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This research aims 1) to study and develop for an effectiveness of art criticism activities to
develop aesthetic and assessment for secondary students, 2) to compare the aesthetics and values before and
after utilizing art criticism activities to develop aesthetic and assessment for secondary students, and 3) to
investigate the students’ satisfaction after being taught with art criticism activities to develop aesthetic and
assessment for secondary students. The experimental group consisted of 21 students in Mathayomsuksa 5/2 of
Tharnpanya school, Bangkok. The study was conducted with 16 periods, in 2016, in the first semester of the
school year. The instruments of this study were 1) interview form 2) lesson plans, additional art courses of
visual arts and the activities in each learning 3) aesthetic evaluation 4) Evaluate assessment, and 5) the students’
satisfaction after being taught with art criticism activities.
The findings of the study were as follows:
1. Art criticism activities to develop aesthetic and assessment for secondary students reached the
efficiency that compared the percentage of formative assessment score = 82.03 with the summative assessment
score = 84.60 Which was higher than the established requirement of 80/80
2. Aesthetic scores and evaluate scores of the students before and after utilizing art criticism
activities to develop aesthetic and assessment for secondary students in posttest were significantly higher than
pretest scores at .05 level.
3. The students’ satisfaction towards art criticism activities was at the highest level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปั จจุ บันมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล เพื่อให้ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปั จจุบนั ซึ่งเป็ นยุคแห่ งความเจริ ญก ้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศิลปะมีการพัฒนารู ปแบบความงาม
ด้า นสุ นทรี ยภาพ ซึ่ งเน้นทักษะการประเมินค่ า และทักษะการคิ ด สร้า งสรรค์อนั เป็ นทักษะขั้นสู ง
มากกว่าการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกในรู ปแบบเหมือนจริ ง ในการสร้า งสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนา
การศึ กษาจึ ง เป็ นหั ว ใจหลัก ที่ จ ะเป็ นแนวทางในการสร้ า งคุ ณ ภาพเยาวชนของชาติ ไ ปสู่ ค วาม
เจริ ญกา้ วหน้า ในระดับสากลในศตวรรษที่ 21 นี้ มนุ ษย์ถือว่า เป็ นทรัพยากรที่ สาคัญที่ สุด ในการ
แข่ งขันในโลกธุ รกรรมสมัยใหม่ ดังนั้น สิ่ งแรกที่ ค วรรี บเร่ ง คื อ จะต้องพัฒนาคนรุ่ นใหม่ให้ มี
ศักยภาพเพื่อให้ทดั เทียมก ับอารยประเทศ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) เป็ นวิชาที่ ประกอบด้ว ยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิที่ช่วยพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมีค วามคิ ด ริ เริ่ มสร้า งสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่ นชม
ความงาม มีสุนทรี ยภาพ ความมี คุ ณ ค่ า ซึ่ งมีผ ลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตมนุ ษย์ กิจกรรมศิล ปะช่ ว ยพัฒนา
ผูเ้ รี ยนทั้งทางร่ างกายจิ ต ใจ สติ ปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาไปสู่ การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง อัน เป็ นพื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ ได้ โดยมี
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย การเรี ยนรู ้จ ะเกิด ขึ้ นโดยสมบู รณ์ ได้ต ้องขึ้ นอยู่กบั การจัด
เนื้อหาสาระ และกิจ กรรม สอดคล้องกบั ความถนัด ความแตกต่ า งของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวน
การคิ ด การจัด การเผชิ ญสถานการณ์ แ ละการประยุกต์ใช้ เพื่อป้ องกนั และแกไ้ ขปั ญหาให้ผูเ้ รี ย น
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น และเกิด การใฝ่ รู ้อย่า งต่ อเนื่ อง
ผสมผสานระหว่ า งสาระความรู ้ ต่ า ง ๆ อย่า งสมดุ ล รวมทั้ง ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ค่ า นิ น ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ธนิตย์ เพียรมณี วงศ์, 2556: 1)
ตามที่ ปรากฏในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่ว ไป
ความมุ่งหมายและหลักการ มาตราที่ 7 ในกระบวนการเรี ยนรู ้ต้องมุ่งปลูกฝั งจิ ตสานึ กที่ ถูกต้อ ง
เกีย่ วก ับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รู ้จักรักษา
และส่งเสริ มสิทธิหน้าที่เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษย์
1
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มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย รู ้จักรักษาผลประโยชน์ส่ว นรวม และของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ลปะ วัฒ นธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่น ภูมิ ปัญ ญาไทย และ
ความรู ้อนั เป็ นสากล ตลอดจนอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม มีค วามสามารถในการ
ประกอบอาชี พรู ้จ ักพึ่ง ตนเอง มีค วามริ เริ่ มสร้า งสรรค์ ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ด ้ว ยตนเองอย่า งต่ อเนื่ อ ง
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ, 2542: 4)
การพัฒ นาหลัก สู ต รจึ ง จ าเป็ นต้อ งค านึ งถึ ง ข้อ มู ล ทางสัง คมและวัฒ นธรรมที่ เ ป็ น
ปั จ จุ บันอยู่เสมอ จึ ง จะท าให้ ห ลักสู ต รทัน ต่ อเหตุ ก ารณ์ และมี ค วามสอดคล้องก บั สภาพสังคม
ปั จ จุ บัน และวิ สัย ทัศ น์ห ลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 กลุ่ม สาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ มีสาระสาคัญ คื อ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยน
เกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสาคัญ คื อ ทัศนศิลป์ มีค วามรู ้
ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้า งและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ จากจิ นตนาการ
โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปิ นในการสร้า งงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุ ณ ค่ า งานทัศนศิลป์ เข้า ใจความสัมพันธ์ระหว่า ง
ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุ ณค่างานศิลปะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภู มิปัญญาไทย และสากล ชื่ นชม ประยุกต์ ใช้ในชี วิตประจาวัน (หลักสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 1)
ในการจัดการเรี ยนการสอนสู่ผเู ้ รี ยนนั้น ครู ผสู ้ อนควรค านึ งถึงทักษะเพื่อการด ารงชี วิต
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อจะได้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องก ับโลกยุคใหม่ เช่น ทักษะด้า นการเรี ยนรู ้แ ละ
นวัต กรรมจะเป็ นตัว กาหนดความพร้อมของนักเรี ยนในการเข้า สู่ การทางาน ซึ่ งมีค วามซับซ้อน
เพิ่ม ขึ้ นในโลกปั จ จุ บันทัก ษะด้า นนี้ ได้แ ก่ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกป้ ั ญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
และการสื่อสารและความร่ ว มมือ (Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยี ทุกวันนี้เราอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ข ับเคลื่อนด้ว ยสื่ อและเทคโนโลยี ซึ่ งจะเห็ นได้
จากการเข้า ถึ ง ข้อมู ล ข่ า วสารจ านวนมากมาย การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ด้า นเทคโนโลยี
การศึกษา และความสามารถในการเชื่ อมโยงกนั และการมีส่ว นร่ ว มในอัต ราที่ ไม่เคยเกิด ขึ้ นมา
ก่อนพลเมืองและแรงงานที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถแสดงทักษะการคิ ด อย่า งมีวิจารณญาณและ
ปฏิบตั ิงานได้หลากหลาย เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะด้า นสื่ อ (Media
Literacy) และทักษะด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information, Communications
and Technology, Literacy) รวมถึง ทักษะชี วิต และอาชี พ ชี วิต และสภาพการท างานในทุ กวัน นี้
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จ าเป็ นต้องมีทัก ษะการคิ ด และองค์ ค วามรู ้เพิ่ มขึ้ นมากมายความสามารถในการทางานในยุค ที่
แข่ งขัน กนั ด้า นข้อมูล ข่ า วสาร และการด ารงชี วิต ที่ มีค วามซ้ า ซ้อนให้ประสบความสาเร็ จ ได้น้ ัน
จ าเป็ นที่ นั ก เรี ย นต้ อ งใส่ ใ จอย่า งเคร่ งครั ด ในการพัฒ นาทัก ษะชี วิ ต ต่ อ ไปนี้ ให้ เ พี ย งพอ เช่ น
ความยืด หยุ่นและความสามารถในการปรั บตัว (Flexibility and Adaptability) การริ เ ริ่ มและ
การกาก ับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้า มวัฒนธรรม
(Social and Cross-Cultural Skills) การมีผลงานและความรับผิด ชอบตรวจสอบได้ (Productivity
and Accountability) และภาวะผู ้น าและความรั บ ผิ ด ชอบ (Leadership and Responsibility)
(สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน, 2545)
แนวคิดในการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็ นสิ่ งที่ ท้า ทายสาหรับผูส้ อน และเด็กในการเรี ยนรู ้
“ศิลปะ” (องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ความปลอดภัย ประวัติศาสตร์ ศิลป์ /สุ นทรี ยศาสตร์ และ
การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เทคนิคในการสร้า งผลงานศิลปะ) ซึ่ งสาระสาคัญในการจัด การเรี ยนรู ้ศิลปะ
สาหรับเด็ก คือ เด็กสามารถ “เชื่อมโยง” “ค้นหาตรวจสอบ” และ “ประยุกต์ ” ในแนวความคิ ด ที่
กว้างขวาง จากการเรี ยนรู ้ศิลปะในการส่งเสริ มเด็กให้เกิด การเรี ยนรู ้ จากการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ศิลปะทั้งระยะสั้นและระยะยาวขึ้ นอยู่กบั การเน้นย้ า ในสาระที่ ผูส้ อนต้องการให้เด็กเกิด การเรี ยนรู ้
จากกระบวนการทางศิล ปะ ดัง นั้น การที่ จ ะจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้บ รรลุ ว ตั ถุ ประสงค์
ผูส้ อนควรมีหลักและแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ศิลปะ ซึ่งหลักแนวคิดการสอนศิลปะที่ สาคัญ คื อ
ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE) ที่ ได้รับการพัฒนาจากสถาบันเกตตี้
(Getty Institute) สหรัฐ อเมริ กา ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1900 ทฤษฎีน้ ี เน้นแบบแผนการเรี ยนการสอน
ศิลปศึก ษา 4 แกน คื อ 1) แกนศิ ลปะปฏิ บัติ (Art Production) 2) แกนประวัติ ศาสตร์ ศิ ลป์ (Art
History) 3) แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) และ 4) แกนสุ นทรี ยศาสตร์ (Aesthetics) ทฤษฎีน้ ี เน้น
แนะนาการเรี ยนการสอนศิ ลปะให้ค รอบคลุมทั้ง 4 แกน ให้น้ า หนักแต่ ละแกนให้เหมาะสมก บั
ช่วงชั้นการศึกษา การสอนในทฤษฎีการสอนแบบบูรณาการ (DBAE) เช่น ในวิชาศิลปวิจารณ์ ค วรมี
การนารู ปแบบของผลงานใหม่ ๆ มาศึกษา เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้อภิปรายและวิเคราะห์ ผลงานถึง
สิ่งที่สะท้อนถึงสังคมร่ วมสมัย โดยที่ผสู ้ อนควรจะมีพ้ืนความรู ้ ความเข้า ใจในมาตรฐานการตัด สิ น
คุ ณ ค่ า รวมถึงลัก ษณะของศิ ลปะสมัยใหม่เป็ นอย่า งดี ผลงานศิลปะสมัย ใหม่ มกั มีรู ปแบบที่ เป็ น
เอกลักษณ์และบ่งบอกถึงความนึกคิดของศิลปิ นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาหนึ่ ง (วิสูตร โพธิ์ เงิ น,
2556: 19-20)
ทฤษฎีการสอนด้านศิลปวิจารณ์ใช้ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ด มันด์
เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman, 1972) เฟลด์แมน แถลงว่า ทฤษฎีข องเขามุ่งที่ จะสร้า ง
หลักการในการตี ค วาม และประเมินผลงานศิลปะจุ ด มุ่งหมายหลักของทฤษฎีน้ ี คื อ ความเข้า ใจ
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(Understanding) และความชื่นชม (Delight) ในศิลปะ จากทฤษฎีศิลปศึ กษา การจัด กิจกรรมศิลปะ
สาหรับเด็ก ต้องคานึงถึงหลักการทางศิลปศึกษาทั้ง 4 แกน มาบู รณาการในการวางแผนกิจ กรรม
ซึ่งการใช้ทฤษฎีศิลปศึกษาในแต่ ละกิจ กรรมไม่จ าเป็ นต้องใช้ให้ค รบทั้ง 4 แกน สิ่ งที่ ต ้องค านึ งถึง
สาหรับผูส้ อน คือ การเป้ าหมาย หรื อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมจะต้องการมุ่งเน้นสิ่ งใดให้กบั เด็ก
เฟลด์แมน อธิบายความหมายถึงคาว่า ความเข้าใจ ว่าบุคคลที่ได้รับการฝึ กฝนให้มีความเข้าใจต่ องาน
ศิลปะจะสามารถ “อ่านข้อมูล” ต่าง ๆ ทางศิลปะออก และข้อมูลต่าง ๆเหล่า นี้ เป็ นสิ่ งที่ จ ะไขไปสู่
การวิเคราะห์ แ ละตัด สิ นงานศิลปะ เขากล่า วว่ า ข้อมูลในที่ น้ ี เป็ นข้อมูลด้า นคุ ณ ภาพของผลงาน
ศิลปะ มิใช่ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ หรื อโบราณคดี ไม่เกีย่ วข้องใด ๆ ก ับความเก่า แก่ หรื อแม้มีค่ า
เชิงโบราณวัตถุ ผูว้ ิจารณ์จะต้องหาทางทาความเข้าใจและเข้าถึงเหตุและผลของงานศิลปะชิ้ นนั้น ๆ
ให้อะไรแก่ตนเอง ส่วนความชื่ นชมนั้นเฟลม์แมน อธิ บายว่า เมื่อบุ ค คลบังเกิด ความเข้า ใจในผลงาน
ศิ ล ปะชิ้ น นั้น ๆ ย่อ มจะบัง เกิด ความพึ ง พอใจ ชื่ น ชมในผลงานชิ้ น นั้น ตามมาด้ว ย (มะลิ ฉั ต ร
เอื้ออานันท์, 2543: 34)
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาการคิ ด ขั้นสู งนั้น
อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องมีค วามเชี่ ยวชาญการจัด การเรี ยนการสอนด้า นศิลปศึกษา นักวิจารณ์ ศิลปะ
และศิลปิ น มีความเห็นว่า ในด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิ บายวิจารณ์
งานโดยผ่านการคิ ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้า นเนื้ อหาสาระ ฝึ กการคิ ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แสดงความคิด เห็ นต่ อผลงานศิลปะ โดยให้เนื้ อหาสอดคล้องกบั บริ บททางสังคม และวัฒนธรรม
ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรี ยนการสอน ฝึ กการวิเคราะห์ ตีความ แสดงความคิ ด เห็ นถ่า ยทอด
แนวความคิ ด อย่า งมีเ หตุ ผ ล และควรให้ นัก ศึ กษาได้ทางานศิ ลปะปฏิ บัติ แล้ว น ามาวิจ ารณ์ ใ น
ชั้นเรี ยน ด้านวิธีการสอนให้นักศึกษานาเสนอผลงานในชั้นเรี ยนแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ นทั้งของ
นักศึกษาและผูส้ อน เปิ ดโอกาสให้ซักถามโต้ตอบ ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม และด้า นการวัด และ
ประเมิ น ผล ฝึ กเชื่ อ มโยงบู ร ณาการหลัก การทางศิ ล ปะ สามารถอธิ บ ายปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และแนวทางในการพัฒนาผลงาน (ธนวัฒน์ ก ันภัย, 2554: 224)
จากที่ กล่ า วมาข้า งต้นนี้ จะเห็ นได้ว่า การจัด กิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ นอกจากสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันแล้ว ยังสามารถบู รณาการ เชื่ อมโยงไปยังศาสตร์ ต่า ง ๆ ทั้งยัง
ช่ ว ยส่ งเสริ มทักษะการประเมิ นค่ า และทักษะการคิ ด สร้า งสรรค์ ซึ่ งเป็ นทักษะการคิ ด ขั้นสู งที่ มี
ความสาคัญต่อการดารงชี วิต ในศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากโลกยุค ใหม่ เป็ นโลกแห่ งการสร้า งสรรค์
อย่างไร้พรมแดน ไม่มีขี ด จ ากดั มีการเปลี่ยนแปลง และกา้ วหน้า ไปอย่า งรวดเร็ ว ดังนั้น ผูว้ ิจ ัย
มีความสนใจศึกษาเรื่ อง “การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมิน ค่ า
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5”
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบสุ นทรี ยะ และการประเมินค่ า ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้กจิ กรรม
ศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผูเ้ รี ย นในการจัด กิจกรรมศิ ลปวิจ ารณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
สมมติฐานของการวิจัย
1. กิจ กรรมศิล ปวิ จ ารณ์ เ พื่อส่ งเสริ ม สุ น ทรี ยะและการประเมิ นค่ า ส าหรับนักเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ 80/80
2. ผลประเมินสุนทรี ยะและการประเมินค่า หลังการกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ ม
สุนทรี ยะ และการประเมินค่าสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 อยู่ในระดับสู ง ก่อนการใช้
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ
3. ผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่าอยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใช้ในวิจัย คื อ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนฐานปั ญญา
จานวน 98 คน (โรงเรี ยนฐานปั ญญา, 2559)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั คื อ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 แผนการเรี ยน
ศิลป์ ค านวณ โรงเรี ยนฐานปั ญญา กรุ งเทพฯ ปี การศึก ษา 2559 ภาคเรี ยนที่ 1 จ านวน 21 คน
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัว แปรต้ น คื อ การพัฒ นากิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ มสุ น ทรี ย ะและ
การประเมินค่าสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ระดับสุนทรี ยะในนักเรี ยน
2.2 การประเมินค่าในนักเรี ยน
2.3 ความพึงพอใจโดยใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์
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3. ระยะเวลาดาเนินการวิจยั
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล และทดลองในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ กษา 2559 สัปดาห์ ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้ง หมด
16 คาบเรี ยน
4. เนื้อหา
4.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
4.1.1 มาตรฐาน ศ 1.1
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิ ด สร้า งสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจ ารณ์ คุ ณค่ างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิ ดต่ องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่ นชม
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4.1.2 มาตรฐาน ศ 1.2
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่า งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ น
คุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
4.2 ตัวชี้วดั
วิเคราะห์ แ ละอธิ บายจุ ด มุ่งหมายของศิลปิ นในการใช้ทัศนธาตุ วัสดุ อุปกรณ์
และเทคนิคของศิลปิ นในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ และสื่อความหมายในรู ปแบบต่ า ง ๆ มีทักษะ
และเทคนิคในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ โดยใช้กระบวนการที่ สูงขึ้ นในการสร้า งงานทัศนศิลป์ ประเมิน
และวิจ ารณ์ งานทัศนศิ ลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ ศิลปะ รวมถึ งการสร้า งสรรค์งานทัศนศิล ป์
โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ
4.3 สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
ศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิ ค ของ
ศิล ปิ นในการแสดงออกทางทัศ นศิล ป์ เทคนิ ค วัสดุ อุ ปกรณ์ กระบวนการในการสร้า งงาน
ทัศนศิลป์ จุดมุ่งหมายของศิลปิ นในการเลือกใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ เทคนิ ค และเนื้ อหา ในการสร้า งงาน
ทัศนศิลป์ ทฤษฎีการวิจ ารณ์ ศิลปะ และการสร้า งงานทัศนศิลป์ จากแนวคิ ด และวิธีการของศิลปิ น
โดยนาทฤษฎีศิลปศึกษาเป็ นเกณฑ์ในการจัด หน่ ว ยการเรี ยนรู ้สู่ผูเ้ รี ยน ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 3 หน่วย ดังนี้
4.3.1 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 สุนทรี ยศาสตร์/การวิจารณ์
4.3.1.1 ประเภทของงานศิลปะ
4.3.1.2 เทคนิควิธีการสร้างงาน
4.3.1.3 หลักองค์ประกอบศิลป์ (ชิ้นงาน : ทัศนศิลป์ 2 มิติ)
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4.3.1.4 หลักการวิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
(ใบงาน: วิจารณ์ภาพโมนาลิซ่า ของ Leonardo Da Vinci)
4.3.2 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกในยุค สมัยที่สาคัญ
4.3.2.1 Renaissance (Michelangelo Buonarroti)
ความเป็ นมาและลักษณะของศิลปะในยุค Renaissance
ความแตกต่างของงานจิตรกรรมและประติมากรรม
ประวัติและผลงานของ Michelangelo Buonarroti
วิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman (ใบงาน:
วิจารณ์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของ Michelangelo Buonarroti)
4.3.2.2 Realism (Edouard Manet)
ลักษณะของศิลปะในยุค Realism
ประวัติและผลงานของ Edouard Manet
วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman (รายงาน:
ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่สาคัญ)
4.3.2.3 Modernism
ที่มาและแนวคิดของศิลปะยุค
4.3.2.4 Modernism
ลักษณะของศิลปะในยุค Post-Impressionist
ประวัติและผลงานของ Vincent Van Gogh
ความเป็ นมาของศิลปะไทยร่ วมสมัย
ประวัติและผลงานของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman (นาเสนอ:
ศิลปะตะวันตกในยุค สมัยที่ สาคัญ และออกแบบงานศิลปะโดยใช้เทคนิ ค วิธีการของศิลปิ นที่ ตน
ชื่นชอบ)
4.3.3 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ศิลปะปฏิบตั ิ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์ แ ละวิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ Feldman
4.4 รู ปแบบกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
4.4.1 การบรรยาย (Description)
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4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

การวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal analysis)
การตีความ (Interpretation)
การประเมินหรื อตัดสิน (Evaluation or Judgment)
การสร้างสรรค์ผลงาน
การวิจารณ์และประเมินค่าผลงานทัศนศิลป์

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งการพัฒ นากิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เพื่อ ส่ ง เสริ ม สุ น ทรี ย ะและการ
ประเมินค่าสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีดงั นี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1.1 คุณภาพผูเ้ รี ยนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1.1.1 รู ้ แ ละเข้ า ใจเกีย่ วก บั ทั ศ นธาตุ และหลัก การออกแบบ ในการสื่ อ
ความหมาย สามารถใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะ
และเทคนิคในการใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ แ ละกระบวนการที่ สูงขึ้ นในการสร้า งงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์
เนื้ อหาและแนวคิ ด เทคนิ ค วิธีก าร การแสดงออกของศิลปิ นทั้ง ไทยและสากล ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีต่ า ง ๆ ในการออกแบบสร้า งสรรค์ งานที่ เหมาะสมกบั โอกาส สถานที่ รวมทั้ง แสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วก ับสภาพสังคมด้วยภาพล้อเลียนหรื อการ์ ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์ คุ ณ ค่ า
งานทัศนศิลป์ ด้วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ
1.1.2 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออก และรู ปแบบ
ตะวันตก อิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาระหว่างประเทศ ที่มีผลต่ อการสร้า งสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ ในสังคม
1.2 สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
หลักสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิด
สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.2.1 ความสามารถในการสื่อสาร
1.2.2 ความสามารถในการคิด
1.2.3 ความสามารถในการแก ้ปั ญหา
1.2.4 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
1.2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
1.3 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
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สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้ า งสรรค์ ง านทัศ นศิล ป์ ตามจิ น ตนาการ และความคิ ด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิ ด ต่ องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้า ใจความสัมพันธ์ระหว่า งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม เห็ นคุ ณ ค่ า งานทัศนศิลป์ ที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
2. ทฤษฎีสุนทรี ยศึกษา (Aesthetic Education) ของแฮรี โบรดี (Harry Broudy, 1972)
การวางแผนเลือกสื่อสาหรับสอนที่มีมาตรฐานของคุณสมบัติ 4 ด้า น คื อ การรับรู ้ผสั สะ โครงสร้า ง
ความรู ้สึกและเทคนิควิธีการ สื่อ (Media) ในที่น้ ีหมายถึง วัสดุที่ใช้ในการสร้า งสรรค์ผลงานศิลปะ
เช่น ดินเหนียว สี และหมายถึง ประเภทหรื อหมวดของศิลปะ ซึ่ งในที่ น้ ี คื อหมวดศิลปะในแขนง
ของทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ที่ จะนามาเป็ นตัว อย่า งในการเรี ยน
ผูว้ างแผนหลักสูตรเลือกสื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติในด้าน 4 ด้านนี้ที่เหมาะสมที่ จ ะใช้ในการเรี ยนการสอน
ศิลปะ คุณสมบัติ 4 ด้านนี้มีความหมายดังนี้
2.1 สื่ อที่ มี คุ ณ สมบัติด ้า นส่ ว นประกอบการรับรู ้ (Sensory Properties) หมายถึ ง
คุ ณ สมบัติด ้า นส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ทางทัศน์ (Visual Elements) ได้แ ก่ สี เส้น รู ปร่ า ง รู ปทรง
และพื้นผิว เป็ นต้น
2.2 สื่อที่มีคุณสมบัติดา้ นโครงสร้า ง (Formal Properties) คื อ คุ ณ สมบัติที่เกิด จาก
การเชื่อมโยงส่วนประกอบเหล่า นั้นเข้า ด้ว ยกนั (Organization of Elements หรื อ Structure of Art)
เช่น จังหวะลีลา ความสมดุล สัดส่วน ความขัดแย้ง ความสอดคล้อง และจุดเด่น-ด้อย
2.3 สื่อที่มีคุณสมบัติดา้ นความรู ้สึก (Expressive Properties) คือ คุณสมบัติที่ผลงาน
ศิลปะชิ้นนั้นให้ความรู ้สึกอารมณ์แก่ผดู ้ ู เช่น รู ้สึกสงบ รู ้สึกสดชื่น ร่ าเริ ง และรู ้สึกรุ นแรงรวดเร็ว
2.4 สื่ อ ที่ มี คุ ณ สมบัติ ด ้า นเทคนิ ค (Technical Properties) คื อ ผลงานศิ ล ปะนั้น
แสดงให้เห็ นวิธี การหรื อเทคนิ ค เด่ นชัด ภาพจิ ตรกรรมบางภาพแสดงร่ อ งรอยของที แ ปรงหรื อ
รอยพู่ก ันที่ตวัดไปมารวดเร็ว รอยแปรงหยาบ บางภาพเกลี่ยนุ่ มนวลเนี ยน ไม่มีรอยแปรง (พู่กนั )
ปรากฏประติมากรรมบางชิ้นเห็นรอยสลักเด่นชัด บางชิ้ นรู ้ว่า เป็ นงานปะเชื่ อมโลหะ บางชิ้ นแสดง
ว่า หลอม หรื อเทคนิ ค จิ ต รกรรมประเภทปะติ ด (Collage) เหล่า นี้ เป็ นต้น (มะลิฉัต ร เอื้ออานันท์,
2543: 66-67)
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3. ทฤษฎีพฒั นาการสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สนั
ในปี 1987 เป็ นรู ปแบบที่พฒั นาจากการศึกษา ในปี ค.ศ. 1976 และ 1978 ลักษณะ
ของการศึ กษา ในปี 1976 มีระดับ การพัฒนาสุ น ทรี ยภาพ 4 ระดับ และปี ค.ศ. 1978 มีร ะดับ
การพัฒ นาสุ น ทรี ย ภาพ 6 ระดับ แต่ ภ ายหลัง ได้ป รับ ปรุ ง เป็ น 5 ระดับ ซึ่ ง ถื อ เป็ นพื้น ฐานของ
การพัฒนาสุ นทรี ยภาพ ลักษณะของระดับ มีจุ ด เด่ นบนพื้นฐานแนวโน้มเกีย่ วกบั การตอบรับของ
สิ่ งเหล่า นี้ คื อ เนื้ อหา การแสดงออก สื่ อ รู ปร่ า งและรู ปแบบ และการประเมินค่ า พาร์ สันมีค วาม
มุ่งมัน่ เพื่อบรรลุผลสาเร็จในเรื่ อง การพัฒนาสุ นทรี ยภาพ (Jo Chiung-Hua Chen, 1997) บนพื้นฐาน
แนวคิดทฤษฎีเชาว์ปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Cognitive Theory) และทฤษฎีพฒั นาจริ ยธรรมของ
โคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development Theory)
พาร์ สัน ได้วิ จ ัย การท างานศิล ปะของเด็กและได้เสนอแนะการเรี ยนรู ้ศิ ลปะที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ คื อ การเรี ย นรู ้ศิลปะต้องส่ งเสริ มท้า ทายให้นัก เรี ยนคิ ด มองดู งานศิลปะที่ มีค วาม
หลากหลาย และให้นักเรี ยนมีส่ว นร่ ว มในกิจกรรมที่ ดึงความคิ ด ออกมา จากงานวิจัยของพาร์ สั น
ได้กล่าวว่าการมองเห็น และการเข้าใจศิลปะของเด็กจะบรรลุระดับที่ สูงขึ้ นต้องมีระดับการพัฒนา
สุนทรี ยภาพ ดังนี้
ระดับ 1 ความชื่นชอบ (Favoritism) เป็ นลักษณะเบื้องต้นของการรับรู ้ทางศิลปะใน
ภาพรวม มีค วามพึงพอใจตามสัญชาตญาณ สนใจสี เป็ นพิเศษ และความรู ้สึกตอบรับสัม พันธ์ก บั
เนื้อหาของภาพอย่างอิสระ การมองจะไม่ค่ อยพบข้อบกพร่ องในภาพ ไม่ว่า จะเป็ นส่ ว นของเนื้ อหา
หรื อรู ปแบบการวาด ชื่นชอบสีที่จดั จ้านจะเรี ยนรู ้เนื้อหาจากภาพ เช่น ระบุสิ่งที่ปรากฏในภาพ มีการ
เชื่อมโยงความคิดก ับความทรงจาไปอย่างอิสระ ลักษณะทั่ว ไป คื อ การยินดี เปิ ดใจรับโดยไม่ค านึ ง
ว่าสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่สัมพันธ์กนั ในทางจิ ต วิทยา เป็ นระดับที่ มีการรับรู ้มุมมองของ
ผู ้อื่ น เพี ย งเล็ก น้อ ย เป็ นการรั บ รู ้ จ ากประสบการณ์ ต นเองล้ว น ๆ ไม่ มี อ ย่า งอื่ น และไม่ มี ก าร
เปรี ยบเทียบใด ๆ
ระดับ 2 ความงามและความจริ ง (Beauty and Realism) แนวคิดสาคัญของระดับนี้
คื อ แนวคิ ด ของเนื้ อหา วัต ถุประสงค์พ้ืนฐานของภาพวาดคื อ การแสดงความคิ ด บางอย่า งที่ เป็ น
ความจริ ง ภาพวาดที่ มี คุ ณ ค่ า ต้อ งมีเ นื้ อหาน่ า สนใจ และเป็ นภาพเหมือ นจริ ง ไม่ เ สริ ม ปรุ ง แต่ ง
แสดงเนื้ อหาในชี วิต ประจ าวัน ไม่เน้นจิ นตนาการและความเพ้อฝั น อารมณ์ เป็ นสิ่ งที่ ถูกนาเสนอ
แสดงออกมา เช่นรอยยิม้ หรื อท่าทาง ชื่นชอบความงาม และรู ปแบบที่ เป็ นความจริ งเท่ า นั้น ทักษะ
ความอดทน ความเอาใจใส่ของศิลปิ นที่ ว าดภาพนั้นเป็ นเรื่ องที่ น่า ชื่ นชม ความงาม ความจริ ง และ
ทักษะนั้นเป็ นวัตถุประสงค์สาหรับของการตัดสินภาพวาด
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ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) เป็ นความเข้า ใจอย่า งลึกซึ้ ง มุ่งพิจ ารณา
เกีย่ วก ับสิ่งที่ภาพวาดนั้นต้องการแสดงออก ภาพนั้นบอกเล่า เรื่ องราว หรื อประสบการณ์ ที่เกิด ขึ้ น
ให้ค วามรู ้สึกมีค วามน่ า สนใจภาพวาดนั้นก็ยิ่งมีคุ ณ ค่ า วัต ถุประสงค์ข องการสร้า งงานศิลปะ คื อ
แสดงประสบการณ์ อ ารมณ์ ข องคนบางคน ความงามของเนื้ อ หากลายเป็ นเรื่ อ งรองของสิ่ ง ที่
แสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความลึกของความรู ้สึกเป็ นเรื่ องใหม่ ๆ ที่น่าชื่นชม
ระดับ 4 แบบอย่า งและรู ปแบบ (Style and Form) ความเข้า ใจอย่า งลึกซึ้ ง มีผลต่ อ
แนวความคิดมากมายเกีย่ วกบั ภาพวาด ความสาคัญอยู่ที่ภาพวาดถูกจัด การในด้า นพื้นผิว สี รู ปร่ า ง
ช่องว่างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งที่เห็นได้โดยทั่ว ไป และในด้า นแบบอย่า ง และความสัมพันธ์กบั
แบบอย่า ง เนื่ อ งจากสิ่ งเหล่ า นี้ มี ค วามสัม พันธ์ ก บั วัฒนธรรม สิ่ ง ที่ แ สดงออกในศิ ล ปะจะถู ก
ตีความหมายอีกครั้งในประเด็นของรู ปแบบ และแบบอย่า ง และแนวความคิ ด โดยทั่ว ไปค่ อนข้า ง
จะมีสภาพความคิดเป็ นส่วนตัว
ระดับ 5 ความเป็ นตัวตน (Autonomy) ในระดับนี้ความสาคัญของความเข้า ใจอย่า ง
ลึกซึ้ง คือ แต่ละคนต้องมีแนวความคิดการตัดสินภาพวาด และมองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ สร้า ง
งานศิลปะให้มีความหมาย คุณค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามประวัติ ศาสตร์ แ ละปรับอย่า งต่ อเนื่ อง
ให้เหมาะสมก ับสถานการณ์ที่ร่วมสมัย การตัดสินนี้เป็ นความรู ้สึกที่เป็ นส่วนตัว และเพื่อสังคมลึกซึ้ ง
มากขึ้น
ในทางจิตวิทยา เป็ นขั้นการพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกระดับ เพราะว่า ต้องมองในมุมมอง
ของวัฒนธรรม ต้องใช้ความสามารถซักถามข้อสงสัยเกีย่ วกบั มุมมองที่ กาหนด เพื่อทาความเข้า ใจ
ด้วยตนเอง แล้วสามารถตอบคาถามเหล่านั้นได้ ซึ่งแสดงถึงมุมมองที่มีต่อวัฒนธรรม
4. ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Edmund Burke Feldman, 1972)
เฟลด์ แ มน แถลงว่ า ทฤษฎี ข องเขามุ่ ง ที่ จ ะสร้ า งหลัก การในการตี ค วามและ
ประเมิ น ผลงานศิ ล ปะ จุ ด มุ่ ง หมายหลัก ของทฤษฎี น้ ี คื อ ความเข้า ใจ (Understanding) และ
ความชื่นชม (Delight) ในศิลปะ
เฟลด์แมน แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานศิลปะออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การบรรยาย และวิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีการ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง เชื่ อมโยงสัมพันธ์สิ่งที่ ผูว้ ิเคราะห์ ได้สารวจไว้ใน
ขั้นแรก เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะของผลงานนั้น
ขั้นที่ 3 การตีความแถลงถึงความหมายของผลงานศิลปะ
ขั้นที่ 4 การประเมินหรื อตัดสินงานศิลปะ ต้องมีการสื บสวน ตรวจสอบถึงเจตนา
และผลที่เกิดของงานศิลปะชิ้นนั้น (มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, 2543: 34)
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5. ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE)
ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE) ทฤษฎีน้ ี เน้นกิจ กรรม
ศิลปะ 4 แกน คือ
5.1 แกนศิลปะปฏิบตั ิ (Art Production)
5.2 แกนประวัติศาสตร์ศิลป์ (Art History)
5.3 แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism)
5.4 แกนสุนทรี ยศาสตร์ (Aesthetics)
ทฤษฎีน้ ีเน้นแนะนาการเรี ยนการสอนศิลปะให้ค รอบคลุมทั้ง 4 แกน ให้น้ า หนักแต่
ละแกนให้เหมาะสมก ับช่วงชั้นการศึกษาการสอนในทฤษฎีการสอนแบบบู รณาการ ( DBAE ) เช่ น
ในวิชาศิลปวิจารณ์ควรมีการนารู ปแบบของผลงานใหม่ ๆ มาศึกษา เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้อภิปราย
และวิเคราะห์ผลงาน ถึงสิ่งที่สะท้อนถึงสังคมร่ วมสมัย โดยที่ผสู ้ อนควรจะมีพ้นื ความรู ้ ความเข้า ใจ
ในมาตรฐานการตัดสินคุณค่า รวมถึงลักษณะของศิลปะสมัยใหม่เป็ นอย่า งดี ผลงานศิลปะสมัยใหม่
มักมี รูป แบบที่ เป็ นเอกลักษณ์ และบ่ งบอกถึง ความนึ กคิ ด ของศิลปิ นที่ มีต่ อสิ่ งแวดล้อมในช่ ว ง
เวลาหนึ่ง
6. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ข อง Bloom’s Taxonomy Revised (Anderson and Krathwohl,
2001) เกิดจากการปรับปรุ งแนวคิดการแบ่ง ประเภทการเรี ยนรู ้แ บบดั้งเดิ มโดยนักการศึกษา 2 ท่ า น
ได้แ ก่ Anderson and Krathwohl ซึ่ งได้ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ให้พิจารณาเป็ น 2 มิติ คื อ พิจารณา
ลักษณะของความรู ้ และพิจารณาการเรี ยนรู ้ทางปั ญญา 6 ขั้น
6.1 การจ า (Remembering) เป็ นระดับพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการ
นาเอาหรื อดึ ง เอาความรู ้ การสื บค้น การเตื อนความจา ได้จ ากความจาระยะยาวของคนออกมา
เพื่อกาหนดการเรี ยนรู ้ ให้พฒั นาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น ที่ได้จากความรู ้เดิมของคน
6.2 การเข้า ใจ (Understanding) ระดับถัด มาเป็ นกระบวนการสร้า งความรู ้อย่า งมี
ความหมายจากสื่อ จากการอธิบาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรี ยบเที ยบ การจัด หมวดหมู่
หรื อการอธิบาย ที่จะนาไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่กาลังเรี ยนรู ้
6.3 การประยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying) กระบวนการในขั้น ต่ อ มาเป็ นการน าความรู ้
ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ หรื อนาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ ด้ว ยกระบวนการหรื อวิธีการด าเนิ นการ
อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
6.4 การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดับต่อมาเป็ นกระบวนการนาส่ ว นต่ า ง ๆ ของการ
เรี ยนรู ้มาประกอบเป็ นโครงสร้างใหม่ ด้วยการการพิจารณาว่ามีส่ว นใด สัมพันธ์กบั ส่ ว นอื่นอย่า งไร
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พิจารณาโครงสร้างโดยรวมของสิ่งที่เรี ยนรู ้ แยกแยะวัตถุประสงค์ที่แ ตกต่ า งผ่า นการกระบวนการ
อย่างเป็ นระบบ
6.5 การประเมินผล (Evaluating) ตัดสิน เลือก การตรวจสอบ สิ่ งที่ ได้จ ากการเรี ยน
สู่บริ บทของตนเอง ที่สามารถวัด ได้ และตัด สิ นได้ว่า อะไรถูกหรื อผิด บนเงื่ อนไขและมาตรฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชดั
6.6 การสร้างสรรค์ (Creating) ในระดับสูงสุดของการเรี ยนรู ้เพื่อให้ได้ องค์ประกอบ
ของสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ ร่ว มก นั ด้ว ยการสังเคราะห์ เพื่ อ เชื่ อ มโยงให้ รู ป แบบใหม่ ข องสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ ห รื อ
โครงสร้างของความรู ้ที่ผ่านการวางแผน และการสร้างหรื อการผลิตอย่างเหมาะสม
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
2. ทฤษฎีสุนทรียศึกษา (Harry Broudy, 1972)
3. ทฤษฎีพฒั นาการสุนทรียภาพ (Aesthetic
Development) ของพาร์สัน
4. ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Edmund Burke Feldman,
1972)
5. ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education:
DBAE)
6.ทฤษฎี การเรี ย นรู้ข อง Bloom’s Taxonomy Revised
(Anderson and Krathwohl, 2001)
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ
(Hilderbrand, 1975)
8. แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูง (ธนวัฒน์ กันภัย,
2554)
9. ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (สานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2545)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

กิจกรรมศิลปวิจารณ์
มี 6 ขั้นตอน คือ
1. การบรรยาย
2. การวิเคราะห์โครงสร้าง
3. การตีความ
4. การประเมินหรือตัดสิน
5. การสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์
6. การวิจ ารณ์แ ละประเมิน
ค่าผลงานทัศนศิลป์

1. สุนทรียะ
2. การประเมินค่า
3. ความพึงพอใจ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ศิลปวิจ ารณ์ หมายถึง การแสดงถึงรู ปแบบเชิ งวิเคราะห์ ห รื อกิจกรรมทางการ
วิเคราะห์ และเป็ นรู ปแบบของกิจกรรมที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ศึกษาความหมาย และคุ ณ ค่ า ของ
งานศิลปะ โดยผ่านรู ปแบบการใช้ภาษา (Geahigan, 1997)
2. กิจ กรรมศิ ลปวิ จ ารณ์ หมายถึ ง กิจกรรมการเรี ยนการสอนศิล ปะที่ เน้น การสร้า ง
ประสบการณ์ ทางการรับรู ้ทางสายตา และการวิจารณ์ ผลงานศิ ลปะ ผูว้ ิจัยได้สังเคราะห์ รูปแบบ
กิจกรรม โดยใช้แนวคิดทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Edmund Burke Feldman, 1972) เป็ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นบรรยาย
2.2 ขั้นวิเคราะห์โครงสร้าง
2.3 ขั้นตีความ
2.4 ขั้นประเมินหรื อตัดสินงานศิลปะ
2.5 ขั้นสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
2.6 ขั้นวิจารณ์และประเมินค่าผลงานทัศนศิลป์
3. สุ นทรี ยะ (Aesthetic) หมายถึง ความซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ของความงามของผลงาน
ทัศ นศิ ล ป์ ตามทฤษฎี พ ัฒ นาการสุ น ทรี ย ภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์ สั น ได้ แ บ่ ง
พัฒนาการสุนทรี ยภาพออกเป็ น 5 ระดับ โดยผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในกิจกรรมศิลปวิจารณ์ 4 ระดับ คือ
ระดับ 1 ความชื่นชอบ (Favoritism) เป็ นลักษณะเบื้องต้นของการรับรู ้ทางศิลปะใน
ภาพรวม มี ค วามพึงพอใจตามสัญชาตญาณ สนใจสี เป็ นพิเศษ และความรู ้สึกตอบรับสัมพันธ์ก บั
เนื้อหาของภาพอย่างอิสระ การมองจะไม่ค่ อยพบข้อบกพร่ องในภาพ ไม่ว่า จะเป็ นส่ ว นของเนื้ อหา
หรื อรู ปแบบการวาด ชื่นชอบสีที่จดั จ้านจะเรี ยนรู ้เนื้อหาจากภาพ เช่น ระบุสิ่งที่ปรากฏในภาพ มีการ
เชื่อมโยงความคิดก ับความทรงจาไปอย่างอิสระ ลักษณะทั่ว ไป คื อ การยินดี เปิ ดใจรับโดยไม่ค านึ ง
ว่าสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ก ันหรื อไม่สัมพันธ์ก ัน
ระดับ 2 ความงามและความจริ ง (Beauty and Realism) แนวคิ ด สาคัญของระดับนี้
คื อ แนวคิ ด ของเนื้ อหา วัต ถุประสงค์พ้ืนฐานของภาพวาดคื อ การแสดงความคิ ด บางอย่า งที่ เป็ น
ความจริ ง ภาพวาดที่ มี คุ ณ ค่ า ต้อ งมีเ นื้ อหาน่ า สนใจ และเป็ นภาพเหมือ นจริ ง ไม่ เ สริ ม ปรุ ง แต่ ง
แสดงเนื้ อหาในชี วิต ประจ าวัน ไม่เน้นจิ นตนาการและความเพ้อฝั น อารมณ์ เป็ นสิ่ งที่ ถูกนาเสนอ
แสดงออกมา เช่น รอยยิม้ หรื อท่าทาง ชื่นชอบความงาม และรู ปแบบที่ เป็ นความจริ งเท่ า นั้น ทักษะ
ความอดทน ความเอาใจใส่ของศิลปิ นที่ ว าดภาพนั้นเป็ นเรื่ องที่ น่า ชื่ นชม ความงาม ความจริ ง และ
ทักษะนั้นเป็ นวัตถุประสงค์สาหรับของการตัดสินภาพวาด
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ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) เป็ นความเข้า ใจอย่า งลึกซึ้ ง มุ่งพิจ ารณา
เกีย่ วก ับสิ่งที่ภาพวาดนั้นต้องการแสดงออก ภาพนั้นบอกเล่า เรื่ องราว หรื อประสบการณ์ ที่เกิด ขึ้ น
ให้ค วามรู ้สึกมีค วามน่ า สนใจภาพวาดนั้นก็ยิ่งมีคุ ณ ค่ า วัต ถุประสงค์ข องการสร้า งงานศิลปะ คื อ
แสดงประสบการณ์ อ ารมณ์ ข องคนบางคน ความงามของเนื้ อ หากลายเป็ นเรื่ อ งรองของสิ่ ง ที่
แสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความลึกของความรู ้สึกเป็ นเรื่ องใหม่ๆที่ น่า ชื่ นชม
ระดับ 4 แบบอย่าง และรู ปแบบ (Style and Form) ความเข้า ใจอย่า งลึกซึ้ ง มีผลต่ อ
แนวความคิดมากมายเกีย่ วก ับภาพวาด ความสาคัญอยู่ที่ภาพวาดถูกจัด การในด้า นพื้นผิว สี รู ปร่ า ง
ช่องว่างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งที่เห็นได้โดยทั่ว ไป และในด้า นแบบอย่า ง และความสัมพันธ์กบั
แบบอย่า งเนื่ อ งจากสิ่ ง เหล่ า นี้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก บั วัฒ นธรรม สิ่ ง ที่ แ สดงออกในศิ ล ปะจะถู ก
ตีความหมายอีกครั้งในประเด็นของรู ปแบบ และแบบอย่า ง และแนวความคิ ด โดยทั่ว ไปค่ อนข้า ง
จะมีสภาพความคิดเป็ นส่วนตัว
4. การประเมินค่า หมายถึง การตัดสินคุณค่าของแนวคิดและวิธีการตามวัตถุประสงค์
ของบางสิ่ ง โดยคุ ณ ภาพและปริ มาณของการตัด สิ น เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ส อดคล้อ งกบั แนวคิ ด
เกณฑ์การตัดสินกาหนดโดยผูเ้ รี ยน
4.1 การประเมินค่ า โดยใช้ห ลักฐานภายในผลงาน เป็ นการประเมินความถูกต้อง
ของการสื่ อ สารหนึ่ ง ๆ จากสิ่ งที่ เห็ น ได้ชัด เจนจากการแสดงออกในเรื่ องทัศนธาตุ หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิควิธีการ
4.2 การประเมินค่ า โดยใช้ห ลักฐานภายนอกผลงาน เป็ นการประเมินด้ว ยเนื้ อหา
หรื อแนวความคิ ด ที่ สะท้อนหรื อสื่ อออกมาในผลงานศิลปะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ข องศิลปิ นที่
ต้องการสื่อ หรื อเป็ นที่ยอมรับบนพื้นฐานบริ บทของสังคม
5. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ หมายถึง ความคิ ด เห็ นหรื อความรู ้สึกที่ มีต่อก นั โดยใช้
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่าสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5
6. แบบวัดการประเมินค่ า หมายถึง เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดสอบนักเรี ยนก่อน และ
หลังจากการใช้กจิ กรรมศิ ลปวิ จ ารณ์ เพื่ อส่ งเสริ ม สุ นทรี ยะและการประเมิน ค่ า สาหรั บนัก เรี ย น
ระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 เพื่ อใช้ในการวัด และประเมิน การประเมิ นค่ า ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
แบบทดสอบแบบตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
7. ประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ หมายถึง ระดับประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์ ซึ่งเป็ นอัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการต่ อประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
โดยถือเกณฑ์ 80/80

16

เกณฑ์ 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่า ง
เรี ยนของผูเ้ รี ยนทั้งกลุ่ม โดยคะแนนที่ได้จากการวัดผล มาคานวณหาค่าร้อยละ (ค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป)
เกณฑ์ 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ของการ
ทาแบบทดสอบของผูเ้ รี ยนทุกคน โดยคะแนนที่ได้จากการวัดผล มาค านวณหาค่ า ร้อยละ (ค่ า เฉลี่ย
ไปเปรี ยบเทียบก ับเกณฑ์ต้ งั แต่ 80% ขึ้นไป)
8. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2559 ภาคเรี ยนที่ 1
(แผนการเรี ยนศิลป์ -คานวณ) โรงเรี ยนฐานปั ญญา กรุ งเทพฯ
ประโยชน์ ที่ได้รับ
1. กิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม สุ น ทรี ย ะและการประเมิ นค่ า ส าหรับ นัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2. นักเรี ยนมีระดับผลคะแนนสุนทรี ยะและการประเมินค่าจากกิจกรรมศิลปวิจารณ์ ฯ ที่
สูงขึ้น
3. ผลความพึงพอใจจากการใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการ
ประเมินค่า เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
1. หลักสูตรศิลปะ
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
1.2 หลักสู ต รสถานศึกษาโรงเรี ยนฐานปั ญ ญา แผนกมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุ ง
พุทธศักราช 2556
2. หลักการและทฤษฎีสุนทรี ยะและศิลปวิจารณ์
2.1 ทฤษฎีสุนทรี ยศึกษา (Aesthetic Education)
2.2 ทฤษฎีพฒั นาการสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สนั
2.3 ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
2.4 ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE)
2.5 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ Bloom’s Taxonomy Revised
2.6 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนศิลปะ
2.7 แนวทางการจัด การเรี ยนการสอนศิล ปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาการคิ ด
ขั้นสูง
2.8 ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
3. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
หลักสู ตรศิลปะ
หลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ศิ ลปะ สาระ
ทัศนศิลป์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุ กคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติ ให้
เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุ ณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและ
เป็ นพลโลก ยึด มัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ์ทรงเป็ นประมุ ข
มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็ นต่ อการศึกษาต่ อการประกอบอาชี พและการศึกษา
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ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่ อว่า ทุ กคนสามารถเรี ยนรู ้แ ละพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็ นหลักสู ต รการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุด หมาย และมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ า หมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีค วามรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุ ณ ธรรม
บนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่ก ับความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ ประชาชนทุ กคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่า ง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
3. เป็ นหลักสู ต รการศึกษาที่ สนองการกระจายอานาจให้สังคมมีส่ว นร่ ว มในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องก ับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็ นหลัก สู ต รการศึกษาที่ มีโครงสร้า งยืด หยุ่น ทั้งด้า นสาระการเรี ย นรู ้เวลา และ
การจัดการเรี ยนรู ้
5. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลัก สู ต รการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ย นให้เป็ นคนดี มี ปัญญา มี
ความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่ อ และประกอบอาชี พ จึ งกาหนดเป็ นจุ ด หมายเพื่อให้เกิด กบั
ผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็ นคุ ณ ค่ า ของตนเอง มีวินัย และ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. มีความรู ้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก ้ปั ญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิ ต สานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึด มัน่ ในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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5. มีจิ ต สานึ กในการอนุ รักษ์ว ฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์แ ละพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่ว มกนั ในสังคม
อย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิด สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ
ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีว ฒั นธรรม
ในการใช้ ภ าษาถ่ า ยทอดความคิ ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ ความรู ้ สึ ก และทั ศ นะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่ อรองเพื่อขจัด และลดปั ญหาความขัด แย้งต่ า ง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดย
คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิ ด เป็ นความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ การคิ ด สังเคราะห์
การคิด อย่า งสร้า งสรรค์ การคิ ด อย่า งมีวิจารณญาณ และการคิ ด เป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้า ง
องค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกีย่ วก ับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกป้ ั ญหา เป็ นความสามารถในการแกป้ ั ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุ ผล คุ ณ ธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุ การณ์ ต่า ง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์
ความรู ้ม าใช้ใ นการป้ อ งกนั และแกไ้ ขปั ญหาและมี การตัด สิ นใจที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพโดยค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่ า ง ๆ
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ด ้ว ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่า งต่ อเนื่ อง การทางาน และ
การอยู่ร่ ว มกนั ในสังคม ด้ว ยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่า งบุ คคล การจัด การปั ญหา
และความขัด แย้งต่ า ง ๆ อย่า งเหมาะสม การปรับตัว ให้ทันกบั การเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู ้
การสื่อสาร การทางาน การแก ้ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลัก สู ต รแ กนกลางกา รศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐา น มุ่ ง พัฒ นา ผู ้เ รี ยนให้ มี คุ ณ ลัก ษณ ะ
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมก ับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่า งมีค วามสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้
1. รักชาติศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
คุณภาพผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1. รู ้และเข้าใจเกีย่ วก ับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสื่ อความหมาย สามารถ
ใช้ศ ัพท์ท างทัศนศิ ลป์ อธิ บ ายจุ ด ประสงค์แ ละเนื้ อหาของงานทัศนศิ ลป์ มีทัก ษะและเทคนิ ค ใน
การใช้ว ัสดุ อุ ปกรณ์ แ ละกระบวนการที่ สู งขึ้ นในการสร้า งงานทัศ นศิ ลป์ วิ เคราะห์ เนื้ อหาและ
แนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปิ นทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่ า ง ๆ
ในการออกแบบสร้างสรรค์งานที่ เหมาะสมกบั โอกาส สถานที่ รวมทั้งแสดงความคิ ด เห็ นเกีย่ วกบั
สภาพสังคมด้ว ยภาพล้อเลียนหรื อการ์ ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์ คุ ณ ค่ า งานทัศนศิลป์ ด้ว ย
หลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ
2. วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบงานทัศนศิ ลป์ ในรู ปแบบตะวัน ออกและรู ปแบบตะวันตก
อิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศที่มีผลต่อการสร้า งสรรค์ งานทัศนศิล ป์
ในสังคม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 สร้า งสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจิ นตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุ ณค่ างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิ ดต่ อ
งานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม. 4- 6

1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบใน
การสื่อความหมายในรูปแบบต่าง ๆ
2. บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์
โดยใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์
3. วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปิ นในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
4. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์
5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้น
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์
6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ ได้เหมาะกับโอกาสและ
สถานที่
7. วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปิ นในการ
เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหา
เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
8. ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎี
การวิจารณ์ศิลปะ
9. จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์ เพื่อสะท้อนพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของตนเอง
10. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ไทย สากล โดยศึกษา
จากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิ นที่ตน
ชื่นชอบ
11. วาดภาพ ระบายสีเป็ นภาพล้อเลียนหรือ
ภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน

สาระการเรี ยนรู ้แ กนกลาง
 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
 ศัพท์ทางทัศนศิลป์
 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิ น
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป์
 เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการใน
การสร้างงานทัศนศิลป์
 หลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ด้วยเทคโนโลยี
 การออกแบบงานทัศนศิลป์
 จุดมุ่งหมายของศิลปิ นในการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเนื้อหา ในการ
สร้างงานทัศนศิลป์
 ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ
 การจัดทาแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์
 การสร้างงานทัศนศิลป์ จากแนวคิดและ
วิธีการของศิลปิ น
 การวาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง (ต่อ)
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม. 4-6 1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
2. ระบุงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่มีชื่อเสียง และ
บรรยายผลตอบรับของสังคม
3. อภิปรายเกีย่ วกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์
ในสังคม

สาระการเรี ยนรู ้แ กนกลาง

 งานทัศนศิลป์ รูปแบบตะวันออกและตะวันตก
 งานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่มีชื่อเสียง
 อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผล
ต่องานทัศนศิลป์

จากทฤษฎีด ังกล่า วสรุ ปได้ว่า หลักสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ศิล ปะ สาระทัศนศิ ลป์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 มี 2 มาตรฐาน
14 ตัวชี้วดั มีจุดประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจิ นตนาการ มีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจ ารณ์ คุ ณค่ างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิ ดต่ องานศิลปะ
อย่า งอิ สระ ชื่ นชม ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน มี ค วามเข้า ใจความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งทัศนศิล ป์
ประวัติ ศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ น คุ ณ ค่ า งานทัศ นศิ ลป์ ที่ เ ป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภู มิปั ญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
หลัก สู ตรสถานศึก ษาโรงเรียนฐานปั ญญา แผนกมัธ ยมศึ กษา ฉบับปรั บปรุ ง พุ ท ธศั กราช 2556
(โรงเรี ยนฐานปั ญญา, 2556: 1-4)
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
โรงเรี ยนฐานปั ญญาถือกาเนิ ด ขึ้ นจากปณิ ธานของ อาจารย์ต วงรัฎช์ ศศะนาวิน อดี ต
ผูต้ รวจโรงเรี ยนราษฎร์ สานักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ โดยได้ปรารภ
กบั อาจารย์ภกั ดี ฐานปั ญญา ว่า “น่ า จะมีโรงเรี ยนที่ ป ลูกฝั งบุ ต รกุล ธิ ด าด้า นจริ ยศึ กษาตั้งแต่ เล็ก
เพื่อให้คนที่มีคุณภาพที่ เพียบพร้อมทุ กด้านในอนาคต”
โรงเรี ยนฐานปั ญญาจึ ง ถื อก าเนิ ด ณ แต่ บัด นั้น เป็ นต้น มา โดยได้เ ตรี ย มการเปิ ด
โรงเรี ย นด้ว ยการเตรี ย มอาคาร-สถานที่ ภายใต้ก ารด าเนิ นการของอาจารย์ภ ักดี ฐานปั ญ ญา
ต าแหน่ งผูร้ ับใบอนุ ญาตโรงเรี ยนฐานปั ญญา ตั้งเลขที่ 45/597 ถนนสุ ข าภิบาล แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริ ญ จังหวัดกกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10160
ในขั้นแรกใช้ที่ดิน จานวน 2 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา สร้า งอาคารเรี ยนคอนกรี ต 2 ชั้น
จานวน 12 ห้องเรี ยน พร้อมด้วยห้องประกอบการเรี ยนการสอนอย่างครบครัน อาคารเรี ยนออกแบบ
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จากสถาปนิก โดยมุ่งเน้นให้เป็ นอาคารเรี ยนอนุ บาลโดยเฉพาะ เปิ ดรับนักเรี ยนชั้นอนุ บาล 1 และ
อนุ บาล 2 รวมจ านวนนักเรี ยนในปี แรก วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 จานวน 87 คน ครู แ ละ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 26 คน
ในขั้นที่ สอง ได้เตรี ยมการขยายการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยค าเรี ยกร้องจาก
ผูป้ กครองที่ตอ้ งการเรี ยนที่เดิมเป็ นจานวนมากเนื่ องจาก
1. มีความเชื่อมัน่ จากการอบรมสัง่ สอนให้เป็ นผูท้ ี่ มีมารยาทและความประพฤติดี
2. มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
3. มีความประสงค์จะเรี ยนใกล้บา้ น ทั้งนี้เนื่องจากปั ญหาการจราจรที่ติดขัด
ดังนั้น โรงเรี ยนได้ข ยายโครงการต่ อระดับประถมศึกษา โดยได้กอ่ สร้า งเป็ นอาคาร
คอนกรี ตสูง 4 ชั้น จ านวน 17 ห้องเรี ยน ตั้งอยู่บนเนื้ อที่ 2 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา มีห้องเรี ยนห้อง
ประกอบการเรี ยนตามระเบียบที่ กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด นอกจากนี้ โรงเรี ยนได้จ ัด ห้องโสต
ทัศนศึกษา ห้องฝึ กภาษา (Sound Lab) ห้องคอมพิวเตอร์ (Computer Training Room) ห้องเสริ ม
ประสบการณ์การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้โรงเรี ยนยังได้สร้างสระว่ายน้ า
ห้องประชุมและโรงอาหาร (เป็ นอาคารแยกต่างหากจากอาคารเรี ยน) โดยได้เริ่ มทาการก่อสร้า งเมื่อ
5 ก ันยายน 2535 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2536 เปิ ดทาการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 ปั จ จุ บันได้ข ยายพื้นที่ ก ารเรี ยนการสอนไปยัง ตึ กใหม่
ซึ่งเปิ ดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ปรัชญาของโรงเรี ยน
:
ฐานปั ญญามุ่งมัน่ พัฒนาเด็กไทย
คติพจน์
:
ความขยันนาไปสู่ความสาเร็จ
คาขวัญ
:
ปั ญญาดี มีวินยั ใฝ่ คุณธรรม ล้ าเลิศวิชา
สีประจาโรงเรี ยน
:
เหลือง, ขาว
เพลงประจาโรงเรี ยน
:
เพลงมาร์ ชฐ.ป.
ดอกไม้ประจาโรงเรี ยน
:
ดอกประดู่
เอกลักษณ์ประจาโรงเรี ยน :
ยิม้ แย้ม แจ่มใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สัญลักษณ์ตราประจาโรงเรี ยน :

วิสัยทัศน์
หลักสูตรโรงเรี ยนฐานปั ญญา มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุ กคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีค วามสมดุ ลทั้ง
ด้า นร่ า งกาย ความรู ้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต สานึ ก ในความเป็ นพลเมื องไทย ยึด มัน่ ในการ
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ปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยให้ผูเ้ รี ยนเกิด การ
พัฒนาตนเองเต็มศัก ยภาพ ตามความสามารถของตนเองภายใต้บ รรยากาศและสภาพแวดล้อ ม
ที่ เอื้ ออ านวยต่ อ การเรี ย นการสอน ผ่า นการจัด การเรี ย นการสอนโดยวิ ธีก ารและสื่ อการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย บู รณาการความรู ้ด ้า นวิชาการเชื่ อมโยงสู่ ท้องถิ่น ภายใต้ข นบธรรมเนี ยมประเพณี
อันดีงามของไทยควบคู่ก ับความเป็ นสากล เพื่อเตรี ยมพร้อมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ภารกิจ
1. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมอันพึ งประสงค์
2. จั ด โครงการ/กิจ กรรมที่ เ กี่ย วข้ อ ง และส่ ง เสริ มการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. จัดโครงการพ่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ และบูรณาการความรู ้ดา้ นวิชาการ
4. จัด โครงการเพื่อให้ ผูเ้ รี ยนมีสุ ข ภาพร่ า งกายสมบู ร ณ์ ตามเกณฑ์ การเจริ ญเติ บโต
ในแต่ละวัย
5. จัด โครงการเพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ว ัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญญาไทย
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ
6. สอดแทรกความรู ้เกีย่ วกบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน สู่ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
7. ปรับปรุ งห้องเรี ยน อาคารเรี ยน สนามกีฬา และบริ เวณโดยรอบให้เอื้อต่ อการจัด
การเรี ยนการสอน
8. จัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนการสอน
9. จัดทาหลักสู ต รท้องถิ่น โดยบู รณาการความรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยเน้น
วิธีการสอนแบบโครงงาน
เป้ าหมาย
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อ ให้ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา สามารถปฏิ บัติง านจัด กิจกรรมการเรี ย น
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผูป้ กครอง นักเรี ยน ชุ มชน หน่ ว ยงานภาครัฐและเอกชน มีส่ว นร่ ว มใน
การบริ หารจัดการศึกษา
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุ ณ ค่ า ของตนเอง
มีวินยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ ตนนับถือ ยึด หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ผูเ้ รี ยนมีค วามรู ้อ ันเป็ นสากลและมีค วามสามารถในการสื่ อสาร การคิ ด การแก ้
ปั ญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
7. เพื่ อให้ ผูเ้ รี ยนมี ค วามรั ก ชาติ มีจิ ต สานึ กในความเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก
ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
8. ผูเ้ รี ย นมีจิ ต สานึ ก ในการอนุ รักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปั ญญาไทย การอนุ รัก ษ์แ ละ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่ มุ่งทาประโยชน์แ ละสร้า งสิ่ งที่ ดี งามในสังคม และอยู่ร่ว มกนั
ในสังคมอย่างมีความสุข
จากทฤษฎี ด ัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่ า หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นฐานปั ญ ญา แผนก
มัธ ยมศึก ษา ฉบับ ปรับ ปรุ ง พุ ท ธศักราช 2556 มุ่ง พัฒ นาผู ้เ รี ย นทุ ก คนให้ มี ค วามรู ้ คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ กในการอนุ รัก ษ์ว ฒั นธรรมและภู มิปัญ ญาไทย ยึด มั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยให้ผูเ้ รี ยนเกิด การพัฒนาตนเองเต็ม
ศัก ยภาพ ตามความสามารถของตนเองภายใต้บ รรยากาศและสภาพแวดล้อ มที่ เ อื้อ อ านวยต่ อ
การเรี ยนการสอน ผ่า นการจัด การเรี ยนการสอนโดยวิธีการและสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ห ลากหลาย และ
บูรณาความรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยเน้นวิธีการสอนแบบโครงงาน ภายใต้ข นบธรรมเนี ยม
ประเพณี อนั ดีงามของไทยควบคู่ก ับความเป็ นสากล
โครงสร้ างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรี ยนฐานปั ญญา แผนกมัธยมศึกษา กาหนดกรอบโครงสร้า งเวลาเรี ยน
ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรี ยนศิลป์ -คานวณ
ตารางที่ 3 โครงสร้างเวลาเรี ยน
เวลาเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/กิจกรรม
ม. 4

รายวิชาพื้นฐาน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)

ม. 5

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)

ม. 6

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
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ตารางที่ 3 โครงสร้างเวลาเรี ยน (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รายวิชาเพิ่มเติม แผนการเรียนศิลป์ -คานวณ
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ศิลปะ (เขียนแบบและออกแบบเบื้องต้น)
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรี ยน
ม. 4
80 (2 นก.)
600 (15 นก.)
160

ม. 5
80 (2 นก.)
600 (15 นก.)
160

ม. 6
80 (2 นก.)
480 (12 นก.)
280

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
320 (8 นก.)
320 (8 นก.)
320 (8 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
600 (15 นก.) 600 (15 นก.) 600 (15 นก.)
รวม 3 ปี เท่ากับ 4,080 ชัว่ โมง

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา ศิลปวิจารณ์ 1
รหัสวิชา ศ32221
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 1
วิเ คราะห์ แ ละอธิ บ ายจุ ด มุ่ งหมายของศิ ลปิ นในการใช้ทัศนธาตุ วัสดุ อุ ปกรณ์ และ
เทคนิคในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ และสื่อความหมายในรู ปแบบต่ า ง ๆ มีทักษะและเทคนิ ค ใน
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ โดยใช้กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์ งาน
ทัศ นศิ ลป์ โดยใช้ท ฤษฎีก ารวิจ ารณ์ ศิล ปะ รวมถึ งการสร้ า งสรรค์ง านทัศ นศิ ลป์ โดยศึ กษาจาก
แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ เห็ นคุ ณ ค่ า งานทัศนศิลป์ เข้า ใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ
สากล
ผลการเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถอธิ บายความแตกต่ า งของศิล ปะประเภทต่ า งๆ วิเคราะห์ วิพ ากษ์
วิจารณ์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้โดยการเลือกใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ การใช้ทัศนธาตุ เชื่ อมโยงสู่ ห ลัก
องค์ประกอบศิลป์ เทคนิ ค วิธีการของศิลปิ นที่ เป็ นตัว อย่า งในการแสดงออกทางทัศนศิล ป์ และ
ตัด สิ น ความงามผลงานทัศ นศิ ล ป์ ตามหลัก ทฤษฎีศิ ล ปะวิ เคราะห์ ข อง Feldman สื บ ค้น ข้อ มู ล
สารวจ ระบุ งานทัศนศิลป์ ของศิ ลปิ นที่ มี ชื่อเสี ยง อภิปราย เปรี ยบเที ยบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบ
ตะวันออก และรู ปแบบตะวันตก ประวัติแ ละผลงานของศิลปิ น เห็ นคุ ณ ค่ า งานทัศนศิลป์ ที่ เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
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หลักการและทฤษฎีสุนทรียะและศิลปวิจารณ์
ทฤษฎีสุนทรียศึกษา (Aesthetic Education)
ทฤษฎีสุนทรี ยศึกษาของโบรดี (Harry Broudy, 1972) มุ่งให้ใช้เป็ นระบบของการเรี ยน
การสอนของวิชาในกลุ่มศิลปะ เช่ น สามารถนาไปวางแผนกบั การเรี ยนการสอนทัศนศิลป์ ดนตรี
ศิลปะการแสดง และการเต้นรา ฯลฯ หัว ใจของทฤษฎีอยู่ที่ประสบการณ์ ที่สาคั ญ คื อ การรับรู ้
อย่างมีศิลปะ (Artistic Perception) ซึ่งโบรดี จัด ให้เป็ นศูนย์กลางของสุ นทรี ยศึกษา การรับรู ้อย่า งมี
ศิลปะนี้ คือ การรับรู ้ 2 หนทาง ได้แ ก่ 1) ความรู ้ซ้ ึ งอย่า งมีสุนทรี ย ์ (Aesthetic Apprehension) และ
2) การวิเคราะห์ ส่ว นต่ า ง ๆ (Analysis Into Parts) และสิ่ งเหล่า นี้ จ ะก่อให้เกิด ความรักอย่า งรู ้แ จ้ง
(Enlightened Cherishing) นั่นคื อ ความสามารถที่ จ ะรั กทะนุ ถนอม เห็ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ งอันเป็ น
สุนทรี ยวัตถุ (Aesthetic Objects) เพราะได้รู้แจ้งถึงคุณค่าของสุนทรี ยวัตถุน้ นั ๆ
ทฤษฎีของโบรดี ประกอบด้วยขั้นตอน ประมวลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ขั้นที่ 1 ผูช้ านาญพิจ ารณาถึง มาตรฐานของศิ ลปะ โบรดี แ ยกออกเป็ น 2 จ าพวก
ใหญ่ ๆ คือ
1.1 ศิลปะที่เป็ นศิลปะแท้ (Serious Art) คือ ศิลปะประเภทศิลปะเพื่อศิลปะ ศิลปะ
ที่ศิลปิ นสร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมาย เพื่อแสดงออกเฉพาะตัว เป็ นการแสดงความคิ ด เห็ นของศิลปิ น
ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ซึ่งโบรดียงั แบ่งออกเป็ นอีก 2 ประเภท คือ
1.1.1 ศิลปะในระบบ (Classic) คื อ ศิลปะที่ มีรูปแบบทาต่ อเนื่ องกนั ดังนั้น
จึงเกิดเป็ นหลักเกณฑ์ร่วมก ันของรู ปแบบศิลปะนั้น ๆ
1.1.2 ศิลปะนอกระบบ (Avant Garde) คื อ ศิลปะแบบล้ า ยุค แบบแปลก ๆ
ใหม่ ๆ ไม่เหมือนที่มีมาก่อน ดังนั้น เกณฑ์หรื อมาตรฐานจึงมิได้เหมือนศิลปะที่ อยูใ่ นระบบ
1.2 ศิล ปะมวลชน (Popular Art) คื อ ศิ ล ปะที่ เ ป็ นที่ นิ ยมซื้ อ ง่ า ยขายคล่ องอยู่ใ น
ตลาดศิลปะ เช่ น เราจะเห็ นว่า รู ปจิ ตรกรรมไทยประเภทรู ป ตลาดน้ า วัด ไทร รู ปบ้า นไร่ ปลายนา
วิวประเทศไทย ซึ่งเป็ นจิตรกรรมขายดี หรื อทาขึ้นเพื่อขายนักท่องเที่ยว หรื อหมายถึงผลงานศิลปะ
ประเภทธุรกิจ เช่น ภาพโปสเตอร์ (ที่วยั รุ่ นนิยมประเภทภาพโปสเตอร์ ด ารา หรื อภาพสวย ๆ งาม ๆ
ที่มิได้จ ัด เป็ นโปสเตอร์ ที่ใช้เป็ นสื่ อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในลักษณะงานประยุกต์ศิลป์
โดยตรง) แฟชั่น เสื้ อผ้า รถยนต์ เครื่ องใช้ไม้สอยต่ า ง ๆ ที่ เด็ก คุ ้นเคยในชี วิตประจ าวัน เช่ น
รู ปแบบของกระเป๋ า รองเท้า เกณฑ์ห รื อมาตรฐานของศิล ปะต่ า ง ๆ นี้ โบรดี ระบุ ว่า จะต้องมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ขั้นที่ 2 ผูส้ ร้างและผูว้ างแผนหลักสูตรวางแผนเลือกสื่ อ สาหรับสอนที่ มีมาตรฐาน
ของคุณสมบัติ 4 ด้า น คื อ การรับรู ้ผสั สะ โครงสร้า ง ความรู ้สึก และเทคนิ ค วิธีการ สื่ อ (Media)
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ในที่ น้ ี หมายถึ ง วัส ดุ ที่ ใ ช้ในการสร้า งสรรค์ผ ลงานศิล ปะ เช่ น ดิ นเหนี ย ว สี และหมายถึ ง
ประเภทหรื อหมวดของศิลปะ ซึ่ งในที่ น้ ี คื อหมวดศิลปะในแขนงของทัศนศิลป์ เช่ น จิ ต รกรรม
ประติ มากรรม สถาปั ต ยกรรม ที่ จะน ามาเป็ นตัว อย่า งในการเรี ยน ผูว้ างแผนหลักสู ตรเลือกสื่ อ
ซึ่งมีคุณสมบัติในด้าน 4 ด้านนี้ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเรี ยนการสอนศิลปะ คุ ณ สมบัติ 4 ด้า นนี้
มีความหมาย ดังนี้
2.1 สื่ อที่ มีคุ ณ สมบัติด ้า นส่ ว นประกอบการรั บรู ้ (Sensory Properties) หมายถึ ง
คุณสมบัติดา้ นส่วนประกอบต่ า ง ๆ ทางทัศน์ (Visual Elements) ได้แ ก่ สี เส้น รู ปร่ า ง รู ปทรง
และพื้นผิว เป็ นต้น
2.2 สื่อที่มีคุ ณ สมบัติด ้า นโครงสร้า ง (Formal Properties) คื อ คุ ณ สมบัติที่เกิด จาก
การเชื่ อมโยงส่ ว นประกอบเหล่า นั้นเข้า ด้ว ยกนั (Organization of Elements หรื อ Structure of Art)
เช่น จังหวะลีลา ความสมดุล สัดส่วน ความขัดแย้ง ความสอดคล้อง และจุดเด่น-ด้อย
2.3 สื่อที่มีคุณสมบัติดา้ นความรู ้สึก (Expressive Properties) คือ คุณสมบัติที่ผลงาน
ศิลปะชิ้นนั้นให้ความรู ้สึกอารมณ์แก่ผดู ้ ู เช่น รู ้สึกสงบ รู ้สึกสดชื่น ร่ าเริ ง รู ้สึกรุ นแรง และรวดเร็ว
2.4 สื่ อ ที่ มี คุ ณ สมบัติ ด ้า นเทคนิ ค (Technical Properties) คื อ ผลงานศิ ล ปะนั้น
แสดงให้เห็นวิธีการหรื อเทคนิคเด่นชัด ภาพจิตรกรรมบางภาพแสดงร่ องรอยของที แ ปรงหรื อรอย
พู่กนั ที่ ต วัด ไปมารวดเร็ ว รอยแปรงหยาบ บางภาพเกลี่ ยนุ่ มนวลเนี ยน ไม่มีร อยแปรง (พู่กนั )
ปรากฏ ประติ มากรรมบางชิ้ นเห็ นรอยสลักเด่ น ชัด บางชิ้ น รู ้ว่า เป็ นงานปะเชื่ อมโลหะ บางชิ้ น
แสดงว่าหลอม หรื อเทคนิคจิตรกรรมประเภทปะติด (Collage) เหล่านี้ เป็ นต้น
3. ขั้น ที่ 3 ผู ้ส ร้ า งและผู ้ว างแผนหลัก สู ต รเลื อ กตัว อย่า งสุ น ทรี ย วัต ถุ (Aesthetic
Exemplars) เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน วัตถุที่เลือกมี 5 ประเภท คือ
3.1 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติดา้ นส่วนประกอบการรับรู ้
3.2 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติดา้ นโครงสร้าง
3.3 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติดา้ นความรู ้สึก
3.4 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติดา้ นเทคนิค
3.5 ผลงานศิลปะที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านสุ นทรี ย ์
4. ขั้นที่ 4 ครู เป็ นผูน้ าบทเรี ยนในประสบการณ์การแสดงออก 3 ด้าน คือ
4.1 ประสบการณ์ศิลปะปฏิบตั ิ (จากวัสดุต่าง ๆ)
4.2 ประสบการณ์ดา้ นสุนทรี ย ์ (จากงานศิลปะที่เลือกสรร)
4.3 ประสบการณ์ดา้ นศิลปวิจารณ์ (จากงานศิลปะที่เลือกสรร)
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ประสบการณ์ขา้ งต้นจะเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดความซาบซึ้งในศิลปะ เนื่ องมาจาก
2 สาเหตุ คื อ 1) เนื่ องจากเกิด ความกระจ่ า งแจ้ง (Clarification) และ 2) เนื่ องจากเกิด ความรู ้แ ละ
การศึกษาที่เข้มข้น (Intensification)
5. ขั้น ที่ 5 ประสบการณ์ เ หล่ า นี้ จะเสริ ม สร้ า งให้ ผู ้เ รี ย นเกิด การรั บ รู ้ แ บบศิ ล ปิ น
เกิด ความสามารถในการตัด สิ น ประเมิ น ค่ า ของศิ ล ปะ เฉกเช่ น นัก วิ จารณ์ ศิ ลปะเกิด รสนิ ย ม
อัน สุ น ทรี ย ์ เช่ น ผูน้ ิ ย มศิล ปะ (Connoisseur) และประสบการณ์ เ หล่า นี้ น้อ มน าไปสู่ ค วามรั ก
ทะนุถนอมรู ้คุณค่าของศิลปะในลักษณะ รักอย่างมีเหตุผล รักด้ว ยสติ ปัญญา (หรื อมักเรี ยกกนั ว่า
รักแบบใช้สมอง) นัน่ เอง
จากทฤษฎีดงั กล่าวสรุ ปได้ว่า หัวใจของทฤษฎีอยูท่ ี่ความรู ้ซ้ ึงถึงคุณค่ า ของสุ นทรี ยแ์ ละ
การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของงานทัศนศิลป์ ซึ่งศิลปิ นสร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมาย ทั้งที่ เป็ นรู ปธรรม
และนามธรรม รวมถึ งผลงานศิล ปะประเภทธุ รกิจ ในลัก ษณะงานประยุกต์ศิ ลป์ โดยตรงและ
สามารถน าไปวางแผนเลือกสื่ อการเรี ยนการสอนทัศนศิลป์ เช่ น ตัว อย่า งภาพผลงานทัศนศิล ป์
ซึ่ งมีคุ ณ สมบัติ 4 ด้า น คื อ การรับรู ้ผ ัสสะ โครงสร้า ง ความรู ้สึก และเทคนิ ค วิธีการ รวมถึ ง
ผลงานที่มีชื่อเสียงของศิลปิ นระดับโลก โดยครู เป็ นผูช้ ้ ี นาให้นักเรี ยนเกิด ความซาบซึ้ ง เห็ นคุ ณ ค่ า
และเกิดความสามารถในการตัดสินประเมินค่าของผลงานศิลปะ
ทฤษฎีพัฒนาการสุ นทรียภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์ สัน
ไมเคิ ล เจ พาร์ สัน (Michael J. Parson, 1987) เป็ นศาสตราจารย์แ ละหัวหน้าภาควิชา
ศิลปศึกษาที่ มหาวิท ยาลัยแห่ งรั ฐ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า เป็ นผูเ้ ขี ยนหนัง สื อ How We
Understand Art ที่ นักวิ ช าการศิ ลปศึ กษา และนัก วิ จัยที่ ศึ ก ษาในเรื่ อ งของการพัฒนาเด็ก ด้า น
สุนทรี ยภาพหรื อการรับรู ้ทางศิลปะใช้เป็ นตาราศึกษาหาความรู ้ พาร์ สันเป็ นผูร้ ่ ว มส่ งเรื่ องตี พิมพ์ใน
Journal of Aesthetic Education ประกอบด้วย บทความในอนาคตเกีย่ วกบั ศิลปศึ กษา ความรู ้ค วาม
เข้าใจศิลปะหลักสูตรบูรณาการ และการพัฒนาเด็กในศิลปะ
ในปี 1987 เป็ นรู ปแบบที่พฒั นาจากการศึกษา ในปี ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1978 ลักษณะ
ของการศึ ก ษา ในปี 1976 มี ร ะดั บ การพัฒ นาสุ น ทรี ย ภาพ 4 ระดับ และปี ค.ศ. 1978 มี ร ะดั บ
การพัฒ นาสุ น ทรี ยภาพ 6 ระดับ แต่ ภ ายหลัง ได้ป รับ ปรุ ง เป็ น 5 ระดับ ซึ่ งถือ เป็ นพื้ นฐานของ
การพัฒนาสุ นทรี ยภาพ ลักษณะของระดับ มีจุ ด เด่ นบนพื้นฐานแนวโน้มเกีย่ วกบั การตอบรับของ
สิ่งเหล่านี้ คื อ เนื้ อหา การแสดงออก สื่ อ รู ปร่ า งและรู ปแบบ และการประเมินค่ า พาร์ สัน มีค วาม
มุ่งมัน่ เพื่อบรรลุผลสาเร็จในเรื่ อง การพัฒนาสุ นทรี ยภาพ (Jo Chiung-Hua Chen, 1997) บนพื้นฐาน
แนวคิดทฤษฎีเชาว์ปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Cognitive Theory) และทฤษฎีพฒั นาจริ ยธรรมของ
โคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development Theory)
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พาร์ สัน ได้วิ จ ัย การท างานศิ ล ปะของเด็ ก และได้เ สนอแนะการเรี ย นรู ้ ศิ ล ปะที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ การเรี ยนรู ้ ศิ ล ปะต้อ งส่ ง เสริ มท้า ทายให้ นั ก เรี ยนคิ ด มองดู ง านศิ ล ปะที่ มี
ความหลากหลาย และให้นักเรี ยนมี ส่ว นร่ ว มในกิจ กรรมที่ ดึ งความคิ ด ออกมา จากงานวิจัยของ
พาร์ สัน ได้กล่า วว่า การมองเห็ น และการเข้า ใจศิลปะของเด็กจะบรรลุระดับที่ สูงขึ้ นต้องมีระดับ
การพัฒนาสุนทรี ยภาพ ดังนี้
ระดับ 1 ความชื่ นชอบ (Favoritism) เป็ นลักษณะเบื้ องต้นของการรับรู ้ทางศิลปะใน
ภาพรวม มีค วามพึงพอใจตามสัญชาตญาณ สนใจสี เป็ นพิเศษ และความรู ้สึกตอบรับสัมพันธ์ก บั
เนื้อหาของภาพอย่างอิสระ การมองจะไม่ค่ อยพบข้อบกพร่ องในภาพ ไม่ว่า จะเป็ นส่ ว นของเนื้ อหา
หรื อรู ปแบบการวาด ชื่นชอบสีที่จดั จ้านจะเรี ยนรู ้เนื้อหาจากภาพ เช่น ระบุสิ่งที่ปรากฏในภาพ มีการ
เชื่อมโยงความคิดก ับความทรงจาไปอย่างอิสระ ลักษณะทั่ว ไป คื อ การยินดี เปิ ดใจรับโดยไม่ค านึ ง
ว่าสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ก ันหรื อไม่สัมพันธ์ก ัน
ในทางจิตวิทยา เป็ นระดับที่มีการรับรู ้มุมมองของผูอ้ ื่นเพียงเล็กน้อย เป็ นการรับรู ้จาก
ประสบการณ์ตนเองล้วน ๆ ไม่มีอย่างอื่น และไม่มีการเปรี ยบเทียบใด ๆ
ในด้า นสุ นทรี ยศาสตร์ ภาพวาดเป็ นสิ่ ง กระตุ ้น ประสบการณ์ ที่ให้ ค วามเพลิด เพลิ น
โดยไม่เกีย่ วว่าภาพวาดนั้นสื่อถึงอะไร หรื อภาพนั้นจะเป็ นศิลปะนามธรรมหรื อไม่ ความรู ้สึกชอบ
ภาพวาดก็เหมือนก ับการตัดสินภาพนั้น และยากที่จะตัดสินให้ภาพหนึ่งภาพใดเป็ นภาพที่ดีหรื อไม่ดี
ระดับ 2 ความงามและความจริ ง (Beauty and Realism) แนวคิ ด สาคัญของระดับนี้ คื อ
แนวคิ ด ของเนื้ อ หา วัต ถุ ป ระสงค์พ้ื น ฐานของภาพวาดคื อ การแสดงความคิ ด บางอย่า งที่ เ ป็ น
ความจริ ง ภาพวาดที่ มี คุ ณ ค่ า ต้อ งมีเ นื้ อหาน่ า สนใจ และเป็ นภาพเหมือ นจริ ง ไม่ เ สริ ม ปรุ ง แต่ ง
แสดงเนื้ อหาในชี วิต ประจ าวัน ไม่เน้นจิ นตนาการและความเพ้อฝั น อารมณ์ เป็ นสิ่ งที่ ถูกนาเสนอ
แสดงออกมา เช่นรอยยิม้ หรื อท่าทาง ชื่นชอบความงาม และรู ปแบบที่ เป็ นความจริ งเท่ า นั้น ทักษะ
ความอดทน ความเอาใจใส่ของศิลปิ นที่ ว าดภาพนั้นเป็ นเรื่ องที่ น่า ชื่ นชม ความงาม ความจริ ง และ
ทักษะนั้นเป็ นวัตถุประสงค์สาหรับของการตัดสินภาพวาด
ในทางจิตวิทยา ระดับ 2 เป็ นขั้นพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกระดับ เพราะเป็ นการรับรู ้มุมมอง
ของผูอ้ ื่น ความคิ ด ของการแสดงออกต้องการให้เห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า งสิ่ งที่ ทุก คนสามารถ
มองเห็น และสิ่งที่เป็ นเพียงการระลึกถึง
ในทางสุ นทรี ย ศาสตร์ ระดับ 2 เป็ นขั้นพัฒนาที่ สู งขึ้ นไปอี กระดับ เพราะสามารถ
วิเคราะห์ความแตกต่างบางประการเกีย่ วก ับความสัมพันธ์การเห็นคุณค่าของความงาม จากบางสิ่ งที่
ไม่ ใช่ ค วามสัม พันธ์ ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ของความงาม ตัว อย่า งเช่ น การตัด สิ นว่ า ภาพของเรอนัว ร์
(Renoir) เป็ นภาพวาดที่ ดี เพราะมีรู ปสุ นัข และบรรดาสุ นัข นั้นดู ดี แต่ ประการหลังนี้ กลายเป็ น
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ข้อเท็จจริ งเกีย่ วกบั สุ นัข ไม่ใช่ รสนิ ยมของผู ้ชมซึ่ งเป็ นระดับ 1 ในทานองเดี ยวกนั สี ข องพอล คลี
(Paul Klee) นั้นสวย นี่เป็ นข้อเท็จจริ งเกีย่ วก ับสี ไม่ใช่ความชื่นชอบส่วนบุคคล
ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) เป็ นความเข้า ใจอย่า งลึ ก ซึ้ ง มุ่ ง พิจ ารณา
เกีย่ วก ับสิ่งที่ภาพวาดนั้นต้องการแสดงออก ภาพนั้นบอกเล่า เรื่ องราว หรื อประสบการณ์ ที่เกิด ขึ้ น
ให้ค วามรู ้สึกมีค วามน่ า สนใจภาพวาดนั้นก็ยิ่งมีคุ ณ ค่ า วัต ถุประสงค์ข องการสร้า งงานศิลปะ คื อ
แสดงประสบการณ์ อ ารมณ์ ข องคนบางคน ความงามของเนื้ อ หา กลายเป็ นเรื่ อ งรองของสิ่ ง ที่
แสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความลึกของความรู ้สึกเป็ นเรื่ องใหม่ ๆ ที่น่าชื่นชม
ในทางจิตวิทยา ระดับ 3 เป็ นขั้นพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกระดับ เพราะอาศัยการรับรู ้ใหม่ข องการตื่ นตัว
ภายในของประสบการณ์อารมณ์ของผูอ้ ื่น และเป็ นความสามารถใหม่ในการสื่ อสารทางอารมณ์ จาก
คนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง นอกจากนี้ ยงั เชื่ อมโยงประสบการณ์ ทางอารมณ์ ข องตนที่ อยู่ภายในจิ ตใจ
ของแต่ละคนให้แสดงออกมา
ในด้านสุนทรี ยศาสตร์ ระดับ 3 เป็ นความกา้ วหน้า เพราะช่ ว ยให้เห็ นความสอดคล้อง
ก ันระหว่างความงามเกีย่ วก ับเนื้อหา ความเป็ นจริ งของรู ปแบบ และทักษะของศิลปิ น เปิ ดตาเปิ ดใจ
ให้คนได้เห็นขอบข่ายงานที่กว้างขึ้น และเข้าใจดีข้ ึนเกีย่ วก ับระดับคุณภาพการแสดงออก
ระดับ 4 แบบอย่า ง และรู ปแบบ (Style and Form) ความเข้า ใจอย่า งลึกซึ้ ง มีผลต่ อ
แนวความคิดมากมายเกีย่ วก ับภาพวาด ความสาคัญอยู่ที่ภาพวาดถูกจัด การในด้า นพื้นผิว สี รู ปร่ า ง
ช่องว่างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งที่เห็นได้โดยทั่ว ไป และในด้า นแบบอย่า ง และความสัมพันธ์กบั
แบบอย่า ง เนื่ องจากสิ่ ง เหล่ า นี้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก บั วัฒ นธรรม สิ่ ง ที่ แ สดงออกในศิ ล ปะจะถู ก
ตีความหมายอีกครั้งในประเด็นของรู ปแบบ และแบบอย่า ง และแนวความคิ ด โดยทั่ว ไปค่ อนข้า ง
จะมีสภาพความคิดเป็ นส่วนตัว
ในทางจิตวิทยา เป็ นขั้นการพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกระดับ ในที่น้ ี เป็ นความสามารถในการ
รับรู ้มุมมองเกีย่ วก ับวัฒนธรรม สิ่งนี้เป็ นความรู ้ความเข้าใจที่ซบั ซ้อนมากขึ้ นกว่า การเข้า ใจความคิ ด
ของบุคคล ตัวอย่างเช่น เมื่อตีความหมายของงานศิลปะชิ้ นหนึ่ ง และสร้า งความรู ้สึกต่ องานศิลปะ
นั้นด้วยตนเอง แล้วความรู ้สึกนั้นยังเป็ นส่วนหนึ่งของประเพณี
ในด้านสุนทรี ยศาสตร์ เป็ นขั้นการพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกระดับ เพราะพบความสาคัญใน
วิธี การ รู ป แบบ และแบบอย่า ง รู ้ ข ้อแตกต่ า งระหว่ า งเนื้ อ หา และอารมณ์ ค วามรู ้สึ ก อะไรเป็ น
ความสาเร็จในงานศิลปะด้ว ยตัว ตนเอง พบความสัมพันธ์ข องภาพวาดกบั ประวัติศาสตร์ และเป็ น
การแสดงออกประเภทที่มีความหมาย ช่ ว ยให้การวิจารณ์ งานศิลปะพบประโยชน์นาไปสู่ การรับรู ้
และมองเห็นการตัดสินสุนทรี ยภาพที่ มีแหตุผล
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ระดับ 5 ความเป็ นตัว ตน (Autonomy) ในระดับนี้ ค วามสาคัญของความเข้า ใจอย่า ง
ลึกซึ้งคือ แต่ละคนต้องมีแนวความคิดการตัดสินภาพวาด และมองเห็นคุ ณ ค่ า ของวัฒนธรรมที่ สร้า ง
งานศิลปะให้มีความหมาย คุณค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามประวัติ ศาสตร์ แ ละปรับอย่า งต่ อเนื่ อง
ให้เหมาะสมก ับสถานการณ์ที่ร่วมสมัย การตัดสินนี้เป็ นความรู ้สึกที่เป็ นส่วนตัว และเพื่อสังคมลึกซึ้ ง
มากขึ้น
ในทางจิตวิทยา เป็ นขั้นการพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกระดับ เพราะว่าต้องมองในมุมมองของ
วัฒนธรรม ต้องใช้ความสามารถซักถามข้อสงสัยเกีย่ วกบั มุมมองที่ กาหนด เพื่อทาความเข้า ใจด้ว ย
ตนเอง แล้วสามารถตอบคาถามเหล่านั้นได้ ซึ่งแสดงถึงมุมมองที่มีต่อวัฒนธรรม
ในด้านสุนทรี ยศาสตร์ เป็ นขั้นการพัฒนาที่ สูงขึ้ นไปอีกระดับ เนื่ องจากสามารถรับรู ้
ได้ว่า ความคาดหวังอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกีย่ วก ับวัฒนธรรม นอกจากนี้ จะมีค วามเข้า ใจยิ่งขึ้ น
ด้วยการปฏิบตั ิงานศิลปะ ทั้งด้านการสร้างสรรค์และการชื่นชมผลงานศิลปะ เป็ นการตรวจสอบอีก
ครั้ งอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และปรับ การตัด สิ น ด้ว ยตนเองในสถานการณ์ ทั่ว ไปเป็ นการส ารวจคุ ณ ค่ า
สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
คอสเตอร์ (Koster, 2001: 169) ได้สรุ ประดับพัฒนาการตามทฤษฎีของพาร์สนั ไว้ดงั นี้
ระดับ 1 ความชื่นชอบ (Favoritism) ลักษณะที่ปรากฏ คือ
1. แสดงปฏิกริ ิ ยาต่อสิ่งทีกระตุน้ เห็นได้ชดั
2. แสดงความรู ้สึกสนใจต่อสีอย่างชัดเจน
3. มองภาพงานศิลปะไม่ค่อยพบความบกพร่ อง
4. ชอบภาพที่แสดงเรื่ องราว
5. เชื่อมโยงภาพก ับความทรงจา
6. ตระหนักเล็กน้อยก ับมุมมองของคนอื่น
ระดับ 2 ความงามและความจริ ง (Beauty and Realism) ลักษณะที่ปรากฏ คือ
1. ให้ความสาคัญก ับศิลปะที่แสดงออกเป็ นรู ปร่ างเหมือนจริ ง
2. ชื่นชมทักษะ และความเอาใจใส่ของศิลปิ น
3. ตัดสินงานที่สื่อสารความจริ ง และเทคนิควิธีการที่สร้างงานได้สวย
4. แยกวัตถุจากแนวคิด หรื อความรู ้สึกของงาน
5. รับรู ้ความแตกต่างมุมมองของคนอื่น ๆ
ระดับ 3 การแสดงออก (Expressiveness) ลักษณะที่ปรากฏ คือ
1. มองที่งานศิลปะสาหรับการสื่อให้เห็นประสบการณ์
2. ตัดสินงานศิลปะในสิ่งที่มีผลต่ออารมณ์
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3. ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริ เริ่ มและความรู ้สึกที่ลึก
4. ไม่เชื่อว่าสามารถจะตัดสินงานศิลปะได้อย่างไม่มีอคติ
5. เห็นความงาม ความจริ งและทักษะเป็ นประเด็นนาไปสู่คุณค่าของงาน
ระดับ 4 แบบอย่างและรู ปแบบ (Style and Form) ลักษณะที่ปรากฏ คือ
1. เห็นศิลปะเป็ นสังคม ไม่ใช่การบรรลุผลสาเร็จเฉพาะบุคคล
2. สานึกว่างานศิลปะคงอยูใ่ นวัฒนธรรมประเพณี
3. เชื่อว่างานศิลปะที่ มีแ บบอย่า งและรู ปแบบนั้นมาจากผูช้ ม และความต้องการของ
สังคมส่วนรวมช่วยให้ผสู ้ ร้างงานศิลปะเลือกแบบอย่างและรู ปแบบได้
4. พบว่าสื่อ รู ปแบบ และแบบอย่างมีความหมาย
ระดับ 5 ความเป็ นตัวตน (Autonomy) ลักษณะที่ปรากฏ คือ
1. คุณค่าศิลปะสามารถยกระดับเหตุผล และปั ญหาสังคม
2. เห็นศิลปะเป็ นสิ่งที่เหนือกว่าวัฒนธรรม
3. เข้าใจว่าประเพณี เป็ นสิ่งที่สร้างสังคมขึ้น
4. เห็นความตั้งใจเป็ นสิ่งที่ไม่เคยจบ นาไปสู่การตีความหมายใหม่โดยผูช้ ม
จากทฤษฎีด ังกล่า วสรุ ป ได้ว่า การเรี ยนรู ้ศิลปะที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพต้องส่ งเสริ มทักษะ
การคิดของนักเรี ยนซึ่ งการมองเห็ น และการเข้า ใจศิลปะของเด็กจะบรรลุระดับที่ สูงขึ้ นนั้นต้องมี
ระดับการพัฒนาสุนทรี ยภาพ โดยเริ่ มจาก ความชื่ นชอบความรู ้สึกสนใจต่ อสี การแสดงเรื่ องราวที่
เชื่อมโยงภาพกบั ความทรงจ าของตนเอง มองเห็ นความงามและความจริ งที่ เป็ นภาพเหมือนจริ ง
ไม่เสริ มปรุ งแต่ง ซึ่งแสดงเนื้ อหาในชี วิต ประจ าวันโดยแสดงออกให้เห็ นถึงประสบการณ์ อารมณ์
ความรู ้ สึ ก ในเบื้ อ งลึ ก ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความแปลกใหม่ มี ค วามเข้า ใจแบบอย่า ง และ
รู ป แบบอย่า งลึ กซึ้ ง สามารถตัด สิ น สุ น ทรี ย ภาพอย่า งมี เหตุ ผ ล ตลอดจนสามารถมองเห็ น ถึ ง
ความเป็ นตัว ตน เห็ นคุ ณ ค่ า ของวัฒนธรรมที่ สร้า งงานศิลปะอย่า งมีค วามหมาย สามารถยกระดับ
เหตุผล เพื่อนาไปสู่การตีความหมายใหม่
ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
เฟลม์แ มน (Edmund Burke Feldman, 1972) แถลงว่ า ทฤษฎี ข องเขามุ่ งที่ จะสร้า ง
หลักการในการตี ค วามและประเมิ นผลงานศิลปะ จุ ด มุ่ งหมายหลักของทฤษฎีน้ ี คื อ ความเข้า ใจ
(Understanding) และความชื่นชม (Delight) ในศิลปะ
เฟลม์แมน อธิบายความหมายถึงคาว่า ความเข้า ใจ ว่า บุ ค คลที่ ได้รับการฝึ กฝนให้มี
ความเข้าใจต่องานศิลปะจะสามารถ “อ่านข้อมูล” ต่าง ๆ ทางศิลปะออก และข้อมูลต่ า ง ๆ เหล่า นี้
เป็ นสิ่ ง ที่ จ ะไขไปสู่ การวิเคราะห์ แ ละตัด สิ นงานศิลปะ เขากล่า วว่า ข้อมู ลในที่ น้ ี เป็ นข้อ มูลด้า น
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คุ ณ ภาพของผลงานศิลปะ มิใช่ ข ้อมูลทางประวัติ ศาสตร์ หรื อโบราณคดี ไม่เกีย่ วข้องใด ๆ ก บั
ความเก่าแก่ หรื อแม้มีค่าเชิงโบราณวัตถุ ผูว้ ิจารณ์จะต้องหาทางทาความเข้า ใจและเข้า ถึ งเหตุ แ ละ
ผลของงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ ให้อะไรแก่ตนเอง ส่วนความชื่นชมนั้น เฟลม์แมน อธิ บายว่า เมื่อบุ ค คล
บังเกิดความเข้าใจในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ ย่อมจะบังเกิด ความพึงพอใจ ชื่ นชมในผลงานชิ้ นนั้น
ตามมาด้วย
เฟลม์แมน แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานศิลปะออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การบรรยาย (Description)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal Analysis)
ขั้นที่ 3 การตีความ (Interpretation)
ขั้นที่ 4 การประเมินหรื อตัดสิน (Evaluation or Judgment)
เฟลม์แมน ออกตัวว่าขั้นตอนนี้อาจจะดูซ้ าซ้อนก ันบ้าง แต่เขาคิดว่าแต่ละหน่ ว ยมีห น้า ที่
แตกต่างก ัน ผูว้ ิเคราะห์งานศิลปะจะต้องปฏิบตั ิแตกต่างก ันในแต่ ละขั้นตอน ขั้นตอนทั้ง 4 จะต้อง
ปฏิบตั ิเรี ยงก ันไปตามลาดับจากง่ายไปหายาก ตามที่ระบุอยูใ่ นทฤษฎี
ขั้นที่ 1 การบรรยายนั้น ผูว้ ิเคราะห์งานศิลปะจะสารวจดู สิ่งต่ า ง ๆ ที่ ปรากฏแก่สายตา
ผูด้ ูในทันทีทนั ใด ได้แก่ เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิว แสง เงา และวิเคราะห์ ถึงเทคนิ ค วิธีการ
ที่ผดู ้ ูคิดว่าเป็ นวิธีการหรื อเทคนิคที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิ้นนั้น
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างนั้น ผูว้ ิเคราะห์จะเชื่ อมโยงสัมพันธ์สิ่งที่ ผูว้ ิเคราะห์ ได้
สารวจไว้ในขั้นแรก คุณภาพของเส้น สี รู ปร่ า ง รู ปทรง เพื่อให้เกิด การรับรู ้ถึงองค์ประกอบทาง
ศิลปะของผลงานนั้น ซึ่งจะเป็ น “ข้อมูล” ให้ก ับการตีความและตัดสินผลงานต่อไป
ขั้นที่ 3 การตีความนั้น ผูว้ ิเคราะห์จะกล่า วหรื อแถลงถึงความหมายของผลงานศิลปะ
ที่มีต่อตน ความหมายของศิลปะในที่น้ ีหมายถึงความหมายของศิลปะที่ มีต่ อชี วิต ความเป็ นอยู่ข อง
มนุษย์โดยทัว่ ๆ ไป ในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิเคราะห์อาจหาข้อสันนิษฐานที่ เกีย่ วกบั ความคิ ด หรื อหลักการ
ที่สามารถช่วยยืนยันว่าทาไมผลงานศิลปะนั้นมีผลต่อความคิดเห็นของตนเช่นนั้น
ขั้นที่ 4 การประเมินหรื อตัดสินงานศิลปะนั้นเป็ นขั้นตอนที่ จ าเป็ น ต้องมีการสื บสวน
ตรวจสอบถึงเจตนาและผลที่ เกิด ของงานศิลปะชิ้ นนั้น โดยการเปรี ยบเที ยบกบั งานศิลปะชิ้ นอื่น
ที่ ค ล้า ยคลึง ก นั พิ จ ารณาว่ า มัน เหมื อ นหรื อต่ า งกบั งานศิ ลปะชิ้ นอื่ น ในยุค สมัย เดี ย วก นั เช่ น ไร
เฟลด์แมน เน้นว่าการตัดสินผลงานศิลปะอย่างมีสุนทรี ยภาพนั้นจะต้องมีเหตุ มีผลและใช้ห ลักเกณฑ์
อย่างมีคุณธรรม เพราะการตัดสินนั้นเป็ นปฏิบตั ิการที่สูงส่ง
เฟลด์แมน ระบุว่าทฤษฎีของเขาเป็ นระบบของกระบวนการสร้า งความเข้า ใจในศิลปะ
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ให้แก่บุคคลที่ วิเคราะห์งานศิลปะชิ้ นนั้น ความเข้า ใจนี้ เองจะนาไปสู่ การชื่ นชมความซาบซึ้ งหรื อ
เห็นคุณค่าของงานศิลปะนั้น
เฟลด์ แ มน ยอมรั บ นับ ถื อ การวิ เ คราะห์ ใ นลัก ษณะที่ เ รี ย กว่ า ไร้ ม ายา ( Naive) คื อ
วิเคราะห์งานศิลปะจากความคิดเห็นความรู ้สึกที่ผวู ้ ิเคราะห์มีต่อผลงานนั้นตรงๆอย่า งจริ งใจ โดยมิ
ต้องคานึงถึงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ ความเก่า แก่ข องผลงาน ผูส้ ร้า งงานคื อใคร หรื อค านึ งถึง
หลักเกณฑ์ทางศิลปะต่าง ๆ ดังนั้น ไม่จาเป็ นต้องมีค วามรู ้กส็ ามารถวิเคราะห์ ได้ คื อ วิเคราะห์ ไป
ตามที่คิดเห็น
ทฤษฎี ข องเฟลด์ แ มน เป็ นทฤษฎีป ระเภทศิล ปวิ จารณ์ เ ช่ น กนั โดยโยงเข้า ก บั ด้า น
สุ น ทรี ย ์ มีนัยว่ า ถ้า เกิด ความเข้า ใจเกิด ความรู ้แ ล้ว ความชื่ นชมหรื อ สุ น ทรี ย ภาพของผูท้ ี่ ได้รั บ
ประสบการณ์น้ ีจะตามมาเอง
เฟลด์แมน ระบุข้ นั ตอนของการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ 4 ขั้น คือ
ในขั้นแรกนั้น ผูว้ ิเคราะห์จะแจกแจงหรื อบรรยายถึงส่วนประกอบต่ า ง ๆ ในงานศิลปะ
ชิ้ นนั้นว่า เขาเห็ นสิ่ งใดบ้า ง เช่ น เขาเห็ นเส้นลักษณะใด สี ใด หรื อรู ปร่ า งแบบใด รู ปทรงใด
ต่อจากนั้น
ขั้นที่สอง จึงวิเคราะห์โครงสร้างของผลงานศิลปะชิ้นนั้น การที่ บุค คลจะพิจ ารณาเห็ น
โครงสร้างของสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ บุคคลนั้นจะต้องสามารถผูกโยงส่วนประกอบย่อยต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกนั
เช่น รู ปกลมที่มีสีเหลืองสด เป็ นการระบุส่วนประกอบย่อย 2 หน่ ว ย คื อ รู ปร่ า ง และสี เข้า ด้ว ยกนั
หรื อ “รู ปทรงของกล่องสี ฟ้า ซึ่ งดู ว่า อยู่ข ้า งหน้า ของรู ปสามเหลี่ยมที่ ดูข รุ ข ระ” ในกรณี น้ ี บุค คลที่
ตี ค วาม ระบุ ค วามสัม พัน ธ์ ข องส่ ว นประกอบย่อ ย สี รู ป ร่ า ง รู ป ทรง ผิ ว พื้ น และทิ ศ ทาง
เข้าด้วยก ัน
ในขั้น ที่ 3 นั้น ผูว้ ิเ คราะห์ จ ะเริ่ มมองหาความหมายของข้อสันนิ ษฐาน หรื อ ตั้งข้อ
สมมติฐานหรื อออกความคิดเห็น ความรู ้สึกที่ ศิลปะชิ้ นนั้นให้แ ก่ต น ซึ่ งอาจเป็ นสมมติ ฐ าน หรื อ
ความคิดเห็นมากกว่าหนึ่งแง่กไ็ ด้ เพราะสิ่ งต่ า งๆ นั้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาแตกต่ า งออกไปอยู่เสมอ
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ มีมาตรฐานต่างก ันไปตามวัน เวลา และสภาวะของสิ่งแวดล้อม
ในขั้น สุ ด ท้า ยนั้น เป็ นการตัด สิ นประเมิ น ผล ซึ่ ง เป็ นการกระท าที่ ต้อ งอาศัย ความ
รอบคอบระมัดระวัง ต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ หลายแง่มุม สาหรับ เฟลด์แมนแล้ว เขาคิดว่า คุ ณ ค่ า ของ
ศิลปะจะต้องแสดงให้เห็ นว่ า ปั ญหาที่ ส าคัญ ก็คื อ การที่ ศิล ปะนั้นสามารถสื่ อ ความหมาย หรื อ
ให้ค วามหมาย (ในเชิ งศิลปะ) แก่มนุ ษย์ สอดคล้องกบั ทุ กสิ่ ง เกีย่ วกบั มนุ ษย์ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆ
ความแปลกใหม่ ส ะดุ ด ตาในผลงานศิล ปะ เป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ ย อดเยี่ย มก็ต่ อเมื่ อ มัน สามารถสื่ อ
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ความหมายก ับมนุษย์ได้ลึกซึ้ง คือ การเพียงแต่สร้า งความแปลกใหม่สะดุ ด ตาในผลงานของศิลปิ น
จะไม่มีคุณค่า ถ้ามันไม่สื่อความหมายก ับมนุษย์อื่น ๆ ที่เห็นผลงานนั้น ๆ
จากทฤษฎีด ังกล่า วสรุ ปได้ว่า ทฤษฎีศิ ลปะวิเคราะห์ มุ่งสร้า งหลักการในการตี ค วาม
และประเมินผลงานศิลปะ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ความเข้าใจและความชื่นชมในศิลปะ ซึ่ งจะนาไปสู่
ความซาบซึ้งหรื อเห็นคุณค่าของผลงาน ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน คื อ
การบรรยายส่วนประกอบต่าง ๆ ในงานศิลปะและเทคนิควิธีการสร้างงาน การวิเคราะห์ โครงสร้า ง
เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะ การตีความผลงานศิลปะที่มีคุ ณ ค่ า นั้นจะต้องสามารถ
สื่ อความหมายก บั มนุ ษ ย์ไ ด้อ ย่า งลึ กซึ้ ง รวมถึง การประเมิน หรื อ ตัด สิ น ผลงานศิ ลปะ อย่า งมี
สุนทรี ยภาพจะต้องมีเหตุมีผล และใช้หลักเกณฑ์อย่างมีคุณธรรม
ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE)
ทฤษฎีน้ ีเน้นกิจกรรมศิลปะ 4 แกน คือ (วิสูตร โพธิ์เงิน, 2556: 20-21)
1. แกนศิลปะปฏิบตั ิ (Art Production)
2. แกนประวัติศาสตร์ศิลป์ (Art History)
3. แกนสุนทรี ยศาสตร์ (Aesthetics)
4. แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism)
ทฤษฎีน้ ีเน้นแนะนาการเรี ยนการสอนศิลปะให้ค รอบคลุมทั้ง 4 แกน ให้น้ า หนักแต่ ละ
แกนให้เหมาะสมก ับช่วงชั้นการศึกษาการสอนในทฤษฎีการสอนแบบบู รณาการ (DBAE) เช่ น ใน
วิชาศิลปวิจารณ์ควรมีการนารู ปแบบของผลงานใหม่ๆมาศึกษา เปิ ดโอกาสให้ ผเู ้ รี ยนได้อภิปรายและ
วิเคราะห์ผลงานถึงสิ่งที่สะท้อนถึงสังคมร่ ว มสมัย โดยที่ ผูส้ อนควรจะมีพ้ืนความรู ้ ความเข้า ใจใน
มาตรฐานการตัดสินคุณค่า รวมถึงลักษณะของศิลปะสมัยใหม่เป็ นอย่า งดี ผลงานศิลปะสมัยใหม่มกั
มีรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ และบ่งบอกถึงความนึกคิดของศิลปิ นที่ มี ต่ อสิ่ งแวดล้อมในช่ ว งเวลาหนึ่ ง
รายละเอียดของทฤษฎีท้ งั 4 แกน มีดงั ต่อไปนี้
1. แกนศิลปะปฏิ บัติ (Art Production) เป็ นองค์ประกอบอีกหนึ่ งแกนสาคัญสาหรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ซึ่ งจะแนะนาแนวคิ ด การแกป้ ั ญหา และการแนะนาวิธีการ เทคนิ ค
ทางศิลปะ วัสดุที่หลากหลาย และเหมาะสมในการสร้า งผลงานศิลปะ แต่ บางบทเรี ยนศิลปะที่ ยงั
เป็ นมาตรฐาน เพราะว่าการสอนเด็กในสิ่งรอบตัวให้เขาเรี ยนรู ้ได้ด ้ว ยตนเอง ข้า มสัมพันธ์ เชื่ อมโยง
ก ับสิ่งแวดล้อม บูรณาการสิ่งรอบตัว และความรู ้อื่นทั้งในและนอกหลักสูตร
2. แกนประวัติศาสตร์ ศิลป์ (Art History) เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการสร้า งผลงานศิลปะ
ทุ กแขนง ซึ่ งจะเป็ นแนวคิ ด ของที่ มาที่ ไ ปของผลงานศิล ปะทั้งที่ เป็ นของศิลปิ น หรื อของตนเอง
โดยมีคาถามสาคัญพื้นฐาน คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทาไม และอย่า งไรที่ เกีย่ วข้องกบั
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ผลงานศิลปะนั้น ๆ (สไตล์ แนวคิ ด สัญลัก ษณ์ ในผลงาน ช่ ว งเวลาในการสร้า งงาน สื่ อวัสดุ ในการ
สร้า งสรรค์ เทคนิ ค วิธีก าร และวัฒนธรรมเกีย่ วข้องกบั ผลงานศิลปะ) ผูเ้ รี ยนจะรู ้ แ ละทราบถึ ง
ความแตกต่าง และสามารถเรี ยนรู ้ถึงอิทธิพลจากผ่านนอกที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ว่า
จะเป็ นอิทธิพลจากวรรณกรรม ศาสนา ระบบการอุปถัมภ์ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
ซึ่งล้วนแล้วมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งสิ้ น
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
ศิลปะเรอเนสซอง (Renaissance)
ศิลปะเรอเนสซอง มีตน้ กาเนิดขึ้นในเมืองฟลอเรนซ์ข องอิต าลี อยู่ในช่ ว ง “ยุค ฟื้ นฟู
ศิลปะวิทยาการ” ศิลปะเรอเนสซองเป็ นผลมาจากการนาหลักการ ปรัชญาความรู ้ในสุ นทรี ยภาพ
ดั้ง เดิ ม จากศิ ล ปะคลาสสิ ค ของกรี ก และโรมัน กลับ มาใช้อีก ครั้ง หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นสมัยแห่ งการใช้
พุทธิ ปั ญญาในการสร้ า งสรรค์ ผลงาน ค านึ งถึง หลักเหตุ ผ ลความเป็ นจริ งในธรรมชาติ แต่ เน้น
ความสาคัญของลักษณะเฉพาะบุ ค คล ศิลปะเรอเนสซองภายใต้การอุป ถัมภ์ข องกลุ่ม บุ ค คลผู ้มี
อานาจในสังคม ทาให้ศิลปกรรมพัฒนาเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่า งสู ง และได้แ พร่ สะพัด ไปสู่ ประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ ยุโรป ศิลปะเรอเนสซองแบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลา ได้แก่
เรอเนสซองสมัยเริ่ มต้น ตั้งแต่ ต ้นคริ สต์ศตวรรษที่ 14 เป็ นช่ ว งที่ ศิลปิ นพยายาม
สลัดอิทธิพลศิลปกรรมแบบกอธิ ค และไบแซนไทน์ออกไป และสร้า งรู ปแบบทางศิลปกรรมโดย
หันกลับมายึด หลักทฤษฎี แ นวมนุ ษยนิ ยมในสมัย กรี ก และโรมัน ศิ ลปิ นได้ส ร้า งพัฒ นาการทาง
ศิลปะในสาขาต่ า ง ๆ อย่า งชัด เจน สถาปั ต ยกรรมนารู ป แบบของโรมันมาต่ อ เสริ ม โดยมุ่งเน้น
โครงสร้า งที่ ใ หญ่โ ตโอ่อ่า สง่ า งาม ด้า นประติ มากรรมเน้น ความเหมือ นจริ งตามสัด ส่ ว นและ
ใส่ความนุ่มนวล มีชีวิตชีวามากขึ้น ส่วนด้านจิตรกรรมมีพฒั นาการในเรื่ องการใช้สี แสงเงา และ
หลักทัศนียภาพอย่างถูกต้องสวยงาม
เรอเนสซองสมัย รุ่ ง เรื อ งหรื อ ยุค ทอง ตั้ง แต่ ต ้น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 15 เป็ นช่ ว งที่
กรุ งโรมกลายเป็ นศูนย์กลางศิลปกรรม และศิลปิ นต่ า ง ๆ ได้ผ่า นการบ่ มเพาะฝี มือ และสติ ปัญญา
มาจากสมัยเริ่ มต้น ได้พฒั นาถึงจุ ด สุ ด ยอด สร้า งสรรค์เป็ นผลงานศิลปกรรมที่ กา้ วหน้า มากที่ สุด
ในยุคนี้ สถาปั ตยกรรมยังคงเน้นความใหญ่โต หรู หรา โดยยึดรู ปแบบคลาสสิ ค ของกรี กและโรมัน
อย่า งเคร่ ง ครั ด และประยุก ต์ ใ ห้ เ ข้า ก บั จุ ด มุ่ ง หมายการใช้ง านอย่า งลงตัว ประติ ม ากรรมให้
ความสาคัญกบั ความงดงามเหมือนจริ งอันสมบู รณ์ แ บบทุ กรายละเอีย ด และด้า นจิ ตรกรรมก็ถึ ง
พร้ อมด้ว ยเทคนิ ค วิ ธีก ารในแบบเฉพาะตัว ของศิ ล ปิ นที่ เน้นความนุ่ ม นวล พลิ้ว ไหว สร้ า งมิ ติ
บรรยากาศด้วยสี แสง และเงา อย่างประณี ต ศิลปิ นสาคัญในยุค นี้ ได้แ ก่ ดาวิซี มิเคลันเจโล และ
ราฟาแอล มิ เคลันเจโล ประติ ม ากรผูย้ ิ่ง ใหญ่ ชาวฟลอเรนซ์ไ ด้รับ การยกย่องว่ า มีค วามโดดเด่ น
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มากที่สุดจากผลงานแกะสลักหิ นอ่อนรู ปเปลือยขนาดเท่าคนจริ งของเทพแบคคุ ส (Bacchus) เทพเจ้า
แห่ งสุราเมรัย สูง 2.3 เมตร ได้อย่า งงดงาม นอกจากนี้ ยงั มีผลงานแกะสลักหิ นอ่อนรู ป “ปิ เอต้า ”
(Pieta) และเดวิด เป็ นต้น มิเคลันเจโลยังสามารถสร้า งสรรค์ผลงานจิ ตรกรรมได้อย่า งยอดเยี่ยม
ไม่แพ้ก ัน เช่ น การวาดภาพลงบนเพดานโบสถ์ซ่ ึ งมีลกั ษณะโค้ง ภาพมีเรื่ องราวเกีย่ วกบั ตานาน
ของบุคคลที่เชื่อมโยงก ับพระผูเ้ ป็ นเจ้าในพระคัมภีร์คริ สต์ศาสนา ผลงานจิ ตรกรรมของมิเคลันเจโล
เต็ ม เปี่ ยมไปด้ว ยพลัง แห่ ง จิ น ตนาการอัน ตระการตา ถึ ง พร้อ มด้ว ยฝี มือ และความสร้ า งสรรค์
อันบรรเจิด จนได้รับการยกย่องให้เป็ นผลงานจิตรกรรมที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดภาพหนึ่งของโลก
เรอเนสซองสมัยปลาย เริ่ มตั้งแต่ เข้า สู่ ช่ว งกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 วงการศิลปะ
ในช่วงเวลานี้มีค วามขัด แย้งกนั ด้า นอุด มคติ การสร้า งสรรค์ศิลปะจึ งแยกออกเป็ นหลายแนวทาง
เรี ย กศิ ล ปกรรมในช่ ว งนี้ ว่ า “ศิ ล ปะแมนเนอริ ส ม์ ” ซึ่ งมี ล ัก ษณะผิ ด แผกไปจากเดิ ม ในด้า น
สถาปั ต ยกรรมไม่ป รากฏชัด นัก ยัง คงยึด แบบอย่า งมาจากเรอเนสซองสมัย รุ่ งเรื อง แต่ เพิ่ มเติ ม
ความหรู หรามากขึ้น ส่วนประติมากรรมมีการขยายสัดส่วนให้ผิดผันไปจากธรรมชาติ ให้อ่อนช้อย
มากขึ้น ด้านจิตรกรรมเน้นสร้างลีลาและบรรยากาศให้ดูอ่อนไหว กระจัด กระจาย สัด ส่ ว นเบี่ ยงเบน
พร้อมจะคลี่คลายไปสู่ศิลปะรู ปแบบใหม่
ศิลปะลัทธิเรี ยลลิสม์ (Realism)
ศิลปะเรี ยลลิสม์ เกิดขึ้นในฝรัง่ เศสโดยเป็ นการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ ชัด เจนของ
กลุ่มจิ ต รกร และประติ มากรในราวปี ค.ศ. 1830-1880 มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุ งปารี ส ก่อนจะแพร่
ความนิ ย มออกไปในระดั บ สากล ในทางประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ นั้ น “เรี ยลลิ ส ม์ ” ใช้ เ รี ยก
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิ นกลุ่มหนึ่งที่นาเสนอให้เห็นสภาพ “ความเป็ นจริ ง ” ในสังคม
ปั จจุบนั ขณะนั้น ศิลปะและผูส้ ร้างงานในแนวนี้เรี ยกว่า “เรี ยลลิสม์” (Realist) ซึ่ งมีนัยแตกต่ า งจาก
“ศิลปะแบบเหมือ นจริ ง ” (Realistic) อันเป็ นการลอกเลียนความเหมือ นจริ งในธรรมชาติ หรื อ
เรี ยกว่า “ธรรมชาตินิยม” (Naturalism) ที่มุ่งถ่ายทอดลักษณะทิวทัศน์ธรรมชาติมากเป็ นพิเศษ
ลัท ธิ เ รี ย ลลิ ส ม์ เป็ นกลุ่ ม ที่ ยึด หลัก ความเป็ นจริ ง ที่ เ กิด ขึ้ น มุ่ ง เน้น เรื่ อ งความ
เหลื่อมล้ า ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นล่า ง สถาปั ต ยกรรมไม่มีรูปแบบเฉพาะตัว เป็ นการ
ผสมผสานสถาปั ตยกรรมจากที่ต่าง ๆ มาประยุกต์ และใช้วิทยาการใหม่ ๆ เข้า มาใช้เป็ นโครงสร้า ง
เช่น เหล็กหล่อและกระจก เป็ นต้น ด้านประติมากรรม ยังคงมีอิทธิพลของประติ มากรรมคลาสสิ ค
และโรแมนติคผสมอยู่ แต่เนื้อหาเริ่ มแสดงออกเกีย่ วก ับชีวิตของสามัญชนมากขึ้น
ศิลปะลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิ สม์ (Post-Impressionism)
จิ ต รกรรมลัท ธิ โ พสต์ อิม เพรสชันนิ ส ม์ หรื อ อิม เพรสชันนิ สม์ใ นยุค หลัง พัฒ นา
การใช้สีที่ร้อนแรง สดใส เส้นชัด เจน และเปลี่ยนแปลงรู ปทรงจากเดิ ม หรื อตัด ทอนให้ง่า ยขึ้ น
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เน้นการแสดงอารมณ์ของจิ ต รกรมากขึ้ น จิ ต รกรสาคัญ ได้แ ก่ ตู ลูส โลเตรค เซซาน, โกแกง และ
วินเซนต์ ฟาน ก๊อก (Vincent Van Gogh) จิ ตรกรชาวดัตซ์ ถนัด ในการใช้เส้นที่ มี พลัง ใช้สีสด
เข้มและตัดก ัน เพื่อแสดงความรู ้สึกอย่างมีความหมาย ผลงานส่วนใหญ่เป็ นภาพธรรมชาติ แ ละภาพ
หุ่ นนิ่ง มีการตวัดฝี แปรงเป็ นเส้นหนาเห็ นรอยอย่า งชัด เจน ฟาน ก๊อก หมกหมุ่นกบั การวาดภาพ
จนประสบปั ญหาภาวะทางอารมณ์ เขาจึ ง มัก แสดงความรู ้ สึก ของตนลงไปในภาพด้ว ยสี สั น
อันจัดจ้านและริ้ วรอยฝี แปรงบนพื้นผิวที่นูนเด่น (บุศริ นทร์ คาหุ่ ง, 2553)
3. แกนสุ นทรี ยศาสตร์ (Aesthetics) “สุ นทรี ยศาสตร์ ” หรื อ “ศาสตร์ ข องความงาม”
เป็ นปรัชญาที่สาคัญทางศิลปะ ซึ่งจะเป็ นแนวในการช่วยตัดสินใจเรื่ องของความงาม ของผูเ้ รี ยนที่ มี
ต่องานศิลปะ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีรสนิยมที่ดี ในบางวัฒนธรรมไม่ปรากฏแนวคิ ด เรื่ องของความงาม
เด่นชัด แต่เน้นเรื่ องของหน้าที่ที่ข้ ึนอยูก่ ับรู ปแบบ ความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะ เป็ น
การออกแบบที่ ดี การใช้ป ระโยชน์ โดยที่ สิ่ งเหล่ า นี้ ก็ส ามารถมาตัด สิ น คุ ณ ค่ า ของงานศิ ลปะได้
แต่การที่จะตัดสินใจเรื่ องของคุณค่า ยังต้องมีเรื่ องของความชื่นชอบ ความงามเข้า มาเกีย่ วข้องที่ จะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถระบุถึงสิ่งที่เป็ นความงามของตนเอง และการตัด สิ นใจเรื่ องของความงามที่ มี
ต่องานศิลปะ โดยที่สามารถบอก เขียน บรรยาย และเตรี ยมสิ่งที่จ ะเป็ นการยืนยันในความคิ ด ของ
ตนเองได้
4. แกนศิ ล ปวิ จ ารณ์ (Art Criticism) ศิ ล ปวิ จ ารณ์ ห รื อ การวิ เ คราะห์ ง านศิ ล ปะ
(การสะท้อน หรื อการแสดงออกของความรู ้สึกซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ งของเหตุ ผลที่ ระบุ ถึงความชอบ
หรื อไม่ชอบ สวยหรื อไม่สวย ที่สามารถทาให้รู้สึกไม่ ดีได้) ศิลปวิจารณ์ จึงเป็ นแนวทางที่ มีค วาม
พยายามส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ ผลงานศิลปะ พูด คุ ยเกีย่ วกบั ผลงานศิลปะของผูเ้ รี ยนเอง และ
ของเพื่อร่ ว มชั้น รวมไปถึงผลงานศิล ปิ นที่ มีชื่อเสี ยง นามาวิเคราะห์ โดยสร้า งประสบการณ์ ที่ ดี
ให้กบั ทุ กคน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ จากการเปรี ยบเที ยบผลงานศิลปะในประวัติศาสตร์ หรื อการ
เริ่ มต้นในการอธิบายง่าย ๆ ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคืออะไรในผลงานศิลปะ ไม่ว่า จะเป็ นเรื่ องของสิ่ งที่
ปรากฏให้เห็นเรื่ องของทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์ หรื อเนื้อหา เป็ นการนาทางเข้า สู่ คุ ณ ภาพ
ของการวิจารณ์ และได้สัมผัสสิ่ งที่ ไม่มีต ัว ตนหรื อสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมที่ แ ฝงอยู่ในงานศิลปะที่ ต ัว
ศิลปิ นต้องการให้ผชู ้ มรับรู ้ ในบางครั้งผูส้ อนต้องให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกวิเคราะห์ ผลงานตามหลักการทาง
ศิล ปะ เชื่ อมโยงประสบการณ์ และให้ คิ ด ไตร่ ตรอง แล้ว ค่ อยเขี ยนก่อนที่ จ ะมาน าเสนอหรื อ
แลกเปลี่ยนก ัน
จากทฤษฎีด ัง กล่า วสรุ ปได้ว่า การจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนศิลปะต้องค านึ งถึ ง
หลัก การทางศิ ล ปศึ ก ษาทั้ง 4 แกน ได้แ ก่ แกนศิ ล ปะปฏิ บัติ เ ป็ นการรู ้ จัก การเลื อ กใช้ ว ัส ดุ ที่
หลากหลาย เทคนิ ค วิธีการในการสร้า งผลงานศิลปะ แกนประวัติศาสตร์ ศิลป์ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ถึ ง
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อิทธิ พ ลต่ า ง ๆ ที่ ส่งผลต่ อการสร้า งสรรค์ งานศิ ลปะ แกนสุ นทรี ยศาสตร์ คื อการเห็ นคุ ณ ค่ า และ
ตัด สิ น ความงามที่ มีต่ องานศิล ปะ และแกนศิล ปวิ จารณ์ เป็ นการวิ เคราะห์ งานศิ ลปะ เรื่ อ งของ
ทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์ และเนื้ อหาที่ แ ฝงอยู่ในงานศิลปะมาบู รณาการในการวางแผน
กิจกรรม ซึ่งการใช้ทฤษฎีศิลปศึกษาในแต่ละกิจกรรมไม่จ าเป็ นต้องใช้ให้ค รบทั้ง 4 แกน สิ่ งที่ ต ้อง
คานึงถึงสาหรับผูส้ อน คือ เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy Revised
เกิดจากการปรับปรุ งแนวคิดการแบ่งประเภทการเรี ยนรู ้แ บบดั้งเดิ ม โดยนักการศึกษา
2 ท่าน ได้แก่ Anderson and Krathwohl (2001) ซึ่ งได้ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ให้พิจารณาเป็ น 2 มิติ
คือ พิจารณาลักษณะของความรู ้ และพิจารณาการเรี ยนรู ้ทางปั ญญา 6 ขั้น
สิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งระหว่า งแนวคิ ด ของ Bloom (1956) ก บั แนวคิ ด ของ Anderson and
Krathwohl (2001) คือ
1. การเพิ่ม มิติ ด ้า นลัก ษณะความรู ้เ พื่ อช่ ว ยให้ การกาหนดวัต ถุป ระสงค์ การเรี ย นรู ้
มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
2. การปรับรู ปแบบคาที่ใช้จากคานามเป็ นคากิริยา
3. ขั้นที่ 1 เปลี่ยนจากค าว่า “ความรู ้ ” เป็ น “การจา” ขั้นที่ 5 เปลี่ยนจาก “สังเคราะห์ ”
เป็ น “ประเมิน” และขั้นที่ 6 เปลี่ยนจาก “ประเมิน” เป็ น “สร้า งสรรค์ ” โดยสามารถเปรี ยบเที ยบได้
ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ Bloom ก ับแนวคิดของ Anderson and Krathwohl
ที่มา : Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and
assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York:
Addison Wesley Longman.

41

การพิจ ารณาลักษณะของความรู ้ (Knowledge Dimension) Anderson and Krathwohl
(2001) ได้แบ่งออกเป็ น 4 แบบ ได้แก่
1. ความรู ้ เ กี่ย วก บั ความเป็ นจริ ง (Factual Knowledge) หมายถึ ง ความรู ้ ใ นสิ่ ง ที่
เป็ นจริ งอยู่ เช่น ความรู ้เกีย่ วก ับคาศัพท์ และความรู ้ในสิ่งเฉพาะต่าง ๆ
2. ความรู ้ในเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) หมายถึง ความรู ้ที่มีความซับซ้อน
มีการจัดหมวดหมู่เป็ นกลุ่มของความรู ้ และโครงสร้างของความรู ้
3. ความรู ้ในเชิ งวิธีการ (Procedural Knowledge) หมายถึง ความรู ้ว่า สิ่ งนั้น ๆ ทาได้
อย่างไร ซึ่งรวมถึงความรู ้ที่เป็ นทักษะเทคนิคและวิธีการ
4. ความรู ้เชิ งอภิปริ ชาญ (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ความรู ้เกีย่ วกบั เรื่ อง
ทางปั ญญาของผู ้เ รี ย นเอง คื อ ความรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย นจะท าความเข้า ใจเกีย่ วก บั การวางแผนและการ
แก ้ปั ญหาไปจนถึงการประเมิน

ทักษะความรู ้ระดับล่าง——————->ทักษะความรู ้ระดับบนสุด
ภาพที่ 3 ทักษะความรู ้ของ Anderson and Krathwohl (2001)
4.1 ความจา (Remembering) เป็ นระดับพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการ
นาเอา หรื อดึงเอาความรู ้ การสืบค้น การเตือนความจา ได้จากความจาระยะยาวของคนออกมาเพื่อ
กาหนดการเรี ยนรู ้ให้พฒั นาต่ อไปในระดับที่ สูงขึ้ น ที่ ได้จ ากความรู ้เดิ มของคนจ า เรี ยกความรู ้ ที่
เกีย่ วข้องจากหน่วยความจาระยะยาว
4.1.1 ตระหนักถึง
4.1.2 นึกถึง
4.2 ความเข้าใจ (Understanding) ระดับถัดมาเป็ นกระบวนการสร้า งความรู ้อย่า งมี
ความหมาย จากสื่อ จากการอธิบาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรี ยบเทียบ การจัด หมวดหมู่
หรื อการอธิบาย ที่จะนาไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่กาลังเรี ยนรู ้ เข้าใจ กาหนดความหมายของสิ่ งที่ เรี ยน
จากการเขียนหรื อจากสื่อ
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4.2.1 การตีความ
4.2.2 ยกตัวอย่าง
4.2.3 จาแนก
4.2.4 สรุ ป
4.2.5 เปรี ยบเทียบ
4.2.6 อธิบาย
4.3 การประยุกต์ ใ ช้ (Applying) กระบวนการในขั้น ต่ อ มา เป็ นการน าความรู ้
ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ หรื อนาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ ด้ว ยกระบวนการหรื อวิธีการด าเนิ นการ
อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
4.3.1 การดาเนินการ
4.3.2 การใช้ประโยชน์
4.4 การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดับต่อมาเป็ นกระบวนการนาส่ ว นต่ า ง ๆ ของการ
เรี ยนรู ้มาประกอบเป็ นโครงสร้างใหม่ ด้วยการการพิจารณาว่ามีส่ว นใด สัมพันธ์กบั ส่ ว นอื่นอย่า งไร
พิจารณาโครงสร้างโดยรวมของสิ่งที่เรี ยนรู ้ แยกแยะวัต ถุประสงค์ที่แ ตกต่ า งผ่า นการกระบวนการ
อย่างเป็ นระบบ
4.4.1 ความแตกต่าง
4.4.2 การจัดรู ปแบบ
4.4.3 วัตถุประสงค์
4.5 การประเมินค่ า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการพิจารณาตัด สิ นหรื อ
ลงสรุ ปเกีย่ วก ับคุณค่าของเนื้อหาและวิธีการต่าง ๆ โดยอาศัยเกณฑ์ และมาตรฐานที่ ว างไว้ แบ่ งเป็ น
2 ลักษณะ คือ
4.5.1 ประเมิ น โดยอาศัย เกณฑ์ภ ายใน (Judgment in Terms of Internal
Evidence) เป็ นความสามารถในการตัด สิ น เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง โดยใช้เนื้ อ หาสาระใน
เหตุ การณ์ น้ ัน เป็ นเกณฑ์ในการตัด สิ น เช่ น อ่า นเนื้ อ เรื่ อ งแล้ว สามารถตัด สิ น ได้ว่ า ตัว ละครใด
เป็ นคนดี เลว ตามเนื้อเรื่ องที่ปรากฏนั้น การตัดสินพฤติกรรมของนักเรี ยนว่า กระทาถูกต้องหรื อไม่
ตามระเบียบของโรงเรี ยนนั้น เป็ นต้น
4.5.2 ประเมิน โดยอาศัย เกณฑ์ภ ายนอก (Judgment in Terms of External
Criteria) เป็ นความสามารถในการตัด สิ นเหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ ห นึ่ ง โดยใช้เกณฑ์ที่ไม่ได้ปรากฏ
ตามเนื้ อเรื่ องหรื อเหตุ การณ์ น้ ัน ๆ แต่ ใ ช้เ กณฑ์ที่ก าหนดขึ้ นมาใหม่ ซึ่ งอาจเป็ นเกณฑ์ต ามหลัก
เหตุผลหรื อเกณฑ์ที่สงั คมหรื อระเบี ยบประเพณี กาหนดไว้กไ็ ด้ เช่ น การตัด สิ นพฤติ กรรมของเด็ก
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วัยรุ่ นโดยใช้เกณฑ์วฒั นธรรมไทยว่าเหมาะสมหรื อไม่ ซึ่ งอาจแตกต่ า งจากการตัด สิ นโดยใช้เกณฑ์
จิตวิทยาวัยรุ่ น การตัดสินคุณค่าของวิชาตามสภาพสังคมปั จจุ บันว่า มีคุ ณ ค่ า เพียงใดกบั การเรี ยนใน
ยุคปั จจุบนั เป็ นต้น (สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, 2552: 14)
4.6 การสร้างสรรค์ (Creating) ในระดับสูงสุดของการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
ของสิ่ ง ที่ เรี ย นรู ้ ร่ ว มก นั ด้ว ยการสัง เคราะห์ เพื่อ เชื่ อ มโยงให้รู ป แบบใหม่ ข องสิ่ งที่ เ รี ย นรู ้ หรื อ
โครงสร้างของความรู ้ที่ผ่านการวางแผน และการสร้างหรื อการผลิตอย่างเหมาะสม
4.6.1 สร้าง
4.6.2 การวางแผน
4.6.3 การผลิต
จากทฤษฎี ด ัง กล่า วสรุ ป ได้ว่า การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นเกิด จากการรั บรู ้ จ ากสิ่ งต่ า ง ๆ
รอบตัว โดยใช้ปัญ ญาในการจัด โครงสร้า งของความรู ้อย่า งเป็ นระบบ รวมถึง ทัก ษะ เทคนิ ค
วิธีการ การวางแผน การแก ้ปั ญหา ตลอดจนการประเมิน ซึ่งทักษะความรู ้ถูกแบ่ งออกเป็ น 6 ระดับ
ด้วยก ัน คือ ความจา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่ า และการสร้า งสรรค์
ในการประเมินค่านั้น เป็ นการพิจ ารณาตัด สิ นเกีย่ วกบั คุ ณ ค่ า ของเนื้ อหาและวิธีการต่ า ง ๆ โดยใช้
เกณฑ์ตามหลักเหตุผล หรื อเกณฑ์ที่สงั คม หรื อระเบียบประเพณี กาหนดไว้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ
การจัดกิจกรรมศิลปะ (Hilderbrand, 1975) เป็ นวิถีทางที่ จะสะท้อนผลไปสู่ การพัฒนา
ลักษณะนิ สัย เพื่อ เป็ นพลังในการเรี ย นรู ้แ ละด ารงชี วิ ตในสังคม โดยเน้นลัก ษณะนิ สัย ที่ ทาเป็ น
แก ้ปั ญหาเป็ น และคิดเป็ น การสร้างสรรค์กจิ กรรมศิลปะ นับว่าเป็ นสิ่งสาคัญสุ ด ยอดของการเรี ยนรู ้
เพราะการปฏิ บัติกจิ กรรมศิลปะของเด็กจะช่ ว ยให้เด็กได้ทดลองใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ รู ้วิธีการทางาน
กระบวนการทางานศิลปะ และได้ทางานร่ ว มกนั ด้ว ย นอกจากนั้นกิจ กรรมศิลปะยังสร้า งเสริ มให้
เกิดคุณค่าด้านต่าง ๆ แก่เด็กอีก เช่ น คุ ณ ค่ า ทางด้า นประสาทสัมผัส จิ นตนาการ การแสดงออก
และการสร้างสรรค์รสนิยม ฯลฯ ซึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นย่อมมีจุดเริ่ มต้นมาจากการปฏิ บัติ กจิ กรรม (วิรุณ
ตั้งเจริ ญ, 2539)
Hilderbrand (1975) ได้เสนอแนะการจัดกิจกรรมศิลปะ ดังนี้
1. ให้ความสาคัญในกระบวนการทางานของเด็กมากกว่าการคานึงถึงผลงานของเด็ก
2. ให้ความสนับสนุนการแสดงออกทางด้านการสร้างสรรค์ โดยหลีกเลี่ยงการให้เด็ก
วาดลอกเลียนแบบ หรื อวาดภาพระบายสีจากสมุดวาดภาพ ทาให้ เด็กไม่ได้ใช้ค วามคิ ด อิสระ ซึ่ งมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
3. แสดงความชื่นชมต่อผลงานความก ้าวหน้าของเด็ก
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4. วางแผนและเตรี ยมกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับเด็กให้พร้อม
5. ควรจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เด็กสามารถหยิบได้ง่าย และสะดวกในการใช้
6. ควรหลีกเลี่ยงคาถามที่ว่า “กาลังทาอะไรอยู”่ หรื อเดาว่าสิ่งที่เด็กทาคืออะไร
7. ฝึ กฝนและแนะนาเด็กได้ลองฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง รู ้จกั การแสดงออกและมีทัศนคติ
ที่ดีต่องานศิลปะ โดยคานึงถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็กด้วย
8. ให้คิดว่า กิจกรรมทางด้านศิลปะ มีค วามสาคัญเหมื อนกบั การจัด ประสบการณ์ ใน
การเขียนและอ่าน
9. ให้ความรู ้ในด้านศิลปะ เช่น เรื่ องสี ขนาด และรู ปร่ าง เป็ นต้น แก่เด็ก
10. อธิ บ ายให้ ผู ้ป กครองเข้ า ใจถึ ง จุ ด มุ่ ง หมาย และแนวทางในการส่ ง เสริ มการ
สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะแก่เด็ก
แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสู ง (ธนวัฒน์ กนั ภัย ,
2554: 201-212)
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์
อาจารย์ผูส้ อน ผูเ้ ชี่ ยวชาญการจัด การเรี ยนการสอนด้า นศิลปศึกษา นักวิจารณ์ ศิลปะ
และศิลปิ น เห็นว่า วัตถุประสงค์ในวิชาศิลปวิจารณ์ที่ส่งเสริ มการพัฒนาการคิ ด ขั้นสู งของนักศึกษา
คือ ให้นกั ศึกษาสามารถพูดอธิบายวิจารณ์งาน ได้อย่างมีข้ นั ตอนผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซ่ ึ งเป็ น
การแสดงออกถึงการคิดขั้นสูง นักศึกษารู ้จกั ฝึ กการสังเกตมีการสร้างประเด็นในการวิจ ารณ์ แ ละเน้น
ให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ได้ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่กาลังเรี ยนในวิชาศิลปวิจารณ์
เห็ นว่า ต้องให้นักศึกษาเกิด ระบวนการวิจารณ์ งานศิลปะ โดยเน้นหลักทฤษฎีการวิจารณ์ รู ้จัก
กระบวนการคิดเป็ นลาดับขั้นตอนที่จะนาไปวิจารณ์ได้
ด้านเนื้อหาสาระ
อาจารย์ผูส้ อน ผูเ้ ชี่ ยวชาญการจัด การเรี ยนการสอนด้า นศิลปศึ กษา นักวิจารณ์ ศิลปะ
และศิ ล ปิ นมี ความเห็ น ว่ า เนื้ อหาที่ ส่ ง เสริ ม การพัฒนาการคิ ด ขั้น สู ง คื อ การฝึ กการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของทั้งศิลปิ นไทย และต่ า งประเทศ และการบู รณาการ
ทฤษฎีเนื้อหาสาหรับศิลปวิจารณ์ เช่น ทฤษฎีศิลปวิจารณ์ และอีกประเด็นที่มีความสาคัญ คื อ เนื้ อหา
ที่ สอดคล้องกบั บริ บทสังคม และวัฒนธรรม องค์ค วามรู ้ในศาสตร์ ด ้า นอื่น ๆ นอกเหนื อจากองค์
ความรู ้ดา้ นองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ คุ ณ สมบัติ นักวิจ ารณ์ ทฤษฎีการวิจ ารณ์ คื อ เนื้ อหาในส่ ว น
ของประวัติศ าตร์ ศิ ล ป์ สัง คมศาสตร์ ปรัช ญาสุ น ทรี ยศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ทยา นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ศิลปศึกษาที่กาลังเรี ยนในวิชาศิลปวิจ ารณ์ เห็ นว่า ต้องเรี ยนรู ้เนื้ อหาในส่ ว นของหลักการด้า นการ
วิจารณ์ กระบวนการในการวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะเรี ยนรู ้หลักปรัชญา ทฤษฎีต่า ง ๆ ความรู ้ด ้า น
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วิชาชีพครู จิตวิทยาการศึกษาทาให้สามารถเข้าใจนักเรี ยนได้มากขึ้ น
ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน
อาจารย์ผูส้ อน ผูเ้ ชี่ ยวชาญการจัด การเรี ยนการสอนด้า นศิลปศึกษา นักวิจารณ์ ศิลปะ
และศิ ล ปิ น เห็ น ว่ า ควรเป็ นกิจ กรรมที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ กการแสดงความคิ ด เห็ น ถ่ า ยทอด
แนวความคิ ด อยู่ต ลอดเวลากิจ กรรมที่ เ น้น ให้ เกิด สัง คมการวิ จารณ์ นักศึ กษาต้องพัฒ นาตนเอง
ตลอดเวลาได้อ่านงานเขียนของนักวิจารณ์คนอื่น ๆ นักศึกษาต้องแสดงความคิ ด เห็ นอย่า งมีเหตุ ผล
ทั้ง การพู ด ปากเปล่ า ในชั้น เรี ย นและการฝึ กเขี ย นงานวิ จ ารณ์ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษาที่
กาลัง เรี ยนในวิ ชาศิล ปวิ จ ารณ์ เ ห็ น ว่ า ในชั้น เรี ย นการวิจ ารณ์ ค วรฝึ กการวิ เคราะห์ ตี ค วามผ่ า น
บทสนทนาในชั้นเรี ยน เรี ย นรู ้ ทฤษฎี ศิล ปิ น และการวิ จ ารณ์ ง านศิลปะ การดู ง านตามหอศิล ป์
พิพิธภัณฑ์ และบางส่วนเห็นว่าควรจะให้นกั ศึกษาได้ทางานศิลปะปฏิ บัติ แล้ว นามาวิจารณ์ กนั ใน
ชั้นเรี ยน ด้านวิธีสอน
อาจารย์ผูส้ อน ผูเ้ ชี่ ยวชาญการจัด การเรี ยนการสอนด้า นศิลปศึกษา นักวิจารณ์ ศิลปะ
และศิลปิ น เห็นว่า ควรใช้วิธีการสอนที่ให้นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้แ สดง
ความคิ ด เห็ น ฝึ กวิจ ารณ์ สื่ อที่ ใช้ประกอบการเรี ย นการสอนที่ ส่ งเสริ มให้นักศึกษาเกิด การพัฒนา
การคิดขั้นสูง คือ รู ปภาพตัวอย่างผลงานศิลปะผลงานจริ งที่นกั ศึกษาได้ดูตามสถานที่ แ สดงงาน เช่ น
หอศิ ลป์ และพิ พิธ ภัณ ฑ์ ตลอดจนสื่ อออนไลน์ท างอิน เทอร์ เน็ ต การชมภาพยนตร์ ศิล ปะที่ เ ป็ น
ประโยชน์ และตัวอย่างงานเขียนวิจารณ์ของนักวิจารณ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่ กาลังเรี ยนใน
วิชาศิลปวิจารณ์ เห็นว่า ต้องเป็ นวิธีการเรี ยนที่ ให้นักศึกษามีส่ว นร่ ว มมากที่ สุด เช่ น มีการนาเสนอ
งานในชั้นเรี ยน การแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ น ทั้งของนักศึกษาและผูส้ อน โดยต้องเน้นการวิจ ารณ์
ในชั้นเรี ยน เปิ ดโอกาสให้ มีก ารซัก ถามโต้ต อบ ดู ต ัว อย่า งผลงานต่ า ง ๆ มาวิ เคราะห์ อธิ บ าย
สร้างความเข้าใจก ันในชั้นเรี ยน และการฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม
ด้านการวัดและประเมินผล
อาจารย์ผสู ้ อน ผูเ้ ชี่ยวชาญการจัด การเรี ยนการสอนด้า นศิลปศึกษา นักวิจารณ์ ศิลปะ
และศิลปิ นมีค วามเห็ นว่า ควรวัด จากความสามารถในถ่า ยทอดความคิ ด เห็ นได้อย่า สมเหตุ สมผล
เช่น การเชื่อมโยงบูรณาการหลักการทางศิลปะ ปรัชญาเนื้ อหาในศาสตร์ ต่ า ง ๆ สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ การวิจ ารณ์ ที่แ สดงออกถึงความสามารถในการคิ ด ขั้นสู ง ทั้งการพูด วิจ ารณ์ ปากเปล่า
และงานเขียนวิจ ารณ์ ศิลปะ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาที่ กาลังเรี ยนในวิชาศิล ปวิจารณ์ เห็ นว่า
ควรประเมินจากความสามารถในการวิจารณ์งานศิลปะปฏิ บัติ คื อ สามารถอธิ บายปั จจัยที่ มีผลต่ อ
การสร้า งสรรค์ผลงานของตนเอง บอกแนวทางการพัฒนางานได้ท้ งั ปากเปล่า และจากการเขี ยน
วิจารณ์
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จากทฤษฎีด ังกล่า วสรุ ป ได้ว่า การจัด การเรี ยนการสอนศิล ปวิ จารณ์ เพื่อ ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาการคิดขั้นสูง อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องให้ผูเ้ รี ยนฝึ กการอ่า น สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ ผลต่ อผลงานของศิลปิ นไทย และต่ า งประเทศ ที่ สอดคล้องกบั
บริ บทสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ จิตวิทยา รวมถึงปรัชญาสุ นทรี ยศาสตร์ และมีการวัด
ประเมินผลจากความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (วรพจน์ วงศ์กจิ รุ่ งเรื อง และอธิ ป จิ ตตฤกษ์, 2554: 123124)

ภาพที่ 4 ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานส่ ง เสริ มสังคมแห่ ง การเรี ยนรู ้แ ละ
คุณภาพเยาวชน, 2545)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมจะเป็ นตัว กาหนดความพร้อมของนักเรี ยนในการ
เข้าสู่การทางานซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในโลกปั จจุบนั ทักษะด้านนี้ ได้แก่
1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
2. การคิ ด อย่า งมี วิจ ารณญาณและการแกป้ ั ญ หา (Critical Thinking and Problem
Solving)
3. การสื่อสารและความร่ วมมือ (Communication and Collaboration)
ทักษะสารสนเทศสื่ อและเทคโนโลยี
ทุกวันนี้เราอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ขบั เคลื่อนด้วยสื่ อ และเทคโนโลยีซ่ ึ งจะเห็ นได้
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จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจานวนมากมายการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้า นเทคโนโลยีการศึกษา
และความสามารถในการเชื่ อมโยงกนั และการมีส่ว นร่ ว มในอัต ราที่ ไม่เคยเกิด ขึ้ นมาก่อนพลเมือง
และแรงงานที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถแสดงทักษะการคิดอย่า งมีวิจารณญาณและปฏิ บัติงานได้
หลากหลาย เช่น
1. ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy)
2. ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy)
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information, Communications
and Technology, Literacy)
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ชี วิ ต และสภาพการท างานในทุ กวัน นี้ จ าเป็ นต้อ งมี ทักษะการคิ ด และองค์ ค วามรู ้
เพิม่ ขึ้นมากมายความสามารถในการทางานในยุคที่แข่งขันก ันด้า นข้อมูลข่ า วสารและการด ารงชี วิต
ที่มีความซ้ าซ้อนให้ประสบความสาเร็จได้น้ นั จาเป็ นที่นกั เรี ยนต้องใส่ใจอย่างเคร่ งครัด ในการพัฒนา
ทักษะชีวิตต่อไปนี้ให้เพียงพอ ได้แก่
1. ความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
2. การริ เริ่ มและการกาก ับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction)
3. ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)
4. การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability)
5. ภาวะผู ้น าและความรั บผิ ด ชอบ (Leadership and Responsibility) (ส านัก งาน
ส่งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน, 2545)
นัก เรี ย นจึ ง ควรเตรี ย มพร้ อมรั บมื อ ความท้า ทายในในศตวรรษที่ 21 เริ่ มตั้ง แต่ ใ น
โรงเรี ยนและต่อเนื่องไปถึงการศึกษาในวิทยาลัยด้วยการสัง่ สมทักษะ ต่อไปนี้
1. ความรู ้เกีย่ วกบั วัฒ นธรรมมนุ ษย์ และโลกทางกายภาพ และโลกธรรมชาติ ซึ่ ง
ได้แก่ การศึกษาในเรื่ อง วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ภาษาและศิลปะ โดยเน้นการศึกษาเพื่อตอบคาถามสาคัญ ทั้งในยุคนี้และที่คงอยูท่ ุกยุคสมัย
2. ทักษะทางปั ญญาและเชิงปฏิบตั ิ ซึ่งได้แก่
2.1 การตั้งคาถามและการวิเคราะห์
2.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงสร้างสรรค์
2.3 การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด
2.4 ความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องปริ มาณ
2.5 ความรู ้พ้นื ฐานในข้อมูลข่าวสาร
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2.6 การทางานเป็ นทีมและการแก ้ไขปั ญหา
โดยฝึ กปฏิบตั ิให้ทวั่ ทุกหลักสู ต ร ในลักษณะที่ ค วามท้า ทายของปั ญหา โครงการ
และมาตรฐานการปฏิบตั ิ ประเมินผล เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
3. ความรับผิดชอบส่วนตัวและต่อสังคม ซึ่งได้แก่
3.1 ความรู ้และการมีส่วนร่ วมในฐานะพลเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
3.2 ความรู ้และความสามารถระหว่างวัฒนธรรม
3.3 การใช้เหตุผลทางจริ ยธรรมและลงมือปฏิบตั ิ
3.4 พื้นฐานและทักษะสาหรับการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
โดยยึดมัน่ ก ับการมีส่วนร่ วมในชุ มชุนที่ห ลากหลายและความท้าทายในโลกจริ ง
4. การเรี ย นรู ้แ บบบู ร ณาการ ซึ่ งได้แ ก่ การสังเคราะห์ แ ละความสาเร็ จ ขั้น สู ง ใน
การศึกษาทัว่ ไปและเฉพาะทาง โดยสาธิตผ่านการประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ และความรับผิด ชอบ
ในสภาพ แวดล้อมใหม่และปั ญหาที่ซบั ซ้อน
จากทฤษฎี ด ังกล่ า วสรุ ป ได้ว่ า การด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 นั้น นัก เรี ย นควร
เตรี ยมพร้อมรับมือต่ อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค ใหม่โดยการพัฒนาทักษะการคิ ด ขั้นสู ง ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสื่อสาร นวัตกรรม ทักษะทางปั ญญาและเชิ งปฏิ บัติ การทางาน
เป็ นที ม การแกไ้ ขปั ญหา รวมถึงการพัฒนาทัก ษะชี วิตและอาชี พ โดยการมีค วามรับผิด ชอบต่ อ
ตนเอง และต่อสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึ กกิจกรรมทางทัศนศิลป์
งานวิจัยในประเทศ
ธนิตย์ เพียรมณี วงศ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะด้ว ย
ตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ป ระกอบศิล ป์ สู่ ก ารสร้ า งงานทัศ นศิลป์ สาหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล กรุ งเทพฯ การวิจ ัยครั้งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
และพัฒนาหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ สู่ งาน
ทัศนศิลป์ ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย 2) เปรี ยบเที ย บ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้แ บบฝึ กทักษะด้ว ยตนเองทางทัศนธาตุ และ
องค์ประกอบศิลป์ สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ 3) ศึกษาผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรี ยน หลังการใช้แ บบ
ฝึ กทักษะด้ว ยตนเองทางทัศนธาตุ แ ละองค์ประกอบศิลป์ สู่ การสร้า งงานทัศนศิลป์ และ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจจากการใช้แบบฝึ กทักษะของนักเรี ยน ที่ เรี ยนด้ว ยแบบฝึ กทักษะด้ว ยตนเองทางทัศน
ธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยมีกลุ่มตัว อย่า งที่ ใช้
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ในการวิจ ัย คื อ นักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเซนต์ค าเบรี ยล กรุ ง เทพฯ จานวน 30 คน
ทดลองใช้ในภาคเรี ยนที่ 2 ระยะเวลา 16 ชัว่ โมง ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบฝึ กทักษะด้ว ยตนเองทาง
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ สาหรับนักเรี ยนระดับช่ ว งชั้น ที่ 4 ที่ สร้า ง
ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ด้ว ยแบบฝึ กทักษะ
ด้ว ยตนเองทางทัศ นธาตุ และองค์ป ระกอบศิ ลป์ สู่ การสร้า งงานทัศ นศิล ป์ นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน 3) ผลระดับคะแนนของผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรี ยน หลังการใช้แ บบ
ฝึ กทักษะด้ว ยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ ประกอบศิ ลป์ สู่ การสร้า งงานทัศนศิ ลป์ อยู่ใ นระดับ
ที่ ดี มาก และ 4) ความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่ มีต่อ การเรี ยน ด้ว ยแบบฝึ กทักษะด้ว ยตนเองทาง
ทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ อยูใ่ นระดับที่ มากที่สุด
หทัย ชนันบ์ กานต์ก ารั นยกุล (2556: บทคัด ย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาชุ ด
กิจ กรรมการออกแบบทางศิ ล ปะด้ ว ยสมุ ด ร่ างภาพ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ซึ ม
เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 การวิจ ัยครั้งนี้ มีว ตั ถุป ระสงค์เพื่อ
1) พัฒนาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่ างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติ วิสซึ ม
เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 2) ประเมินความคิ ด สร้า งสรรค์จ าก
ผลงานศิลปะของนักเรี ย นที่ เรี ยนรู ้ด ้ว ยชุ ด กิจกรรมการออกแบบทางศิล ปะด้ว ยสมุด ร่ า งภาพตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่ งเสริ มความคิ ด สร้า งสรรค์ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้ว ยสมุด ร่ า งภาพ
ตามแนวคิดทฤษฎีค อนสตรัค ติ วิสซึ ม เพื่อส่ งเสริ มความคิ ด สร้า งสรรค์ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยมีกลุ่มตัว อย่า งที่ ใช้ในการวิจ ัย คื อ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนพรหมานุ สรณ์ จังหวัด เพชรบุ รี จานวน 42 คน ทดลองใช้ในภาคเรี ยนที่ 1 ระยะเวลา 10
ชัว่ โมง ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินคุ ณ ภาพชุ ด กิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้ว ยสมุด
ร่ า งภาพ ตามแนวคิ ด ทฤษฎีค อนสตรั ค ติ วิ สซึ ม เพื่อ ส่ ง เสริ มความคิ ด สร้า งสรรค์ ในนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มาก และผลการประเมินผล
งานด้านการออกแบบงานศิลปะของนักเรี ยนในภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก 2) ความคิ ด สร้า งสรรค์
จากผลงานศิลปะของนักเรี ยนแบ่งเป็ นรายด้าน คือ ความคิ ด คล่องแคล่ว ความคิ ด ยืด หยุ่น ความคิ ด
ริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออ ผลรวมอยูใ่ นระดับดี นักเรี ยนสามารถคิดได้อย่า งหลากหลาย ภายใต้
กรอบของเวลาที่ กาหนด สามารถคิ ด นอกกรอบ คิ ด วางแผนและแก ป้ ั ญหาในการออกแบบได้ดี
มีค วามคิ ด แปลกใหม่แ ตกต่ า งจากเดิ ม สามารถประยุกต์ ดัด แปลงและนาไปใช้ได้เป็ นส่ ว นใหญ่
สามารถคิด ตกแต่งรายละเอียดเพื่อขยายแนวความคิดได้ดี และ 3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อ
ชุ ด กิจ กรรมการออกแบบทางศิ ล ปะด้ว ยสมุ ด ร่ า งภาพ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั คติ วิ ส ซึ ม
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เพื่อส่ งเสริ มความคิ ด สร้า งสรรค์ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมีค วามพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
งานวิจัยต่างประเทศ
แม็คโดนัลด์ (Mcdonald, 1971) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง พัฒนาและประเมินค่ า ของ ชุ ด การ
สอนสื่ อประสมแบบกิจ กรรมรายบุ ค คล สาหรับใช้ซ่อมเสริ มวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีจุด มุ่งหมาย
เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และทัศนคติ ต่อวิธี สอน โดยใช้ชุด การสอนที่ เรี ยนด้ว ย
ตนเอง กบั วิ ธีส อนแบบธรรมดาที่ ใ ช้การบรรยายและการอภิป ราย กลุ่ม ตัว อย่า งเป็ นนักศึ ก ษา
วิท ยาลัย ชุ ม ชน จ านวน 126 คน ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ มการทดลองที่ เ รี ย นโดยใช้ชุด การสอน
สามารถทาคะแนนสอบหลังเรี ยนได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม และนอกจากนั้นกลุ่มทดลองยังมีทัศนคติ ที่ดี
ต่อการสอน โดยใช้ชุดการสอน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวิจารณ์
งานวิจัยในประเทศ
วิสูต ร โพธิ์ เงิ น (2547: บทคัด ย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่ อ ง การพัฒนารู ป แบบการสอน
ศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีข องยีน เอ มิทเลอร์ ที่ ส่งเสริ มการรับรู ้ทางศิลปะของ
นักเรี ยนประถมศึกษา ช่ ว งอายุ 7-9 ปี การวิจ ัยครั้ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนารู ปแบบการสอน
ศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของ ยีน เอ มิทเลอร์ ที่ ส่งเสริ มการรับรู ้ทางศิลปะของ
นักเรี ยนประถมศึกษา ช่ ว งอายุ 7-9 ปี กลุ่ มประชากรในการวิจัย คื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ด้า น ได้แ ก่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา จานวน 5 คน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการรับรู ้ทางศิลปะเด็ก จานวน 6 คน และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์ จานวน 4 คน ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนารู ปแบบการสอนศิลปศึกษา
โดยใช้แผนการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือในการจัด การเรี ยนการสอนศิลปศึกษา โดยวิธีศิลปวิจารณ์ ตาม
แนวทฤษฎีข องยีน เอมิทเลอร์ นั้น ส่ งเสริ มการรับรู ้ทางศิลปะและสามารถนาไปจัด กระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา ช่ ว งอายุ 7-9 ปี ได้อย่า งมีประสิ ทธิ ภาพ รู ปแบบการสอน
ศิลปศึกษาที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้ น ประกอบด้ว ย การกาหนด จุ ด ประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนการสอนโดยบู รณาการวิธีศิลปวิจ ารณ์ 4 ขั้น ของยีน เอมิทเลอร์
แบ่งเป็ น 5 ด้าน สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ด้านเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ จัดให้มีเนื้อหาสาระที่ ยาก-ง่ า ยเหมาะสม
ก ับช่วงวัยเด็ก 2) ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ เพิ่มเวลาในกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการสอนควรที่ จ ะ
หลากหลาย และในแต่ละแผนควรมีการสรุ ปในสิ่งที่เรี ยนรู ้ 3) ด้านขั้นตอนในการวิจ ารณ์ ศิลปะ ตาม
แนวทฤษฎียีน เอ มิ ทเลอร์ ความยาก-ง่ า ย การตั้งค าถามควรค านึ งถึงพัฒนาการด้า นภาษาในเด็ ก
นักเรี ยน และเน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง 4) สื่ อ/ภาพเพื่อการวิจารณ์ ควรหลีกเลี่ยงภาพผลงานมีค วาม
ซับซ้อน ควรหาภาพผลงานที่มีรูปแบบการจัดวางง่าย ๆ และมีความชัดเจน และ 5) ด้า นการวัด และ
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การประเมินผล ควรเพิ่มเกณฑ์การประเมินผลในการกระบวนการเรี ยนรู ้ข้ นั วิจ ารณ์ ท้ งั 4 ขั้นตอน
ทางด้านความคิ ด เห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นศิลปศึกษา ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นศิลปวิจารณ์ แ ละผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการรับรู ้ทางศิลปะในเด็ก เกีย่ วก ับแผนการเรี ยนรู ้ และองค์ประกอบแผนการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทั้ง 3 ด้า น มีค วามเห็ น ว่า แผนการเรี ยนรู ้ และองค์ประกอบแผนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบการสอน
ศิลปศึกษา สามารถนาไปจัดการเรี ยนรู ้ให้เด็กนักเรี ยนประถมศึกษา ช่วงอายุ 7-9 ปี ได้
ธนวัฒน์ ก ันภัย (2554: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง การนาเสนอแนวทางการจัด การ
เรี ยนการสอนศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาการคิ ด ขั้นสู ง ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ 1) หาแนวทางการจัด การเรี ย นการสอน
ศิลปวิจ ารณ์ และ 2) ส่ งเสริ มการพัฒ นาการคิ ด ขั้นสู งของนัก ศึก ษาสาขาวิช าศิ ลปศึก ษา ระดับ
ปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อนวิชาศิลปวิจารณ์ 4 คน นักศึกษาที่ กาลัง
เรี ย นในวิ ช าศิ ล ปวิ จ ารณ์ 17 คน ผู ้เ ชี่ ย วชาญการจัด การเรี ย นการสอนด้า นศิ ล ปศึ ก ษา 5 คน
นัก วิ จ ารณ์ ศิล ปะ 5 คน และศิ ล ปิ น 5 คน ในภาคเรี ย นที่ 1/2554 ผลการวิ จัย พบว่ า 1) ด้า น
วัตถุประสงค์ ควรกาหนดให้นกั ศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ศิลปะโดยบู รณาการ
ความรู ้ในศาสตร์ สาขาต่ า ง ๆ ได้ 2) ด้า นเนื้ อหาสาระ ต้องบู รณาการความรู ้ด ้า นศิลปวิจ ารณ์ ให้
เชื่อมโยงก ับศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลป์ ปรัชญา และหลักการทางศิลปะ 3) ด้า น
กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนการสอน ควรจัด กิจกรรมที่ ส่งเสริ มให้นักศึกษาแสดงความคิ ด เห็ น
เน้นให้เกิดสังคมการวิจารณ์ในชั้นเรี ยน 4) ด้านวิธีสอน ควรให้นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาส
ให้แ สดงความคิ ด เห็ นอยู่ต ลอดเวลา มีการใช้รูปแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ มการคิ ด ของ
นักศึกษา เช่ น การสอนมโนทัศน์ การสอนกระบวนการสื บสอบและหาความรู ้เป็ นกลุ่มการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ สื่ อที่ ใช้ประกอบการสอน ได้แ ก่ ผลงานจริ ง และบทวิจารณ์ ศิลปะ
5) ด้านการวัด และประเมินผล ควรประเมินความสามารถในการแสดงออกทางควา มคิ ด การคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการพูด ปากเปล่า และงานเขี ยนวิจารณ์ ศิลปะ โดยผูส้ อนสร้า งเครื่ องมือ
การประเมินการวิจารณ์โดยตั้งเกณฑ์ยดึ ตามกระบวนการคิ ด ขั้นสู ง ได้แ ก่ ขั้นการประยุกต์ ขั้นการ
วิเคราะห์ และขั้นการประเมินผล จนถึงขั้นการสร้างความรู ้ 6) ด้านผูส้ อน ควรมีลกั ษณะของนักจัด
อภิปราย เป็ นผูฟ้ ังที่ดี และรู ้จริ งในเรื่ องศิลปวิจารณ์ 7) ด้านผูเ้ รี ยน ควรมีลกั ษณะของผูแ้ สดงความ
คิ ด เห็ นและผูฟ้ ั งที่ ดี และ 8) บรรยากาศการเรี ย นการสอน ควรมีก ารจัด การเรี ยนการสอนใน
ลักษณะการสัมมนาในบรรยากาศที่ เป็ นก นั เอง นอกจากนี้ นัก ศึก ษาสาขาวิ ชาศิล ปศึ กษาต้องมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ต่อได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
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งานวิจัยต่างประเทศ
Lois Hetland, Ellen Winner, Shirley Veneema, Kimberly M. Sheridan, 2007 ได้เห็ น
ความสาคัญของการศึกษาวิชาศิลปะในสตูดิโอ เป็ นข้อค้นพบที่ ดีว่า การสอนศิลปะควรเป็ นอย่า งไร
และนักเรี ยนจะได้อะไรจากชั้นเรี ยนนี้ โดยให้ค รู ท้ งั 5 คน สอนโดยใช้รูปแบบของการเรี ยนวิชา
สตู ดิ โอด้ว ยความเข้า ใจ 8 รู ปแบบ คื อ 1. Develop Craft 2. Engage and Persist 3. Envision 4.
Express 5. Observe 6. Reflect 7. Stretch and Explore 8. Understand Art World โดยในทุกวิธีการ
สอนจะมีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนและครู ได้มีการวิพากษ์วิจ ารณ์ ประกอบด้ว ย 4 ขั้นตอน คื อ 1.
เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้พิจ ารณาผลงานของตนเอง 2. ให้นักเรี ยนถ่า ยทอดความคิ ด ของตนเอง
ออกมาให้เพื่อนในชั้นเรี ยนรับฟัง 3. เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้โต้ตอบ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ผ่า นการ
วิจารณ์งาน 4. อภิปรายผลงานในลักษณะการวิจารณ์ที่มีโครงสร้า งที่ ห ลากหลาย คื อ มุ่งให้นักเรี ยน
เกิดความสนใจในการวิจารณ์ เกิดเป็ นสังคมการวิจารณ์
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุ นทรียศาสตร์
งานวิจัยในประเทศ
เดื อ นรุ่ ง ฟ้ า เพ็ญ ไพสิ ฐ (2553: บทคัด ย่อ ) ได้ท าการวิ จัย เรื่ อ ง การศึก ษาวิ เ คราะห์
สุนทรี ยศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมของทวี นันทขว้าง การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึง
ปรัชญาแนวคิดและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรวมทั้งลักษณะรู ปแบบผลงานจิ ต รกรรม
ของทวี นัน ทขว้า ง ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นศิ ล ปิ นสมัย ใหม่ข องไทยที่ มีชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ย กย่อ งในการเขี ยนภาพ
เกีย่ วก ับดอกบัว และบรรยากาศของบึงบัว ซึ่งมีรูปแบบการสร้า งสรรค์ และการแสดงออกที่ งดงาม
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2) ศึกษาถึงความหมายและขอบเขตของสุ นทรี ยศาสตร์ ซ่ ึ งอธิ บายครอบคลุม
ถึงลักษณะและประเภทของผลงานศิลปะ ความมีอยูข่ องความงามและเกณฑ์ในการตัด สิ นความงาม
รวมถึงเรื่ องของประสบการณ์สุนทรี ยะที่เกิดขึ้นขณะที่ผชู ้ มรับชมผลงานศิลปะ และ 3) วิเคราะห์ ถึง
สุนทรี ยศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมของทวี นันทขว้าง ว่ามีลกั ษณะเป็ นแบบใดและมีรายละเอียดเป็ น
อย่า งไร เพื่อสร้า งความเข้า ใจในผลงานจิ ตรกรรมชุ ด ดอกบัว ของท่ า นให้ชัด เจนมากขึ้ น โดยการ
รวบรวมจากเอกสาร และข้อมูล เกีย่ วกบั ประวัติค วามส าคัญ และรู ปแบบผลงาน จิ ตรกรรมของ
ทวี นันทขว้า ง รวมทั้งทฤษฎีทางสุ นทรี ยศาสตร์ ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งสัมภาษณ์
ศิล ปิ นและเพื่ อ นร่ ว มงานของทวี นัน ทขว้า ง ผลการวิ จัย พบว่ า รู ป แบบการสร้ า งสรรค์ แ ละ
การแสดงออกในผลงานจิตรกรรมของทวี นันทขว้า ง เกิด จากการผสมผสานระหว่า งแนวคิ ด แบบ
พุทธปรัชญา ก ับรู ปแบบของศิลปะตะวันตกหลากหลายรู ปแบบแล้ว สังเคราะห์ สร้า งสรรค์รูปแบบ
อันเฉพาะของตัว เองขึ้ นมาใหม่ โดยอาจารย์ทวี นันทขว้า ง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ
แล้วเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ประทับใจมาถ่ายทอดด้วยสีสนั บรรยากาศที่ ไม่มีอยู่จริ งในโลกที่ ทาให้เกิด
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ความรู ้สึกหรื อจิ นตนาการถึงโลกฝั นอันลึก ลับ เงี ยบสงบและมี ค วามสุ ข ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกที่ ผูช้ ม
สามารถสัมผัสรับรู ้ได้เช่นเดียวก ัน โดยมีค วามสอดคล้องกบั ปรัชญาศิลปะในทฤษฎีการเลียนแบบ
(Representation Theory) ตามทรรศนะของอริ ส โตเติ้ ล และทฤษฎีก ารแสดงออก (Expression
Theory) ตามทรรศนะของดิวอี้ (John Dewey) ซึ่ งเชื่ อว่า การแสดงออกเป็ นการกระตุ ้นให้ผูช้ มเกิด
อารมณ์ความรู ้สึกออกมา (Expression as Evocation) ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ซึ่ งเชื่ อว่า การแสดง
ออกเป็ นการติ ด ต่ อสื่ อสารระหว่า งศิลปิ นกบั ผูช้ มโดยมีผลงานศิลปะเป็ นสื่ อกลาง (Expression as
Communication) และดูแคส (C.J. Ducassee) ซึ่งเชื่อว่า การแสดงออกเป็ นคุณสมบัติที่มีอยูใ่ นตัว งาน
ศิลปะ (Expression as Property of the Work of Art) ส่ ว นเรื่ อ งคุ ณ ค่ า ทางสุ น ทรี ย ศาสตร์ น้ ัน
วิเคราะห์ได้ว่า ผลงานจิตรกรรมชุดดอกบัว ของอาจารย์ทวี นันทขว้า ง เป็ นผลงานศิลปะที่ มีคุ ณ ค่ า
ทางสุ น ทรี ย ะอย่า งแท้จ ริ ง ที่ ส ามารถสร้ า งประสบการณ์ สุ น ทรี ย ะให้ แ ก่ผู ้ช มได้ โดยมี ค วาม
สอดคล้องก ับทั้งทฤษฎีอตั นัยนิยม (Subjective Theory) และ ทฤษฎีสัมพัทธนิ ยม (Relative Theory)
แต่ผลงานจิตรกรรมชุ ด ดอกบัว ของอาจารย์ทวี นันทขว้า งมีค วามสอดคล้องกบั เหตุ ผลของทฤษฎี
สัมพัทธนิยมมากกว่าทฤษฎีอตั นัยนิยม
พระมหารังสันต์ กิตฺติปํฺ โญ (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์
สุนทรี ยศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท การวิจ ัยครั้งนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ แ นวคิ ด
สุ นทรี ยศาสตร์ ในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยประมวลเอาแก่นแนวคิ ด ทางพระพุทธศาสนา เรื่ อ ง
พุทธธรรมและปรัชญาของเพลโต, คลีฟเบลล์ และลีโอ ตอลสตอยเป็ นแม่บท ทั้งนี้ กเ็ พื่อประยุกต์
โครงสร้างทางความคิ ด สุ นทรี ยศาสตร์ เชิ งศีลธรรม นอกจากนี้ ยงั ได้วิเคราะห์ ให้เห็ นถึงความคิ ด
สุ นทรี ย ศาสตร์ ท้ งั หลาย ทั้ง ในส่ ว นที่ มีค วามคล้า ยคลึงก นั และแตกต่ า งกนั ผลการวิจัย พบว่ า
สุนทรี ยศาสตร์ แ บบตะวันตก มีค วามเชื่ อพื้นฐานที่ ข ัด แย้งกนั ตามแต่ ละทฤษฎี ซึ่ งศีลธรรมนิ ยม
และศิ ลปะนิ ย ม ล้ว นให้เ หตุ ผลแตกต่ า งก นั โดยสิ้ นเชิ ง และสัม พัท ธนิ ย มได้มี แ นวทางในการ
ประนี ป ระนอมทั้ง สองทฤษฎี น้ นั เข้า ด้ว ยก นั คุ ณ ค่ า ทางสุ นทรี ยะ คื อ คุ ณ สมบัติ ข องวัต ถุ ที่ ถู ก
สร้า งสรรค์ และตกแต่ งให้เกิด ความงาม มีคุ ณ สมบัติแ ห่ งความเป็ นสุ น ทรี ยะอย่า งแท้จริ ง ส่ ว น
ทฤษฎีว ตั ถุจ ัก มีคุ ณ ค่ า ทางสุ นทรี ยะ ต้องได้รับการยินยอมหรื อยอมรับว่า งามจากผูช้ ื่ นชม หรื อ
ชื่นชมความงามนั้น ๆ หากไม่สามารถทาให้ผชู ้ ื่นชมศิลปะเข้า ถึงความงามนั้น ๆได้ ศิลปะย่อมไม่มี
คุณค่า เพราะคุณค่าของศิลปะต้องมีเจตนาในการสื่อความงามสู่ผรู ้ ับชมหรื อชื่นชอบศิลปะ
มนธวัช จาปานิล (2555: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง แนวทางการสอนรายวิชาด้า น
สุ น ทรี ย ศาสตร์ ใ นบริ บ ทของทัศ นศิล ป์ และดนตรี ส าหรั บ นัก ศึ กษาปริ ญ ญาตรี การวิ จ ัยครั้ งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ หาแนวทางการสอนรายวิชาด้า นสุ นทรี ยศาสตร์ ในบริ บทของทัศนศิลป์ และ
ดนตรี สาหรั บนักศึก ษาปริ ญญาตรี ในด้า นจุ ด ประสงค์ เนื้ อหาวิชา กิจ กรรมการเรี ย นการสอน
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สื่อการสอน และการวัด ผลประเมินผล งานวิจ ัยนี้ เกีย่ วข้องกบั ความรู ้ด ้า นสุ นทรี ยศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ น
แกนหนึ่ งในทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา 4 แกน หรื อ DBAE โดยเน้นสุ นทรี ยศาสตร์ ทางทัศนศิลป์
และดนตรี ผลการวิจยั พบว่า 1) จุ ด ประสงค์ ต้องการให้ผูเ้ รี ยนมีค วามรู ้พ้ืนฐานของศิลปะแขนง
ต่าง ๆ โดยเน้นที่การรับรู ้คุณค่าความงาม มีรสนิยมอันดี สามารถประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม คื อ ควรประชุ มวางแผนร่ ว มกนั ของที มผูส้ อนเพื่อกาหนดทิ ศทางการสอน
2) เนื้อหาประกอบด้วยพื้นฐานของศิลปะ การบูรณาการประยุกต์ใช้ในชี วิต ประจ าวัน ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม คื อ ควรบู รณาการศาสตร์ ท้ งั 3 ด้า น ให้เ ป็ นเนื้ อเดี ย วกนั 3) กิจ กรรมใช้แ บบบรรยาย
ประกอบสื่ อ ที่ เ น้น ให้ ผู ้เ รี ย นเกิด ประสบการณ์ ต รง ข้อ เสนอแนะในประเด็ น นี้ คื อ ควรใช้
วิธีการศึกษานอกสถานที่ การศึกษาค้นคว้า ด้ว ยตนเองและใช้การสอนเป็ นที มชุ ด เดี ยวกนั 4) สื่ อ
การสอน ควรใช้สื่อพื้นฐานที่ทาให้เกิดสุนทรี ยภาพต่อผูเ้ รี ยนมากที่สุด และควรใช้สื่อการสอนซึ่ งมี
การบูรณาการทางสุนทรี ยภาพเนื้อหาที่ครบทั้ง 3 ด้าน ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม คื อ ควรมีการปรับปรุ ง
ตาราและสื่อการสอนให้ทนั สมัย มีความหลากหลายมากขึ้ น และ 5) การวัด ประเมินผล ควรเน้น
การวัดด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และควรใช้เครื่ องมือวัดผลหลายแบบร่ ว มกนั ข้อเสนอแนะ คื อ ควรมี
การวัดด้านจิตพิสยั ผูเ้ รี ยนเกีย่ วก ับความรู ้สึกและการเห็ นคุณค่าความงาม
งานวิจัยต่างประเทศ
เดวิส (Devis, 1997) ได้ศึกษาในทฤษฎีพฒั นาการของเด็กทางสุ นทรี ยภาพแบบโค้งรู ป
ตัวยูของการ์ ด เนอร์ โดยที่ เดวิสพบข้อมูลสนับสนุ นตามทฤษฎีว่า คุ ณ ภาพเชิ งสุ นทรี ยใ์ นภาพวาด
ของเด็กปฐมวัยมีลกั ษณะเช่นเดียวก ันก ับศิลปิ นผูใ้ หญ่ สามารถวาดได้อย่ า งเชื่ อมัน่ เฉี ยบขาด แต่ จ ะ
ลดลงในเด็กช่วงวัยระยะกลาง คือ เด็กอายุ 8-10 ขวบ ซึ่ งเดวิสพบว่า ความแตกต่ า งระหว่า งเด็กกบั
ผูใ้ หญ่ คือ ความก ้าวหน้าของการใช้สญั ลักษณ์เชิงอุปมาอุปไมยของผูใ้ หญ่จะก ้าวหน้ากว่าเด็ก
สรุ ปกิจ กรรมทางทัศนศิลป์ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น ส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ ทาให้นกั เรี ยนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย ภายใต้กรอบของเวลาที่ กาหนด
สามารถคิดนอกกรอบ คิดวางแผนและแกป้ ั ญหาในการออกแบบได้ดี สามารถนาไปประยุกต์ ใช้
และมีทศั นคติที่ดีต่อการสอน ซึ่งการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ด ้ ว ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ ช่ ว ยส่ งเสริ ม
การรับรู ้ทางศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความรู ้ในศาสตร์ สาขาต่ า ง ๆ แลกเปลี่ยน
ทัศนคติผ่านการวิจ ารณ์ งาน ทั้งยังช่ ว ยพัฒนาการคิ ด ขั้นสู ง ในการศึกษาวิเคราะห์ สุนทรี ยศาสตร์
ผูเ้ รี ยนต้องมีความรู ้พ้ืนฐานของศิลปะแขนงต่ า ง ๆ กิจกรรมใช้แ บบบรรยายประกอบสื่ อที่ เน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ตรง โดยใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัยและมีความหลากหลาย มุ่งเน้นที่การรับรู ้
คุณค่าความงาม มีรสนิยมอันดี สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า
สาหรั บ นัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 งานวิ จ ัย นี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) โดยมีรูปแบบและวิธีวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3. ระเบียบวิธีวิจยั
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
6. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การจัดกระทาต่อข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 98 คน
(โรงเรี ยนฐานปั ญญา, 2559)
2. กลุ่มตัว อย่า งที่ ใช้ใ นการวิจัย คื อ นัก เรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 แผนการ
เรี ยนศิลป์ คานวณ โรงเรี ยนฐานปั ญญา กรุ งเทพ ฯ ปี การศึกษา 2559 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวน 21 คน
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
1. ตัว แปรต้น (Independent Variables) ได้แ ก่ กิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 รายวิชาศิลปะเพิ่มเติ ม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.1 ระดับสุนทรี ยะในนักเรี ยน
55

56

2.2 การประเมินค่าในนักเรี ยน
55ลปวิจารณ์
2.3 ความพึงพอใจโดยใช้กจิ กรรมศิ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการงานวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ ิจัยจึ งได้กาหนด
แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest - Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2538: 249) คือ การออกแบบให้ความรู ้โดยมีการทดสอบก่อนการเรี ยนรู ้ (Pretest) จากนั้นนักเรี ยน
ได้ศึกษากิจกรรมศิลปวิจารณ์ แล้วจึงทาแบบทดสอบหลังการเรี ยนรู ้ Posttest ตามแบบแผนดังนี้
การทดสอบก่อนเรี ยนรู ้

การให้สิ่งทดลอง

การทดสอบหลังเรี ยน

T1

X

T2

T1 : หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยน
X : หมายถึง การเรี ยนโดยใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์ เพือ่ ส่งเสริ มสุนทรี ยะ
และการประเมินค่า
T2 : หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การสัมภาษณ์ (Interview)
2. แผนการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาศิลปะเพิ่มเติ ม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิ ลปะ
สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนฐานปั ญญา และกิจกรรมท้า ยบทเรี ยนในแต่ ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์
3. แบบประเมินสุนทรี ยะ
4. แบบวัดการประเมินค่า
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างกรอบความคิดในการสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ ิจ ัยได้ด าเนิ นการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า หนังสื อ ต ารา เอกสารและงานวิจ ัยที่ เกีย่ วข้องกบั การวิจ ัยชั้นเรี ย น
และแนวคิดทฤษฏีหลักการในการสัมภาษณ์ (Interview)
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2. ประมวลข้อมู ล ความรู ้ ที่ ได้จากการศึ ก ษา ก าหนดประเด็น ค าถาม น าอภิ ปราย
ในการจัด กลุ่มสนทนา โดยขอค าแนะนาจากอาจารย์ผูค้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ ซึ่ ง มี 2 ประเด็น คื อ
1) กิจกรรมศิลปวิจารณ์ และ 2) ด้านการนาไปใช้ในการพัฒนางานทัศนศิลป์
3. ผูว้ ิจยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญ
งานวิจยั ครั้งนี้คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 6 ท่าน แยกเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้า นการสอน
ศิลปวิจารณ์ จานวน 2 ท่าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการสอนสุ นทรี ยศาสตร์ จานวน 2 ท่ า น และครู ผูส้ อน
ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 ท่ า น เพื่อสัมภาษณ์ โดยผูว้ ิจัยได้กาหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาผูเ้ ชี่ยวชาญ และครู ผสู ้ อนศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
3.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปวิจารณ์
3.1.1 มีป ระสบการณ์ ก ารสอนในระดับ อุด มศึ กษา สาขาศิ ล ปศึก ษา หรื อ
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องก ับศิลปะ
3.1.2 เป็ นนักวิจารณ์ศิลปะที่มีผลงานการวิจารณ์ศิลปะที่เป็ นที่รู้จัก และได้รับ
การยอมรับ
3.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนสุนทรี ยศาสตร์
มีป ระสบการณ์ ก ารสอน การบรรยาย การอบรมสัม มนาทางวิช าการแก่
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา เป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
3.3 ครู ผสู ้ อนศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
3.3.1 จบการศึก ษาอย่า งน้อ ยในระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาศิล ปศึ ก ษา หรื อ
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องก ับศิลปะ
3.3.2 เป็ นผู ้ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนในระดับ มัธ ยมศึ ก ษา สาระ
ทัศนศิลป์ เป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
4. ผูว้ ิ จ ัย ด าเนิ นการสัมภาษณ์ (Interview)โดยประสานงานก บั ผู ้เ ชี่ ย วชาญ เพื่อ ขอ
นัดหมายเวลาในการสัมภาษณ์
5. วิเคราะห์ ข ้อมูลที่ ได้เพื่อกาหนดเนื้ อหาการวัด ผลประเมินผลพัฒนากิจ กรรมศิลป
วิจ ารณ์ เพื่อ ส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมิ นค่ า กบั การนาไปใช้ใ นการพัฒนางานทัศ นศิล ป์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. นาข้อมูลที่ได้ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้ง
จากขั้นตอนดาเนินการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 5
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ศึกษาเอกสารตาราและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง และแนวคิดทฤษฏีหลักการในการสัมภาษณ์
(Interview)
ประมวลความรู้ที่ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างประเด็นคาถาม
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์ในการกาหนดประเด็นคาถาม
ในการสัมภาษณ์ (Interview)

ดาเนินการสัมภาษณ์ (Interview)
วิเคราะห์ข้อมูลจากการในการสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อเป็ นกรอบความคิดในการสร้ าง
กิจกรรมศิลปวิจารณ์

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ (Interview)
แผนการสอน รายวิชาศิลปะเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5
การสร้า งแผนการสอนโดยใช้ก จิ กรรมศิ ลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการ
ประเมินค่าต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์ก ันก ับวัตถุประสงค์ ซึ่งมีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
1.1 หลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2551 กลุ่ม สาระการ
เรี ยนรู ้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1.2 ทฤษฎีสุนทรี ยศึกษา (Harry Broudy, 1972)
1.3 ทฤษฎีพฒั นาการสุนทรี ยภาพ (Aesthetic Development) ของพาร์สนั
1.4 ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Edmund Burke Feldman, 1972)
1.5 ทฤษฎีศิลปศึกษา (Discipline Based Arts Education: DBAE)
1.6 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ข อง Bloom’s Taxonomy Revised (Anderson and Krathwohl,
2001)
1.7 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนศิลปะ (Hilderbrand, 1975)
1.8 แนวทางการจัด การเรี ยนการสอนศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาการคิ ด
ขั้นสูง (ธนวัฒน์ ก ันภัย, 2554)
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1.9 ทักษะเพื่อการด ารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 (สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน, 2545)
2. กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
3. วางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ใ นรายคาบให้ส อดคล้องสัมพัน ธ์กนั ก บั วัต ถุประสงค์
การวิจยั ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 สาระสาคัญ (Concept)
3.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Learning Objective)
3.3 เนื้อหา (Content)
3.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอน (Instructional Activities)
3.5 สื่อและอุปกรณ์ (Instructional Media)
3.6 การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) ระดับประสิ ทธิ ภาพ
ของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ ซึ่งเป็ นอัตราส่วนระหว่า งประสิทธิภาพของกระบวนการต่ อประสิ ทธิ ภาพ
ของผลลัพธ์ โดยถือเกณฑ์ 80/80
เกณฑ์ 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับการประเมินค่ า ระหว่า งเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนทั้งกลุ่ม โดยคะแนนที่ได้จากการวัดมาคานวณหาค่าร้อยละ (ค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป)
เกณฑ์ 80 ตัว หลัง หมายถึง ค่ า คะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
ของการทาแบบทดสอบของผูเ้ รี ยนทุกคน โดยคะแนนที่ ได้จากการวัด ผล มาค านวณหาค่ า ร้อยละ
(ค่าเฉลี่ยไปเปรี ยบเทียบก ับเกณฑ์ต้ งั แต่ 80% ขึ้นไป)
แบบวัดการประเมินค่า
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบวัดการประเมินค่า ซึ่ งเป็ นข้ อสอบแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ เรื่ องสุนทรี ยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลป์ และองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ จานวน 1 ฉบับ ซึ่ งมีข ้อค าสั่งให้ปฏิ บัติ ต ามเนื้ อหาสรุ ปจากผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการสร้ า งแบบทดสอบและแบบวัด ทักษะจากเอกสาร ตาราและ
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
2. ศึกษาจุดประสงค์และวัตถุประสงค์วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังกาหนดจานวน
ข้อสอบแบบปรนัย เพื่อใช้เป็ นข้อสอบก่อนและหลังการเรี ยนรู ้
3. ศึก ษาแนวคิ ด หลัก การ และทฤษฏี จ ากเอกสาร หนังสื อ วารสาร และงานวิ จัย
ที่เกีย่ วข้อง
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4. สร้า งแบบวัด การประเมินค่ า แบบปรนัย จานวน 1 ฉบับ มีข ้อค าสั่งเป็ นแบบให้
ปฏิบตั ิตามเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อใช้วดั ระดับการประเมินค่าของนักเรี ยนทั้งก่อนและหลังเรี ยน
5. นาการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านประเมิน
6. นาแบบทดสอบปรนัยไปหาค่าความยากง่ายตามการจาแนก และความเชื่อมัน่
แบบประเมินสุนทรี ยะ
แบบประเมินสุนทรี ยะ ประกอบด้วยภาพผลงานศิลปะ จานวน 3 ภาพ คื อ ภาพผลงาน
ศิลปิ นไทยและศิลปิ นต่างประเทศ และชุดคาถาม จานวน 8 คาถาม ใช้สาหรับประเมินสุ นทรี ยภาพ
ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test) มีดงั นี้
1. ภาพผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม จานวน 3 ภาพ แบ่งเป็ นภาพผลงานศิลปิ นไทย
จานวน 1 ภาพ และศิลปิ นต่างประเทศ จานวน 2 ภาพ ใช้สาหรับเป็ นตัว แทนภาพผลงานศิลปะใน
การตอบคาถามจากชุดคาถาม
เกณฑ์การคัดเลือกภาพผลงานศิลปะ มีดงั นี้
1.1 เป็ นผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม
1.2 เป็ นผลงานของศิลปิ นไทยและศิลปิ นต่างประเทศ
1.3 เป็ นผลงานของศิล ปิ นที่ มีชื่ อเสี ย งที่ ไ ด้รั บการยอมรับ จากผูเ้ ชี่ ย วชาญ และ
ครู ผสู ้ อนศิลปศึกษา
1.4 ผลงานมีค วามเหมาะสมกบั วัย และพัฒนาการของนักเรี ย นระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
1.5 ผลงานของศิลปิ นมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยค านึ งถึงความมีรูปแบบ เนื้ อหา
และองค์ประกอบศิลป์ ของภาพ สอดคล้องกบั หลักสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ศ 1.2 เข้า ใจความสัมพันธ์ระหว่า งทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
2. ชุดคาถาม ซึ่ งมีค าถามปลายเปิ ด 8 ค าถาม ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎี
พัฒนาการสุ นทรี ยภาพของ Michael J. Parson, 1987 ใช้สาหรับตอบค าถามร่ ว มกบั ภาพผลงาน
ศิลปะ จานวน 3 ภาพ โดยชุดคาถาม 8 คาถาม ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลผลงานศิลปะ
2.2 นักเรี ยนเห็นอะไรในภาพนี้
2.3 นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพนี้
2.4 ภาพนี้เกีย่ วข้องก ับเรื่ องราวอะไร
2.5 นักเรี ยนคิดว่าสีในภาพนี้เป็ นอย่างไร เป็ นสีที่ดีหรื อไม่
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2.6 นัก เรี ยนคิ ด ว่า รู ป ร่ า ง รู ปทรงต่ า ง ๆ ในภาพนี้ เป็ นอย่า งไร และพื้ นผิ ว เป็ น
อย่างไร
2.7 นักเรี ยนคิดว่าภาพนี้วาดยากหรื อไม่ อะไรวาดยากที่สุด
2.8 นักเรี ยนอยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็ นอย่างไรบ้าง
ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินสุนทรี ยะ มีดงั นี้
1. ศึกษาชุดคาถาม ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎีพฒั นาการสุ นทรี ยภาพของ
Michael J. Parson, 1987
2. นาแบบประเมินสุนทรี ยะไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรง
และความเหมาะสมก ับวัยของนักเรี ยน แล้วจึงนาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบ แล้ว นาไปปรับปรุ ง
แก ้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3. แก ไ้ ขแบบประเมิ น สุ น ทรี ยะตามข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ที่ ป รึ กษา และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4. ปรับปรุ งแก ้ไขเครื่ องมือให้สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ก ับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
การสร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ได้ทาตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ปรึ กษาอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ศึกษาจากเอกสารที่ เกีย่ วข้องรวมถึง
สอบถามผูร้ ู ้ และการสร้างประเด็นคาถามที่ครอบคลุมการหาคุณภาพกิจกรรมศิลปวิจารณ์
2. สร้างแบบประเมินคุณภาพเครื่ องมือ ประกอบด้ว ย 1) แบบประเมินสุ นทรี ยะ และ
2) แบบวัด การประเมินค่ า ก่อ นและหลัง เรี ยน และเกณฑ์การให้ค ะแนนซึ่ ง ประกอบด้ว ย ข้อ
คาถามที่เกีย่ วกบั การออกแบบกิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ แ ละความเหมาะสมของเนื้ อหา จากนั้นเสนอ
อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้อย ในการแปลผลของการประเมินผลงาน
นักเรี ยน ใช้ค ะแนนเฉลี่ยจากการให้ค ะแนนของอาจารย์แ ละผู ้เชี่ ยวชาญ 5 ท่ า นโดยให้ระดับค่ า
คะแนนดังนี้
ค่าเฉลี่ย 8-10 คะแนน อยูใ่ นระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 7-8 คะแนน อยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลี่ย 5-6 คะแนน อยูใ่ นระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1-4 คะแนน อยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
3. นาแบบประเมินคุณภาพเครื่ องมือ หาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และหาค่ า ดัชนี ค วามสอดคล้อง IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน
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จากการหาค่ า ดัชนี ค วามสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ของ
แบบประเมินคุณภาพกิจกรรมศิลปวิจารณ์ดา้ นเนื้อหา โดยผูว้ ิจยั สร้างข้อคาถามเพื่อประเมินคุ ณ ภาพ
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ดา้ นเนื้อหา และด้านแบบทดสอบ
ปรึ กษาอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์ ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวข้ องกับการสร้ างประเด็นคาถามใน
การหาคุณภาพกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรี ยะและการประเมินค่า
สร้ างแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมศิลปวิจารณ์ และข้ อสอบปรนัย

นาแบบประเมินคุณภาพเครื่ องมือ ประกอบด้ วย 1) แบบประเมินสุนทรียะ
2) แบบวัดการประเมินค่าก่อนและหลังเรี ยน
แบบประเมินสุนทรียะ

แบบวัดการประเมินค่าก่อนและหลังเรียน

นาไปใช้

วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้ อง
นาไปใช้

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
แบบสอบถามความพึ งพอใจที่ มี ต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อ ส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมิน ค่ า สาหรับ นัก เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 มีล ักษณะการประเมิน ค่ า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามแนวความคิดของ Likert (quoted in Best: 182) ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ Likert จากหนังสื อของ อุทุมพร
จามร (อุทุมพร จามร, 2530: 62)
2. กาหนดโครงสร้างคาถามหรื อแนวการถามและสร้างคาถามให้ตรงกบั วัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้
3. สร้ า งแบบสอบถามความพึง พอใจที่ มี ต่อ การพัฒ นากิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เพื่ อ
ส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 1 ฉบับ
โดยกาหนดค่าระดับของข้อคาถามในแบบสอบถามดังนี้
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เหมาะสมมากที่สุด
ใช้ค่าระดับเท่าก ับ 5
เหมาะสมมาก
ใช้ค่าระดับเท่าก ับ 4
เหมาะสมปานกลาง
ใช้ค่าระดับเท่าก ับ 3
เหมาะสมน้อย
ใช้ค่าระดับเท่าก ับ 2
เหมาะสมน้อยที่สุด
ใช้ค่าระดับเท่าก ับ 1
ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้ค ะแนนเฉลี่ยที่ ได้จาก
การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลเปรี ย บเที ย บกบั เกณฑ์ข อง Best จากนั้น นามาหาค่ า เฉลี่ ยและค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานโดยให้ค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4. นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่ า น ตรวจพิจารณาความ
สมบู รณ์ แ ละสานวนภาษา จากนั้นวิเคราะห์ ค่ า ดัชนี ค วามสอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่ า .50 ขึ้ นไป
แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก ้ไขให้เหมาะสม
5. น าแ บบสอบถามควา มพึ ง พอใจไปใช้ ใ นการวิ จ ั ย จากขั้ นตอนการสร้ า ง
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ สามารถสรุ ปเป็ นภาพได้
ดังนี้
ศึกษารูปแบบการสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กาหนดโครงสร้ างคาถามให้ ตรงกับวัตถุประสงค์
สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์
นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปให้ ผ้เู ชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจ แล้ วนามาแก้ ไข

นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ ในการวิจยั

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
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การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อขอความร่ วมมือจากผูอ้ านวยการและหัว หน้า ฝ่ ายวิชาการแผนกมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนฐานปั ญญา กรุ งเทพฯ
2. ปรึ กษาเรื่ องการดาเนินการทดลองกบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เกีย่ วกบั ขั้นตอนการด าเนิ นงาน
แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การทดสอบก่อนเรี ยนรู ้และหลังเรี ยนรู ้
3. ทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
4. คัด เลื อ กนักเรี ยน จ านวน 21 คน เพื่ อ ด าเนิ น การทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพของ
กิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เพื่ อวัด ทัก ษะการประเมิน ค่ า ทดสอบก่อ นเรี ย นรู ้ (Pre-test) โดยใช้แ บบ
ประเมินระดับการประเมินค่าซึ่งเป็ นข้อสอบแบบปรนัย 30 ข้อ เรื่ องสุ นทรี ยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
5. ให้กลุ่มตัว อย่า งศึกษาเรี ยนรู ้จากกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อ ส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่า
6. ทดสอบหลังเรี ยนรู ้ (Post-test) โดยใช้แ บบวัด การประเมินค่ า ซึ่ งเป็ นข้อสอบแบบ
ปรนัย 30 ข้อ เรื่ องสุนทรี ยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
7. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า
8. นาไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบกิจกรรมศิลปวิจารณ์
9. ให้ กลุ่ ม ตัว อย่า งท าแบบวัด ทัก ษะหลัง จากเรี ยน 2 สัป ดาห์ เพื่อ ความคงทนใน
การเรี ยน (Retentiontest)
จากขั้นตอนการด าเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อ มูล สามารถสรุ ปเป็ นภาพได้
ดังนี้
ติดต่อขอความร่ วมมือจากผู้อานวยการโรงเรี ยน
ปรึ กษาเรื่ องการดาเนินการทดลองกับผู้เชี่ยวชาญ

ทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
ทดสอบก่อนการเรี ยนรู้ (Pre-test)

65

ให้ กลุ่มตัวอย่างศึกษาเรี ยนรู้ จากกิจกรรมศิลปวิจารณ์
ทดสอบหลังเรี ยนรู้ (Post-test)
ให้ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
นาไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบกิจกรรมศิลปวิจารณ์

ทดสอบความคงทนในการจาทางด้ านทักษะของนักเรี ยนเมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกระทาต่อข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจ ัยครั้ง นี้ ผู ้วิจ ัยท าการเก็บข้อมู ลจากกลุ่ม ประชากร ซึ่ ง เป็ นนักเรี ยนที่ กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ เรี ยนวิชาศิลปะเพิ่มเติม สาระทัศนศิลป์ ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2559 ทาการเก็บข้อมูล จานวน 2 ครั้ ง ได้แ ก่ การเก บ็ ข้อ มูล ก่อ นการทดลอง (Pretest) และการเก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ แ ละประเมินผลการ
ทดลองของการพัฒ นากิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เ พื่ อส่ ง เสริ ม สุ น ทรี ย ะและการประเมิ น ค่ า โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติดาเนินการดังนี้
1. การประเมิ นความสอดคล้อ งเชิ ง เนื้ อหากบั วัต ถุป ระสงค์ โดยวิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)
2. การประเมินแบบประเมินสุ นทรี ยะ และแบบวัด การประเมินค่ า โดยวิเคราะห์ ห า
ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนกและหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
3. การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมศิ ลปวิ จ ารณ์ เพื่อ ส่ ง เสริ มสุ นทรี ย ะและ
การประเมินค่า
4. การคานวณค่าสถิติพ้นื ฐานโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) หาค่าเฉลี่ยเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบค่าที่ (t-test) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนกบั หลังเรี ยน
5. กรณี ก ลุ่ม ตัว อย่า งสองกลุ่ม ไม่ เป็ นอิ สระจากกนั (Dependent Samples) เป็ นการ
ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก นั ด้ว ย t-test (ยุท ธ
ไกยวรรณ์, 2543: 148)
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินผลการทดลองของการพัฒนากิจกรรมศิลป
วิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่าโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของแผนการสอน รายวิชาศิล ปะเพิ่ม เติ ม กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ โดยการคานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ E1
E1 

เมื่อ

X

1

NxA

x100

แทนประสิทธิภาพของกระบวนการ
 X1 แทนคะแนนรวมของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรมในบทเรี ยน
A แทนคะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรมในบทเรี ยน
N แทนจานวนผูเ้ รี ยน
2. การประเมิ นการประเมิน ค่ า โดยการวิเ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ย (  ) และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่ า ง หรื อเปรี ยบเที ยบค่ า เฉลี่ย
ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์
E1

x
N
เมื่อ  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N แทนจานวนคะแนนในกลุ่ม


=

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
S.D = NX2 - (X2)
N (N-1)
เมื่อ S.D.
X2
X2
N

แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
แทนจานวนคะแนนในกลุ่ม

สถิติหาค่าความเที่ยงตรง

IOC   R
N
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เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง
R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทนจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. การประเมินสุนทรี ยะ โดยการวิเคราะห์ ห าค่ า เฉลี่ย (  ) หาค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)


เมื่อ

=

x
N

แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N แทนจานวนคะแนนในกลุ่ม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)


S.D = NX2 - (X2)
N (N-1)
เมื่อ S.D.
X2
X2
N

แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
แทนจานวนคะแนนในกลุ่ม

4. การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการแจกแจงความถี่ และค่ า ร้อยละ
(Percentage)
P =

F  100
n

เมื่อ P แทนค่าร้อยละ
F แทนจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
n แทนประชากร
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แผนผัง สรุ ปโครงสร้ า งการด าเนิ น งานวิ จัยเรื่ อ ง “การพัฒนากิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ เพื่ อส่ งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่าสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5”
ขั้นตอนการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเครื่องมือ
1. แผนการสอน โดยใช้กจิ กรรม
ศิลปวิจารณ์
2. แบบประเมินสุนทรียะ
3. แบบวัดการประเมินค่า
4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

วิธีดาเนินงาน

ผลที่ได้รับ

1. ศึกษาเอกสารตารา งานวิจ ัยที่

ประเด็นคาถามที่จะใช้ในการ

เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์
- แนวทางการสร้างแผนการสอน

2. สัมภาษณ์ (Interview)

โดยใช้กิจกรรมศิลปวิจารณ์
- แนวทางการสร้างแบบวัดการ
3. สร้างเครื่ องมือ

ประเมินค่า

3.1 สร้างแผนการสอน โดยใช้
กิจกรรมศิลปวิจารณ์

- แนวทางการสร้างแบบประเมิน
สุนทรี ยะ

3.2 แบบประเมินสุนทรี ยะ

-แนวทางการสร้างแบบสอบถาม

3.3 แบบวัดการประเมินค่า

ความพึงพอใจ

3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
1. สร้างแผนการสอน โดยใช้
4. หาค่า IOC

แก้ไข

5. ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 21 คน

ขั้นตอนที่ 2 การทดลอง

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ผล/สรุปผล

ทดลองกับ กลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์ขอ้ มู ล

ภาพที่ 9 แผนผังสรุ ปโครงสร้างการดาเนินงานวิจยั

กิจกรรมศิลปวิจารณ์
2. แบบประเมินสุนทรี ยะ
3. แบบวัดการประเมินค่า
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ

1. ข้อมูลผลค่าประสิ ทธิ ภาพ
2. ข้อมูลสุนทรี ยะ
3. ข้อมูลการประเมินค่า
4. ข้อมูลระดับความพึงพอใจ

ผลการวิจยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมิน
ค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5” มีว ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของกิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เ พื่ อส่ ง เสริ ม สุ นทรี ย ะและการประเมิ นค่ า สาหรั บนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 2) เปรี ยบเทียบสุนทรี ยะ และการประเมินค่ า ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้กจิ กรรม
ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ น ทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการ
ประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยการใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมิ นค่ า สาหรั บ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะ
และการประเมินค่า
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบสุนทรี ยะ และการประเมินค่าก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้
กิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า
1. ผลการเปรี ยบเทียบสุนทรี ยะ
2. ผลการเปรี ยบเทียบการประเมินค่า
2.1 การประเมินค่าภายใน
2.2 การประเมินค่าภายนอก
ตอนที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนในการจัด กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า
ตอนที่ 1

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริมสุ นทรียะ และการ
ประเมินค่ า

ในการหาประสิ ทธิ ภ าพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการ
ประเมินค่ า ผู ้วิจ ัย ได้ด าเนิ นการโดยการหาประสิ ทธิ ภ าพของกิจกรรมศิล ปวิจ ารณ์ เพื่ อส่ ง เสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนน
หลังเรียน

คะแนนระหว่างเรียน
จานวน ครั้งที่ 1
นักเรียน สี คู่

ตรงข้าม

ครั้งที่ 2
การวิจารณ์ภาพ
โมนาลิซ่า

ครั้งที่ 3
รายงานเรื่ อง
ศิลปะตะวันตก

ครั้งที่ 4
การนาเสนอ
ศิลปะตะวันตก

10
คะแนน
8.24

10
คะแนน
8.76

10
คะแนน
8

10
คะแนน
7.81
21

คิดเป็ นร้อยละ 82.03

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

10

ประสิทธิภาพ
E1/E2

8.46 82.03/84.60

ร้อยละ 84.60

จากตารางที่ 1 พบว่ากิจกรรมศิลปวิจารณ์ ฯ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 21 คน มีผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการจัด
การเรี ยนรู ้ระหว่า งเรี ยน (E1) เท่ า กบั ร้อยละ 82.03 และผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการจัด
การเรี ยนรู ้หลังเรี ยน (E2) เท่าก ับร้อยละ 84.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80
ตอนที่ 2

ผลการเปรียบเทียบสุ นทรียะ และการประเมินค่ าก่ อนและหลังเรียน โดยใช้ กิจกรรม
ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริมสุ นทรียะและการประเมินค่ า

ตารางที่ 5 แสดงผลเปรี ยบเทียบผลคะแนนสุนทรี ยะของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
การทดสอบ

N

ก่อนเรียน

21

หลังเรียน

21

ค่าเฉลี่ย
( )
1.38
3.14

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.49
0.57

t-test

sig

18.50

.000*

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ผลระดั บ คะแนนสุ น ทรี ย ะของนัก เรี ยนระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 21 คน มีคะแนนระดับสุนทรี ยะก่อนเรี ยนมีค่ า เฉลี่ย (  ) เท่ า กบั 1.38 อยู่
ในระดับพัฒนาการสุนทรี ยะระดับที่ 1 ความชื่นชอบ คะแนนระดับสุนทรี ยะหลังเรี ยนมีค่ า เฉลี่ย ( 
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) เท่ า ก บั 3.14 อยู่ใ นระดับพัฒนาการสุ นทรี ย ะระดับ ที่ 3 การแสดงออก และมี ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรี ยนเท่าก ับ 0.49 หลังเรี ยนเท่าก ับ 0.57 ส่ ว นค่ า สถิติ t-test มีค่ า เท่ า กบั 18.50
ซึ่งแสดงให้เห็ นว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตารางที่ 6 แสดงผลเปรี ยบเทียบผลคะแนนการประเมินค่าของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
การทดสอบ

N

ก่อนเรียน

21

หลังเรียน

21

ค่าเฉลี่ย
( )
16.67
26.38

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
3.29
2.13

t-test

sig

15.25

.000*

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลคะแนนการประเมินค่ า จากแบบทดสอบก่อนเรี ยนของ
นักเรี ยนมีค่ า เฉลี่ย (  ) เท่ า กบั 16.67 คะแนนผลคะแนนการประเมินค่ า หลัง เรี ยนมีค่ า เฉลี่ย (  )
เท่ า กบั 26.38 และมีส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อ นเรี ยนเท่ า ก บั 3.29 หลังเรี ยนเท่ า กบั 2.13
ส่ ว นค่ า สถิ ติ t-test มี ค่ า เท่ า ก บั 15.25 ซึ่ งแสดงให้เ ห็ นว่า นัก เรี ย นมีผ ลคะแนนการประเมินค่ า
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3

ผลความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริมสุ นทรียะและ
การประเมินค่ า

ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะ
และการประเมินค่าของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ความพึงพอใจ
1. ด้านเนื้อหา
2. นักเรียนได้รับรู้หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
3. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4. นักเรียนได้ฝึกการวิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์
ของศิลปิ น
5. นัก เรี ยนมี ค วามมั่นใจในการแสดงความคิด เห็ นในการ
วิจารณ์ผลงานศิลปะมากขึ้น



S.D.

แปลผล

ลาดับ

4.67
4.29
4.48
4.67

0.48
0.46
0.51
0.48

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

1
7
4
1

4.43

0.51

มาก

5
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ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้ว ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะ
และการประเมินค่าของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
ความพึงพอใจ
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเชื่อมโยงความรู้
นาไปสู่การสรุปสาระสาคัญ
7. ภาพผลงานทัศนศิลป์ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้
8. สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจในการมองผลงานศิลปะได้ดียงิ่ ขึ้น
9. การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปะวิจารณ์ทาให้
นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิง่ ขึ้น
10. ระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
11. ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการคิดประเมินค่า



S.D.

แปลผล

ลาดับ

4.38

0.50

มาก

6

4.48

0.51

มาก

4

4.52

0.60

มากที่สุด

3

4.52

0.51

มากที่สุด

3

4.43
4.62

0.60
0.50

มาก
มากที่สุด

5
2

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ต อบแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อกิจกรรมศิลปวิจ ารณ์ ฯ โดยภาพรวมเห็ นด้ว ยในระดับมากที่ สุด เมื่อพิจารณาในรายด้า น
นัก เรี ยนเห็ น ด้ว ยในระดับมากที่ สุด ทุ ก ด้า น โดยนักเรี ย นเห็ นด้ว ยมากที่ สุด ในด้า นเนื้ อ หาเรื่ อ ง
การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ และนักเรี ยนได้ฝึกการวิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ น
โดยเข้าใจหลักการวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นและของตนเอง ผ่า นกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เพื่อนามาพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของตนเองใน
ระดับมากที่สุด เป็ นลาดับที่หนึ่ ง (  = 4.67, S.D. = 0.48) รองลงมาคื อ ความพึงพอใจของนักเรี ยน
ต่ อกิจ กรรมศิ ลปวิ จ ารณ์ โดยวิ ธีการกระตุ ้น ให้นักเรี ยนเกิด ประสบการณ์ เ รี ยนรู ้ใหม่ๆ โดยผ่า น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ห ลากหลาย (  = 4.62, S.D. = 0.50) รองลงมาคื อ ด้า นการสร้า งสรรค์
และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ โดยผ่า นกระบวนการคิ ด สร้า งสรรค์ และปฏิ บัติงานตามแนวคิ ด
ของตนเองโดยนาเทคนิ ค วิธีการของศิ ลปิ นมาใช้ในผลงานของตนเอง ด้า นสื่ อการเรี ยนรู ้ มีการ
คัดเลือกสื่อการเรี ยนรู ้โดยคัด เลือกจากคุ ณ สมบัติ ท้ งั 4 ด้า น คื อ คุ ณ สมบัติด ้า นส่ ว นประกอบการ
รับรู ้ ด้า นโครงสร้ า ง ด้า นความรู ้ สึก ด้า นเทคนิ ค และคัด เลื อกจากผลงานที่ มีชื่ อเสี ย ง เนื่ องจาก
สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน และการจัด การเรี ยนรู ้ด ้ว ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ ซึ่ งนักเรี ยน
เห็นด้วยเป็ นลาดับสุดท้ายอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.60)
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นัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 ที่ ต อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ กิจ กรรม
ศิลปวิจารณ์ฯ โดยภาพรวมเห็ นด้ว ยในระดับมาก ซึ่ งนักเรี ยนเห็ นด้ว ยมากในด้า นการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ กบั ครู แ ละเพื่ อ นร่ ว มชั้น เรี ย น โดยการอภิ ป รายกลุ่ ม หน้า ชั้น เรี ยน เพื่ อ ให้ เ กิด ความการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมก ัน และฝึ กการทางานกลุ่ม และด้า นภาพผลงานทัศนศิลป์ มีค วามสอดคล้อง
ก ับเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการคัดเลือกภาพเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรี ยนมากยิ่งขึ้ น อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.51) รองลงมาคื อนักเรี ยนมีค วามมัน่ ใจในการแสดงความคิ ด เห็ นใน
การวิจ ารณ์ ผลงานศิ ลปะมากขึ้ น โดยให้นักเรี ยนนาเสนอผลงานหน้า ชั้นเรี ย นเพื่อให้มีค วามกล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และระยะเวลามีความเหมาะสมต่ อการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้เวลาทั้งหมด
16 คาบเรี ยนในการจั ด กิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู ้ ศิ ล ปะครบทั้ง 4 แกน คื อ
สุ นทรี ยศาสตร์ ประวัติศ าสตร์ ศิ ลป์ และศิล ปะปฏิ บัติโดยผ่า นกิจกรรมศิ ลปวิจารณ์ (  = 4.43,
S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ด้า นเนื้ อหาเรื่ องศิลปะตะวันตกในยุค Renaissance และศิลปะตะวันตก
ในยุค Realism โดยศึกษา เรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ตะวันตกด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู ้ และ
สื่อเทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ต และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายเชื่ อมโยงความรู ้นาไปสู่ การ
สรุ ป สาระส าคั ญ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นเกิด ความเข้า ใจในเนื้ อ หา บทเรี ย นมากยิ่ง ขึ้ น (  = 4.38,
S.D. = 0.50) และเนื้ อหาเรื่ องศิลปะตะวันตกในยุค Modernism โดยให้เข้า ใจ เปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก โดยศึกษา เรี ยนรู ้ด ้ว ยตนเอง และนักเรี ยนได้รับรู ้
หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ ได้เข้าใจ ซาบซึ้ งในความงามของผลงานทัศนศิลป์ นักเรี ยนเห็ นด้ว ย
เป็ นลาดับสุดท้ายอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ป กิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ ฯ ช่ ว ยพัฒนาผลการเรี ยนวิชาศิลปะของนักเรี ยนให้สูงขึ้ น
ส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนเกิด การคิ ด วิ เคราะห์ การประเมินค่ า หลัก การวิจารณ์ ผ ลงานทัศนศิ ลป์ การ
ปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยรู ้จักวางแผน การแกป้ ั ญหา
รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ นกบั ผูอ้ ื่น ตลอดจนเกิด ความซาบซึ้ ง เห็ นคุ ณ ค่ า ความงามด้า น
สุนทรี ยะ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า
สาหรั บนัก เรี ยนระดับชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5 เป็ นการวิจ ัยเชิ งทดลอง (Experimental Research)
เพื่อให้ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ และนาไปใช้ในการจัด การเรี ยนรู ้กบั
ผูเ้ รี ยน เพื่อพัฒนาสุนทรี ยะและการประเมินค่า โดยมีว ตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบสุ นทรี ยะ และการประเมินค่ า ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้กจิ กรรม
ศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
3. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผูเ้ รี ย นในการจัด กิจกรรมศิ ลปวิจ ารณ์ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัว แปรต้น (Independent Variables) คื อ การเรี ยนด้ว ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่ อ
ส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
2.1 ตัวแปรต้น คือ การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการ
ประเมินค่าสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ระดับสุนทรี ยะในนักเรี ยน
2.2.2 การประเมินค่าในนักเรี ยน
2.2.3 ความพึงพอใจโดยใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์
ระยะเวลาดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 16 คาบเรี ยน
เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
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1. การสัมภาษณ์ (Interview)
2. แผนการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาศิลปะเพิ่มเติ ม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนฐานปั ญญา และกิจกรรมท้า ยบทเรี ยนในแต่ ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์
3. แบบประเมินสุนทรี ยะ
4. แบบวัดการประเมินค่า
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ ห าประสิ ทธิ ภาพของกิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ เพื่อ ส่ ง เสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่า ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ 80/80 โดย
2. หาค่าสถิติพ้นื ฐานของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จ ากการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
จากการเรี ย นด้ว ยกิจ กรรมศิ ล ปวิจ ารณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม สุ น ทรี ย ะและการประเมิ นค่ า โดยน าไป
ค านวณหาค่ า มัช ฌิมเลขคณิ ต (  ) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่ม ทดลองและ
กลุ่มควบคุม
3. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ กิจ กรรม
ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว นาไปแปลความหมายค่ า
ระดับตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนากิจ กรรมศิลปวิ จ ารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรั บ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. กิจกรรมศิลปวิจ ารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จ านวน 21 คน ที่ สร้า งขึ้ นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด (E1/E2)
คือ 82.03/84.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
2. ผลการเปรี ยบเที ยบสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า ก่อนและหลังเรี ยนด้ว ยกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า
2.1 ผลระดับคะแนนสุ นทรี ยะของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 21
คน มีคะแนนระดับสุนทรี ยะก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ า กบั 1.38 อยู่ในระดับพัฒนาการสุ นทรี ยะ
ระดับที่ 1 ความชื่ นชอบ และคะแนนระดับสุ นทรี ยะหลังเรี ยนมีค่ า เฉลี่ย (  ) เท่ า กบั 3.14 อยู่ใน
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ระดับพัฒนาการสุนทรี ยะระดับที่ 3 การแสดงออก และมีส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรี ยน
เท่าก ับ 0.49 หลังเรี ยนเท่าก ับ 0.57 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนมีระดับพัฒนาการสุ นทรี ยะหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลระดับคะแนนการประเมินค่ า ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ย นมีค่ า เฉลี่ยเท่ า กบั 16.67
และผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนมีค่ า เฉลี่ยเท่ า กบั 26.38 ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรี ยนเท่ า กบั
3.29 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) หลังเรี ย นเท่ า กบั 2.13 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ า นัก เรี ยนมี
ผลสัม ฤทธิ์ หลัง เรี ย นสู ง กว่ า ก่อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
3. ความพึงพอใจต่ อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่ า เฉลี่ยเท่ า กบั 4.67 และมีค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( S.D.)
เท่าก ับ 0.48 และนักเรี ยนมีพฤติกรรมความสนใจต่อการเรี ยนรู ้ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
ในการวิ จ ัย เรื่ อ ง “การพัฒ นากิจ กรรมศิ ลปวิ จ ารณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ น ทรี ย ะและการ
ประเมิ น ค่ า ส าหรั บ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5” สามารถน าไปสู่ ผ ลการอภิ ป รายได้
ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิ จ ัย กิจกรรมศิล ปวิ จ ารณ์ เพื่อ ส่ ง เสริ มสุ นทรี ยะและการประเมิน ค่ า
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ ฯ ที่ สร้า งขึ้ นมีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่า มีผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการจัด การเรี ยนรู ้ระหว่า งเรี ยน ( E1)
เท่าก ับร้อยละ 82.03 และผลการประเมินประสิทธิ ภาพของการจัด การเรี ยนรู ้ห ลังเรี ยน (E2) เท่ า กบั
ร้อยละ 84.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80 โดยนักเรี ยนได้ศึกษาและปฏิ บัติ ต ามจุ ด ประสงค์
ข้อคาถาม และคาชี้แจง จากกิจกรรมศิลปวิจารณ์ตามขั้นตอนเป็ นไปตามแบบแผน กระบวนการที่
วางไว้ ส่งผลให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทางทักษะ ความรู ้ค วามเข้า ใจ และการนาไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทัศ นศิ ล ป์ ของตนเอง มี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ อ งในวิ ช าศิ ล ปะเพิ่ ม เติ ม
สอดคล้องก ับงานวิจยั ของธนิตย์ เพียรมณี วงศ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบ
ฝึ กทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ สู่ การสร้า งงานทัศนศิลป์ สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนเซนต์ค าเบรี ยล กรุ งเทพฯ ปี การศึกษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 2
จานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ สู่ การ
สร้า งงานทัศนศิลป์ สาหรับนักเรี ยนระดับช่ ว งชั้นที่ 4 ที่ สร้า งขึ้ นมีผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของการจัดการเรี ยนรู ้เท่าก ับ 94.22/97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้ และสอดคล้อง
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ก ับงานวิจยั ของหทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล (2556: บทคัด ย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาชุ ด
กิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่ างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค ติ วิสซึ ม เพื่อส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจ ัย พบว่า 1) ผลการประเมินคุ ณ ภาพ
ชุ ด กิจ กรรมการออกแบบทางศิ ล ปะด้ว ยสมุ ด ร่ า งภาพ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ซึ ม
เพื่อส่ งเสริ มความคิ ด สร้า งสรรค์ ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการประเมิ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก และผลการประเมินผลงานด้า นการออกแบบงานศิลปะของนักเรี ยนใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก และ 2) ความคิ ด สร้า งสรรค์จากผลงานศิลปะของนักเรี ยนแบ่ งเป็ นราย
ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ ความคิ ด ริ เริ่ ม และความคิ ด ละเอียดลออ ผลรวมอยู่
ในระดับดี นักเรี ยนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย ภายใต้กรอบของเวลาที่ กาหนด สามารถคิ ด นอก
กรอบ คิดวางแผนและแก ้ปั ญหาในการออกแบบได้ดี มีความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากเดิ ม สามารถ
ประยุก ต์ ดั ด แปลงและน าไปใช้ ไ ด้ เ ป็ นส่ ว นใหญ่ สามารถคิ ด ตกแต่ ง รายละเอี ย ดเพื่ อ ขยาย
แนวความคิดได้ดี เช่นเดียวก ับงานวิจยั ของธนวัฒน์ ก ันภัย (2554: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการ
นาเสนอแนวทางการจัด การเรี ยนการสอนศิลปวิจ ารณ์ เพื่อส่ งเสริ ม การพัฒนาการคิ ด ขั้นสู งของ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับ ปริ ญญาตรี ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้า นวัตถุประสงค์ค วร
กาหนดให้นกั ศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะ โดยบู รณาการความรู ้ในศาสตร์
สาขาต่าง ๆ ได้ 2) ด้านเนื้อหาสาระต้องบูรณาการความรู ้ด ้า นศิลปวิจ ารณ์ ให้เชื่ อมโยงกบั ศาสตร์
ด้า นต่ า ง ๆ เช่ น ประวัติศ าสตร์ ศิล ป์ ปรัช ญาและหลัก การทางศิ ล ปะ 3) ด้า นกิจกรรมและ
กระบวนการเรี ยนการสอน ควรจัด กิจกรรมที่ ส่งเสริ มให้นักศึกษาแสดงความคิ ด เห็ น เน้นให้เกิด
สังคมการวิจารณ์ในชั้นเรี ยน 4) ด้านวิธีสอน ควรให้นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้แ สดง
ความคิ ด เห็ นอยู่ต ลอดเวลา มีการใช้รูปแบบวิธี การเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ มการคิ ด ของนักศึกษา
เช่น การสอนมโนทัศน์ การสอนกระบวนการสืบสอบและหาความรู ้เป็ นกลุ่ม การสอนกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ สื่อที่ใช้ประกอบการสอน ได้แก่ ผลงานจริ ง และบทวิจารณ์ ศิลปะ 5) ด้า นการวัด
และประเมิ น ผล ควรประเมิ น ความสามารถในการแสดงออกทางความคิ ด การคิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ ผ่านการพูดปากเปล่าและงานเขียนวิจารณ์ศิลปะ โดยผูส้ อนสร้า งเครื่ องมือการประเมิน
การวิจารณ์โดยตั้งเกณฑ์ยึด ตามกระบวนการคิ ด ขั้นสู ง ได้แ ก่ ขั้นการประยุกต์ ขั้นการวิเคราะห์
ขั้นการประเมินผล จนถึงขั้นการสร้างความรู ้ 6) ด้านผูส้ อน ควรมีลกั ษณะของนักจัด อภิปราย เป็ น
ผูฟ้ ังที่ดี และรู ้จริ งในเรื่ องศิลปวิจารณ์ 7) ด้า นผูเ้ รี ยน ควรมีลกั ษณะของผูแ้ สดงความคิ ด เห็ นและ
ผูฟ้ ั ง ที่ ดี และ 8) บรรยากาศการเรี ย น การสอน ควรมี การจัด การเรี ยนการสอนในลักษณะการ
สัมมนาในบรรยากาศที่เป็ นก ันเอง นอกจากนี้ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาต้องมีค วามสามารถใน
การถ่ายทอดความรู ้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. จากผลการวิ จ ัยแสดงให้เ ห็ นว่า หลัง เรี ยนด้ว ยกิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ เพื่อส่ งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า คะแนนสุ นทรี ยะ
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 21 คน มีค ะแนนระดับ สุ นทรี ยะก่อนเรี ยน อยู่ใน
ระดับพัฒนาการสุ นทรี ยะระดับที่ 1 ความชื่ นชอบ คะแนนระดับสุ นทรี ยะหลังเรี ยน อยู่ในระดับ
พัฒนาการสุนทรี ยะระดับที่ 3 การแสดงออก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนมีระดับพัฒนาการสุ นทรี ยะ
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลคะแนนการประเมินค่ า จาก
แบบวัด การประเมิน ค่ า นักเรี ย นมีผ ลคะแนนการประเมิ นค่ า หลังเรี ย นสู งกว่า ก่อ นเรี ย นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่า ก่อนเรี ยน อาจสื บเนื่ องมากจาก
เนื้อหาภายในกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่ า ตรงกบั ความสนใจของ
นักเรี ยนที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เนื้อหาทางด้านสุนทรี ยศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ ศิลป์ และศิลปะปฏิ บัติ ผ่า น
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย มีประสิ ทธิ ภาพชัด เจน
และเหมาะสม ช่วยส่งเสริ มความเข้าใจของนักเรี ยนต่อการวิจารณ์ และสร้า งสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ได้เป็ นอย่างดี โดยคะแนนทดสอบหลังการใช้ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า
สูงกว่าก่อนก่อนการใช้อย่างเห็นได้ชดั ดังนั้น ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า
จึงมีความสาคัญต่อนักเรี ยน และมีประโยชน์ต่อวิชาศิลปะ สอดคล้องกบั งานวิจัยของธนิ ตย์ เพียร
มณี วงศ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และ
องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ สู่ การสร้ า งงานทัศ นศิ ลป์ ส าหรับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรี ยนเซนต์ค าเบรี ยล กรุ งเทพฯ ผลการวิจัย พบว่า ผลระดับคะแนนของผลงานทัศนศิลป์ ของ
นักเรี ยน หลังการใช้แบบฝึ กทักษะด้ว ยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ สู่ การสร้า งงาน
ทัศนศิลป์ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า แบบฝึ กทักษะ
ด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ นี้ ต รงกบั ความสนใจของนักเรี ยนที่ ต ้องการเรี ยนรู ้
เนื้อหาทางด้านทัศนธาตุ แ ละองค์ประกอบศิลป์ สู่ การสร้า งงานทัศนศิลป์ มีรายละเอียดที่ เข้า ใจง่ า ย
สามารถฝึ กฝนกบั ตนเองได้ และช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความเข้า ใจของนัก เรี ย นต่ อการสร้ า งสรรค์ง าน
ทัศนศิลป์ ได้เป็ นอย่า งดี ดัง นั้นการนารู ป แบบและแนวทางการสอนที่ ดี มาใช้ ย่อ มส่ งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้นตามไปด้วย
3. จากผลการวิจ ัย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจก บั การเรี ย นรู ้ ด ้ว ย
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โดยภาพรวมเห็ นด้ว ยในระดับมากที่ สุด ด้า นเนื้ อหาเรื่ องการวิจ ารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ และ
นักเรี ยนได้ฝึกการวิพากษ์ วิจ ารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ น รองลงมาคื อ ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ รองลงมา คือ การสร้างสรรค์และการวิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ด้า น
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สื่อการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ ทั้งนี้เพราะได้รับการพัฒนาอย่า งเป็ น
ระบบหลายขั้นตอนทั้งในส่ ว นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และตัว แทนของกลุ่มตัว อย่า งในการทดลอง การ
ปรับปรุ งแก ้ไขจุดบกพร่ อง จึงกระทาหลายขั้นตอน จนใกล้เคียงก ับความพึงพอใจของกลุ่มตัว อย่า ง
เพราะการพัฒนารู ปแบบวิธีการสอน มีอิทธิพลและสามารถที่จะจูงใจให้นกั เรี ยนสนใจต่ อการเรี ยนรู ้
ในกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่ า เมื่อนักเรี ยนได้ทาการศึกษาแล้ว
จะเห็ นได้ว่า เนื้ อ หากิจ กรรมศิ ลปวิจ ารณ์ ฯ เป็ นเนื้ อหาที่ ทาความเข้า ใจได้ง่า ย มีค าชี้ แ จงตาม
ขั้นตอนกระบวนการ และภาพประกอบตัวอย่างการปฏิบตั ิ กจิ กรรมท้ายบทเรี ยนในแต่ ละหน่ ว ยการ
เรี ยนรู ้ข องทุ กกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ มีข ้อเสนอแนะ และแสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ งส่ งผลให้ทราบต่ อ
ความคิ ด ความรู ้ สึกในการสะท้อ นต่ อสิ่ งที่ ไ ด้เรี ย นรู ้ สอดคล้องก บั งานวิจัย ของธาริ น กลิ่น เกษร
(2554: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลของการส่งเสริ มประสบการณ์ทางสุนทรี ยะผ่า นกิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่มีต่อสุนทรี ยภาพของนักเรี ยนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนมีค วาม
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ อยูใ่ นระดับมากที่สุด นักเรี ยนชอบกิจกรรมที่ จัด ใน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ที่เสนอไปแล้วนั้น ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอแนวคิ ด และข้อเสนอแนะเกีย่ วกบั
ผลการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น 2 ประเด็น คื อ ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครู ผู ้สอนที่ จ ะนากิจ กรรมศิ ลปวิ จารณ์ เ พื่อ ส่ งเสริ มสุ น ทรี ยะและการประเมิ นค่ า
สาหรั บนักเรี ย นระดับชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 5 ไปใช้ในการจัด การเรี ย นการสอนในกิจกรรมศิ ล ป
วิจ ารณ์ ควรทาการศึกษาข้อมูล ทาความเข้า ใจโดยละเอียดทั้งในเรื่ องของแผนการจัด การเรี ยนรู ้
เทคนิควิธีการสอน การวิเคราะห์ ผลงานศิลปะ และการใช้สื่อรู ปภาพในการประกอบการสอน
2. ครู ผสู ้ อนสามารถพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมิน
ค่า โดยการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิค ใหม่ๆ ที่ สามารถตอบสนองผูเ้ รี ยนได้ตามความเหมาะสม และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทาให้นกั เรี ยนสนใจในการเรี ยนรู ้ ซึ่งส่งผลให้นกั เรี ยนมีระดับสุนทรี ยะ และการ
ประเมินค่าในระดับดี
3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกสถานที่ หรื อนอกห้องเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนได้
ศึกษาศิลปะจากผลงานจริ ง ซึ่งทาให้เกิดสุนทรี ยภาพ เกิดความซาบซึ้งในความงามของผลงาน
ทัศนศิลป์
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4. ควรมีการใช้สื่อในการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย โดยผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนจัดกลุ่มและขอบข่ายผลงานศิลปะให้สอดคล้องก ับสาระการเรี ยนรู ้
5. เวลาในการจัด การเรี ยนรู ้ ค วรมี เวลามากพอ เพื่อให้นักเรี ยนสามารถปฏิ บัติงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ควรมีการเสริ มแรง และสร้า งทัศนคติ ที่ดีให้กบั นักเรี ยน มีค วามเชื่ อมัน่ ในการ
วิพากษ์วิจารณ์ ผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผู ้วิ จ ัย มี ข ้อ เสนอแนะในการท าวิ จ ัย ในครั้ งต่ อ ไป ส าหรั บ ผู ้ที่ ส นใจในการพัฒ นา
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. ควรศึกษาวิจยั กิจกรรมศิลปวิจารณ์ในทฤษฎีข องนัก วิชาการท่ า นอื่น ๆ เช่ น ทฤษฎี
การตีความศิลปะด้วยอุปมาอุปไมย ของเฮอร์มีน ไฟน์สไตล์, 1982 เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาสื่อ ภาพผลงานทัศนศิลป์ ที่มีผลต่ อระดับสุนทรี ยะของนักเรี ยน
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
....................................
รายนามผู้เชี่ยวชาญผู้ให้ สัมภาษณ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์ สุ นทรียศาสตร์ และครูทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิต
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
กรรมการประจาหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต วัฒนธรรมวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า น
สุนทรี ยศาสตร์
4. อาจารย์ ดร. เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
สาขาวิ ช าศิล ปะจิ น ตทัศ น์ มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ประสานมิ ต ร ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า น
สุนทรี ยศาสตร์
5. อาจารย์นาวิน กิตติเรื องนาม
ครู ผสู ้ อนทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
6. อาจารย์มาโนช พรหมจรรย์
ครู ผสู ้ อนทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอน โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง
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รายนามอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญประเมินกิจกรรมศิลปวิจารณ์ แบบประเมินสุ นทรียะ
แบบวัดการประเมินค่ า และแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ กุลพิศาล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. อาจารย์ชูศกั ดิ์ ศรี ขวัญ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. อาจารย์โชดก เก่งเขตรกิจ
ครู ผสู ้ อนทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนวัดประดู่ในทรงธรรม
5. อาจารย์ มาโนช พรหมจรรย์
ครู ผสู ้ อนทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง
รายนามอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรียน
1. นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
ผูว้ ิจยั
2. นางสาวจิรัฐติกาล โอบอ้อม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะโรงเรี ยนฐานปั ญญา
3. นพพล ฤทธิ์ธาอภินนั ท์
ครู ผสู ้ อนทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย
โรงเรี ยนฐานปั ญญา
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สรุปประเด็นในการสัมภาษณ์ (Interview)
ที่

ประเด็น

สรุ ปจากการสัมภาษณ์

นาไปใช้

1

ผูเ้ รียนจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้ง
เห็ นคุ ณค่าของความงามด้าน
สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์ ได้
อย่างไร

ครูผสู้ อนต้องให้ความรู้พ้นื ฐาน
หลักการทางทัศนศิลป์ กับ
นักเรียน ควบคู่กบั การ
ปฏิบัติงาน และนาผูเ้ รียนไปชม
ผลงานจริง

2

เกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรม
ที่ถ่ายทอดสุนทรียภาพ
ให้ผเู้ รียนเกิดประสบการณ์
ทางสุนทรียะ

3

การวิจารณ์ผลงานศิลปะที่
แสดงออกถึงความงามด้าน
สุนทรียะและการประเมินค่า
ควรเป็ นอย่างไร

คัดเลือกให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางฯ
ใช้หลักการเลือกภาพของโบรดี
คือ สื่อที่มีคุณสมบัติด้าน
ส่วนประกอบการรับรู้
ด้านโครงสร้าง ด้านความรู้สึก
และด้านเทคนิค
มีการเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับ
สิ่งต่าง ๆ มีการตีความโดยใช้
หลักการทางทัศนศิลป์
แล้วจึงประเมินค่าผลงาน

หน่ วยการเรี ย นรู้ที่ 1
สุนทรียศาสตร์
1.1 ประเภทของงาน
ศิลปะ
1.2 เทคนิควิธีการ
สร้างงาน
1.3 หลัก
องค์ประกอบศิลป์
ทุกหน่วยการเรียนรู้
และทุกแผนการสอน

4

กิจกรรมศิลปวิจารณ์มีความ
เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาด้าน
สุนทรียะและการประเมินค่า
หรือไม่

5

กิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อ
ส่งเสริมสุนทรียะ และการ
ประเมินค่า ควรมีลกั ษณะใด

เหมาะสม เพราะกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์สามารถทาให้
ผูเ้ รียนเกิดประสบการณ์
การรับรู้ความงามด้านสุนทรียะ
และสามารถตัดสิ นประเมินค่า
งานทัศนศิลป์ ได้
กิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อ
ส่งเสริมสุนทรียะ ควรมีการ
สารวจ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และมีกจิ กรรม

ทุกหน่วยการเรียนรู้
เรื่องการวิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ
Feldman
การจัดกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์

ทุกหน่วยการเรียนรู้
เรื่องการวิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ
Feldman

หมายเหตุ
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ที่ ประเด็น

6

ขอบเขตเนื้อหาวิชา
ที่เกีย่ วเนื่องกับสุนทรียภาพ
ทางทัศนศิลป์ ควรมีเนื้อหา
อะไรบ้าง

7

ผูส้ อนควรนากระบวนการ
ทางานศิลปะ (ศิลปะปฏิบัติ)
มาประกอบการเรียนการสอน
ศิลปวิจารณ์หรือไม่
รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์ที่นามาใช้ในการ
สอนเพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า ควรมีรูปแบบ
อย่างไร
เนื้อหาสาระในการจัด
กิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่าในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ควรเป็ น
อย่างไร

8

9

สรุ ปจากการสัมภาษณ์

นาไปใช้

ทางด้านปฏิบัติการ ส่วน
กิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อ
ส่งเสริมการประเมินค่า
ควรกาหนดแนวทางหรือเกณฑ์
จากประสบการณ์ของผูเ้ รียนให้
ชัดเจน
หลักการเบื้องต้นทางทัศนศิลป์
เช่น ประเภทของงานศิลปะ
หลักองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎี
สี เทคนิควิธีการสร้างงาน
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และ
ศึกษาผลงานศิลปะจริง
ควร เพราะการทดลองทา
จะทาให้ผเู้ รียนเข้าถึงคุณค่าของ
ความงาม

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์

สอนพื้นฐานโดยการให้ความรู้
โดยรวม การสอนโดย
แบ่งกลุ่ม เห็นตัวอย่างผลงาน
จริง และจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย
ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อความหมาย-ความรู้สึกจาก
รูปแบบเหมือนจริงไปจนถึง
ศิลปะแบบกึง่ นามธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ศิลปะปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ประวัติศาสตร์ศิลป์

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์

หมายเหตุ
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ที่

ประเด็น

10 ตัวอย่างผลงานศิลปะหรือสื่อ
การสอนในลักษณะใดที่มี
ความเหมาะสมต่อการฝึ ก
การวิจารณ์ของผูเ้ รียน
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า
11 ในการวัดและประเมินผล
กิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่าในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ควรเป็ น
อย่างไร
12 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่เหมาะสมควรมีเวลาในการ
เรียนมากเท่าไหร่ เพราะอะไร
13 ผูเ้ รียนควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ที่มีความจาเป็ นต่อการวิจารณ์
ผลงานศิลปะ เพื่อส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า
14 การจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการ
ประเมินค่าในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูเ้ รียน
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไรบ้าง

สรุ ปจากการสัมภาษณ์

นาไปใช้

จากผลงานของศิลปิ นที่อยูใ่ น
ยุคสมัยต่าง ๆ ทั้งของ
ศิลปิ นไทยและศิลปิ นต่างชาติ
โดยใช้หลักการเลือกภาพของ
โบรดี และมีการเจาะ
รายละเอียดให้ผเู้ รียนเห็น
เทคนิควิธีการของศิลปิ น
ผูเ้ รียนรู้จกั แสดงความคิดเห็น
เข้าใจความงามที่เกิดจากงาน
ศิลปะ ประเมินผลเป็ น
รายบุคคล กาหนดเกณฑ์
(Rubric Score) ให้ชัดเจน

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์

2-3 คาบ/สัปดาห์ ต้องเป็ นคาบ ทุกหน่วยการเรียนรู้
ที่ต่อเนื่องกัน เพราะจะส่งผล ของกิจกรรม
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียนได้ตาม ศิลปวิจารณ์
จุดมุ่งหมาย

มีความรู้หลักการทางศิลปะ
ชอบคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
รู้จกั การเชื่อมโยงหรือนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของ
ตนเอง ชุมชน และโรงเรียน
จัดป้ายนิเทศ แต่งกายได้อย่าง
เหมาะสม มีรสนิยมในการ
เลือกตัดสินความงาม รู้จกั
การคิดวิเคราะห์

ทุกหน่วยการเรียนรู้
ของกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์
ชีวิตประจาวันของ
ผูเ้ รียน

หมายเหตุ
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แบบประเมินค่ าความสอดคล้ องกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริมสุ นทรียะ
และการประเมินค่ า สาหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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แบบประเมินค่ าความสอดคล้ องกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริมสุ นทรียะและการประเมินค่ า
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แผนการจัด
การเรียนรู้
1. หลัก
องค์
ประกอบ
ศิลป์

รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาสาระ
ความครบถ้วนองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
1.2 ตัวชี้วดั
1.3 สาระการเรียนรู้
1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม
ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman
1.5 ทักษะกระบวนการจัดการความรู้
ด้านการสอนศิลปะ
1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
1.7 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาเรียน
1.8 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมศิลปวิจารณ์
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นนา
2.2 ขั้นกิจกรรม
2.3 ขั้นสรุป
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 0 +1

1.00
1.00
1.00
0.8

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

5

+1
+1
+1
+1

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

94

ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
แผนการจัด
การเรียนรู้

2. การ
วิจารณ์
ผลงาน
ทัศนศิลป์

รายการประเมิน
3. ด้านสื่ออุปกรณ์
3.1 รูปภาพและกิจกรรมที่เรียน
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.2 ใบความรู้ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
3.3 สื่อมีผลต่อการบรรลุตวั ชี้วดั
3.4 สื่อมีรูปแบบน่าสนใจ
3.5 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมศิลปวิจารณ์
1. ด้านเนื้อหาสาระ
ความครบถ้วนองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
1.2 ตัวชี้วดั
1.3 สาระการเรียนรู้
1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์
ตามทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ
Feldman
1.5 ทักษะกระบวนการจัดการความรู้
ด้านการสอนศิลปะ
1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
1.7 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาเรียน
1.8 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมศิลปวิจารณ์

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

5

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1 +1

0

0.6

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1
+1 +1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1 +1 +1

0.8

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1 +1
+1 +1
+1 +1
+1 0

1.00
1.00
1.00
0.8

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

0
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ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
แผนการจัด
การเรียนรู้

3. ศิลปะ
ตะวันตก
ในยุค
Renaissance

รายการประเมิน
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นนา
2.2 ขั้นกิจกรรม
2.3 ขั้นสรุป
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ศิลปะวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman
3. ด้านสื่ออุปกรณ์
3.1 รูปภาพและกิจกรรมที่เรียน
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.2 ใบความรู้ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
3.3 สื่อมีผลต่อการบรรลุตวั ชี้วดั
3.4 สื่อมีรูปแบบน่าสนใจ
3.5 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมศิลปวิจารณ์
1. ด้านเนื้อหาสาระ
ความครบถ้วนองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
1.2 ตัวชี้วดั
1.3 สาระการเรียนรู้
1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม
ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

ความหมาย

5

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1
+1 +1

+1 +1 +1
+1 +1 0
+1 +1 +1

1.00
0.8
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1 +1 +1

0.8

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
แผนการจัด
การเรียนรู้

รายการประเมิน
1.5 ทักษะกระบวนการจัดการความรู้
ด้านการสอนศิลปะ
1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
1.7 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาเรียน
1.8 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมศิลปวิจารณ์
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นนา
2.2 ขั้นกิจกรรม
2.3 ขั้นสรุป
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman
3. ด้านสื่ออุปกรณ์
3.1 รูปภาพและกิจกรรมที่เรียน
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.2 ใบความรู้ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
3.3 สื่อมีผลต่อการบรรลุตวั ชี้วดั
3.4 สื่อมีรูปแบบน่าสนใจ
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมศิลปวิจารณ์

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

5

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1
0
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1 +1 +1

0.8

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1

+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
แผนการจัด
การเรียนรู้
4. ศิลปะ
ตะวันตก
ในยุค
Realism

รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาสาระ
ความครบถ้วนองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
1.2 ตัวชี้วดั
1.3 สาระการเรียนรู้
1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม
ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman
1.5 ทักษะกระบวนการจัดการความรู้
ด้านการสอนศิลปะ
1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
1.7 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาเรียน
1.8 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมศิลปวิจารณ์
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นนา
2.2 ขั้นกิจกรรม
2.3 ขั้นสรุป
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

ความหมาย

5

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 0
+1 +1
+1 +1

+1
+1
+1
+1

1.00
0.8
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
แผนการจัด
การเรียนรู้

รายการประเมิน

5. ศิลปะ
ตะวันตก
ในยุค
Modernism

3. ด้านสื่ออุปกรณ์
3.1 รูปภาพและกิจกรรมที่เรียน
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.2 ใบความรู้ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
3.3 สื่อมีผลต่อการบรรลุตวั ชี้วดั
3.4 สื่อมีรูปแบบน่าสนใจ
3.5 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมศิลปวิจารณ์
1. ด้านเนื้อหาสาระ
ความครบถ้ว นองค์ป ระกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
1.2 ตัวชี้วดั
1.3 สาระการเรียนรู้
1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม
ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman
1.5 ทักษะกระบวนการจัดการความรู้
ด้านการสอนศิลปะ
1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
1.7 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาเรียน
1.8 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมศิลปวิจารณ์

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

5

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1
+1 +1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1 +1 +1

0.8

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
แผนการจัด
การเรียนรู้

รายการประเมิน

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นนา
2.2 ขั้นกิจกรรม
2.3 ขั้นสรุป
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman
3. ด้านสื่ออุปกรณ์
3.1 รูปภาพและกิจกรรมที่เรียน
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.2 ใบความรู้ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
3.3 สื่อมีผลต่อการบรรลุตวั ชี้วดั
3.4 สื่อมีรูปแบบน่าสนใจ
3.5 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมศิลปวิจารณ์
6. การ
1. ด้านเนื้อหาสาระ
สร้างสรรค์ ความครบถ้ว นองค์ป ระกอบของ
และการ
แผนการจัดการเรียนรู้
วิจารณ์
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้
ผลงาน
1.2 ตัวชี้วดั
ทัศนศิลป์ 1.3 สาระการเรียนรู้
1.4 การวิจารณ์งานทัศนศิลป์ ตาม
ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ของ Feldman

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

ความหมาย

5

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1
+1 +1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1

+1 +1 +1

0.8

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 8 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (ต่อ)
แผนการจัด
การเรียนรู้

รายการประเมิน
1.5 ทักษะกระบวนการจัดการความรู้
ด้านการสอนศิลปะ
1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน
1.7 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาเรียน
1.8 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
กิจกรรมศิลปวิจารณ์
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ขั้นนา
2.2 ขั้นกิจกรรม
2.3 ขั้นสรุป
2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman
3. ด้านสื่ออุปกรณ์
3.1 รูปภาพและกิจกรรมที่เรียน
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.2 ใบความรู้ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
3.3 สื่อมีผลต่อการบรรลุตวั ชี้วดั
3.4 สื่อมีรูปแบบน่าสนใจ
3.5 สื่อมีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 แบบประเมินผลงานความ
สอดคล้องกับศิลปวิจารณ์

1

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 3 4

5

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

ความหมาย

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1
+1 +1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0

+1 +1 +1

0.6

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1

0

+1
+1
+1
+1
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า
ข้อ

ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

1

4
+1

5
0

ค่ า
IOC

ความหมาย

0.6

สอดคล้อง

1 2
+1 +1

3
0

+1

+1 +1 +1

0.8

สอดคล้อง

0

0.6

สอดคล้อง

จากภาพ เป็ นการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ โดยใช้เทคนิควิธีการใด และ
ให้ความรู ้สึกอย่างไร (ภายในและภายนอก
ก. จุด ให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย ร่ มรื่ น
ข. สี น้ า ให้ความรู ้สึกร่ าเริ ง แจ่มใส
ค. สี น้ ามัน ให้ความรู ้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง
ง. ปาดเป็ นทีแปรงให้ความรู ้สึกรุ นแรง
2

เส้นในภาพใด แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อย
อ่อนโยน (ภายใน)
ก.

ค.
จงตอบคาถามข้อ 3-4

3

0

ข.

ง.

ก.

ข.

ค.

ง.

ภาพเขียนในข้อใด สื่ อถึงการใช้แ สงเงาได้ดีที่สุด
(ภายใน)

+1 +1

+1

0
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
+1 +1 +1 +1 +1
4 ข้อใดเน้นเรื่ องการใช้สีคู่ตรงข้าม (ภายใน)
5

+1 +1

ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใดมีหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ ที่ดีที่สุด (ภายใน)
ก.

0

+1

1.00

สอดคล้อง

0

0.6

สอดคล้อง

ข.

ค.
จงตอบคาถามข้อ 6-9

ง.

ก.

ข.

ค.

ง.

คู่

6

สีในข้อใดที่ ให้ความรู ้สึกขัดแย้งก ันอย่างรุ นแรง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

7

คู่สีในข้อใด ใช้ในการเขียนภาพทะเล (ภายใน)

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

8

คู่สีในข้อใด สื่ อถึงความสนุกสนาน ร่ า เริ ง
(ภายนอก)

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 0 +1
คู่สีในข้อใด สื่ อถึงความเศร้าหมอง (ภายนอก)
10 งานประติมากรรมในข้อใดที่มีส่วนประกอบที่
+1 +1 +1 +1 +1
ช่วยทาให้จุดเด่นมีความงดงามมากยิง่ ขึ้น(ภายใน)

0.8

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

9

ก.

ข.

ค.

ง.
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
11 ผลงานศิลปะในข้อใดที่เป็ นสื่อสะท้อนความเป็ น +1 +1 +1 +1 +1
จริ งในสังคม (ภายนอก)

12

ก.

ข.

ค.

ง.

จากข้อ 11 มีหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่ดี
หรื อไม่ อย่างไร (ภายใน)
ก. ดี ภาพมีจุดสนใจ จุดรอง และฉากหลัง ซึ่ง
เป็ นเรื่ องราวเดียวกนั
ข. ดี ภาพมีจงั หวะลีลาที่อ่อนช้อย งดงาม มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัว
ค. ไม่ดี ภาพขาดความสมดุล ขาดความ
น่าสนใจ
ง. ไม่ดี ภาพสื่อถึงสิ่งเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย

13

ภาพเขียนสีน้ ามัน “Wheat
Field with Crows” Vincent Van Gogh แสดงถึง
ความงามด้านสุนทรี ยะในด้านใดมากที่ สุด
(ภายใน)
ก. เส้น
ข. สี
ค. รู ปร่ าง-รู ปทรง
ง. พื้นผิว

1.00

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1

0.8

สอดคล้อง

+1

0

0.6

สอดคล้อง

+1

0

+1
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
14 จากข้อ 13 ศิลปิ นต้องการถ่ายทอดอารมณ์
+1 +1 +1 +1 +1
ความรู ้สึกในด้านใด (ภายนอก)
ก. ความรักธรรมชาติ ข. ความร่ าเริ ง สดใส
ค. ความเกลียดชัง
ง. ความสิ้ นหวัง
15 ข้อใดกล่าวผิด (ภายนอก)
ก. ศิลปะไทยมักเขียนเกีย่ วก ับพุทธศาสนาและ
วรรณคดี
ข. ศิลปะยุค Post- Impressionist เน้นการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึก
ค. ศิลปะยุค Renaissance เน้นการถ่ายทอด
ภาพแบบเหมือนจริ ง
ง. ศิลปะยุค Realism ถ่ายทอดสภาพความ
เลื่อมล้ าของสังคม

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 0 +1

0.8

สอดคล้อ
ง

จงตอบคาถามข้อ 16-17

ก.

ข.

ค.
ง.
16 ภาพใดแสดงออกซึ่งดุ ลยภาพแบบสมมาตรได้
อย่างสวยงามที่ สุด (ภายใน)
17 ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใด นาเส้นโค้งมาใช้ใน
ภาพ ทาให้รู้สึกถึงความประณี ต ละเอียดอ่อน
มากที่สุด (ภายใน)
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
+1 +1 +1 +1 +1
18 ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใด ให้ความรู ้สึกมี

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

ความสุข มีชีวิตชีวา (ภายนอก)

ก.

ข.

ค.
ง.
19 จากข้อ 18 ศิลปิ นต้องการสะท้อนถึงสิ่งใด
(ภายนอก)
ก. พลังอานาจ
ข. วิถีชีวิต
ค. ธรรมชาติ
ง. ความวุ่นวาย
20

พุทธชิ นราช จังหวัดพิษณุ โลก
มีการจัดวางหลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ดีอย่างไร
(ภายใน)
ก. สัดส่ว น
ข. ความสมดุล
ค. จังหวะลีลา

ง. ถูกทุกข้อ

ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบภาพทั้ง 2 ภาพนี้ แล้ว
ตอบคาถามข้อ 21-24
ภาพที่ 1 พุทธประวัติตอน
“

“มารผจญ” รูปแบบจิตรกรรมไทย

แบบประเพณี
ภาพที่ 2 ภาพ “มารผจญ”
รูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
21

นักเรียนคิดว่าภาพ “มารผจญ” ทั้งสองภาพ มีลกั ษณะที่ +1 +1 +1 +1 +1
คล้ายคลึงกันในด้านใด (ภายในและภายนอก)
ก. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ข. การสื่อความหมาย
ค. ความประณีต ละเอียดอ่อน ง. ถูกทุกข้อ

1.00

สอดคล้อง

22

ภาพ “มารผจญ” ศิลปิ นต้องการถ่ายทอดถึงสิ่ งใด
(ภายนอก)
ก. ความงดงามของศิลปะไทย
ข. ความรุนแรงของสังคมไทย
ค. ความโหดเหี้ยมของเหล่าพญามาร

0.8

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

23

24

+1 +1

0

+1 +1

ง. ธรรมะย่อมชนะอธรรม
จากภาพ “มารผจญ” ทั้งสองภาพ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง +1 +1 +1 +1 +1
(ภายในและภายนอก)
ก. ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ใช้สีวรรณะเย็น
ข. ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี สะท้อนแง่มุมทาง
สังคม
ค. ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย มีการผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตก
ง. ภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัย มีรูปแบบเฉพาะตัวซึ่ง
บ่งบอกถึงความเป็ นไทย
นักเรียนคิดว่าภาพใดมีความงามด้านสุนทรียะมากกว่า
กัน เพราะเหตุใด (ภายนอก)
ก. ภาพที่ 1 เพราะมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผสมผสาน ทาให้เกิดความแปลกใหม่
ข. ภาพที่ 1 เพราะมีการสื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน
ค. ภาพที่ 2 เพราะมีรูปแบบการเขียนภาพสืบทอดกัน
มาตั้งแต่อดีต
ง. ทั้ง 2 ภาพ มีความงามเท่าๆกัน เพราะมีการใช้
ทัศนธาตุ หลักองค์ประกอบศิลป์ และการสื่ อ
ความหมายได้อย่างดีเยีย่ ม

+1 +1 +1 +1 +1
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
25

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ย
ทิพย์” อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ ได้รับแรงบันดาลใจ
จากสิ่งใด (ภายนอก)
ก. การเมือง การปกครอง ข. ความเหมือนจริ ง
ค. พระพุทธรู ปสมัยสุโขทัย ง. สิ่งต่างๆรอบตัว
26

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานประติมากรรม
“เสียงขลุ่ยทิพย์” ของอาจารย์เขียน ยิม้ ศิริ มีความโดด
เด่นในเรื่องใด (ภายใน)
ก. จังหวะลีลา
ข. ความสมดุล
ค. สัดส่วน

27

ง. ถูกทุกข้อ

ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใด ที่ มีความน่าเกรงขาม
แต่แอบแฝงไปด้วยคติธรรมทางพุทธศาสนา
(ภายนอก)

ก.

ข.

ค.

ง.

28

ภาพ “ภิกษุสนั ดานกา” อาจารย์
อนุ พงษ์ จันทร สี อะคริ ลิกบนจีวร มีการ
ถ่ายทอดเรื่ องราวในแง่มุมใด (ภายนอก)
ก. สะท้อนการเมืองไทย
ข. สะท้อนระบบการศึกษา
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ตารางที่ 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
ค. สะท้อนสังคมในแง่ มุมทางพุทธศาสนา
ง. สะท้อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
29 ภาพ “ภิกษุสนั ดานกา” มีความเหมาะสมในการ +1 0 +1 +1 +1
นาไปประดับไว้ที่วดั หรื อไม่ เพราะเหตุใด
(ภายนอก)
ก. เหมาะสม เพื่อย้าเตือนพระสงฆ์มิให้กระทา
ความชัว่
ข. เหมาะสม เพราะมีหลักการจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ ที่ดี
ค. ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้พระสงฆ์แตก
ความสามัคคี
ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้คนขาดศรัทธา

0.8

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

ในพระพุทธศาสนา
30

เพราะเหตุใด เราจึงนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของศิลปิ นมาสร้างสรรค์ในผลงานของตนเอง
(ภายในและภายนอก)
ก. เพื่อพัฒนารสนิ ยมให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม
ข. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติ
ค. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ของตนเอง
ง. เพื่อให้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

+1 +1 +1 +1 +1
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ตารางที่ 10 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ า

ความหมาย

ความครบถ้วนด้านเนื้อหา

1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

IOC
1.00

สอดคล้อง

1.1 หลักองค์ประกอบศิลป์

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

1.2 การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์

+1 +1

+1 +1

1.00

สอดคล้อง

1.3 ศิลปะตะวันตกในยุค Renaissance

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

1.4 ศิลปะตะวันตกในยุค Realism

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

1.5 ศิลปะตะวันตกในยุค Modernism

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

1.6 การสร้างสรรค์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

นักเรียนได้รับรู้หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ครูและเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
นักเรียนได้ฝึกการวิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์
ของศิลปิ น
นักเรียนมีความมัน่ ใจในการแสดงความคิดเห็นใน
การวิจารณ์ผลงานศิลปะมากขึ้น
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเชื่อมโยงความรู้
นาไปสู่การสรุปสาระสาคัญ
ภาพผลงานทัศนศิลป์ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

8

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจในการมองผลงานศิลปะได้ดียงิ่ ขึ้น

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

9

การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ทาให้
นักเรียนอยากเรี ยนศิลปะมากยิง่ ขึ้น

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

10

ระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนรู้

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

11

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ

+1 +1 +1 +1 +1

1.00

สอดคล้อง

ข้อ
1

2
3
4
5
6
7

รายการประเมิน

0
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ตารางที่ 11 โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หัวข้อ
แผนการเรียนรู้
ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1
สุนทรียศาสตร์
เรื่องหลัก
องค์ประกอบ
ศิลป์

ผล
การเรี ยนรู ้
อธิบายความ
แตกต่างของ
ศิลปะ
ประเภท
ต่างๆ
วิเคราะห์
ทัศนธาตุ
เชื่อมโยงสู่
หลัก
องค์ประกอบ
ศิลป์ และ
สร้างสรรค์
ผลงาน
ทัศนศิลป์ 2
มิติ โดยใช้
หลักทฤษฎีสี

เนื้อหา
หลักองค์ประกอบทาง
ศิลป์ เกิดจากการนาเอา
ทัศนธาตุ เช่น เส้น สี
รูปร่าง รูปทรง แสงเงา
และพื้ นผิว มาจั ด วาง
เข้า
ด้วยกันโดยคานึงถึง
หลักองค์ประกอบศิลป์
ซึ่งได้แก่ จุดเด่นของ
ภาพความสมดุล
เอกภาพ จังหวะ-ลีลา
ความกลมกลืนความขัดแย้งและ
สัดส่วนของภาพ
เพื่อให้เกิดคุณค่าทาง
ความงามของศิลปะ
1. ประเภทของศิลปะ
2. ทฤษฎีสี
3. เทคนิควิธีการ
สร้างงาน
4. หลักองค์ประกอบ
ศิลป์

วัตถุประสงค์
K

P

A

นักเรียน
สามารถ
อธิบายความ
แตกต่างของ
ผลงานศิลปะ
ในแต่ละ
ประเภทได้

นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงาน
ทัศนศิลป์
2 มิติ โดยใช้
หลัก
องค์ประกอบ
ศิลป์ ได้

นักเรียน
สามารถบอก
ถึงคุณค่า
ความงาม
ของ
ผลงานศิลปะ
ที่ตนเอง
สร้างสรรค์
ขึ้นได้

เครื่องมือประเมิน: ข้อคาถาม/แบบทดสอบ
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ตารางที่ 12 เกณฑ์การประเมินแผนการเรี ยนรู ้ที่ 1
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
หลักองค์ประกอบศิลป์

ความคิดสร้างสรรค์

ความสมบูรณ์ของ
ผลงาน

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
สามารถจัดวางภาพได้
อย่างดีเยีย่ ม ถูกต้องตาม
หลักองค์ประกอบศิลป์
ใช้เทคนิควิธีการสร้าง
ผลงานที่มีความ
แปลกใหม่ น่าสนใจ

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
สามารถจัดวางภาพได้ดี
พอใช้ตามหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ใช้เทคนิควิธีการตาม
ตัวอย่างที่ครูนามาแสดง
แต่มีการผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเองด้วย
ผลงานเสร็จสมบูรณ์ และ ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ส่งงานตรงตามเวลา
แต่ส่งงานช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดให้
ที่กาหนดให้

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ผลงานขาดหลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์
ที่ดี
คัดลอกผลงานตาม
ตัวอย่างที่ครูนามา
แสดงทั้งหมด

ผลงานไม่เสร็จ และ
ส่งงานช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดให้

112

ตารางที่ 13 โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ ม
สุนทรี ยะแล ะการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หัวข้อ
แผนการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1
สุนทรียศาสตร์
เรื่องหลักการ
วิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ
Feldman

ผล
การเรี ยนรู ้
วิเคราะห์
วิพากษ์
วิจารณ์การ
เลือกใช้
วัสดุ
อุปกรณ์
การใช้
ทัศนธาตุ
เชื่อมโยงสู่
หลักองค์
ประกอบ
ศิลป์ และ
เทคนิคของ
ศิลปิ นใน
การแสดง
ออกทาง
ทัศนศิลป์
โดยใช้
ทฤษฎีการ
วิจารณ์
ศิลปะ

เนื้อหา
การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ คือการศึกษา
คุณค่าความงามของ
ผลงานทัศนศิลป์ โดย
แยกองค์ประกอบต่าง ๆ
เช่น ทัศนธาตุ หลัก
องค์ประกอบศิลป์
เทคนิควิธีการ เนื้อหา
แนวคิด รวมถึงอารมณ์
ความรู้สึกของศิลปิ น
โดยใช้ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ของ Feldman
ซึ่งได้แก่ การบรรยาย
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การตีความ และการ
ประเมินหรือตัดสิน
1. เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรม
2. ประวัติและผลงาน
ของ Leonardo Da
Vinci
3. หลักการวิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ Feldman

วัตถุประสงค์
K

P

A

นักเรียน
สามารถบอก
ส่วน
ประกอบของ
ทัศนธาตุ
และหลัก
องค์
ประกอบศิลป์
ได้

นักเรียน
สามารถ
วิเคราะห์
วิจารณ์ และ
ตัดสินความ
งามผลงาน
ทัศนศิลป์ ของ
ภาพ
โมนาลิซ่าได้

นักเรียน
สามารถบอก
ถึงคุณค่า
ความงามของ
ภาพ
โมนาลิซ่าได้

เครื่องมือประเมิน: ข้อคาถาม/แบบทดสอบ
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ตารางที่ 14 เกณฑ์การประเมินแผนการเรี ยนรู ้ที่ 2
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
การคิดวิเคราะห์

การตีความ สื่อความ

การประเมินค่า

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
สามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องค์ประกอบศิลป์ ได้อย่าง
ดีเยีย่ ม
สามารถตีความ
สื่อความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้อย่างดีเยีย่ ม
สามารถประเมินค่าผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้อย่างดีเยีย่ ม

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
สามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องค์ประกอบศิลป์ ได้ดี
สามารถตีความ
สื่อความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้ดี
สามารถประเมินค่าผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้ดี

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ไม่สามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงทัศนธาตุสู่
หลักองค์ประกอบ
ศิลป์ ได้
ไม่สามารถตีความ
สื่อความหมาย
ผลงานทัศนศิลป์ ได้
ไม่สามารถประเมิน
ค่าผลงานทัศนศิลป์
ได้
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ตารางที่ 15 โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
หัวข้อ
แผนการเรียนรู้
ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2
ประวัติศาสตร์
ศิลปะตะวันตก
เรื่อง
Renaissance
(Michelangelo
Buonarroti)

ผล
การเรี ยนรู ้
สืบค้น
ข้อมูล
สารวจ
ระบุงาน
ทัศนศิลป์
ของศิลปิ น
ที่มีชื่อเสียง
อภิปราย
เกีย่ วกับ
ศิลปะ
ตะวันตก
ประวัติและ
ผลงานของ
ศิลปิ น
วิเคราะห์
วิจารณ์
และตัดสิน
ความงาม
ผลงาน
ทัศนศิลป์
ตามหลัก
ทฤษฎี
ศิลปะ
วิเคราะห์
ของ
Feldman

เนื้อหา
ศิลปะในยุค
Renaissance มีตน้
กาเนิดในเมืองฟลอเรนซ์
ของอิตาลี ซึ่งเป็ นผลมา
จากการนาหลักการ
ปรัชญาความรู้ใน
สุนทรียภาพดั้งเดิมจาก
ศิลปะคลาสสิคของกรีก
และโรมันกลับมาใช้
อีกครั้ง โดยคานึงถึง
หลักเหตุผลความ
เป็ นจริงในธรรมชาติ
ศิลปิ นที่สาคัญในยุคนี้
คือ Michelangelo
Buonarroti
1. ความเป็ นมาและ
ลักษณะของศิลปะในยุค
Renaissance
2. ความแตกต่างของ
งานจิตรกรรมและ
ประติมากรรม
3. ประวัติและผลงาน
ของ Michelangelo
Buonarroti
4. หลักการวิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ Feldman

วัตถุประสงค์
K

P

A

นักเรียน
สามารถบอก
ลัก ษณะของ
ศิลปะในยุค
Renaissance
และบอก
ประวัติ
รวมถึง
ลักษณะ
ผลงานที่
สาคัญของ
Michelangelo
Buonarroti
ได้

นักเรียน
สามารถ
วิเคราะห์
วิจารณ์ และ
ตัดสินความ
งามผลงาน
ทัศนศิลป์ ของ
Michelangelo
Buonarroti
ตามหลัก การ
ของ Feldman
ได้

นักเรียน
สามารถบอก
ถึงคุณค่า
ความงามของ
ผลงานศิลปะ
ในยุค
Renaissance
และบอกถึง
ประโยชน์
ของการ
วิจารณ์ได้

เครื่องมือประเมิน: ข้อคาถาม/แบบทดสอบ
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ตารางที่ 16 เกณฑ์การประเมินแผนการเรี ยนรู ้ที่ 3
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
การคิดวิเคราะห์

การตีความ สื่อความ

การประเมินค่า

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
สามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องค์ประกอบศิลป์ ได้
อย่างดีเยีย่ ม
สามารถตีความ
สื่อความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้อย่างดีเยีย่ ม
สามารถประเมินค่าผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้อย่างดีเยีย่ ม

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
สามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องค์ประกอบศิลป์ ได้ดี

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ไม่สามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงทัศนธาตุสู่
หลักองค์ประกอบ
ศิลป์ ได้
สามารถตีความ
ไม่สามารถตีความ
สื่อความหมายผลงาน
สื่อความหมาย
ทัศนศิลป์ ได้ดี
ผลงานทัศนศิลป์ ได้
สามารถประเมินค่าผลงาน ไม่สามารถประเมิน
ทัศนศิลป์ ได้ดี
ค่าผลงานทัศนศิลป์
ได้
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ตารางที่ 17 โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
หัวข้อ
แผนการเรียนรู้
ที่ 4
หน่วยการเรี ยนรู้
ที่ 2
ประวัติศาสตร์
ศิล ปะตะวัน ตก
เรื่อง Realism
(Edouard
Manet)

ผล
การเรี ยนรู ้
อภิปราย
เกีย่ วกับ
ศิลปะ
ตะวันตก
ประวัติและ
ผลงานของ
ศิลปิ น
วิเคราะห์
วิพากษ์
วิจารณ์
ตัดสิน
ความงาม
ผลงาน
ทัศนศิลป์
ตามหลัก
ทฤษฎี
ศิลปะ
วิเคราะห์
ของ
Feldman
และเห็น
คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ที่
เป็ นมรดก
ทาง
วัฒนธรรม

เนื้อหา
ศิลปะแบบเหมือนจริง
(Realistic) อันเป็ นการ
ลอกเลียนความเหมือน
จริงในธรรมชาติ ที่มุ่ง
ถ่ายทอดลักษณะ
ทิวทัศน์ธรรมชาติ ซึ่ง
ลัทธิเรียลลิสม์ เป็ นกลุ่ม
ที่ยดึ หลักความเป็ นจริง
ที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นเรื่อง
ความเหลื่อมล้าในสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มคนชน
ชั้นล่าง
1. ลักษณะของศิลปะ
ในยุค Realism
2. ประวัติและผลงาน
ของ Edouard Manet
3. หลักการวิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ Feldman

วัตถุประสงค์
K

P

A

นักเรียน
สามารถบอก
ความแตกต่าง
ของศิลปะใน
รูปแบบ
ต่าง ๆ ได้

นักเรียน
สามารถ
ค้นคว้าหา
ความรู้ เรื่อง
ประวัติศาสตร์
ศิลป์ ตะวันตก
ในยุคสมัย
ที่สาคัญได้

นักเรียน
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมี
ความสุข

เครื่องมือประเมิน: ข้อคาถาม/แบบสังเกต
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ตารางที่ 18 เกณฑ์การประเมินแผนการเรี ยนรู ้ที่ 4
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
การคิดวิเคราะห์

การปฏิบัติงานร่วมกับ
ผูอ้ ื่น

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
สามารถวิเคราะห์
แยกแยะศิลปะประเภท
ต่าง ๆ ได้ท้ งั 4 ประเภท
มีความเป็ นผูน้ า สามารถ
แสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการค้นคว้าหา
ความรู้

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ
ศิลปะประเภทต่าง ๆ ได้
2-3 ประเภท
ไม่มีความเป็ นผูน้ า
ไม่แสดงความคิดเห็น
แต่มีส่วนร่วมในการ
ค้นคว้าหาความรู้

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ไม่สามารถวิเคราะห์
แยกแยะศิลปะ
ประเภทต่าง ๆ ได้
ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็น และ
ไม่มีส่วนร่วมในการ
ค้นคว้าหาความรู้
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ตารางที่ 19 โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
หัวข้อ
แผนการเรียนรู้
ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้
ที่ 2
ประวัติศาสตร์
ศิลปะตะวันตก
เรื่อง
Modernism

ผล
การเรี ยนรู ้
วิเคราะห์
อภิปราย
เปรียบเทียบ
งาน
ทัศนศิลป์
ในรูปแบบ
ตะวันออก
และรูปแบบ
ตะวันตก
แสดงความ
คิดเห็นให้
ผูอ้ ื่นได้รับรู้
ถึงคุณค่า
ความงาม
ทาง
ทัศนศิลป์ ที่
เป็ นมรดก
ทาง
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย
และสากล

เนื้อหา
ศิลปะสมัยใหม่
(Modernism)
จิตรกรรมแนวใหม่น้ ี
สามารถแสดงออกถึง
ความเป็ นปัจเจกของ
ศิลปิ นได้มากกว่าศิลปะ
ที่เน้นแต่ความ
เหมือนจริง เป็ น
จิตรกรรมที่มีการเขียน
ภาพแบบก้าวหน้า
ซึ่งเน้นอิสระ
ความฉับไวในการเขียน
มีการใช้สีสันที่สดใส
ผสมผสานหลากหลาย
เฉดสี
1. ที่มาและแนวคิดของ
ศิลปะยุค Modernism
2. ลัก ษณะของศิ ล ปะ
ยุค Post-Impressionist
3. ประวัติและผลงาน
ของVincent Van Gogh
4. ความเป็ นมาของ
ศิลปะไทยร่วมสมัย
5. ประวัติและผลงาน
ของ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
6. การวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์ ตามแนวทาง
ของ Feldman

วัตถุประสงค์
K

P

A

นักเรียน
สามารถบอก
ลักษณะของ
ศิลปะ
ตะวันตกใน
ยุคสมัยที่
สาคัญ
รวมถึงบอก
ประวัติศิลปิ น
ที่สาคัญของ
ยุคสมัยนั้น ๆ
ได้

นักเรียน
สามารถ
วิเคราะห์
วิจารณ์
ผลงานศิลปะ
ตะวันตกได้

นักเรียนเกิด
ความซาบซึ้ง
ในคุณค่า
ความงามของ
ศิลปะ
ตะวันตก
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ตารางที่ 20 เกณฑ์การประเมินแผนการเรี ยนรู ้ที่ 5
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
การนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

รูปเล่มรายงาน

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
บุคลิกภาพดี มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเองสูง
พูดจาฉะฉาน เตรียมสื่อ
ในการนาเสนอผลงาน

รูปแบบถูกต้องตามที่
กาหนดให้ มีความสะอาด
เรียบร้อย เนื้อหาสมบูรณ์
และถูกต้อง
ความตรงต่อเวลาในการ ส่งรายงานตรงตามเวลา
การส่งรายงาน
ที่กาหนดให้

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
บุคลิกภาพดี มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง พูดจา
ติดขัดเล็กน้อย เตรียมสื่อ
ในการนาเสนอผลงาน
รูปแบบถูกต้องตามที่
กาหนดให้ งานค่อนข้าง
สะอาด เรียบร้อย เนื้อหา
ไม่สมบูรณ์
ส่งรายงานช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดให้เล็กน้อย

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
บุคลิกภาพไม่ดี
ขาดความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง พูดจาติดขัด
ไม่เตรียมสื่อในการ
นาเสนอผลงาน
รูปแบบไม่ถูกต้อง
ตามที่กาหนดให้
งานไม่เรียบร้อย
เนื้อหาไม่สมบูรณ์
ส่งรายงานช้ามาก
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ตารางที่ 21 โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
หัวข้อ
แผนการเรียนรู้
ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 ศิลปะ
ปฏิบัติ
เรื่อง การ
สร้างสรรค์และ
การวิจารณ์
ผลงาน
ทัศนศิลป์

ผล
การเรี ยนรู ้
ทดลอง
สร้างสรรค์
ผลงาน
ทัศนศิลป์
ตาม
จินตนาการ
ถ่ายทอด
ความรู้สึก
แนวความ
คิดต่องาน
ศิลปะอย่าง
อิสระ โดย
ศึกษา
แนวคิดและ
วิธีการสร้าง
งานของ
ศิลปิ นที่ตน
ชื่นชอบ
วิเคราะห์
วิพากษ์
วิจารณ์
คุณค่างาน
ทัศนศิลป์
ของตนเอง
ให้ผอู้ ื่น
ได้รับรู้

เนื้อหา
การสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ อย่างมีคุณค่า
จะต้องคานึงถึงความ
งามทางด้านสุนทรียภาพ
เช่น ทัศนธาตุเชื่อมโยง
ถึงหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ อารมณ์ความรู้สึก
เนื้อหาเรื่องราว
รวมถึงเทคนิควิธีการ
การนาเทคนิควิธีการ
ของศิลปิ นมาสอดแทรก
ในผลงานของตนเอง
จะทาให้ได้รู้จกั เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้เกีย่ วกับ
ความงามให้มีเนื้อหา
สาระมากยิง่ ขึ้น
1. เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
ศิลปิ น
2. หลักองค์ประกอบ
ศิลป์
3. กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์
4. หลักการวิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ ตาม
แนวทางของ Feldman

วัตถุประสงค์
K

P

A

นักเรียน
สามารถบอก
กระบวนการ
สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ
ของตนเองได้

นักเรียน
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงาน
ทัศนศิลป์ โดย
ใช้เทคนิค
วิธีการของ
ศิลปิ นที่
ตนเองสนใจ
และ
วิเคราะห์
วิจารณ์
ผลงาน
ทัศนศิลป์ ของ
ตนเองตาม
หลักการของ
Feldman ได้

นักเรียน
สามารถบอก
ถึงคุณค่า
ความงามของ
ผลงาน
ทัศนศิลป์ ของ
ตนเองได้
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ตารางที่ 22 เกณฑ์การประเมินแผนการเรี ยนรู ้ที่ 6
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
หลักองค์ประกอบศิลป์

ความคิดสร้างสรรค์

ความสมบูรณ์ของ
ผลงาน

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
สามารถจัดวางภาพได้
อย่างดีเยีย่ มถูกต้องตาม
หลักองค์ประกอบศิลป์
สามารถนาเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
ศิลปิ นมาใช้ในผลงานของ
ตนเองได้ งานมีความ
แปลกใหม่ น่าสนใจ
ผลงานเสร็จสมบูรณ์ และ
ส่งงานตรงตามเวลา
ที่กาหนดให้

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
สามารถจัดวางภาพได้ดี
พอใช้ตามหลัก
องค์ประกอบศิลป์
สามารถนาเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานของ
ศิลปิ นมาใช้ในผลงานของ
ตนเองได้

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ผลงานขาดหลักการ
องค์ประกอบศิลป์ ที่ดี

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
แต่ส่งงานช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดให้

ผลงานไม่เสร็จ และ
ส่งงานช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดให้

คัดลอกผลงานตาม
ตัวอย่างผลงานของ
ศิลปิ น

ตารางที่ 23 เกณฑ์ระดับคะแนนและคุณภาพ
ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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ตารางที่ 24 บันทึกข้อมูลตารางคะแนนกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและ
การประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 21 คน
เลขที่

Pre-test

Post-test

การประเมิ นค่า

การประเมิ นค่า

คะแนน
เต็ม

Pre-test
สุนทรี ยะ

Post-test
สุนทรี ยะ

สี คู่ตรงข้าม

วิจารณ์ภาพ
โมนาลิซ่ า

Western
Art

Mixed
Media

30

30

4

4

10

10

10

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

17
16
15
15
12
15
18
12
18
17
21
14
18
18
13
18
12
21
15
24
21

27
25
24
27
28
24
27
24
25
27
24
26
24
27
27
30
24
30
25
30
29

1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2

3
3
2
4
3
3
2
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4

10
9
10
8
10
8
8
10
9
9
9
9
8
10
9
9
8
10
10
10
10

10
10
8
10
8
10
10
8
10
8
9
9
9
10
8
10
8
9
10
9
9

10
9
9
9
9
9
10
9
10
10
9
10
10
10
9
9
10
10
9
10
10

10
8
10
8
9
8
9
10
10
10
9
10
9
10
10
8
9
10
9
10
10
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ตารางที่ 25 แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะ
และการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน
นักเรียน ครั้งที่ 1
สีคู่
ตรงข้าม

10
คะแนน
7.81

คะแนนระหว่างเรียน
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
การ
รายงาน
วิจารณ์
เรื่อง
ภาพ
ศิลปะ
โมนาลิซ่า ตะวันตก
10
คะแนน
8.24

10
คะแนน
8.76

คะแนนหลังเรี ยน

ครั้งที่ 4
การ
นาเสนอ
ศิลปะ
ตะวันตก
10
คะแนน
8

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

E1 /E2

10

8.46

82.03/84.60

21
คิดเป็ นร้อยละ 82.03

ประสิ ทธิ ภาพ

ร้อยละ 84.60
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ภาคผนวก ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนและหลังเรียน
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ตารางที่ 26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนน
จากการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบประเมินสุนทรี ยะ โดยใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 21 คน
คนที่

Pre-สุนทรียะ

Post-สุนทรียะ

4
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2

4
3
3
2
4
3
3
2
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4

คะแนนเต็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ตารางที่ 27 แสดงผลเปรี ยบเทียบผลคะแนนสุนทรี ยะของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
การทดสอบ

N

ค่าเฉลี่ย
()

ก่อนเรียน
หลังเรียน

21
21

1.38
3.14

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.49
0.57

t-test

sig

18.50

.000*
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ตารางที่ 28 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยน และคะแนน
จากการทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบวัดการประเมินค่า โดยใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 21 คน
คนที่

Pre-test การประเมินค่า

Post-test การประเมินค่า

30
17
16
15
15
12
15
18
12
18
17
21
14
18
18
13
18
12
21
15
24
21

30
27
25
24
27
28
24
27
24
25
27
24
26
24
27
27
30
24
30
25
30
29

คะแนนเต็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ตารางที่ 29 แสดงผลเปรี ยบเทียบผลคะแนนการประเมินค่าของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
การทดสอบ

N

ก่อนเรียน
21
หลังเรียน
21
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าเฉลี่ย
( )

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

t-test

sig

16.67
26.38

3.29
2.13

15.25

.000*
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โครงสร้างแบบประเมินสุนทรี ยะ ประกอบด้วย
1. ภาพผลงานศิลปะ ประเภทจิตรกรรม จานวน 2 ภาพ แบ่งเป็ นภาพผลงานจิ ตรกรรม
ของศิ ลปิ นไทย จ านวน 1 ภาพ และศิลปิ นต่ า งประเทศ จานวน 1 ภาพ และภาพผลงานศิลปะ
ประเภทประติมากรรม จานวน 1 ภาพ ใช้สาหรับเป็ นตัว แทนภาพผลงานศิลปะในการตอบค าถาม
จากชุดคาถาม
2. ชุดคาถาม ซึ่ งมีค าถามปลายเปิ ด 8 ค าถาม ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎี
พัฒนาการสุ นทรี ยภาพของ Michael J. Parson, 1987 ใช้สาหรับตอบค าถามร่ ว มกบั ภาพผลงาน
ศิลปะ จานวน 3 ภาพ เพื่อวัดระดับประสบการณ์ทางสุนทรี ยะของนักเรี ยน จ านวน 2 ครั้ง คื อ ก่อน
เรี ยน (Pre-test) 1 ครั้ง และหลังเรี ยน (Post-test) 1 ครั้ง โดยชุดคาถาม 8 คาถาม ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลผลงานศิลปะ
2.1.1 ชื่อศิลปิ น
2.1.2 ชื่อผลงาน
2.1.3 เทคนิค
2.1.4 ขนาดผลงาน
2.1.5 ปี ค.ศ. ที่สร้าง
2.2 นักเรี ยนเห็นอะไรในภาพนี้
2.3 นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพนี้
2.4 ภาพนี้เกีย่ วข้องก ับเรื่ องราวอะไร
2.5 นักเรี ยนคิดว่าสีในภาพนี้เป็ นอย่างไร เป็ นสีที่ดีหรื อไม่
2.6 นัก เรี ยนคิ ด ว่า รู ป ร่ า ง รู ปทรงต่ า ง ๆ ในภาพนี้ เป็ นอย่า งไร และพื้ นผิ ว เป็ น
อย่างไร
2.7 นักเรี ยนคิดว่าภาพนี้วาดยากหรื อไม่ อะไรวาดยากที่สุด
2.8 นักเรี ยนอยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็ นอย่างไรบ้าง
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ตารางที่ 30 ภาพผลงานศิลปะสาหรับประเมินสุนทรี ยะผูเ้ รี ยน ตามทฤษฎีของ Michael J. Parsons
วิจารณ์กอ่ น

วิจารณ์หลัง

Artist
Michelangelo Buonarroti
Title
The Last Judgement
Type
Fresco
Dimensions 1370 cm × 1200 cm
Year
1536–1541

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Leonardo Da Vinci
The last supper
Tempera and oil on plaster
460 x 880 cm.
1495-1498

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Michelangelo Buonarroti
Pieta
Marble
174 x 195 cm.
1498-1499

Michelangelo Buonarroti
David
Marble
17 ft.
1501-1504
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ตารางที่ 30 ภาพผลงานศิลปะสาหรับประเมินสุนทรี ยะผูเ้ รี ยน ตามทฤษฎีของ Michael J. Parsons
(ต่อ)
วิจารณ์กอ่ น

ชื่อศิลปิ น
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาดผลงาน
ปี พ.ศ. ที่สร้าง

จักรพันธุ์ โปษยกฤต
สวมมงกุฏ
สีน้ ามัน
50.8x 63.5 ซม.
2534

วิจารณ์หลัง

ชื่อศิลปิ น
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาดผลงาน
ปี พ.ศ. ที่สร้าง

จักรพันธุ์ โปษยกฤต
พระสรัสวดี
สีน้ ามัน
37.5 x 55 ซม.
2543
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เกณฑ์ การวิเคราะห์ ระดับการแสดงออกทางสุ นทรียภาพ
เกณฑ์การให้ค ะแนนระดับการแสดงออกทางสุ นทรี ยภาพนี้ เป็ นแบบวิเคราะห์ การ
แสดง ออกทางสุ น ทรี ยภาพ ตามทฤษฎีพฒั นาการสุ นทรี ยภาพของพาร์ สัน (Michael J. Parson,
1987) ซึ่งมีระดับขั้นพัฒนาสุนทรี ยภาพ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับสุนทรี ยะ

ระดับที่ 1 ความ
ชื่ นชอบ
(Favoritism)

ระดับที่ 2 ความงาม
และเหมือนจริง
(Beauty and
Realism)

ตัวบ่งชี้

ลักษณะที่ปรากฏ

สามารถบอกถึงความพึงพอใจส่วนตัว
ที่ มีต่อรู ป ภาพ เช่ น ความสนใจต่อ สี
มีการเชื่อมโยงตอบสนองของตนเอง
ไปสู่เรื่องราว เนื้ อหาที่ เ กีย่ วข้อง หรื อ
มี ก ารแสดงความคิ ด ที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง
ความทรงจ าของตนเองอย่า งอิ ส ระ
เกิด ความพึ ง พอใจในรู ป แบบ หรื อ
เนื้อหาของผลงานศิลปะที่เห็น

แสดงความพึงพอใจส่วนตัวที่มีต่อรูปภาพ
เช่ น ความสนใจที่ มี ต่อสี และเชื่ อมโยง
การตอบสนองของตนไปเรื่อย ๆ โดยไม่มี
จุด หมายที่ เ กีย่ วข้องกับ เรื่ องราวเนื้ อ หา
หรื อรู ป แบบของภาพวาด สิ่ งที่ นั กเรี ย น
ตระหนัก ถึง เป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงออกมาและ
เชื่ อมโยงไปยัง ค วามทรงจ าส่ วนตั ว
มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตอบสนองที่
เรี ย กว่ า การรั บ รู้แ บบใช้ ค วามพึ งพอใจ
โ ด ย ไ ม่ แ บ่ ง แ ย ก ว่ า จ ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสัมพันธ์หรื อไม่มีค วามสัมพันธ์กนั
กับภาพวาด
แสดงการจัดระบบความคิด ที่ แ สดงออก
โดยพูดถึงเรื่องราวพื้นฐาน (ความสวยงาม
และความเป็ นจริ ง ที่ ป รากฏ และความ
ชานาญ) ของภาพที่ ต นเองสนใจ และ
ความเป็ นจริ งที่ เ กิด ขึ้น ในภาพวาด เช่ น
อารมณ์ที่ถูกแสดงออกมาในรอยยิม้ หรื อ
กิริยา และรูปแบบที่เข้าใจได้ในความเป็ น
จริ ง ที่ เ ห็ น มี ก ารชื่ น ชมในทั ก ษะความ
ชานาญ เช่น ความละเอียดลออของผูว้ าด
เหล่านี้ เป็ นประเด็ นพื้นฐานสาหรับ การ
ตัดสินที่แสดงออกมานั้นเป็ นสิ่งที่สามารถ
รับรู้ได้ และแสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่ อยู่ในใจ
ตนเอง สามารถวิเ คราะห์ป ระสบการณ์
ของตนเอง

สามารถพูด ถึ ง เรื่ องราวความงามที่
ปรากฏในผลงานศิลปะ ซึ่ งเป็ นความ
งามจริ งที่ ป รากฏขึ้น ในภาพผลงาน
ศิ ล ปะ เ ช่ น การแสดงถึ งอารมณ์
ความรู้สึกที่แสดงออกมา มีการชื่ นชม
ในความงาม หรือทักษะความชานาญ
ที่ปรากฏในผลงานศิลปะที่
ถ่ายทอดโดยศิลปิ น
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ระดับสุนทรี ยะ

ตัวบ่งชี้

ระดับที่ 2 ความงาม
และเหมือนจริง (ต่อ)
(Beauty and
Realism)

ระดับที่ 3 การ
แสดงออก
(Expressiveness)

ระดับที่ 4 แบบอย่าง
และรูปแบบ
(Style and Form)

สามารถแสดงความรู้ สึก นึ ก คิด ของ
ตนเองต่อผลงานศิลปะ พิจารณาถึ ง
เนื้อหา เรื่องราวในผลงาน ซึ่ งอาจเป็ น
การแสดงความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จากตนเอง หรื อ ของศิ ล ปิ น และมี
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
สร้ า ง ส ร ร ค์ แ ป ล ก ใ ห ม่ อ า จ มี
ความรู้สึกที่ ลึกซึ้ งเกิด ข้อสงสั ย และ
สามารถตัดสินความคิด ความรู้สึกได้
ด้วยตนเอง

สามารถแสดงความคิดของการรับ รู้ ที่
ประกอบด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ และ
เชื่ อมโยงกันระหว่างส่ วนต่างๆ ของ
ผลงานศิลปะ เช่ น เครื่ องมือ สื่ อวัสดุ
เทคนิค สามารถแสดงอกกถึงรูปแบบ

ลักษณะที่ปรากฏ
ที่ มี ต่ อ ศิ ล ปะอย่ า งมี สุ น ทรี ยภาพ เช่ น
สามารถบอกได้ว่าสี ที่ มีลักษณะสว่างให้
ความรู้สึกถึงความสุข สีที่มีลกั ษณะมืด ให้
ความรู้สึกของความทุ กข์ ให้ค วามสาคัญ
ส่วนใหญ่ในประเด็นเนื้อหา และพยายาม
มองผ่านสื่อคิดว่าภาพวาดเกิด จากเนื้ อหา
และมีเรื่องราวของมัน
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนมากขึ้นได้
โดยพิ จ ารณาจากเรื่ อ งราวเนื้ อหาของ
ภาพวาด และจากประสบการณ์เ ดิ มของ
ต น แ ต่ ยั ง ค ง มี ค ว า ม ส น ใ จ ต่ อ
ประสบการณ์ของตนเองมากกว่าภาพวาด
ที่ เ ห็ น ความรู้ สึกและความคิ ด ที่ เ กิด ขึ้ น
และแสดงออกมาอาจจะเป็ นของตนเอง
หรือของผูว้ าด หรือทั้ง 2 อย่าง ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที่ตนเองเข้าใจ ความงามเป็ นรองอารมณ์
ความรู้ สึ ก มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
ความคิด แหวกแนว และ มี ค วามรู้ สึก ที่
ลึ ก ซึ้ งต่ อ ข้ อ สงสั ย และใช้ เ กณฑ์ ก าร
ตัด สิ น ที่ เ ป็ นไปได้ แต่ ย ัง คงความรู้ สึ ก
ส่วนตัวอยู่ แต่กต็ ระหนักถึงประสบการณ์
ของผูว้ าดด้วย หรื อสามารถเปรี ยบเที ยบ
เชื่อมโยงประเด็นในภาพวาดสู่ความเข้าใจ
ของตนเองได้ ในขั้นนี้เราจะพิจารณาที่สื่อ
มากเช่ นเดี ยวกับ พยายามพิ จ ารณาที่
ความหมายของการแสดงความรู้สึก และ
คิดว่าภาพวาดประกอบด้วยอารมณ์ และ
ความคิด
แสดงความสามารถในการใช้ ทั ศนคติ
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร ท า ง ก า ร รั บ รู้ ที่
ประกอบด้ วยส่ วนต่ าง ๆ ที่ ซั บ ซ้อนกว่ า
ความเข้าใจส่วนตัว ให้ความสาคัญต่อสื่อ
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ระดับสุนทรี ยะ

ระดับที่ 4 แบบอย่าง
และรูปแบบ
(Style and Form)
(ต่อ)

ระดับที่ 5 ความเป็ น
ตัวของตนเอง
(Autonomy)

ตัวบ่งชี้

ลักษณะที่ปรากฏ

ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ก าร เ ชื่ อ ม โย ง ถึ ง
ประวัติ ศ าสตร์ใ นตัวผลงานอย่า งมี
เหตุผล สามารถขยายความสาคัญของ
เนื้ อ หา เรื่ อ งราวในผลงาน และเกิด
การตี ค วามหมายที่ สอดคล้อ งกับ
ผลงาน หรือเจตนาของศิลปิ นได้

วัส ดุ รู ปร่ า ง ลัก ษณะ แยกแยะอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและสิ่ งที่ ป ระสบอยู่
ในงานได้ ค้ น พบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่
เกี่ ย ว กับ รู ป แบ บ ของงาน ศิ ล ป ะแ ละ
ประวัติศาสตร์ สามารถขยายความสาคัญ
ในภาพวาดได้ เกิด การวิจ ารณ์งานศิลปะ
มีเหตุผลและเข้าใจเรื่องราวเนื้อหาของภาพ
การวิ นิ จฉั ย จากนี้ ไป คื อ ความส าคั ญ
(Significant) รูปแบบ และสื่อมีความสาคัญ
พิจารณาสื่ อ และคุ ณสมบัติ ข องสื่ อความ
เ ข้ า ใ จ ภาพ นั้ น เ กิ ด จ า กคุ ณ สม บั ติ ที่
สมเหตุสมผล
แสดงการตั ด สิ น โดยอาศัย โครงสร้ า ง
ความหมายของเรื่ องราวเนื้ อหาในรู ป ภาพ
ซึ่ ง ค ว า มรู้ สึ กเ ป ลี่ ย น แ ป ลง ไ ป ต า ม
ประวั ติ ศ าสตร์ และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
เรื่ อ ย ๆ ให้ เ ข้ากับ สภาพปั จ จุบั น มีค วาม
เข้า ใจ และมีค วามรั บ ผิด ชอบ การเข้าใจ
ศิ ล ปะอย่ า งลึ ก ซึ้ ง มี ผ ลต่ อ สุ น ทรี ย ภาพ
สามารถทาให้เห็นว่าคนแต่ละคนต้องการมี
ความคิ ด เห็ นที่ อยู่ เ หนื อกฎเกณฑ์ ข อง
วัฒนธรรม สังคม และความเป็ นอยู่ ทฤษฎี
เกีย่ วกับการพัฒนาความรู้ค วามเข้าใจ โดย
พื้นฐานคือแบ่งเป็ นลาดับขั้น ขั้นในที่ นี่คือ
กลุ่มของแนวความคิด ไม่ใช่คุณสมบัติข อง
ตัว บุ ค คล กลุ่ มนี้ เป็ นแบบแผน (Pattern)
หรื อ โครงสร้า ง (Structure) ของภายใน
สมมติฐ านที่ เ กีย่ วมีแ นวโน้ มเป็ นไปตาม
ความคิ ด ของบุ คคลเพราะเป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่
ภายใน หรือ มีเหตุผล การอธิ บ ายขั้นไม่ได้
แปลว่ า อธิ บายบุ ค คลแต่ เ ป็ น ชุ ด ของ
แนวความคิดที่ถูกตีความออกมา

สามารถแสดงความคิด ความเข้าใจ
ต่ อ ผลงานศิ ล ปะทั้ งในแง่ ข องการ
สร้ างสรรค์ ชื่ น ช ม ตี ค ว ามเ พื่ อ
ประเมิ น คุ ณค่ า ซึ่ งอาศั ย พื้ นฐาน
ความคิดเดิมของตนเอง โดยสามารถ
แสดงความคิ ด ถึ ง การตั ด สิ น ใ น
ความหมายของผลงานศิลปะ ตีค วาม
ถึ ง เรื่ องราว เนื้ อหา ซึ่ งความคิ ด ที่
แสดงออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุค สมัย หรื อสภาพปั จจุบัน โดยการ
แสดงออกความคิ ด อาจมี ก ารใ ห้
เหตุผลโต้แ ย้ง ซึ่ ง ยังคงเชื่ อมโยงกับ
ความคิดของตนเองอยู่ด้วย อาจมีข ้อ
สงสั ยที่ สร้ างขึ้ น เ พื่ อสนั บ สนุ น
ค ว า ม คิ ด ก า ร ตั ด สิ น จ า ก ก า ร
สร้ างสรรค์ การประเมิ นคุ ณค่ าจาก
การตีความของความหมายในผลงาน
ที่ อ ยู่ น อ ก เ ห นื อ ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
วัฒนธรรม สังคม และความเป็ นอยู่
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ตารางที่ 31 โครงสร้างแบบวัดการประเมินค่า
ข้อ

ข้อคาถาม

ภายใน

ภายนอก

√

√

1

2

จากภาพ เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยใช้เทคนิค
วิธีการใด และให้ความรู้สึกอย่างไร
ก. จุด ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ร่มรื่น
ข. สีน้ า ให้ความรู้สึกร่าเริง แจ่มใส
ค. สีน้ ามัน ให้ความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง
ง. ปาดเป็ นทีแปรงให้ความรู้สึกรุนแรง
เส้นในภาพใด แสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อย อ่อนโยน

ก.

√

ข.

ค.
ง.
จงตอบคาถามข้อ 3-4

ก.

ข.
√

3

4

ค.
ง.
ภาพเขียนในข้อใด สื่อถึงการใช้แสงเงาได้ดีที่สุด
ข้อใดเน้นเรื่องการใช้สีคู่ตรงข้าม

√
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ตารางที่ 31 โครงสร้างแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
ข้อ
ข้อคาถาม
5

ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใดมีหลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ดีที่สุด

ก.

7
8
9
10

11

√

ข.

ค.
ง.
คู่สีในข้อใดที่ให้ความรู้สึกขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
คู่สีในข้อใด ใช้ในการเขียนภาพทะเล
คู่สีในข้อใด สื่อถึงความสนุกสนาน ร่าเริง
คู่สีในข้อใด สื่อถึงความเศร้าหมอง
งานประติมากรรมในข้อใดที่มีส่วนประกอบที่ช่วยทาให้จุดเด่น
มีความงดงามมากยิง่ ขึ้น

ก.

ภายนอก

ข.

ค.
ง.
จงตอบคาถามข้อ 6-9
ก.

6

ภายใน

√
√
√
√
√

ข.

ค.
ง.
ผลงานศิลปะในข้ อใดที่เป็ นสื่อสะท้ อนความเป็ นจริ งในสังคม

ก.

ข.

ค.

ง.

√
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ตารางที่ 31 โครงสร้างแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
ข้อ

ข้อคาถาม

ภายใน

12

จากข้อ 11 มีหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่ดีหรือไม่ อย่างไร
ก. ดี ภาพมีจุดสนใจ จุดรอง และฉากหลัง ซึ่งเป็ นเรื่องราว
เดียวกัน
ข. ดี ภาพมีจงั หวะลีลาที่อ่อนช้อย งดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ค. ไม่ดี ภาพขาดความสมดุล ขาดความน่าสนใจ
ง. ไม่ดี ภาพสื่อถึงสิ่งเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย

√

ภายนอก

√
13

14

15

ภาพเขีย นสี น้ ามัน “Wheat Field with Crows” Vincent Van
Gogh แสดงถึงความงามด้านสุนทรียะในด้านใดมากที่สุด
ก. เส้น
ข. สี
ค. รูปร่าง-รูปทรง
ง. พื้นผิว
จากข้อ 13 ศิลปิ นต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในด้านใด
ก. ความรักธรรมชาติ ข. ความร่าเริง สดใส
ค. ความเกลียดชัง
ง. ความสิ้นหวัง
ข้อใดกล่าวผิด
ก. ศิลปะไทยมักเขียนเกีย่ วกับพุทธศาสนาและวรรณคดี
ข. ศิลปะยุค Post- Impressionist เน้นการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก
ค. ศิลปะยุค Renaissance เน้นการถ่ายทอดภาพแบบเหมือนจริง
ง. ศิลปะยุค Realism ถ่ายทอดสภาพความเลื่อมล้าของสังคม
จงตอบคาถามข้ อ 16-17

ก.

16
17

√

√

ข.

ค.
ง.
ภาพใดแสดงออกซึ่งดุลยภาพแบบสมมาตรได้ อย่างสวยงามที่สดุ
ผลงานทัศนศิลป์ ในข้ อใด นาเส้ นโค้ งมาใช้ ในภาพ ทาให้ ร้ ูสึกถึง
ความประณีต ละเอียดอ่อน มากที่สดุ

√
√
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ตารางที่ 31 โครงสร้างแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
ข้อ
18

ข้อคาถาม
ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใด ให้ความรู้สึกมีความสุข มีชีวิตชีวา

ก.

19

20

ภายใน

ภายนอก
√

ข.

ค.
ง.
จากข้อ 18 ศิลปิ นต้องการสะท้อนถึงสิ่งใด
ก. พลังอานาจ
ข. วิถีชีวิต
ค. ธรรมชาติ
ง. ความวุ่นวาย

พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มีการจัดวางหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ ที่ดีอย่างไร
ก. สัดส่วน
ข. ความสมดุล
ค. จังหวะลีลา ง. ถูกทุกข้อ

√

√

ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบภาพทั้ง 2 ภาพนี้ แล้วตอบ
คาถามข้อ 21-24
ภาพที่ 1 พุทธประวัติตอน “มารผจญ”
รูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ภาพที่ 2 ภาพ “มารผจญ”

21

รูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
นักเรียนคิดว่าภาพ “มารผจญ” ทั้งสองภาพ มีลกั ษณะที่
คล้ายคลึงกันในด้านใด (ภายในและภายนอก)
ก. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ข. การสื่อความหมาย
ค. ความประณีต ละเอียดอ่อน ง. ถูกทุกข้อ

√
√
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ตารางที่ 31 โครงสร้างแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
ข้อ

ข้อคาถาม

22

ภาพ “มารผจญ” ศิลปิ นต้ องการถ่ายทอดถึงสิ่งใด
ก. ความงดงามของศิลปะไทย
ข. ความรุนแรงของสังคมไทย
ค. ความโหดเหี ้ยมของเหล่าพญามาร
ง. ธรรมะย่อมชนะอธรรม
จากภาพ “มารผจญ” ทั ้งสองภาพ ข้ อใดกล่าวได้ ถกู ต้ อง
ก. ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ใช้ สีวรรณะเย็น
ข. ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี สะท้ อนแง่มมุ ทางสังคม
ค. ภาพจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย มีการผสมผสานกันระหว่าง
ศิลปะตะวันออกและตะวันตก
ง. ภาพจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย มีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งบ่งบอกถึ ง
ความเป็ นไทย
นักเรี ยนคิดว่าภาพใดมีความงามด้ านสุนทรี ยะมากกว่ากัน
เพราะเหตุใด
ก. ภาพที่ 1 เพราะมีการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ผสมผสาน
ทาให้ เกิดความแปลกใหม่
ข. ภาพที่ 1 เพราะมีการสื่อความหมายได้ อย่างชัดเจน
ค. ภาพที่ 2 เพราะมีรูปแบบการเขียนภาพสืบทอดกันมา
ตั ้งแต่อดีต
ง. ทั ้ง 2 ภาพ มีความงามเท่าๆกัน เพราะมีการใช้ ทศั นธาตุ
หลักองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายได้ อย่างดีเยี่ยม

23

24

25

ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ยทิพย์”
อาจารย์เขียน ยิม้ ศิริ ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งใด
ก. การเมือง การปกครอง ข. ความเหมือนจริง
ค. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ง. สิ่งต่างๆรอบตัว

ภายใน

ภายนอก
√

√

√

√

√
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ตารางที่ 31 โครงสร้างแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
ข้อ
26

27

28

29

ข้อคาถาม
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานประติมากรรม
“เสียงขลุ่ยทิพย์” ของอาจารย์เขียน ยิ ้มศิริ มีความโดดเด่นใน
เรื่ องใด
ก. จังหวะลีลา
ข. ความสมดุล
ค. สัดส่วน
ง. ถูกทุกข้ อ
ผลงานทัศนศิลป์ ในข้ อใด ที่มีความน่าเกรงขามแต่แอบแฝง
ไปด้ วยคติธรรมทางพุทธศาสนา

ก.

ข.

ค.

ง.

ภาพ “ภิกษุสนั ดานกา”
อาจารย์อนุพงษ์ จันทร สีอะคริ ลิกบนจีวร มีการถ่ายทอด
เรื่ องราวในแง่มมุ ใด
ก. สะท้ อนการเมืองไทย
ข. สะท้ อนระบบการศึกษา
ค. สะท้ อนสังคมในแง่มมุ ทางพุทธศาสนา
ง. สะท้ อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ภาพ “ภิกษุสันดานกา” มีความเหมาะสมในการนาไปประดับไว้
ที่วดั หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เหมาะสม เพื่อย้าเตือนพระสงฆ์มิให้กระทาความชั่ว
ข. เหมาะสม เพราะมีหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ที่ดี
ค. ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้พระสงฆ์แตกความสามัคคี
ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้คนขาดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา

ภายใน

ภายนอก

√

√

√

√
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ตารางที่ 31 โครงสร้างแบบวัดการประเมินค่า (ต่อ)
ข้อ

ข้อคาถาม

ภายใน

ภายนอก

30

เพราะเหตุใด เราจึงนาเทคนิควิธีการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ศิลปิ นมาสร้ างสรรค์ในผลงานของตนเอง
ก. เพื่อพัฒนารสนิยมให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม
ข. เพื่อให้ เกิดความซาบซึ ้งในความงามของธรรมชาติ
ค. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของตนเอง
ง. เพื่อให้ เข้ าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

√

√
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินผลงานทัศนศิลป์
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ตารางที่ 32 เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงานชิ้นสรุ ป (การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ )
ประเด็นการประเมิน

3 (ดี)
หลักองค์ประกอบศิลป์
สามารถจัด วางภาพได้อย่าง
ดี เ ยี่ ย มถู กต้ อ งต ามหลั ก
องค์ประกอบศิลป์
ความคิดสร้างสรรค์
สามารถน าเทคนิ ค วิ ธี ก าร
สร้ างส รรค์ ผ ล งาน ข อ ง
ศิลปิ นมาใช้ ในผลงานของ
ตนเองได้ งานมีความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ผลงานเสร็ จ สมบู รณ์ และ
ผลงาน
ส่ ง ง าน ต รง ต าม เ ว ล า ที่
กาหนดให้

ระดับคุณภาพ
2 (พอใช้)
สามารถจัด วางภาพได้ดี
พ อ ใ ช้ ต า ม ห ลั ก
องค์ประกอบศิลป์
ส า ม า ร ถ น า เ ท ค นิ ค
วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ผลงานของศิลปิ นมาใช้
ในผลงานของตนเองได้

1 (ควรปรับปรุง)
ผลงานขาดหลั ก การ
องค์ประกอบศิลป์ ที่ดี
คั ด ลอกผลงาน ต าม
ตั ว อย่ า งผลงาน ของ
ศิลปิ น

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ แต่ ผลงานไม่เสร็จ และส่ ง
ส่ งงานช้ ากว่ า เว ลาที่ ง า น ช้ า ก ว่ า เ ว ล า ที่
กาหนดให้
กาหนดให้

142

ตารางที่ 33 บันทึกสรุ ปข้อมูลตารางคะแนนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 21 คน
นักเรี ยน
ลาดับที่

คะแนนเต็ม
(10 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
8
10
8
9
8
9
10
10
10
9
10
9
10
10
8
9
10
9
10
10
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ตารางที่ 34 แสดงผลการประเมินผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรี ยน หลังการใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ผูใ้ ห้คะแนนผลงานทัศนศิลป์
1
2
3
10
8
10
8
9
8
9
10
10
10
9
10
9
10
10
8
9
10
9
10
10

10
10
10
10
8
8
8
10
10
10
9
10
9
10
10
8
8
9
8
9
10

9
10
10
9
9
8
8
10
9
9
9
10
9
9
10
8
8
10
9
10
10
รวม



S.D.

แปลผล

9.67
9.33
10.00
9.00
8.67
8.00
8.33
10.00
9.67
9.67
9.00
10.00
9.00
9.67
10.00
8.00
8.33
9.67
8.67
9.67
10

0.58
1.15
0.00
1.00
0.58
0.00
0.58
0.00
0.58
0.58
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ ฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการสอบถาม
ความพึงพอใจ ของนักเรี ยนที่มีต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและ
การคิดประเมินค่า เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยน้อยที่สุด
ผูว้ ิจ ัยจะนาเสนอผลการวิจัย ในภาพรวม ซึ่ งไม่กระทบกระเทื อนนักเรี ยนแต่ อย่า งใด
ขอความกรุ ณาพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อโดยละเอียด และทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่ องระดับความ
คิดเห็นที่ตรงก ับความเห็นหรื อความรู ้สึกที่แท้จริ งเพียงช่องเดียว
คาชี้แจง

ข้อที่

ความคิดเห็น

1

ด้านเนื้อหา
1.1 หลักองค์ประกอบศิลป์
1.2 การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
1.3 ศิลปะตะวันตกในยุค Renaissance
1.4 ศิลปะตะวันตกในยุค Realism
1.5 ศิลปะตะวันตกในยุค Modernism
1.6 การสร้างสรรค์และการวิจารณ์ผลงาน
ทัศนศิลป์
นักเรียนได้รับรู้หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ครูและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
นักเรียนได้ฝึกการวิพากษ์ วิจารณ์ ผลงาน
ทัศนศิลป์ ของศิลปิ น
นักเรียนมีความมัน่ ใจในการแสดงความคิด เห็ นใน
การวิจารณ์ผลงานศิลปะมากขึ้น

2
3
4
5

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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ข้อที่

ความคิดเห็น

6

นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเชื่อมโยงความรู้
นาไปสู่การสรุปสาระสาคัญ
ภาพผลงานทัศนศิลป์ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียนส่งเสริ มให้นักเรี ยน
เกิดความเข้าใจในการมองผลงานศิลปะได้ดียงิ่ ขึ้น
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ทาให้
นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิง่ ขึ้น
ระยะเวลามีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการคิดประเมินค่า

7
8
9
10
11

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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คานา
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เรื่ องการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อศึกษา เรี ยนรู ้ และเกิด ทักษะในการ
ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทัศ นศิ ล ป์ โดยใช้เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารของศิ ล ปิ น มาเป็ นแนวทางในการ
สร้า งสรรค์ผ ลงานของตนเอง ผ่า นกระบวนการคิ ด ประเมิน ค่ า และการคิ ด สร้า งสรรค์ โดยใช้
กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิด สุ นทรี ยภาพ มีค วามซาบซึ้ ง เห็ นคุ ณ ค่ า ของความงามทาง
ทัศนศิลป์ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นจุดศูนย์กลางในการจัดการเรี ยนรู ้
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมิน
ค่านี้จะเป็ นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ นักเรี ยน และผูท้ ี่ สนใจในกิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ อันจะมีผล
โดยตรงต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ทางด้านทัศนศิลป์ ให้บรรลุผลสาเร็จยิง่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณผูท้ ี่ให้ความอนุ เคราะห์ ให้คาแนะนากิจกรรมศิลปวิจ ารณ์ น้ ี จนสาเร็ จ ลุล่ว งลง
ได้ด ้ว ยดี แ ละเสร็ จ สมบู ร ณ์ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาเรื่ อ งกิจกรรมศิล ปวิ จ ารณ์ เ พื่ อส่ ง เสริ ม
สุนทรี ยะและการประเมินค่าได้เป็ นอย่างดี
คาชี้แจง
กิจกรรมศิลปวิจ ารณ์ เรื่ องการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ ม สุ นทรี ยะและ
การประเมินค่ า สาหรั บนักเรี ยนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 นี้ เป็ นกิจ กรรมการเรี ยนรู ้ส าหรับให้
ครู ผสู ้ อนทัศนศิลป์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นาไปใช้ในการจัด การเรี ยนรู ้แ ก่นักเรี ยน เพื่อ
พัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพของนัก เรี ย น ด้า นสุ น ทรี ย ะและการประเมิน ค่ า และเพื่ อ เ ป็ นแนวทางใน
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาขาที่มีเกีย่ วข้องก ับศิลปะทางด้านทัศนศิลป์ โดยมีข้ นั ตอนการ
เรี ยนรู ้อย่างครบถ้ว น รวมทั้งภาพประกอบการสอนที่ ชัด เจน มีค วามน่ า สนใจ และสอดคล้องกบั
เนื้อหา
ลักษณะโดยทัว่ ไปของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่ า นี้
ประกอบด้ว ย แบบทดสอบก่อนเรี ยน คื อ แบบประเมิ น สุ น ทรี ยะและแบบวัด การประเมิ น ค่ า
แบบทดสอบระหว่า งเรี ยนด้ว ยกิจ กรรมศิลปวิจ ารณ์ และแบบทดสอบหลังเรี ยน ส่ ว นเนื้ อหาได้
แบ่งออกเป็ น 3 หน่วยการเรี ยนรู ้ คือ สุนทรี ยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลป์ และศิลปะปฏิ บัติ ซึ่ งมี
รายละเอียดภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ
คาแนะนาการใช้ กิจกรรมศิลปวิจารณ์ ฯ (สาหรับครู)
เรื่ องการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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1. ศึกษากิจ กรรมศิลปวิจารณ์ ฯ โดยละเอียดก่อนนาความรู ้ไปใช้ ในการจัด การเรี ยน
การสอนสู่ผเู ้ รี ยน
2. แนะนาบทเรี ยนเบื้องต้น และประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ให้นักเรี ยนทราบก่อน
3. สร้างบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดี ควบคุ มชั้นเรี ยน และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน
ได้ซกั ถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. สังเกตพฤติกรรม และให้ค าปรึ กษาแก่นักเรี ยนอย่า งใกล้ชิด เมื่อนักเรี ยนไม่เข้า ใจ
ในบทเรี ยน
5. ตรวจแบบฝึ กหัด และแจ้งผลให้นกั เรี ยนทราบ พร้อมชี้ แ จงเหตุ ผลเพื่อให้นักเรี ยน
เข้าใจ
6. กาก บั ดู แ ลให้ นักเรี ย นปฏิ บัติ ต ามข้อ แนะน าในบทเรี ย น การท าแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ทาสร้า งสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ และ
ส่งงานตามที่กาหนดให้
คาแนะนาการใช้ กิจกรรมศิลปวิจารณ์ (สาหรับนักเรียน)
เรื่ องการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมินค่ า สาหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
1. ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและการประเมิน
ค่าอย่างเคร่ งครัด
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ด้วยแบบประเมินสุนทรี ยะและแบบวัดการประเมินค่า
3. ตั้งใจศึกษาหาความรู ้ ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน และส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ซักถามครู ผสู ้ อนเมื่อไม่เข้าใจในบทเรี ยน
5. นัก เรี ย นควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง ความรู ้ อื่ น ๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด สื่ อ ทาง
เทคโนโลยีจะทาให้ได้ประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
6. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อเป็ นการวัดและประเมินผลตนเองอย่างตั้งใจ
นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
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รายวิชา ศิลปวิจารณ์ 1
รหัสวิชา ศ32221
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
วิเ คราะห์ แ ละอธิ บ ายจุ ด มุ่ งหมายของศิ ลปิ นในการใช้ทัศนธาตุ วัสดุ อุ ปกรณ์ และ
เทคนิคในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ และสื่อความหมายในรู ปแบบต่ า ง ๆ มีทักษะและเทคนิ ค ใน
การใช้วสั ดุอุปกรณ์ โดยใช้กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ ประเมินและวิจารณ์ งาน
ทัศ นศิ ลป์ โดยใช้ท ฤษฎีก ารวิจ ารณ์ ศิล ปะ รวมถึ งการสร้ า งสรรค์ง านทัศ นศิ ลป์ โดยศึ กษาจาก
แนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ เห็ นคุ ณ ค่ า งานทัศนศิลป์ เข้า ใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ
สากล
ผลการเรียนรู้
นักเรี ยนสามารถอธิ บายความแตกต่ า งของศิล ปะประเภทต่ า งๆ วิเคราะห์ วิพ ากษ์
วิจ ารณ์ การเลือกใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ การใช้ทัศนธาตุ เชื่ อมโยงสู่ ห ลักองค์ป ระกอบศิลป์ เทคนิ ค ของ
ศิลปิ นในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ และตัด สิ นความงามผลงานทัศนศิลป์ ตามหลัก ทฤษฎีศิลปะ
วิเคราะห์ ข อง Feldman สื บค้นข้อมูล สารวจ ระบุ งานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่ มีชื่อเสี ยง อภิปราย
เปรี ยบเที ยบงานทัศนศิลป์ ในรู ปแบบตะวันออก และรู ปแบบตะวันตก ประวัติ แ ละผลงานของ
ศิลปิ น เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
สากล
หน่ วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่
1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
สาระการเรี ยนรู ้

จานวนคาบ

Pre-test

1

สุนทรียศาสตร์
1.1 ประเภทของงานศิลปะ
1.2 เทคนิควิธีการสร้างงาน
1.3 หลักองค์ประกอบศิลป์ (ชิ้นงาน: ทัศนศิลป์ 2 มิติ)
1.4 หลักการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ
Feldman (ใบงาน: วิจารณ์ภาพโมนาลิซ่า ของ Leonardo Da
Vinci)

4
2

2
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2

3

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่สาคัญ
2.1 Renaissance (Michelangelo Buonarroti)
2.1.1 ความเป็ นมาและลักษณะของศิลปะใน
ยุคเรอเนสซอง (Renaissance)
2.1.2 ความแตกต่างของงานจิตรกรรมและประติมากรรม
2.1.3 ประวัติและผลงานของ Michelangelo Buonarroti
2.1.4 วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
(ใบงาน: วิจารณ์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของ
Michelangelo Buonarroti)
2.2 Realism (Edouard Manet)
2.2.1 ลักษณะของศิลปะในยุคเรียลลิสม์ (Realism)
2.2.2 ประวัติและผลงานของ Edouard Manet
2.2.3 วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
(รายงาน: ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่สาคัญ)
2.3 Modernism
2.3.1 ที่มาและแนวคิดของศิลปะยุคสมัยใหม่ (Modernism)
2.3.2 ลักษณะของศิลปะในยุคโพสต์อิมเพรสชันนิสม์
(Post- Impressionist)
2.3.3 ประวัติและผลงานของ Vincent Van Gogh
2.3.4 ความเป็ นมาของศิลปะไทยร่วมสมัย
2.3.5 ประวัติและผลงานของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
2.3.6 วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
(นาเสนอ: ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่สาคัญ และออกแบบงาน
ศิลปะโดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ)

6
2

ศิลปะปฏิบัติ
3.1 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
3.2 วิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ
Feldman (ชิ้นงาน: สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยใช้เทคนิค
วิธีการของศิลปิ น และวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวทาง
ของ Feldman)
Post-test
รวม

4

2

2

1
16
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สุนทรี ยศาสตร์
เวลาเรียน 2 คาบ
แผนการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง หลักองค์ประกอบศิลป์
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้สอน นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายความแตกต่ า งของศิล ปะประเภทต่ า งๆ วิเ คราะห์ ทัศนธาตุ เ ชื่ อ มโยงสู่ ห ลัก
องค์ประกอบศิลป์ และสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ โดยใช้หลักทฤษฎีสี
2. ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดสาคัญ
หลักองค์ประกอบทางศิลป์ เกิดจากการนาเอาทัศนธาตุ เช่ น เส้น สี รู ปร่ า ง รู ปทรง
แสงเงา และพื้นผิว มาจัดวางเข้าด้วยก ันโดยคานึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่ งได้แ ก่ จุ ด เด่ นของ
ภาพ ความสมดุ ล เอกภาพ จัง หวะ-ลีล า ความกลมกลืน -ความขัด แย้ง และสัด ส่ ว นของภาพ
เพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงามของศิลปะ
3. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. ด้านความรู ้ (K)
นักเรี ยนสามารถอธิบายความแตกต่างของผลงานศิลปะในแต่ละประเภทได้
2. ด้านกระบวนการ (P)
นักเรี ยนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ได้
3. ด้านเจตคติ (A)
นักเรี ยนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของผลงานศิลปะที่ตนเองสร้างสรรค์ข้ ึนได้
4. สาระการเรียนรู้
1. ประเภทของศิลปะ
2. ทฤษฎีสี
3. เทคนิควิธีการสร้างงาน
4. หลักองค์ประกอบศิลป์
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ
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6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู ซกั ถามนักเรี ยนถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 นักเรี ยนเรี ยนรู ้เรื่ องอะไรไปแล้วบ้าง
1.2 นักเรี ยนได้รับความรู ้อะไรบ้างจากการเรี ยนวิชาศิลปะ
1.3 นักเรี ยนรู ้หรื อไม่ว่า ศิลปวิจารณ์คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
2. นักเรี ยนช่วยก ันตอบคาถาม
ขั้นกิจกรรม
1. ครู อธิ บายความหมายของศิล ปวิจารณ์ แล้ว โยงเข้า สู่ ลกั ษณะและเทคนิ ค วิ ธีการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทต่ าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม
2. ครู ทดสอบความเข้า ใจของผูเ้ รี ย น โดยให้ผูเ้ รี ยนดู รู ปภาพศิลปะประเภทต่ า ง ๆ
แล้วช่วยก ันบอกว่า เป็ นศิลปะประเภทใด
3. นักเรี ยนช่วยก ันวิเคราะห์ลกั ษณะของศิลปะประเภทต่าง ๆ แล้วตอบคาถาม
4. ครู อธิบายเพิ่มเติม เรื่ องทฤษฎีสี และหลักองค์ประกอบศิลป์ ดังนี้
4.1 จุดเด่นของภาพ
4.2 ความสมดุล
4.3 เอกภาพ
4.4 จังหวะ-ลีลา
4.5 ความกลมกลืน-ความขัดแย้ง
4.6 สัดส่วนของภาพ
5. นักเรี ยนซักถามข้อสงสัย
6. นักเรี ยนปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคนละ 1 ชิ้น โดยใช้ทฤษฎีสีคู่ตรงข้าม
ขั้นสรุป
ครู และนักเรี ยนช่วยก ันสรุ ปความรู ้เรื่ องศิลปะประเภทต่าง ๆ และหลักองค์ประกอบศิลป์
7. สื่ อการเรียนรู้และอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่ องฉาย
3. สื่อเทคโนโลยี ตัวอย่างผลงานจิ ตรกรรม ประติ มากรรม ภาพพิมพ์ และสื่ อผสม
จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
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4. ใบความรู ้ เรื่ องประเภทของศิ ลปะ ทฤษฎีสี เทคนิ ค วิธีก ารสร้า งงาน และหลัก
องค์ประกอบศิลป์
5. ใบงานเรื่ องทัศนศิลป์ 2 มิติ
8. การวัดและประเมินผล
1. การวัดและการประเมินผล
ประเด็น

วิธีวดั

เครื่ องมือ

เกณฑ์

นักเรี ยนสามารถอธิ บ ายความแตกต่างของ ถามตอบ
ข้อคาถาม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ผลงานศิลปะในแต่ละประเภทได้
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2 มิติโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ ได้
นักเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80
ผลงานศิลปะที่ตนเองสร้างสรรค์ข้ นึ ได้

2. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
หลักองค์ประกอบศิลป์

ความคิดสร้างสรรค์

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
สามารถจั ด วางภาพได้
อย่า งดี เ ยี่ยม ถู กต้องตาม
หลักองค์ประกอบศิลป์
ใช้ เ ทคนิ ควิ ธี การสร้ า ง
ผลงาน ที่ มี ค วามแปลก
ใหม่ น่าสนใจ

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
สามารถจัด วางภาพได้ ดี
พอใ ช้ ต ามหลั ก การจั ด
องค์ประกอบศิลป์
ใ ช้ เ ท ค นิ ค วิ ธี ก าร ต า ม
ตัว อย่ า งที่ ค รู น ามาแสดง
แต่ มี การผสมผสาน กับ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข อง
ตนเองด้วย

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ผลงานขาดหลัก การ
จัดองค์ป ระกอบศิลป์
ที่ดี
คัด ลอกผลงานตาม
ตั ว อย่ า งที่ ค รู น ามา
แสดงทั้งหมด
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ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ควรปรับปรุง)
(8-10 คะแนน)
(5-7 คะแนน)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ผลงานเสร็จสมบูรณ์ และ ผลงานเสร็จสมบูรณ์ แต่ส่ง ผลงานไม่เ สร็ จ และ
ผลงาน
ส่ งงาน ตรงตามเว ลาที่ ง า น ช้ า ก ว่ า เ ว ล า ที่ ส่ ง งานช้า กว่า เวลาที่
กาหนดให้
กาหนดให้
กาหนดให้

เกณฑ์ ระดับคะแนนและคุณภาพ
ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สุนทรี ยศาสตร์
เวลาเรียน 2 คาบ
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้สอน นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
1. ผลการเรียนรู้
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจ ารณ์ การเลือกใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ การใช้ทัศนธาตุ เชื่ อมโยงสู่ ห ลัก
องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคของศิลปิ นในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีการวิจารณ์
ศิลปะ
2. ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดสาคัญ
การวิ จ ารณ์ ผลงานทัศ นศิ ลป์ คื อ การศึ กษาคุ ณ ค่ า ความงามของผลงานทัศ นศิ ล ป์
โดยแยกองค์ประกอบต่ า ง ๆ เช่ น ทัศนธาตุ หลักองค์ประกอบศิลป์ เทคนิ ค วิธีการ เนื้ อหาแนวคิ ด
รวมถึ ง อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของศิ ล ปิ นโดยใช้ ท ฤษฎี ศิ ล ปะวิ เ คราะห์ ข อง Feldman ซึ่ งได้ แ ก่
การบรรยาย การวิเคราะห์โครงสร้าง การตีความ และการประเมินหรื อตัดสิน
3. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. ด้านความรู ้ (K)
นักเรี ยนสามารถบอกส่วนประกอบของทัศนธาตุ และหลักองค์ประกอบศิลป์ ได้
2. ด้านกระบวนการ (P)
นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และตัดสินความงามผลงานทัศนศิลป์ ของภาพโม
นาลิซ่าได้
3. ด้านเจตคติ (A)
นักเรี ยนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของภาพโมนาลิซ่าได้
4. สาระการเรียนรู้
1. เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
2. ประวัติและผลงานของ Leonardo Da Vinci
3. หลักการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิจารณ์ภาพโมนาลิซ่า ของ Leonardo Da Vinci
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6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู ถามนักเรี ยนว่า รู ้จักภาพเขี ยนหรื อผลงานจิ ตรกรรมที่ มีชื่อเสี ยงระดับโลกบ้า ง
หรื อไม่
2. นักเรี ยนตอบคาถามตามความรู ้ของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
ครู อธิบายหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานศิลปะ โดยใช้ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของ Feldman ดังนี้
ขั้นที่ 1 การบรรยาย
1. นักเรี ยนสารวจทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง แสงเงา และพื้นผิว รวมถึง
เทคนิควิธีการสร้า งสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ น ครู ใช้เทคนิ ค การตั้งค าถามเพื่อให้นักเรี ยน
สังเกต ดังนี้
1.1 นักเรี ยนเห็นอะไรในภาพโมนาลิซ่าบ้าง
1.2 นักเรี ยนคิดว่าเส้นในภาพนี้ เป็ นอย่างไร
1.3 การใช้สีมีความกลมกลืน หรื อขัดแย้งก ันหรื อไม่ อย่างไร
1.4 รู ปร่ าง รู ปทรง ในภาพนี้เป็ นอย่างไร
1.5 การใช้แสงเงาในภาพนี้ดีหรื อไม่
1.6 พื้นผิวของภาพมีลกั ษณะอย่างไร
1.7 นักเรี ยนคิดว่า Leonardo Da Vinci ใช้เทคนิ ค วิธีการอย่า งไรในการสร้า งสรรค์
ภาพโมนาลิซ่า
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง
2. นักเรี ยนนาทัศนธาตุมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงก ับหลักองค์ประกอบศิลป์ เช่ น จุ ด เด่ น
ของภาพ ความสมดุล เอกภาพ จังหวะ-ลีลา ความกลมกลืน ความขัด แย้ง และสัด ส่ ว นของภาพ
แล้วตอบคาถาม ดังนี้
2.1 จุดเด่นของภาพนี้คืออะไร
2.2 ภาพนี้มีความสมดุลก ันหรื อไม่
2.3 จุดเด่นก ับฉากหลังของภาพโมนาลิซ่า มีค วามเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกนั หรื อไม่
อย่างไร
2.4 ภาพที่นกั เรี ยนเห็นมีจงั หวะ ลีลา สัดส่วนเป็ นอย่างไร
2.5 ภาพนี้มีความขัดแย้งหรื อกลมกลืนก ัน อย่างไร
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ขั้นที่ 3 การตีความ
3. นักเรี ยนแสดงความคิ ด เห็ นเกีย่ วกบั สัญ ลักษณ์ ต่ า ง ๆ แนวคิ ด รวมถึง อารมณ์
ความรู ้สึกที่ศิลปิ นได้ถ่ายทอดลงในผลงาน จากการตอบคาถามดังนี้
3.1 ภาพโมนาลิซ่าให้ความรู ้สึกอย่างไร
3.2 ศิลปิ นต้องการสื่อถึงสิ่งใด
ขั้นที่ 4 การประเมินค่ า
4. นักเรี ยนวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ แล้วประเมินค่าว่าดีหรื อไม่ดี อย่างไร
ขั้นสรุป
ครู และนักเรี ยนร่ วมก ันสรุ ป วิจารณ์ คุณค่าความงามของภาพโมนาลิซ่า
7. สื่ อการเรียนรู้และอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่ องฉาย
3. สื่ อ เทคโนโลยี ตัว อย่า งภาพโมนาลิซ่า ของ Leonardo Da Vinci จากโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
4. ใบความรู ้ เรื่ องประวัติและผลงานของ Leonardo Da Vinci
8. การวัดและประเมินผล
1. การวัดและการประเมินผล
ประเด็น

วิธีวดั

เครื่ องมือ

นั ก เรี ย นสามารถบอกส่ ว นประกอบของ ถามตอบ
ข้อคาถาม
ทัศนธาตุ และหลักองค์ประกอบศิลป์ ได้
นั ก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ และ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ตัด สิ น ความงามผลงานทัศนศิ ลป์ ของภาพ
โมนาลิซ่าได้
นักเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ภาพโมนาลิซ่าได้

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
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2. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
การคิดวิเคราะห์

การตีความ สื่อความ

การประเมินค่า

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ทั ศ น ธ า ตุ สู่ ห ลั ก
องค์ประกอบศิลป์ ได้อย่างดี
เยีย่ ม
ส า ม า ร ถ ตี ค ว า ม สื่ อ
ความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้อย่างดีเยีย่ ม
สามารถประเมินค่าผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้อย่างดีเยีย่ ม

2 (พอใช้)
1 (ควรปรับปรุง)
(5-7 คะแนน)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ ไม่ส ามารถวิเ คราะห์
เชื่ อมโยงทัศนธาตุสู่หลัก เชื่ อ มโยงทั ศนธาตุ สู่
องค์ประกอบศิลป์ ได้ดี
หลั ก องค์ ป ระ กอบ
ศิลป์ ได้
สา ม าร ถ ตี ค ว า ม สื่ อ ไม่ ส ามารถตี ความ
ค ว า ม ห ม า ย ผ ล ง า น สื่อความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้ดี
ทัศนศิลป์ ได้
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค่ า ไม่ ส ามารถประเมิ น
ผลงานทัศนศิลป์ ได้ดี
ค่ า ผลงานทั ศ นศิ ล ป์
ได้

เกณฑ์ ระดับคะแนนและคุณภาพ
ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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การเขียนวิจารณ์ ผลงานศิลปิ น
ย่อหน้ าที่ 1 ขั้นนา บรรยายความรู ้เกีย่ วก ับภาพ เช่น
1. ชื่อภาพ
2. ชื่อศิลปิ นผูว้ าด ชาวอะไร
3. รู ปแบบงาน เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ฯลฯ
4. เทคนิควิธีการ เช่น สีน้ ามันบนผ้าใบ สีน้ า สีฝุ่น ฯลฯ
5. สถานที่ต้ งั งาน
ย่อหน้ าที่ 2 ขั้นวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง
1. ทัศนธาตุ
1.1 นักเรี ยนเห็นอะไรในภาพโมนาลิซ่าบ้าง
1.2 นักเรี ยนคิดว่าเส้นในภาพนี้ เป็ นอย่างไร
1.3 การใช้สีมีความกลมกลืน หรื อขัดแย้งก ันหรื อไม่ อย่างไร
1.4 รู ปร่ าง รู ปทรง ในภาพนี้เป็ นอย่างไร
1.5 การใช้แสงเงาในภาพนี้ดีหรื อไม่
1.6 พื้นผิวของภาพมีลกั ษณะอย่างไร
2. หลักองค์ประกอบศิลป์
2.1 จุดเด่นของภาพนี้ คืออะไร
2.2 ภาพนี้มีความสมดุลก ันหรื อไม่
2.3 จุดเด่นก ับฉากหลังของภาพโมนาลิซ่า มีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกนั หรื อไม่
อย่างไร
2.4 ภาพที่นกั เรี ยนเห็นมีจงั หวะ ลีลา สัดส่วนเป็ นอย่างไร
2.5 ภาพนี้มีความขัดแย้งหรื อกลมกลืนก ัน อย่างไร
3. อารมณ์ความรู ้สึก
3.1 ภาพโมนาลิซ่าให้ความรู ้สึกอย่างไร
3.2 ศิลปิ นต้องการสื่อถึงสิ่งใด
4. ประเมินค่า
4.1 นักเรี ยนคิดว่าภาพโมนาลิซ่าดีหรื อไม่ดี อย่างไร
ย่อหน้ าที่ 3 ขั้นสรุป เขียนสรุ ปความคิดทั้งหมดที่วิจารณ์
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หลักเกณฑ์ ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแฮรี โบรดี

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Leonardo Da Vinci
Mona Lisa
Oil on Canvas
77 x 53 cm.
1503-1507

คุณสมบัติของสื่ อการสอน

มี

1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้



2. ด้านโครงสร้าง



3. ด้านความรู้สึก



4. ด้านเทคนิค



ไม่มี

รายละเอียด
มีการใช้เส้นโค้งและเส้นลักษณะอื่น ๆ ได้
สั ม พั น ธ์ ก ลมกลื น กัน รู ปร่ างรู ปทรง
การใช้สี แสงเงา มีค วามเหมือนจริ งตาม
ธรรมชาติ
การจัดภาพมีใบหน้าของผูห้ ญิงเป็ นจุด เด่ น
ของภาพ มีค วามเป็ นเอกภาพ สัม พัน ธ์
กลมกลืนกันทั้งภาพผูห้ ญิงและธรรมชาติ
ที่ฉากหลัง
ศิ ล ปิ นต้อ งการถ่ า ยทอดความงามของ
ผูห้ ญิง ผ่านใบหน้า ที่ งดงาม ที่ แ อบแฝง
ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกจากแวว
ตาและรอยยิม้
สีน้ ามันบนผ้าใบ รูปแบบเหมือนจริง
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์
เวลาเรียน 2 คาบ
แผนการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ศิลปะตะวันตกในยุค Renaissance
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้สอน นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
1. ผลการเรียนรู้
สืบค้นข้อมูล สารวจ ระบุงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่ มีชื่อเสี ยง อภิปรายเกีย่ วกบั ศิลปะ
ตะวันตก ประวัติและผลงานของศิลปิ น วิเคราะห์ วิจารณ์ และตัด สิ นความงามผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ ของ Feldman
2. ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดสาคัญ
ศิลปะในยุค Renaissance มีต้นกาเนิ ด ในเมืองฟลอเรนซ์ข องอิตาลี ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การนาหลักการ ปรัช ญาความรู ้ใ นสุ นทรี ยภาพดั้ง เดิ มจากศิ ลปะคลาสสิ ค ของกรี ก และโรมัน
กลับมาใช้อีกครั้ง โดยคานึ งถึงหลักเหตุ ผลความเป็ นจริ งในธรรมชาติ ศิลปิ นที่ สาคัญในยุค นี้ คื อ
Michelangelo Buonarroti
3. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. ด้านความรู ้ (K)
นัก เรี ย นสามารถบอกลัก ษณะของศิ ล ปะในยุค Renaissance และบอกประวัติ
รวมถึงลักษณะผลงานที่สาคัญของ Michelangelo Buonarroti ได้
2. ด้านกระบวนการ (P)
นัก เรี ยนสามารถวิ เ คราะห์ วิจ ารณ์ และตัด สิ น ความงามผลงานทัศ นศิล ป์ ของ
Michelangelo Buonarroti ตามหลักการของ Feldman ได้
3. ด้านเจตคติ (A)
นักเรี ยนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของผลงานศิลปะในยุค Renaissance และ
บอกถึงประโยชน์ของการวิจารณ์ได้
4. สาระการเรียนรู้
1. ความเป็ นมาและลักษณะของศิลปะในยุค Renaissance
2. ความแตกต่างของงานจิตรกรรมและประติมากรรม
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3. ประวัติและผลงานของ Michelangelo Buonarroti
4. หลักการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
วิจ ารณ์ ผ ลงานจิ ต รกรรมและประติ ม ากรรมของ Michelangelo Buonarroti ตาม
หลักการของ Feldman
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. นักเรี ยนดูภาพผลงานทัศนศิลป์ ของ Michelangelo Buonarroti
2. ครู บ รรยายศิ ล ปะในยุค Renaissance พร้ อ มก บั เล่ า ประวัติ และผลงานศิ ล ปะ
ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรมของ Michelangelo Buonarroti
3. นักเรี ยนจับกลุ่ม ๆ ละ 4 คน
ขั้นกิจกรรม
ขั้นที่ 1 การบรรยาย
1. ครู ให้ นัก เรี ยนช่ ว ยกนั สารวจทัศนธาตุ เช่ น เส้น สี รู ปร่ า ง รู ปทรง แสงเงา
พื้นผิว รวมถึง เทคนิ ค วิธี การในการสร้า งงานทัศนศิลป์ โดยครู ใช้เทคนิ ค การตั้งค าถามเพื่อให้
นักเรี ยนสังเกต ดังนี้
1.1 นักเรี ยนเห็นอะไรในภาพทั้ง 2 ภาพนี้บา้ ง
1.2 นักเรี ยนคิดว่าเส้นในภาพทั้ง 2 ภาพนี้เป็ นอย่างไร
1.3 การใช้สีมีความกลมกลืน หรื อขัดแย้งก ันหรื อไม่ อย่างไร
1.4 รู ปร่ าง รู ปทรง ในภาพนี้เป็ นอย่างไร
1.5 การใช้แสงเงาในภาพทั้ง 2 ภาพนี้ดีหรื อไม่
1.6 พื้นผิวของภาพมีลกั ษณะอย่างไร
1.7 Michelangelo Buonarroti ใช้เทคนิ ค วิธีการอย่า งไรในการสร้า งสรรค์ผลงาน
ศิลปะ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง
2. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกนั วิเคราะห์ เชื่ อมโยงทัศนธาตุ สู่ห ลักองค์ประกอบศิลป์ และ
ให้นกั เรี ยนช่วยก ันตอบคาถาม ดังนี้
2.1 จุดเด่นของภาพทั้ง 2 ภาพนี้ คืออะไร
2.2 ภาพทั้ง 2 ภาพนี้ มีความสมดุลก ันหรื อไม่
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2.3 ภาพโมนาลิซ่า ระหว่า งจุ ด เด่ นกบั ฉากหลัง มีค วามเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกนั
หรื อไม่ อย่างไร
2.4 ภาพที่นกั เรี ยนเห็นมีจงั หวะ ลีลา สัดส่วนเป็ นอย่างไร
2.5 ภาพนี้มีความขัดแย้งหรื อกลมกลืนก ัน อย่างไร
ขั้นที่ 3 การตีความ
3. นักเรี ยนช่ ว ยกนั แสดงความคิ ด เห็ น ตี ค วาม สื่ อความหมายผลงานทัศนศิลป์ ของ
ศิลปิ นทั้ง 2 ชิ้นนี้ ดังนี้
3.1 ผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ให้ความรู ้สึกอย่างไร
3.2 ศิลปิ นต้องการสื่อถึงสิ่งใด
ขั้นที่ 4 การประเมินค่ า
4. นัก เรี ย นประเมิ น ค่ า งานทัศ นศิ ล ป์ ของ Michelangelo Buonarroti โดยการเขี ย น
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานว่าดีหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป
ครู แ ละนักเรี ย นร่ ว มก นั สรุ ป คุ ณ ค่ า ความงามด้า นสุ น ทรี ยศาสตร์ ในงานศิ ลปะยุค
Renaissance ทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรมของ Michelangelo Buonarroti
7. สื่ อการเรียนรู้และอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่ องฉาย
3. สื่ อเทคโนโลยี ตัว อย่า งผลงานจิ ตรกรรมและประติ มากรรมในยุค Renaissance
ของ Michelangelo Buonarroti จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. ใบความรู ้ เ รื่ องประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ ยุ ค Renaissance ประวัติ แ ละผลงานของ
Michelangelo Buonarroti
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8. การวัดและประเมินผล
1. การวัดและการประเมินผล
ประเด็น

วิธีวดั

เครื่ องมือ

นักเรียนสามารถบอกลักษณะของศิลปะใน ถามตอบ
ข้อคาถาม
ยุค Renaissance และบอกประวัติ รวมถึ ง
ลัก ษณะผลงานที่ ส าคัญของ Michelangelo
Buonarroti ได้
นัก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ และ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ตั ด สิ น ความงามผลงานทั ศ นศิ ล ป์ ของ
Michelangelo Buonarroti ตามหลักการของ
Feldman ได้
นักเรียนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ผลงานศิ ลปะในยุค Renaissance และบอก
ถึงประโยชน์ของการวิจารณ์ได้

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

2. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
การคิดวิเคราะห์

การตีความ สื่ อความ

การประเมินค่า

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
เชื่ อมโยงทัศนธาตุสู่หลัก
องค์ประกอบศิลป์ ได้อย่าง
ดีเยีย่ ม
สา ม าร ถ ตี ค ว า ม สื่ อ
ความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้อย่างดีเยีย่ ม
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค่ า
ผลงานทัศนศิลป์ ได้อย่าง
ดีเยีย่ ม

2 (พอใช้)
1 (ควรปรับปรุง)
(5-7 คะแนน)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ ไม่ส ามารถวิเ คราะห์
เชื่ อมโยงทัศนธาตุสู่หลัก เชื่ อ มโยงทั ศนธาตุ สู่
องค์ประกอบศิลป์ ได้ดี
หลั ก องค์ ป ระ กอบ
ศิลป์ ได้
สา ม าร ถ ตี ค ว า ม สื่ อ ไม่ ส ามารถตี ความ
ค ว า ม ห ม า ย ผ ล ง า น สื่อความหมายผลงาน
ทัศนศิลป์ ได้ดี
ทัศนศิลป์ ได้
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค่ า ไม่ ส ามารถประเมิ น
ผลงานทัศนศิลป์ ได้ดี
ค่ า ผลงานทั ศ นศิ ล ป์
ได้
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เกณฑ์ ระดับคะแนนและคุณภาพ
ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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หลักเกณฑ์ ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดแฮรี โบรดี

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Michelangelo Buonarroti
The Last Judgement
Fresco
1370 cm × 1200 cm
1536–1541

คุณสมบัติของสื่ อการสอน

มี

1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้



2. ด้านโครงสร้าง



3. ด้านความรู้สึก



4. ด้านเทคนิค



ไม่มี

รายละเอียด
เขี ย นภาพคน-เทพ แสดงให้ เ ห็ นถึ ง
กล้า มเนื้ อ โดยมี ก ารใช้ เ ส้ น รู ปร่ างรูปทรง และแสงเงาแบบเหมือนจริง มีมิติ
ใช้สีสันสดใส พื้นผิวเกลี่ยสีแบบเรียบ
มีการจัดวางภาพอย่างสมดุ ล มีจุด เด่ นคือ
พระเยซูคริ สต์ซ่ึงอยู่ก่งึ กลางภาพ รายล้อม
ด้วยผูท้ ี่รอรับการพิพากษา มีเ อกภาพคือมี
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ศิลปิ นถ่ายทอดในเรื่ องศาสนา ความเชื่ อ
ให้ค วามรู้สึกหดหู่ จากความทุ กข์ท รมาน
ของผูค้ น
ภาพเขียนสี ปู นเปี ยก (Fresco) บนผนั งใน
วิหารซิสติน
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หลักเกณฑ์ ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดแฮรี โบรดี

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Michelangelo Buonarroti
Pieta
Marble
174 x 195 cm.
1498-1499

คุณสมบัติของสื่ อการสอน

มี

1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้



2. ด้านโครงสร้าง



3. ด้านความรู้สึก



4. ด้านเทคนิค



ไม่มี

รายละเอียด
ใช้รู ป ทรงสามเหลี่ย ม มีก ารใช้เ ส้น โดย
การแสดงรอยยับ ของเสื้ อผ้า ได้ อ ย่ า ง
เหมือนจริง พื้นผิวเรียบ มัน
ผลงานมีความสมดุล มีค วามเป็ นเอกภาพ
สัดส่วนของบุคคลทั้งสองมีค วามสัมพันธ์
กลมกลืนกันตามธรรมชาติ
แสดงถึงความห่วงใย ความรักและผูกพัน
ที่มารดามีต่อบุตร
งานแกะสลักหินอ่อน รูปแบบเหมือนจริง
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์
เวลาเรียน 2 คาบ
แผนการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ศิลปะตะวันตกในยุค Realism
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้สอน นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
1. ผลการเรียนรู้
อภิปรายเกีย่ วกบั ศิลปะตะวันตก ประวัติแ ละผลงานของศิลปิ น วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ ตัดสินความงามผลงานทัศนศิลป์ ตามหลัก ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ ข อง Feldman และเห็ น
คุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
2. ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดสาคัญ
ศิ ล ปะแบบเหมื อ นจริ ง” (Realistic) อัน เป็ นการลอกเลี ย นความเหมื อ นจริ งใน
ธรรมชาติ ที่มุ่งถ่ายทอดลักษณะทิวทัศน์ธรรมชาติ ซึ่งลัทธิ เรี ยลลิสม์ เป็ นกลุ่มที่ ยึด หลักความเป็ น
จริ งที่เกิดขึ้น มุ่งเน้นเรื่ องความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นล่าง
3. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. ด้านความรู ้ (K)
นักเรี ยนสามารถบอกความแตกต่างของศิลปะในรู ปแบบต่าง ๆได้
2. ด้านกระบวนการ (P)
นักเรี ยนสามารถค้นคว้า หาความรู ้ เรื่ องประวัติศาสตร์ ศิลป์ ตะวันตกในยุค สมัย
ที่สาคัญได้
3. ด้านเจตคติ (A)
นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมก ับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
4. สาระการเรียนรู้
1. ลักษณะของศิลปะในยุค Realism
2. ประวัติและผลงานของ Edouard Manet
3. หลักการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
ค้นคว้า ทารายงานกลุ่ม เรื่ องศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่สาคัญ
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6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู เกริ่ นนาลักษณะของศิลปะแบบเหมือนจริ ง
2. ครู ทดสอบความเข้าใจโดยให้นักเรี ยนดู ภาพตัว อย่า งศิลปะในรู ปแบบต่ า ง ๆ เช่ น
ศิลปะแบบนามธรรม ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม และศิลปะแบบเหมือนจริ ง แล้ว บอกว่า ภาพใดคื อ
ศิลปะแบบเหมือนจริ ง
3. นักเรี ยนช่วยก ันตอบคาถาม
ขั้นกิจกรรม
1. ครู ให้นกั เรี ยนทารายงานกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ๆ 4-5 คน
2. ครู ให้นกั เรี ยนค้นคว้าหาความรู ้เรื่ องต่า ง ๆ ดังนี้
2.1 ศิลปะในยุค Renaissance
2.2 ศิลปะในยุค Realism
2.3 ศิลปะในยุค Post-Impressionism
2.4 Contemporary Art
3. ครู อธิบายรู ปแบบการเขียนรายงาน ดังนี้
3.1 ปกหน้า
3.2 คานา
3.3 สารบัญ
3.4 เนื้อหา
3.5 ภาคผนวก เช่น ตัวอย่างภาพผลงานศิลปะในยุคสมัยต่าง ๆ
4. ครู นานักเรี ยนไปห้องสมุด เพื่อค้นคว้าหาความรู ้
ขั้นสรุป
นักเรี ยนร่ ว มกนั สรุ ปภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย และให้นักเรี ยนเตรี ยมตัว นาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรี ยนในสัปดาห์หน้า
7. สื่ อการเรียนรู้และอุปกรณ์
1. ห้องสมุด
2. เครื่ องฉาย
3. สื่ อ เทคโนโลยี เรื่ อ งส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ในการท ารายงาน จากโปรแกรม
Microsoft PowerPoint

170

8. การวัดและประเมินผล
1. การวัดและการประเมินผล
ประเด็น

วิธีวดั

นั ก เรี ย นสามารถบอกความแตกต่ า งของ ถามตอบ
ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ได้
นัก เรี ย นสามารถค้น คว้า หาความรู้ เรื่ อ ง สังเกต
ประวัติ ศ าสตร์ศิ ล ป์ ตะวันตกในยุค สมัย ที่
สาคัญได้
นักเรียนสามารถปฏิ บัติงานร่ วมกับ ผูอ้ ื่นได้ สังเกต
อย่างมีความสุข

เครื่ องมือ

เกณฑ์

ข้อคาถาม

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

แบบสังเกต

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

แบบสังเกต

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

2. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
การคิดวิเคราะห์
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
แยกแยะศิ ล ปะประเภท
ต่าง ๆ ได้ท้ งั 4 ประเภท
การปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ ื่น มีความเป็ นผูน้ า สามารถ
แสดงความคิดเห็น และมี
ส่วนร่วมในการค้นคว้าหา
ความรู้

ประเด็นการประเมิน

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
แยกแยะศิ ล ปะประเภท
ต่าง ๆ ได้ 2-3 ประเภท
ไม่ มี ค วามเป็ นผู้น า ไม่
แสดงความคิด เห็ น แต่มี
ส่วนร่วมในการค้นคว้าหา
ความรู้

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ไม่ส ามารถวิเ คราะห์
แ ย ก แ ย ะ ศิ ล ป ะ
ประเภทต่าง ๆ ได้
ไม่ ส า ม าร ถ แ ส ด ง
ความคิ ด เห็ น และ
ไม่มี ส่ว นร่ วมในการ
ค้นคว้าหาความรู้

เกณฑ์ ระดับคะแนนและคุณภาพ
ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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หลักเกณฑ์ ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดแฮรี โบรดี

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Edouard Manet
The Luncheon on the Grass
Oil on Canvas
265.5 x 208 cm.
1862-1863

คุณสมบัติของสื่ อการสอน

มี

1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้



2. ด้านโครงสร้าง



3. ด้านความรู้สึก
4. ด้านเทคนิค




ไม่มี

รายละเอียด
มีการใช้เ ส้น สี รู ป ทรง แสงเงาเหมือ น
จริงตามแบบธรรมชาติ โทนสีเป็ นแบบโม
โนโทน พื้ นผิ ว เกลี่ ย เรี ยบ และเก็ บ
รายละเอียดตามแบบธรรมชาติ
มีจุดนาสายตาคือผูห้ ญิงเปลือย โดยมีมือ
ของผู้ช ายที่ ช้ ี ไปทางผู้ห ญิ ง เปลื อ ยและ
ผูห้ ญิงที่อยูด่ ้านหลังก้อแอบมองอยู่ งานมี
ความเป็ นเอกภาพ แต่มีความขัดแย้งกันใน
เรื่ อ งของการแต่ง กายระหว่ างผูช้ ายและ
ผูห้ ญิง ซึ่งต้องการสื่อถึงเรื่องเพศ
สื่อในเรื่องเพศ ความรัก
สี น้ ามัน บนผ้า ใบ รู ป แบบเหมื อ นจริ ง
(Realistic)
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์
เวลาเรียน 2 คาบ
แผนการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ศิลปะตะวันตกในยุค Modernism
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้สอน นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
1. ผลการเรียนรู้
วิเคราะห์ อภิปราย เปรี ยบเที ยบงานทัศนศิลป์ ในรู ป แบบตะวัน ออก และรู ป แบบ
ตะวันตก แสดงความคิ ด เห็ น ให้ผู ้อื่น ได้รับ รู ้ถึ ง คุ ณ ค่ า ความงามทางทัศ นศิ ลป์ ที่ เ ป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
2. ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดสาคัญ
ศิลปะสมัยใหม่ (Modernism) ศิลปิ นเริ่ มที่ จ ะให้การยอมรับการเขี ยนภาพเหตุ การณ์
ปั จจุบนั ร่ วมสมัยว่า มีคุณค่าทางศิลปะได้เท่าเทียมก ับภาพเขียนเรื่ องราวในอดีต จิ ตรกรรมแนวใหม่
นี้สามารถแสดงออกถึงความเป็ นปั จเจกของศิลปิ นได้มากกว่าศิลปะที่ เน้นแต่ ค วามเหมือนจริ ง เป็ น
จิตรกรรมที่มีการเขียนภาพแบบกา้ วหน้า ซึ่ งเน้นอิสระ ความฉับไวในการเขี ยน มีการใช้สี สันที่
สดใสผสมผสานหลากหลายเฉดสี
3. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. ด้านความรู ้ (K)
นักเรี ยนสามารถบอกลักษณะของศิลปะตะวันตกในยุค สมัยที่ สาคัญ รวมถึงบอก
ประวัติศิลปิ นที่สาคัญของยุคสมัยนั้น ๆ ได้
2. ด้านกระบวนการ (P)
นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานศิลปะตะวันตกได้
3. ด้านเจตคติ (A)
นักเรี ยนเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าความงามของศิลปะตะวันตก
4. สาระการเรียนรู้
1. ที่มาและแนวคิดของศิลปะยุค Modernism
2. ลักษณะของศิลปะในยุค Post - Impressionist
3. ประวัติและผลงานของ Vincent Van Gogh
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4. ความเป็ นมาของศิลปะไทยร่ วมสมัย
5. ประวัติและผลงานของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
6. การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
นาเสนอ: ศิลปะตะวันตกในยุค สมัยที่ สาคัญ และออกแบบงานศิลปะโดยใช้เทคนิ ค
วิธีการของศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ครู ถามถึงรายงานกลุ่มที่มอบหมายให้นกั เรี ยนไปช่วยกนั ค้นคว้า
ขั้นกิจกรรม
1. นักเรี ยนออกมานาเสนอ เรื่ องศิลปะตะวันตกในยุค สมัยที่ สาคัญหน้า ชั้นเรี ยนใน
เรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ลักษณะของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต่าง ๆ
1.2 ศิลปิ นที่สาคัญในยุคสมัยนั้น ๆ
1.3 ประวัติศิลปิ น
1.4 วิจารณ์ผลงานของศิลปิ น
2. ครู และนักเรี ยนช่วยก ันสรุ ปเนื้อหาที่นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มได้นาเสนอไปแล้ว
ขั้นสรุป
1. ครู สรุ ปความรู ้เกีย่ วกบั ศิลปะตะวันตกในยุค สมัยที่ สาคัญทั้ง 4 ยุค ให้นักเรี ยนฟั ง
อีกครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ
2. นักเรี ยนส่งรายงานกลุ่ม เรื่ องศิลปะตะวันตก
3. นักเรี ยนเตรี ยมออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยใช้เทคนิควิธีการของศิลปิ น
7. สื่ อการเรียนรู้และอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่ องฉาย
3. สื่อเทคโนโลยี ตัวอย่า งผลงานจิ ตรกรรมในยุค Post- Impressionist ของ Vincent
Van Gogh และจักรพันธุ์ โปษยกฤต จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. รายงานกลุ่ม เรื่ องประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่ สาคัญ
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8. การวัดและประเมินผล
1. การวัดและการประเมินผล
ประเด็น

วิธีวดั

นั ก เรี ย นสามารถบอกลัก ษณะของศิ ล ปะ
ตะวันตกในยุค สมัยที่ ส าคัญ รวมถึ งบอก
ประวัติศิลปิ นที่สาคัญของยุคสมัยนั้น ๆ ได้
นักเรียนสามารถวิเ คราะห์ วิจารณ์ ผลงาน
ศิลปะตะวันตกได้
นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในคุ ณ ค่าความงาม
ของศิลปะตะวันตก

ถามตอบ

เครื่ องมือ
ข้อคาถาม

น า เ ส น อ ห น้ า แบบทดสอบ
ชั้นเรียน
น า เ ส น อ ห น้ า แบบทดสอบ
ชั้นเรียน

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

2. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
บุ ค ลิ กภาพดี มี ค ว าม
เ ชื่ อ มั่ น ใ น ต น เ อ ง สู ง
พูด จาฉะฉาน เตรี ยมสื่ อ
ในการนาเสนอผลงาน

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
บุ ค ลิ กภาพดี มี ค ว าม
เชื่ อ มัน่ ในตนเอง พู ด จา
ติดขัดเล็กน้อย เตรี ยมสื่ อ
ในการนาเสนอผลงาน

รู ป แ บ บ ถู กต้ อ งต ามที่
ก า ห น ด ใ ห้ มี ค ว า ม
สะอาด เรียบร้อย เนื้ อหา
สมบูรณ์และถูกต้อง
ความตรงต่ อเวลาในการ ส่งรายงานตรงตามเวลาที่
การส่งรายงาน
กาหนดให้

รู ป แ บ บ ถู กต้ อ งต ามที่
กาหนดให้ งานค่อนข้าง
สะอาด เรียบร้อย เนื้ อหา
ไม่สมบูรณ์
ส่ ง รายงานช้ ากว่ าเวลาที่
กาหนดให้เล็กน้อย

ประเด็นการประเมิน
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน

รูปเล่มรายงาน

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
บุ ค ลิกภาพไม่ดี ขาด
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น
ตนเอง พูด จาติด ขัด
ไม่ เ ตรี ย มสื่ อ ในการ
นาเสนอผลงาน
รู ป แ บบ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามที่กาหนดให้ งาน
ไม่ เ รี ยบร้อ ย เนื้ อ หา
ไม่สมบูรณ์
ส่งรายงานช้ามาก

เกณฑ์ ระดับคะแนนและคุณภาพ
ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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หลักเกณฑ์ ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดแฮรี โบรดี

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Vincent Van gogh
Wheat Field with Crows
Oil on Canvas
50.5 x 103.0 cm.
1890

คุณสมบัติของสื่ อการสอน

มี

1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้



2. ด้านโครงสร้าง



3. ด้านความรู้สึก



4. ด้านเทคนิค



ไม่มี

รายละเอียด
มีก ารใช้ เ ส้ น ของทางเดิ น น าสายตาจาก
ระยะใกล้ไ ปสู่ ระยะไกล การใช้ สี ให้
ความรู้สึก ขัด แย้งกันในส่ วนของท้องฟ้ า
กับทุ่งข้าวสาลี
ภาพมีค วามสมดุ ลกัน การเขียนภาพอีกา
ในจังหวะลี ล าแบบซ้ า ๆ และเท่ า ๆ กัน
เป็ นการนาสายตาไปสู่ ท้องฟ้าอันมืด ครึ้ ม
มี ก ารสื่ อสั ญ ลั ก ษณ์ ในภาพ คื อ อี ก า
ซึ่งแสดงถึงความตาย
ศิล ปิ นได้ ถ่ า ยทอดถึ งความรู้ สึ ก อ้า งว้า ง
โดดเดี่ยว โศกเศร้า สิ้นหวัง ให้ค วามรู้สึก
สะเทือนใจยิง่ นัก
สี น้ ามันบนผ้าใบ เขียนเป็ นรอยที แ ปรง
อย่างหยาบ รุนแรง
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หลักเกณฑ์ ในการเลือกภาพผลงานที่ใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดแฮรี โบรดี

ชื่ อศิลปิ น
ชื่ อผลงาน
เทคนิค
ขนาดผลงาน
ปี พ.ศ. ที่สร้ าง

จักรพันธุ์ โปษยกฤต
กินรี รา
สีน้ ามัน
37.5 x 55 ซม.
2553

คุณสมบัติของสื่ อการสอน

มี

ไม่มี

รายละเอียด

1. ด้านส่วนประกอบการรับรู้



มีการนาเส้นโค้งมาใช้ใ นตัวภาพเพื่อให้ดู
อ่อนช้อยยิ่งขึ้ น ใช้สี แ บบกลมกลืน แต่ มี
การเน้น สี ส ว่ างเพื่ อให้ง านเกิด จุด สนใจ
และมีการใช้แสงเงาเพื่อให้ภาพดูมีมิติ

2. ด้านโครงสร้าง



3. ด้านความรู้สึก



4. ด้านเทคนิค



การจั ด ภาพเป็ นไปตามหลั ก ของงาน
จิ ต รกรรมไทยคื อ มี จุ ดเด่ น จุ ด รอง
ซ้ า ย-ขวาเท่ ากัน หรื อ สมดุ ล กัน งานมี
ระยะใกล้-ไกล
ศิ ล ปิ นต้ อ งการถ่ า ยทอดความงามของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นความงาม
ของท่วงท่าที่อ่อนช้อย และเครื่ องประดับ
ที่ละเอียด ประณีต งดงามยิง่ นัก
สี น้ า มั น บ น ผ้ า ใ บ มี การ เ ขี ยน เ ก็ บ
รายละเอียดได้อย่างประณีต งดงาม
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ระดับ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ศิลปะปฏิบตั ิ
เวลาเรียน 2 คาบ
แผนการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การสร้างสรรค์และการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ผู้สอน นางสาวสิทธินนั ท์ รุ่ งทวีทรัพย์
1. ผลการเรียนรู้
ทดลอง สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ ถ่ายทอดความรู ้สึก แนวความคิ ด
ต่องานศิลปะอย่างอิสระ โดยศึกษาแนวคิ ด และวิธีการสร้า งงานของศิลปิ นที่ ตนชื่ นชอบ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ของตนเองให้ผูอ้ ื่นได้รับรู ้
2. ความคิดรวบยอดหลัก/แนวคิดสาคัญ
การสร้า งสรรค์ ผ ลงานทัศ นศิ ล ป์ อย่า งมี คุ ณ ค่ า จะต้อ งค านึ ง ถึ งความงามทางด้า น
สุนทรี ยภาพ เช่น ทัศนธาตุเชื่อมโยงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ อารมณ์ ค วามรู ้สึก เนื้ อหาเรื่ องราว
รวมถึงเทคนิควิธีการ การนาเทคนิควิธีการของศิลปิ นมาสอดแทรกในผลงานของตนเอง จะทาให้
ได้รู้จกั เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความรู ้เกีย่ วก ับความงามให้มีเนื้อหาสาระมากยิง่ ขึ้ น
3. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. ด้านความรู ้ (K)
นักเรี ยนสามารถบอกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองได้
2. ด้านกระบวนการ (P)
นัก เรี ยนสามารถสร้า งสรรค์ ผ ลงานทัศนศิ ล ป์ โดยใช้เ ทคนิ ค วิ ธี การของศิ ล ปิ น
ที่ตนเองสนใจ และวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ของตนเองตามหลักการของ Feldman ได้
3. ด้านเจตคติ (A)
นักเรี ยนสามารถบอกถึงคุณค่าความงามของผลงานทัศนศิลป์ ของตนเองได้
4. สาระการเรียนรู้
1. เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ น
2. หลักองค์ประกอบศิลป์
3. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
4. หลักการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
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5. ชิ้นงาน/ภาระงาน
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานทัศ นศิ ล ป์ โดยใช้เทคนิ ค วิ ธีก ารของศิ ล ปิ น และวิ จ ารณ์ ผลงาน
ทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ Feldman
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครู ซักถามนักเรี ยนถึง รู ปแบบงานทัศนศิลป์ รวมถึงเทคนิ ค วิธี การของศิล ปิ นที่
นามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ที่ นกั เรี ยนสนใจว่า มีเทคนิควิธีการใดบ้าง
2. นักเรี ยนตอบคาถาม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นที่ 1 การบรรยาย
1. ครู อธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิควิธี การของศิลปิ น ดังนี้
1.1 นักเรี ยนศึกษาเทคนิควิธีการสร้า งสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่ นักเรี ยน
สนใจ
1.2 ออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเอง โดยถ่า ยทอดจากประสบการณ์
ที่ตนเองประทับใจ โดยนาเอาทัศนธาตุ เช่ น เส้น สี รู ปร่ า ง รู ปทรง แสงเงา และพื้นผิว มาใช้
ในงานทัศนศิลป์
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง
2. นาเอาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ นที่ ตนเองสนใจ มาใช้ใน
ผลงานของตนเอง โดยคานึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ ดังนี้
2.1 จุดเด่นของภาพ
2.2 ความสมดุล
2.3 เอกภาพ
2.4 จังหวะ-ลีลา
2.5 ความกลมกลืน-ความขัดแย้ง
2.6 สัดส่วนของภาพ
ขั้นที่ 3 การตีความ
3. นักเรี ยนอธิ บายเนื้ อหา เรื่ องราว รวมถึงอารมณ์ ความรู ้สึกของผลงานที่ ต นเอง
สร้างสรรค์ข้ ึนให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้
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ขั้นที่ 4 การประเมินค่ า
4. นักเรี ยนเขี ยนวิจ ารณ์ ผลงานศิลปะของตนเองว่า ดี ห รื อไม่ดี เพราะเหตุ ใด โดย
วิเคราะห์ในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง แสงเงา และพื้นผิว
4.2 หลักองค์ประกอบศิลป์
4.3 การสื่อความ อารมณ์ความรู ้สึกของภาพ
4.4 ตัดสินคุณค่างานศิลปะของตนเอง
ขั้นสรุป
ครู และนักเรี ยนร่ วมก ันสรุ ปคุณค่าความงามด้านสุนทรี ยศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 2 มิติ
7. สื่ อการเรียนรู้และอุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่ องฉาย
3. สื่ อ เทคโนโลยี ตั ว อย่ า งผลงา นทั ศ นศิ ล ป์ 2 มิ ติ จากโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
4. ใบความรู ้เรื่ องเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ น
8. การวัดและประเมินผล
1. การวัดและการประเมินผล
ประเด็น

วิธีวดั

เครื่ องมือ

นั ก เ รี ย น ส าม า ร ถบ อ ก กร ะ บ ว น ก า ร ถามตอบ
ข้อคาถาม
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองได้
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ ธีก ารของศิ ลปิ นที่ ต นเอง
สนใจ และวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ผลงาน
ทั ศ นศิ ล ป์ ของตนเองตามหลั ก การของ
Feldman ได้
นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในคุ ณ ค่าความงาม ทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ
ของศิลปะตะวันตก

เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
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2. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน

3 (ดี)
(8-10 คะแนน)
หลักองค์ประกอบศิลป์
สามารถจัด วางภาพได้อย่างดี
เ ยี่ ย ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก
องค์ประกอบศิลป์
ความคิดสร้างสรรค์
สามารถน าเทคนิ ควิ ธี การ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปิ น
มาใช้ในผลงานของตนเองได้
ง า น มี ค ว า ม แ ป ล ก ใ ห ม่
น่าสนใจ
ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ผลงานเสร็ จสมบู รณ์ และส่ ง
ผลงาน
งานตรงตามเวลาที่กาหนดให้

2 (พอใช้)
(5-7 คะแนน)
สามารถจัดวางภาพได้ดี
พ อ ใ ช้ ต า ม ห ลั ก
องค์ประกอบศิลป์
ส า ม า ร ถ น า เ ท ค นิ ค
วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ผลงานของศิลปิ นมาใช้
ในผลงานของตนเองได้

1 (ควรปรับปรุง)
(ต่ากว่า 5 คะแนน)
ผลงานขาดหลัก การ
องค์ประกอบศิลป์ ที่ดี
คัด ลอกผลงานตาม
ตัว อย่า งผลงานของ
ศิลปิ น

ผลงานเสร็ จสมบู รณ์ ผลงานไม่เ สร็ จ และ
แต่ส่งงานช้ากว่าเวลาที่ ส่ งงานช้า กว่าเวลาที่
กาหนดให้
กาหนดให้

เกณฑ์ ระดับคะแนนและคุณภาพ
ระดับคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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กิจกรรมศิลปวิจารณ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

สิ ทธินันท์ รุ่งทวีทรัพย์
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จิตรกรรม

Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, c. 1503-1507

เป็ นผลงานศิลปะที่ แ สดงออกด้ว ยการขี ด เขี ยน การวาดและระบายสี เพื่อให้เกิด ภาพ
เป็ นงานศิลปะที่มี 2 มิติเป็ นรู ปแบน ไม่มีค วามลึกหรื อนู นหนา แต่ สามารถเขี ยนลวงตาให้เห็ นว่า มี
ความลึกหรื อนูนได้ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่าง ๆ ก ัน
องค์ประกอบสาคัญของงานจิตรกรรมคือ
1. ผูส้ ร้างงานหรื อ ผูว้ าด เรี ยกว่า จิตรกร
2. วัสดุที่ใช้รองรับการวาด เช่น กระดาษ ผ้า ผนังฯลฯ
3. สี เป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหาเรื่ องราวเกีย่ วก ับผลงานงานจิ ต รกรรมเป็ นงานศิลปะ
ที่ เ ก่า แก่ด้ ัง เดิ ม ของมนุ ษ ย์ เริ่ มตั้ง แต่ ก ารขี ด เขี ย นบนผนัง ถ้ า บนร่ า งกายบนภาชนะเครื่ อ งใช้
ต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็ นภาพวาดที่ ใช้ประดับตกแต่ งในปั จจุ บัน การวาดภาพเป็ นพื้นฐานของงาน
ศิลปะทุกชนิดผูส้ ร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรี ยกว่าจิตรกร (Painter)
งานจิตรกรรมแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1. การวาดเส้น (Drawing) เป็ นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรื อดิ นสอ ขี ด เขี ยนลงไป
บนพื้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ การวาดเส้น คือ การขี ด เขี ยนให้เป็ นเส้นไม่ว่า จะเป็ นเส้นเล็ก
หรื อ เส้น ใหญ่ ๆ มัก มี สี เ ดี ย วแต่ การวาดเส้น ไม่ ไ ด้จ าก ดั ที่ จ ะต้อ งมี สี เ ดี ย ว อาจมี สี ห ลาย ๆ สี
ก็ได้ การวาดเส้นจัด เป็ นพื้นฐานที่ สาคัญของงานศิลปะแทบทุ กชนิ ด อย่า งน้อยผูฝ้ ึ กฝนงานศิลปะ
ควรได้ มี ก ารฝึ กงานวาดเส้ น ให้ เ ชี่ ย ว ชาญเสี ย ก่อ นก่อ นที่ จ ะไปท างานด้ า นอื่ น ๆ ต่ อ ไป
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2. การระบายสี (Painting) เป็ นการวาดภาพโดยการใช้พู่ กนั หรื อ แปรง หรื อ วัส ดุ
อย่างอื่นมาระบายให้เกิด เป็ นภาพ การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุ มสี แ ละเครื่ องมือมากกว่า
การวาดเส้นผลงานการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริ งและสมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้น
ประติมากรรม

Michelangelo Buonarroti, Pieta, c. 1498-1499

Auguste Rodin, The Thinker, c. 1902

เป็ นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้า งรู ปทรง 3 มิติ มีปริ มาตรมีน้ า หนักและกิน
เนื้ อ ที่ ใ นอากาศโดยการใช้ว ัส ดุ ช นิ ด ต่ า ง ๆ วัส ดุ ที่ ใ ช้ส ร้ า งสรรค์ ง านประติ ม ากรรม จะเป็ น
ตัวกาหนด วิธีการสร้างผลงานความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา ที่ เกิด ขึ้ นใน
ผลงานการสร้าง
งานประติมากรรมทาได้ 3วิธี คือ
1. การปั้น (Casting) เป็ นการสร้า งรู ปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ทีเหนี ยวอ่อนตัว และยึด จับ
ตัวก ันได้ดี วัสดุที่นิยมนามาใช้ป้ ั น ได้แ ก่ ดิ นเหนี ยว ดิ นน้ า มัน ปู น แป้ ง ขี้ ผ้ ึง กระดาษ หรื อขี้ เลื่อย
ผสมกาว เป็ นต้น
2. การแกะสลัก (Carving) เป็ นการสร้า งรู ปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ที่ แข็ง เปราะ โดย
อาศัยเครื่ องมือ วัสดุที่นิยมนามาแกะ ได้แก่ ไม้ หิ น กระจก แก ้ว ปูนปลาสเตอร์ เป็ นต้น
3. การหล่ อ (Molding) เป็ นการสร้างรู ปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ที่ห ลอมตัว ได้ และกลับ
แข็งตัวได้ โดยอาศัยแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถทาให้เกิดผลงานที่เหมือนก ันทุกประการตั้งแต่ 2 ชิ้ นขึ้ นไป
วัสดุที่นิยมนามาใช้หล่อ ได้แก่ โลหะ ปูน แป้ ง แก ้ว ขี้ผ้ งึ ดิน เรซิ่น และพลาสติก ฯลฯ
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ประเภทของงานประติมากรรม
1. ประติมากรรมแบบนูนตา่ (Bas Relief)

งานประติมากรรมนูนต่า (ภาพแกะสลัก) ที่ปราสาทนครวัด

เป็ นรู ปที่เป็ นนูนขึ้นมาจากพื้นหรื อมีพ้ืนหลังรองรับ มองเห็ นได้ชัด เจนเพียงด้า น
เดียว คือด้านหน้า มีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่ งหนึ่งของรู ปจริ ง ได้แก่รูปนู นแบบเหรี ยญ รู ปนู นที่ ใช้
ประดับตกแต่งภาชนะ หรื อประดับตกแต่งอาคารทางสถาปั ตยกรรม โบสถ์ วิหารต่าง ๆ พระเครื่ อง
บางชนิด
2. ประติมากรรมแบบนูนสู ง (High Relief)

Auguste Rodin, The Gates of Hell, c. 1880-1885

เป็ นรู ปต่าง ๆ ในลักษณะเช่นเดียวก ับแบบนู นต่ า แต่ มีค วามสู งจากพื้นตั้งแต่ ค รึ่ งหนึ่ ง
ของรู ปจริ งขึ้นไป ทาให้เห็ นลวดลายที่ ลึก ชัด เจน และและเหมือนจริ งมากกว่า แบบนู นต่ า และใช้
งานแบบเดียวก ับแบบนูนต่า

185

3. ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief)

Michelangelo Buonarroti, David, c. 1501-1504

เป็ นรู ปต่ า ง ๆ ที่ มองเห็ นได้รอบด้า นหรื อ ตั้งแต่ 4 ด้า นขึ้ นไป ได้แ ก่ ภาชนะต่ า ง ๆ
รู ปเคารพต่าง ๆ พระพุทธรู ป เทวรู ป รู ปตามคตินิยมรู ปบุคคลสาคัญ และรู ปสัตว์ ฯลฯ
การพิมพ์ ภาพ

ประหยัด พงษ์ดา, ความรักของแม่, พ.ศ. 2525

ชลูด นิ่มเสมอ, สุวรรณี, พ.ศ. 2502
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การพิม พ์ ภ าพ หมายถึง การถ่า ยทอดรู ปแบบจากแม่พิม พ์อ อกมาเป็ นผลงานที่ มี
ลักษณะเหมือ นกนั ก บั แม่พิม พ์ทุกประการ และได้ภาพที่ เหมื อนกนั มี จานวนตั้งแต่ 2 ชิ้ นขึ้ นไป
การพิมพ์ภาพเป็ นงานที่พฒั นาต่อเนื่องมาจากการวาดภาพ ซึ่ งการวาดภาพไม่สามารถสร้า งผลงาน
2 ชิ้น ที่มีลกั ษณะเหมือนก ันทุกประการได้ จึงมีการพัฒนาการพิมพ์ข้ ึ นมาชาติ จี นถือว่า เป็ นชาติ แ รก
ที่นาเอาวิธีการพิมพ์มาใช้อย่างแพร่ หลายมานานนับพันปี จากนั้นจึ งได้แ พร่ ห ลายออกไปในภูมิภาค
ต่ า ง ๆ ของโลก ชนชาติ ท างตะวันตกได้พฒั นาการพิม พ์ภาพขึ้ นมาอย่า งมากมาย มีการนาเอา
เครื่ องจักรกลต่ า ง ๆ เข้า มาใช้ในการพิมพ์ ทาให้การพิมพ์มีการพัฒนาไปอย่า งรวดเร็ ว ในปั จจุ บัน
การพิมพ์ภาพมีองค์ประกอบที่ สาคัญดังนี้
1. แม่พิมพ์ เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการพิมพ์
2. วัสดุที่ใช้พิมพ์ลงไป
3. สีที่ใช้ในการพิมพ์
4. ผูพ้ ิมพ์
ประเภทของการพิมพ์ การพิมพ์แบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการพิมพ์ ได้ 2 ประเภท คือ
1.1 ศิลปภาพพิมพ์ (GRAPHIC ART) เป็ นงานพิมพ์ภาพเพื่อให้เกิด ความสวยงาม
เป็ นงานวิจิตรศิลป์
1.2 ออกแบบภาพพิมพ์ (GRAPHIC DESIGN) เป็ นงานพิมพ์ภาพประโยชน์ใช้สอย
นอกเหนือไปจากความสวยงาม ได้แก่ หนังสือต่าง ๆ บัตรต่าง ๆ ภาพโฆษณา ปฏิ ทิน ฯลฯ จัด เป็ น
งานประยุกต์ศิลป์
2. แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ์ ได้ 4 ประเภท คือ
2.1 แม่พิมพ์นูน (RELIEF PROCESS) คื อ กระบวนการพิมพ์ที่พิมพ์จากผิว ส่ ว นที่
อยู่สูง บนแม่พิ ม พ์ ดังนั้นส่ ว นที่ ถู กแกะเซาะออกไปหรื อ ส่ ว นที่ เ ป็ นร่ องลึก ลงไปจะไม่ ถู กพิ ม พ์
ซึ่งแม่พิมพ์ในลักษณะนี้ เช่ น แม่พิมพ์แ กะไม้ แม่พิมพ์แ กะยาง แม่พิมพ์กระดาษแข็ง แม่พิมพ์ว สั ดุ
เมื่อเวลาพิมพ์แม่พิมพ์เหล่านี้จะใช้เครื่ องมือประเภทลูกกลิ้ง ลูกประคบหนัง ทาหมึกลงบนส่ ว นนู น
ของแม่พิมพ์ แล้วนาไปพิมพ์ลงบนกระดาษอาจจะพิมพ์ ด้ว ยมือหรื อแท่ นพิมพ์ หมึกก็ติด กระดาษ
เกิดเป็ นรู ปขึ้นมา
2.2 แม่พิมพ์ร่องลึก (INTAGLIO PROCESS) เป็ นการพิมพ์โดยให้สีอยู่ในร่ องที่
ทาให้ลึกลงไปของแม่พิมพ์โดยใช้แผ่นโลหะทาเป็ นแม่พิมพ์ (แผ่นโลหะที่ นิยมใช้คื อแผ่นทองแดง)
และท าให้ลึ ก ลงไปโดยใช้น้ ากรดก ดั ซึ่ งเรี ย กว่ า ETCHING แม่ พิ ม พ์ร่อ งลึ ก นี้ พัฒนาขึ้ นโดย
ชาวตะวันตก สามารถพิมพ์งานที่ มีค วามละเอียด คมชัด สู ง สมัยก่อนใช้ในการพิมพ์ห นังสื อพระ
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คัมภีร์ แผนที่ เอกสารต่ า ง ๆ แสตมป์ ธนบัตร ปั จจุ บันใช้ในการพิมพ์งานที่ เป็ นศิลปะและธนบัตร
2.3 แม่ พิม พ์พ้ื น ราบ (PLANER PROCESS) เป็ นการพิม พ์โ ดยให้ สีติ ด อยู่บ น
ผิวหน้าที่ราบเรี ยบของแม่พิมพ์ โดยไม่ตอ้ งขุดหรื อแกะพื้นผิวลงไปแต่ใช้สารเคมีเข้า ช่ ว ย ภาพพิมพ์
ชนิ ด นี้ ได้แ ก่ ภาพพิมพ์หิ น (LITHOGRAPH) การพิม พ์ออฟเซท (OFFSET) ภาพพิมพ์กระดาษ
(PAPER-CUT) ภาพพิมพ์ครั้งเดียว (MONOPRINT)
2.4 แม่พิมพ์ฉลุ (STENCIL PROCESS) เป็ นการพิมพ์โดยให้สีผ่ า นทะลุช่องของ
แม่พิมพ์ลงไปสู่ ผลงานที่ อยู่ด ้า นหลัง เป็ นการพิมพ์ชนิ ด เดี ยวที่ ไ ด้รูปที่ มีด ้า นเดี ยวกนั กบั แม่พิม พ์
ไม่กลับซ้า ย เป็ นขวา ภาพพิม พ์ชนิ ด นี้ ได้แ ก่ภ าพพิม พ์ฉลุ (STENCIL) ภาพพิ มพ์ตะแกรงไหม
(SILK SCREEN) การพิมพ์อดั สาเนา (RONEO) เป็ นต้น
ศิลปะสื่ อผสม (Mixed Media Art)

นายพูทัย หมื่นพันธ์, บันทึกพระเจ้าแผ่นดิน 2, พ.ศ. 2550 กมล ทัศนาญชลี, Buddha Footprint, พ.ศ. 2525

ค าว่า ศิ ลปะสื่ อ ประสม หรื อศิ ลปะสื่ อ ผสม หมายถึง ผลงานที่ มนุ ษย์สร้า งสรรค์ข้ ึ น
โดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์ หลาย ๆ แขวงมาผสมผสานทาให้เกิด ผลงาน
ที่อยูใ่ นชิ้นเดียวก ัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์ สะเทื อนใจของผูส้ ร้า ง
ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่ น วัสดุ จากพืช สัตว์ และ
แร่ วัสดุสงั เคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็ นต้นศิลปะสื่อผสม ซึ่ ง สื่ อผสม เป็ นผลงานศิลปะในด้า น
วิจิตรศิลป์ ในการนาสื่อมากกว่าสองสื่อ หรื อศิลปะมากกว่า สองแขนงมารวมกนั ขึ้ นไปมาสร้า งเป็ น
งานชิ้นเดียวก ัน โดยนิยมใช้สื่อที่แตกต่างก ัน มานาจุดเด่นของแต่ละสื่อมาใช้ร่วมก ัน
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วงจรสี (Colour Circle)

สีข้นั ที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน
สีข้นั ที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีข้ นั ที่ 1 หรื อแม่สีผสมกนั ในอัตราส่ ว นที่ เท่ า กนั จะทาให้เกิด
สีใหม่ 3 สี ได้แก่
สีแดง ผสมก ับสีเหลือง ได้สีสม้
สีแดงผสมก ับสีน้ าเงิน ได้สีม่วง
สีเหลืองผสมก ับสีน้ าเงิ น ได้สีเขียว
สีข้นั ที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีข้ นั ที่ 1 ผสมก ับสีข้ นั ที่ 2 ในอัตราส่ ว นที่ เท่ า กนั จะได้สีอื่น ๆ
อีก 6 สี คือ
สีแดง ผสมก ับสีสม้ ได้สีสม้ แดง
สีแดงผสมก ับสีม่วง ได้สีม่วงแดง
สีเหลืองผสมก ับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง
สีน้ าเงิน ผสมก ับสีเขียว ได้สีเขียวน้ าเงิน
สีน้ าเงินผสมก ับสีม่วง ได้สีม่วงน้ าเงิน
สีเหลืองผสมก ับสีส้ม ได้สีสม้ เหลือง
สี ต รงข้ า ม หรื อ สี ต ัด กนั หรื อสี คู่ ป ฏิ ปัก ษ์ เป็ นสี ที่ มี ค่ า ความเข้ม ของสี ตัด กนั อย่า ง
รุ นแรง ในทางปฏิบตั ิไม่นิยมนามาใช้ร่ว มกนั เพราะจะทาให้แ ต่ ละสี ไม่สดใส เท่ า ที่ ค วร การนาสี
ตรงข้ามก ันมาใช้ร่วมก ัน อาจกระทาได้ดงั นี้
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1. ปริ มาณของสีที่เกิดจากการตัดก ันจะต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ท้ งั หมดในภาพ
2. การใช้สีตดั ก ันต้องมีสีใดสีหนึ่ง 80% และอีกสีหนึ่ง 20% โดยประมาณ
3. ถ้าหากต้องใช้สีคู่ตดั ก ัน โดยมีเนื้อที่เท่า ๆ ก ัน จะต้องลดความเข้มของสี (Intensity)
ของสีใดสีหนึ่ง หรื อทั้งสองสีลง
หลักการจัดองค์ ประกอบทางทัศนศิลป์

จักรพันธุ์ โปษยกฤต, กินรีรา, พ.ศ.2553

ถวัลย์ ดัชนี, อนาคต, พ.ศ. 2535

หลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Composition) คื อ การนาเอาทัศนธาตุ ได้แ ก่
จุ ด เส้น รู ปร่ า ง รู ปทรง น้ า หนักอ่อนแก่ บริ เวณว่า ง สี และพื้นผิว มาจัด ประกอบเข้า ด้ว ยกนั
จนเกิด ความพอดี เหมาะสม ทาให้งานศิลปะชิ้ นนั้นมีคุ ณ ค่ า อย่า งสู งสุ ด ประกอบด้ว ยหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
1. เอกภาพ (Unity)
การรวมกลุ่ ม ก อ้ นไม่ แ ตกแยกกระจัด กระจายไปคนละทิ ศ ทางจนท าให้ ข าด
ความสัมพันธ์ก ัน ในทางทัศนศิลป์ เอกภาพยังเป็ นส่ ว นที่ แ สดงให้เห็ นถึงเนื้ อหาเรื่ องราวที่ ต ้องการ
แสดงอย่างชัดเจนด้วย
2. ความสมดุล (Balance)
คื อ เป็ นการนาเอาส่ ว นประกอบที่ มีรู ปลักษณะเหมือ นก นั มาจัด องค์ ประกอบ
รวมเข้าด้วยก ันให้ประสานกลมกลืนเกิดการถ่วงน้ าหนักขององค์ ประกอบส่ ว นต่ า ง ๆ ในลักษณะที่
พอเหมาะพอดีจนรู ้สึกว่ามีความสมดุ ลอาจด้ว ยการจัด วางต าแหน่ งที่ ต้ งั ช่ องไฟ ระยะห่ า ง อัตรา
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จ านวน ขนาดรู ปร่ า ง และน้ า หนักอ่อนแก่ ฯลฯ ที่ เหมือนกนั หรื อเท่ า ๆ กนั จนเกิด เป็ นเอกภาพ
เดียวก ัน
3. จุดสนใจหรือการเน้ น (Emphasis)
ส่วนที่สาคัญที่สุดของภาพที่ตอ้ งการแสดง ซึ่งนาไปสู่ การบอกเล่า เนื้ อหาของภาพ
ทั้งหมดหรื อเป็ นจุดที่ดึงดูดความสนใจให้มอง ในทางทัศนศิลป์ จุดสนใจควรมีเพียงจุ ด เดี ยว ซึ งอาจ
เป็ นส่ ว นที่ แ สดงความสาคัญหรื อมีสีสันสดใสที่ สุด นอกจากนั้นยังเน้นให้เกิด จุ ด สนใจด้ว ยการ
สร้า งความแตกต่ า งขึ้ นในภาพ จุ ด สนใจไม่จาเป็ นจะต้องอยู่จุด กึ่งกลางเสมอไป อาจอยู่ส่ว นใด
ส่วนหนึ่งของภาพก็ได้
4. ความกลมกลืน (Harmony)
เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดของการจัด องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เพราะความกลมกลืน
จะทาให้ภาพงดงาม และนาไปสู่เนื้อหาเรื่ องราวที่นาเสนอ
5. จังหวะลีลา
หมายถึง การเคลื่อนไหวที่ เกิด จาการซ้ ากนั ขององค์ประกอบ เป็ นการซ้ า ที่ เป็ น
ระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่ างเท่าๆ ก ัน มาเป็ นระเบี ยบที่ สูงขึ้ น ซับซ้อนขึ้ นจนถึงขั้นเกิด
เป็ นรู ปลักษณะของศิลปะ โดยเกิด จากการซ้ า ของหน่ ว ย หรื อการสลับกนั ของหน่ ว ยกบั ช่ องไฟ
หรื อเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องก ันของเส้น สี รู ปทรง หรื อน้ าหนัก
หลักการวิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์
ขั้นที่ 1 การบรรยาย ผูว้ ิเคราะห์งานศิลปะจะสารวจดูสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏแก่สายตาผูด้ ู ใน
ทันทีทนั ใด ได้แก่ เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิว แสงเงา และวิเคราะห์ ถึงเทคนิ ค วิธีการที่ ผูด้ ู คิ ด ว่า
เป็ นวิธีการหรื อเทคนิคที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะชิ้นนั้น
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ โ ครงสร้า ง ผูว้ ิ เคราะห์ จ ะเชื่ อ มโยงสัมพันธ์สิ่ง ที่ ผูว้ ิเคราะห์ ไ ด้
สารวจไว้ในขั้นแรกคุณภาพของเส้นสีรูปร่ างรู ปทรง เพื่อให้เกิด การรับรู ้ถึงองค์ประกอบทางศิลปะ
ของผลงานนั้นซึ่งจะเป็ น “ข้อมูล” ให้ก ับการตีความและตัดสินผลงานต่อไป
ขั้นที่ 3 การตีความ ผูว้ ิเคราะห์จะกล่า วหรื อแถลงถึงความหมายของผลงานศิลปะที่ มี
ต่ อตนความหมายของศิ ลปะในที่ น้ ี หมายถึง ความหมายของศิ ลปะที่ มี ต่ อชี วิต ความเป็ นอยู่ข อง
มนุษย์โดยทัว่ ๆ ไปในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิเคราะห์อาจหาข้อสันนิ ษฐานที่ เกีย่ วกบั ความคิ ด หรื อหลักการที่
สามารถช่วยยืนยันว่าทาไมผลงานศิลปะนั้นมีผลต่อความคิดเห็นของตนเช่นนั้น
ขั้นที่ 4 การประเมินหรื อ ตัด สิ น งานศิล ปะ เป็ นขั้น ตอนที่ จ าเป็ นต้อ งมีก ารสื บ สวน
ตรวจสอบถึงเจตนา และผลที่เกิดของงานศิลปะชิ้ นนั้น โดยการเปรี ยบเที ยบกบั งานศิลปะชิ้ นอื่นที่
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คล้ายคลึงก ันพิจารณาว่ามันเหมือนหรื อต่างก ับงานศิลปะชิ้นอื่นในยุคสมัยเดียวกนั เช่ นไร เฟลด์แ มน
เน้นว่า การตัด สิ นผลงานศิลปะอย่า งมีสุนทรี ยภาพนั้นจะต้องมีเหตุ มีผล และใช้ห ลักเกณฑ์อย่า งมี
คุณธรรม เพราะการตัดสินนั้นเป็ นปฏิบตั ิการที่สูงส่ง
ศิลปะเรอเนสซอง

Michelangelo Buonarroti, Pieta, c. 1498-1499

Michelangelo Buonarroti, David, c. 1501-1504

Michelangelo Buonarroti, The Last Judgement, c. 1536–1541

ศิลปะเรอเนสซอง มี ต ้นกาเนิ ด ขึ้ นในเมืองฟลอเรนซ์ ข องอิ ต าลี อยู่ในช่ ว ง “ยุค ฟื้ นฟู
ศิลปะวิทยาการ” ศิลปะเรอเนสซองเป็ นผลมาจากการนาหลักการปรัชญาความรู ้ในสุ นทรี ยภาพ
ดั้ง เดิ ม จากศิล ปะคลาสสิ ค ของกรี ก และโรมัน กลับ มาใช้อีก ครั้ง หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นสมัยแห่ งการใช้
พุท ธิ ปั ญญาในการสร้า งสรรค์ ผลงาน ค านึ งถึ ง หลักเหตุ ผลความเป็ นจริ ง ในธรรมชาติ แต่ เ น้น
ความสาคัญของลักษณะเฉพาะบุคคล ศิลปะเรอเนสซองภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่มบุ ค คลผูม้ ีอานาจ
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ในสังคมทาให้ ศิลปกรรมพัฒ นาเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่า งสู ง และได้แ พร่ สะพัด ไปสู่ ป ระเทศต่ า ง ๆ
ทัว่ ยุโรป ศิลปะเรอเนสซองแบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลาได้แก่
เรอเนสซอง สมัยเริ่ มต้นตั้งแต่ ต ้นคริ สต์ศตวรรษที่ 14 เป็ นช่ ว งที่ ศิลปิ นพยายามสลัด
อิทธิ พ ลศิลปกรรมแบบกอธิ ค และไบแซนไทน์ออกไปและสร้ า งรู ป แบบทางศิ ลปกรรมโดยหั น
กลับมายึดหลักทฤษฎีแนวมนุษยนิยมในสมัยกรี กและโรมัน ศิลปิ นได้สร้า งพัฒนาการทางศิลปะใน
สาขาต่ า งๆอย่า งชัด เจนสถาปั ต ยกรรมนารู ปแบบของโรมันมาต่ อเสริ ม โดยมุ่งเน้นโครงสร้า งที่
ใหญ่โตโอ่อ่า สง่ า งามด้า นประติ มากรรมเน้นความเหมื อนจริ ง ตามสัด ส่ ว นและใส่ ค วามนุ่ มนวล
มีชีวิตชีวามากขึ้นส่วนด้านจิตรกรรมมีพฒั นาการในเรื่ องการใช้สีแ สงเงาและหลักทัศนี ยภาพอย่า ง
ถูกต้องสวยงาม
เรอเนสซอง สมัยรุ่ งเรื องหรื อยุค ทองตั้งแต่ ต ้นคริ สต์ศตวรรษที่ 15 เป็ นช่ ว งที่ กรุ งโรม
กลายเป็ นศูนย์กลางศิลปกรรมและศิลปิ นต่ า งๆได้ผ่า นการบ่ มเพาะฝี มือและสติ ปัญญามาจากสมัย
เริ่ ม ต้น ได้ พ ัฒ นาถึ ง จุ ด สุ ด ยอดสร้ า งสรรค์ เ ป็ นผลงานศิ ล ปกรรมที่ ก า้ วหน้า มากที่ สุ ด ในยุค นี้
สถาปั ต ยกรรมยังคงเน้นความใหญ่ โตหรู ห ราโดยยึด รู ปแบบคลาสสิ ค ของกรี ก และโรมันอย่า ง
เคร่ งครัดและประยุกต์ให้เข้าก ับจุดมุ่งหมายการใช้งานอย่า งลงตัว ประติ มากรรมให้ค วามสาคัญกบั
ความงดงามเหมือนจริ งอันสมบู รณ์ แ บบทุ กรายละเอียดและด้า นจิ ตรกรรมก็ถึงพร้อมด้ว ยเทคนิ ค
วิธีการในแบบเฉพาะตัวของศิลปิ นที่เน้นความนุ่ มนวลพลิ้ว ไหวสร้า งมิติ บรรยากาศด้ว ยสี แ สงและ
เงาอย่างประณี ตศิลปิ นสาคัญในยุคนี้ ได้แก่ ดาวิซีมิเคลันเจโล และราฟาแอล
ประวัติของมิเคลันเจโล

มิเคลันเจโล ประติ ม ากรผูย้ ิ่งใหญ่ชาวฟลอเรนซ์ได้รั บการยกย่องว่า มีค วามโดดเด่ น
มากที่ สุด จากผลงานแกะสลัก หิ น อ่ อนรู ป เปลื อยขนาดเท่ า คนจริ ง ของเทพแบคคุ ส (Bacchus)
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เทพเจ้า แห่ ง สุ ร าเมรัย สู ง 2.3 เมตรได้อย่า งงดงามนอกจากนี้ ยังมี ผลงานแกะสลัก หิ นอ่ อนรู ป
“ปิ เอต้า ” (Pieta) และเดวิด เป็ นต้น มิเคลันเจโล ยังสามารถสร้า งสรรค์ผลงานจิ ตรกรรมได้อย่า ง
ยอดเยีย่ มไม่แ พ้กนั เช่ น การวาดภาพลงบนเพดานโบสถ์ ซึ่ งมีลกั ษณะโค้งภาพมีเรื่ องราวเกีย่ วกบั
ต านานของบุ ค คลที่ เชื่ อมโยงกบั พระผู ้เป็ นเจ้า ในพระคัม ภีร์ค ริ ส ต์ศาสนา ผลงานจิ ตรกรรมของ
มิเ คลัน เจโล เต็ม เปี่ ยมไปด้ว ยพลัง แห่ ง จิ น ตนาการอันตระการตาถึ ง พร้ อ มด้ว ยฝี มือ และความ
สร้างสรรค์อนั บรรเจิดจนได้รับการยกย่องให้เป็ นผลงานจิตรกรรมที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดภาพหนึ่งของโลก
เรอเนสซอง สมัยปลายเริ่ มตั้งแต่ เข้า สู่ ช่ว งกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 วงการศิลปะใน
ช่วงเวลานี้มีความขัดแย้งกนั ด้า นอุด มคติ การสร้า งสรรค์ศิลปะจึ งแยกออกเป็ นหลายแนวทางเรี ยก
ศิลปกรรมในช่วงนี้ว่า “ศิลปะแมนเนอริ สม์” ซึ่ งมีลกั ษณะผิด แผกไปจากเดิ มในด้า นสถาปั ตยกรรม
ไม่ปรากฏชัดนักยังคงยึดแบบอย่า งมาจากเรอเนสซองสมัยรุ่ งเรื องแต่ เพิ่มเติ มความหรู ห รามากขึ้ น
ส่วนประติมากรรมมีการขยายสัดส่วนให้ผิดผันไปจากธรรมชาติ ให้อ่อนช้อยมากขึ้ นด้า นจิ ต รกรรม
เน้นสร้างลีลาและบรรยากาศให้ดูอ่อนไหวกระจัด กระจายสัด ส่ ว นเบี่ ยงเบนพร้อมจะคลี่ค ลายไปสู่
ศิลปะรู ปแบบใหม่
ศิลปะลัทธิเรียลลิสม์ (Realism)

Edouard Manet, A Bar at the Folies-Bergère, C. 1882 Edouard Manet, The Luncheon on the Grass, C.1862-1863

ศิลปะเรี ยลลิสม์ เกิดขึ้นในฝรัง่ เศสโดยเป็ นการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ ชัด เจนของกลุ่ม
จิตรกรและประติมากรในราวปี ค.ศ. 1830-1880 มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุ งปารี สก่อนจะแพร่ ค วามนิ ยม
ออกไปในระดับสากลในทางประวัติ ศาสตร์ ศิลป์ นั้น “เรี ยลลิสม์” ใช้เรี ยกการสร้า งสรรค์ผลงาน
ศิลปะของศิลปิ นกลุ่มหนึ่งที่นาเสนอให้เห็นสภาพ “ความเป็ นจริ ง ” ในสังคมปั จ จุ บันขณะนั้นศิลปะ
และผูส้ ร้างงานในแนวนี้เรี ยกว่า “เรี ยลลิสม์” (Realist) ซึ่งมีนยั แตกต่างจาก “ศิลปะแบบเหมือนจริ ง ”
(Realistic) อัน เป็ นการลอกเลี ยนความเหมือ นจริ งในธรรมชาติ ห รื อ เรี ยกว่ า “ธรรมชาติ นิย ม”
(Naturalism) ที่มุ่งถ่ายทอดลักษณะทิวทัศน์ธรรมชาติมากเป็ นพิเศษ
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ลัทธิเรี ยลลิสม์เป็ นกลุ่มที่ยดึ หลักความเป็ นจริ งที่ เกิด ขึ้ นมุ่งเน้นเรื่ องความเหลื่อมล้า ใน
สัง คมโดยเฉพาะกลุ่ ม คนชนชั้น ล่ า งสถาปั ต ยกรรมไม่ มี รู ป แบบเฉพาะตัว เป็ นการผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมจากที่ต่าง ๆ มาประยุกต์และใช้วิทยาการใหม่ๆเข้ามาใช้เป็ นโครงสร้า งเช่ นเหล็กหล่อ
และกระจกเป็ นต้นด้า นประติ มากรรมยังคงมีอิทธิ พลของประติ มากรรมคลาสสิ ค และโรแมนติ ค
ผสมอยูแ่ ต่เนื้อหาเริ่ มแสดงออกเกีย่ วก ับชีวิตของสามัญชนมากขึ้น
ประวัติของเอดัวร์ มาเน่

เอดัว ร์ มาเน่ เป็ นจิ ต รกรสมัย อิ ม เพรสชัน นิ ส ม์ ค นส าคัญ ของประเทศฝรั่ ง เศสใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 มีความสาคัญในการเขี ย นภาพสี น้ า มัน ผูเ้ ป็ นจิ ตรกรคนแรกในคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 19 ที่เขียนภาพเกีย่ วก ับชีวิตประจาวันของคนทัว่ ไป มาเน่ เป็ นจิ ต รกรคนสาคัญที่ มีบทบาทในการ
เปลี่ยนจากการเขี ยนภาพแบบเหมือนจริ ง (Realism) ไปเป็ นแบบอิมเพรสชันนิ สม์ ภาพ “อาหาร
กลางวันบนลานหญ้า” (Le déjeuner surl'herbe) และ “โอลิมเปี ย” (Olympia) งานชิ้นเอกสองชิ้ นของ
มาเน่เป็ นงานที่ทาให้เกิดมีความเห็นขัดแย้งก ันมากและเป็ นจุ ด ที่ ทาให้จิ ต รกรหนุ่ ม ๆ รุ่ นนั้นเริ่ มหัน
มาวาดภาพอิมเพรสชัน นิ สม์ซ่ ึ ง ในปั จจุ บันถื อก นั ว่า เป็ นจุ ด สาคัญของศิ ลปะที่ แ ยกมาเป็ นศิ ลปะ
สมัยใหม่
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ศิลปะลัทธิโพสต์อิมเพรสชั นนิสม์ (Post-Impressionism)

Vincent Van Gogh, Starry Night, c. 1889

Vincent Van Gogh, Wheat Field with Crows, c. 1890

จิตรกรรมลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ หรื ออิมเพรสชันนิ สม์ในยุค หลังพัฒนาการใช้สี
ที่ร้อนแรงสดใสเส้นชัดเจน และเปลี่ยนแปลงรู ปทรงจากเดิ มหรื อตัด ทอนให้ง่า ยขึ้ นเน้นการแสดง
อารมณ์ของจิตรกรมากขึ้นจิตรกรสาคัญ ได้แ ก่ ตู ลูสโลเตรคเซซาน,โกแกง และวินเซนต์ ฟานก๊อก
(Vincent Van Gogh) จิตรกรชาวดัตซ์ ถนัดในการใช้เส้นที่ มีพลังใช้สีสดเข้ม และตัด กนั เพื่อแสดง
ความรู ้สึกอย่างมีความหมายผลงานส่วนใหญ่เป็ นภาพธรรมชาติ และภาพหุ่ นนิ่ งมีการตวัด ฝี แปรง
เป็ นเส้นหนาเห็ นรอยอย่า งชัด เจนฟานก๊อกหมกหมุ่นกบั การวาดภาพจนประสบปั ญหาภาวะทาง
อารมณ์ เขาจึงมักแสดงความรู ้สึกของตนลงไปในภาพด้ว ยสี สันอันจัด จ้า น และริ้ ว รอยฝี แปรงบน
พื้นผิวที่นูนเด่น
ประวัติของวินเซนต์ แวน โก๊ ะ

วินเซนต์ แวน โก๊ะ เกิด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ปี ค.ศ. 1853 ที่ ซันเดิ รท์ ย่า นบราแบรนท์
ในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ วิน เซนต์ เ ป็ นบุ ตรชายคนโต บิ ด าเป็ นนักบวชนิ ก ายโปรแตสแตนท์
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เมื่ อ แวนโก๊ะ อายุไ ด้ 16 ปี เขาได้ไ ปฝึ กงานขายภาพศิ ลปะที่ ฮู เ ก น้ ท์ เขาทางานขายภาพทั้ง ใน
ลอนดอน และปารี สไปจนกระทั่ง ถึงปี ค.ศ. 1876 วินเซนต์ แวน โก๊ะ ใช้ชีวิ ตในตัว เมืองปารี ส
ได้สักพักก็เริ่ มเบื่ อ เขาจึ งออกจากปารี สไป ในปี ค.ศ. 1888 เพื่อไปยังเมืองอาเรสทางตอนใต้ข อง
ฝรั่งเศษ ที่ เมื องอาเรสนั้น แวน โก๊ะ ได้เ ช่ า บ้า นหลังหนึ่ ง แล้ว ตกแต่ งบ้า นด้ว ยสี เหลื องทั้งหมด
เขาหวังที่ จ ะตั้งกลุ่ม ศิล ปิ นอิมเพรสเช่ น นิ สท์ ข้ ึ น ในเดื อนตุ ล าคม จอร์ จี น ส์ ได้มาอยู่ร่ ว มกบั เขา
แต่ ความสัมพันธ์ข องคนทั้งสองก็ต ้องขาดสะบั้นลงในคื นวันคริ สตมาส อีฟจอร์ จี นส์ ได้โต้เถียง
อย่างรุ นแรงก ับ แวน โก๊ะ ทาให้แวน โก๊ะ เกิดบ้าเลือดขึ้นมาแล้ว ตัด ใบหู ข องตัว เอง ทาให้จ อร์ จี นส์
จากไป และตัวของเขาเองต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การแสดงอาการต่ าง ๆ ของ แวน โก๊ะ
นั้นทาให้เห็นถึงสภาพจิ ต ใจและประสาทที่ ผิด ปกติ ในที่ สุด เขาก็ต ้องเข้า ไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้า
เป็ นเวลา 1 ปี เต็ ม เมื่อ แวน โก๊ะ ออกจากโรงพยาบาล เขาได้ไ ปอาศัยอยู่กบั ศิล ปิ น นัก ฟิ สิ ก ส์
ได้ประมาณ 2 เดือน และในวันที่ 27 กรกฎาคมของปี ค.ศ. 1890 เขาได้ยิงตัว เอง และเสี ยชี วิตในอีก
2 วันต่อมา
ศิลปะไทยร่ วมสมัย

จักรพันธุ์ โปษยกฤต, กินรีรา, พ.ศ. 2553

จักรพันธุ์ โปษยกฤต, สุวรรณหงส์ชมถ้าเพชรพลอย, พ.ศ. 2540

จากประวัติศาสตร์ชาติ ไทย นับตั้งแต่ สมัยสุ โขทัยเรื่ อยมาจนถึงต้นกรุ งรัต นโกสิ นทร์
งานศิลปกรรมไทยถูกสร้างสรรค์อยูบ่ นพื้นฐานความเชื่ อเกีย่ วกบั พระพุทธศาสนาและเรื่ องราวจาก
วรรณคดี ก ารคลี่ค ลายของศิล ปกรรมไทยสู่ ศิล ปะสมัยใหม่ น้ ัน มิ ได้เกิด ขึ้ น อย่า งฉั บ พลัน แต่ มี
ลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกเข้า สู่ ประเทศไทยมาตั้งแต่ สมัยอยุธ ยา
ในสมัย นั้น ได้มีก ารติ ด ต่ อ การค้า ก บั ชาวตะวัน ตกหลายชาติ เช่ น ฝรั่ ง เศส ฮอลัน ดา ซึ่ งความ
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เจริ ญก ้าวหน้าในศิลปะสมัยใหม่ได้พฒั นาปรับตัว เองอย่า งรวดเร็ ว จากรู ปแบบศิลปะไทยโบราณ
ไปสู่ทศั นะอุดมคติ กา้ วสู่ รูปแบบแนวผสมผสานตะวันตกอันหลากหลายตามแนวคิ ด และทัศนะ
ของศิ ลปิ นไทย การสร้ า งสรรค์ง านศิ ลปะได้รับ กระแสอิท ธิ พลของศิ ลปะตะวันตก ซึ่ งมี ผลต่ อ
แนวคิ ด และการพัฒ นารู ป แบบของศิ ล ปิ นไทยนาไปสู่ ก ารค้น หาแนวทางการสร้ า งสรรค์ ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตนมากกว่าการลอกเลียนแบบ
ประวัติของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

อาจารย์จกั รพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อ วันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2486 ที่ กรุ งเทพมหานคร
บุ ต รนายชุ บและนางสว่า งจันทร์ โปษยกฤต ระยะแรกเข้า ศึ กษาต่ อที่ โรงเรี ย นวชิ ราวุ ธวิท ยาลัย
จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจาปี พุทธศักราช 2543 ได้รับการยกย่องเป็ น 1 ใน 52 นายช่ า งเอก ในรอบ
200 ปี แห่ งกรุ งรัตนโกสินทร์ อาจารย์เป็ นศิลปิ นอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิ ต รกรรมทั้งแบบไทย
ประเพณี และศิลปะร่ ว มสมัย มีเอกลักษณ์ เป็ นของตนเอง อีกทั้งผลงานอื่น ๆ ได้แ ก่ งานพุทธศิลป์
ประเภทจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ เช่น โบสถ์วดั ตรี ทศเทพวรวิหารวัดเขาสุ กมิ งานประติ มากรรมไทย
เช่น ประติมากรรมรู ปเจ้าเงาะก ับเด็กเลี้ยงควาย จากเรื่ องสังข์ทอง พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ อุทยานพระบรมราชานุ สรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศหล้า นภาลัย
จังหวัดสมุทรสงคราม งานหุ่ นกระบอก เช่ น หุ่ นกระบอกเรื่ องสามก๊กลิลิตตะเลงพ่า ย งานซ่ อมหุ่ น
วังหน้า เป็ นต้น
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การสร้ างสรรค์ งานศิลปะของศิลปิ น
การสร้างสรรค์ทางศิลปะ หมายถึง การนาเสนอสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในทาง
ศิลปะสามารถกระทาโดยการนาวิธีจัด รู ปแบบองค์ประกอบศิลปะโดยใช้ทัศนะธาตุ เช่ น เส้น สี
น้ าหนัก พื้นผิว รู ปร่ าง รู ปทรง เป็ นสื่อในการถ่ายทอด และผ่า นเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ในทางจิ ต รกรรมอาจ
ใช้ ดินสอสี สีน้ ามัน สีน้ า สีอะครายลิค สีฝุ่น หรื อเทคนิคผสมการสร้า งสรรค์จ ะประสบความสาเร็ จ
เป็ นผลงานได้ นอกจากต้องอาศัย ความคิ ด สร้า งสรรค์เป็ นตัว ก าหนดแนวทางและรู ปแบบแล้ว
ยังต้องอาศัยสามารถที่ยอดเยีย่ มของศิลปิ น ซึ่ งเป็ นความสามารถเฉพาะตน เป็ นความชานาญที่ เกิด
จากการฝึ กฝนและความพยายามอันน่าทึ่งเพราะฝี มืออันเยี่ยมยอดจะสามารถสร้า งสรรค์ผลงานที่ มี
ความงามอันเยี่ยมยอดได้ นอกจากนี้ ยงั ต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ ต่า งๆ มาใช้ในการสร้า งสรรค์ด ้ว ย
เช่ นกนั วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้ า งสรรค์แ บ่ งออกเป็ นวัตถุดิบที่ ใช้เป็ นสื่ อ ในการแสดงออก และ
เครื่ องมื อที่ ใช้สร้ า งสรรค์ ให้เกิด ผลงาน ตามความชานาญของศิลปิ นแต่ ละคน แนวทางในการ
สร้ า งสรรค์ งานศิ ลปะของศิ ลปิ นแต่ ล ะคนอาจมีที่ ม าจากแนวทางที่ ต่ า งกนั บางคนได้รั บแรง
บันดาลใจจากความงาม ความคิด ความรู ้สึก ความประทับใจ แต่บางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปะ
เพื่อแสดงออกถึงฝี มืออันเยีย่ มยอดของตนเอง เพื่อประกาศความเป็ นเลิศอย่า งไม่มีที่เปรี ยบปานโดย
ไม่เน้นที่เนื้อหาของงาน และบางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปะจากการใช้ว สั ดุ ที่สนใจ โดยไม่เน้น
รู ปแบบและแนวคิดใด ๆ เลยก็ได้
กระบวนการสร้ างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์
ศิลปิ นจะเริ่ มจากกระบวนการคิดและปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1. วางกรอบแนวทางจากความคิ ด รวบยอด (Concept) ในการสร้า งสรรค์ จ ากสิ่ ง ที่
ประทับใจ แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น เพียง 1 ประเด็น
2. ศึกษา ค้นคว้า ทาวิจัย (Research) หรื อจากผลงานของศิลปิ นที่ สร้า งสรรค์ผลงาน
ศิลปะเกีย่ วก ับเรื่ องนั้น ๆ โดยเฉพาะ
3. สรุ ปประเด็นทางานออกมากเป็ นลักษณะตัว เอง โดยการทดลองเทคนิ ค ที่ จะใช้ใน
การสร้างสรรค์
4. คัด เลือ กและสร้ า งสรรค์ผ ลงานที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะตนตามจุ ด ประสงค์ ที่ ว างไว้
หลาย ๆ ชิ้น
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แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิจัย

สาหรั บผู้เชี่ยวชาญและครู ผ้ สู อนทัศนศิล ป์
การวิจัย เรื่ องการพัฒนากิ จกรรมศิ ลปวิจารณ์ เพื่ อส่ งเสริมสุ นทรียะและการประเมินค่ า
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
แบบสัมภาษณ์น้ ีแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริ มสุ นทรี ยะ
และการประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คาชี้แจง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
1. วัน-เดือน-ปี ที่สมั ภาษณ์......................................................................................................
เวลาที่เริ่ มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ................................น. ถึง ...............................น.
สถานที่ ที่ทาการสัมภาษณ์...................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์........................................................33.....................................
เบอร์โทรศัพท์....................................................................................................................
ตาแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ..................................................................................................
สถานที่ทางาน....................................................................................................................
เพศ
...................ชาย
...................หญิง
อายุ...................ปี
วุฒิการศึกษา
.......ปริ ญญาตรี สาขา................................................มหาวิทยาลัย...................................
.......ปริ ญญาโท สาขา................................................มหาวิทยาลัย...................................
.......ปริ ญญาเอก สาขา................................................มหาวิทยาลัย...................................
.......อืน่ ๆ...........................................................................................................................
3. ประสบการณ์ดา้ นการสอน.............................ปี
ระดับชั้นที่สอน.......................................................................................................................
4. การบรรยาย/การอบรมสัมมนาทางวิชาการ/ประสบการณ์ดา้ นการทางานที่นอกเหนือจาก
การสอน
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่า สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ความคิดเห็นทั่วไป
1. ตามความเห็นของท่าน ผูเ้ รี ยนจะเกิดความรู ้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของความงาม
ด้านสุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์ ได้อย่างไร
...........................................................................................................................................................
2. ตามความเห็ นของท่ า น เกณฑ์ก ารคัด เลื อกกิจ กรรมที่ ถ่ า ยทอดสุ นทรี ย ภาพ ให้ผู ้เรี ยนเกิด
ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะได้อย่างไร
...........................................................................................................................................................
3. จากประสบการณ์ของท่าน การวิจารณ์ผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงความงามด้า นสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่า ควรเป็ นอย่างไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง
...........................................................................................................................................................
4. ตามความเห็นของท่าน กิจกรรมศิลปะวิจารณ์มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
เกิดการพัฒนาด้านสุนทรี ยะและการประเมินค่าหรื อไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
5. กิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะควรมีลกั ษณะใด และกิจกรรมศิลปะวิจารณ์
เพื่อส่งเสริ มการประเมินค่า ควรมีลกั ษณะใด
...........................................................................................................................................................
6. ตามความเห็นของท่าน ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่เกีย่ วเนื่องก ับสุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์ ที่ ผเู ้ รี ยน
ควรศึกษา มีเนื้อหาอะไรบ้าง และควรมีลาดับเนื้อหาการสอนอย่างไร
...........................................................................................................................................................
7. ตามความเห็นของท่าน ผูส้ อนควรนากระบวนการทางานศิลปะ (ศิลปะปฏิบตั ิ)
มาประกอบการเรี ยนการสอนศิลปวิจารณ์หรื อไม่ เพราะเหตุใด
...........................................................................................................................................................
8. ตามความเห็นของท่าน รู ปแบบวิธีการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ที่นามาใช้ในการสอน
เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า ควรมีรูปแบบอย่างไร
...........................................................................................................................................................
9. ตามความเห็นของท่าน เนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริ มสุ นทรี ยะและ
การประเมินค่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ควรเป็ นอย่างไร
...........................................................................................................................................................
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10. ตามความเห็นของท่าน ตัวอย่างผลงานศิลปะหรื อสื่อการสอนในลักษณะใดที่มี ความเหมาะสม
ต่อการฝึ กการวิจารณ์ของผูเ้ รี ยน เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า
...........................................................................................................................................................
11. ตามความเห็นของท่าน ในการวัดและประเมินผลกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะ
และการประเมินค่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ควรเป็ นอย่างไร
...........................................................................................................................................................
12. ตามความเห็นของท่าน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและ
การประเมินค่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เหมาะสมควรมีเวลาในการเรี ยนมากเท่าไหร่
เพราะอะไร
............................................................................................................................................................
13. ตามความเห็นของท่าน นักเรี ยนควรมีคุณสมบัติอย่างไรที่มีความจาเป็ นต่ อการวิจารณ์ผลงาน
ศิลปะ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมินค่า
............................................................................................................................................. ..............
14. ตามความเห็นของท่าน ในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและการประเมิน
ค่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่ า นมี ข ้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกีย่ วก บั การจัด กิจ กรรมศิ ล ปวิ จ ารณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ น ทรี ย ะ และ
การประเมินค่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หรื อไม่ อย่างไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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แบบประเมินสุ นทรียะ
คาชี้แจง
แบบประเมินสุนทรี ยะ ประกอบด้วย
1. ภาพผลงานศิลปะ ประเภทจิตรกรรม จานวน 2 ภาพ แบ่งเป็ นภาพผลงานศิลปะของ
ศิลปิ นไทย จานวน 1 ภาพ และศิ ลปิ นต่ า งประเทศ จานวน 1 ภาพ และภาพผลงานศิลปะ ประเภท
ประติมากรรม จ านวน 1 ภาพ ใช้สาหรับเป็ นตัว แทนภาพผลงานศิลปะในการตอบค าถามจากชุ ด
คาถาม
2. ชุดคาถาม ซึ่ งมีค าถามปลายเปิ ด 8 ค าถาม ตามแนวทางการใช้ค าถามทางทฤษฎี
พัฒนาการสุ นทรี ยภาพของ Michael J. Parson ใช้ส าหรับตอบค าถามร่ ว มกบั ภาพผลงานศิลปะ
จานวน 3 ภาพ เพื่อวัดระดับประสบการณ์ ทางสุ นทรี ยะของนักเรี ยน จ านวน 2 ครั้ง คื อ ก่อนเรี ยน
(Pre-test) 1 ครั้ง และหลังเรี ยน (Post-test) 1 ครั้ง โดยชุดคาถาม 8 คาถาม ประกอบด้วย (ค าถามตาม
มาตรฐานของ Michael J. Parson, 1987)
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ภาพผลงานศิลปะสาหรับประเมินสุ นทรียะผู้เรียน ตามทฤษฎีของ Michael J. Parsons
วิจารณ์ ก่อน

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Michelangelo Buonarroti
The Last Judgement
Fresco
1370 cm × 1200 cm
1536–1541

Michelangelo Buonarroti
David
Marble
17 ft.
1501-1504

วิจารณ์ หลัง

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Leonardo Da Vinci
The last supper
Tempera and oil on plaster
460 x 880 cm.
1495-1498

Michelangelo Buonarroti
Pieta
Marble
174 x 195 cm.
1498-1499
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วิจารณ์ ก่อน

ชื่อศิลปิ น
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาดผลงาน
ปี พ.ศ. ที่สร้าง

จักรพันธุ์ โปษยกฤต
สวมมงกุฏ
สีน้ ามัน
50.8x 63.5 ซม.
2534

วิจารณ์ หลัง

ชื่อศิลปิ น
ชื่อผลงาน
เทคนิค
ขนาดผลงาน
ปี พ.ศ. ที่สร้าง

จักรพันธุ์ โปษยกฤต
พระสรัสวดี
สีน้ ามัน
37.5 x 55 ซม.
2543
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แบบประเมินสุนทรี ยะ

Artist
Title
Type
Dimensions
Year

Michelangelo Buonarroti
The Last Judgement
Fresco
1370 cm × 1200 cm
1536–1541
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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนตอบความคิดเห็นลงในช่องว่าง
1. ข้อมูลผลงานศิลปะ
1.1 ชื่อศิลปิ น.........................................................................................
1.2 ชื่อผลงาน........................................................................................
1.3 เทคนิค............................................................................................
1.4 ขนาดผลงาน....................................................................................
1.5 ปี ค.ศ. ที่สร้าง...................................................................................

2. นักเรี ยนเห็นอะไรในภาพนี้

3.

4.

5.

6.

7.

8.

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพนี้
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ภาพนี้เกีย่ วข้องก ับเรื่ องราวอะไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
นักเรี ยนคิดว่าสีในภาพนี้เป็ นอย่างไร เป็ นสีที่ดีหรื อไม่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
นักเรี ยนคิดว่ารู ปร่ าง รู ปทรงต่าง ๆ ในภาพนี้เป็ นอย่างไร และพื้นผิวเป็ นอย่างไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
นักเรี ยนคิดว่าภาพนี้วาดยากหรื อไม่ อะไรวาดยากที่สุด
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
นักเรี ยนอยากเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็ นอย่างไรบ้าง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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แบบวัดการประเมินค่า
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย X บนคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.
จากภาพ เป็ นการสร้า งสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยใช้เทคนิ ค
วิธีการใด และให้ความรู ้สึกอย่างไร (ภายในและภายนอก)
ก. จุด ให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย ร่ มรื่ น
ข. สีน้ า ให้ความรู ้สึกร่ าเริ ง แจ่มใส
ค. สีน้ ามัน ให้ความรู ้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง ง. ปาดเป็ นทีแปรงให้ความรู ้สึกรุ นแรง
2. เส้นในภาพใด ให้ความรู ้สึกถึงความอ่อนช้อย อ่อนโยน (ภายใน)

ก.

ข.

ค.

ง.
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จงตอบคาถามข้อ 3-4

ก.

ข.

ค.

ง.

3. ภาพเขียนในข้อใด สื่อถึงการใช้แสงเงาได้ดีที่สุด (ภายใน)
4. ข้อใดเน้นเรื่ องการใช้สีคู่ตรงข้าม (ภายใน)
5. ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใดมีหลักองค์ประกอบศิลป์ ได้ครบสมบูรณ์ที่สุด (ภายใน)

ก.

ข .

ค.
จงตอบคาถามข้อ 6-9

ง.

ก.

ข.

ค.

ง.
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6. คู่สีในข้อใดที่ให้ความรู ้สึกขัดแย้งก ันอย่างรุ นแรง (ภายนอก)
7. คู่สีในข้อใด ใช้ในการเขียนภาพทะเล (ภายใน)
8. คู่สีในข้อใด สื่อถึงความสนุกสนาน ร่ าเริ ง (ภายนอก)
9. คู่สีในข้อใด สื่อถึงความเศร้าหมอง (ภายนอก)
10. งานประติมากรรมในข้อใดที่มีส่วนประกอบที่ ช่วยทาให้จุดเด่นมีความงดงามมากยิง่ ขึ้ น (ภายใน)

ก.

ข.

ค.
ง.
11. ผลงานศิลปะในข้อใดที่เป็ นสื่ อสะท้อนความเป็ นจริ งในสังคม (ภายนอก)

ก.

ข.

ค.

ง.
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12. จากข้อ 11 มีหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่ดีหรื อไม่ อย่างไร (ภายใน)
ก. ดี ภาพมีจุดสนใจ จุดรอง และฉากหลัง ซึ่งเป็ นเรื่ องราวเดียวก ัน
ข. ดี ภาพมีจงั หวะลีลาที่อ่อนช้อย งดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ค. ไม่ดี ภาพขาดความสมดุล ขาดความน่าสนใจ
ง. ไม่ดี ภาพสื่อถึงสิ่งเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย

13.
ภาพเขี ยนสี น้ า มัน “Wheat Field with Crows” Vincent
Van Gogh แสดงถึงความงามด้านสุนทรี ยะในด้านใดมากที่สุด (ภายใน)
ก. เส้น
ข. สี
ค. รู ปร่ าง-รู ปทรง
ง. พื้นผิว
14. จากข้อ 13 ศิลปิ นต้องการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกในด้านใด (ภายนอก)
ก. ความรักธรรมชาติ
ข. ความร่ าเริ ง สดใส
ค. ความเกลียดชัง
ง. ความสิ้นหวัง
15. ข้อใดกล่าวผิด (ภายนอก)
ก. ศิลปะไทยมักเขียนเกีย่ วก ับพุทธศาสนาและวรรณคดี
ข. ศิลปะยุค Post- Impressionist เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึก
ค. ศิลปะยุค Renaissance เน้นการถ่ายทอดภาพแบบเหมือนจริ ง
ง. ศิลปะยุค Realism ถ่ายทอดสภาพความเลื่อมล้ าของสังคม
จงตอบคาถามข้อ 16-17

ก.

ข.

ค.

ง.
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16. ภาพใดแสดงออกซึ่งดุลยภาพแบบสมมาตรได้อย่างสวยงามที่ สุด (ภายใน)
17. ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใด นาเส้นโค้งมาใช้ในภาพ ทาให้รู้สึกถึงความประณี ต ละเอียดอ่อน
มากที่สุด (ภายใน)
18. ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใด ให้ความรู ้สึกมีความสุข มีชีวิตชีวา (ภายนอก)

ก.

ข.

ค.
ง.
19. จากข้อ 18 ศิลปิ นต้องการสะท้อนถึงสิ่งใด (ภายนอก)
ก. พลังอานาจ
ข. วิถีชีวิต
ค. ธรรมชาติ
ง. ความวุ่นวาย

20.

พุทธชินราช จังหวัดพิษณุ โลก มีการจัดวางหลักองค์ประกอบศิลป์
ที่ดีอย่างไร (ภายใน)
ก. สัดส่วน
ข. ความสมดุล

ค. จังหวะลีลา

ง. ถูกทุกข้อ

ให้ นักเรียนเปรียบเทียบภาพทั้ง 2 ภาพนี้ แล้ วตอบคาถามข้อ 21-24
ภาพที่ 1 พุทธประวัติตอน “มารผจญ”
รู ปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ภาพที่ 2 ภาพ “มารผจญ” อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
รู ปแบบจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย
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21. นักเรี ยนคิดว่าภาพ “มารผจญ” ทั้งสองภาพ มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงก ันในด้านใด (ภายในและ
ภายนอก)
ก. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
ข. การสื่อความหมาย
ค. ความประณี ต ละเอียดอ่อน
ง. ถูกทุกข้อ
22. ภาพ “มารผจญ” ศิลปิ นต้องการถ่ายทอดเนื้อหา เรื่ องราวถึงสิ่งใด (ภายนอก)
ก. ความงดงามของศิลปะไทย
ข. ความรุ นแรงของสังคมไทย
ค. ความโหดเหี้ ยมของเหล่าพญามาร
ง. ธรรมะย่อมชนะอธรรม
23. จากภาพ “มารผจญ” ทั้งสองภาพ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง (ภายในและภายนอก)
ก. ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ใช้สีวรรณะเย็น
ข. ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี สะท้อนแง่มุมทางสังคม
ค. ภาพจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย มีการผสมผสานก ันระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตก
ง. ภาพจิตรกรรมไทยร่ วมสมัย มีรูปแบบเฉพาะตัวซึ่งบ่งบอกถึงความเป็ นไทย
24. นักเรี ยนคิดว่าภาพใดมีความงามด้านสุนทรี ยะมากกว่าก ัน เพราะเหตุใด (ภายนอก)
ก. ภาพที่ 1 เพราะมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสาน ทาให้เกิดความแปลกใหม่
ข. ภาพที่ 1 เพราะมีการสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
ค. ภาพที่ 2 เพราะมีรูปแบบการเขียนภาพสืบทอดก ันมาตั้งแต่อดีต
ง. ทั้ง 2 ภาพ มีความงามเท่าๆก ัน เพราะมีการใช้ทศั นธาตุ หลักองค์ประกอบศิลป์ และ
การสื่อความหมายได้อย่างดีเยีย่ ม

25.

ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ยทิพย์” อาจารย์เขียน ยิม้ ศิริ ได้รับแรง
บันดาลใจจากสิ่งใด (ภายนอก)
ก. การเมือง การปกครอง
ข. ความเหมือนจริ ง
ค. พระพุทธรู ปสมัยสุโขทัย
ง. สิ่งต่างๆรอบตัว
26. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานประติมากรรม “เสียงขลุ่ยทิพย์” ของอาจารย์เขียน ยิม้ ศิริ
มีความโดดเด่นในเรื่ องใด (ภายใน)
ก. จังหวะลีลา
ข. ความสมดุล
ค. สัดส่วน
ง. ถูกทุกข้อ
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27. ผลงานทัศนศิลป์ ในข้อใด ที่มีความน่าเกรงขามแต่แอบแฝงไปด้ว ยคติธรรมทางพุทธศาสนา
(ภายนอก)

28.

ก.

ข.

ค.

ง.

ภาพ “ภิกษุสนั ดานกา” อาจารย์อนุพงษ์ จันทร สีอะคริ ลิก
บนจีวร มีการถ่ายทอดเรื่ องราวในแง่มุมใด (ภายนอก)
ก. สะท้อนการเมืองไทย
ข. สะท้อนระบบการศึกษา
ค. สะท้อนสังคมในแง่มุมทางพุทธศาสนา ง. สะท้อนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
29. ภาพ “ภิกษุสนั ดานกา” มีความเหมาะสมในการสะท้อนความดีงามของพระสงฆ์หรื อไม่
เพราะเหตุใด (ภายนอก)
ก. เหมาะสม เพื่อย้าเตือนพระสงฆ์มิให้กระทาความชัว่
ข. เหมาะสม เพราะพระสงฆ์บางรู ปในปั จจุบนั มีพฤติกรรมคล้ายอีกา
ค. ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้พระสงฆ์แตกความสามัคคี
ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้คนขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
30. เพราะเหตุใด เราจึงนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิ นมาสร้างสรรค์ใน
ผลงานของตนเอง (ภายในและภายนอก)
ก. เพื่อพัฒนารสนิยมให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม
ข. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติ
ค. เพื่อพัฒนารู ปแบบการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของตนเอง
ง. เพื่อให้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อกิจกรรมศิลปวิจารณ์
แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อต้องการสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อกิจ กรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริ มสุนทรี ยะและ
การประเมินค่า เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้วยน้อยที่สุด
ผูว้ ิจ ัยจะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมซึ่ งไม่ กระทบกระเทื อนนักเรี ยนแต่ อย่า งใด
ขอความกรุ ณาพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อโดยละเอียด และทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องระดับความ
คิดเห็นที่ตรงก ับความเห็นหรื อความรู ้สึกที่แท้จริ งเพียงช่องเดียว
คาชี้แจง

ระดับความคิดเห็น
ข้อที่

ความคิดเห็น

1

ความครบถ้วนของเนื้อหาตามเค้าโครง
แผนการสอน
ผูเ้ รียนได้รับความรู้และประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ครูและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
นักเรียนมีโอกาสสนทนาซักถาม
เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือไม่เข้าใจ
นักเรียนได้ฝึกการประเมินค่าด้าน
การวิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ ของ
ศิลปิ น
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
เชื่อมโยงความรู้นาไปสู่การสรุป
สาระสาคัญ

2
3
4
5

6

เห็นด้วย
มากที่สุด
5

เห็นด้วย
มาก
4

เห็นด้วย
ปานกลาง
3

เห็นด้วย
น้อย
2

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
1
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ระดับความคิดเห็น
ข้อที่

ความคิดเห็น

7

สื่อการเรียนรู้มีค วามสอดคล้องกับ เนื้ อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรี ยนส่ งเสริ มให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียงิ่ ขึ้น
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์
ทาให้นักเรียนอยากเรียนศิลปะมากยิง่ ขึ้น
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและ
การประเมินค่า

8
9
10

เห็นด้วย
มากที่สุด
5

เห็นด้วย
มาก
4

เห็นด้วย
ปานกลาง
3

เห็นด้วย
น้อย
2

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
1

ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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ภาพประกอบการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงผลงานนักเรียน บรรยากาศการทา
แบบทดสอบก่ อนเรียนด้วยแบบวัดการประเมินค่ า และแบบทดสอบสุ นทรียะ
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ผลงานทัศนศิลป์ เรื่องการใช้ สีคู่ตรงข้าม

219

220

การวิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ (ภาพโมนาลิซ่าของ ลีโอดาโด ดาวิซี) ตามแนวทางของ Feldman

221

การนาเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตกในยุคสมัยที่สาคัญ

222

223

บรรยากาศการสร้ างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ (Mixed Media) โดยใช้ เทคนิควิธีการของศิลปิ น

224

การวิจารณ์ ผลงานทัศนศิลป์ (Mixed Media) ของตนเอง โดยใช้ เทคนิควิธีการของศิลปิ น
และวิจารณ์ ผลงานของตนเองตามแนวทางของ Feldman

225

226

ครูและนักเรียนช่ วยกันสรุปลักษณะของงานสื่ อผสม (Mixed Media) และการวิพากษ์วิจารณ์
ผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรียน ตามแนวทางของ Feldman

227

ผลงานทัศนศิลป์ (Mixed Media) ของนักเรียนที่ได้จากการศึกษาด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่ งเสริมสุ นทรียะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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229

การทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้ แบบประเมินสุ นทรียะ
แบบวัดการประเมินค่ า และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อกิจกรรม
ศิลปวิจารณ์ เพื่อส่ งเสริมสุ นทรียะและการประเมินค่ า สาหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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