสอน ซ่ึงทั้งน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.33, S.D.= 0.66) 

  4. ด้านการประเมินผล  ในการเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบ                      
การเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้ทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทนัที                    
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เกิดการโตก้ลบัในการสะทอ้นความคิดเห็น ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและ             
มีส่วนร่วมในการตดัสินผลงานสร้างสรรค์ อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองในคร้ังต่อไป                 
มีการวดัและทดสอบความรู้ท่ีสามารถวดัผลได้ถึงความรู้ความเข้าใจท่ีคงทน ซ่ึงทั้ งน้ีมีความ                   
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.23, S.D.= 0.62)  

 สามารถสรุปไดว้า่หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D.= 0.65) ทั้ งในด้านการจดักิจกรรม ด้านบรรยากาศ                     
ดา้นระยะเวลาในการเรียน ดา้นการประเมินผลในการเรียน   
 

ตารางท่ี 32  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวชิาการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

  

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

  S.D. ความหมาย ล าดบั 
นกัศึกษามีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอยา่งไร  ในประเดน็ต่อไปน้ี 
ดา้นการจดักิจกรรมในการเรียน 
1 นกัศึกษาชอบเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
4.21 0.67 มาก 5 

2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและการปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน 

4.17 0.71 มาก 7 

3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

4.21 0.62 มาก 4 

4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหส้รุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4.14 0.63 มาก 7 

5 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน 
การสอน 

4.50 0.68 มากท่ีสุด ○1  

6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
สามารถท าใหน้กัศึกษาคิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่และ
สร้างสรรคไ์ด ้

4.33 0.75 มาก 3 

7 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองใน 
การเรียน 

4.33 0.60 มาก 2 
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ตารางท่ี 32  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวิชาการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ท่ีมี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 

  

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

  S.D. ความหมาย ล าดบั 
ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
8 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเน้ือหาอยูเ่สมอ 4.17 0.64 มาก 4 
9 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีน่าสนใจอยากเขา้ร่วม

กิจกรรม 
4.23 0.67 มาก 3 

10 การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนน้ี
สนุกสนานส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

4.63 0.49 มากท่ีสุด ○1  

ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
11 บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 4.37 0.61 มาก 2 
12 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน

การสอนน้ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
4.37 0.61 มาก 2 

13 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีโอกาสสร้างมนุษยส์มัพนัธ์
กบัเพ่ือนในกลุ่ม  

4.17 0.69 มาก 4 

14 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานสามารถศึกษาไดท้ั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

4.23 0.62 มาก 3 

15 เน้ือหาของบทเรียน สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

4.30 0.70 มาก 5 

ดา้นระยะเวลาในการเรียน 
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการท ากิจกรรมมี

ความเหมาะสม 
4.10 0.75 มาก 2 

17 จ านวนบทเรียน เน้ือหามีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัระยะเวลาในการเรียน 

4.10 0.92 มาก 3 

18 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหน้กัศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

4.20 0.80 มาก ○1  

 

 



192 

 

ตารางท่ี 32  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวชิาการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรคท่ี์มีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 

  

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

  S.D. ความหมาย ล าดบั 
ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
19 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน

สามารถช่วยในการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีตอ้งใช้
ความจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.33 0.75 มาก 2 

20 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท า
ใหท้ราบผลการปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคไ์ดท้นัที 
อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองคร้ังต่อไป 

4.33 0.60 มาก ○1  

ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
21 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

ท าใหน้กัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนใน
กลุ่มมากยิง่ข้ึน 

3.97 0.93 มาก 2 

รวม 4.25 0.68 มาก  

 
 จากตารางท่ี 32 ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีทดลองแบบคู่ขนาน นกัศึกษาภาควิชา

เทคโนโลยกีารศึกษา ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 30 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

 1. ดา้นการจดักิจกรรมในการเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไดมี้ส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการสอนน้ีท าให้นักศึกษาได้เกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ เกิดความมุ่งมัน่ตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมาก ทั้งน้ีมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.50, S.D.= 0.68)  

 2. ด้านบรรยากาศในการเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเรียนโดย
รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสนุกสนานส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ท าให้บรรยากาศในการ
เรียนเกิดความผอ่นคลาย กลา้คิด กลา้แสดงออกและเกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อเพื่อนในระหวา่งการ
ท างาน ซ่ึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.63, S.D.= 0.49) 

  3.  ดา้นระยะเวลาในการเรียน นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท าให้นกัศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา มีความเหมาะสมกบั
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ระยะเวลาของกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย เกิดการต่ืนตวัตลอดระยะเวลาในการเรียน  ซ่ึงทั้งน้ีมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D.= 0.80) 

  4. ด้านการประเมินผล ในการเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบ                     
การเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานสามารถช่วยในการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีตอ้งใชค้วามจ าไดเ้ป็น
อย่างดี  ซ่ึงทั้ งน้ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D.= 0.75) และรูปแบบการเรียน      
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้ทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทันที อันเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองคร้ังต่อไป ( = 4.33, S.D.= 0.60)  

 สามารถสรุปไดว้า่หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D.= 0.68) ทั้ งในด้านการจดักิจกรรม ด้านบรรยากาศ           
ดา้นระยะเวลาในการเรียน ดา้นการประเมินผลในการเรียน   

 

ตารางท่ี 33  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวิชากีฬามวยไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

 

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

  S.D. ความหมาย ล าดบั 
นกัศึกษามีความรู้สึกหรือความคิดเห็น อยา่งไร  ในประเด็นต่อไปน้ี 
ดา้นการจดักิจกรรมในการเรียน 
1 นกัศึกษาชอบเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน

โดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
4.03 0.66 มาก 6 

2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและการปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน 

4.16 0.64 มาก 5 

3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

4.30 0.65 มาก 4 

4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหส้รุปความรู้ ไดด้ว้ยตนเอง 

4.00 0.64 มาก 7 

5 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน 
การสอน 

4.46 0.68 มาก 2 

6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
สามารถท าใหน้กัศึกษาคิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่และ
สร้างสรรคไ์ด ้

4.56 0.62 มากท่ีสุด ○1  
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ตารางท่ี 33  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวิชากีฬามวยไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

  S.D. ความหมาย ล าดบั 
7 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

ท าใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
เรียน 

4.43 0.56 มาก 3 

ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
8 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเน้ือหาอยูเ่สมอ 4.29 0.61 มาก 7 
9 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีน่าสนใจอยากเขา้ร่วม

กิจกรรม 
4.30 0.59 มาก 4 

10 การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนน้ี
สนุกสนานส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

4.70 0.46 มากท่ีสุด ○1  

ดา้นบรรยากาศในการเรียน 
11 บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 4.50 0.50 มากท่ีสุด 2 
12 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน

การสอนน้ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
4.33 0.75 มาก 3 

13 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีโอกาสสร้างมนุษยส์มัพนัธ์
กบัเพ่ือนในกลุ่ม  

4.26 0.63 มาก 5 

14 กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานสามารถศึกษาไดท้ั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

4.50 0.50 มากท่ีสุด 2 

15 เน้ือหาของบทเรียน สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

4.23 0.72 มาก 6 

ดา้นระยะเวลาในการเรียน 
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและการท ากิจกรรม 

มีความเหมาะสม 
3.99 0.80 มาก 3 

17 จ านวนบทเรียน เน้ือหามีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัระยะเวลาในการเรียน 

4.30 0.79 มาก 2 

18 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
ท าใหน้กัศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

4.43 0.72 มาก ○1  
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ตารางท่ี 33  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีทดลองแบบคู่ขนาน จ านวน 30 คน รายวิชากีฬามวยไทยท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน  (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

  S.D. ความหมาย ล าดบั 
ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
19 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน

สามารถช่วยในการเรียนรู้ในรายวชิาท่ีตอ้งใช้
ความจ าไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.16 0.87 มาก 2 

20 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท า
ใหท้ราบผลการปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคไ์ดท้นัที 
อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองคร้ังต่อไป 

4.20 0.71 มาก ○1  

ดา้นการประเมินผลในการเรียน 
21 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานท า

ใหน้กัศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนใน
กลุ่มมากยิง่ข้ึน 

4.10 0.92 มากท่ีสุด 3 

 รวม 4.32 0.68 มาก  

 
 จากตารางท่ี 33 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองแบบคู่ขนาน นักศึกษา                     

ทุกชั้นปี ทุกคณะวิชา ท่ีเลือกวิชากีฬามวยไทยเป็นวิชาเลือกเสรี จ  านวน 30 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

  1. ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบ                   
การเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานสามารถท าให้นักศึกษา เกิดคิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ได้ นกัศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหาวชิา ซ่ึงทั้งน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.56, S.D.= 0.62)  

 2. ด้านบรรยากาศในการเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสนุกสนานส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
การท างานร่วมกันกับเพื่อน บรรยากาศเกิดการสร้างสรรค์แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน เกิดการระดม
ความคิด ท าให้กล้าคิด กล้าแสดงออก  ซ่ึงทั้ งน้ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70, 
S.D.= 0.46)  
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 3. ด้านระยะเวลาในการเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการเรียน                
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้นกัศึกษาสามารถเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาในระหวา่งเรียน            
มีความเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย เวลาท่ีก าหนดท าใหส่้งผลต่อการตดัสินใจท าใหเ้กิด
ความมุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ึงทั้งน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.43, S.D.= 0.72)  

 4. ด้านการประเมินผลในการเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบ                      
การเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานท าให้ทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ทนัที 
สามารถโตต้อบความคิดเห็นกนัได ้อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองคร้ังต่อไป มีการวดัผล
ความรู้ท่ีชดัเจน ท าให้เกิดความรู้ท่ีคงทน ซ่ึงทั้งน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D.= 
0.71)  

 สามารถสรุปไดว้า่หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D.= 0.68) ทั้ งในด้านการจดักิจกรรม ด้านบรรยากาศ             
ดา้นระยะเวลาในการเรียน ดา้นการประเมินผลในการเรียน   
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ตารางท่ี 34  สรุปผลการทดลองแบบคู่ขนานดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA 
Model) 

 

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
(คน) 

หวัขอ้/รายละเอียดการประเมิน 

ความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัดนตรีศิลปะจีน 

ความสามารถใน
การสร้างสรรค ์ ระดบั 

ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอน 

ระดบั 

การประเมิน  S.D. คะแนนเตม็ 12  S.D.  

มาก 
1. รายวชิาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 30 ก่อนเรียน 16.36 3.11          10.30 

   

ดี    4.32  0.68 

หลงัเรียน 29.36 0.84 

2. การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์ 30 ก่อนเรียน 10.76 2.12 11.41     ดี 4.25 0.68 มาก 

หลงัเรียน 16.80 1.74 

3. กีฬามวยไทย 30 ก่อนเรียน 6.37 1.12 10.26 ดี 4.32 0.68 มาก 

หลงัเรียน 9.13 0.77 
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 จากตารางท่ี 34  สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองแบบคู่ขนานทั้ง 3 รายวิชามี
คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคือ 1) รายวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั คะแนนหลงัเรียนมี
ค่าเฉล่ีย 29.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.84  2) การถ่ายภาพดิจิตอลเชิงสร้างสรรค ์คะแนนหลงั
เรียนมีค่าเฉล่ีย 16.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1.74  3) กีฬามวยไทย คะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย
29.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 0.8  และ 4) และมีงานสร้างสรรค์อยู่ในระดบัดี และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 รายวิชา ซ่ึงตอบค าถามการวิจยัและสมมติฐานการวิจยัในขอ้ท่ี  5 เพื่อ
ศึกษาผลของการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนานผลอยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน

สร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาและหาคุณภาพของ
รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยการเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจของนกัศึกษา
เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนของนักศึกษาก่อนและหลงัใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ศึกษาพฒันาการในงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการ
สอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์เพื่อความเขา้ใจในช่วงเวลาระหว่างเรียน 4 
ระยะ ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์  และ 3) ศึกษาผลของการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไปทดลองแบบคู่ขนาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี  คือ นักศึกษาชั้ นปี ท่ี  2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 476 382 ดนตรีและศิลปะจีน ประยุกตร่์วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research 
and Development: R&D) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศึกษา
วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และ
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน–หลัง (The One Group Pretest-Posttest Design) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test แบบ dependent และการ
วิ เคราะห์ เน้ื อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผลและมีข้อ เสนอแนะ                
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สรุปผลกำรวจัิย 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน

สร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 
 

 1.  รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีพฒันาข้ึนมีช่ือเรียกว่า “SILPA MODEL” มีองค์ประกอบหลัก คือ หลักการ 
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผลและเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้โดย
ในส่วนกระบวนการจดักิจกรรมได้น าองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งคือ สาระความรู้และทกัษะในการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน ส่ิงท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ช้ินงานดว้ยตนเอง และส่ิงสนบัสนุนท่ี
เก่ียวขอ้งหลอมรวมกบัแนวคิดและหลกัการท่ีสังเคราะห์จากหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานแบ่งเป็นขั้นตอน ในการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 ขั้น    
การกระตุ้นความสนใจผูเ้รียน (Stimulate Creative Thinking: S) ขั้นท่ี 2 ขั้นน าเข้าสู่แนวคิดการ
สร้างสรรคง์าน (Introducing Creative Work Concept: I) ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Learning 
by Doing: L) ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work : P) และขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน
และสะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A) ผลตรวจสอบรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
จากผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่าน (ดงัรายละเอียดภาคผนวก ง หน้า 274) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้อยู่
ระหวา่ง 0.52-0.72 และค่าดชันีความสอดคลอ้งรวมอยูท่ี่ 0.60 ซ่ึงตอบค าถามการวจิยัขอ้ท่ี 1 รูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานนั้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียและ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 4.33, S.D.= 0.50 ถึง = 4.55, S.D.=0.52  

 2.  หลงัเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนสูงกวา่
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 16.36 และ    
หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 29.36 ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 

     3.  ระหวา่งเรียนดว้ยรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรีพบวา่การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ท าให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการในการสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีสูงข้ึน โดยระยะท่ี1 มีคะแนนความสร้างสรรค์เฉล่ีย 
9.16 คะแนน ระยะท่ี2 มีคะแนนความสร้างสรรค์เฉล่ีย 10.16 คะแนนระยะท่ี3 มีคะแนนความ
สร้างสรรค์เฉล่ีย  10.30 คะแนน และระยะท่ี  4 มีคะแนนความสร้างสรรค์เฉล่ีย 11.60 คะแนน 
ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
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          4.  หลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 4 
         5. ผลการน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ไปทดลองแบบคู่ขนาน พบว่านักศึกษามีคะแนนความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ระหว่างเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียความสามารถในงานสร้างสรรคสู์งข้ึน และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัในขอ้ท่ี 5  
 

อภิปรำยผล 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1.  รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ท่ีพฒันาข้ึนน้ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 ท่าน (รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญภาคผนวก ก) แลว้พบวา่รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) มีคุณภาพ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี ( = 4.55, S.D.= 0.52) สามารถการน าไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนได้ มีความเหมาะสม และครอบคลุมตามความตอ้งการจ าเป็นในการ
เสริมสร้างความสามารถในงานสร้างสรรค์ ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจยัขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) มีการพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 2000: 9) ท่ีว่าการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพแบบแผนของการสอนหรือกิจกรรม
ตอ้งแสดงความสัมพนัธ์และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั โดยองค์ประกอบไม่ว่าหลกัการ จุดมุ่งหมาย 
เน้ือหา กระบวนการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล รวมถึงกิจกรรมสนบัสนุนอ่ืน ๆ ตอ้ง
ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ และด้วยเหตุผลดังกล่าวรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ        
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA Model) จึงมี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 
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 ผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด
ในการพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ พบว่ารูปแบบ     
การสอน (Instructional Models) มีหลายรูปแบบควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ ลกัษณะ
เน้ือหาวิชา ความพร้อมของผูเ้รียนและส่ือการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดของรูปแบบการสอนท่ีเน้น
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Skills) และแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะมาเป็น
แนวทางในการวางแผนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ พบว่าแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญานิยมหรือพุทธินิยม 
(Cognitive Theory) แนวคิดการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนแบบ 
STEAM  ส าหรับทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivist) สรุปแนวคิดไดว้า่ 1) การเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อหาทางลดความขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง 
2) การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัการท่ีผูเ้รียนใชก้ระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ท าให้เกิดปัญญา
ในการจดักระท ากบัขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจกบัประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับอย่างสร้างสรรค์ และ     
3) การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างความรู้ จากการศึกษาหลักการและ
แนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ ผูว้ิจยัน ามาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์โดยเน้น
การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างสรรค์ผลงานข้ึนด้วยตนเอง ด้วยการระดมความคิด ลงมือปฏิบติั
กิจกรรม ตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการตรวจสอบ น าเสนอผลดว้ยตนเอง และมีการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนและครูผูส้อน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญานิยม
หรือพุทธินิยม (Cognitive Theory) ผูเ้รียนเกิดกระบวนการทางปัญญา ซ่ึงเป็นกระบวนการทาง
ความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มูลในการสร้างความหมาย สร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ตนเอง 
โดยการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนซ่ึงตอ้งมีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลา ผลจากกระบวนการดงักล่าวท าให้
นักศึกษาเกิดความสามารถของเชาวน์ปัญญา เรียนรู้ในการปรับตัว การซึมซาบหรือดูดซึม
ประสบการณ์ เม่ือเกิดประสบการณ์ จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการพฒันาดา้นสติปัญญาเพราะเป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและส่ิงแวดล้อม ด้านแนวคิดการสอนแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นฐาน ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ท าให้นกัศึกษา
เกิดการคิดรวบรวมขอ้มูล มีการจดัความคิดให้เป็นรูปร่างเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน     
เกิดความคิดโยงสัมพนัธ์ สามารถคิดอะไรได้อย่างสัมพนัธ์กันเป็นลูกโซ่ ซ่ึงนักศึกษายิ่งคิดได ้     
มากเท่าไรผลลพัธ์คือยิ่งแสดงศกัยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น อีกทั้งนักศึกษามีการ
เตรียมตัว (Preparation) และรวบรวมข้อมูล มีการครุ่นคิด (Incubation) เกิดประกายแนวคิด 



203 

 

(Illumination or Insight) และเกิดการพิสูจน์ (Verification) และการทดสอบแนวคิดในการทดลอง
กบัผลงานสร้างสรรค์ซ ้ าตามหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ได้ผลเป็นขอ้สรุปเป็นท่ีแน่นอนของ
ความรู้ ความเขา้ใจในบทเรียน ด้านการจดัการเรียนการสอนแบบ STEAM ผูว้ิจยัได้จดัการเรียน 
การสอนท่ีกระตุน้ความอยากเรียนรู้ของนกัศึกษา ดว้ยการบูรณาการเพื่อปรับใช้กบัหัวขอ้และการ
สร้างสรรค์ตวัผลงานของนักศึกษา น าศาสตร์ทางด้านศิลปะนั้นมาแทรกซึมอยู่ในกระบวนการ
เรียนรู้ กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์และสามารถท าให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีคงทนได ้น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและมีความรู้ท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือท างานจริง 

 2.  จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน          
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์พบวา่ 

  2.1  หลังเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็น ฐานเพื่ อส่งเส ริมงาน
สร้างสรรค์ โดยภาพรวมพบว่านักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน สูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยอมรับสมมติฐานการวจิยัขอ้ 2 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
รูปแบบการสอน ท่ีผู ้วิจ ัยพัฒนาข้ึนเป็นรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ความสามารถในการสร้างสรรค์อย่างแทจ้ริง โดยกระบวนการจดัการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้นของ
รูปแบบ มีการน าเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาจีน ส่งเสริมความรู้ในดา้นประวติัศาสตร์จีน 
ท่ีนกัศึกษามีความสนใจ เก่ียวขอ้งกบัดนตรีประเพณีวฒันธรรมและความเช่ือ มีตวัอย่างงานศิลปะ 
ส่ือประกอบการจดัการเรียนการสอน อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการฝึกการคิดสร้างสรรค์ การจดัการเรียน
การสอนท่ีไม่ตึงเครียด นักศึกษาสามารถคิดได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาท าให้ผูเ้รียนเกิดการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเองและมีพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์
ในระดับดีท่ีมีคะแนนสูงข้ึนเป็นระยะ ขั้นสร้างสรรค์งานศิลปะจึงเป็นการให้นักศึกษาลงมือ                 
ปฏิบติัจริง  

  2.2  นักศึกษาท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริม                     
งานสร้างสรรค์มีพฒันาการในงานสร้างสรรค์สูงข้ึน ยอมรับสมติฐานการวิจยัข้อท่ี  3 ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากทุกขั้นตอนของการเรียนรู้นกัศึกษาไดป้ฏิบติังานสร้างสรรค ์ กล่าวคือ ในขั้นเรียนรู้โดย
การปฏิบติัจะเป็นขั้นตอนท่ีนกัศึกษาท าการสืบเสาะหาขอ้มูลเพื่อเตรียมสู่การปฏิบติัการสร้างสรรค์
ช้ินงานผ่านศิลปะ โดยผลงานท่ีนักศึกษาสร้างสรรค์ข้ึนจะมีลกัษณะเป็นงานกลุ่ม ก่อให้เกิดการ
ระดมความคิด เปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ฝึกการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ในขั้นตอนน้ีนักศึกษาจะได้รับค าแนะน าจากผูส้อน จึงท าให้เกิดความเข้าใจในการ
ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะมากยิ่งข้ึน เม่ือถึงขั้นตอนของการน าเสนอผลงานศิลปะนกัศึกษา
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จึงมีการน าเสนอได้เป็นอย่างดี สามารถสรุปความคิดรวบยอดจากเน้ือหาท่ีเรียนและสร้างเป็น
ผลงานศิลปะได ้ซ่ึงพบวา่นกัศึกษามีพฒันาการทางการสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีในภาพรวมพบวา่พฒันาการในการสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีสูงข้ึน ดงัน้ี งานสร้างสรรค์
ท่ี 1 นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 9.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 งานสร้างสรรค์ท่ี 2
นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี  10.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 งานสร้างสรรค์ท่ี  3 
นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 10.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 และงานสร้างสรรค์ท่ี 4
นกัศึกษามีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 11.6 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 สามารถสรุปไดว้า่รูปแบบ
การสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้มีพฒันาการในการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ี
สูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องไปตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญานิยมหรือพุทธินิยม (Cognitive 
Theory) คือ ผูเ้รียนเกิดกระบวนการทางปัญญา ซ่ึงเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสม
ขอ้มูลในการสร้างความหมาย สามารถอธิบายกระบวนการแนวคิดได ้ในขั้นสรุปผลนกัศึกษาเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามขอ้สงสัยกบักลุ่มเพื่อนท่ีน าเสนอได้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็น               
ซ่ึงกันและกัน นักศึกษาสามารถน าเสนองานสร้างสรรค์ได้ถูกต้องตามรูปแบบของช้ินงาน                   
ซ่ึงเน้นหนักในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ท่ี เป็นกระบวนการคิดของสมองซ่ึงสามารถคิดได้
หลากหลายและแปลกใหม่สามารถน าไปประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบติัไดอ้ย่างรอบคอบและถูกตอ้ง
จนน าไปสู่การคิดคน้และนวตักรรม Creativity และสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบั Artful Thinking 
(Project Zero) และ “Artful Learning” ท่ีเน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนได้พฒันากระบวนการเช่ือมโยง
ความคิดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตัวของ
นักศึกษาท่ีเน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนสามารถคิดไตร่ตรองได้อย่าง
สร้างสรรคแ์ละคิดอยา่งมีวจิารณญาณสามารถพึ่งพาตนเองไดรู้้จกัร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์
  2.3  หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่ อส่งเส ริมงาน
สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ 4 
ทั้งน้ีในเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้งด้านรูปแบบการสอน ด้านเน้ือหามีความพึงพอใจมาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ไดมี้การน าตวัอยา่งผลงานศิลปะท่ีมีความหลากหลายใน
การสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างงานศิลปะแก่นักศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิด
ท่ีมาจากแนวคิดทางการศึกษาของ John Dewey ท่ีเป็นผูเ้สนอแนวความคิดเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยการ
ลงมือหรือ “Learning By Doing” ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางเป็น
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การจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัผูเ้รียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเองดว้ยการก าหนดจุดมุ่งหมายก าหนดวิธีการสร้างองคค์วามรู้และการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการบรรยากาศจัดกิจกรรมจัดส่ือจัด
สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพจึงพบวา่หลงัการใชรู้ปแบบการสอน
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคอ์ยูใ่น
ระดบัมาก 
 3.  ผลการทดลองรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) แบบคู่ขนาน พบวา่นกัศึกษากลุ่มท่ีทดลองแบบ
คู่ขนานท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) หลงัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาสูงกว่าก่อน
เรียน นกัศึกษามีคะแนนความคิดสร้างสรรคใ์นระดบัดีและมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนโดย
ใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะรูปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ท่ี
พฒันาข้ึนมีกระบวนการพฒันาอยา่งเป็นระบบโดยอาศยักระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development: R&D) โดยเร่ิมต้นจากข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: R1) จึงท าให้
ทราบปัญหาพื้นฐานและความตอ้งการจ าเป็นอย่างแทจ้ริง โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีอย่าง
ครอบคลุม เพื่อให้ได้หลกัการไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
การวดัและประเมินผลของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ไดฝึ้ก
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ช้ินงานอย่างเหมาะสมทั้งน้ีจากการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองตน้             
ยงัท าให้สามารถทราบถึงทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต การท างาน การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การเรียนรู้ จากการวิเคราะห์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF: HEd) ยดึหลกัความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ซ่ึงมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและให้บุคคลเป็นผูน้ าทางด้านการ
ออกแบบในทุกแขนงอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงในประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญกับงาน
สร้างสรรคห์รือการท างานอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นอนัดบัแรก โดยทกัษะดา้น“ความคิดสร้างสรรค”์เป็น
ทกัษะหน่ึงท่ีผูเ้รียนในไทยยงัตอ้งมีการพฒันาและปลูกฝัง ทั้งน้ีไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาหาแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป รูปแบบการสอนน้ียงัผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development: D1)โดยการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน               
9 ท่าน และผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปใชจ้ริงพร้อมทั้งทดลองแบบคู่ขนานไปพร้อม ๆ กนั
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รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
(SILPA Model) รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นการกระตุน้ความ
สนใจผู ้เรียน (Stimulate  Creative Thinking: S) ขั้นท่ี2 ขั้นน าเข้าสู่แนวคิดการสร้างสรรค์งาน
(Introducing Creative Work Concept : I)  ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L)
ขั้นท่ี 4ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) และขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและสะทอ้นผล             
(Assessing and Reflecting: A)จากนั้นน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ี (Assessment: D2 ) 
และมีการน าผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปทดลองแบบ
คู่ขนานในขั้นตอนสุดท้าย ซ่ึงพบว่ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) สามารถน าไปใช้กบันกัศึกษาสาขา
การสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีท่ี 4 นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีท่ี 3 และนักศึกษาทุก
สาขาวิชาทุกชั้นปีท่ีเลือกวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรและนอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา 476 201
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั ของสาขาการสอนภาษาจีนฯ รายวิชา 468 307 การถ่ายภาพดิจิตอลเชิง
สร้างสรรค ์ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา รายวิชา 459 253 กีฬามวยไทย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ
กีฬาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อขอความร่วมมือในการทดลองการวิจยัแบบ
คู่ขนานในคร้ังน้ี และได้ช้ีแจงวตัถุประสงในการขยายผลรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน 
รวมทั้งแนะน าวิธีการน ารูปแบบไปใช้ตามคู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทาง
ในการน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานไปใช้ ขอ้ควรปฏิบติัการการใช้รูปแบบการสอน
โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน แนวทางในการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะ      
เป็นฐาน ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ได้แก่ หลกัการ วตัถุประสงค์ ขั้นตอน    
การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ รวมทั้ งช้ีแจงวิธการเก็บข้อมูล เคร่ืองมือและระยะเวลาท่ีใช้อย่างละเอียดเพื่อให้การ
ด าเนินการวิจยัสอดคล้องกบัการน าไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด ดงันั้นในการทดลองใช้
รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
(SILPA Model) แบบคู่ขนานท าให้รูปแบบมีประสิทธิผลไปตามเกณฑ์ นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในรายวิชาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนงานสร้างสรรค์อยู่ในระดบัดี และมีความ      
พึงพอใจต่อรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากขอ้คน้พบในการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 

 1.  รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี (SILPA Model) ขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ ขั้นเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by 
Doing: L) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนระดมความคิดร่วมกันและปฏิบัติการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรค์ช้ินงานผ่านศิลปะ 
(Making) หากน ารูปแบบไปใชค้วรมีการใหเ้วลากบัผูเ้รียนท่ีเหมาะสมในการท าผลงานสร้างสรรค ์

  2.  รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี  (SILPA Model) เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมความสามารถในงานสร้างสรรค ์             
จึงเน้นหนักไปในด้านพฒันาการงานสร้างสรรค์ ผูน้  าไปใช้ควรจดัหารูปแบบตัวอย่างผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ควรอธิบายและยกตัวอย่างขั้ นตอน เทคนิค วิธีการในการท างาน
สร้างสรรคใ์หช้ดัเจน เพื่อเป็นการแนะแนวทางความคิดใหก้บัผูเ้รียน 

 3.  จากผลการวิจยั พบว่าหลังการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA Model) 
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับดนตรีและศิลปะจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีพฒันาการในการสร้างสรรคง์านสูงข้ึน ในส่วนของการทดลอง
แบบคู่ขนานกับรายวิชาในสาขาการสอนภาษาจีนฯ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนงานสร้างสรรค์อยู่ในระดบัดี แสดงว่า
รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(SILPA Model) น้ี   อาจารย์ผู ้สอนในระดับอุดมศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการสร้างสรรคก์บันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในรายวชิาอ่ืน ๆ ได ้
 4.  จากผลการวิจยั พบวา่ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (SILPA Model)
ทั้งหมด 4 ระยะ นักศึกษามีพฒันาการของความสามารถในงานสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนอยู่ในระดบัดี 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ท าให้นักศึกษา
ค่อย ๆ พัฒนาความสามารถในงานสร้างสรรค์ เพิ่มข้ึน และอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาอ่ืน ๆ ใน
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ระดบัอุดมศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการพฒันาความสามารถในงานสร้างสรรค์กบันกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีได ้

 5.  ก่อนน ารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ไปใช ้
อาจารยผ์ูส้อนตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้ประสบความส าเร็จคือตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญด้านศิลปะ        
เขา้ร่วมสอนในขั้นการสอนสร้างสรรคง์านและผูเ้ช่ียวชาญร่วมประเมินช้ินงานกบัผูส้อนและผูเ้รียน
ประเมินตนเองพร้อมทั้งท าความเขา้ใจกบันกัศึกษาให้เขา้ใจองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนโดย
ใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์และกระบวนการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน มีทกัษะในการ
บริหารจดัการชั้นเรียน มีการเลือกใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีคดัเลือกมาใช้ สามารถวดั
และประเมินผลงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษา รวมทั้งสามารถสะทอ้นคิดการน าเสนองานสร้างสรรค์
ของนกัศึกษาตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคไ์ด ้
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวจัิยคร้ังต่อไป  

 1.  ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เก่ียวกับกิจกรรมในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อศึกษา
พฒันาการของความสามารถในงานสร้างสรรคแ์ละกระบวนการความคิดสร้างสรรค ์

 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการใชรู้ปแบบการสอน
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 3.  ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม                   
งานสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้แก่กลุ่มประชากรอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุ                
กลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียนและกลุ่มเด็กปฐมวยั ท่ีมีวยัแตกต่างกัน โดยตอ้งประยุกต์ขั้นตอนใน
รูปแบบใหส้ะดวกต่อการปฏิบติังานสร้างสรรค ์
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รำยกำรอ้ำงอิง 
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 สถานท่ีท างาน: ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัดนตรีและศิลปะจีน 
 
นิยำม 

 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ (pre-test/post-test) เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน โดยทดสอบ
ออกมาในรูปคะแนน เป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยขอ้ท่ีตอบถูกให้1คะแนน  
ตอบผดิให0้คะแนน  
 
ค ำช้ีแจง 

 แบบทดสอบน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน 
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี  
 ลกัษณะของแบบทดสอบ แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นขอ้สอบปรนยั4ตวัเลือก เลือกค าตอบ
1ค าตอบท่ีถูกท่ีสุด จ านวน 30 ขอ้ 

 วธีิกำรท ำแบบทดสอบ ใหใ้ชป้ากกาท าเคร่ืองหมาย X ลงบนตวัอกัษร ก ข ค ง ในกระดาษ
ค าถาม 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนเตม็ 30 คะแนน ขอ้ 1 -30 ขอ้ละ 1 คะแนน 
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ขอ้ 1-30 ขอ้ละ 1 คะแนน 
 

1.  ราชวงศใ์ดถือไดว้า่เป็นยคุทองของอารยะธรรมจีนและความเฟ่ืองฟูในงานศิลปกรรม 
 ก. ราชวงศจ๋ิ์นหรือฉิน          ข. ราชวงศถ์งั          ค. ราชวงศห์มิง           ง. ราชวงศซ์าง 
2.  พระถงัซ าจัง๋หรือพระเสวยีนจาง เป็นใครและมีเหตุการณ์ส าคญัใดเกิดข้ึน 
 ก. เป็นพระในสมยัซุนชิว เป็นผูป้ราบกบฏชาวนาในสมยัราชวงศซ่์ง 
 ข. เป็นผูท่ี้เขียนนิยายอนัโด่งดงัเร่ืองไซอ๋ิว 
 ค. เป็นผูท่ี้เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยงัดินแดนชมพูทวปี  
 ง. เป็นผูน้ าลทัธิเต๋า และเป็นผูส้ร้างพระราชวงัตอ้งหา้มในสมยัราชวงศห์มิง 
3.  หลกัธรรมและแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ ชีวติ สังคม และงานศิลปกรรมค าตอบขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก. ขงจ๊ือ เล่าจ๊ือ โม่จ๊ือ เม่งจ๊ือ ซุ่นจ๊ือ ลทัธินิติธรรมนิยม 
 ข. จงจ๊ือ เซ็งจ๊ือ  ขงจ๊ือ  เล่าจ้ือ   โม่จ๊ือ 
 ค. เล่าจ๊ือ ไป่จ๊ือ   ขงจ๊ือ  ซุนจ๊ือ   ลทัธิบูชาสวรรค ์
 ง. เล่าจ๊ือ ซ่งจ๊ือ   หมิงจ๊ือ  ซุนจ๊ือ   เล่าจ๊ือ 
4. จากค ากล่าวท่ีวา่”ส่ิงท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาติ ยอ่มดีกวา่ระเบียบขอ้บงัคบัของสังคมท่ีมนุษย ์
 สร้างข้ึน” เป็นค ากล่าวของใคร 
 ก. ขงจ๊ือ          ข. เล่าจ้ือ          ค.ลทัธิบูชาสวรรค ์        ง. ซ่งจ๊ือ 
5. จากค ากล่าวท่ีวา่ “ในเม่ือเรายงัไม่เขา้ใจชีวติในโลกน้ีแลว้เราจะเขา้ใจในโลกหนา้ไดอ้ยา่งไร” 

เป็นค ากล่าวของใคร 
 ก. ลทัธินิติธรรมนิยม         ข. เล่าจ้ือ        ค. ลทัธิบูชาสวรรค ์      ง. ขงจ๊ือ 
6.  การแบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรีจีนโบราณสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีประเภท 
 ก. 5              ข.6              ค. 7               ง. 8 
7.  ขอ้ใดสามารถแบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรีจีนโบราณไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
 ก. ดีด  สี  ตี  เป่า  เคาะ            
 ข. โลหะ  หิน  เส้นไหม  ไมไ้ผ ่ น ้าเตา้  ดิน  หนงั  ไม ้             
 ค. ฟาด  เคาะ  กระทบ  เหวีย่ง 
 ง. โยน  เคาะ  ตี  เป่า 

8. จากการแบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรีจีนโบราณ “ ซวนิ” เป็นเคร่ืองดนตรีจีนประเภทใด 
 ก.  ดิน                 ข. หิน             ค. เคาะไม ้     ง. เป่าไม ้
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9. จากการแบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรีจีนโบราณ “ผผีา” เป็นเคร่ืองดนตรีจีน 
 ประเภทใด 
 ก. เสียดสี            ข. โลหะ          ค. ดึง             ง. เส้นไหม   

10.  จากการแบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรีจีนโบราณ “เออ้หู” เป็นเคร่ืองดนตรีจีนประเภทใด 
 ก. โลหะ             ข.หิน             ค. เป่าไม ้          ง. เส้นไหม  

11.  จากภาพ เคร่ืองดนตรีช้ินน้ีมีช่ือเรียกวา่อะไร 
 ก.  กู่เจ้ิง             ข.ซวนิ            ค. กู่ฉิน            ง. หูหลู่ซือ 
12. แถบลุ่มแม่น ้าฮวงโห ไดพ้บหลกัฐานเคร่ืองป้ันดินเผามีลกัษณะเป็นลายเขียนสี เรขาคณิต พืช  
 นก สัตวต่์าง ๆ และมีการพิมพล์ายมีการใชว้ธีิขดูสลกัเป็นลายจกัสานและลายเชือกทาบ  
 จากขอ้มูลดงักล่าวนั้นเป็นวฒันธรรมท่ีมีช่ือเรียกวา่อะไร 
 ก. วฒันธรรมกวางเจา                ข. วฒันธรรมหลงซาน 
 ค. วฒันธรรมหลางเซา               ง. วฒันธรรมซวัเถา 
13.  แถบลุ่มน ้าแยงซีพบหลกัฐานท่ีเป็นเคร่ืองป้ันดินเผามีลกัษณะเน้ือละเอียดสีด าขดัมนัเงา  
 เน้ือบาง เป็นลกัษณะภาชนะ 3 ขา  จากขอ้มูลดงักล่าวนั้นเป็นวฒันธรรมท่ีมีช่ือเรียกวา่อะไร 
 ก. วฒันธรรมกวางเจา                ข. วฒันธรรมหลงซาน 
 ค. วฒันธรรมหลางเซา               ง. วฒันธรรมซวัเถา 
14. 

    จากภาพ ภาชนะช้ินน้ีอยูใ่นยคุสมยัใด 
 ก. ยคุวฒันธรรมหยางเซา     ข. ยคุวฒันธรรมหลงซาน     ค. วฒันธรรมกวางเจา        
 ง. ยคุราชวงศห์ยวน 
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15. ในงานการเขียนภาพดว้ยพูก่นัจีนการควบคุมพูก่นัมีขั้นตอนพื้นฐาน ๕ ระดบัดว้ยกนัค าตอบใด 
 คือค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
 ก. การจบักระดาษ  การเล็งดว้ยมือ  การร่างวงกลม  การขีดเส้นตั้ง  การขีดเส้นนอน                        
 ข.การวางลง  การลากพูก่นัข้ึน  การยกข้ึนการกด  การเปล่ียนทิศทาง  
 ค. การทาบน้ิว  การขีดเส้น  การปาด  การป้าย 
 ง. การวนพูก่นั  การขีดเส้นนอน  การวางทาบ การขยี้ 
16. 

     

จากภาพผลงานศิลปกรรมทั้งสองช้ินดงักล่าวจดัอยูใ่นยคุสมยัใด 
 ก. ยคุราชวงศโ์จวตะวนัออก  ราชวงศโจวตะวนัตก 
 ข. ยคุราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออก  ยคุราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก 
 ค. ยคุราชวงศซ่์งเหนือ  ยคุราชวงศซ่์งใต ้
 ง. ยคุราชวงศห์มิงยคุราชวงศชิ์ง 
17.  

    

จากภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าวจดัอยูใ่นยคุสมยัใด 
 ก. ราชวงศห์มิง        ข. ยคุคอมมิวนิสต ์       ค.ยคุสมบูรณาญาสิทธิราชย ์       ง. ราชวงศฮ์ัน่ 
18. 

  
 จากภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าวจดัอยูใ่นยคุสมยัใด 
 ก. ยคุล ้าสมยั            ข. ยคุคอมมิวนิสต ์          ค. ยคุร่วมสมยั           ง. ยคุลา้สมยั 
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19.  

  
 จากภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าวจดัอยูใ่นยคุสมยัใด 
 ก. ยคุร่วมสมยั            ข. ยคุคอมมิวนิสต ์           ค. ยคุราชวงศโ์จว            ง. ยคุราชวงศถ์งั 
20. 

 
 จากภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าวเป็นภาพพระพุธรูปของจีน จดัอยูใ่นยคุสมยัใด 
 ก. ยคุราชวงศถ์งั              ข. ยยุคุราชวงศห์ยวน            ค. ยุคราชวงศฮ์ัน่           ง. ยคุราชวงศชิ์ง 
21. ถาวรวตัถุท่ีมีความส าคญัและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยท่ี์มนุษย ์
 สมยัโบราณสร้างข้ึนในรัชสมยัของพระจกัรพรรดิฉินส่ือหวงต้ี คือส่ิงใด 
 ก.พระราชวงัฤดูหนาว                 ข. ภาพสลกัเจา้แม่กวนอิมพนัมือ 
 ค.ประติมากรรมรูปทหารในสุสานของพระจกัรพรรดิ        ง. ก าแพงเมืองจีน 
22. ประติมากรรมรูปทหารในสุสานของพระจกัรพรรดิฉินส่ือหวงต้ีเป็นประติมากรรมจากวสัดุ 
 อะไร 
 ก.ดินเผา               ข. หินอ่อน             ค.โลหะ                       ง. หยก 
23.  ผลงานจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีดูอา้งวา้งเยอืกเยน็และเงียบสงดั ตามลกัษณะภูมิประเทศทาง 
 ภาคเหนือของจีน ใชเ้ทคนิคและวธีิการท่ีมีลกัษณะเนน้เส้นแขง็หนาหนกั เนน้ความโอ่อ่า 
 และหนกัแน่นเป็นการกล่าวถึงผลงานจิตรกรรมจีนในสมยัใด 
 ก.ซ่งเหนือ            ข. ซ่งใต ้               ค. ฮัน่ตะวนัออก             ง.ฮัน่ตะวนัตก 
24. ผลงานจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีไม่นิยมสร้างความคมชดัมีลกัษณะเบาบางซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะ 
 ภูมิประเทศ มีทิวเขาสลบัซบัซอ้น สายน ้าและม่านหมอก ท าใหดู้ชุ่มฉ ่าและบรรยากาศดูสลวั 
 เป็นการกล่าวถึงผลงานจิตรกรรมจีนในสมยัใด 
 ก. ซ่งเหนือ             ข. ซ่งใต ้                ค. ฮัน่ตะวนัออก               ง. ฮัน่ตะวนัตก 
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25. พระพุทธรูปท่ีไม่เป็นไปตามแนวทางเดิมตามแบบฉบบัของจีนโดยไดรั้บอิทธิพลทางอินเดีย  
 เป็นพระพุทธรูปตามแบบฉบบัของพุทธศาสนาลทัธิลามะ ท่ีมีช่างชาวเนปาลและทิเบตเป็น 
 ผูส้ร้างข้ึน โดยไดรั้บพระราชอุปถมัภเ์ป็นพิเศษ เกิดข้ึนในสมยัราชวงศใ์ด 
 ก. ราชวงศถ์งั         ข. ราชวงศซ่์ง          ค. ราชวงศห์มิง                 ง. ราชวงศห์ยวน 
26.  ง้ิวปักก่ิง เกิดข้ึนในสมยั ราชวงศใ์ด 
 ก. ราชวงศห์มิง      ข. ราชวงศฉิ์น         ค. ราชวงศห์ยวน              ง. ราชวงศชิ์ง 
27.  การถูกขนานนามวา่ “อุปรากรแห่งบูรพา” หมายถึงส่ิงใด 
 ก. ง้ิวปักก่ิง                                               ข. ระบ าพื้นเมืองแถบไหหล า 
 ค. โขนกลางแจง้แถบมณฑลกวางสี         ง. การแสดงกลองสะบดัชยัแถบลุ่มน ้าปิง 
28.  ฉายา “โอเปราตะวนัออก” คือฉายาของอะไร  
 ก. คณะสิงห์โตดอกเหมย               ข. ระบ าพื้นเมืองแถบไหหล า 
 ค. ง้ิวปักก่ิง                                     ง. เต้ิงล่ีจวนิ 
29.  ทกัษะท่ีส าคญัในการแสดงง้ิวมีส่ิงใดบา้ง 
 ก. ขบัร้อง เจรจา ท่วงท่า พะบู ้                                   ข. การเดิน  การยนื  การนัง่  การร่ายร า 
 ค. กายกรรม  การเตน้ร า  การมีคุณธรรม จริยธรรม    ง. สายตา สีหนา้  วาจา  ลีลา 
30.  ใครคือนกัแสดงอุปรากรจีนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในส่ีนกัแสดง 
 ง้ิวปักก่ิงท่ีดีท่ีสุดในประวติัศาสตร์การแสดงง้ิวของจีน 
 ก. จางจ่ืออ๋ี                ข. เส่ียวเยีย่นจ่ือ                    ค. เหมยหลานฟาง                 ง. หลู่ซวิน่ 
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แบบประเมินงำนสร้ำงสรรค์ 

 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบประดิษฐ์สร้างนวตักรรม

หรือผลิตผลงาน ช้ินงานดว้ยตวัผูเ้รียนเองโดยอาศยัส่ือหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผูเ้รียนสามารถ
สร้างสรรค์ดนตรีจีน สร้างสรรค์การแสดง  สร้างสรรคง์านศิลปกรรมจีนได ้  โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในงานสร้างสรรค์เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Scoring Rubrics) โดยการศึกษา
พฒันาการจากการสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน จ านวน 4 ระยะ ดงัน้ี ระยะท่ี 1   คาบเรียนท่ี 6 
ระยะท่ี 2 คาบเรียนท่ี  12 ระยะท่ี 3 คาบเรียนท่ี 18 และระยะท่ี 4 คาบเรียนท่ี 24  โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินชุดเดิม แบ่งเป็น ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการน าเสนอและการแสดง
เหตุผลความคิดสร้างสรรคแ์ละการสะทอ้นคุณค่าทางศิลปะ 

 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
  4  หมายถึง ดีมาก 
  3 หมายถึง ดี 
  2 หมายถึง พอใช ้
  1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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 เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียด 4 3 2 1 

 ดีมาก ดี พอใช ้ ปานกลาง 

1. ความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

ประยกุตใ์ช้
ความรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มี
หลกัการและ
ถูกตอ้งตาม
วธีิการ 

สามารถน าความรู้
มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
เกิดประโยชน์ใน
ตวังานแต่ยงัไม่
ถูกตอ้งตาม
หลกัการและ
วธีิการ 

สามารถน าความรู้
มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
แต่ยงัไม่เกิด
ประโยชน์ใน 
ตวังาน 

ไม่สามารถน า
ความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์ใน
งานได ้

2. วธีิการน าเสนอและการ
แสดงเหตผุล 

น าเสนองานได้
อยา่งสมเหต ุ
สมผล  
มีความพร้อมใน
การน าเสนองาน 
มีความน่าสนใจ 

น าเสนองานได้
อยา่งสมเหต ุ
สมผล 
มีความพร้อมใน
การเสนองานแต่
งานยงัขาดความ
น่าสนใจ 

ไม่มีความ
สมเหตุสมผลใน
การน าเสนองาน 
มีความพร้อม 
งานขาดความ
น่าสนใจ 

ไม่มีความสมเหตุ 
สมผลในการ
น าเสนองาน 
ขาดความพร้อม 
ขาดความ
น่าสนใจ 

3. ความคิดสร้างสรรค ์ มีความแปลกใหม่
น่าสนใจ เกิดการ
ต่อยอดทาง
ความคิด  
มีสุนทรียภาพใน
ตวังาน 

มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ เกิดการ
ต่อยอดทาง
ความคิด 

มีความน่าสนใจ
แต่ขาดความ
แปลกใหม่ใน 
ตวังาน 

ขาดความ 
แปลกใหม่ 
ขาดความ
น่าสนใจ 
ไม่มีความ
สร้างสรรคใ์น 
ตวังาน 

 
เกณฑก์ารประเมิน 
 12   หมายถึง  การสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดีมาก  

 9-11 หมายถึง การสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดี 
 6-8   หมายถึง การสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัพอใช ้

 3-5   หมายถึง มีการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
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แบบสอบถำมควำมพงึพอใจต่อกำรใช้รูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน 
เพ่ือส่งเสริมงำนสร้ำงสรรค์ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (SILPA  Model) 

______________________________________________________________________________ 
 

นิยำม  
 ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกของนักศึกษา

สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อการด าเนินการสอนด้วยรูปแบบการสอน  
โดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA  Model)  
เก่ียวกบักิจกรรมการสอนบรรยากาศในการเรียน ระยะเวลาในการเรียนและการประเมินผลในการ
เรียนโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน ทั้ งน้ีมีการแบ่งความ           
พึงพอใจเป็นแบบการประเมินค่า5ระดบั (Likert Five Rating Scales) 
 

วตัถุประสงค์ 
 ตอ้งการทราบความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (SILPA  Model) 
 

ค ำช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั 
 การเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ 
 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี(SILPA  Model)มีการแบ่งความพึงพอใจเป็นแบบ 
 การประเมินค่า 5 ระดบั (Likert Five Rating Scales) พิจารณาเกณฑร์ะดบัความ 
 พึงพอใจ ดงัน้ี 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวม ซ่ึงไม่กระทบกระเทือนต่อนักศึกษาแต่อย่างใด 
โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความรู้สึกเพียงช่องเดียว 
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ข้อที ่ ควำมพงึพอใจ 

ระดบัควำมพงึพอใจ 
พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

5 

พึงพอใจ
มาก 

4 

พึงพอใจ
ปานกลาง   

3 

พึงพอใจ 
นอ้ย 

2 

พึงพอใจ 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

นกัศึกษามีความรู้สึกหรือความคิดเห็นอยา่งไร  ในประเดน็ต่อไปน้ี 

ด้ำนกำรจดักจิกรรมในกำรเรียน  
1 นกัศึกษาชอบเรียนดว้ยรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 
     

2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาและ
การปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน 

     

3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหก้ลา้แสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน 

     

4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหส้รุปความรู้  
ไดด้ว้ยตนเอง 

     

5 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานสามารถท าใหน้กัศึกษา
คิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่และสร้างสรรค์
ได ้

     

7 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหน้กัศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการเรียน 

     

ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียน      
8 รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเน้ือหา

อยูเ่สมอ 
     

9 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีน่าสนใจ
อยากเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ข้อที ่ ควำมพงึพอใจ 

ระดบัควำมพงึพอใจ 
พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

5 

พึงพอใจ
มาก 

4 

พึงพอใจ
ปานกลาง   

3 

พึงพอใจ 
นอ้ย 

2 

พึงพอใจ 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

10 การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการ
สอนน้ีสนุกสนานส่งเสริมใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรค ์

     

11 บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด      
12 กิจกรรมการเรียนการสอนของ

รูปแบบการเรียนการสอนน้ีไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

     

13 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมใหน้กัศึกษามี
โอกาสสร้างมนุษยส์มัพนัธ์กบัเพ่ือน
ในกลุ่ม  

     

14 กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานสามารถศึกษาไดท้ั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

     

15 เน้ือหาของบทเรียน สอดคลอ้งกบั
การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
งานสร้างสรรค ์

     

ด้ำนระยะเวลำในกำรเรียน 
16 การแบ่งเวลาในการบรรยายและ 

การท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 
     

17 จ านวนบทเรียน เน้ือหามีความ 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัระยะเวลาใน
การเรียน 

     

18 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหน้กัศึกษาสามารถ
เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
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ข้อที ่ ควำมพงึพอใจ 

ระดบัควำมพงึพอใจ 
พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

5 

พึงพอใจ
มาก 

4 

พึงพอใจ
ปานกลาง   

3 

พึงพอใจ 
นอ้ย 

2 

พึงพอใจ 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

ด้ำนกำรประเมนิผลในกำรเรียน 
19 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้

ศิลปะเป็นฐานสามารถช่วยในการ
เรียนรู้ในรายวชิาท่ีตอ้งใชค้วามจ าได้
เป็นอยา่งดี 

     

20 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหท้ราบผลการ
ปฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคไ์ดท้นัที 
อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
ตนเองคร้ังต่อไป 

     

21 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าใหน้กัศึกษายอมรับ
ฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่มมาก
ยิง่ข้ึน 

     

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
 คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรสอน 
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คู่มือ 

 
รูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะ เป็นฐำน   

เพ่ือส่งเสริมงำนสร้ำงสรรค์                        
ส ำหรับนักศึกษำระดบัปริญญำตรี 

 
 
 

SILPA Model 
 

      

อตยิศ สรรคบุรำนุรักษ์ 
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คู่มือกำรใช้รูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมงำนสร้ำงสรรค์   
ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ค ำน ำ 
 คู่มือการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ ส าหรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของรูปแบบการสอนท่ีไดจ้ดัท า
ข้ึนส าหรับผูท่ี้ต้องการน ารูปแบบการสอนน้ีไปใช้ เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ        
การสอน ตลอดจนส่ิงท่ีควรศึกษาและจดัเตรียม เพื่อให้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน      
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์  บรรลุจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอน ผูท่ี้มีความประสงค์ใน
การน ารูปแบบไปใช ้จึงควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนฉบบัน้ีให้เขา้ใจชดัเจน
ก่อน โดยคู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอน 
 2.  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการสอน 
 3.  องค์ประกอบของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่ อส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์  
  3.1  หลกัการ 
  3.2  วตัถุประสงค ์
  3.3  กระบวนการการจดัการเรียนรู้ 
  3.4  การวดัและประเมินผล 
  3.5  เง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ 
 4.  ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์  
 5.  ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 

แนวทำงในกำรน ำรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมงำนสร้ำงสรรค์  ส ำหรับนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี (SILPA Model) ไปใช้ 
 การน ารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียนนั้น
เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง ดงันั้นส่ิงท่ีควรปฏิบติัก่อนน ารูปแบบการสอนไปใช้จริง จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ทราบถึงขอ้มูล ขอ้ควรปฏิบติัและแนวทางในการด าเนินการก่อนน ารูปแบบไปใช ้ดงัน้ี 
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ข้อควรปฏิบัติก่อนน ำรูปแบบกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ 
 ขอ้ควรปฏิบติัก่อนน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์     
ไปใชเ้พื่อเตรียมการท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปไดพ้อสังเขป ดงัภาพท่ี 14 

 
 

ภาพท่ี 14 ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์       
 
 
 
 

ศึกษำคู่มือกำรใช้รูปแบบ

กำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็น

ฐำนเพ่ือส่งเสริมงำน

สร้ำงสรรค์ 

 
จัดเตรียมส่ิงทีจ่ ำเป็น

ส ำหรับกำรสอน 

1. ศึกษาแนวทางการน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน

เพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรคไ์ปใช ้

2. ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันารูปแบบ

การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ 

แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบ 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 

3. ศึกษาตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนการสอน หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี1 เร่ือง ยคุสมยัและราชวงศ ์ในรายวชิาดนตรีละศิลปะ

จีนส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี 

 
1. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ 

2. จดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการเรียน   

การสอนใหเ้พียงพอกบัผูเ้รียน 

3. ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล

ท่ีใชใ้นระหวา่งและหลงัการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ

เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ใบความรู้ 

แบบฝึกหดั แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจในดนตรีและ

ศิลปะจีน แบบประเมินพฒันาการในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจผูเ้รียนเก่ียวกบัรูปแบบ 
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 รำยละเอยีดของข้อควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรคโ์ดยมีวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 
  1.1  ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน
สร้างสรรคไ์ปใช ้เพื่อความเขา้ใจและปฏิบติัไดเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 
  1.2  ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ องคป์ระกอบของ
รูปแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการการจดัการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผลและเง่ือนไขส าคญัในการน ารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 
เพื่อให้เห็นความส าคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ รวมทั้งมีความเขา้ใจในค าศพัท์เฉพาะท่ีปรากฏใน
รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
  1.3  ศึกษาตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ยุคสมยัและ
ราชวงศโ์ดยเนน้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นกระบวนการแสวงหา ความรู้ดว้ยตนเองผา่นการท าภาระงาน 5 ขั้น 
ไดแ้ก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate the Creative Thinking: S) ขั้นที่ 2  ขั้นแนะน า
แนวคิดการสร้างสรรค์ (Introduction of the Creative Work Concept: I) ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการ
ปฏิบติั (Learning by Doing: L) ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting the Creative Work: P) ขั้นที ่
5 ขั้นประเมินและ สะทอ้นผล (Assess and Reflects ability of Art Awareness and Appreciation: A) 
        1.3.1 แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนมีลกัษณะส าเร็จรูปและยืดหยุ่นในตวั 
ประกอบด้วย ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ หัวขอ้เร่ือง จ านวนเวลาท่ีใช้สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ 
งานสร้างสรรค์ท่ีผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติั กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ส่ือการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้       
มีขั้นตอนท่ีแน่นอน ให้อิสระผูเ้รียนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกรณีท่ีผูส้อนตอ้งการน าเน้ือหาอ่ืน  
มาใช้ท่ีมิได้อยู่ในแผนการจดัการเรียนการสอนเหล่าน้ี เม่ือศึกษาคู่มือเล่มน้ีแล้วก็สามารถสร้าง
แผนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนน้ีข้ึนใชเ้องได ้ตามความเหมาะสม 
         1.3.2 แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐาน โดยก าหนดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่              
อนัน าไปสู่การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน ตามกระบวนการจดัการเรียน  
การสอน 5 ขั้นตอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ในใจดนตรีศิลปะจีน สามารถในการในการ
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน      
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เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ จดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นในการสอน เม่ือไดศึ้กษาส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
คู่มือประกอบการจดัการเรียน การ สอนครบถว้นแลว้ ควรด าเนินการดงัน้ี 
  2.1  ศึกษาแผนการจดัการเรียนการสอนอยา่งละเอียด 
  2.2  ศึกษาและจดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการเรียนการสอนให้
เพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 
  2.3  ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลท่ีใช้ในระหว่าง
และหลงัการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคไ์ดแ้ก่ ใบความรู้ 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบความรู้ความเขา้ในใจดนตรีศิลปะจีน แบบประเมินงานสร้างสรรค์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนตามรูปแบบการสอน 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของรูปแบบ 
 งานดา้นการศึกษาศิลปะและวฒันธรรมนั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา

และทางจิตใจซ่ึงเป็นทั้งตน้เหตุทั้งองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องความเจริญดา้นอ่ืนๆ ทั้งหมด และเป็น
ปัจจยัท่ีจะช่วยให้เรารักษาและด ารงความเป็นไทยไวไ้ดสื้บไป (พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั: ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัศิลปากร 12 ตุลาคม 2513) 

 การศึกษาเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีทุกคนตอ้งแสวงหาและเพิ่มพูนอยูต่ลอดเวลา เพื่อ
พฒันาตนเองครอบครัวหน้าท่ีการงานตลอดจนความกา้วหน้าและความมัน่คงของประเทศ แต่ใน
สองทศวรรษท่ีผ่านมาวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่าการพฒันาสติปัญญายงัท าได้ใน
ขอบเขตท่ีจ ากดัและยงัไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดท่ีตอ้งการส าหรับประเทศไทยนั้นพบว่าคุณภาพ
การศึกษายงัไม่ปรากฏผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร
ต ่ าในมาตรฐานด้านผู ้เรียนเก่ียวกับการมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ                
(คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ) มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร
เพียงประมาณร้อยละ 12 และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ เรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพียงร้อยละ 24 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

 จากรายละเอียดของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 2545) ซ่ึงไดใ้ห้
ความส าคญักบัผูเ้รียนและเนน้การสอนแบบบูรณาการมากข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้บญัญติัดงัน้ีหมวด 
4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มาตรา 23 การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา (วรุิณ ตั้งเจริญ, 2548: 49) 
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 วสิัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ไดก้ล่าวไวว้า่ ปรัชญา “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์
ชาติย ัง่ยืน” ปณิธาน  “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม” วิสัยทศัน์ “ศิลปากร
เป็นมหาวิท ยาลัยชั้ นน าแ ห่ งการส ร้างสรรค์” (เข้าถึ ง เม่ื อ  9 ตุลาคม2558, เข้าถึ งได้จาก
www.su.ac.th/index.php/th/) นั้นสอดคล้องกบัความมุ่งหมายในการส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถ
แกปั้ญหาและตดัสินใจอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั
พุทธศกัราช 2545 วา่ดว้ยเร่ืองแนวการจดัการศึกษาในหมวด 4 มาตราท่ี 22  ยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ดงันั้นการจดัการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกบัการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์ ความคิดค านึงและสติปัญญา ความส าเร็จในการ
ท างานจะช่วยใหเ้กิดความสบายใจ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กมีสุขภาพจิตท่ี
สมบูรณ์และมีความมัน่ใจในตนเอง เป็นผลต่อบุคลิกภาพท่ีดี (2549: 66) เป็นท่ียอมรับกนัวา่ ศิลปะ
คือผลงานอนัเป็นความพากเพียรของมนุษย ์ซ่ึงตอ้งใช้ความพยายามด้วยฝีมือและด้วยความคิด 
มนุษย์สร้างงานศิลปะข้ึนด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นท่ียินดีและขัดเกลาความคิดและจิตใจ         
อนัเป็นวิธีการหน่ึงของการสนองสัญชาติญาณของมนุษยท่ี์นิยมยินดีต่อความงามของศิลปวตัถุ
นอกเหนือจากความงามของส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ซ่ึงมนุษย์คุ ้นเคยอยู่แล้ว(มหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2541: 3) คุณค่าของศิลปะมีความกวา้งขวางและลึกซ้ึง นอกจากจะท าใหเ้ด็กได้
แสดงออกอยา่งสร้างสรรคแ์ลว้ ศิลปะยงัช่วยส่งเสริมและความสามารถศึกษาทางดา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนอย่างถาวรหากเด็กได้เรียนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ในส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการใช้กิจกรรมทางศิลปะเขา้ช่วย การแสดงออก
อยา่งสมบูรณ์ทางศิลปะจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ (ทน เขตกนั, 2556: 2)ในดา้นความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นคุณภาพท่ีมีในมนุษยทุ์กคน หากไดมี้การส่งเสริมพฒันาและน าไปใชใ้ห้เหมาะสมก็
จะเกิดประโยชน์มหาศาล ดงันั้นหากประชากรในสังคมใดมีทรัพยากรบุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
สูงและจ านวนมาก ก็ย่อมจะเป็นแรงขบัให้สังคมนั้นพฒันารุดหน้าอย่างรวดเร็ว คนท่ีมีความคิด
สร้างสรรคจึ์งเป็นท่ีตอ้งการยิ่งในทุกสังคมทุกหน่วยงาน (อารี รังสินนัท,์ 2532) การศึกษาเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ได้รับความสนใจและขยายการศึกษาวิจยักันกวา้งขวางมากข้ึน เพราะตระหนักถึง
ความส าคญัของความคิดสร้างสรรคท่ี์มีต่อการพฒันางานทุกสาขารวมทั้งการพฒันางาน พฒันาบุคล
และอ่ืน ๆ ซ่ึงก็เป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของงานและของคน (อารี รังสินนัท,์ 2532: 23) 
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 ดังนั้ นในศตวรรษท่ี 21 “ความรู้” เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะใช้แข่งขนัในด้าน    
ต่าง ๆ ไดอี้กต่อไป แต่ตอ้งประกอบดว้ย “ความคิดสร้างสรรค์” ของบุคคลหรือชุมชนท่ีรู้ว่าจะน า
ความรู้ไปใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์และนวตักรรมในแบบใด การวิจยัทางการศึกษาท่ีเก่ียวกบั
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยศิลปะเป็นฐานเป็นการตอบสนองความเจริญเติบโตทางศิลปะ ทั้งด้าน    
การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน และการประเมินผลความคิดสร้างสรรค ์ไดเ้กิดค าวา่ 
การวิจยัดว้ยศิลปะเป็นฐาน สามารถนิยามไดว้า่ เป็นความพยายามในการกา้วขา้มผา่นขอบเขตท่ีถูก
จ ากัดไวข้องการส่ือสารทางอ้อม เพื่อเป็นการให้ความหมายของบางส่ิงบางอย่างท่ีไม่สามารถ
อธิบายได ้(Barone and Eisner, 2011: 1)  หรือกล่าวสรุปไดว้่า เป็นการสลายขีดจ ากดัในดา้นความ
เป็นนามธรรมสูงอยา่งศิลปะนัน่เอง ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษยท่ี์เป็นสากล  
สามารถหล่อเล้ียงและปลูกฝังท าให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และเช่ือว่าทุกคนสามารถท า 
“ศิลปะ” ได ้แมใ้นบริบทท่ีแตกต่างกนั และอาจจะขดักบัความเช่ือทัว่ไป และศิลปะไม่ไดเ้ป็นเพียง
ส่ิงท่ีท าโดยผูท่ี้เราเรียกวา่ศิลปินเท่านั้นอีกต่อไป ซ่ึงเป็นรูปแบบของการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนไดก้บัคนทุก
คน การเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานในการศึกษา ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค ์
รสนิยมทางศิลปะ การฝึกปฏิบติัทางศิลปะ ทกัษะและความช านาญทางศิลปะ ในการให้ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใน
ระดบัอุดมศึกษา (โดยเฉพาะศิลปะและมนุษยศาสตร์, Nick Wilson, เขา้ถึงเม่ือ 25 กนัยายน 2558, 
เข้ า ถึ งได้ จ าก  http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/cmci/research/proj/nable/aim.aspx)  ก ารจัด                  
การเรียนสอนด้วยศิลปะเป็นฐานกับการศึกษามุ่งเน้นไปท่ี บทบาทของศิลปะและศิลปะใน
ชีวิตประจ าวนั เป็นรูปแบบใหม่ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจโลกมากยิ่งข้ึนการจดัการเรียนสอนด้วย
ศิลปะเป็นฐานกบัการศึกษาสามารถด าเนินการสอนไดก้บัผูเ้รียนทุกคนท่ี จะเปิดฝึกให้มองขา้มกฎ
หรือระเบียบทางวนิยัแบบเดิม ๆ (Springgay and others, 2008) 
 ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนในรายวิชาดนตรีและศิลปะจีน ได้เล็งเห็นความส าคญัของการ
พฒันารูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โดยไดท้  าการส ารวจจากสภาพการจดัการเรียนการสอนและสภาพปัญหาของนกัศึกษา
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม  จากการส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีเคยผ่านการเรียนใน
รายวิชาดนตรีและศิลปะจีน เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาให้
ขอ้เสนอแนะว่ารายวิชาดนตรีและศิลปะจีนมีเน้ือหาท่ีตอ้งใช้ความจ าเป็นส่วนมาก เน่ืองจากเป็น
เน้ือหาด้านประวติัศาสตร์ทางดนตรีและศิลปะจีนซ่ึงมีประวติัความความเป็นมาอันยาวนาน                    
การจดัการเรียนการสอนครอบคลุมตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึงศิลปะร่วมสมยัในยุคปัจจุบนั 

http://www.kcl.ac.uk/artshums/
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ซ่ึงการเรียนการสอนเก่ียวเน่ืองกบับุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ สถานท่ีมีความส าคญัอนัลึกซ้ึง 
ราชวงศ์ท่ีมีอายุอนัยาวนานผลดัเปล่ียนกนัหลายราชวงศ์และงานศิลปกรรมท่ีมีความสลบัซับซ้อน 
ทั้งกระบวนการคิด ปรัชญาและความเช่ือของชาวจีน เทคนิคท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ลว้นแลว้แต่ตอ้ง
ใช้ความเขา้ใจและการจดจ าเป็นอย่างสูง จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน ส่ือการสอนเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการจดจ ารายละเอียดทางประวติัศาสตร์ไดง่้ายยิง่ข้ึน และ
จดจ าไดม้ากข้ึน การเรียนประวติัศาสตร์ศิลปะจีน นอกจากเป็นศาสตร์การสอนท่ีมีเน้ือหาวิชามาก
แล้ว อีกทั้งตวัเน้ือหารายวิชาท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ด้วยสภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวผูว้ิจยัมีความประสงค์และสนใจ
พฒันาแนวทางจากแนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยศิลปะเป็นฐานซ่ึงเป็นแนวคิดในการน า
ศิลปะเขา้ไปมีส่วนในการสร้างองคค์วามรู้ในการขยายความเขา้ใจของนกัศึกษาดว้ยการสร้างสรรค์
งาน ซ่ึงหลกัการแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นวา่เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ซ่ึงเป็นส่วนในการเติม
เต็มทั้ งด้านความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีต้องใช้การประมวลองค์ความรู้และ
ความสามารถทางทกัษะของการสร้างสรรค์ทางความคิด การสอนดว้ยการใช้ศิลปะเป็นฐาน (Art 
Integration) เป็นการน าหลกัการทางศิลปะเข้าไปร่วมจดักระท ากบัเน้ือหาวิชา รายวิชา ท าให้ตวั
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างช้ินงานข้ึน นอกจากผูเ้รียนจะไดเ้กิดความรู้ท่ีลึกซ้ึงจากการลงมือปฏิบติัเพื่อขยาย
องคค์วามรู้แลว้ การจดัการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานยงัช่วยในเร่ืองของการส่งเสริมเร่ือง
ของทกัษะสัมพนัธ์ (Relationship) การท างานร่วมกนัเป็นทีม (Collaborative) และท าให้ผูเ้รียนเกิด
ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าแนวคิดทฤษฎีของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
การใชศิ้ลปะเป็นฐานมาเป็นพื้นฐานพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยศิลปะบูรณการเพื่อ
ส่งเสริมงานสร้างสรรค์  ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี นอกจากนั้นรูปการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดต่้อไป และผูเ้รียนสามารถท่ีจะน าความรู้ วธีิการ
เรียนรู้ และทกัษะปฏิบติัไปใช้ในโอกาสท่ีเหมาะสมไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และจาก
การสนทนากลุ่มอาจารย์ผูส้อนศิลปะในระดับอุดมศึกษา การสัมภาษณ์เร่ืองแนวคิดในการจดั               
การเรียนการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับ             
ปริญญาตรีนั้น อาจารยผ์ูส้อนศิลปะในระดบัอุดมศึกษาไดใ้ห้แนวคิดท่ีน่าสนใจวา่ การสอนโดยการ
ให้นกัศึกษาสร้างช้ินงานข้ึนจะท าให้นกัศึกษาเกิดการขยายองคค์วามรู้ท่ีกวา้งข้ึน มีการคิดเช่ือมโยง
สัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ เกิดการวางแผนอย่างมีขั้นตอน สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ ท  าให้ผูเ้รียน
พฒันาทกัษะท่ีหลากหลาย อาทิ ความคิดสร้างสรรค ์ความภาคภูมิใจต่อช้ินงาน การมีสัมพนัธภาพ
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน การกลา้คิด การกลา้แสดงออกและเกิดความคงทนในความรู้ของนกัศึกษา 
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โดยมีขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการเรียนการสอนวา่ ควรมีตวัอยา่งให้นกัศึกษาดูเพื่อเป็นแนวทางใน
การจุดประกายความคิดสร้างสรรค ์(Best Practice) และอาจมีการสอนขั้นตอน วธีิการโดยให ้Artist
หรืออาจารยผ์ูส้อนศิลปะหรือผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะไดเ้ขา้ร่วมสอนในขั้นตอนการสอนสร้างช้ินงา              

ทฤษฎแีละแนวคิดพืน้ฐำน 
 1.  กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน 
  ในการวิจัยค ร้ัง น้ี ผู ้วิ จ ัยได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) (มาเรียม นิลพันธ์ุ , 2555) ประยุกต์ร่วมกับการออกแบบระบบการเรียน       
การสอนด้วยวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ท่ีเรียกว่า “ADDIE Model” (Kruse, 2009) และ
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย ์และแคเรย์ (Dick, Carey and 
Carey, 2009) โดยใช้ระเบียบการวิจยัแบบการผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) 
ตามแบบแผนการวิจยัแบบแผนรองรับภายใน (Embedded Design) วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกัและ
วธีิการเชิงคุณภาพเป็นวธีิรอง (Creswell, 2011) 

 2.  แนวคิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน (Art based learning) 
  2.1 ทฤษฎกีำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้
ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตวัของนักศึกษาท่ีเน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดไตร่ตรองไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละคิดอยา่งมีวจิารณญาณสามารถ
พึ่งพาตนเองไดรู้้จกัร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ช่วยพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดของ 
ฌองเพียเจต ์(Jean Piaget) เรียกวา่ Cognitive Constructivism ท่ีเช่ือวา่ถา้ผูเ้รียนถูกกระตุน้ดว้ยปัญหา
ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญาแลว้จะท าให้ผูเ้รียนพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เขา้สู่
สภาวะสมดุลโดยวิธีการดูดซึมไดแ้ก่การรับขอ้มูลใหม่จากส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปไวใ้นโครงสร้างทาง
ปัญญาและปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาคือการเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้
เดิมท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่สร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาหรือเกิดการเรียนรู้ได ้  
  2.2  ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบปัญญำนิยมหรือพุทธินิยม (Cognitive Theory) ท่ีวา่ดว้ย
การเนน้กระบวนการทางปัญญาหรือความคิดกล่าวคือกลุ่มทฤษฎีน้ีเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่
เร่ืองของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงเร้าเพียงเท่านั้นหากแต่การเรียนรู้ของ
มนุษย์นั้ นมีความซับซ้อนเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมข้อมูลการสร้าง
ความหมายและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระท าและการแกปั้ญหา
ต่างๆการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการท่ีจะสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่
ตนเองทฤษฎีกลุ่มน้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของชอมสก้ี (Chomsky) 
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  2.3 ทฤษฎีกำรเรียน รู้อ ย่ำงมี ควำมหมำย (A Theory of Meaningful Verbal 
Learning) ของเดวิดออซูเบล (David Ausubel) ออซูเบลเช่ือวา่การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียน
หากการเรียนรู้นั้นสามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มาก่อน (Ausubel, 1963: 77-97) การน า 
เสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์หรือกรอบความคิด (Advance Organizer)ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงแก่ผูเ้รียนก่อนการสอนเน้ือหาสาระนั้นๆจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาสาระนั้นอยา่งมี
ความหมายทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยมหรือทฤษฎีทางปัญญาหรือทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive 
Theory) ทฤษฎีน้ีเน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิดท่ีเกิดจากการสะสมข้อมูลการสร้าง
ความหมายความสัมพนัธ์ของข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ทฤษฎีในกลุ่มน้ีท่ีส าคญัมี 5 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีเกสตลัท์ (Gestalt Theory) ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) 
ทฤษฎีความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (Theory of Meaningful Verbal Learning) 
  2.4  แนวคิดของมำร์ซำโน (Marzano, 2001: 30-60) ได้พฒันารูปแบบจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษารูปแบบใหม่ประกอบด้วยความรู้สามประเภทและกระบวนการจดักระท าข้อมูล         
6 ระดบั ดงัน้ี ประเภทของความรู้ 1) ขอ้มูลเน้นการจดัระบบความคิดเห็นจากขอ้มูลง่ายสู่ขอ้มูลยาก
เป็นระดับความคิดรวบยอดข้อเท็จจริงล าดับเหตุการณ์สมเหตุและผลเฉพาะเร่ืองและหลักการ         
2) กระบวนการเนน้กระบวนการเพื่อการเรียนรู้จากทกัษะสู่กระบวนการอตัโนมติัอนัเป็นส่วนหน่ึง
ของความสามารถท่ีสั่งสมไว ้และ 3) ทกัษะเนน้การเรียนรู้ท่ีใชร้ะบบโครงสร้างกลา้มเน้ือจากทกัษะ
ง่ายสู่กระบวนการท่ีซับซ้อนข้ึนกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลมี6ระดับดังน้ี ระดับท่ี 1 ขั้น
รวบรวมระดับท่ี  2 ขั้นเข้าใจเป็นการเข้าใจสาระท่ีเรียนรู้สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้
สัญลกัษณ์ ระดบัท่ี 3 ขั้นวิเคราะห์ ระดบัท่ี 4 ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เป็นการตดัสินใจใน
สถานการณ์ท่ีไม่มีค  าตอบชดัเจน และระดบัท่ี 5 ขั้นบูรณาการความรู้ 
  2.5  แนวคิดของ Bloom's Taxonamy Revised เป็นแนวคิดท่ีได้พัฒนาต่อจาก
Bloom's Taxonamy (1956) ซ่ึงเป็นแนวคิดการแบ่งประเภทของการเรียนรู้ท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย โดยเป็นการแบ่งประเภทของการเรียนรู้ในลกัษณะการเรียนรู้ทางปัญญา (Cognitive Domain) 
ออกเป็น 6 ขั้น ไดแ้ก่ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 3) การน าไปใช ้(Application) 
4) การวเิคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การประเมิน (Evaluation)   
   ทั้ งน้ีได้มีการปรับปรุง Bloom's Taxonamy Revised (2001) โดยเกิดจากการ
ปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้งเดิม โดยนกัการศึกษา 2 ท่าน ไดแ้ก่ Anderson 
และ Krathwohl ซ่ึงไดป้รับปรุงด้านวตัถุประสงค์ให้พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ พิจารณาลกัษณะของ
ความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น ดงัน้ี 
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ท่ีมา: Bloom’s Taxonomy Revise.(2015).Retrive from: http://www.saranslive.blogspot.com/2010/01/blooms-
taxonomy-revised.html) 

     
  3.6  รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐำน จากการศึกษางานวิจยั
ต่างประเทศและในประเทศท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนด้วยศิลปะบูรราการพบว่า การน า
ศิลปะมาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
นวตักรรมใหม่ ๆ ได้ โดยอาศัยแนวคิดของ STEAM  Educationพฒันารูปแบบโดย Georgette 
Yakman, สห รัฐอเม ริกา (2006) Artful Learning Model พัฒนาโดย Bernstein (1990) Artful 
Thinking (Project Zero) พฒันาโดย Harvard Graduate  School of Education  ร่วมกบักลุ่มโรงเรียน
เทศบาลในเขตมิชิแกน (1990s)หลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดสร้างสรรค ์การลงมือปฏิบติัจริง Tyler 
and Lanklien (2009: 56-60) 

 4.  ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นฐำน ทอร์แรนซ์ (Torrance) ได้ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั่นเองและทอร์แรนซ์เรียกกระบวนการลักษณะน้ีว่า
กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์หรือ “The Creative Problem Solving Process” จุงส์ (Jung) 
จุงส์ (Jung) Jung ได้อธิบายถึงวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนัโดยเขา
เสนอวิธีการคิดสร้างสรรค์ไว ้ 5  ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นคิดรวบรวม ขั้นท่ี 2 ขั้นการคิดถึงขอ้มูลต่าง ๆ
ขั้นท่ี 3  ขั้นการหยุดคิดแลว้ท าจิตใจให้วา่ง ขั้นท่ี 4 ขั้นเกิดความคิดแวบเขา้มา และขั้นท่ี 5 ขั้นท่ีตอ้ง
ใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจงัต่อความคิดท่ีคิดได ้วลัลสั (Wallas, 1962) ขั้นท่ี1 การเตรียมตวั
(Preparation) และรวบรวมข้อมูล ขั้นท่ี 2 การครุ่นคิด (Incubation) เสมือนระยะฟักไข่ ขั้นท่ี 3      
การเกิดประกายแนวคิด (Illumination or Insight) และขั้นท่ี4 การพิสูจน์ (Verification) และการ
ทดสอบแนวคิดในการทดลองซ ้ าหลายๆ  คร้ังเพื่อให้ได้ผลเป็นขอ้สรุปและกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน     
เทยเ์ลอร์ (Tayler) ขั้นท่ี 1 เป็นความคิดสร้างสรรค์ขั้นตน้สุด ขั้นท่ี 2 ได้แก่ การสร้างผลผลิตด้วย
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ทกัษะเฉพาะทาง ขั้นท่ี 3 การคิดสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูก้ระท าไดแ้สดงความคิดใหม่
ของเขาเองไม่ไดล้อกเลียนแบบใคร ขั้นท่ี 4 การประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงไม่ซ ้ าแบบใคร และขั้นท่ี 5
การปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 
 5. ควำมสำมำรถในงำนสร้ำงสรรค์ อาศยัแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย
การสร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism) เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการความสามารถทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เช่นเดียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructist) ผูพ้ฒันาทฤษฏีน้ี
คือ ศาสตราจารย์ซีมัวร์เพเพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology) เพเพอร์ทได้มีโอกาสร่วมงานกับเพียเจต์และได้พฒันา
ทฤษฎีน้ีข้ึนมาใชใ้นวงการศึกษาแนวความคิดของทฤษฎีน้ีคือ (ส านกังานโครงการพิเศษส านกังาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2542: 1-2) เป็นทฤษฎีท่ี มีพื้ นฐานมาจากทฤษฎีการ
ความสามารถทางสติปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) ผูพ้ฒันาทฤษฏีน้ีคือศาสตราจารยซี์มวัร์เพเพอร์ท 
(Seymour Papert) แห่งสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) 
(ส านกังานโครงการพิเศษส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542: 1-2)  

องค์ประกอบของรูปแบบกำรสอน 
   รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีสร้างข้ึนโดยมีองคป์ระกอบหลายองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั  
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน โดยอาศัยกระบวนการสร้างรูปแบบอย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วย
องคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  หลกักำร 
 2.  วตัถุประสงค์ 

 3.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกจิกรรม 
  ขั้นท่ี 1  ขั้นการกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate the Creative Thinking: S) 
  ขั้นท่ี 2  ขั้นแนะน าแนวคิดการสร้างสรรค ์(Introduction of the Creative Work Concept: I)   
  ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L) 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting the Creative Work: P) 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assess and Reflects ability of Art Awareness 
and Appreciation: A) 

 4.  กำรวดัและประเมินผล 
 5. เง่ือนไขส ำคัญในกำรน ำรูปแบบกำรสอนไปใช้ให้ประสบผลส ำเร็จ 
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ภาพท่ี 15  รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 
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 จากภาพท่ี  15 รูปแบบการสอนโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีช่ือวา่ “ศิลปะ” (SILPA) มีรายละเอียดองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. หลกักำร 

  รูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดออกแบบ
ประดิษฐ์สร้างนวตักรรมหรือผลิตผลงาน ช้ินงานดว้ยตวันกัศึกษาเอง โดยอาศยัส่ือหรือเทคโนโลย ี 
ท่ีเหมาะสม 

 2. วตัถุประสงค์ 
   เพื่อพฒันางานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและ

ศิลปะจีนรวมทั้งความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 
 3.  ขั้นตอนกำรด ำเนินกจิกรรม 

  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซ่ึงตามรูปแบบการสอนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  ขั้นที ่ 1 ขั้นกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate the Creative Thinking: S) ดว้ย
ผลงานศิลปะเป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวชิาได ้  

   1.1  ตรวจสอบพื้นความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับดนตรีและศิลปะจีน โดยการ
สอบถาม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้สนอแนวคิดและประสบการณ์ 

   1.2  ยกตัวอย่างภาพผลงาน ช้ินงานศิลปะ รูปภาพคลิปวีดีโอและใช้ส่ือท่ี
หลากหลายเพื่อกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนเพื่อเป็นส่ือน าให้ผูเ้รียนเกิดการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน 
  ขั้นที ่ 2 ขั้นแนะน าให้รู้จกักบัแนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน (Introduction 
of the Creative Work Concept: I)   
   2.1 ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการให้ความรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของ
รายวิชา สอนเน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวิชา มีการอธิบายและยกตวัอย่างประกอบด้วย การใช ้   
ส่ือน า เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ในสาระส าคญัของดนตรีและศิลปะจีน 
   2.2  ขั้นสาธิตและยกตัวอย่าง (Demonstation) เป็นขั้นให้ประสบการณ์ทาง
ศิลปะสร้างสรรค ์(Experience)ยกตวัอยา่งช้ินงาน  Best Practice  เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจ
มีศิลปิน นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 
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  ขั้นที ่ 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L) 
   3.1 ขั้นสืบเสาะหาขอ้มูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ระดมความคิดร่วมกนั 
       3.2 ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ ( Making ) 

  ขั้นที ่ 4 ขั้ น น า เส น อผล งาน  (Presenting the Creative Work : P) เป็ น ก าร
น าเสนอแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน    

  ขั้นที ่ 5 ขั้ น ป ร ะ เมิ น แ ล ะ  ส ะท้ อ น ผ ล  (Assess and Reflects ability of Art 
Awareness and Appreciation: A) เป็นขั้นตอนการประเมินและสะทอ้นผลให้เห็นถึง ความรู้ การ
สร้างสรรคแ์ละการ ช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 
 4.  กำรวดัและกำรประเมินผล 

  การวดัและการประเมินผลตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
งานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการวดัและประเมินผูเ้รียน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ 
ความเขา้ใจในดนตรีและศิลปะจีน และความสามารถในงานสร้างสรรค ์
  ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะจีน หมายถึงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ยุคสมยัและราชวงศ์ต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ประวติัของบุคคลส าคญั สถาปัตยกรรมและสถานท่ี
ส าคัญ ประเภทของเคร่ืองดนตรีจีน ผลงานศิลปกรรมจีนตั้ งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
ศิลปกรรมร่วมสมยั ดา้นปรัชญาความเช่ือและแนวคิดท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
และผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ        

  งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดออกแบบประดิษฐ์สร้างนวตักรรม
หรือผลิตผลงาน ช้ินงานดว้ยตวัผูเ้รียนเองโดยอาศยัส่ือหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผูเ้รียนสามารถ
สร้างสรรคด์นตรีจีน สร้างสรรคก์ารแสดง สร้างสรรคง์านศิลปกรรมจีนได ้โดยใชแ้บบประเมินงาน
สร้างสรรค์เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Scoring Rubrics) โดยการศึกษาพัฒนาการจากการ
สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนจ านวน 4 คร้ัง โดยใช้เกณฑ์การประเมินชุดเดิม แบ่งเป็น 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการน าเสนอและการแสดงเหตุผลความคิดสร้างสรรค์
และการสะทอ้นคุณค่าทางศิลปะ  
 5. เง่ือนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 

  ผู ้สอนต้องมีการเรียนรู้ หรือมีความรู้พื้ นฐานเก่ียวกับศิลปะเบ้ืองต้น หรือมี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะคอยใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือในการเลือกตวัอยา่งหรือตน้แบบเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียน 
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กำรจัดเตรียมส่ิงทีจ่ ำเป็นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 1.  ศึกษาแผนการสอนอยา่งละเอียด 
 2.  จดัเตรียมส่ือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการสอนแต่ละคร้ังใหพ้ร้อมและเพียงพอส าหรับ

ผูเ้รียน ซ่ึงส่ือการสอนหลกัท่ีใชมี้ดงัน้ี 
  2.1  เน้ือหาในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2.2  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น คลิปวีดีโอ PPT. ในการน าเสนอเน้ือหา รูปภาพ 

ส่ือหรืออุปกรณ์จริงท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

  2.3 ตัวอย่างผลงานศิลปะท่ีใช้เป็นส่ือน าไปสู่มโนทัศน์ในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค(์ทั้งน้ีตวัอยา่งผลงานศิลปะข้ึนอยูก่บัเน้ือในท่ีน ามาใชส้อน) 

 
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีใ่ช้ 

 

แผนท่ี หวัเร่ือง จ านวนชัว่โมง ภาระงาน 
1 ยคุสมยัและราชวงศ ์ 6 

คาบท่ี 1-6 
งานสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัยคุสมยั

และราชวงศ ์
2 เคร่ืองดนตรีและเพลงจีน 6 

คาบท่ี 7-12 
งานสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัเคร่ือง

ดนตรีและเพลงจีน 
3 หตัถกรรมและศิลปกรรมจีน 6 

คาบท่ี 13-18 
งานสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั

หตัถกรรมและศิลปกรรมจีน 
4 อุปรากรจีน 6 

คาบท่ี 19-24 
งานสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั    

อุปรากรจีน 

 
 3.  จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
  เพื่อให้เขา้ใจการวดัและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน ตามท่ีไดก้ล่าวถึง

ในเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนและในเอกสารแผนการสอน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กัน จึงขอ
น าเสนอแผนภูมิภาพรวมของการวดัและประเมินผล ดงัน้ี 
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ภำพรวมของกำรวดัและกำรประเมินผล 

 

   จากแผนภูมิดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
ก าหนดไว ้3 
              ระยะ คือ ก่อนการเรียนการสอน ระหว่างเรียนและหลังการจัดการเรียน                   
การสอน โดยมีเคร่ืองมือทั้งส้ิน 2 ชุด ไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและ
ศิลปะจีน (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) และ 2) แบบประเมินงานสร้างสรรค ์ผูส้อนควรศึกษาให้เขา้ใจ
การใชแ้บบทดสอบและจดัเตรียมใหเ้พียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน หลงัจากนั้นจึงด าเนินการดงัน้ี 
  3.1  ก่อนกำรเรียนกำรสอน 
                          ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนเป็นการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับดนตรีและศิลปะจีน ด้วยแบบทดสอบ  4 ตัวเลือก ซ่ึงอาจใช้แบบทดสอบ         
ชุดเดียวกับท่ีใช้ในการสอบก่อนเรียนหรืออาจเป็นแบบทดสอบคนละชุด แต่มีโครงสร้างของ
ขอ้สอบ ค่าระดบัความยากและค่าอ านาจจ าแนกในระดบัเดียวกนั น าขอ้สอบมาตรวจค าตอบและ
บนัทึกคะแนนไว ้
  3.2  ระหว่ำงด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 
                 แบบประเมินงานสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อตรวจสอบ
ความสามารถในงานสร้างสรรคข์องนกัศึกษาโดยจะใชแ้บบทดสอบท่ี ไดส้ร้างข้ึนเป็นแบบประเมิน
ในการสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีมีช่ือวา่ Scoring Rubics โดย ก าหนดจ านวนระดบั เป็น 4 ระดบั พิจารณา
ให้ระดบั 4 เป็นเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงกว่าระดบั 3 พิจารณาให้ระดบั 3 เป็นเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงกว่า
ระดับ 2 และ พิจารณาให้ระดับ 1 เป็นเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพต ่ากว่าระดับ 2 ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี 
พอใช ้ควรปรับปรุง โดยการประเมินพฒันาการความคิดสร้างสรรค ์แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 

การวดัและการประเมินผลการเรียน 

 

ก่อนกำรเรียนกำรสอน 

ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน 
(แบบทดสอบ) 

ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน 

ทดสอบงานสร้างสรรค ์
(แบบประเมิน) 

หลงักำรเรียนกำรสอน 

ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน 
(แบบทดสอบ) 
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1 สัปดาห์ท่ี 6 แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 12 แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี3 
สัปดาห์ท่ี 18 แผนการจดัการเรียนการสอนท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 24  
  3.3  หลงัด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                    ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีนเป็นการทดสอบความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัดนตรีและศิลปะจีน ดว้ยแบบทดสอบ4ตวัเลือก น าขอ้สอบมาตรวจค าตอบและ
บนัทึกคะแนนไว ้
                            เม่ือท าการทดสอบตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ จึงน าขอ้มูลมาด าเนินการดงัน้ี 
   3.3.1 น าผลการทดสอบวดัความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับดนตรีและศิลปะจีน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมาคิดคะแนนหาค่าเฉล่ีย แลว้จึงพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคลว่าคะแนน
หลังเรียนพัฒนาข้ึนหรือไม่  พิจารณาคะแนนหลังเรียนเป็นรายบุคคลถ้าผู ้เรียนมีคะแนน
ความสามารถสูงกวา่ร้อยละ 50 ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
   3.3.2 น าผลการประเมินพัฒนาการในงานสร้างสรรค์มาหาค่าเฉล่ีย แล้ว
พิจารณาเป็นรายบุคคลวา่คะแนนพฒันาการข้ึนหรือไม่ 

แนวทำงในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

         บทบำทผู้สอน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูส้อนตอ้งค านึงถึงบทบาท
ต่อไปน้ี 
 1.  ผูส้อนมีบทบาทเป็นผูค้อยให้ตวัอยา่ง แนะน าแนวทาง การช่วยเหลือ สนบัสนุนดูแล 
ให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีทกัษะในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ขอ้จ ากดัในการสร้างสรรค์ช้ินงานของแต่ละ
บุคคลช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสัและสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นเพื่อนมนุษย ์ธรรมชาติ
และเทคโนโลยี สนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ค้นควา้ ทดลองฝึกปฏิบัติ แลกเปล่ี ยนเรียนรู้จนค้นพบ
สาระส าคญัของบทเรียน ไดฝึ้กสร้างสรรคจิ์นตนาการ และสามารถแสดงออกไดช้ดัเจนมีเหตุผล 
 2.  ผูส้อนคอยอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนั ท างานร่วมกนั ให้ค  าปรึกษา
ช้ีแนะ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 
 3.  ผูส้อนเป็นผูแ้นะน าการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ งเป็นผูส้าธิต การน า
ผลงานศิลปะให้ดูเป็นตวัอย่าง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการใช้กระบวนการคิดในการใช้
กลวิธีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ดงันั้นผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจกบัวิธีสอนอย่างละเอียดและ
ฝึกฝนตนเองจนเกิดความช านาญ 
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 4. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันวิพากษ์ผลงานศิลปะท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ช้ินงาน
ร่วมกนั 
 5. ผูส้อนท าหนา้ท่ีสังเกตและประเมินผูเ้รียน 
  6.  ผูส้อนสามารถให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะเขา้ร่วมในการจดัการเรียนการสอนและ
การวดัประเมินผลได ้
 บทบำทผู้เรียน 
 1.  ผูเ้รียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่ม ทั้ งน้ีผูเ้รียนมีอิสระในการ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและวธีิการท างานของตนเองได ้
 2.  ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองจากการเรียนรู้ มีอิสระในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน
แลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างสรรคช้ิ์นงานกบัผูอ่ื้นและสามารถน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
 3.  ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์อย่างกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนั การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบักลุ่ม รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีการเรียนรู้จากกลุ่มและช่วยใหก้ลุ่ม
เกิดการเรียนรู้ 
 กำรจัดสภำพกำรเรียนกำรสอน 
 1.  การจดัให้ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ และฝึกทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค์ในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มยอ่ยซ่ึงมีความส าคญัต่อการเรียนตามรูปแบบเป็นอยา่งมาก ดงันั้นบรรยากาศในการ
จดัการเรียนการสอนตอ้งมีความเป็นกนัเอง ใหอิ้สระผูเ้รียนในการท ากิจกรรม ปราศจากการแข่งขนั
กนั จึงจะเป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความกลา้แสดงออก 
 2.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถในงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั  
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1.  ผูส้อนควรสอนให้ได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้การศึกษาท าความ
เขา้ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน การจดัเตรียมส่ือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆจะช่วยให้การสอนเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน 
 2.  แผนการสอนท่ีจดัท าไว ้มีเจตนาให้ผูส้อนน าไปใช้ในการสอนเก่ียวกบัดนตรีและ
ศิลปะจีนแก่ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงก าหนดให้เรียนสัปดาห์ละ       
3 ชั่วโมง ผูส้อนอาจจะเพิ่มเวลาในการฝึกให้ผูเ้รียนได้เห็นตวัอย่างท่ีเป็นงานศิลปะสร้างสรรค ์    
มากข้ึนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดแนวทาง แนวความคิดท่ีจะช่วยสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์
 3.  ผูส้อนสามารถปรับเน้ือหาไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้งค านึงถึงพื้นความรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ย และสามารถปรับเพิ่มหรือลดไดต้ามความสนใจของผูเ้รียนดว้ย 
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ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่  1 
 วชิำ 476382-56 ดนตรีและศิลปะจีน (CHINESE MUSIC AND ARTS)        
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  
 จ านวน 3 คาบ 
 ช่ือเร่ือง  ยคุสมยั และราชวงศข์องจีน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
          ศึกษาผลงานเพลง ดนตรีและศิลปะท่ีมีช่ือเสียงของจีน ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 

วตัถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน 
 เพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิดความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของยุคสมยั และราชวงศ์ของจีน                

อนัเป็นการส่งผลในการเช่ือมโยงความเขา้ใจดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรม และเกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง
ในการเรียนรู้ภาษาจีน 

กจิกรรมกำรสอน 
 ขั้นที ่1  ขั้นกำรกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน  (Stimulate  Creative Thinking: S) ด้วย
ผลงำนศิลปะเป็นกำรน ำศิลปะเป็นส่ือน ำให้ผู้เรียนเกดิควำมสำมำรถในกำรเช่ือมโยงทำงควำมคิดกับ
เน้ือหำในรำยวชิำได้   
 1. อาจารยก์ระตุน้ความสนใจผูเ้รียน  (Stimulate  Creative Thinking: S) เปิดเพลง  เพื่อ
เป็นการกระตุ้นและปรับสภาพอารมณ์ความอยากเรียนรู้ พูดคุยและยกตัวอย่างผลงานศิลปะ                      
ท  าการตั้งค  าถามและเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อเช่ือมโยงภาพผลงานศิลปะและก าหนดทิศทางใน
ความคิด  
  2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง ยุคสมยั และราชวงศ์ของจีน  ซักถามความรู้เดิม
เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่เพื่อประเมินความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง ยคุสมยั และราชวงศข์องจีน 
 3. ฉายภาพตวัอยา่งช้ินงานสร้างสรรคจ์ากส่ือท่ีจดัเตรียมมาเพื่อเป็นการกระตุน้ความ
สนใจผูเ้รียนและเพื่อเป็นการเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียนสู่งานสร้างสรรค ์

 ขั้นที ่2  ข้ันน ำเข้ำสู่แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์งำน (Introducing Creative Work Concept 
: I)  เป็นกำรแนะน ำให้รู้จักกบั แนวควำมคิด ในกำรสร้ำงสรรค์งำน 
 1. ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) สอนเน้ือหาสาระส าคญัของเร่ือง ยุคสมยั และราชวงศ์
จีน แบ่งกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มละ 4-5 คน ให้ผูเ้รียนท าการระดมสมองช่วยกนัทบทวนความรู้ ตั้งประเด็น
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สอบถาม  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการขยายความเข้าใจในเน้ือหาสาระ
ความรู้ของเร่ืองยคุสมยั และราชวงศจี์น ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มท าการสรุปความรู้ 
 2. ขั้นสาธิตและยกตวัอยา่ง (Demonstation) ให้ประสบการณ์ทางศิลปะงานสร้างสรรค ์
(Experience) ยกตวัอย่างช้ินงาน Best Practice ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ผลงานร่วมสมยั 
ผลงานการออกแบบ กระตุน้ ส่งเสริมการน าทางความคิดริเร่ิม   

 3. ฉายภาพจากส่ือตวัอยา่ง ผูส้อนอธิบายขั้นตอนและวธีิการในงานสร้างสรรค ์เพื่อเป็น
การเช่ือมโยงความเขา้ใจและเป็นการเรียนรู้โดยตรงจากผลงานจริง หรืออาจมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ
เขา้ร่วมในการสาธิตแสดงตวัอยา่ง 

 4. อาจารย์ผู ้สอนเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนออกมาน าเสนอผลงานการออกแบบงาน
สร้างสรรคห์วัขอ้ ยคุสมยัและราชวงศจี์นทีละกลุ่ม โดยน าเสนอความคิดรวบยอดของช้ินงาน วสัดุท่ี
น ามาใช้ ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ช้ินงาน โดยผูเ้รียนตอ้งน าเสนองานสร้างสรรค์ซ่ึงสามารถ
เช่ือมโยงกบัเน้ือหาสาระความรู้เร่ืองยคุสมยัและราชวงศไ์ด ้

 ขั้นที ่3 ข้ันเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติ (Learning by Doing: L) 
 1. ขั้นสืบเสาะหาข้อมูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนระดม
ความคิดร่วมกนั 

  1.1 ผูเ้รียนจดักลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มละเท่าๆกนั  
  1.2 ผูเ้รียนระดมความคิด วางแผนร่วมกันในเร่ืองการออกแบบการสร้างสรรค์

ช้ินงาน 
 2. ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 

  2.1 ผูเ้รียนวางแผนในการจดัแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน การจดัเตรียมข้อมูล
ความรู้ การออกแบบงานสร้างสรรค์ การเตรียมการน าเสนอด้วยรูปแบบอิสระไม่จ  ากัดขนาด 
เทคนิควธีิการ 

  2.2 ผูเ้รียนร่วมกนัปฏิบติังานสร้างสรรคช้ิ์นงาน 

 ขั้นที ่4 ขั้นน ำเสนอผลงำน (Presenting Creative Work : P) เป็นกำรน ำเสนอแนวคิด
และวธีิกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน    

 1.  ผูเ้รียนน าเสนอแบ่งตามหน้าท่ีของตน  น าเสนอความรู้และการเช่ือมโยงความรู้         
สู่ผลงานสร้างสรรค ์น าเสนอวธีิการขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน แนวคิดและวธีิการสร้างสรรค ์
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 2.  อาจารยต์ั้งประเด็นซกัถามดา้นเน้ือหาสาระของเร่ืองยุคสมยัและราชวงศจี์น อาจารย์
ช้ีประเด็นส าคัญ ขยายความรู้ความเข้าใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อ
สุนทรียภาพและความตระหนกัในผลงานสร้างสรรคสู่์เร่ืองของการเช่ือมโยงความรู้ 

 ขั้นที ่5 ขั้นประเมินและ สะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็นขั้นตอนกำร
ประเมินและสะท้อนผลให้เห็นถึง ควำมรู้  กำรสร้ำงสรรค์และกำร ช่ืนชมในคุณค่ำของศิลปะ 

 1.  อาจารยแ์ละผูเ้รียนร่วมกนัเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างสรรคข้ึ์น 
โดยอาจารยใ์ช้แบบประเมินงานสร้างสรรค์    อาจารยส์ะทอ้นผลเก่ียวกบัแนวคิด การสร้างสรรค์
ผลงานของผูเ้รียน 

 2.  ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอความคิดเก่ียวกบัผลงานสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม แลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวคิด วธีิการ การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และปรบมือแสดงก าลงัใจต่อกนั                       
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ใบควำมรู้ที่ 1 
เร่ือง ยุคสมัยและรำชวงศ์ของจีน 

 ยุคหินเก่ำ จีนเป็นดินแดนท่ีมนุษยอ์าศยัเป็นเวลานานท่ีสุดในทวีปเอเชีย หลกัฐานท่ีพบ
คือมนุษย์หยวนโหม่ว (Yuanmou Man) มีอายุประมาณ 1,700,000 ปี ล่วงมาแล้ว พบท่ีมณฑล       
ยนูนาน ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน และพบโครงกระดูกมนุษยปั์กก่ิง 
 ยุคหินกลำง มีอายุประมาณ 10,000 ปี - 6,000 ปีล่วงมาแลว้ใชชี้วิตก่ึงเร่ร่อน ไม่มีการตั้ง
หลักแหล่งถาวร มีการพบเคร่ืองถ้วยชาม หม้อ มีการล่าสัตว์ เก็บอาหาร เคร่ืองมือหินท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั คือ หินสับ ขดู หวัธนู 
 ยุคหินใหม่ มีอายุประมาณ 6,000 ปี - 4,000 ปีล่วงมาแล้วเร่ิมตั้งหลกัแหล่งเป็นชุมชน 
รู้จกัเพาะปลูกข้าวฟ่าง เล้ียงสัตว ์ทอผา้ ปลูกบ้านมีหลงัคา ในยุคหินใหม่น้ีมีมนุษยท์  าเคร่ืองป้ัน                 
ดินเผาท่ีสวยงามมากข้ึน และเขียนลายสี 
 ยุคโลหะ มีอายุประมาณ 4,000 ปีล่วงมาแลว้หลกัฐานท่ีเก่าสุดคือมีดทองแดง แลว้ยงัพบ
เคร่ืองส าริดเก่าท่ีสุด ซ่ึงน ามาใช้ท าภาชนะต่าง ๆเช่น ท่ีบรรจุไวน์ กระถาง กระจกเงา มีขนาดใหญ่
และสวยงาม มากโดยเฉพาะสมยัราชวงคช์าง และ ราชวงคโ์จว 

ยุคประวตัิศำสตร์ 
 1. สมยัราชวงศเ์ซ่ีย 2. สมยัราชวงศซ์าง  

3. สมยัราชวงศโ์จว 4. สมยัราชวงศโ์จวตะวนัตก 
5. สมยัราชวงศฉิ์น 6. สมยัราชวงศฮ์ัน่ 
7. สมยัยคุสามกก๊  8. สมยัราชวงศจ้ิ์น 
9. สมยัหนานเป่ยฉาว  ราชวงศเ์หนือใต ้– สมยัราชวงศสุ์ย 

     10. สมยัราชวงศถ์งั 11. สมยัหา้ราชวงศ ์
     12. สมยัราชวงศซ่์ง  13. สมยัราชวงศห์ยวน 
     14. สมยัราชวงศห์มิง  15. สมยัราชวงศชิ์ง 
     16. สมยัสาธารณรัฐ 
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สมัยก่อนประวตัิศำสตร์ 

1                          2  

3      4  
 

ภาพประกอบจาก:  ก าจร สุนพงษศ์รี, ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551). 
 1. ภาพป้ันจ าลองมนุษยปั์กก่ิง 
 2. ภาพจ าลองหัวกะโหลกของมนุษยห์ลานเถียนขุดพบในหลานเถียนเส้ียนในมณฑล
ส่านซี ค.ศ. 1963 
 3.  ภาพจ าลองหการด ารงชีวติมนุษยย์คุก่อนประวติัศาสตร์ 
 4.  ภาพจ าลองบา้นสมยัหินใหม่ 

วฒันธรรมหยำงเซำ 
 วฒันธรรมหยางเซาถือไดว้า่เป็นชุมชนเร่ิมแรกของชุมชนบุพกาลสมยัหินใหม่ของจีน 

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ได้ขุดพบ ในปี ค.ศ. 1921 โดยนักธรณีวิทยาชาว
สวีเดน ช่ือ แอนเดอร์สัน ผูเ้ดียวกบัท่ีพบร่องรอยมนุษยปั์กก่ิง ไดพ้บร่องรอยศิลปวตัถุและร่องรอย
ส่ิงปลูกสร้างอยูใ่นช่วงอายุราว 2,200-1,700 ปีก่อนคริสตกาล มีภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา มีการใช้สี
ขาว แดง ด าและน ้ าตาล วาดสัญลกัษณ์เป็นลวดลายเรขาคณิต พืช นก สัตวต่์างๆและภาพคนดว้ย 
พูก่นั ลงบนภาชนะเหล่านั้น มีการขดุพบเคร่ืองทอผา้อยา่งง่ายเห็นไดว้า่มีความสามารถในการทอผา้
แลว้แต่เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆยงัคงเป็นหินและกระดูกสัตวอ์ยู ่
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ภาพประกอบจาก: ก าจร สุนพงษศ์รี, ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551). 
 

 เคร่ืองป้ันดินเผาหยางเซามีลวดลายและระบายสีสวยงามมากเป็นท่ียกย่องกนั  ชาวจีน
เรียกวา่ “ไฉ่โถวเหวนิฮวา่” หรือวฒันธรรมป้ันระบายสี 
 

วฒันธรรมหลงซำน 
 ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนมีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัเกิดข้ึน มีช่ือเรียกเฉพาะ

วา่วฒันธรรมหลงซาน (Lung Shan) คน้พบคร้ังแรกในต าบล เฉิงชูไป ใกลเ้มืองหลงซาน มณฑลซาน
ตง ค.ศ.1928  โดยนักโบราณคดีจีนช่ือ อู๋จินตง ต่อมาได้ขุดค้นพบทัว่ไปในด้านตะวนัออก เฉียง
เหนือของจีนอีกหลายแห่ง แต่ยงัใช้ช่ือเรียกวฒันธรรมหลงซาน สภาพความเป็นอยู่และระยะเวลา
ใกล้เคียงกบัวฒันธรรม หยางเซา ต่างกันเพียงแต่ว่าวฒันธรรมหลงซานไม่นิยมวาดภาพตกแต่ง
ภาชนะดินเผาหลากสี นิยมปล่อยใหเ้น้ือดินมีสีด าและขดัเงา มีช่ือเรียกวา่ เคร่ืองป้ันดินเผาสีด า 

            
ภาพประกอบจาก: ก าจร สุนพงษศ์รี, ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551). 

เคร่ืองป้ันดินเผาจากหลงซาน สมยัหินใหม่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล 
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เปรียบเทยีบระหว่ำงศิลปะจำกวฒันธรรมหยำงเซำและวฒันธรรมหลงซำน 

        
                                             หยางเซา                                             หลงซาน 
ภาพประกอบจาก: ก าจร สุนพงษศ์รี, ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551). 
 
ยุคประวตัิศำสตร์ 
สมัยรำชวงศ์ซำง 

            

เจียกู่เหวนิ กระดองเต่าท่ีมีตวัอกัษรจารึกในสมยัราชวงศซ์าง 
ภาพประกอบจาก: ก าจร สุนพงษศ์รี, ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551). 
 ลทัธิวิญญาณนิยม มีการสร้างสัญลกัษณ์เป็นส่ิงสมมุติข้ึนแทนส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ   
จากค าจารึกจากกระดูกท านายโชคชะตา ท าให้ทราบว่ามีการนับถือเทพเจา้หลายองค์ แบ่งเป็น          
2 พวกใหญ่ ๆ คือ 
 1. พวกวญิญาณแห่งบรรพบุรุษ ความเช่ือน้ีไดฝั้งอยูจ่นปัจจุบนัอยา่งแนบแน่น 
 2. พวกเทพเจา้แห่งธรรมชาติ มีไม่นอ้ยกวา่100องค ์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ เทพแห่ง ดิน น ้า ลม 
ไฟ  เทพแห่งสงครามและความอุดมสมบูรณ์ 
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กระถางกลม โลหะส าริด สมยัราชวงศซ์างลายหวัมงักรบนภาชนะโลหะ 
 

ภาพประกอบจาก: ก าจร สุนพงษศ์รี, ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551). 
  
รำชวงศ์โจวตะวนัตก  
 เผา่โจวเป็นเผา่เก่าแก่และใชแ้ซ่ จี โดยอาศยัแถบลุ่มน ้าเวย่เหอ ต่อมายา้ยถ่ินไปอยู ่ฉีซาน 
(ดา้นเหนืออ าเภอฉีซาน มณฑลฉ่านซีปัจจุบนั) ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ดา้นการเพาะปลูกมากกว่า 
แลว้เรียกตนเองวา่ ชาวโจว ผูน้ า 
 
 สมัยตงโจว หรือ โจวตะวนัออก 
 แบ่งยอ่ยไดอี้ก 2 สมยั 
 สมยัซุนชิว (สมยัใบไมผ้ลิใบไมร่้วง) และสมยัจา้นกว๋อ (สมยัแห่งความขดัแยง้ หรือรัฐ
สงคราม) 
 
 หลกัธรรมและแนวคิดทีม่ีอทิธิพลต่อชีวติ สังคม และงำนศิลปกรรม 
 ขงจ๊ือ, เล่าจ๊ือ,โม่จ๊ือ, เม่งจ๊ือ, ซุ่นจ๊ือ, ลทัธินิติธรรมนิยม 
 
 ขงจ๊ือ  551-479  ปีก่อนคริสตกำล 
 นักปราชญ์ผูมี้ ช่ือเสียงท่ีสุดของราชวงศ์โจตะวนัออก ความคิดและค าสั่งสอนได้
กลายเป็นลทัธิส าคญัท่ีสุดของประเทศ มีอิทธิพลอย่างลึกซ้ึงต่อวิถีชีวิตและความคิดทั้งมวลของ   
ชาวจีน นอกจากน้ียงัมีอิทธิพลต่อการปกครองประเทศยาวนานกว่าสองพนัปี ค ากล่าวของ ขงจ๊ือ  
“ในเม่ือเรายงัไม่เข้าใจในโลกน้ีแล้วเราจะเข้าใจในโลกหน้าได้อย่างไร” ขงจ๊ือเช่ือว่า ความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยของสังคมจะมีอยูไ่ด ้หากคนในสังคมรู้จกัหน้าท่ีของตน สังคมก็จะดี ร่มเยน็เป็น
สุขลูก เช่ือฟังพ่อแม่ น้องตอ้งเช่ือพี่ ภรรยาเช่ือฟังสามี ผูป้กครองย่อมปฏิบติัต่อผูอ้ยู่ใตป้กครองมี
ลกัษณะเป็นนกัจริยศาสตร์ ยดึมัน่ในจารีตประเพณี เป็นนกัอนุรักษนิ์ยมมากกวา่นกัปฏิวติัทางสังคม 
นกัปรัชญาและนกัรัฐศาสตร์ผูใ้ฝ่ฝันจะสร้างสังคมรัฐในอุดมคติ 
 
 เล่ำจ๊ือ 571-484  ก่อนคริสตกำล  
 นักปรัชญาและผูน้ าทางความคิด “ลทัธิเต๋า” สันนิษฐานกนัว่าอยู่ในสมยัใกล้เคียงกบั 
ขงจ๊ือ แนวคิดคือ ให้มนุษยด์ าเนินวิถีชีวิตตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และ “ส่ิงท่ีเป็นอยู่ไปตาม
ธรรมชาติ ย่อมดีกว่าระเบียบขอ้บงัคบัในสังคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเอง” ดงันั้นมนุษยจึ์งควรรู้จกั
ประมาณตน รู้จกัขอบเขตของชีวิต เขา้ใจท่ีจะแสวงหาวิถีทางของธรรมชาติ ตอ้งท าตนให้อยู่ใน
ความพอดีและยึดมัน่ทางสายกลาง จิตรกรของลทัธิเต๋าบางคนไดน้ าหลกัธรรมของศาสตร์พุทธเขา้
ไปผสมผสาน ท าให้ผลงานมีคุณค่าทางศิลปะและการแสดงออกอย่างลึกซ้ึง ด้วยการวาดภาพ
ทิวทศัน์ และท่ีเก่ียวขอ้งกบัความล้ีลบัปฏิหารยข์องเหล่าเซียนผูว้เิศษ เป็นตน้ 
 
 โม่จ๊ือ 470-381 ปีก่อนคริสตกำล   
 ว่ากนัว่าอาจเคยร ่ าเรียนกบัขงจ๊ือมาบา้ง แต่ไม่เห็นด้วยกบัหลกัทางความคิดของขงจ๊ือ    
เลย โดยเฉพาะเร่ืองการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง อย่างเคร่งครัด หลกัของโม่จ๊ือ   
สอนให้ใฝ่สันติ เกลียดชังการท าสงคราม มนุษย์ควรมีความรักสากล อนัเป็นความรักบริสุทธ์ิ         
ไม่จ  ากดัเช้ือชาติ สกุลรุนชาติ วรรณะทางสังคมหรือฐานะใด ถา้มนุษยท์  าไดส้ังคมก็จะพบความสุข 
แต่เน่ืองจากความคิดค่อนขา้งไปในแนวทางอุดมคติมากกวา่จะปฏิบติัไดจ้ริงแนวคิดน้ีจึงเส่ือมไป
และถูกท าลายรากฐานไปหมดในช่วงจกัรวรรดิฉิน 
 
 เม่งจ๊ือ 372-289 ปีก่อนคริสตกำล  
 เป็นผูร้วบรวมแนวคิดของ ขงจ๊ือ ทั้ งหลายมาขยายและเผยแพร่ มีแนวคิดว่า มนุษย์
ทั้งหลายลว้นเกิดมาเป็นคนดีแต่ส่ิงแวดลอ้มก าหนดให้มนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ส่ิงแวดลอ้มดีหรือเลว
เป็นเพราะการศึกษาของผูป้กครองเป็นเคร่ืองช้ีขาด การศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้า
ผูป้กครองปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไม่ถูกตอ้ง ประชาชนยอ่มมีสิทธ์ิโค่นลม้ผูป้กครองไดมี้ความสนใจ
ดา้นจริยศาสตร์ เนน้คุณธรรมความดีของมนุษยว์า่ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองหากตอ้งปลูกฝังดว้ยการศึกษา 
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 ซุนจ๊ือ 298-238 ปีก่อนคริสตกำล 
 เป็นศิษยข์องขงจ๊ือเช่นเดียวกบัเม่งจ๊ือ แต่แนวคิดต่างกนัในขั้นพื้นฐาน มีทรรศนะตรง
ขา้มกบัเม่งจ๊ือในเร่ืองธรรมชาติดั้ งเดิมของมนุษยว์่า มนุษยน์ั้นเลวมาแต่ก าเนิด มีผลท าให้สังคม
เลวร้ายไปดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งมีกฎเกณฑ์คอยบงัคบั เพื่อป้องกนัและควบคุมการประพฤติผิดของ
มนุษย ์ตอ้งใช้กฎหมายอย่างเขม้งวดยุติธรรม และใช้วิธีลงโทษ ปฏิเสธส่ิงเหลือเช่ือและส่ิงพิสูจน์
ไม่ได ้
 
 ลทัธินิติธรรมนิยม 

 ผูใ้ห้ก าเนิดมีหลายคน มีหลกัธรรมเนน้หนกัในเร่ืองการปกครองตามแนวทางนิติศาสตร์ 
มีแนวคิดเหมือนซุนจ๊ือท่ีว่ามนุษยเ์ลวมาแต่ก าเนิด ดงันั้นเพื่อป้องกนัการกระท าผิด สังคมตอ้งมี
มาตรการป้องกนัดว้ยการลงโทษ มีการสนบัสนุนผูป้กครองท่ีเขม้แข็งเด็ดขาด จึงมีแนวโนม้ในการ
สนบัสนุนลทัธิทางทหาร ลทัธิน้ีมีความส าคญัมากในรัชสมยัจกัรพรรดิฉินส่ือหวง ผูส้ร้างก าแพง
เมืองจีน โดยมีหล่ีสือ ผูน้ าของส านกัคนหน่ึงเป็นอคัรมหาเสนาบดี 
 
สมัยรำชวงศ์ฉิน 

1          2           3  

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 1. ฉินส่ือหวงต้ี(จ๋ิน ซีฮ่องเต้) ปฐมจกัรพรรดิราชอาณาจกัรจีนและต้นราชวงศ์ฉิน
ผูส้ร้างก าแพงหม่ืนล้ี 
 2. หล่ีสือ ผูน้ าลทัธิคนหน่ึงเป็นอคัรมหาเสนาบดี 
 3. ม่งเถียนแม่ทพัใหญ่ผูมี้หนา้ท่ีสร้างก าแพงหม่ืนล้ี 
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ภาพรูปป้ันทหารท่ีถูกบรรจุภายในหลุมฝังศพ 
ภาพประกอบจาก: ก าจร สุนพงษศ์รี, ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551). 
 
ยุค ฮ่ันตะวนัตก ฮ่ันตะวนัออก (ตงฮ่ัน) 
กวงอู่ต้ี ปฐมจกัรพรรดิราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออก 
 

 

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 
 ฮัน่เกาจู (หลิวปัง) ปฐมจกัรพรรดิราชวงศฮ์ัน่   
 ผูมี้ก าเนิดจากสามญัชนชาวนาและด้อยการศึกษา  ภายหลงัเป็นจกัรพรรดิผูส้ถาปนา
ราชวงศฮ์ัน่ปกครองอาณาจกัรจีนติดต่อกนัถึงส่ีศตวรรษ 
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สมัยสำมก๊ก 
 เกิดความวุ่นวายหนักในช่วงปลายราชวงศ์ฮัน่ เกิดภยัธรรมชาติบ่อยคร้ัง มีแต่ความ                 

อดอยาก และการทุจริต ถูกปล้นสะดมจากชนป่าเถ่ือนท่ีเร่ร่อนอยู่แถบภาคเหนือ เกิดโจร                
โพกผา้เหลืองก่อจลาจลวุน่วาย ค.ศ. 220 จีนแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า ประกอบดว้ยก๊กทั้งสาม คือ
ก๊กเวย่หรือฮุย้ ปกครองโดย ขุนพลเฉาเชา (โจโฉ) ก๊กสู่หรือฉู่ฮัน่ ปกครองโดย หลิวเป้ย (เล่าป่ี) ก๊กอู๋
หรือ หว ูปกครองโดย ซุนฉวน (ซุนกวน) เรียกช่วงน้ีวา่ สามก๊ก 
 

สมัยรำชวงศ์สุย 
 ขุนนางในสมยัราชวงศ์โจวทางเหนือ ช่ือ หยางเจียน ตั้งตนเป็นเหวินต้ี ปฐมจกัรพรรดิ 
ราชวงศสุ์ย เป็นลูกขนุนางจีนตระกูลใหญ่แซ่ หยาง มีสายเลือด เตร์ิก-มองโกล ผสม บิดาเป็นแม่ทพั
และเสนาบดีในราชวงศ์โจวทางเหนือ เกิดในวดัพุทธ รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามามากกว่า
ลทัธิขงจ่ือ แต่งงานอายุ 16 กบักุลสตรีชาวต่างชาติตระกูลทูกุ๊ ซ่ึงเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ของชาว  
ซ่วงหนู มีบุตรตรีและไดม้ัน่หมายกบัองครั์ชทายาทของอู่ต้ีจกัรพรรดิราชวงศเ์ป่ยโจว 
 

สมัยรำชวงศ์ถัง –สมยัแห่งความรุ่งเรืองศิลปะวทิยาการ 
 

 

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 
 ถงัไท่จง (หล่ีซ่ือหมิน)  
 จกัรพรรดิผูส้ามารถและยิ่งใหญ่ท่ีสุดของจีน แซ่หล่ี อดีตเป็นแซ่ของแม่ทพัเก่าในสมยั
ราชวงศ์ฮัน่ ตระกูลมีความส าคญัคือมีสะใภเ้ป็นตระกูลขุนนางของพวกซ่วงหนู เหมือนกบัสะใภ้
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ของตระกูลหยาง  เรียกว่ามีความสัมพนัธ์เก่ียวดองเป็นเช้ือญาติกันถังไท่จงเป็นพระราชโอรส      
องคท่ี์ 2 จาก 5 คน ตายตอนเด็กไป 1 เป็นหญิง 1 แยง่สมบติั ถูกฆ่าตายไป  
 

 ยุคห้ำรำชวงศ์ สิบอำณำจักร ปลายราชวงศ์ถัง บ้านเมืองอยู่ในสภาพระส ่ าระสาย         
บรรดาแม่ทพันายกองท่ีถูกส่งไปประจ าท้องถ่ิน ต่างพากันก่อหวอด เกิดศึกสงครามไม่ว่างเวน้    
หลงัผา่นศึกตะลุมบอนหมู่มาหลายปี ในท่ีสุดหลงเหลือเพียงกลุ่มกองก าลงัท่ีเขม้แข็ง ขณะท่ีขุนศึก
ทางภาคใตต่้างปักหลกัยึดครองดินแดนของตน หันมาท าการคา้ขาย ทางภาคเหนือมีศูนยก์ลางใน
แดนไท่หยวน จวบจนปี 907 จูเวินลม้ลา้งราชวงศถ์งั สถาปนาแควน้เหลียง ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์จีน
ขนานนามวา่โฮ่วเหลียงข้ึน จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของยุคห้าราชวงศ์โฮ่วเหลียง (ปี 907-923), โฮ่วถงั 
(ปี 923-936), โฮ่วจ้ิน (ปี 936-947), โฮ่วฮัน่ (ปี 947-950), โฮ่วโจว (ปี 951-960) 
 

รำชวงศ์ซ่ง 

 

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก. ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 

 ไท่จู่ ปฐมจกัรพรรดิราชวงศซ่์งไท่จู่(จา้วกวางยิน่)  
 ผูบ้ญัชาการทหารรักษาพระองค์  ผูท่ี้ถูกแม่ทพันายกองยกยอ่งให้เป็นจกัรพรรดิ เพื่อให้
ยึดอ านาจโค่นล้มราชวงศ์โฮ่วโจว และตั้งตนเป็นปฐมจกัรพรรดิราชวงศ์ซ่งข้ึนมีการแบ่งระยะ     
การปกครองออกเป็น 2 สมยัคือซ่งเหนือ ค.ศ. 960-1126 ราชธานีอยูท่ี่เมืองโล่หยางซ่งใต ้ค.ศ. 1127-
1279 ราชธานีอยูท่ี่เมือง หลินอิง (หงัโจว) 
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สมัยรำชวงศ์หยวน - มองโกล 

 

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 

 กุบไลข่านหรือซ่ือจู่ปฐมจกัรพรรดิราชวงศห์ยวนสถาปนาราชวงศ ์ปี ค.ศ.127 
 

เจงกสิข่ำนผู้พชิิตโลก (เตมูจิน) 
 เม่ือปี ค.ศ. 1206 ในรัชสมยัของหนิงจงจกัรพรรดิราชวงศ์ซ่งองค์ท่ีส่ี ทางดา้นเหนือข้ึน

ไปไดมี้การประชุมใหญ่ของชาวมองโกล ผูเ้ขา้ร่วมลว้นเป็นผูน้ าหรือตวัแทนของชนเผา่ต่าง ๆ เพื่อ
ท าการยนืยนัและยกยอ่งผูด้  ารงต าแหน่งข่านหรือประมุขของชาวมองโกลทั้งมวล  ต าแหน่งข่านท่ีวา่
น้ีคือ “เจงกิสข่าน” ซ่ึงหมายความวา่ผูป้กครองจกัรวาลหรืออาณาจกัรอนัปราศจากขอบเขตส้ินสุด
และจกัรพรรดิแห่งทอ้งทะเลทราย ซ่ึงขณะนั้นนามน้ีเป็นท่ีรู้จกัดีของชาวมองโกล แต่ต่อมา นามน้ี
เป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลกในฐานะจอมทพัผูพ้ิชิตท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีโลกเคยมีมา กองทพัเจงกิสข่าน    
ผูพ้ิชิตไปทัว่ทั้งทวปีเอเชีย เอเชียกลางจนถึงยโุรป เรียกวา่ตั้งแต่แม่น ้าดอนในรัสเซียจนถึงแม่น ้ าโขง 
ทางตอนใตสุ้ดของจีน 

 เตมูจิน นามเดิมของเจงกิสข่าน ผูร้วบรวมชาวมองโกลท่ีแตกแยกเป็นชนเผ่าต่าง ๆ ซ่ึง
จากเดิมท่ีเคยเป็นชุมชนวงศาคณาญาติและขดัแยง้ต่อสู้เข่นฆ่ากนัเสมอมาหลายชั่วคน อดีตเป็น      
ลูกหวัหนา้เผา่ บิดาถูกแยง่อ านาจและถูกฆ่าตาย ตอนโตไดแ้กแ้คน้แทนบิดาและแยง่อ านาจคืนต่อสู้
กบัเผา่ท่ีใหญ่กวา่ชนะและท าการรวมอ านาจ 

 ค ากล่าวของเจงกิสข่านในวนัสถาปนาข่าน“ความบนัเทิงเริงใจท่ีใหญ่หลวงท่ีสุดของ
ผู ้ชายเราก็คือ พิชิตศัตรูของตน แล้วขับใสมันไปข้างหน้า หยิบฉวยเอาทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมัน
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ครอบครอง ไดเ้ห็นบรรดาผูท่ี้ศตัรูรักนกัรักหนาร ่ าไห้  ข้ึนข่ีมา้ของมนั สวมกอดเมียกบัลูกสาวของ 
มนัในออ้มแขน” 
 

รำชวงศ์หมิง 

 

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 

 หงอู่ (จูหยวนจาง) ปฐมจกัรพรรดิราชวงศห์มิง 
 ราชวงศ์หมิงมีจกัรพรรดิปกครองอาณาจักรจีนสืบต่อกันเป็นเวลา 276 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 
1368-1644 มีจกัรพรรดิทั้งส้ิน 16 พระองค์  นับได ้12 ชัว่คน ราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ท่ีมีชาวฮัน่
ปกครองอาณาจกัรเป็นราชวงศ์สุดทา้ยจูหยวนจาง สถาปนาราชวงศ์หมิงข้ึนท่ีเมืองหนานจิง ในปี 
ค.ศ. 1638 โดยตั้งตนเป็นปฐมจกัรพรรดิราชวงศห์มิง 
 

 

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 



270 

 

 

 พระจกัรพรรดิหย่งเล่อพระจกัรพรรดิหย่งเล่อ (จูต้ี) ผูแ้ย่งชิงพระราชบลัลงัก์พระราช
นดัดา 

 ยุคน้ีเป็นยุคท่ียิ่งใหญ่ยุคหน่ึงในประวติัศาสตร์ของมนุษย์ชาติ  มีรัฐบาลปกครอง
อาณาจกัรด้วยความเป็นระเบียบและมีเสถียรภาพทางสังคม สามารถด ารงชีวิตโดยสันติมาได้ถึง     
276 ปี ก่อนเขา้สู่การเปล่ียนแปลงสู่ราชวงศชิ์ง 

 ยุคน้ีเป็นยุคท่ียิ่งใหญ่ยุคหน่ึงในประวติัศาสตร์ของมนุษย์ชาติ   มีรัฐบาลปกครอง
อาณาจกัรด้วยความเป็นระเบียบและมีเสถียรภาพทางสังคม สามารถด ารงชีวิตโดยสันติมาได้ถึง   
276 ปี ก่อนเขา้สู่การเปล่ียนแปลงสู่ราชวงศ์ชิง มีความรุ่งเรืองและมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจมีการเดินเรือ
เพื่อการแสวงหาแผน่ดินใหม่ท่ีจะน ามาซ่ึงการคา้ วตัถุดิบและการเจริญสัมพนัธไมตรีต่อชาวต่างชาติ
เกิดการผสมผสานของ มนุษย ์ สัตว ์พืช ศิลปวฒันธรรมและการด ารงชีวิต ท่ีส่งผลถึงสภาพความ
เป็นปัจจุบนัของโลก เน่ืองจากการท่ีหยง่เล่อส่งกองเรือมหาสมบติัโดยมีขุนนาง เจ้ิงเหอเป็นผูน้ าใน
การเดินเรือในคร้ังน้ี 
 

รำชวงศ์ชิง (แมนจู) 

          

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พมิพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 

 นูรฮาชี ตน้ตระกูลราชวงศชิ์งซุ่นจ้ือปฐมจกัรพรรดิราชวงศชิ์ง  หวัหนา้เผา่ไอซินจิโอโร 
 เดิมสืบเช้ือสายมาจากพวกจุรเชน เป็นพวกเล้ียงสัตวม์าก่อน ภายหลังเรียนรู้วิธีการ

เพาะปลูกจากจีน อดีตเคยขบัไล่ราขวงศซ่์งเหนือและท าการยึดครองจีนทางภาคเหนือระยะหน่ึงและ
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หมดบทบาทลงในสมยัราชวงศ์หยวนครองอ านาจมีการก าหนดขอ้ห้ามมากมายเกิดข้ึนเพื่อยบัย ั้ง 
ชาวจีน เช่น ห้ามคนแมนจูท างานหนกั ห้ามคนแมนจูประพฤติปฏิบติัตามแบบคนจีนผูห้ญิงแมนจู
ห้ามรัดเทา้บงัคบัให้ชายชาวจีนสวมเส้ือแบบแมนจู ซ่ึงเป็นเส้ือคบัรัดไหล่ขวา คอเส้ือสูงบงัคบัให้
ชายชาวจีนทุกคนไวผ้มเปียและโกนผมขา้งหนา้ ถา้ไม่ท า ตดัหวัสถานเดียว (กล่าวกนัวา่มีผูถู้กตดัหวั
ถึงลา้นคน) เพราะชาวจีนถือวา่การไวเ้ปียถือเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นขา้ทาสของแมนจูห้ามคน
แมนจูแต่งงานกบัชาวจีน ฯลฯ 

 

 

ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 
 คังซี จกัรพรรดิผูป้รีชาสามารถยิ่งใหญ่และยาวนานท่ีสุดของราชวงศ์ชิงเฉียนหลง 
จกัรพรรดิราชวงศ์ชิงท่ีปรีชาสามรถอีกพระองค์หน่ึง (พระโอรสในจกัรพรรดิ หย่งเจ้ิง) หย่งเจิ้ง 
จกัรพรรดิผถู้กกล่าวหาว่าแย่งพระราชสมบัติพระอนุชาและมีความโหดร้ายยิ่งกว่าจกัรพรรดิ       
องคใ์ด ๆ 
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ภาพประกอบจาก: ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 หงซ่ิวฉวน 

 ผูน้ ากบฏไท่ผงิเทียนกัว๋ชาวจีนแคะผูส้ร้างอาณาจกัรอิสระของตนข้ึนในภาคใต ้ย ัง่ยืนอยู่
ได ้11 ปี กล่าวไดว้า่เป็นหวัเล้ียวหวัต่อส าคญัของประวติัศาสตร์จีนใน ค.ศ. 19 เพราะหลงัจากไท่ผิง
แลว้ก็เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะแยกพฒันาการทางสังคมท่ีแน่นหนาของจีนออกมาจากอิทธิพลภายนอก
นานาประการ 
 

สมัยสำธำรณรัฐกลุ่มชำตินิยม 
 

 
                  เฉินตู๋ส้ิว                            หล่ีตา้เจา                                         ซุนยดัเซน 
ภาพประกอบจาก: http://www.baanjomyut.com 
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 เกิดการปฏิวติั ชินไห่ (ซินไห้เก๋อม่ิง)โดยมีผูน้ าการปฏิวติัคร้ังน้ีคือ ดร.ซุนยดัเซ็น เป็น
ประธานาธิบดีรักษาการ และตามมาด้วยการสละราชบลัลงัก์ของกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของราชวงศ ์            
หมิง คือ พระจกัรพรรดิปูย ีในระหวา่งพระชนมาย ุ22  พรรษา 

 เกิดการขดัแยง้ในคณะปฏิวติั ของตวัแทนเจา้ของท่ีดิน โดยมีการน าของ หยวนซ่ือข่าย  
ท าให้ดร.ซุนยดัเซ็นลาออกจากต าแหน่งเพื่อยุดติปัญหา และหยวนซ่ือข่ายไดด้ ารงต าแหน่งแทน 
ต่อมาสถาปนาตนเองเป็นพระจกัรพรรดิ อยู่ได้ 15 ปี ก็ถึงแก่กรรม แล้วจีนก็กลบัมาเป็นระบอบ
สาธารณรัฐอีกคร้ัง 
 
แหล่งทีม่ำของข้อมูล 
ก าจร สุนพงษศ์รี.  ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 
ทวปี วรดิลก, ประวตัิศำสตร์จีน, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2549). 
 

ตัวอย่ำงกำรสร้ำงสรรค์ช้ินงำนใบควำมรู้ที ่ 1 
 

 ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีมีแนวคิดมาจากยุคสมัยและราชวงศ์ของจีนตาม
จินตนาการ โดยมีองค์ประกอบ ความงามและความหมาย สามารถถ่ายทอด สะทอ้นผลถึงความรู้
ความเขา้ใจในเน้ือหาของบทเรียนได ้

 
ภำพตัวอย่ำงขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์  
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ท่ีมาของภาพประกอบ: http://www.manager.co.th              
ท่ีมาของภาพประกอบ : http://tarnmarin.exteen.com 
     

  
ท่ีมาของภาพประกอบ: http://www.jeab.com 

 
 
 

http://www.manager.co.th/
http://tarnmarin.exteen.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง 
 แสดงควำมสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี 35  ความสอดคลอ้งของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9   สอดคลอ้ง 
1. กำรก ำหนด 
องค์ประกอบของรูปแบบกำร
เรียนกำรสอน(ภำพรวม) 

         
   

1.1 การก าหนดองคป์ระกอบ
ของรูปแบบมีความเหมาะสม
ครอบคลุมความตอ้งการ
จ าเป็นของการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

5 5 5 4 4 4 5 4 5 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบ
แต่ละองคป์ระกอบมี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้ง
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

5 4 5 3 4 4 4 5 5 4.33 0.70 มาก 

2.องค์ประกอบของรูปแบบ
กำรเรียนกำรสอน (แต่ละ 
องค์ประกอบ) 

            

2.1 องค์ประกอบเชิง 
หลกักำรและวตัถุประสงค์ 

            

2.1.1 หลกัการของ 
รูปแบบมีความ เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและ 
สามารถใชเ้ป็นกรอบในการ
ก าหนดกิจจรรม 
การเรียนการสอนแสดงให้                
เห็นจุดเนน้ในการเรียน 
การสอน 

4 5 5 5 4 4 5 4 5 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

2.1.2 วตัถุประสงคมี์ความ
เหมาะสมชดัเจน  สามารถ
แสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้ 
เกิดในตวัผูเ้รียน 

4 5 5 4 4 4   5 4 5 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

2.1.3 หลกัการและ
วตัถุประสงค ์
มีความสอดคลอ้งกนั 

5 5 5 4   4    4    5 4 5 4.55 0.52 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 35  ความสอดคลอ้งของรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์
 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9   สอดคลอ้ง 
2.2 องค์ประกอบเชิง 
กระบวนกำร 

            

2.2.1 กระบวนการเรียน 
การสอนมีขั้นตอน
ครบถว้น เหมาะสมและ 
สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั 

5 4 4 5 4 4 4 4 5 4.33 0.50 มาก 

2.2.2 ขั้นตอนการเรียน 
การสอนมีความเหมาะสม 
สามารถท าให้การเรียนการ
สอนบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์

4 5 5 5 4 4 4 4 5 4.44 0.52 มาก 

2.2.3 ขั้นตอนการเรียน 
การสอนมีความสอดคลอ้ง
กบัหลกัการและ
วตัถุประสงค ์

5 5 4 5 4 3 5 4 5 4.44 0.72 มาก 

2. 3 องค์ประกอบเชิง
เง่ือนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 

            

2.3.1 ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ มีความ 
เหมาะสมสอดคลอ้ง 
กบัหลกัการและ
วตัถุประสงค ์

5 4 5 5 4 3 5 4 5 4.44 0.72 มาก 

2.3.2 ปัจจยัสนบัสนุน 
มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบักระบวน 
การเรียนการสอน 

5 4 5 5 4 3 5 4 5 4.44 0.72 มาก 

รวม  4.
44 

0.
60 

มาก         
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ตารางท่ี 36 ความสอดคลอ้งของคู่มือการใชรู้ปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงาน  
                  สร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9   สอดคลอ้ง 
1. สำระส ำคญัในคู่มือ             
1.1 แนวทางในการน า
รูปแบบการสอนไปใช ้

4 4 4 5 5 5 4 5 4 4.44 0.52 มาก 

1.2 ความเป็นมาและ
ความส าคญัของรูปการสอน 

4 4 4 5 5 5 4 5 5 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

1.3 แนวคิด หลกัการและ
ทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการสอน 

4 
 

4 
 

4 
 

5  4 5   5 5   5 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

1.4.องคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน(แต่ละ
องคป์ระกอบ) 

4 5 5 5 5 5  5 5   4 4.77 0.44 มากท่ีสุด 

1.5 ตวัอยา่งแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ 

4 
 

4 4 5  5 5  5 5  4 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

1.6 ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการวดัและประเมินผล 

4 5 5 4 5 5  5 4 5 4.66 0.50 มากท่ีสุด 

  2. รายละเอียดในคู่มือ 
มีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะท า
ให้ผูท่ี้ตอ้งการน ารูปแบบการ
สอนน้ีไปใช ้เขา้ใจใน
องคป์ระกอบต่างๆของ
รูปแบบการสอน ทราบถึงส่ิง
ท่ีตอ้งศึกษา จดัเตรียมและใช้
รูปแบบการสอนน้ีในการ
ด าเนินการสอนอยา่งราบร่ืน
และบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการสอน 

4 4 4 4 5 5  4 5 5 4.44 0.52 มาก 

3. แนวทางในการน ารูปแบบ
การสอนไปใชมี้ความชดัเจน
เพียงพอ ส าหรับการน า
รูปแบบการสอนไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียน 

  4    4    4   4     5     5     4     4     5 4.33 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 37  ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใชศิ้ลปะ 
 เป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (SILPA Model) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
1. สำระส ำคญัสอดคล้องกบัจุดประสงค์
กำรเรียนรู้และเนื้อหำ 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้         
2.1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
2.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ 5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
2.3 สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 4 4 5 4 4 4.20 0.44 มาก 
3. เนื้อหำสอดคล้องกับจุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 

4 5 5 5 4 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

4. กจิกรรมกำรเรียนรู้         
4.1 สอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
4.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 4 4 5 4 4 4.20 0.44 มาก 
4.3 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
5. ส่ือกำรเรียน 
กำรสอนสอดคล้องกบักจิกรรมกำรเรียน 
กำรสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

6. กำรประเมินผล         
6.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6.2 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการสอน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม  4.70 0.45 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
1. ราชวงศใ์ดถือไดว้่าเป็นยคุทองของ
อารยะธรรมจีนและความเฟ่ืองฟใูนงาน
ศิลปกรรม 

ก. ราชวงศจ๋ิ์นหรือฉิน  ข. ราชวงศถ์งั 
ค. ราชวงศห์มิง             ง. ราชวงศซ์าง 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

2. พระถงัซ าจัง๋หรือพระเสวียนจาง เป็น
ใครและมีเหตุการณ์ส าคญัใดเกิดข้ึน 

ก. เป็นพระในสมยัซุนชิว เป็นผูป้ราบกบฏ
ชาวนาในสมยัราชวงศซ่์ง 

ข. เป็นผูท่ี้เขียนนิยายอนัโด่งดงัเร่ืองไซอ๋ิว 
ค. เป็นผูท่ี้เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก
ยงัดินแดนชมพทูวีป  

ง. เป็นผูน้ าลทัธิเต๋า และเป็นผูส้ร้าง
พระราชวงัตอ้งห้ามในสมยัราชวงศ ์
หมิง 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

3. หลกัธรรมและแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ 
ชีวิต สงัคม และงานศิลปกรรมค าตอบ
ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. ขงจ๊ือ เล่าจ๊ือ โม่จ๊ือ เม่งจ๊ือ ซุ่นจ๊ือ  ลทัธิ
นิติธรรมนิยม 

ข. จงจ๊ือ เซ็งจ๊ือ ขงจ๊ือ เล่าจ้ือ โม่จ๊ือ 
ค. เล่าจ๊ือ ไป่จ๊ือ ขงจ๊ือ ซุนจ๊ือ ลทัธิบูชา
สวรรค ์

ง. เล่าจ๊ือ ซ่งจ๊ือ หมิงจ๊ือ ซุนจ๊ือ เล่าจ๊ือ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. จากค ากล่าวท่ีวา่”ส่ิงท่ีเป็นอยูต่าม
ธรรมชาติ ยอ่มดีกวา่ระเบียบขอ้บงัคบั
ของสงัคมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน” เป็นค า
กล่าวของใคร 

ก. ขงจ๊ือ                   ข. เล่าจ้ือ 
ค. ลทัธิบูชาสวรรค ์ ง. ซ่งจ๊ือ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
5. จากค ากล่าวท่ีว่า”ในเม่ือเรายงัไม่เขา้ใจ
ชีวิตในโลกน้ีแลว้เราจะเขา้ใจในโลก
หนา้ไดอ้ยา่งไร” เป็นค ากล่าวของใคร 

ก. ลทัธินิติธรรมนิยม   ข. เล่าจ้ือ 
ค. ลทัธิบูชาสวรรค ์     ง. ขงจ๊ือ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. การแบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรีจีน
โบราณสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นก่ี
ประเภท 

ก. 5       ข.6         ค. 7            ง. 8 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

7. ขอ้ใดสามารถแบ่งประเภทของเคร่ือง
ดนตรีจีนโบราณไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

ก.  ดีด  สี  ตี เป่า  เคาะ           
ข.โลหะ หิน  เส้นไหม  ไมไ้ผ ่ น ้าเตา้  ดิน  
หนงั  ไม ้             

ค. ฟาด เคาะ  กระทบ  เหวี่ยง 
ง. โยน  เคาะ  ตี  เป่า 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

8.   ภาพประกอบจาก: 
http://russian.china.org.cn จากการแบ่ง
ประเภทของเคร่ืองดนตรีจีนโบราณ “ 
ซวิน” เป็นเคร่ืองดนตรีจีนประเภทใด 

ก.  ดิน       ข.หิน     ค.เคาะไม ้   ง. เป่าไม ้

5 4 4 5 5 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 



282 

 

ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 

9.   ภาพประกอบ
จาก: https://metchs.blogspot.com    
จากการแบ่งประเภทของเคร่ืองดนตรี
จีนโบราณ “ผีผา” เป็นเคร่ืองดนตรีจีน
ประเภทใด 

ก. เสียดสี  ข.โลหะ  ค.  ดึง  ง. เส้นไหม   

4 5 5 5 4 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

10.       ภาพประกอบจาก
http://www.b2bthai.com จากการแบ่ง
ประเภทของเคร่ืองดนตรีจีนโบราณ 
“เออ้หู” เป็นเคร่ืองดนตรีจีนประเภทใด 

ก.  โลหะ  ข.หิน  ค. เป่าไม ้  ง. เส้นไหม 

4 5 5 4 4 4.44 0.54 มาก 

11.   ภาพประกอบจาก:
http://peacemakershop.weloveshoppin
g. com   จากภาพ เคร่ืองดนตรีช้ินน้ีมี
ช่ือเรียกวา่อะไร 

ก.  กู่เจ้ิง    ข. ซวิน   ค. กู่ฉิน  ง. หูหลู่ซือ 

5 4 5 4 5 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
12. แถบลุ่มแม่น ้าฮวงโห ไดพ้บหลกัฐาน
เคร่ืองป้ันดินเผามีลกัษณะเป็นลายเขียน
สี เรขาคณิต พืช นก สตัวต่์างๆ และมี
การพิมพล์ายมีการใชวิ้ธีขดูสลกัเป็น
ลายจกัสานและลายเชือกทาบ จาก
ขอ้มูลดงักล่าวนั้นเป็นวฒันธรรมท่ีมีช่ือ
เรียกวา่อะไร 

ก. วฒันธรรมกวางเจา                 
ข. วฒันธรรมหลงซาน 
ค. วฒันธรรมหลางเซา                
ง. วฒันธรรมซวัเถา 

4 4 5 5 4 4.44 0.54 มาก 

13. แถบลุ่มน ้าแยงซีพบหลกัฐานท่ีเป็น
เคร่ืองป้ันดินเผามีลกัษณะเน้ือละเอียดสี
ด าขดัมนัเงา เน้ือบาง เป็นลกัษณะ
ภาชนะ 3 ขา  จากขอ้มูลดงักล่าวนั้น
เป็นวฒันธรรมท่ีมีช่ือเรียกวา่อะไร 

ก. วฒันธรรมกวางเจา                
ข. วฒันธรรมหลงซาน 
ค. วฒันธรรมหลางเซา                
ง. วฒันธรรมซวัเถา 

5 4 4 5 4 4.44 0.54 มาก 

14.  ภาพประกอบจาก: 
ก าจร สุน พงษศ์รี,ประวตัิศำสตร์ศิลปะ
จีน (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
, 2551). จากภาพ ภาชนะช้ินน้ีอยูใ่นยคุ
สมยัใด 

ก. ยคุวฒันธรรมหยางเซา     
ข. ยคุวฒันธรรมหลงซาน 
ค. วฒันธรรมกวางเจา 
ง. ยคุราชวงศห์ยวน  

4 5 5 4 4 4.44 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
15. ในงานการเขียนภาพดว้ยพูก่นัจีนการ
ควบคุมพูก่นัมีขั้นตอนพ้ืนฐาน 5 ระดบั
ดว้ยกนัค  าตอบใดคือค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

ก. การจบักระดาษ การเล็งดว้ยมือ การร่าง
วงกลม การขีดเส้นตั้ง การขีดเส้นนอน                        

ข. การวางลง การลากพูก่นัข้ึน การยกข้ึน
การกด การเปล่ียนทิศทาง  

ค. การทาบน้ิว การขีดเส้น การปาด การ
ป้าย 

ง. การวนพูก่นั  การขีดเส้นนอน  การวาง
ทาบ การขยี้ 

4 4 5 4 4 4.20 0.44 มาก 

16. 

  
ภาพประกอบจาก: ก าจร สุน พงษศ์รี,
ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551). 
จากภาพผลงานศิลปกรรมทั้งสองช้ิน
ดงักล่าวจดัอยูใ่นยคุสมยัใด 

ก. ยคุราชวงศโ์จวตะวนัออก     
ราชวงศโ์จวตะวนัตก 

ข. ยคุราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออก                   
ยคุราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก 

ค. ยคุราชวงศซ่์งเหนือ  ยคุราชวงศซ่์งใต ้
ง. ยคุราชวงศห์มิง  ยคุราชวงศชิ์ง 

5 5 4 4 5 4.60 0.54 มากท่ีสุก 
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ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
17. 

   ภาพประกอบ
จาก:http://www.matichon.co.th       
จากภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าว
จดัอยูใ่นยคุสมยัใด 

ก. ราชวงศห์มิง        ข. ยคุคอมมิวนิสต ์    
ค.ยคุสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 
ง. ราชวงศฮ์ัน่ 

4 5 4 4 4 4.20 0.44 มาก 

18. 

 
ภาพประกอบจาก:

http://www.matichon.co.th 
จากภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าว
จดัอยูใ่นยคุสมยัใด 

ก. ยคุล ้าสมยั       ข. ยคุคอมมิวนิสต ์   
ค. ยคุร่วมสมยั     ง.  ยคุลา้สมยั 

5 4 5 5 4 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

19.   ภาพประกอบ
จาก:http://th.aliexpress.com 
จากภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าว
จดัอยูใ่นยคุสมยัใด 

ก. ยคุร่วมสมยั   ข. ยคุคอมมิวนิสต ์ 
ค.ยคุล ้าสมยั      ง. ยคุลา้สมยั  

5 5 4 4 5 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
20. 

                  
ภาพประกอบจาก: ก าจร สุน พงษศ์รี,
ประวตัิศำสตร์ศิลปะจีน (กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551). จาก
ภาพผลงานศิลปกรรมช้ินดงักล่าวเป็น
ภาพพระพธุรูปของจีน จดัอยูใ่นยคุสมยั
ใด 

ก. ยคุราชวงศถ์งั   ข. ยยุคุราชวงศห์ยวน   
ค. ยคุราชวงศฮ์ัน่  ง. ยคุราชวงศชิ์ง 

5 5 4 4 5 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

21. ถาวรวตัถุท่ีมีความส าคญัและไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในเจด็ส่ิง
มหศัจรรยท่ี์มนุษยส์มยัโบราณสร้างข้ึน
ในรัชสมยัของพระจกัรพรรดิฉินส่ือ
หวงต้ี คือส่ิงใด 

ก.พระราชวงัฤดูหนาว           
ข. ภาพสลกัเจา้แม่กวนอิมพนัมือ 
ค. ประติมากรรมรูปทหารในสุสานของ
พระจกัรพรรดิ       

ง. ก าแพงเมืองจีน 

4 5 4 5 4 4.44 0.54 มาก 

22.ประติมากรรมรูปทหารในสุสานของ
พระจกัรพรรดิฉินส่ือหวงต้ีเป็น
ประติมากรรมจากวสัดุอะไร 

ก.ดินเผา           ข. หินอ่อน             
ค.โลหะ            ง. หยก 

5 5 5 4 4 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
23. ผลงานจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีดูอา้งวา้ง
เยอืกเยน็และเงียบสงดั ตามลกัษณะภูมิ
ประเทศทางภาคเหนือของจีน ใช้
เทคนิคและวิธีการท่ีมีลกัษณะเนน้เส้น
แขง็หนาหนกั เนน้ความโอ่อ่าและหนกั
แน่นเป็นการกล่าวถึงผลงานจิตรกรรม
จีนในสมยัใด 

ก. ซ่งเหนือ           ข. ซ่งใต ้      
ค. ฮัน่ตะวนัออก   ง. ฮัน่ตะวนัตก 

5 4 5 5 4 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

24. ผลงานจิตรกรรมทิวทศัน์ท่ีไม่นิยม
สร้างความคมชดัมีลกัษณะเบาบางซ่ึง
เป็นไปตามลกัษณะภูมิประเทศ มีทิวเขา
สลบัซบัซอ้น สายน ้าและม่านหมอก ท า
ให้ดูชุ่มฉ ่าและบรรยากาศดูสลวัเป็นการ
กล่าวถึงผลงานจิตรกรรมจีนในสมยัใด 

ก. ซ่งเหนือ                  ข. ซ่งใต ้               
ค. ฮัน่ตะวนัออก          ง. ฮัน่ตะวนัตก 

4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

25. พระพทุธรูปท่ีไม่เป็นไปตามแนวทาง
เดิมตามแบบฉบบัของจีนโดยไดรั้บ
อิทธิพลทางอินเดีย เป็นพระพทุธรูป
ตามแบบฉบบัของพทุธศาสนาลทัธิลา
มะ ท่ีมีช่างชาวเนปาลและทิเบตเป็น
ผูส้ร้างข้ึน โดยไดรั้บพระราชอุปถมัภ์
เป็นพิเศษ เกิดข้ึนในสมยัราชวงศใ์ด 

ก.ราชวงศถ์งั    ข.ราชวงศซ่์ง 
ค. ราชวงศห์มิง ง.ราชวงศห์ยวน 

5 4 5 4 4 4.44 0.54 มาก 

26. ง้ิวปักก่ิง เกิดข้ึนในสมยั ราชวงศใ์ด 
ก. ราชวงศห์มิง        ข. ราชวงศฉิ์น 
ค. ราชวงศห์ยวน     ง. ราชวงศชิ์ง 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 



288 

 

ตารางท่ี 38  ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้ ความเขา้ใจการสอนตามรูปแบบการสอน 
 โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
27. การถูกขนานนามวา่ “อุปรากรแห่ง
บูรพา” หมายถึงส่ิงใด 

ก. ง้ิวปักก่ิง                                              
ข. ระบ าพ้ืนเมืองแถบไหหล า 
ค. โขนกลางแจง้แถบมณฑลกวางสี         
ง. การแสดงกลองสะบดัชยัแถบลุ่มน ้าปิง 

4 5 4 5 5 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

28. ฉายา “โอเปราตะวนัออก” คือฉายา
ของอะไร  

ก. คณะสิงห์โตดอกเหมย 
ข. ระบ าพ้ืนเมืองแถบไหหล า 
ค. ง้ิวปักก่ิง                                   
ง. เต้ิงล่ีจวิน 

5 5 4 5 4 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

29. ทกัษะท่ีส าคญัในการแสดงง้ิวมีส่ิง
ใดบา้ง 

ก. ขบัร้อง เจรจา ท่วงท่า พะบู ้                                  
ข. การเดิน  การยนื  การนัง่  การร่ายร า 
ค. กายกรรม  การเตน้ร า  การมีคุณธรรม 
จริยธรรม    

ง. สายตา สีหนา้  วาจา  ลีลา 

5 5 4 4 4 4.44 0.54 มาก 

30. ใครคือนกัแสดงอุปรากรจีนท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัและไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นหน่ึงในส่ีนกัแสดงง้ิวปักก่ิงท่ีดีท่ีสุด
ในประวติัศาสตร์การแสดงง้ิวของจีน 

ก. จางจ่ืออ๋ี                ข. เส่ียวเยีย่นจ่ือ                    
ค. เหมยหลานฟาง    ง. หลู่ซว่ิน 

5 5 4 5 5 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

รวม  4.48 0.50 มาก     
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ตารางท่ี 39  ความสอดคลอ้งของแบบประเมินงานสร้างสรรค ์ดว้ยการสอนตามรูปแบบการสอน
โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(SILPA Model) 

 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5   สอดคลอ้ง 
1. ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 5 5 4 4 5 4.60 0.54 มากท่ีสุด 
2. วิธีการน าเสนอและการแสดงเหตุผล 4 4 5 4 4 4.20 0.44 มาก 
3. ความคิดสร้างสรรค ์ 5 4 5 5 4 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

รวม  4.46 0.51 มาก     

 
ตารางท่ี 40  ความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการสอนโดยใช ้
 ศิลปะเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9   สอดคลอ้ง 
ด้ำนกำรจัดกจิกรรมในกำรเรียน 
1. นกัศึกษาชอบเรียนดว้ยรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานท าให้เขา้ใจเน้ือหาและการ
ปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

3. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานท าให้กลา้แสดงความคิดเห็น
มากข้ึน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00    มากท่ีสุด 

4. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานท าให้สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

5 4 5 5 5 4 5 5 5 4.77 0.44 มากท่ีสุด 

5.นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
การเรียนการสอน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานสามารถท าให้นกัศึกษาคิดริเร่ิม
ส่ิงแปลกใหมแ่ละสร้างสรรคไ์ด ้

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

7. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะ
เป็นฐานท าให้นกัศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการเรียน 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4.66 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 40  ความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการสอนโดยใช ้
 ศิลปะเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9   สอดคลอ้ง 
ด้ำนบรรยำกำศในกำรเรียน 
8. รู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเน้ือหาอยู่
เสมอ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

9. รูปแบบการเรียนการสอนน้ีน่าสนใจ
อยากเขา้ร่วมกิจกรรม 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

10. การเรียนโดยรูปแบบการเรียนการ
สอนน้ีสนุกสนานส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11. บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียด 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4.33 0.50 มาก 
12. กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนน้ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

13. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานส่งเสริมให้นกัศึกษามี
โอกาสสร้างมนุษยส์มัพนัธ์กบัเพ่ือนใน
กลุ่ม  

5 5 4 5 4 4 5 5 5 4.66 0.50 มากท่ีสุด 

14. กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใชศิ้ลปะเป็นฐาน
สามารถศึกษาไดท้ั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

15. เน้ือหาของบทเรียน สอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมงาน
สร้างสรรค ์

4 5 5 4 5 5 5 5 5 4.77 0.44 มากท่ีสุด 

ด้ำนระยะเวลำในกำรเรียน 
16. การแบ่งเวลาในการบรรยายและการ
ท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4.55 

 
0.52 

 
มากท่ีสุด 

17. จ  านวนบทเรียน เน้ือหามีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัระยะเวลาใน
การเรียน 

5 5 4 4 5 5 4 4 5 4.66 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 40  ความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบการสอนโดยใช ้
 ศิลปะเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 (SILPA Model)  (ต่อ) 
 

ประเด็นการ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
  S.D. ความ 

ประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9   สอดคลอ้ง 
18. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าให้นกัศึกษาสามารถ
เกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ด้ำนกำรประเมินผลในกำรเรียน 
19. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานสามารถช่วยในการ
เรียนรู้ในรายวิชาท่ีตอ้งใชค้วามจ าได้
เป็นอยา่งดี 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4.33 

 
0.50 

 
มาก 

20. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าให้ทราบผลการปฏิบติั
กิจกรรมสร้างสรรคไ์ดท้นัที อนัเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองคร้ัง
ต่อไป 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

21. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ศิลปะเป็นฐานท าให้นกัศึกษายอมรับ
ฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่มมาก
ยิง่ข้ึน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม          4.65 0.47 มากท่ีสุด 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก จ 
ตำรำงแสดงผลคะแนนงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ 

กลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มคู่ขนำน 
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ตารางท่ี 41  การเปรียบเทียบพฒันาการในการสร้างสรรคช้ิ์นงานของนกัศึกษาดว้ยรูปแบบการสอน 
        โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
         (SILPA Model) 
 

ภาระงาน 
 

คะแนนทดสอบยอ่ยรายกิจกรรม    
ระดบั 

 

1 2 3 4 รวม  ( ) 
 

S.D. 

คะแนนเตม็ 12 12 12 12 48  
คนท่ี 1 10 10 11 12 43 10.75 0.95 ดี 
คนท่ี 2 9 10 11 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 3 9 10 10 11 40 10.00 0.81 ดี 
คนท่ี 4 9 11 10 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 5 9 11 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
คนท่ี 6 10 10 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
คนท่ี 7 9 11 10 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 8 9 10 11 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 9 9 11 10 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 10 10 10 11 12 43 10.75 0.95 ดี 
คนท่ี 11 9 10 11 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 12 9 10 10 11 40 10.00 0.81 ดี 
คนท่ี 13 10 10 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
คนท่ี 14 8 9 10 12 39 9.75 1.70 ดี 
คนท่ี 15 9 10 11 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 16 8 9 10 12 39 9.75 1.70 ดี 
คนท่ี 17 10 10 11 12 43 10.75 0.95 ดี 
คนท่ี 18 8 9 10 12 39 9.75 1.70 ดี 
คนท่ี 19 9 11 10 12 42 10.50 1.29 ดี 

คนท่ี 20 9 11 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
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ตารางท่ี 42  การเปรียบเทียบพฒันาการในการสร้างสรรคช้ิ์นงานของนกัศึกษาดว้ยรูปแบบการสอน 
        โดยใชศิ้ลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค ์ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
         (SILPA Model) (ต่อ) 
 

ภาระงาน 
 

คะแนนทดสอบยอ่ยรายกิจกรรม    
ระดบั 

 

1 2 3 4 รวม  ( ) 
 

S.D. 

คะแนนเตม็ 12 12 12 12 48  
คนท่ี 21 9 11 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
คนท่ี 22 10 10 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
คนท่ี 23 9 10 10 11 40 10.00 0.81 ดี 
คนท่ี 24 10 10 11 12 43 10.75 0.95 ดี 
คนท่ี 25 10 10 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
คนท่ี 26 10 10 11 12 43 10.75 0.95 ดี 
คนท่ี 27 9 11 10 11 41 10.25 0.95 ดี 
คนท่ี 28 9 11 10 12 42 10.50 1.29 ดี 
คนท่ี 29 8 9 10 12 39 9.75 1.70 ดี 
คนท่ี 30 9 10 10 11 40 10.00 0.81 ดี 
รวม 9.16 10.16 10.30 11.60 42.63 10.30 0.28 ดี 
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ตารางท่ี 43  คะแนนการสร้างสรรคช้ิ์นงานของกลุ่มตวัอยา่งก่อนทดลองแบบคู่ขนานในการจดั 
 การเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวชิาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั  
 ในหวัขอ้การออกแบบแอพพลิเคชัน่ 
 

คน
ท่ี 

คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั คนท่ี คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั คนท่ี คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั 

1 10 83.33 ดี 11 10 83.33 ดี 21 10.5 87.50 ดี 
2 11 91.66 ดี 12 12 100 ดีมาก 22 11 91.66 ดี 
3 10 83.33 ดี 13 11.5 95.83 ดี 23 11 91.66 ดี 
4 10 83.33 ดี 14 11.5 95.83 ดี 24 12 100 ดีมาก 
5 10 83.33 ดี 15 11 91.66 ดี 25 12 100 ดีมาก 
6 12 100 ดีมาก 16 10.5 87.50 ดี 26 10.5 87.50 ดี 
7 12 100 ดีมาก 17 10 83.33 ดี 27 11.5 95.83 ดี 
8 11.5 95.83 ดี 18 11.5 95.83 ดี 28 11 91.66 ดี 
9 11.5 95.83 ดี 19 11.5 95.83 ดี 29 11.5 95.83 ดี 
10 12 100 ดีมาก 20 11 91.66 ดี 30 11.5 95.83 ดี 

 
ตารางท่ี 44   คะแนนการสร้างสรรคช้ิ์นงานของกลุ่มตวัอยา่งก่อนทดลองแบบคู่ขนานในการ 
              จดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวชิาการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์ 
                   ในหวัขอ้การถ่ายภาพตามแนวความคิดการส่ือสารความหมาย 
 

คน
ท่ี 

คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั คนท่ี คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั คนท่ี คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั 

1 12 100 ดีมาก 11 12 100 ดีมาก 21 12 100 ดีมาก 
2 12 100 ดีมาก 12 11.5 95.83 ดี 22 11.5 95.83 ดี 
3 12 100 ดีมาก 13 12 100 ดีมาก 23 10.5 87.50 ดี 
4 11 91.66 ดี 14 12 100 ดีมาก 24 12 100 ดีมาก 
5 10 83.88 ดี 15 11.5 95.83 ดี 25 10.5 87.50 ดี 
6 12 100 ดีมาก 16 12 100 ดีมาก 26 11.5 95.83 ดี 
7 12 100 ดีมาก 17 11.5 95.83 ดี 27 10.5 87.50 ดี 
8 10 83.99 ดี 18 11.5 95.83 ดี 28 10.5 87.50 ดี 
9 11 91.66 ดี 19 12 100 ดีมาก 29 12 100 ดีมาก 
10 10.5 87.50 ดี 20 11 91.66 ดี 30 12 100 ดีมาก 
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ตารางท่ี 45  คะแนนการสร้างสรรคช้ิ์นงานของกลุ่มตวัอยา่งก่อนทดลองแบบคู่ขนานในการจดั 
 การเรียนการสอนดว้ยรูปแบบ SILPA Model รายวชิากีฬามวยไทย ในหวัขอ้ 
 การไหวค้รู และการร่ายร า 
 

คน
ท่ี 

คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั คนท่ี คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั คนท่ี คะแนน
เตม็ 
(12) 

ร้อยละ ระดบั 

1 9 75 ดี 11 10 83.33 ดี 21 10 83.33 ดี 
2 10 83.33 ดี 12 9 75 ดี 22 10 83.33 ดี 
3 11 91.66 ดี 13 9 75 ดี 23 11 91.66 ดี 
4 9 75 ดี 14 12 100 ดีมาก 24 11 91.66 ดี 
5 9 75 ดี 15 10 83.33 ดี 25 12 100 ดีมาก 
6 11 91.66 ดี 16 11 91.66 ดี 26 9 75 ดี 
7 12 100 ดีมาก 17 11 91.66 ดี 27 9 75 ดี 
8 12 100 ดีมาก 18 12 100 ดีมาก 28 11 91.66 ดี 
9 10 83.33 ดี 19 9 75 ดี 29 11 91.66 ดี 
10 9 75 ดี 20 9 75 ดี 30 10 83.33 ดี 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฉ 
ตัวอย่ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ 
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ตัวอย่ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง  

นักศึกษำสำขำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ช้ันปีที ่2 รหัส 58 
 

ผลงำนสร้ำงสรรค์หัวข้อยุคสมัยและรำชวงศ์ 
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ผลงำนสร้ำงสรรค์หัวข้อ เคร่ืองดนตรีและเพลงจีน 
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ผลงำนสร้ำงสรรค์ หัวข้อหัตถกรรมและศิลปกรรมจีน 
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ผลงำนสร้ำงสรรค์ หัวข้อหัตถกรรมและศิลปกรรมจีน (ต่อ) 
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ผลงำนสร้ำงสรรค์ หัวข้ออุปรำกรจีน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ช 
ตัวอย่ำงแผนกำรสอน 

และ 
ตัวอย่ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำกลุ่มทดลองแบบคู่ขนำน 
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ตัวอย่ำงแผนกำรสอน รำยวชิำภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั 
 

วชิา   476201-56  ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 
 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชบ้่อยในชีวิตประจ าวนัในหมวดต่างๆ ประมาน 400-800 ค า ฝึกการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อน าไปใชจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
 
จุดประสงค์กำรเรียนกำรสอน 
 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจค าศพัทห์มวดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราว    ต่าง 
ๆในชีวติประจ าวนั 
 2. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของค าศพัท์  ชนิดค าศพัท ์ 
และสามารถน าไปใชพู้ดในสถานการณ์จริงได ้
 3. เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกเสียงค าศพัท์ภาษาจีนอย่างถูก
วธีิและถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 
กจิกรรมกำรสอน 
 ข้ันที ่1 ข้ันกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน 
 1. อาจารยช้ี์แจงจุดประสงคใ์นการเรียนเร่ือง แอพพลิเคชัน่ยอดนิยมของจีน 
 2. อาจารยช์กัถามเร่ืองการใชแ้อพพลิเคชัน่ของจีน  ความถ่ีการใช้  และความเขา้ใจใน
การใชแ้อพพลิเคชัน่ของจีน 
 3. อาจารยฉ์ายภาพ  แอพพลิเคชั่นของจริงในโทรศพัท์มือถือให้ผูเ้รียนดูเพื่อเป็นการ
กระตุน้ความสนใจและเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการจะสอน 
 ข้ันที ่2  ข้ันน ำเข้ำสู่แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์งำน 
 1. อาจารยน์ าเขา้สู่เน้ือหาท่ีส าคญัของรายวิชา ฉาย power point  ไปทีละแอพพลิเคชัน่  
โดยใหดู้รูปโลโกแ้ละช่ือของแอพพลิเคชัน่ แลว้ใหผู้เ้รียนลองเดาคุณสมบติัของแอพนัน่ ๆ 
 2.   อาจารย์อธิบายถึงคุณสมบติัของแอพพลิเคชั่น  อธิบายความหมายของค าศัพท์
ภาษาจีนท่ีพบเห็นบ่อย และวธีิใชค้  าศพัทน์ั้น ๆ 
   3. อาจารยฉ์ายภาพ  การใชแ้อพพลิเคชัน่ของจริงให้ผูเ้รียนดู  สอนวิธีใช ้ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได ้
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 ขั้นที ่3  ข้ันเรียนรู้โดยกำรปฏิบัต ิ
 1. มอบหมายภาระงานให้นักศึกษาไปออกแบบแอพพลิเคชั่นเฉพาะตวั  โดยจะตอ้ง
ออกแบบโลโก้ ช่ือแอพพลิเคชั่นเป็นภาษาจีน และค าอธิบายคุณสมบัติของแอพอย่างง่ายเป็น
ภาษาจีน 
 2. อาจารย์ช้ีแจงแหล่งค้นควา้ และช้ีแนะแนวทางการออกแบบ  การสร้างสรรค์
แอพพลิเคชัน่ 
 ขั้นที ่4  ขั้นน ำเสนอผลงำน 
 1. ผูเ้รียนน าเสนอผลงานและวธีิสร้างสรรคผ์ลงาน 
 2. ผู ้เรียนอธิบายคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นเป็นภาษาจีน และขยายความเป็น
ภาษาไทย 
 3. อาจรายช์กัถามและเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ร่วมฟังตั้งค  าถามได ้
 ขั้นที ่5  ขั้นประเมินและสะท้อนผล 
 1. อาจารยส์อนภาษาจีนและอาจารย์สอนศิลปะร่วมประเมินผลงานผูเ้รียน  โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
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รายละเอียด 

เกณฑก์ารประเมิน 
4 3 2 1 

 ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
1. ความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

ประยกุตใ์ช้
ความรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มี
หลกัการและ
ถูกตอ้งตามวธีิการ 

สามารถน าความรู้
มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
เกิดประโยชน์ใน
ตวังานแต่ยงัไม่
ถูกตอ้งตาม
หลกัการและ
วธีิการ 

สามารถน าความรู้
มาประยกุตใ์ชไ้ด ้
แต่ยงัไม่เกิด
ประโยชน์ใน 
ตวังาน 

ไม่สามารถน า
ความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ในงานได ้

2. วธีิการน าเสนอและ
การแสดงเหตุผล 

น าเสนองานได้
อยา่ง
สมเหตุสมผล  
มีความพร้อมใน
การน าเสนองาน 
มีความน่าสนใจ 

น าเสนองานได้
อยา่ง
สมเหตุสมผล 
มีความพร้อมใน
การเสนองานแต่
งานยงัขาดคงวาม
น่าสนใจ 

ไม่มีความ
สมเหตุสมผลใน
การน าเสนองาน 
มีความพร้อม 
งานขาดความ
น่าสนใจ 

ไม่มีความสมเหตุ 
สมผลในการ
น าเสนองาน 
ขาดความพร้อม 
ขาดความน่าสนใจ 

3. ความคิดสร้างสรรค ์ มีความแปลกใหม่
น่าสนใจ เกิดการ
ต่อยอดทาง
ความคิด  
มีสุนทรียภาพใน
ตวังาน 

มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ เกิดการ
ต่อยอดทาง
ความคิด 

มีความน่าสนใจ
แต่ขาดความ
แปลกใหม่ใน 
ตวังาน 

ขาดความ 
แปลกใหม่ 
ขาดความน่าสนใจ 
ไม่มีความ
สร้างสรรคใ์น 
ตวังาน 

 

เกณฑก์ารประเมิน 
  12  หมายถึง  มีการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดีมาก  

  9-11  หมายถึง มีการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัดี 
  6-8   หมายถึง มีการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัพอใช ้

  3-5  หมายถึง มีการสร้างสรรคช้ิ์นงานอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
 2. อาจารยส์ะทอ้นผลเก่ียวกบัแนวคิดและงานสร้างสรรคผ์ลของผูเ้รียน 
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วชิำ 476201  ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั 
แบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 

 

一 จับคู่ค ำศัพท์กบัรูปภำพแอพพลเิคช่ันให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

K歌达人
 
 

印象笔记
 
 

微信 

爱奇艺
 
 

磨菇街
 
 

微博 

知乎
 

搜狗输入法淘宝 



 
308 

 

 

  

 

二 เขียนหน้ำที่ของแอพพลิเคช่ันต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
 

  ______________________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

QQ音乐 

 

UC 浏览器 

 

俄了么 

 

百度地图 

 

大众点评 

 

当当 

 
 美团外卖 

 

滴滴出行 

 
美团 
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三 เขียนควำมหมำยค ำศัพท์ต่อไปนีเ้ป็นภำษำไทยตำมควำมเข้ำใจ ให้เลือกเขียนมา 12 ค าเท่าน้ัน 
 
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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ตัวอย่ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ หัวข้อกำรออกแบบแอพพลเิคช่ัน 
 

    
 

 
                                                 

      บรรยากาศการเรียน นกัศึกษาน าเสนอผลงาน 
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ตัวอย่ำงแผนกำรสอนรำยวชิำกฬีำมวยไทย 
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที ่2 

 
วชิา 459253 กีฬามวยไทย (Thai Boxing) 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 
จ านวน 6 คาบ 
ช่ือเร่ือง การไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประวติัประโยชน์ทกัษะเบ้ืองตน้และวิธีการสอนการมีคุณธรรม
และจริยธรรมของการเป็นผูเ้ล่นผูดู้ท่ีดีระเบียบวนิยัรวมถึงกฎกติกาและมารยาทของกีฬามวยไทย 
 
วตัถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน 
 เพื่อให้ผูเ้รียนอธิบายและปฏิบัติทักษะการไหวค้รูและการร่ายร ามวยไทย และเห็น
ความส าคญัของการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทยได ้
 
กจิกรรมกำรสอน 

 ขั้นที ่1 ข้ันกำรกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน (Stimulate Creative Thinking: S) ด้วย
ผลงานศิลปะเป็นการน าศิลปะเป็นส่ือน าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเช่ือมโยงทางความคิดกบั
เน้ือหาในรายวชิาได ้  

 1.  อาจารยแ์จง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง การไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
 2.  อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง 

การไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
 3.  อาจารยฉ์ายภาพจากส่ือท่ีจดัเตรียมมาเพื่อเป็นการกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนและเพื่อ

เป็นการเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียนสู่การสร้างสรรคช้ิ์นงาน 
 ขั้นที ่2 ข้ันน ำเข้ำสู่แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์งำน(Introducing Creative Work Concept  

: I) เป็นการแนะน าใหรู้้จกักบั แนวความคิด ในการสร้างสรรคง์าน 
 1. ขั้นน าสู่มโนทศัน์ (Content) เป็นการใหค้วามรู้ เน้ือหาสาระท่ีส าคญัของรายวชิา 
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  1.1 อาจารยส์อนเน้ือหาสาระส าคญัของเร่ือง การไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
  1.2 อาจารยต์ั้งประเด็นสอบถาม เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็น
การขยายความเขา้ใจในเน้ือหาสาระความรู้ของเร่ือง การไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
 2. ขั้นสาธิตและยกตัวอย่าง (Demonstration) เป็นขั้ นให้ประสบการณ์ทางศิลปะ
สร้างสรรค์ (Experience) ยกตัวอย่างช้ินงาน Best Practice  เป็นการน าทางความคิดริเร่ิม อาจมี
ศิลปิน  นกัออกแบบหรือผูเ้ช่ียวชาญร่วมใหข้อ้มูล แนวคิด 
  2.1 อาจารยเ์ชิญนักกีฬามวยไทย มาแสดงการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย เพื่อเป็น
การเช่ือมโยงความเขา้ใจและเป็นการเรียนรู้โดยตรงจากผลงานจริง หรืออาจมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ
เขา้ร่วมในการสาธิตแสดงตวัอยา่ง 
  2.2 อาจารยส์อบถามโดย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการขยาย
ความเขา้ใจในส่ือตวัอย่างเพื่อเป็นการทบทวนความเขา้ใจเร่ืองการเช่ือมโยงในเร่ืองเน้ือหาสาระ
ความรู้และการสร้างสรรคช้ิ์นงาน 

 ขั้นที ่3 ข้ันเรียนรู้ โดยกำรปฏิบัติ (Learning by Doing: L) 
 1. ขั้นสืบเสาะหาข้อมูล (Inquiry) ในการสร้างช้ินงานเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนระดม
ความคิดร่วมกนั 
  1.1 ใหผู้เ้รียนจบัคู่ร่วมกนัแสดงการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทยอยา่งสร้างสรรค ์
  1.2 ให้ผูเ้รียนระดมความคิด วางแผนร่วมกนัในเร่ืองการออกแบบการสร้างสรรค์
ช้ินงาน 
 2. ขั้นปฏิบติัการ (Doing) เป็นขั้นสร้างสรรคช้ิ์นงานผา่นศิลปะ (Making) 
  2.1 ผูเ้รียนวางแผนในการปฏิบติังาน 
  2.2 ผูเ้รียนร่วมกนัปฏิบติังานสร้างสรรคช้ิ์นงาน 

 ขั้นที่ 4 ขั้นน ำเสนอผลงำน (Presenting Creative Work : P) เป็นการน าเสนอแนวคิด
และวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน    

 1.  ผูเ้รียนน าเสนอแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน    
 2.  ผูเ้รียนอธิบายขยายความรู้ ความเขา้ใจจากผลงานสร้างสรรค์เช่ือมโยงสู่ความรู้ใน

ดา้นเน้ือหาสาระของเร่ืองการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
 3.  อาจารยซ์กัถามโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นต่อสุนทรียภาพและความ

ตระหนกัในผลงานสร้างสรรคสู่์เร่ืองของการเช่ือมโยงความรู้ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและสะท้อนผล (Assessing and Reflecting: A) เป็นขั้นตอนการ

ประเมินและสะทอ้นผลใหเ้ห็นถึง ความรู้  การสร้างสรรคแ์ละการ ช่ืนชมในคุณค่าของศิลปะ 
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 1.  อาจารยแ์ละผูเ้รียนร่วมกนัเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัช้ินงานท่ีผูเ้รียนสร้างสรรคข้ึ์น 
โดยอาจารยใ์ช้แบบประเมินความสามารถในงานสร้างสรรค์ อาจารยส์ะทอ้นผลเก่ียวกบัแนวคิด 
การสร้างสรรคผ์ลงานของผูเ้รียน 

 2.  ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอความคิดเก่ียวกบัผลงานสร้างสรรคข์องแต่ละคู่ 
 3.  อาจารยใ์ห้นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อประเมินความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง 

การไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
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ใบควำมรู้ที ่1 
เร่ือง กำรไหว้ครูและร่ำยร ำมวยไทย 

 

 การไหวค้รูถือว่าเป็นประเพณีท่ีส าคญัของมวยไทย และถือเป็นพิธีการอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
ทั้งน้ีผูท่ี้จะไดรั้บการฝึกฝนให้เป็นนกัมวยจะตอ้งมีการข้ึนครู ก่อนเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเปรียบเสมือน
พิธีการมอบตนเอง ในลกัษณะขออยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของครู เพื่อศึกษาวิทยาการในฐานะ   
คนท่ีวา่นอนสอนง่าย และกลา้หาญ ส าหรับเตรียมตวั และปรับปรุงตน ให้กา้วข้ึนสู่การเป็นทหาร
พระราชา นกัมวยจะตอ้งมีครู ตอ้งเคารพและเทิดทูนครู เพราะวา่การท่ีครูจะยอมรับผูใ้ดเป็นศิษยน์ั้น 
ในสมยัก่อนไม่ใช่เร่ืองง่าย ครูมวยท่ีเช่ียวชาญก็มีอยู่ไม่มากนัก และในการสอนไม่ได้คิดค่าสอน    
แต่อย่างใด ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะศึกษาเล่าเรียนจึงจ าเป็นตอ้งฝากเน้ือฝากตวักบัครู คอยปรนนิบติั
อยู่เป็นเวลานาน จนกว่าจะได้รับการถ่ายทอดวิชาจนครบถ้วน ด้วยเหตุน้ี ครูมวยกับศิษย์ใน
สมยัก่อนจึงมีความสัมพนัธ์กนัแนบแน่นดุจบิดากบับุตร 

 การท่ีครูจะรับผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นศิษยน์ั้น ผูเ้ป็นศิษยจ์ะตอ้งให้สัตยป์ฏิญาณต่อครู ดงัเช่น 
อาจารยกิ์มเส็ง ทวสิีทธ์ิ ใหศิ้ษยรั์บสัตยป์ฏิญาณ 4 ขอ้ คือ 
 1. จะบ ารุงร่างกายใหส้ะอาด แขง็แรง และด ารงชีวติดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต บริสุทธ์ิ 
 2. จะไม่รังแกผูอ่้อนแอ ร่วมรักสามคัคี และช่วยเหลือกนัเม่ือช่วยได ้
 3. จะบ าเพญ็กรณีเพื่อประโยชน์ผูอ่ื้น และรักชาติ 
 4. จะหลีกเล่ียงเหตุการณ์อนัไม่สงบ 

 การไหว้ครูก่อนการแข่งขันมวยไทยเป็นข้อแตกต่างจากกีฬาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ        
“คิกบ็อกซิง” (Kick Boxing) ท่ีได้พยายามเลียนแบบการชกมวยไทย จนเหมือนแทบทุกอย่าง         
แต่แตกต่างกนัเพียงไม่ใช้ศอกในการชก และไม่มีการไหวค้รู ดงันั้น การไหวค้รูจึงถือเป็นจุดเด่น 
และเอกลกัษณ์ของกีฬามวยไทยอยา่งแทจ้ริง 
 ยศ เรืองสา ไดก้ล่าวถึงขอ้ควรปฏิบติัของผูฝึ้กมวย ในหนงัสือ ต ารามวยไทยต ารับ  พระ
เจา้เสือวา่ นกัมวยมีขอ้พึงปฏิบติัดงัน้ี 
 1. จงท าตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 2. จงสุภาพต่อคนทัว่ไป 
 3. จงเป็นผูมี้สันติธรรมไม่พาลเกเร 
 4. จงเป็นผูซ่ื้อสัตยต่์อตวัเองและผูอ่ื้น  
 5. ตอ้งเป็นผูมี้มานะบากบัน่ ไม่ยอ่ทอ้ต่อทุกส่ิง 
 6. จงเป็นผูเ้สียสละต่อหมู่ชน เม่ือประเทศชาติตอ้งการ 
 7. จงสร้างแก่นแทข้องจิตใจใหแ้กร่งกร้าวเยีย่งเหล็กเพชร 
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 8. จงเป็นผูเ้ห็นธรรมในหลกัพระพุทธศาสนา และมีศีลธรรมประจ าใจ 
 9. ตอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา รักช่ือเสียงและค่ายคณะของตน 
       10. ตอ้งออกก าลงักายอยูเ่สมอเป็นประจ า 
            11. ตอ้งไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ในทางผดิกติกา และศีลธรรม 
    12. ตอ้งเคารพกฎหมายของบา้นเมือง 

 นอกจากน้ียงัมี การครอบครู ซ่ึงหมายถึง การท่ีศิษยไ์ดศึ้กษาศิลปะมวยไทยจนหมดส้ิน
แลว้ และสามารถถ่ายทอดวชิาใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้ก็จะท าพิธีครอบครูให ้  

 นอกจากการข้ึนครูและการครอบครูแลว้ ยงัมีการไหวค้รูประจ าปี ซ่ึงในศิลปะมวยไทย
ของส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กล่าวไวว้า่ "การไหวค้รู ซ่ึงจดักนัเป็นประจ า หรือ
เป็นประเพณีน้ี ดูเหมือนในโลกน้ีจะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นท่ีปฏิบติักนั ส่วนประเทศอ่ืนไม่เห็น
มี แมป้ระเทศจีนเองจะมีกล่าวถึงการไหวค้รูไวบ้า้งในหนงัสือนิยายบางเร่ือง ก็ท  ากนัเป็นการเฉพาะ
ในบางส านกัเท่านั้น ไม่ไดท้  ากนัทั้งประเทศอยา่งไทย ประเทศไทยเรามีประเพณีการไหวค้รูมาแต่
โบราณ เราไหวค้รูเพราะความเคารพในความเป็นผูรู้้ และความ เป็นผูมี้คุณธรรม คุณสมบัติทั้ ง         
2 ประการของครูตอ้งสอดคล้องสัมพนัธ์กบัคุณธรรมของศิษย ์การเรียนการสอนจึงจะด าเนินไป
ด้วยดี และจากค าปฏิญาณ ท่ีศิษยก์ล่าวต่อหน้าครูในพิธีไหวค้รูน้ี จะท าให้ศิษยร์ะลึกถึงอยู่เสมอ      
แมจ้ะจบการศึกษาอบรมไปแลว้เป็นเวลานานก็ตาม ก็ยงัมีใจระลึกถึงครูอยูด่ว้ยความเคารพยกยอ่ง" 

 การไหวค้รูจึงถือเป็นประเพณีท่ีส าคญัของการเป็นนักมวยไทย ท าให้เกิดความเป็น      
สิริมงคลแก่ทุกฝ่าย ลักษณะของกิจกรรม เช่น การข้ึนครู การครอบครู การไหว้ครูประจ าปี              
มีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไป 
 “การร่ายร าไหวค้รูมวยไทย" เป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึงท่ีบรรพบุรุษไทยแต่โบราณไดเ้ร่ิม
คิด และก่อตั้งข้ึนจากความเช่ือถือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเทพเจา้ท่ีสิงสถิตอยูทุ่กแห่งในสากลจกัรวาล 
ซ่ึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถดลบนัดาลให้มนุษยผ์ูท่ี้กระท าความดีประสบความส าเร็จ 
และช่วยปกป้องคุม้ครองมนุษย ์ตลอดจนสรรพสัตวใ์ห้รอดพน้จากภยัอนัตราย และมีชยัชนะทั้งปวง
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มท่ี 35) 
 ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ 

  1. นัง่ท่าเทพพนม (ระลึกถึงคุณบิดามารดา คุณครูอาจารย ์และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือ) 
  2. กราบเบญจางคประดิษฐ ์3 คร้ัง (ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ)์ 
  3. การถวายบงัคม 3 คร้ัง (ประเพณีปฏิบติัในการแสดงต่อหนา้พระมหากษตัริย)์ 
  4. การร่ายร า ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ ท่านัง่หรือพรหมนัง่ และท่ายนืหรือพรหมยนื 
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 ท่ำทีนิ่ยมใช้ในกำรร่ำยร ำ 
  1. ท่าพรหมนัง่ 
   1.1 ท่าลบัหอกโมกศกัด์ิ 
   1.2 ท่าแม่ธรณีบีบมวยผม 
   1.3 ท่าสาวนอ้ยปะแป้ง 
   1.4 ท่าหงส์เหิร 
  2. ท่าพรหมยนื 
   2.1 ท่าตดัไมข้่มนาม 
   2.2 ท่าพระรามแผลงศร 
   2.3 ท่าพยคัฆด์อ้มกวาง 
   2.4 ท่ายงูร าแพน 

 การบรรเลงดนตรีให้จงัหวะในการไหวค้รู ซ่ึงใช้ "เพลงสะหระหม่าแขก" ส่วนเคร่ือง
ดนตรีไทยท่ีใชบ้รรเลงประกอบดว้ย ป่ีชวา, กลองแขก และฉ่ิง 
 ประโยชน์ 

  1. ปลูกฝังนิสัยใหร้ะลึกและเคารพครูอาจารย ์บิดามารดา และผูใ้หก้  าเนิดมวยไทย 
  2. อนุรักษศิ์ลปะมวยไทยใหค้งไวสื้บไป 
  3. เป็นการอบอุ่นร่างกาย 
  4. เป็นการฝึกสมาธิ เตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ 
  5. เป็นการดูเชิงคู่ต่อสู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



318 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
เร่ือง กำรไหว้ครูและร่ำยร ำมวยไทย 

 

ค ำช้ีแจง 
1. แบบทดสอบมีจ านวน 10 ขอ้  2. ใหน้กัศึกษาท าเคร่ืองหมาย X บนตวัเลือกท่ีถูกตอ้ง 
3. คะแนนเตม็ 10 คะแนน   4. เวลา 10 นาที 
 

 1.  เคร่ืองดนตรีไทยขอ้ใดไม่ไดใ้ชบ้รรเลงดนตรีให้จงัหวะในการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
  ก. ป่ีชวา ข. ฉ่ิง 
  ค. กลองแขก ง. ฉาบ 
 2. เพลงในขอ้ใด ใชบ้รรเลงให้จงัหวะในการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
  ก. เพลงเชิด ข. เพลงบุหลนัชกมวย 
  ค. เพลงสะหระหม่าแขก ง. ถูกทุกขอ้ 
 3. ขอ้ใดคือประโยชน์ท่ีไดรั้บทางดา้นร่างกายจากการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
  ก. เป็นการอบอุ่นร่างกาย ข. เป็นการฝึกสมาธิ 
  ค. รู้จกัรัก เคารพครูอาจารย ์ ง. ตระหนกัในคุณค่าของศิลปะมวยไทย 
 4. ขั้นตอนปฏิบติัของการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย ขอ้ใดถูกตอ้ง  
  1) การร่ายร า 2) นัง่ท่าเทพพนม 
  3) การถวายบงัคม 4) กราบเบญจางคประดิษฐ ์
  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. การถวายบงัคมในการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย มีวตัถุประสงคต์รงตามขอ้ใด  
  ก. เป็นการดูเชิงคู่ต่อสู้ 
  ข. เป็นการฝึกสมาธิ เตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ 
  ค. เป็นประเพณีปฏิบติัในการแสดงต่อหนา้พระมหากษตัริย ์
  ง. เป็นการปลูกฝังนิสัยใหร้ะลึกและเคารพครูอาจารย ์บิดามารดา และผูใ้หก้  าเนิดมวยไทย 
 6. ขั้นตอนปฏิบติัของการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย ขอ้ใดเป็นการอบอุ่นร่างกาย  
  ก. การร่ายร า ข. นัง่ท่าเทพพนม 
  ค. การถวายบงัคม ง. กราบเบญจางคประดิษฐ ์
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 7. ขั้นตอนปฏิบติัของการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย ขอ้ใดสามารถดูเชิงคู่สู้ได ้ 
  ก. การร่ายร า ข. นัง่ท่าเทพพนม 
  ค. การถวายบงัคม ง. กราบเบญจางคประดิษฐ ์
 8. ขอ้ใดคือท่าร่ายร ามวยไทยในลกัษณะของพรหมนัง่ 
  ก. ท่าหงส์เหิร ข. ท่ายา่งสามขมุ 
  ค. ท่าตดัไมข้่มนาม ง. ท่าพยคัฆด์อ้มกวาง 
 9. ขอ้ใดคือท่าร่ายร ามวยไทยในลกัษณะของพรหมยนื 
  ก. ท่าสาวนอ้ยปะแป้ง ข. ท่าพระรามแผลงศร 
  ค. ท่าแม่ธรณีบีบมวยผม ง. ท่าลบัหอกโมกศกัด์ิ 
 10.  เคร่ืองแต่งกายขอ้ใดใส่เฉพาะขณะท าการไหวค้รูและร่ายร ามวยไทย 
  ก. มงคล ข. ฟันยาง 
  ค. สนบัขอ้เทา้ ง. ประเจียด 

 
************************************** 
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ตัวอย่ำงผลงำนสร้ำงสรรค์หัวข้อกำรไหว้ครูและท่ำร่ำยร ำ 
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ตัวอย่ำงแผนกำรสอนรำยวชิำกำรถ่ำยภำพดิจติอลเชิงสร้ำงสรรค์ 
 

ขอ้สอบรายวชิา   468 307 การถ่ายภาพดิจิทลัเชิงสร้างสรรค ์ 
 

ตอนที ่1   ให้นักศึกษำเลือกข้อทีถู่กทีสุ่ด 
1.  กิจกรรมการส่ือสารในขอ้ใดต่อไปน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัภาพเพื่อส่ือความหมาย 

A ศิลปศึกษา 
B ระบบสารสนเทศ 
C การแพทย ์
D กิจการทหาร 
E ผดิทุกขอ้ 

2. ค าพูดท่ีวา่ “ภำพเพยีงภำพเดียว ดีกว่ำค ำพูดพนัค ำ” มีความหมายวา่อยา่งไร 
A ภาพถ่ายหน่ึงภาพถ่ายง่ายกวา่เขียนค าพูดพนัค า 
B จะใชค้  าพูดแค่หน่ึงพนัค านั้นไม่สามารถอธิบายความหมายของค าวา่ภาพถ่ายได ้  
C การจะใชค้  าพูดสักพนัค า ก็ไม่สามารถท าความเขา้ใจกบัผูรั้บสารไดลึ้กซ้ึงได ้
 เท่ากบัการใชภ้าพถ่ายเพียงหน่ึงภาพ 
D การจะบรรยายหรืออธิบายภาพถ่ายดีๆ สักภาพใหอ้ยูใ่นค าพูดเพียงพนัค านั้นเป็น 
 เร่ืองยาก 
E ผดิทุกขอ้ 

3.   การปรับปริมาณแสง มีผลต่อการถ่ายภาพอยา่งไร 
A. มีผลต่อการถ่ายภาพท่ีไดป้ริมาณแสงตามตอ้งการ 
B. มีผลต่อการควบคุมความชดัมากของภาพ 
C.  มีผลต่อการควบคุมความชดันอ้ยของภาพ 
D. มีผลต่อการถ่ายภาพท่ีไดป้ริมาณแสงและความชดัของภาพ 
E. มีผลต่อความชดัของภาพตามท่ีตอ้งการ 

4.  กลอ้งขนาดใหญ่ Large Format Camera ภาพท่ีปรากฏบนฉากรับภาพจะเป็นอยา่งไร 
A ภาพจริงหวักลบั แต่ไม่กลบัซา้ยขวา  
B ภาพจริงหวัตั้ง และกลบัซา้ยขวา 
C ภาพเหมือนจริงเหมือนปรกติ 
D ภาพจริงหวักลบั และกลบัซา้ยขวา  
E ภาพจริงหวัตั้ง แต่ไม่กลบัซา้ยขวา 
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5.  อุณหภูมิแสงแบบ Daylight มีอุณหภูมิสีเท่าใด 
A 4500 °K 
B 4800 °K 
C 5500 °K  
D 3200 °K 
E 7500 °K 

6.  ถา้ตอ้งการอดัภาพจากกลอ้ง Digital ใหส้ัดส่วนของภาพไดข้นาดพอดีกบัหนา้จอมอนิเตอร์เป็น   
   อตัราส่วนขนาดเท่าใด 

A 3 : 2  
B 4 : 6 
C 5 : 7  
D 3 : 4 
E 8 : 10 

7.  ระบบปรับความเร็วชตัเตอร์อตัโนมติัเรียกวา่อะไร 
A Speed Shutter Automatic  
B Shutter Priority 
C Aperture priority  
D Aperture Automatic 
E Speed Shutter Value 

8.  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเวลาใชอ้งคป์ระกอบกบังานโฆษณาคืออะไร 
A  องคป์ระกอบตอ้งไม่โดดเด่นกวา่สินคา้ 
B ตอ้งจดัใหอ้งคป์ระกอบเด่นกวา่สินคา้ 
C องคป์ระกอบตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่สินคา้ 
D องคป์ระกอบตอ้งมีสีสันสดใสกวา่สินคา้ 
E องคป์ระกอบตอ้งมีรูปร่างเหมาะสมกบัสินคา้ 
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9.  ความสมดุลแบบสมบูรณ์แบบมีช่ือเรียกวา่อยา่งไร 
A Super Balance 
B Center Balance 
C Balance to Balance 
D Symmetrical Balance 
E Structure Balance 

10.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ท่ีช่างภาพไดศึ้กษา Lay Out อยา่งละเอียดก่อนการถ่ายท า 
A เพื่อใหง้านถ่ายภาพอยูใ่นขอบข่ายตามท่ีฝ่ายสร้างสรรคก์ าหนด 
B เพื่อใหส้ามารถวางแผนและก าหนดแนวทางขั้นตอนการท างานไดอ้ยา่งชดัเจน 
C เพื่อใหส้ามารถค านวณงบประมาณและค่าใชจ่้ายไดต้ามความเป็นจริง 
D เพื่อใหส้ามารถก าหนดมุมมองใหม่ ๆ ใหก้บัภาพถ่าย 
E เพื่อใหส้ามารถก าหนดถึงอุปกรณ์และเตรียมองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งน ามาใช ้
 ในภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที ่1 
วชิำ 468 307 กำรถ่ำยภำพดิจิทลัเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Photography) 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 พฒันาการและเทคโนโลยีของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพดว้ยดิจิทลั แสงกบัการถ่ายภาพ 
เทคนิคการจดัแสงในสตูดิโอ เทคนิคการจดัท าแบบ (Posing Technique) หลกัการจดัองค์ประกอบ
ภาพเทคนิคการถ่ายภาพประกอบต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพโฆษณา การถ่ายภาพเพื่อชีวิตและสังคม 
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ ทั้ งจากกระบวนการในห้องมืดและจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

กจิกรรมกำรสอน 
 โจทยท่ี์ก าหนดคือ “อนุสาวรีย”์ ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีสะทอ้นแสงได้น้อย และวดัแสงไดย้าก
เน่ืองจากมีสภาพแสงท่ีซับซ้อนมีความเปรียบต่างสูงเน่ืองจากสภาพแสงระหว่างวตัถุท่ีจะถ่ายกบั
ฉากหลงัมีความแตกต่างมาก ผูถ่้ายจึงตอ้งมีความเขา้ใจ และการแกไ้ขปัญหาตลอดจนการน าเสนอ
ใหมี้ความสนใจ 
 

ช่ือเร่ืองกำรก ำหนดโจทย์และกำรตีควำมหมำยส ำหรับกำรถ่ำยภำพอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 วตัถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน  
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจการก าหนดโจทยส์ าหรับการเลือกส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายภาพ

กิจกรรมการสอน 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate Creative Thinking: S)  
 1.  อาจารยแ์จง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง การก าหนดโจทยส์ าหรับการถ่ายภาพ 

 2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยใหน้กัศึกษาบอกเล่าถึงอนุสาวรียท่ี์นกัศึกษารู้จกัและอธิบายท่ีมา
ในการเลือก 

 3. อาจารยใ์หน้กัศึกษาอธิบายถึงคุณลกัษณะ สภาพภูมิทศัน์ของอนุสาวรียน์ั้น ๆ  
 ขั้ น ท่ี  2 ขั้ นน าเข้าสู่แนวความคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work 
Concept : I) เป็นการแนะน าใหรู้้จกัแนวคิดในการสร้างสรรคง์าน 

 1. อาจารยแ์นะน าความรู้เก่ียวกบัการวเิคราะห์โจทย ์ส าหรับการถ่ายภาพ 
 2. อาจารยแ์นะน าเก่ียวกบัการก าหนดมุมมองในการเลือกวตัถุส าหรับการถ่ายภาพ 
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 ขั้นท่ี 3  ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L) 
 1. ให้นักศึกษาเลือกแหล่งอนุสาวรีย์ท่ีสนใจ โดยก าหนดหัวข้อโจทย์การถ่ายภาพ
อนุสาวรียท่ี์นกัศึกษาสนใจ  
 2. ให้นักศึกษาเขียนถึงเหตุผล การวิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงเลือกอนุสาวรีย ์การส่ือสาร 
ความประทบัใจ และคุณค่าของอนุสาวรีย ์ 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) 
 1. ให้นักศึกษาน าเสนอการเลือกอนุสาวรีย์ท่ีนักศึกษาสนใจ โดยให้น าเสนอว่าได้
ก าหนดวตัถุท่ีจะถ่ายจากส่ิงใดค านึงถึงอะไรท่ีจะส่ือสาร  

 2. ก าหนดการประเมินคุณค่าของงานท่ีจะตอ้งถ่ายภาพ 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและสะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A)  

 1. ให้นักศึกษาร่วมชั้นเรียนอภิปรายร่วมกบัผูส้อนว่าคุณค่าของงานนั้นจะเกิดข้ึนได้
อยา่งไร 
 2. การก าหนดโจทย ์การตีความหมายเพื่อการส่ือสารจะมีแนวทางอยา่งไร ก่อนลงพื้นท่ี
จริง  
 

ช่ือเร่ืองกำรถ่ำยภำพตำมแนวควำมคิดในกำรส่ือควำมหมำย 
 วตัถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน  
 เพื่อใหผู้เ้รียนอธิบายความคิดในการส่ือความหมายดา้นการถ่ายภาพได ้
 กจิกรรมกำรสอน 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate Creative Thinking: S)  

 1. อาจารยแ์จง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง การส่ือความหมายดา้นการถ่ายภาพ 
 2. อาจารยเ์ปิดวดิีทศัน์การส่ือสารดา้นการถ่ายภาพ   

 ขั้นท่ี 2 ขั้ นน าเข้าสู่แนวความคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work 
Concept : I) เป็นการแนะน าใหรู้้จกัแนวคิดในการสร้างสรรคง์าน 
 1. อาจารยใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการส่ือความหมายส าหรับการถ่ายภาพ  
 2. อาจารยใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์สารส าหรบการถ่ายภาพ กลุ่มเป้าหมายในการ
ดูภาพถ่าย  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L) 
 1. ใหน้กัศึกษาบอกเล่าประสบการณ์ในการถ่ายภาพอนุสาวรียจ์ากโจทยท่ี์ไดก้ าหนดให้
ในกิจกรรมคร้ังท่ี 1  
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 2. ให้นักศึกษาเขียนแผนผงัการวิเคราะห์สภาพแสงตามท่ีนักศึกษาไดไ้ปถ่ายภาพมา 
โดยก าหนดเป็นแบบร่างของอนุสาวรียต์ามโจทยท่ี์อาจารยก์  าหนดขอบข่าย 

 ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) 
 1. ให้นกัศึกษาน าเสนอภาพอนุสาวรียผ์ลการวิเคราะห์สภาพแสงในงานของตนเองโดย
น าเสนอเป็นแบบร่างการวเิคราะห์สภาพแสงและการส่ือความหมายส าหรับการถ่ายภาพ 

 2. ใหน้กัศึกษาอธิบายการเลือกใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพตามสภาพแสงนั้น ๆ  
 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและสะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A)  

 ให้นกัศึกษาร่วมชั้นเรียนอภิปรายร่วมกบัผูส้อนอธิบายการส่ือความหมายส าหรับการ
ถ่ายภาพ ท่ีนกัศึกษาเลือก โดยให้เพื่อร่วมชั้นเรียนอภิปรายร่วมกนั และน าเสนอแนวทางก่อน   จะ
เห็นภาพจริงในขั้นตอนต่อไป 
 
ช่ือเร่ืองกำรน ำเสนอภำพถ่ำยเพ่ือส่ือควำมหมำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

 วตัถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเสนอภาพถ่ายไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 กจิกรรมกำรสอน 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน (Stimulate Creative Thinking: S)  
 1. อาจารยแ์จง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง การน าเสนอการส่ือความหมาย 
 2. อาจารยแ์จง้เกณฑแ์ละหลกัการวดัประเมินผล  
 3. อาจารยแ์นะน าผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินผลงาน 

 ขั้ น ท่ี  2 ขั้ นน าเข้าสู่แนวความคิดการสร้างสรรค์งาน (Introducing Creative Work 
Concept : I) 
  อาจารยใ์ห้ความรู้การของการน าเสนอท่ีดี หลกัการน าเสนอ ขอ้สังเกต และส่ิงท่ีควร
ค านึงถึงการน าเสนอ  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ โดยการปฏิบติั (Learning by Doing: L) 
 1. ใหน้กัศึกษาก าหนดแนวทางการน าเสนอโดยก าหนดแนวคิดหลกัร่วมกนั 

 2. ให้นัก ศึกษาแบ่ งก ลุ่มการน าเสนอภาพอนุสาวรีย์โดยแบ่ งเป็น  อนุสาวรีย์
พระมหากษตัริย ์และบุคคลส าคญั  
  ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอผลงาน (Presenting Creative Work: P) 
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 1. ให้นักศึกษาน าเสนอภาพอนุสาวรีย์จากภาพถ่ายจริง โดยให้อธิบายถึง การเลือก
อนุสาวรีย์หลักการส่ือความหมาย การเตรียมอุปกรณ์  การวิ เคราะห์สภาพแสง แบบร่าง                 
การเตรียมการก่อนการถ่ายภาพ ระหวา่งการถ่ายภาพ และหลงัการถ่ายภาพ 
 2. ให้นกัศึกษาอธิบายการน าภาพถ่ายไปใชส้ าหรับการจดัแสดง การสร้างคุณภาพจาก
ภาพถ่ายหลงัการถ่ายภาพ การน าเสนอผา่นส่ือในรูปแบบต่าง ๆ  

 ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินและสะทอ้นผล (Assessing and Reflecting: A)  
 1. ใหน้กัศึกษาร่วมชั้นเรียนอภิปรายร่วมกบัผูส้อนโดยใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ผลงานของ
ตนเอง การวพิากษผ์ลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 2. ให้ผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับปรุงแนวทางการถ่ายภาพ
ต่อไป 
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บรรยำกำศกำรสอน หัวข้อกำรถ่ำยภำพตำมแนวคิดกำรส่ือควำมหมำย 
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ผลงำนนักศึกษำ หัวข้อกำรถ่ำยภำพตำมแนวคดิกำรส่ือควำมหมำย 
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ภำพบรรยำกำศในกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน 
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ภำพบรรยำกำศในกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน (ต่อ) 
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นักศึกษำช่วยกนัจัดบอร์ดนิทรรศกำร 
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นักศึกษำช่วยกนัจัดบอร์ดนิทรรศกำร (ต่อ) 

 

 
                                       
 

นกัศึกษาจดัเสวนาเร่ืองวฒันธรรมและงานศิลปกรรมจีน 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล นายอติยศ  สรรคบุรานุรักษ ์
 
ทีอ่ยู่ 214/16  หมู ่1  หมู่บา้นธารทิพย ์ ต าบลโพรงมะเด่ือ  อ าเภอเมือง 
  จงัหวดันครปฐม 73000 
 
ทีท่ ำงำน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  เลขท่ี 6  
 ถนนราชมรรคา ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอเมือง 

 จงัหวดันครปฐม 73000 
 

ประวตัิกำรศึกษำ  
 พ.ศ.  2547 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาประติมากรรม  

 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาประติมากรรม 

 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน 
  กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ประวตัิกำรท ำงำน 
 พ.ศ. 2547- 2556   อาจารยป์ระจ าแผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 พ.ศ. 2557 –ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 




