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บทคดัย่อภาษาไทย  

58901336 : ทศันศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ, การวิเคราะห์ทางทศันศิลป์, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ความสามารถในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

นาย อลงกต ยาวิละกาศ: การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ และความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิสูตร โพธ์ิเงิน 

  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรม

ศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  3)เพ่ือศึกษาความสามารถในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบั
การวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  และ4)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ศิ ล ป์  โ ด ย ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ ต า ม แ น ว คิ ดห ม วก หก ใ บ ร่ ว ม กั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ทัศ น ศิ ล ป์   
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random 
Sampling) จากโรงเรียนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งได้กลุ่มโรงเรียนเอกชน โรงเรียนดวงวิภา แบบวิธีการสุ่มอยา่ง
ง่าย โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวนนกัเรียน  32  คน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั  คือ  1)แผนกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  2)แบบ
ประเมินการสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากผลงาน 3)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  4)แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  หลงัการทดลองการวิเคราะห์ใช้
ค่าสถิติ  (คะแนนเฉล่ีย)  และหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1.กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  คือ  80.31/85.31 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 
2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 3.ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  โดยใช้
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ ภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย (x) 
เท่ากบั 15.88 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.76  4.ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบ
ศิลป์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.54 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.65 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58901336 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : The Art Activities Based on the Six Hats, Analyzation of Visual Art, learning achievement, Creative ability 

MR. ALONGKOT YAWILAKAD : THE STUDYING IN ART ACHIEVEMENT AND 
CREATIVE ART WORK OF A STUDENT’S  4 TH GRADE : ART COMPOSITION BY THE 
ART ACTIVITIES BASED ON THE SIX HATS WITH THE ANALYZATION OF VISUAL 
ART. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DOCTOR OF EDUCATION WISUD PO 
NEGRN, Ph.D. 

This research aims to 1) study the Efficiency of learning activities in Art Composition by the Art Activities Based 
on the Six Hats with the Analyzation of Visual Art 2) to compare student’s learning achievement in Art Composition before and 
after the Art Activities Based on the Six Hats with the Analyzation of Visual Art. 3) to study the creative ability of grade 4 students 
in Art Composition by the Art Activities based on the Six Hats with the Analyzation of Visual Art, and 4) to study the satisfaction 
of Grade 4 students in Art Composition by the Art Activities Based on the Six Hats with the Analyzation of Visual Art. Samples 
used is a classroom with 32 grade 4 students of the 1st  semester, 2018 from Duangvipa School, a private school in Bangkok, which 
has been selected by Simple random sampling. The experimental groups were divided into groups by Random Cluster Sampling 
method. 

Tools used in the research are 1) arts activities plan based on the Six Hats with the Analyzation of Visual Art in 
Art Composition 2) grade 4 students creative work evaluation 3) achievement test of art learning activities based on the Six Hats 
with the Analyzation of Visual Art in Art Composition 4) satisfaction questionnaire toward art learning activities based on the Six 
Hats with the Analyzation of Visual Art in Art Composition and after experimental analysis the statistical average was used  (x) and 
standard deviation (S.D.)  

The research found that: 

1. The created learning activities in Art Composition by the Art Activities Based on the Six Hats with the 
Analyzation of Visual Art for Grade 4 students had efficiency of 80.31/85.31  which met the criterion set at 80/80. 
2.The efficiency after art learning activities in Art Composition by the Art Activities Based on the Six Hats with the Analyzation of 
Visual Art for Grade 4 students had a statistic significantly higher than before using the activities at the .05. 
3. The overview creative ability of grade 4 students in Art Composition by the Art Activities based on the Six Hats with the 
Analyzation of Visual Art was at a very good level with an average (x=15.88) and standard deviation (S.D.) was at 1.76.  
4. The overall satisfaction of grade 4 students in Art Composition by the Art Activities based on the Six Hats with the Analyzation 
of Visual Art were at the highest level with an average (x=4.54) and the standard deviation(S.D.) was at 0.65. 
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กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน  
รวมถึงอาจารย  ์ดร.อติยศ สรรคบุรานุรักษ์  และ รองศาสตราจารยว์ิรัญญา ดวงรัตน์  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือ  ใหค้วามเอ้ืออาทรความกรุณาต่อผูว้ิจยั  ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยป์ระติมา  ธันยบูรณ์ตระกูล  อาจารยทิ์พยกมล   เหมาะสม  
อาจารยพ์ลบั  บุญสวน  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ  และรองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์กุล
พิศาล  ผูช่้วยศาสตราจารย์จกัรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า  ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจารณ์งานศิลปะ  ท่ีทุกท่านไดช่้วยตรวจสอบ  ประเมิน  ให้ค  าแนะน า  ขอ้คิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งดียิง่ในการท าวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ  ท่ีกรุณาเป็นประธานในการ
พิจารณาวิทยานิพนธ์  และขอกราบขอบพระคุณและกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อธิพชัร์ วิจิตสถิต
รัตน์  ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวฒิุและใหค้  าแนะน าในการท าวทิยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนดวงวภิา  กรุงเทพมหานคร  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์
ส่งเสริมให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง  และขอบขอบใจนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4/3  ท่ีให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อสุพดั  และคุณแม่ขนัค า  ยาวิละกาศ  ท่ีให้การสนบัสนุนเป็น
ก าลงัใจ  เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ของผูว้จิยัเสมอมา 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธ์ิของแผนท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงและ
รองรับการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองกนั ไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579) โดย
มีการยดึหลกัการส าคญั ยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” และ “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9-11 และยึดหลกัการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้ าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบน
พื้นฐานการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม  (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551) 
 ววิฒันาการของมนุษยต์ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์รู้จกั
สร้างสรรคต่์อตนเองและสังคม  การเปล่ียนแปลงชีวติความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน  อาศยัการคิดสร้างสรรค์
ท่ีผูเ้รียนมีแรงบนัดาลใจมากระทบเกิดเป็นการคิดแกปั้ญหา  ซ่ึงส่งผลใหก้ารคิดสร้างสรรคต์อ้งอาศยั
ทั้งความคิดฝัน ความคิดจินตนาการ และความอุตสาหะ จนสามารถคิดได้ส าเร็จ  ดงันั้นความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นทักษะทางด้านสติปัญญา ท่ีทุกคนจะต้องฝึกฝนและพฒันาให้ดีข้ึน  ดังนั้ น
ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในตัวเองทุกคน  และคุณค่าของศิลปะมีความกว้างขวางและลึกซ้ึง  
นอกจากจะท าให้เด็กได้แสดงออกโดยการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงถึงการถ่ายทอดความรู้สึก 
จินตนาการ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ลว้ ศิลปะยงัจะช่วยส่งเสริมและพฒันาการศึกษาทางดา้นอ่ืน 
ๆ  อีกดว้ย การเรียนรู้จะเกิดข้ึนอยา่งถาวรหากเด็กไดเ้รียนอยา่งสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดเจตคติท่ีดี
ในการเรียนรู้ในส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้ด้วยการใช้กิจกรรมทางศิลปะเข้าช่วย การ
แสดงออกอยา่งสมบูรณ์ทางศิลปะจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ (ทน  เขตกนั, 2550) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์  มี
จินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า  ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ 
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจน
น าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  อนัเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551) หลักสูตร
โรงเรียนดวงวิภา วชิาทศันศิลป์ (ศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มุ่งเนน้ให้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปร่าง รูปทรงและทศันธาตุของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติและงานทศันศิลป์ มีทกัษะพื้นฐานการใช้
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วสัดุอุปกรณ์ สร้างผลงานเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นผลงาน มีการส่งเสริม
กิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และส่งเสริมการเรียนรู้ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  มี
การประเมินช้ินงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)  มีการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลงาน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีจินตนาการทางศิลปะ  สนใจในการปฏิบติังานศิลปะ  
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 จากหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรสถานศึกษา จะเห็นไดว้า่กลุ่มสาระศิลปะเป็นรายวิชา
หน่ึง  ซ่ึงมีความส าคญัในการช่วยพฒันาคุณสมบติัของผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ พฒันา
บุคลิกภาพของตน  ปลูกฝังให้มีความประณีตละเอียดอ่อน  ท าให้สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างสันติไม่
ก่อให้เกิดปัญหากบัสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ  มี
ทกัษะ  วิธีการทางศิลปะ  เกิดความซาบซ้ึงใจคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงออกอยา่ง
อิสระในทางศิลปะแขนงต่างๆ  ประกอบดว้ยสาระส าคญั  คือ  ทศันศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  ซ่ึง
ในสาระทศันศิลป์  นกัเรียนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจในองคป์ระกอบศิลป์  ทศันธาตุสร้างและ
น าเสนอผลงานทศันศิลป์จากจินตนาการ  โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้
เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
งานทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์  และวฒันธรรม  เห็นคุณค่า
งานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและสากล  ช่ืนชม  
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551) และวิชาศิลปะเป็น
วิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ คลายความเครียดแห่งอารมณ์ ช่วยเสนอแนะผูเ้รียนให้รู้จกัตดัสินใจตาม
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงต่างจากกบัวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัเหตุผลและผลอนัจะท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจวา่ส่ิงใดถูกหรือผิด และต่างกบัวชิาสังคมศาสตร์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลแก่ผูเ้รียนในรูปของจะ
เลือกคนน้ี หรือไม่เลือกคนน้ี อนัเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานทางมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  (อารี สุทธิพนัธ์, 
2516) 

ผูว้จิยัสนใจในหลกัการคิด  Six Thinking Hats  ของ เดอโบโน คือ การคิดแบบหมวกหกใบ  
เป็นการสวมบทบาทการคิดซ่ึงถูกแบ่งซอยออกเป็นบทบาทย่อยๆ ท่ีแตกต่างกนั 6 บทบาท  จะ
แสดงออกดว้ยหมวกคิดท่ีต่างสีกนั 6 ใบ  ช่วยใหเ้กิดหนทางท่ีเป็นรูปธรรมในการเปล่ียนความตั้งใจ  
เพื่อกา้วไปสู่การปฏิบติั  (เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน 2536) หมวก 6 ใบ  ประกอบไปดว้ยหมวก 6 สี  ดงัน้ี  
หมวกสีขาว  หมายถึงขอ้มูลข่าวสาร  หมวกสีแดง  หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก  หมวกสีด า  หมายถึง
การตั้งค  าถามหรือขอ้สงสัย  หมวกสีเหลือง หมายถึงการมองในแง่ดี  หมวกสีเขียว หมายถึงการคิด
อย่างสร้างสรรค์  และหมวกสีฟ้า หมายถึงความสามารถควบคุมความคิดทั้งหมดให้มองเห็น  จะ
เห็นไดจ้ากงานวจิยัของ ปิยนุช  ยตุยาจาร  (2544)  เร่ือง การเปรียบเทียบผลของการฝึกคิดแบบหมวก
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หกใบกบักิจกรรมกลุ่ม  ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
อสัสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานครฯ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์กลุ่ม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพิ่มข้ึนหลงัจากไดรั้บการฝึกคิดแบบหมวกหกใบอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 (ปิยนุช ยุตยาจาร, 2544) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤมล  มีโสภา  (2550)  เร่ือง  
การพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา เร่ือง สรรพส่ิงในธรรมชาติ  ดว้ยเทคนิคหมวก 6 ใบ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจยัพบว่าทกัษะในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนหลงัเรียน
ดว้ยชุดฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา  เร่ือง  สรรพส่ิงในธรรมชาติ  ดว้ยเทคนิคหมวกหก 6 ใบสูงข้ึน 
(นฤมล  มีโสภา, 2550) และงานวิจยัของชญาณิศวร์  ยิ้มสวสัด์ิ  (2551) เร่ือง การใช้เทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ  เพื่อพฒันากระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒัโนทยั
พายพั  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการคิดของนกัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัดี  
และกระบวนการคิดของส่วนใหญ่สะทอ้นความคิดไดสู้งกว่ากระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน (ชญาณิ
ศวร์  ยิม้สวสัด์ิ, 2552) แนวคิดแบบหมวกหกใบ ของเดอ โบโน นั้นไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย
ทั้งในดา้นวงการศึกษา และดา้นบริหารทางบริษทั การคิดแบบหมวกหกใบนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
การคิดนั้นง่ายลงมีการปรับเปล่ียนการคิดท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไม่ใชค้วามคิดเพียงดา้นเดียว มองทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย ท าให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ โดยใช้การคิดท่ีรอบคอบซ่ึงเป็นการแยก
อตัตาออกจากความคิด  อีกทั้งยงัเป็นการคิดในรูปแบบของเกมการเล่นท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
พฒันาการคิดในตวับุคคลทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาท าให้การคิดนั้นมีคุณภาพสูงข้ึน (ชญาณิศวร์  ยิ้ม
สวสัด์ิ, 2552)  

ในรายวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์  ตามหลกัแนวคิด DBAE นั้น มีส่วนประกอบส าคญัอยู่ส่ี
แกน คือ แกนท่ีหน่ึงศิลปะปฏิบติั แกนท่ีสอง คือ ประวติัศาสตร์ศิลป์ แกนท่ีสาม คือ สุนทรียศาสตร์ 
และแกนท่ีส่ี คือ ศิลปวิจารณ์ ในส่วนของการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจในเร่ืองของศิลปวิจารณ์ เพราะ
การวิจารณ์ผลงานหรือการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์นั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งมาก การเรียนรู้ดา้น
การวิจารณ์จะสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง กล่าวคือ เด็กจะได้รู้จุดเด่น จุดด้อย และหาวิธีแก้ไข
ผลงาน เกิดการพฒันาทดลองดา้นเทคนิควิธีการต่างๆท่ีหลากหลาย พฒันาความคิดสร้างสรรค ์และ
เกิดแรงกระตุน้ในการท างานศิลปะ ผูว้ิจยัได้ศึกษากระบวนทศัน์การรับรู้จากการสนทนาอย่าง
สุนทรีย ์ของโรเบิร์ต อดมัส์ พบว่าเป็นแนวคิดท่ีอยู่ในศิลปวิจารณ์ โดยแนวคิดน้ีเน้นพิจารณาถึง
ส่วนประกอบทางทศัน์และหลกัการจดัองค์ประกอบทางด้านทศันศิลป์ คือให้เด็กไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระเป็นความคิดเห็นส่วนตวัท่ีไม่ตอ้งอาศยัความรู้และเกณฑม์ากมายนกั และแนวคิด
น้ีมีการแบ่งกระบวนการทศัน์ ไว ้3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ีหน่ึงเป็นการรับรู้และแสดงออก ขั้นท่ีสอง เป็น
ขั้นบรรยาย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 1)บรรยายแบบสามญั เป็นการบรรยายถึงคุณสมบติั
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ส่วนประกอบทางทศัน์ต่างๆ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ ของผลงานนั้นๆ 2)บรรยายถึงกลวิธี
และเร่ืองราวของผลงาน และขั้นท่ีสาม คือ ขั้นวิเคราะห์โครงสร้างของผลงาน การใช้บทสนทนา
อยา่งมีสุนทรียใ์นการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษานั้น อาจใชป้ระกอบกบักิจกรรมศิลปะ
ปฏิบติัการเรียนในกระบวนการน้ี จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการตดัสินผลงานศิลปะและ
ความเขา้ใจในประสบการณ์ชีวิต การเรียนรู้ดา้นการรับรู้อยา่งมีศิลปะ จะช่วยให้เด็กเกิดรับรู้วตัถุต่าง 
ๆ ทั้งในธรรมชาติและท่ีมนุษยท์  าข้ึน ประสบการณ์สุนทรียท่ี์เด็กไดรั้บสามารถถ่ายโยงไปสู่สุนทรีย์
ในแง่มุมอ่ืนๆ ของชีวิต และประสบการณ์การเรียนจากแผนภูมิน้ียงัช่วยให้ครูได้มีโอกาสรู้ถึง
ขั้นตอนของพฒันาการดา้นสุนทรียข์องเด็กไดอี้กดว้ย (มะลิฉตัร  เอ้ืออานนัท,์ 2543) จากการคน้ควา้
หาขอ้มูลงานวจิยั หนงัสือต่างๆ แนวคิดทฤษฎี ผูว้จิยัจึงน าเร่ืององคป์ระกอบศิลป์มาเป็นเน้ือหาหลกั
ในการจดักิจกรรมศิลปะคร้ังน้ี เพราะองค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์งานศิลปะ  
องค์ประกอบศิลป์  หมายถึง  การน าส่วนประกอบย่อย ๆ ไดแ้ก่ จุด เส้น สี พื้นผิว น ้ าหนกั บริเวณ
ว่าง หรือรูปร่าง รูปทรง ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนอนัเกิดจากแรงบนัดาลใจของศิลปินน ามาจดัเขา้ดว้ยกนั
หรือจดัระเบียบส่วนต่าง ๆ ของภาพใหป้ระสานกลมกลืนกนัเป็นเอกภาพ  (เทียนชยั  ตั้งพรประเสริฐ
, 2555) ในเร่ืองน้ีจะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไดดี้ ศิลปศึกษาระดบัประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศึกษาไม่ไดมุ้่งสร้างผูเ้รียนใหเ้ป็นศิลปิน จุดประสงคข์องหลกัสูตรก าหนดใหผู้เ้รียนไดมี้
โอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาในดา้น “ความคิดสร้างสรรค์” ตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน ถ้าครูผูส้อนให้อิสระแก่ผูเ้รียนในด้านความคิด จะท าให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ความคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีแปลกใหม่ มีคุณค่า ถา้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาดา้น
ความคิดสร้างสรรค์ตั้ งแต่วยัเยาว์ จะท าให้ผู ้เรียนเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมและท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สังคมและประเทศชาติต่อไป  (ทน  เขตกนั, 2550) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ  จะมุ่งเน้นด้านความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์
ค่อนขา้งมาก โดยมุ่งเน้นให้เด็กไดแ้สดงความรู้สึกนึกคิดของตวัเองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ อยา่ง
เสรีมากกว่าท่ีจะสร้างผลงานโดยให้ลอกเลียนแบบจากผลงานท่ีก าหนดให้หรือลอกเลียนแบบ
ผลงานของผูอ่ื้น  (ทน  เขตกนั, 2550) การส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาในดา้นความคิดสร้างสรรค ์จะ
ท าให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ ความสนุกสนานเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นมนุษยโ์ดยธรรมชาติแลว้ ถา้
ผูเ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งอิสระจะท าให้ผูเ้รียนมีความสุข สนุกสนาน ร่าเริง ซ่ึงความสุขสนุกสนาน
เป็น “จุดสว่างแห่งชีวิต” จุดน้ีเป็นจุดท่ีพึงปรารถนาของมนุษยท์ัว่ไป การท่ีคนเราอยู่ในสภาวะท่ี
สบายและสามารถแสดงการกระท าท่ีดีถูกต้องออกมาก็ได้รับความสุข สนุกสนาน ร่าเริง เป็น
ผลตอบแทน  (ทน  เขตกนั, 2550) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทางศิลปะตอ้งเปิดโอกาสใหแ้ก่
เด็กแต่ละคนไดพ้ฒันาแนวคิดของตนเองใหถึ้งขั้นสุดตามขีดความสามารถของตน  องคป์ระกอบใน
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การสอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การคิดแบบสร้างสรรค ์ มีองคป์ระกอบหลายดา้น เช่น 
ครูผูส้อน สภาพแวดล้อม ส่ือการสอน และกิจกรรม   เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กมีความคิด
สร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน  ดงันั้นผูว้จิยัจึงเลือกน าแนวคิดหมวกหกใบของเดอ โบโน ในทางการศึกษา
นั้น มกัจะใชก้บัวชิาภาษาไทย วิชาสังคม วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาการตลาด และยงัไม่พบในการใชก้บั
วิชาศิลปะ ผูว้ิจยัจึงอยากน าวิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาประยุกต์ใชใ้นการสอนวิชาศิลปะ  เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ และผนวกกบัผูว้ิจยัสนใจเร่ืองศิลปวิจารณ์ หรือการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์ การ
สนทนาอย่างมีสุนทรีย ์การวิจารณ์จะช่วยเปิดเผยความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของการสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น คุณภาพของรูปลกัษณ์ โครงสร้างทางศิลปะ และการตอบสนอง
ทางดา้นการรับรู้ต่อศิลปะ (สุชาติ  เถาทอง, 2537)  

ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดหมวกหกใบ และกระบวนการทศัน์รับรู้จากการสนทนาอย่างสุนทรีย ์
ของโรเบิร์ต อดมัส์  มาสังเคราะห์ให้เกิดเป็นกิจกรรมศิลปะ ตามหลกัหมวกหกใบของเดอ โบโน 
ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ เพื่อใชศึ้กษา  และพฒันา กิจกรรม ซ่ึงจะ
เป็นเร่ืองท่ีจะช่วยส่งเสริมผลการเรียนให้ดีข้ึนและพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดวงวภิา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  อีกทั้งยงัสามารถน าไปปรับใชก้บั
การเรียนการสอนดา้นศิลปะท่ีสูงข้ึนไป  และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไปอีกดว้ย 

ค าถามงานวจัิย 

1.กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ
ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 หรือไม่ 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์แตกต่างกนัหรือไม่ 

3.ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 เ ร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์
อยูใ่นระดบัคุณภาพใด 

4.นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืององคป์ระกอบ
ศิลป์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์อยูใ่นระดบั
ใดและเป็นอยา่งไร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 



 6 
 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

3.เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืององค์ประกอบศิลป์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ผลการใช้กิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  
เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ไว ้คือ 80/80 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี .05 

3.ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์
อยูใ่นระดบัดี 

4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  โดยใช้
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์อยูใ่นระดบัดีมาก 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
      1.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนเอกชน  
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 29410 คน 
      1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มทดลองไดม้า
โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากโรงเรียนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งไดก้ลุ่มโรงเรียนเอกชน โรงเรียนดวงวภิา แบบวธีิการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชห้อ้งเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม จ านวน 1 หอ้งเรียน  จ  านวนนกัเรียน  32  คน 
 2.ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
      2.1  ตวัแปรตน้ (independent variables)  คือ   
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  กิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์  
      2.2  ตวัแปรตาม  (dependent variables) คือ 
             2.2.1.ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  2.2.2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  2.2.3.ความพึงพอใจ 
 3.ระยะเวลาในการทดลอง 
      ผูว้ิจ ัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง  
สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 14 คาบเรียน 
 4.  เน้ือหา 
  เน้ือหาวิชาทัศนศิลป์ (ศิลปะ) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีใช้ใน
การศึกษาเน้ือหาการวิจยัคน้ควา้  คือ เน้ือหา  การเรียนรู้เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์  ประกอบดว้ยเร่ือง  
1) ความหมายขององคป์ระกอบศิลป์ 2) ทศันธาตุ และ 3) หลกัขององคป์ระกอบศิลป์  

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบั
การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  มีดงัน้ี 
 
1.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 คือ  หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ
โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีขีดความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบั 
2.พฒันาการศิลปะ 
 พฒันาการทางกายของเด็กวยั 6 ถึง 12 ขวบ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ช้าๆ แต่สม ่าเสมอ 
การท างานประสานกันของกล้ามเน้ือใหญ่น้อย และประสาทสัมผสัละเอียดอ่อนดีข้ึนมาก การ
พฒันาทางสติปัญญาท่ีต้องใช้อวยัวะประเภทน้ีเป็นส่ือเม่ือท าได้แล้ว เด็กจึงสามารถเล่นเกมท่ี
ซับซ้อนและท ากิจกรรมการเล่นชนิดสร้างสรรค์ได ้(Creative plays) เช่น การวาดภาพ การป้ันรูป 
การท างานฝีมือ การแกะสลกั การดนตรี ฯลฯ ความเจริญเติบโตแข็งแรงทางกายข้ึนอยูก่บัอิทธิพล
หลายประการ เช่น ลักษณะกรรมพนัธ์ุ อาหาร การออกก าลังกาย ความมัน่คงทางอารมณ์ การ
พกัผอ่นนอนหลบั ความมีสุขภาพดี เป็นฐานของความเจริญเติบโตดา้นอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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3.แนวคิด  Six Thinking Hats  หรือหมวกหกใบ คือ การคิดหมวกหกใบเป็นการสวมบทบาท การ
คิดซ่ึงถูกแบ่งซอยออกเป็นบทบาทยอ่ย ๆ ท่ีแตกต่างกนั 6 บทบาท  จะแสดงออกดว้ยหมวกคิดท่ีต่าง
สีกนั 6 ใบ ช่วยให้เกิดหนทางท่ีเป็นรูปธรรมในการเปล่ียนแปลงความตั้งใจ เพื่อสู่การปฏิบติั  (เอ็ด
เวร์ิด เดอ โบโน 2536)ความคิดหมวกหกใบ ประกอบดว้ย  
               3.1  หมวกสีขาว  หมายถึง ขอ้มูลข่าวสาร 
  3.2  หมวกสีแดง  หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก 
  3.3  หมวกสีด า  หมายถึง การตั้งค  าถามหรือขอ้สงสัย 
  3.4  หมวกสีเหลือง หมายถึง การมองในแง่ดี 
  3.5  หมวกสีเขียว  หมายถึง การคิดอยา่งสร้างสรรค ์
  3.6  หมวกสีฟ้า  หมายถึง ความสามารถควบคุมความคิดทั้ งหมดให้
มองเห็น 
4.แนวการจดักิจกรรมศิลปะ 
  กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ ประกอบดว้ยดว้ย 
  1.คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม 
   1.1  ส่ิงท่ีครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ามี) จะเป็นการบอกให้ครูหรือ
นกัเรียนเตรียมตวัใหพ้ร้อมล่วงหนา้ก่อนเรียน 
   1.2  จุดประสงคใ์นการใชชุ้ดกิจกรรม 
   1.3  ขั้นตอนการใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
   1.4  เฉลยแบบฝึกหดัในแต่ละกิจกรรม 
  2. แผนกิจกรรมการเรียนการสอน มีองคป์ระกอบ (บุญเก้ือ  ควรหาเวช, 2543) ดงัน้ี 
   2.1  ช่ือแผนกิจกรรม 
   2.2  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   2.3  สาระการเรียนรู้ 
   2.4  ช้ินงานหรือภาระงาน 
   2.5  ตวัอยา่งช้ินงาน 
   2.6  ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.7  ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
   2.8  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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   2.10  แบบบนัทึกผลการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน วชิาศิลปะ 
   3.เน้ือหาในการเรียนการสอน เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์  (Composition)   
 3.1  ความหมายขององคป์ระกอบศิลป์  (Composition)  หมายถึง การน าส่วนประกอบยอ่ย
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ จุด เส้น สี พื้นผิว น ้ าหนกั บริเวณว่าง หรือรูปร่าง รูปทรง ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นอนัเกิดจาก
แรงบันดาลใจของศิลปินน ามาจดัเข้าด้วยกันหรือจดัระเบียบส่วนต่าง ๆ ของภาพให้ประสาน
กลมกลืนกนัเอกภาพ  (เทียนชยั  ตั้งพรประเสริฐ, 2555) 
 3.2  ทศันธาตุ  คือ ธาตุต่าง ๆ ท่ีศิลปินและผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะใช้ในการสร้างรูปทรง
เพื่อใหเ้ห็นได ้ประกอบดว้ย จุด เส้น น ้าหนกั แบบรูปของท่ีวา่ง สี และลกัษณะผวิ 
  3.2.1  จุด  เป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้ท่ีสุดของการเห็น มีมิติเป็นศูนย ์
  3.2.2  เส้น คือ จุดท่ีต่อกนัในทางยาว หรือร่องรอยของจุดท่ีเคล่ือนท่ีไป มีมิติเดียว 
คือ ความยาว  ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีว่าง ขอบเขตของส่ิงของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขต
ของน ้ าหนกั ขอบเขตของสี ขอบเขตของกลุ่มรูปทรงท่ีรวมกนัอยู ่และเป็นแกนหรือโครงสร้างของ
รูปทรง 
  3.2.3  น ้ าหนกัอ่อนแก่ของแสงเงา คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีสวา่งและบริเวณ
ท่ีมืด  หรือความอ่อนแก่ของสีด า หรือสีอ่ืนท่ีระบายลงไป น ้ าหนกัให้ปริมาตรแก่รูปทรง และให้
ความรูสึกหรืออารมณ์ดว้ยการประสานกนัของตวัมนัเอง น ้าหนกัมี 2 มิติ คือ กวา้งกบัยาว 
  3.2.4  แบบรูปของท่ีว่าง คือ ท่ีวา่งท่ีถูกก าหนดดว้ยเส้นให้มีรูปร่างข้ึน ไดแ้ก่ แผ่น
ของน ้าหนกั แผน่ราบท่ีมี 2 มิติ หรือประกอบ 3 มิติ และบริเวณท่ีวา่งท่ีเป็นบวกเป็นลบ 
  3.2.5  สี เป็นทศันธาตุหน่ึงท่ีมีคุณลกัษณะของทศันธาตุทั้งหลายรวมกนัครบถว้น 
คือ มีเส้น น ้ าหนกั แบบรูปของท่ีวา่ง และลกัษณะผวิ นอกจากนั้นยงัมีคุณลกัษณะพิเศษเพิ่มข้ึนอีก 2 
ประการ คือ ความเป็นสี และความจดัของสี 
  3.2.6  ลกัษณะผิว คือ บริเวณพื้นผิวของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะต่างกนัเม่ือสัมผสัจบั
ตอ้ง เช่น หยาบ ละเอียด มนั ดา้น ขรุขระ เรียบ ฯลฯ  (ชลูด  น่ิมเสมอ, 2554) 
 3.3  หลกัขององคป์ระกอบศิลป์  
  3.3.1  เอกภาพ (Unity) การประสานกลมกลืนกนัของส่วนประกอบของศิลปะ มี
ความเป็นหน่ึงท่ีไม่อาจแบ่งแยกได้ในผลงานศิลปะ เช่น ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
  3.3.2 จุดเด่นและการเน้น (Dominance&Emphasis) ส่วนส าคญัของภาพ มีความ
เด่น ตระหง่าน ชดัเจน สะดุดตาเป็นแห่งแรกของภาพ การกระท าใหส่ิ้งท่ีตอ้งการเนน้เด่นชดัข้ึน 
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  3.3.3 ดุลยภาพ (Balance) สภาพท่ีถ่วงดุลของรูปร่าง รูปทรง ท่ีมีขนาด ปริมาณ 
น ้าหนกั สี ฯลฯ ปรากฏนานศิลปะอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีเส้นแกนสมมติเป็นตวัก าหนดความสมดุล 
  3.3.4 ความกลมกลืน (Harmony) ความกลมกลืนของส่วนประกอบ หรือรูปร่าง
รูปทรง ท่ีมีขนาดเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั ความกลมกลืนจะท าใหเ้กิดเอกภาพ 
  3.3.5 การเคล่ือนไหว (Movement) ในงานทศันศิลป์เป็นการเคล่ือนไหวลวงตา 
เป็นการเคล่ือนไหวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยประสาท สัมผสัทางตา การเคล่ือนไหวเป็นการแสดงกิริยาท่าทาง
ของรูปร่าง รูปทรง เส้น สี หรือน ้าหนกั ฯลฯ ใหเ้กิดการเคล่ือนไหวลวงตา 
  3.3.6 ทิศทาง (Drection) การก าหนดแนว ช้ีทาง หรือแนวทางท่ีมุ่งแสดงให้เห็น
ทิศทางของส่วนประกอบของศิลปะหรือรูปร่าง รูปทรง วา่จะแสดงออกในทิศทางใด  
  3.3.7 การลวงตา (Illusion) การลวงตาในพื้นท่ีว่าง เพื่อให้เกิดความลึก 3 มิติ การ
ลวงตาในพื้นท่ีวา่ง การลวงตาดว้ยการทบัซอ้นกนั การลวงตาดว้ยทศันียภาพ เป็นตน้ 
  3.3.8 สัดส่วน (Proportion) ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ  
  3.3.9 ระนาบ (Plane)  พื้นผิวแบนราบหรือแผ่นราบมี 2 มิติ ระนาบสามารถ
ประกอบเป็นปริมาตรของรูปทรงระนาบ 3 มิติ ระนาบมีความทึบตนัไม่โปร่งใส มีขนาดและทิศทาง  
  3.3.10 การผนัแปร (Variety) การเปล่ียนแปลง ความหลากหลายของส่วนประกอบ
ของศิลปะ 
  3.3.11 การลดหลัน่ (Gradation) การเปล่ียนแปลงทีละนอ้ยหรือการล าดบัขั้นอยา่ง
เป็นขั้นเป็นตอน เป็นระยะ จากส่ิงหน่ึงไปยงัส่ิงหน่ึง 
  3.3.12 ปริมาตร (Volume) การเป็นกลุ่มกอ้นของส่ิงต่าง ๆ อาจเป็นส่ิง ๆ เดียวหรือ
หลายส่ิงรวมกนั (เทียนชยั  ตั้งพรประเสริฐ, 2555) 
5.การวิเคราะห์ทางทศันศิลป์เป็นการแสดงออกของความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบการพูด 
บรรยาย อธิบาย หรือเขียนเป็นภาษาหนงัสือ  เพื่อให้คนดูทัว่ไปไดรั้บรู้หรือไดเ้ขา้ใจในงานศิลปะ
นั้นๆ ประการหน่ึง และอีกประการหน่ึง เป็นการพูด การเขียนของนกัวิจารณ์เพื่อท่ีจะตดัสินคุณค่า
ในงานศิลปะ (สุชาติ  เถาทอง, 2537) โดยในการวจิยัชุดน้ีจะใชก้ระบวนการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์
ของโรเบิร์ต อดมัส์  เป็นกระบวนการทศันรั์บรู้จากการสนทนาอยา่งสุนทรีย ์ของโรเบิร์ต อดมัส์  คือ 
การพิจารณาส่วนประกอบทางทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ โดย
กระบวนการน้ีมี ขั้นตอน 3 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การรับรู้และแสดงออก (Sensuousness and expression) ในขั้นน้ี เป็นการตอบรับ
อยา่งสุนทรียข์องเด็กท่ีมีต่อเน้ือหาของศิลปวตัถุนั้นๆ  คือ สามารถกระตุน้เร้าความรู้สึกและอารมณ์
ของเด็ก 



 11 
 
 ขั้นท่ี 2 การบรรยาย (Description) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีอธิบายถึงศิลปะท่ีออ้มคอ้ม ในท านองการ
เปรียบเปรย เปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมย  ขั้นตอนน้ีแบ่งเป็นเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ 2 ขั้นตอน 
  2.1 การบรรยายแบบสามญั (Simple description) เป็นขั้นตอนท่ีครูถามนกัเรียนเพื่อ
น านกัเรียนสู่การตอบรับ เช่น การถามถึงประเภทของผลงานศิลปะท่ีมองเห็น ส่วนประกอบต่างๆ
ในผลงานศิลปะ  
  2.2 การบรรยายถึงกลวิ ธี  และเ ร่ืองราวของผลงาน(Technical and thematic 
description) เป็นขั้นตอนท่ีถามถึงกลวธีิหรือเทคนิคท่ีใชก้ารสร้างงานศิลปะ 
 ขั้นท่ี 3 การวเิคราะห์โครงสร้าง (Formal analysis) ขั้นน้ีเป็นขั้นของสุนทรียภาพระดบัสูง 
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ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

กจิกรรมศิลปะตามแนวคดิ

หมวกหกใบร่วมกบัการ

วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี  1  เป็นการรับรู้ทาง

ทศันศิลป์ และแสดงออกทาง

ความคิดตามความรู้สึกของตน 

ขั้นท่ี  2  ขั้นน้ีเป็นขั้นตอน

บรรยายหรือพดูถึงขอ้มูลในเชิง

สามญั กลวิธี และเร่ืองราวของ

ผลงาน  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็น

จริงและเป็นท่ียอมรับ 

ขั้นท่ี  3  ขั้นวเิคราะห์  จะเป็น

การวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย

ของผลงาน 

ขั้นท่ี  4  ขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นท่ี

แสดงความคิดเห็นอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละอิสระ  สามารถ

น าไปต่อยอดทางความคิดใน

การสร้างสรรคผ์ลงานของ

ตนเองต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎ ี
1.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะระดบัประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4) 

2.พฒันาการทางศิลปะ อาย ุ9-12 ปี  (ทน  เขตกนั, 2550; ประเทิน  

มหาขนัธ์, 2531) 

3.แนวคิด  Six Thinking Hats (เดอ โบโน , นุชนาฏ , & De Bono, 

2554)  หรือหมวกหกใบ เป็นกระบวนการคิดตามบทบาทของหมวก

แต่ละสี การคิดในลกัษณะน้ีเป็นการคิดรอบดา้น เป็นการมองทั้งขอ้ดี 

ขอ้เสีย และไม่มีทิฐิในการแกปั้ญหาแต่ละเร่ือง ทุกคนสามารถแสดง

ความคิดเห็นและประเด็นต่าง ๆ ได ้และยงัเสริมสร้างคุณภาพของ

การคิดและการตดัสินใจ ส่งผลให้เกิดการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์

และรวดเร็ว 

4.แนวการจดักิจกรรมศิลปะ (ทศันีย ์ ศุภเมธี, 2535; บุญเก้ือ  ควรหา

เวช, 2543; อรทยั  ศรีอุทธา, 2547; อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2550) 

 เน้ือหาในกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบั

การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์องคป์ระกอบศิลป์ ประกอบดว้ย เร่ือง   

        1)ความหมายขององคป์ระกอบศิลป์  

        2)ทศันธาตุ   

        3)หลกัขององคป์ระกอบศิลป์ (ชลูด  น่ิมเสมอ, 2554; เทียนชยั  

ตั้งพรประเสริฐ, 2555) 

5.การวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์ของโรเบิร์ต  อดัมส์ มาใช้ในการ

วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ โดยกระบวนการน้ีมี ขั้นตอน 3 ขั้น ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี1การรับรู้และแสดงออก  

 ขั้นท่ี2การบรรยาย ขั้นตอนน้ีแบ่งเป็นเป็นขั้นตอนยอ่ยๆ2

ขั้นตอน 

  2.1การบรรยายแบบสามญั  

  2.2การบรรยายถึงกลวธีิและเร่ืองราวของ

ผลงาน  

 ขั้นท่ี3 การวเิคราะห์โครงสร้าง 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.ความสามารถในการ

สร้างสรรคข์องผลงาน 

3.ความพึงพอใจ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.กิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะท่ีจดัข้ึนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
เก่ียวกับวิชาทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์ มีจุดประสงค์การเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ส่ือการ
สร้างสรรค ์ เทคนิค  วธีิการ  สร้างสรรคบ์รรยากาศในการจดัการเรียนการสอน และประเมินผล 

2.แนวคิด  Six Thinking Hats    หมายถึง  เป็นกระบวนการคิดตามบทบาทของหมวกแต่ละ
สี การคิดแบบหมวกหกใบเป็นการคิดรอบด้าน เป็นการมองทั้งขอ้ดี ขอ้เสีย และไม่มีทิฐิในการ
แกปั้ญหา ตามแนวคิดของเอด็เวร์ิด เดอ โบโน ใชส้ัญลกัษณ์สีของหมวกแสดงบทบาทเพื่อการคิดไว ้
6 สี  ประกอบดว้ย หมวกสีขาว คือ ขอ้มูลข่าวสาร หมวกสีแดง คือ อารมณ์ ความรู้สึก หมวกสีด า คือ 
การตั้งค  าถามหรือข้อสงสัย หมวกสีเหลือง คือ การมองในแง่ดี หมวกสีเขียว คือ การคิดอย่าง
สร้างสรรค ์และหมวกสีฟ้า คือ ความสามารถควบคุมความคิดทั้งหมดใหม้องเห็น 

3.การวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ หมายถึง กระบวนการทศัน์รับรู้จากการสนทนาอยา่งสุนทรีย ์
ของโรเบิร์ต อดมัส์  คือ การพิจารณาส่วนประกอบทางทศันธาตุและหลกัการจดัองคป์ระกอบทาง
ทศันศิลป์  

4.กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ หมายถึง  
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในรายวิชาทศันศิลป์ ซ่ึงในกิจกรรมศิลปะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้เก่ียวกบัการ
สร้างสรรค์ วิธีการ ร่วมไปถึงการสนทนาทางด้านศิลปะ และในกิจกรรมศิลปะประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นท่ี  1  เป็นการรับรู้ทางทศันศิลป์ และแสดงออกทางความคิดตามความรู้สึกของตน  
ขั้นท่ี  2  ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนบรรยายหรือพูดถึงขอ้มูลในเชิงสามญั กลวิธี และเร่ืองราวของผลงาน  
โดยเน้นขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นท่ียอมรับ  ขั้นท่ี  3  ขั้นวิเคราะห์  จะเป็นการวิเคราะห์จุดเด่น จุด
ด้อยของผลงาน  ขั้นท่ี  4  ขั้นสุดท้าย เป็นขั้นท่ีแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และอิสระ  
สามารถน าไปต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป 

5. องค์ประกอบศิลป์  หมายถึง  ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ จุด เส้น สี พื้นผิว น ้ าหนัก  
บริเวณว่าง หรือรูปร่างรูปทรง  ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนอันเกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินหรือผู ้
สร้างสรรคน์ ามาจดัเขา้ดว้ยกนัตามหลกัองคป์ระกอบศิลป์ คือ เอกภาพ จุดเด่น และความกลมกลืน 

6.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนจากการสอบแบบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง
ภาคทฤษฎี  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 

7.ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน หมายถึง ผลการปฏิบติัช้ินงานศิลปะ โดยใช ้
ทศันธาตุ เช่น เส้น สี น ้าหนกั พื้นผวิ รูปร่าง รูปทรง เป็นส่ือในการถ่ายทอดผลงาน  ผา่นเทคนิคต่าง 
ๆ  ท่ีแสดงออกถึงความแปลกใหม่ในแนวคิด  เกณฑ์  วิธีการ  และวสัดุท่ีน ามาสร้างผลงานศิลปะ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด 



 14 
 

8.ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกของนกัเรียนแต่ละคนหลงัจากการไดรั้บการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบวดัความพึงพอใจท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึน ในดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน  ดา้นการใช้ส่ือการ
เรียนการสอน  และดา้นการประเมินผล 

9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หมายถึง  ผูเ้รียนท่ีก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนดวงวภิา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.ไดแ้ผนกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวชิาทศันศิลป์ 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ จากกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดหมวกหก
ใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สูงข้ึน 
 3.ไดผ้ลงานการสร้างสรรค์ผลงานของนกัเรียนหลงัการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวก
หกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหัวขอ้  
ดงัน้ี 
 1.การจดัการเรียนการสอนสาระศิลปะ : ทศันศิลป์ 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.2 วชิา ทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 

 2.พฒันาการทางดา้นศิลปะ (อาย ุ7-9 , 10-12 ปี) 
3.การจดัการเรียนรู้ สาระศิลปะ 

  3.1 การจดัการเรียนการสอน 
  3.2 แนวคิดทางศิลปศึกษา 
  3.3 การประเมินผลการเรียนทางศิลปะ 

4.การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
 4.1 แนวคิดกระบวนทศัน์การรับรู้จากการสนทนาอยา่งสุนทรียข์องโรเบิร์ต อดมัส์ 

 5.แนวคิด Six Thinking Hats 
 6.ความพึงพอใจ 

7.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจัดการเรียนการสอนสาระศิลปะ : ทศันศิลป์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 2551 
 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  ให้
เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถ ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551) 
พร้อมกันน้ีได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีมุ่งเนน้
การกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
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พฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, 
2542) การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้ทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัท างาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
วสัิยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
หลกัการ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 

             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มี
ความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข    
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ

ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
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มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการ
อยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงัน้ี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง

ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง     
ระดับการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา (ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดับน้ีเป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นทกัษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิด
พื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม 
โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิต
มนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้ งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดล้อมส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทาง
ศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ  ทศันศิลป์  มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์ ทศัน
ธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วเิคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น
คุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
รู้และเขา้ใจการใชท้ศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ

อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลกัการจดัขนาด สัดส่วน  ความสมดุล 
น ้าหนกั แสงเงา ตลอดจนการใชสี้คู่ตรงขา้มท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทศันศิลป์  2 มิติ 3 มิติ เช่น 
งานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพภ์าพ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผงั 
และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  และ
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ี
แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจดัองค์ประกอบศิลป์ หลักการลดและเพิ่มในงานป้ัน การส่ือ
ความหมายในงานทศันศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีข้ึน ตลอดจน รู้และเขา้ใจคุณค่าของ
งานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวติของคนในสังคม 
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รู้และเขา้ใจบทบาทของงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นชีวติและสังคม อิทธิพลของความเช่ือ ความ
ศรัทธา ในศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน 
ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
มาตรฐาน ศ 1.1    สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

วิ เคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  

ความคิด ต่องานศิลปะอย่า ง อิสระ   ช่ืนชม  และประยุกต์ ใช้ใน

ชีวติประจ าวนั 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
 

1.เปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่าง 
รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 
และงานทศันศิลป์ 

  รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ 

2.อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของสี
วรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ท่ีมีต่อ
อารมณ์ของมนุษย ์

 อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น  และ
วรรณะเยน็ 

3.จ าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ  ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์โดยเนน้เร่ืองเส้น สี รูปร่าง 
รูปทรงพื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง 

 เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ และ
พื้นท่ีวา่ง 
ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงาน
ทศันศิลป์ 

4.มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ 
อุปกรณ์สร้างสรรคง์านพิมพภ์าพ 

 การใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างงานพิมพ์
ภาพ 

5.มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ  
อุปกรณ์สร้างสรรคง์านวาดภาพ
ระบายสี 

 การใชว้สัดุ  อุปกรณ์ในการวาดภาพ
ระบายสี 

6.บรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้ 
เร่ืองการจดัระยะ ความลึก น ้าหนกั
และแสงเงาในภาพ 

 การจดัระยะความลึก  น ้าหนกัและ
แสงเงา  
ในการวาดภาพ 

7.วาดภาพระบายสี โดยใชสี้วรรณะ
อุ่นและสีวรรณะเยน็ ถ่ายทอด
ความรู้สึกและจินตนาการ 

 การใชสี้วรรณะอุ่นและใชสี้วรรณะ
เยน็ วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกและ
จินตนาการ 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.4 

 
8.เปรียบเทียบความคิดความรู้สึก ท่ี
ถ่ายทอดผา่นงานทศันศิลป์ของ
ตนเองและบุคคลอ่ืน 

  ความเหมือนและความแตกต่างใน
งานทศันศิลป์ความคิดความรู้สึกท่ี
ถ่ายทอดในงานทศันศิลป์ 

9.เลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

  การเลือกใชว้รรณะสีเพื่อถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก 

 

มาตรฐาน ศ 1.2    เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น

คุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิ

ปัญญาไทย และสากล 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 
 

1.ระบุ และอภิปรายเก่ียวกบังาน
ทศันศิลป์ ในเหตุการณ์ และงาน
เฉลิมฉลองของวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

 งานทศันศิลป์ในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

2.บรรยายเก่ียวกบังานทศันศิลป์ท่ีมา
จากวฒันธรรมต่าง ๆ 

 งานทศันศิลป์จากวฒันธรรมต่าง ๆ 

 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
หลกัสูตรสามัญ (ACE) หรือ Active Conversation English Program 

การจัดหลกัสูตรระดับประถมศึกษา 

  ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระไดแ้ก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคม

ศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ประวติัศาสตร์  สุขศึกษา  พลศึกษา  ศิลปะ – ดนตรี  การงานอาชีพ

และเทคโนโลยแีละภาษาต่างประเทศ 
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จุดเน้นของโรงเรียนดวงวภิา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 5 กลุ่มวชิาหลกัเพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา เนน้การใช้

ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร (ACE) และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

2. ใหน้กัเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

3. ใหน้กัเรียนคิดเลขคล่อง มีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานและทกัษะชีวติ 

4. ใหน้กัเรียนรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ้ือสัตยสุ์จริตใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทยและมี 

จิตสาธารณะ 

หลกัสูตร (IEP) หรือ Intensive  English  Program 

การจัดหลกัสูตรระดับประถมศึกษา 

  ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน   พุทธศกัราช 2551 ใน 8 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ Thai , Mathematic , Science , Social , Heath , 

Art + Music + Technology  ใชกิ้จกรรมในการจดัการเรียนรู้ และ ICT (Information Computer 

Technology) และภาษาองักฤษกบัครูชาวต่างชาติ Native Speaker อยา่งเขม้ขน้ จดัการเรียนรู้ใน

วชิาภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน 

จุดเน้นของโรงเรียน 

1. Student Achievement   มีคะแนนผลการเรียนใน 5 กลุ่มสาระเพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา 

2. Literacy & Numeracy  มีทกัษะอ่านคล่อง  เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง 

3. EQ : Emotional Quotient and Sufficiency Economy มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 

มีจิตสาธารณะ และใชชี้วติอยา่งเศรษฐกิจพอเพียง 

4. Excellence Alterative learning  มีศกัยภาพในดา้นภาษา, คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์, 

เทคโนโลยแีละการแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษา 

5. ASEAN Community พฒันานกัเรียนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

นกัเรียนจะไดเ้รียนภาษาต่างประเทศ 8 คาบ/สัปดาห์ 

แบ่งเป็น  ภาษาจีน     1 คาบ/สัปดาห์ 

  ภาษาองักฤษ(ครูต่างชาติเจา้ของภาษา) 4 คาบ/สัปดาห์ 

  (Conversation) 

  ภาษาองักฤษ(ครูไทย)   3 คาบ/สัปดาห์ 
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  เขา้ค่ายภาษาองักฤษ   1คร้ัง/ภาคเรียน 

ระดับประถมศึกษา 1-6 

การจดัการเรียนการสอนแบ่งเป็น 8 สาระการเรียนรู้ 

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 

3. วทิยาศาสตร์ 

4. สังคม ศาสนา และวฒันธรรม 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 

6. ศิลปะ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

8. ภาษาต่างประเทศ 8 คาบ/สัปดาห์ 

วชิาทศันศิลป์ 

 ทศันศิลป์ หรือ ศิลปะ มีนกัปรัชญา นกัวิชาการ ศิลปินไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความและความหมาย
ไวม้ากมาย แต่ละคนก็จะให้ความหมายแตกต่างกนัออกไป ตามยุคสมยัและแนวคิดของตน ตั้งแต่
สมยัโบราณ นักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะ (Art) ไวว้่า ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
(Artifact) เป็นส่ิงท่ีมิไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติ ดงันั้น ตามความหมายน้ีตะวนัตกดินท่ีเราวา่งดงามจึง
ไม่ใช่ศิลปะ กอ้นหินท่ีถูกซัดจนมีรูปร่างต่างๆ และอาจมีคุณค่าทางความงามก็ไม่ใช่ศิลปะ เพราะ
เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ แต่มา้นัง่ บา้นเรือน เข่ือนกั้นน ้ า ภาพเขียน หรือหินท่ีสลกัข้ึน ถึงจะ
มีรูปร่าง “น่าเกลียด” เพียงไรก็นับเป็นศิลปะ เพราะเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ถ้าถือตามเกณฑ์น้ี 
ศิลปะก็มีความหมายกวา้งมาก ครอบคลุมตั้งแต่จิตรกรรม ประติมากรรม เคร่ืองเรือน เคร่ืองจกัรกล 
บา้นเมือง ไปจนถึงอาวุธท่ีใช้ประหตัประหารกนั มนุษยท์  าอะไรข้ึนมาก็เป็นศิลปะทั้งส้ินไม่วา่จะดี
หรือชัว่ สวยงามหรือน่าเกลียด สร้างสรรคห์รือท าลาย (ชลูด  น่ิมเสมอ, 2554) วิจิตรศิลป์ เป็นค าท่ี
บัญญัติกันในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 เพื่อใช้เรียกงานศิลปะท่ีท าข้ึนเพื่อตอบสนองอารมณ์และ
ความรู้สึก แยกออกจากประยุกตศิ์ลป์ ซ่ึงจะท าข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยเท่านั้น ปัจจุบนัถา้เรานึกถึง
ศิลปะค าเดียวจะหมายถึงศิลปะท่ีเป็นวิจิตรศิลป์เท่านั้น  ศิลปะถา้บางตามจุดมุ่งหมายของการสร้าง
เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วิจิตรศิลป์ เป็นงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อใหสุ้นทรียภาพ อารมณ์ ความรู้สึก ให้
ประสบการณ์ และประยกุตศิ์ลป์ เป็นศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อย 
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 ทศันศิลป์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 ได้ให้ความหมายไวว้่า 
ทศันศิลป์ น. ศิลปกรรมประเภทหน่ึง ซ่ึงแสดงออกดว้ยลกัษณะท่ีเป็นรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ได้
ดว้ยการเห็น และสัมผสัไดด้ว้ยการจบัตอ้ง เช่น ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ ์งานประติมากรรม งาน
สถาปัตยกรรม (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542) 

สกนธ์ ภู่งามดี ไดก้ล่าวว่า ทศันศิลป์ เกิดจากค าสองค ารวมกนัคือค าว่า ทศันะ และ ศิลป์  
ค าว่า ทศันะ หรือภาษาองักฤษเรียกว่า Visual นั้นหมายถึงการรับรู้ส่ิงต่างๆ ด้วยประสาทสัมผสั
ทางการมองเห็นซ่ึงหมายถึงตาของคนเรา ดงันั้น ทศันศิลป์ จึงหมายถึงผลงานศิลปะท่ีสามารถ
มองเห็นไดด้ว้ยตา เช่น รูปเขียนสีน ้ ามนั หรือสีอะคริลิก รูปป้ันตามสถานท่ีต่าง ๆ แมแ้ต่ตึกราบา้น
ช่องหรืออาคารประเภทต่าง ๆ ท่ีคนทัว่ไปสามารถมองเห็น ทศันศิลป์ประกอบดว้ยผลงานศิลปะ
หลัก ๆ คือ ผลงานจิตรกรรม(Painting) ผลงานภาพพิมพ์(Print Making) ผลงานประติมากรรม
(Sculpture) ผลงานสถาปัตยกรรม(Architecture) ผลงานหัตถศิลป์(Crafts) ผลงานส่ือผสม(Mixed 
Media)  ผลงานภาพถ่าย (Photography)  ผลงานศิลปะการจัดวาง( Installation)  และผลงาน
ศิลปะการแสดงโดยใช้ร่างกายและอุปกรณ์เป็นส่ือในการแสดงออก(Performance Art) (สกนธ์  ภู่
งามดี, 2547) วิรุณ ตั้งเจริญ ได้กล่าวว่า “ทศันศิลป์” (Visual Art) ในความหมายของงานศิลปะท่ี
ส่ือสารด้วยตา สามารถมองเห็นได้หรือสัมผสัได้ด้วยจกัษุประสาท โดยยึดถือโลก หรือวตัถุท่ี
ประจกัษ์ได้เป็นแรงกระตุน้ส าคญัในการแสดงออกทางศิลปะ รวมทั้งปรากฏการณ์ผลงานในเชิง
ประจักษ์ท่ีรู้เห็นได้(วิรุณ  ตั้ งเจริญ, 2548) ชลูด น่ิมเสมอ กล่าวไวด้ังน้ี ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างสรรคข้ึ์นเพื่อแสดงออกซ่ึงอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด และความงาม (ชลูด  น่ิมเสมอ, 
2554) และอารี สุทธิพนัธ์ุ ไดก้ล่าวถึงความหมายของทศันศิลป์ไวว้่า ทศันศิลป์ หมายถึง ผลงานท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนใหเ้ห็นเป็นรูปทรงสองมิติ และสามมิติ มีเน้ือท่ีบริเวณวา่งตามปริมาณของการรับรู้ มี
ลกัษณะเป็นสองมิติและสามมิติ และท่ีส าคญัคือ มองเห็นได ้(อารี  สุทธิพนัธ์ุ, 2533) 
 ดงันั้นจึงสรุปความหมายของ ทศันศิลป์ คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยวธีิการ หรือเทคนิคต่าง 
ๆ ซ่ึงสามารถรับรู้ไดจ้ากการมองเห็น สัมผสั ผา่นผลงานดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นงานจิตรกรรม งาน
ประติมากรรม งานศิลปะภาพพิมพ ์และงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ผลงานท่ีสร้างสรรคโ์ดยมนุษยทุ์ก
ช้ินเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมและยกยอ่ง  ถึงแมว้า่จะดีหรือไม่ดีก็ตาม หรือจะสวยหรือไม่สวยก็ตาม ผลงาน
ศิลปะได้ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราว อารมณ์ ความรู้สึก จนกลายเป็นส่ิงท่ีเรารับรู้ได้ถึงความงามอนั
บริสุทธ์ิของผูส้ร้าง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี ขอ้มูลต่าง ๆ เร่ืองของทศันศิลป์ ซ่ึงจะส่งผลตอการท าวิจยั
ในคร้ังน้ี 
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องค์ประกอบศิลป์ 

 องค์ประกอบศิลป์  ตามความหมายของพจนานุกรมศิลปะไทย -อังกฤษ ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ Composition ไวว้่า ส่ิงท่ีก่อรูปจากหน่วยย่อยหลาย ๆ 
หน่วยก่อข้ึนเป็นหน่วยเดียว ในทางศิลปกรรม 

เทียนชัย ตั้ งพรประเสริฐ (2555:3)ได้ให้ความหมาย Composition หมายถึง การน า
ส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ได้แก่ จุด เส้น สี พื้นผิว น ้ าหนัก บริเวณว่าง หรือรูปร่าง รูปทรง ท่ี
สร้างสรรคข้ึ์นอนัเกิดจากแรงบนัดาลใจของศิลปิน 

ฉัตรชัย อรรถปักษ์ (2550:18) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลปะ หมายถึง การน า
ส่วนต่าง ๆ มาประกอบกนัโดยจดัวางใหเ้กิดพอดี เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจ
และแสดงความมุ่งหมาย ซ่ึงมีความส าคญัทั้งต่องานวจิิตรศิลป์และงานศิลปะประยกุต ์ 

อารี สุทธิพนัธ์ุ (2533:32) กล่าวไวว้่า องค์ประกอบศิลป์ คือ โครงสร้างของผลงานท่ี
มองเห็นทั้งหมด ซ่ึงผสมกนัอย่างกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั องค์ประกอบศิลป์ท่ีมองเห็น
อาจจะแสดงเป็นรูปแบบต่าง ๆ โดยประมาณ เช่น ลกัษณะกลมซ ้ า ๆ กนั เก่ียวโยงกนั แสดงลกัษณะ
เด่นชดัของวตัถุ เป็นตน้ องคป์ระกอบศิลป์เป็นแขนงการออกแบบท่ีเนน้เฉพาะงานใดงานหน่ึง และ
เช่ือว่าการออกแบบเป็นแม่บท องค์ประกอบศิลป์เป็นส่วนปลีกย่อยเฉพาะแขนงวิชาโดยตรง เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม ก็จะมีองคป์ระกอบศิลป์โดยเฉพาะ 

สุชาติ เถาทอง และคณะ (2551:25) กล่าวไวว้่า องค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาหรือทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัการสร้างรูปทรงในงาน การจดัองค์ประกอบศิลป์ เป็นการน าเอาทศันธาตุ ไดแ้ก่ จุด เส้น 
รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกัอ่อน-แก่ พื้นท่ีว่าง พื้นผิว และสี มาจดัวางสร้างรูปแบบต่าง ๆ อย่างลงตวั 
เหมาะสมกลมกลืน งดงาม มีชีวติชีวา ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

ศุภกรณ์ ดิษฐพนัธ์ุ (2539:6) กล่าวไวว้่า องค์ประกอบศิลป์ คือ การน าเอาองค์ประกอบ
เบ้ืองตน้ทางศิลปะต่าง ๆ มาประกอบและประสานกนัให้เป็นงานช้ินหน่ึง งานศิลป์ (Visual Art) 
หรือศิลปะท่ีเห็นไดด้ว้ยสายตา ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ พื้นท่ีวา่ง (Space) จุด (Dot) 
เส้น (Line) สี (Color) น ้าหนกั (Volume) รูปทรง (Form) พื้นผวิ (Texture) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ี เม่ือ
น ามาร่วมกันจะท าให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
สถาปัตยกรรม และงานออกแบบหรือเรียกวา่สร้างสรรค ์ ผสมผสานกบัหลกัการทางศิลปะจึงท าให้
เกิดผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีความสุนทรีย ์ไม่ขดัต่อความรู้สึก และส่ือถึงส่ิงท่ีนกัสร้างสรรคต์อ้งการ
แสดงออก นบัเป็นพื้นฐานขั้นตน้ของการสร้างสรรคง์านศิลปะหรืองานออกแบบ 

จากความหมายขององค์ประกอบศิลป์ จึงสรุปได้ว่า เป็นการน าเอาองค์ประกอบพื้นฐาน 
เช่น จุด เส้น สี น ้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว มาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมลงตวั โดยมี
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หลกัการทางศิลปะเขา้มาเก่ียวขอ้งคือน าหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์มาช่วยจึงท าใหผ้ลงานมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

โครงสร้างองค์ประกอบศิลป์ 

ศิลปะนั้นมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่2 ส่วน คือ ส่วนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่โครงสร้าง
ทางวตัถุท่ีมองเห็นไดห้รือรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัส่วนหน่ึง กบัส่วนท่ีเป็นการแสดงออก อนัเป็น
ผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวตัถุนั้นอีกส่วนหน่ึง เราเรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรง หรือ
องค์ประกอบทางรูปธรรม และเรียกส่วนหลงัว่า เน้ือหา หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดงันั้น 
องคป์ระกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลกัของศิลปะ ก็คือ รูปทรงกบัเน้ือหา (ชลูด  น่ิมเสมอ, 2554) 
 รูปทรง ในองค์ประกอบศิลป์นั้นแยกออกเป็น 2 ทาง คือ ทางท่ี 1โครงสร้างทางรูป ได้แก่ 
ทศันธาตุท่ีรวมตวักนัอยา่งมีเอกภาพ ทางท่ี 2 โครงสร้างทางวตัถุ ไดแ้ก่วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างรูป เช่น 
สี ดินเหนียว หิน ไม ้กระดาษ ผา้ โลหะ เหล็ก อลูมิเนียม เป็นตน้ และเทคนิคท่ีใชก้บัวสัดุเหล่านั้น 
เช่นการ การระบาย การป้ัน การพิมพ ์การสลกั การทอ การตดัปะ การเช่ือม เป็นตน้  
 เทียนชยั ตั้งพรประเสริฐ (2555:5-19)  ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเทคนิคองคป์ระกอบศิลป์ไวว้า่ 
โครงสร้างองคป์ระกอบศิลป์นั้น ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกั ๆ คือ 
  1.มโนคติ เน้ือหา และแนวเร่ือง (Idea , Subject & Theme)  
   มโนคติ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ มโนภาพ แผน หรือ ความคิดเห็น ท่ี
ศิลปินจินตนาการข้ึน นับว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างงานศิลปะก่อนท่ีจะน าเสนอเป็นผลงาน
ทศันศิลป์ 
   เน้ือหา หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏในงานทศันศิลป์ ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง ท่ี
ศิลปินสร้างข้ึนหรือถ่ายทอดจากธรรมชาติ วตัถุรอบ ๆ ตวั โดยน ามาจดัเขา้ดว้ยกนัเป็นผลงาน อาจ
แสดงออกในลกัษณะแบบรูปธรรม แบบก่ึงนามธรรมหรือแบบนามธรรม 
   แนวเร่ือง หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏในงานทศันศิลป์มีลกัษณะเป็นนามธรรม
ปรากฏเป็นภาพรวมหรือภาพใหญ่ของผลงานศิลปะ อาจแสดงแนวเร่ืองเก่ียวกบัความรัก ความสุข 
ร่ืนเริง สนุกสนาน โหดร้าย สงคราม ความเศร้า ฯลฯ 

 2.ทัศนธาตุหรือส่วนประกอบของศิลปะ (Visual Elements / Elements of Art) 
หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเห็น ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของศิลปะในงานทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จุด 
เส้น สี พื้นผิว น ้ าหนกัและบริเวณว่างเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างรูปร่างรูปทรง อนัเป็นบทบาท
ส าคญับนพื้นระนาบกระดาษ ผา้ใบ แผน่ไม ้ฯลฯ 
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 จุด (Point) เส้น (Line) สี (Color) พื้นผิว (Texture) น ้าหนกั (Tone) และบริเวณวา่ง 
(Space) เป็นสาระทศันธาตุหรือส่วนประกอบของศิลปะ เม่ือน ามาสร้างเป็นรูปร่าง รูปทรง อนัเป็น
เน้ือหาของภาพ อาจเกิดจากส่วนประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย ๆ อยา่งพร้อม ๆ กนั  

 3.หลกัขององค์ประกอบศิลป์ (Principle of Composition) คือ หลกัการจดัภาพถือ
วา่มีความส าคญั เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการจดัภาพให้ถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย เอกภาพ จุดเด่น การเนน้
และดุลยภาพ 

  3.1  เอกภาพ (Unity) หมายถึง การประสานกลมกลืนของส่วนประกอบ
ศิลปะ มีความเป็นหน่ึงท่ีไม่อาจแบ่งแยกไดใ้นผลงานศิลปะ เช่น ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

  3.2  จุดเด่นและการเนน้ (Dominance & Emphasis)  
   จุดเด่น หมายถึง ส่วนส าคัญของภาพ มีความเด่น ตระหง่าน 

ชดัเจน สะดุดตาเป็นแห่งแรกของภาพ ซ่ึงผูดู้สามารถรับรู้ไดด้ว้ยการมองผลงานท่ีส าเร็จแลว้ จุดเด่น
จะแสดงถึงการมีอ านาจ เด่นชดักวา่ส่วนรอง (Subordinate) จุดเด่นจะเกิดจากจุดเนน้ 

   การเน้น หมายถึง ความพยายาม การกระท าให้ส่ิงท่ีตอ้งการเน้น
เด่นชดัข้ึน โดยศิลปินจะเป็นผูก้  าหนด จดัวาง สี พื้นผวิ รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ ใหเ้ป็นจุดรวมของความ
สนใจและมีความแตกต่างจากส่วนประกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมดในภาพ 

  3.3  ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง สภาพท่ีถ่วงดุลของรูปร่าง รูปทรง ท่ีมี
ขนาด ปริมาณ น ้ าหนกั สี ฯลฯ ปรากฏในงานศิลปะอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีเส้นแกนสมมุติเป็น
ตวัก าหนดความสมดุลนั้น 

   ดุลยภาพมี 2 แบบ คือ ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry 
Balance) และแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) ดุลยภาพแบบสมมาตร คือ การจดัวาง รูปร่าง 
รูปทรง ภายในภาพ 2 ขา้งเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั ส่วนดุลยภาพแบบอสมมาตร คือ การจดัวาง
รูปร่าง รูปทรง 2 ขา้งอยา่งอิสระ แมป้รากฏวา่ รูปร่าง รูปทรง 2 ขา้งไม่เหมือนกนัแต่สามารถถ่วงดุล
กนัได ้

4.หลกัการสนบัสนุนใหอ้งคป์ระกอบสมบูรณ์ 
  4.1  ความกลมกลืน (Harmony) คือ ความกลมกลืนของส่วนประกอบของ

ศิลปะ หรือ รูปร่าง รูปทรง ท่ีมีขนาดเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั ความกลมกลืนจะท าใหเ้กิดเอกภาพ  
  4.2  การซ ้ า (Reprtition) คือ การจดัใหมี้รูปร่างรูปทรง ตั้งแต่สองหน่วยข้ึน

ไปน ามาจดัวางซ ้ า ๆ กนั การซ ้ าของส่ิงเดียวกนัจะท าใหเ้กิดความกลมกลืนเป็นเอกภาพ 
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  4.3  การตรงกันข้าม (Opposition) หมายถึง ความแตกต่างอย่างตรงกัน
ขา้ม เช่น ขาวกบัด า เขียวกบัแดง เส้นตั้งกบัเส้นนอน ฯลฯ ในทางศิลปะการตรงกนัขา้มอยา่งรุนแรง 
ศิลปินจะไม่นิยมน ามาใชจ้ดัภาพ การตรงกนัขา้มมีความหมายเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัความขดัแยง้ 
(Contrast) กล่าวคือ การขดัแยง้เป็นการเขา้กนัไม่ไดข้องส่วนประกอบของศิลปะหรือรูปร่าง รูปทรง 
การจดัองค์ประกอบ หลกัการขดัแยง้จะช่วยท าให้องค์ประกอบของภาพสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ถ้าใช้ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม เช่น ประมาณ 20 : 80 หรือ 30: 70 เปอร์เซ็นต ์

  4.4  การประสาน (Transition)  หรือการเป็นตัวกลาง หมายถึง การ
เช่ือมโยงองคป์ระกอบยอ่ย ได ้รูปร่าง รูปทรง เส้น สี พื้นผิว น ้าหนกั ฯลฯ ให้ประสานกลมกลืนกนั
เป็นเอกภาพ 

  4.5  จงัหวะ (Rhythm) หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีมีจงัหวะต่อเน่ืองหรือ
หยดุเป็นช่วง ๆ ในงานทศันศิลป์หรือจงัหวะการซ ้ าท่ีมีช่วงห่างเท่า ๆ กนัจนเป็นระเบียบ ซ่ึงอาจจะดู
เป็นธรรมดาหรือการเนน้น ้าหนกัอ่อนแก่ จงัหวะท่ีแตกต่างกนัจะท าใหเ้กิดความรู้สึก ต่ืนเตน้ เร้าใจ 

  4.6  การเคล่ือนไหว (Movement) ในงานทศันศิลป์เป็นการเคล่ือนไหว
ลวงตา เป็นการเคล่ือนไหวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทางตา การเคล่ือนไหวเป็นการแสดงกิริยา
ท่าทางของรูปร่าง รูปทรง เส้น สี หรือน ้าหนกั ฯลฯ ใหเ้กิดการเคล่ือนไหวลวงตา 

  4.7  ทิศทาง (Direction) หมายถึง การก าหนดแนว ช้ีทาง หรือแนวทาง ท่ี
มุ่งแสดงให้เห็นทิศทางของส่วนประกอบของศิลปะหรือรูปร่าง รูปทรง ว่าจะแสดงออกในทิศทาง
ใด เช่น เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้หรือมว้นตวัเป็นวงกลม วงรี ฯลฯ 

  4.8  การลวงตา (Illusion) หมายถึง การลวงตาในพื้นท่ีว่าง เพื่อให้เกิด
ความลึก 3 มิติ เช่น การลวงตาดว้ยการทบัซ้อน การลวงตาดว้ยทศันียภาพวิทยาเชิงเส้นหรือการลวง
ตาดว้ยทศันียภาพเชิงอากาศ เป็นตน้ 

  4.9  บรรยากาศ (Atmosphere) จะเก่ียวขอ้งกบัสี น ้ าหนกั แสงเงาท่ีปรากฏ
ในภาพจะให้อารมณ์ความรู้สึกตามโครงสีและคุณค่าของแสงเงา โดยแสดงบรรยากาศในภาพนั้น ๆ 
ใหป้รากฏ 

  4.10  สัดส่วน (Proportion) หมายถึง ความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบยอ่ย 
ต่าง ๆ จนถึงส่วนรวม เช่น รูปทรงคนในงานทศันศิลป์จะตอ้งมี ศีรษะ ล าตวั แขน ขา ฯลฯ สัมพนัธ์
กนัจึงจะดูสวยงาม รวมทั้งสัมพนัธ์กบัวตัถุต่าง ๆ รอบ ๆ ตวั เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ ดว้ย 

  4.11  ระนาบ (Plane) คือ พื้นผิวแบนราบหรือแผ่นราบมี 2 มิติ ระนาบ
สามารถประกอบเป็นปริมาตรของรูปทรงเป็นระนาบ 3 มิติ ระนาบมีความทึบตนัไม่โปร่งใส มี
ขนาดและทิศทาง ซ่ึงเป็นโครงสร้างส าคญัของการสร้างงานทศันศิลป์ 
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  4.12  การผนัแปร (Variety) หมายถึง การเปล่ียนแปลง ความหลากหลาย
ของส่วนประกอบของศิลปะหรือรูปร่าง รูปทรง ท่ีจดัให้มีความพอดี ถา้ผนัแปรตดักนัมากเกินไปก็
จะไม่งาม 

  4.13  การลดหลัน่ (Gradation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทีละน้อยหรือ
การล าดบัขั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระยะ จากส่ิงหน่ึงไปยงัส่ิงหน่ึง อาจเป็นการลดหลัน่ดว้ย
จงัหวะของเส้น สี พื้นผวิ น ้าหนกั ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ ปรากฏไดท้ั้งในธรรมชาติและผลงาน
ศิลปะ เช่น จิตรกรรมหรือในงานสถาปัตยกรรม เช่น เจดีย ์แสดงการลดหลัน่ของรูปทรง เป็นตน้ 

  4.14  ปริมาตร (Volume) ปริมาตรของรูปทรงอาจกล่าวไดว้า่ คือ ปริมาตร
ของรูปทรงท่ีแน่นตนักบัปริมาตรของท่ีวา่ง ปริมาตรของรูปทรงท่ีแน่นตนั รูปทรงท่ีเป็นมวลมีความ
แน่น ทึบตัน ส่วนปริมาตรของท่ีว่าง ได้แก่ ปริมาตรท่ีมีการเจาะรู เป็นโพรง และเป็นท่ีว่าง
ผสมผสานกบัมวล 

พฒันาการทางด้านศิลปะ 
 ทน  เขตกัน (2550:16-17) และประเทิน  มหาขนัธ์ (2536:31) ได้ถึงการแสดงออกของ
มนุษยมี์หลายดา้น นบัตั้งแต่การแสดงท่าทาง การพูด ตลอดจนการขีดเขียน การเขียนหนงัสือและ
วาดรูป เป็นตน้ การแสดงออกในแต่ละดา้นมีการพฒันาเป็นขั้นๆ ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสูงสุด การ
แสดงออกทางศิลปะก็เช่นกนัตอ้งมีการพฒันาการตั้งแต่การขีดเขียนเส้นขยุกขยิกไม่เป็นรูปอะไร 
จนถึงการเขียนไดเ้ป็นรูปร่าง แสดงออกทางศิลปะของเด็กมีการพฒันาเป็นขั้นๆ 
 1.ขั้นขีดเข่ีย (The Seribbling Stage) อาย ุ2-4 ปี 
 2.ขั้นก่อนมีแบบแผน (The Prescematic Stage) อาย ุ4-7 ปี 
 3.ขั้นมีแบบแผน (The Schematic Stage) อาย ุ7-9 ปี 

4.ขั้นเร่ิมเหมือนจริง (The Drawning Relism) อาย ุ9-11 ปี 
5.ขั้นมีเหตุผล (The Stage of Reasoning) อาย ุ11-13 ปี 
ในขั้นน้ี จะเป็นการวาดแบบเหมือนจริง หมายถึง การวาดภาพโดยใช้ประสบการณ์ของ

ตนเอง เด็กมีประสบการณ์ในส่ิงใดก็จะวาดส่ิงนั้นข้ึน เด็กหญิงมีความสนใจการแต่งกาย กิจกรรม
ของเพศหญิง เช่น การจดัดอกไม ้การเย็บปักถกัร้อย ส่วนเด็กชายจะสนใจการผจญภยั ความกล้า
หาญ การเดินทางไกล การตั้งค่ายพกัแรม ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายวยัน้ีเร่ิมมีความตอ้งการความเป็น
อิสระ ดงันั้นการใหค้วามร่วมมือกบัผูใ้หญ่หรือการรับความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ลดลง 

ผลงานของเด็กในวยัน้ียงัไม่สมบูรณ์ เด็กไม่สามารถจดัระยะของวตัถุในภาพใหส้ัมพนัธ์กนั
ได ้เช่น เด็กวาดคนเก็บผลไม ้เด็กจะวาดไดเ้พียงมือท่ียื่นออกไปจบัผลไมเ้ท่านั้น เด็กไม่สามารถวาด
มือจบัผลไมไ้ด ้ความสามารถในการปรับปรุงวิธีการวาดของเด็กมีไม่พอเพียง จึงท าให้ผลงานของ
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เด็กยงัไม่สมบูรณ์ มีความแข็งกระดา้ง ขาดความอ่อนโยนตามธรรมชาติ ขาดความสัมพนัธ์กนัตาม
หลกัของความจริง ลักษณะส าคญัอีกอย่างหน่ึงของเด็กวยัน้ี เด็กจะเร่ิมเห็นแล้วว่าเส้นฐานจะมี
ความหมายนอ้ยลง เด็กจะเห็นความส าคญัของพื้นราบมากข้ึน ซ่ึงช่วยใหผ้ลงานของเด็กใกลเ้คียงกบั
ความจริงมากข้ึน 
 

การพฒันาทางด้านสร้างสรรค์ในขั้นเร่ิมเหมือนจริง  

 การพฒันาทางดา้นสร้างสรรคใ์นขั้นเร่ิมเหมือนจริงจะปรากฏในผลงานเด็ก ดงัน้ี 
  1.เด็กรู้จกัออกแบบเพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามท่ีตวัเองตอ้งการ 
  2.เด็กสามารถน าเน้ือหาแปลกๆ มาแสดงในผลงานของตนเอง 
  3.เด็กสามารถดดัแปลงวธีิการแสดงออกท่ีซ ้ าซากใหเ้ป็นไปตามแนวคิดของตวัเอง 
 ดงันั้นในการท าวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มทดลองนั้นเป็นเด็ก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีอายุประมาณ 
8-11 ปี ซ่ึงเป็นวัยเด็กตอนกลาง (Middle Children)  นักจิตวิทยาพัฒนาการบอกว่าเด็กว ัยน้ีมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน พฒันาการทางสติปัญญาเจริญเติบโตไปอีกล าดบัขั้นหน่ึง พฒันาการทาง
สังคมขยายขอบกวา้งขวาง เด็กๆ มกัใชเ้วลากบัผูใ้หญ่อ่ืนๆ ท่ีมิใช่พ่อแม่หรือบุคคลในบา้นยาวนาน
ข้ึน รู้จกัคบหาเพื่อนร่วมรุ่นไดดี้กวา่ในวยัเด็กตอนตน้ แมว้า่พ่อแม่ยงัมีบทบาทส าคญัในการอบรม
เล้ียงดูแลบุตร แต่บุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่อ่ืนๆ นอกบา้นก็เร่ิมมีบทบาทส าคญัในการอบรมดูแลเด็กพอๆ 
กบัพ่อแม่ผูป้กครองท่ีบา้น หรือยิ่งกว่าส าหรับเด็กบางคน ลกัษณะพฒันาการท่ีส าคญั ในช่วงน้ีคือ 
การเตรียมตวั เพื่อเป็นเด็กวยัรุ่นและผูใ้หญ่ท่ีสามารถรับผดิชอบตนเองในดา้นต่าง ๆ  อาทิเช่น หดัท า
อะไรดว้ยตนเองไดเ้รียนรู้ท่ีจะเล่น เรียนและท างานกบัเพื่อนร่วมวยั เรียนรู้ท่ีจะให้ความเป็นเพื่อน
กบัผูอ่ื้นและสร้างมิตรภาพ (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 2545) เด็กในช่วงวยัน้ีจะมีพฒันาการดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 
พฒันาการทางสังคม 

พฒันาการทางดา้นสังคมในระยะน้ี มีลกัษณะแตกต่างจากวยัเด็กตอนตน้หลายปะการ อาทิ
เช่น 
 1.เด็กคบเพื่อนร่วมชั้นและผูใ้หญ่มากข้ึน 
 2.พฒันาการด้าน Egocentric ลดลง ท าให้เด็กสามารถรวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนได้ดียิ่งข้ึน 
สมรรถภาพทางความคิดนึกและพฒันาการดา้นศีลธรรมจรรยา ท าให้เด็กร่วมเล่น เรียน ท ากิจกรรม
ต่างๆ เป็นกลุ่มไดดี้ 
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 3.ความส าคญัของการเรียนท่ีมีต่อชีวิต ค่านิยมของการเรียนในโรงเรียนในสังคมปัจจุบนัท า
ใหเ้ด็กผกูพนักบัเพื่อนท่ีโรงเรียนและครู ท าใหเ้ด็กห่างเหินจากผูใ้หญ่ในบา้น  (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 
2545) 
พฒันาการทางด้านอารมณ์ 
 ในระยะวยัเด็กตอนกลาง เด็กจะรู้จกักลวัส่ิงท่ีสมเหตุสมผลมากกวา่วยัเด็กตอนตน้ เพราะ
ความสามารถใช้เหตุผลของเด็กพฒันาการมากข้ึน มีความรู้สึกสงสารและเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจ
อารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน ส่ิงท่ีตอ้งพฒันาในดา้นอารมณ์ของเด็กระยะน้ีคือ การเขา้ใจอารมณ์
ของตวัเอง อารมณ์ของบุคคลอ่ืน การรู้จกัควบคุมอารมณ์ และการรู้จกัแสดงอารมณ์ออกมาอย่าง
เหมาะสม พฒันาการเหล่าน้ีจ  าเป็นส าหรับสุขภาพจิตท่ีดีของเด็ก และเป็นหนทางใหเ้ด็กไดมี้โอกาส
เขา้ร่วมกลุ่มกบัเด็กอ่ืนๆ การพฒันาดา้นน้ี  ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัตวัเด็กจะตอ้งช่วยเหลือเด็ก
ดว้ย โดยการ 
 1.เปิดโอกาสให้เด็กเขา้กลุ่ม กลุ่มจะบีบบงัคบัใหเ้ด็กเรียนรู้และปรับปรุงการควบคุมอารมณ์ 
และแสดงออกอารมณ์ในลกัษณะท่ีสังคมยอมรับ 
 2.ใหไ้ดเ้ล่นออกก าลงักาย โดยการเล่นท่ีใชพ้ละก าลงัแบบต่างๆ เช่น ฟุตบอล วา่ยน ้า หมาก
เก็บ ต่ีจบั งูกินหาง ลิงชิงหลกั ปิงปอง ฯลฯ 
 3.ให้มีกิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ เช่น ป้ันรูป วาดรูป เขียนเร่ือง ฯลฯ (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 
2545) 
พฒันาการทางความคิด 
 โลกของเด็กวยัน้ีเป็นการขยายขอบเขตกวา้งขวางทางสังคมและความคิด การเร่ิมเรียนใน
โรงเรียนอย่างจริงๆ จงัๆ การไดมี้กลุ่มเพื่อร่วมวยัมากหนา้หลายตา วิชาต่างๆ ท่ีเด็กไดมี้โอกาสได้
เรียนอนัหลากหลาย ท าใหข้อบข่ายความคิด สติปัญญาของเด็กขยายทั้งแนวกวา้งและแนวลึกตามวยั 
เน่ืองจากวยัเด็กตอนกลางเป็นระยะเวลาท่ีเป็นการ “วางรากฐานทางการศึกษา” ดา้นความรู้พื้นฐาน 
ดา้นการอ่าน การเขียน การคิดเลข การพฒันาทกัษะท่ีประณีตข้ึน (Fine motor เช่น การท างานฝีมือ 
การวาดเขียนท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน ฯลฯ) ซ่ึงพฒันาการต่างๆ เหล่าน้ี ตอ้งอาศยัเชาวปั์ญญาและตอ้ง
มีวิธีการเรียนรู้ จึงมีสัมฤทธิผล เด็กคนใดท่ีมีฐานไม่มัน่คงทางวิชาการด้านต่างๆ ตั้ งแต่วยัเด็ก
ตอนกลาง จะเป็นเด็กท่ีมีปัญหาดา้นบุคลิกภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม ดา้นการเรียนรู้ และดา้นอ่ืนๆ 
ในอนาคตอนัมาก อน่ึง มีการแข่งขนัสูงมากทางวิชาการในสังคมสมยัใหม่ (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 
2545) 
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พฒันาการทางกาย 
 พฒันาการทางกายของเด็กวยั 6 ถึง 12 ขวบ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ช้าๆ แต่สม ่าเสมอ 
การท างานประสานกันของกล้ามเน้ือใหญ่น้อย และประสาทสัมผสัละเอียดอ่อนดีมากข้ึน การ
พฒันาทางสติปัญญาท่ีตอ้งใชอ้วยัวะประเภทน้ีเป็นส่ือจึงท าไดแ้ลว้ เด็กสามารถเล่นเกมท่ีซับซ้อน
และท ากิจกรรมการเล่นชนิดสร้างสรรคไ์ด ้(Creative plays) เช่น การวาดภาพ การป้ันรูป การท างาน
ฝีมือ การแกะสลัก การดนตรี ฯลฯ ความเจริญเติบโตแข็งแรงทางกายข้ึนอยู่กับอิทธิพลหลาย
ประการ เช่น ลกัษณะกรรมพนัธ์ุ อาหาร การออกก าลงักาย ความมัน่คงทางอารมณ์ การพกัผ่อน
นอนหลบั ความมีสุขภาพดี เป็นฐานของความเจริญเติบโตดา้นอามรณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

การจัดการเรียนรู้  สาระศิลปะ 
การจัดการเรียนการสอนวชิาศิลปะ 

จินตนาการเป็นพลงัผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ทดลอง สร้างความเจริญทางเทคโนโลย ีสู่การ
คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีช่วยให้มนุษยเ์อาชนะภยัต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความสะดวกสบายในการ
ด าเนินชีวิตมาจนถึงปัจจุบนั  ดว้ยแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติรอบตวั และโดยท่ีมนุษยมี์จินตนาการ
เป็นคุณสมบติัเฉพาะ เพียงแต่ต่างระดับ ซ่ึงจะส่งผลให้มนุษย์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอด 
เร่ืองราวนบผนงัถ ้ า เปล่ียนเป็นภาษาภาพ จากภาพแทนค าเขา้สู่ระบบตวัอกัษร และถูกพฒันาเป็น
ภาษาเพื่อการส่ือสาร  ส่ิงท่ีน่าทา้ทายไม่ใช่การผลิตทรัพยากรมนุษยท่ี์ชาญฉลาด แต่เป็นการปลูกฝัง
ให้เด็ก และเยาวชนมีกระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส านึก ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ฉะนั้นการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาศิลปะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร จุดประสงค์ ความต้องการของผู ้เรียน และการสร้าง
บรรยากาศภายในโรงเรียนหรือห้องเรียน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก เพื่อพฒันาในรายวิชาทศันศิลป์และสามารถน าความรู้
ไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้หรือในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนย่อมมีเป้าหมายให้
ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ ผูเ้รียนจะบรรลุผลไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูส้อน ท่ีส าคญัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีหลาย
รูปแบบและวิธีการ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจจึงจะจดักิจกรรมไดถู้กตอ้งเหมาะสม ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
ความหมายของกจิกรรมการเรียนการสอน 
 วไลพร คโณทัย (2530:  19) ให้ความหมายไวว้่า กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง 
สภาพการณ์ของการจดัประสบการณ์ และการกระท าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจดัข้ึนจากความร่วมมือ
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ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และ
ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
 ทศันีย ์ศุภเมธี (2533:189-190)  ให้ความหมายไวว้่า กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง 
ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกระท าข้ึนเพื่อให้การเรียนการสอนในคร้ังนั้น ๆ ไดผ้ลดี หมายถึงการสอนของครู
เป็นไปอยา่งมีความหมาย นกัเรียนไดท้ั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2535:88) สรุปความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การ
ปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุสู่จุดประสงคก์ารสอนท่ีก าหนดไว ้
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543:91) ได้ให้ความหมายของชุดการสอนว่า เป็นนวตักรรมทาง
การศึกษา โดยใชส่ื้อการสอนตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปร่วมกนั เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ตามท่ีตอ้งการ 
ส่ือท่ีใช้ร่วมกนัจะเสริมประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้ผูเ้รียนรับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยงัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจ 
 อรทยั ศรีอุทธา (2547:10) กล่าววา่ ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนหรือชุดการสอนของ
ส่ือแบบประสมต่าง ๆท่ีประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูน ามาใช้
กบันกัเรียนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้นกัเรียนนกัศึกษาและปฏิบติักิจกรรมดว้ยตวัเองจนเกิดการ
เรียนรู้ โดยครูเป็นผูค้อยแนะน าช่วยเหลือและมีการน าหลกัจิตวทิยามาใชป้ระกอบการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 จากความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปไดว้า่ เป็นการจดัประสบการณ์ในการ
เรียน หรือการกระท าร่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
นกัเรียนไดรั้บความรู้ตามตอ้งการ และบรรลุจุดประสงคก์ารสอนท่ีก าหนดไว ้ 
ความส าคัญของกจิกรรมการเรียนการสอน 
 กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนการสอน เพราะกิจกรรม
ทั้งของผูเ้รียนและผูส้อนท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ความส าคญัของกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีต่อการเรียนรู้มีดงัต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของนกัเรียน 
2.กิจกรรมเปิดโอกาสใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ 
3.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังประชาธิปไตย 
4.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผดิชอบ 
5.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
6.กิจกรรมจะช่วยใหน้กัเรียนไดมี้การเคล่ือนไหว 
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7.กิจกรรมจะช่วยใหน้กัเรียนไดรู้้สึกสนุกสนาน 
8.กิจกรรมท าใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
9.กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของนกัเรียนใหก้วา้งข้ึน 
10.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของเด็ก 
11.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทกัษะ 
12.กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 
13.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัท างานเป็นทีมหรือเป็นหมู่คณะ 
14.กิจกรรมจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 
15.กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความซาบซ้ึง ความงามในเร่ืองต่าง ๆ  

 ดงันั้นเม่ือครูเป็นผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งจดัให้น่าสนใจ ให้สอดคลอ้งกบัวยั 
สติปัญญา ความสามารถของผูเ้รียน และเน้ือหาท่ีเรียนของบทนั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายอยา่งชดัเจน 
ถึงจะเกิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอยูย่ ัง่ยนืในผูเ้รียน 
จุดมุ่งหมายของผู้เรียน 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
  1.เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม
กนั 
  2.เพื่อสนองความสามารถ ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงแต่ละคนจะ
มีแตกต่างกนั 
  3.เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยความเพลิดเพลิน ไม่
เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียน 
  4.เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตรให้ผูเ้รียนได้คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น
และเกิดทกัษะกระบวนการ 
  5.เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน 
หลกัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 อาภรณ์ ใจเท่ียง (2535:89-93)ได้กล่าวว่า จากกิจกรรมการเรียนการสอนมีความส าคัญ
ดงักล่าวมาแลว้ ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จึงควรค านึงถึงหลกัการดงัต่อไปน้ี 
  1.การจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร มีความมุ่งหวงัให้
ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิด การ
ปฏิบติังาน การจดังาน การท างานเป็นทีม ฯลฯ 
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  2.จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการสอน ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดล้งมือฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะ 
  3.จดักิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจของ
ผูเ้รียน 
  4.จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของเน้ือหาวิชา เน้ือหาวิชามีหลายประเภท 
เช่น ประเภทขอ้เท็จจริง การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค์ ทกัษะ เจตคติ และค่านิยม เน้ือหาวิชาแต่
ละประเภทตอ้งอาศยัเทคนิควธีิการสอน หรือการจดักิจกรรมท่ีแตกต่างกนั 
  5.จดักิจกรรมให้มีล าดบัขั้นตอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ไม่สับสน 
การจดัล าดบัขั้นตอนควรเร่ิมจากง่ายไปยาก รูปธรรมไปนามธรรม และส่วนร่วมไปส่วนยอ่ย จะท า
ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ 
  6.จดักิจกรรมให้น่าสนใจ โดยใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสม ส่ือการสอนสามารถแบ่ง
ได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ 
   6.1  ส่ือบุคคลและของจริง หมายถึง ผูส้อน ผูช่้วยสอน วิทยากรพิเศษต่าง 
ๆ หรือของจริงต่าง ๆ เพื่อช่วยในการประกอบการสอน เป็นตน้ 
   6.2  วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองฉาย เช่น ภาพยนตร์ แผ่นโปร่งใส สไลด์ ฟิล์ม 
ฯลฯ 

6.3  วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเสียง เช่น วทิย ุเคร่ืองบนัทึกเสียง ฯลฯ 
6.4  ส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ วารสาร นิตยสาร รูปภาพต่าง ๆ ฯลฯ 
6.5  วสัดุท่ีใชแ้สดง เช่น แผนท่ี ลูกโลก ของจ าลองต่าง ๆ  ฯลฯ 

  7.จดักิจกรรมโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูท้  ากิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ส่วนความรู้เป็นผลพลอยไดจ้ากการท ากิจกรรม เพราะระหวา่งท า
กิจกรรมผูเ้รียนจะไดรั้บผลคือ เกิดการพฒันาตนเองทางการคิด การปฏิบติั การปัญหา การท างาน
ร่วมกนั การวางแผนจดัการ และเทคนิควิธีการต่าง ๆท่ีเรียกว่า เรียนรู้วิธีการหาความรู้ ซ่ึงมีคุณค่า
มากกวา่ความรู้ ดงันั้นในการสอนจึงตอ้งใหผู้เ้รียนไดล้งมือท ากิจกรรม 
  8.จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการท่ีท้าทายความสามารถของผูเ้รียน ฝึกฝนวิธีการ
แสวงหาความรู้ และการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง จะท าให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน และไดรั้บ
ประโยชน์จากการเรียนอยา่งแทจ้ริง 
  9.จดักิจกรรมโดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ในการสอนแต่ละเน้ือหาวิชาและแต่ละคร้ัง ผูส้อนไม่ควรใช้วิธี
เดียวกนัตลอด ดงันั้นผูส้อนอาจเลือกใชว้ิธีการสอนแบบทดลอง แบบวิทยาศาสตร์ แบบแกปั้ญหา 
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หรือแบบสืบสวนสอบสวน ตามความเหมาะสม เป็นการเปล่ียนใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายโดย
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ผูเ้รียนก็จะเรียนดว้ยความกระตือรือร้น และเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
  10.จดักิจกรรมโดยให้มีบรรยากาศท่ีร่ืนรมย ์สนุกสนาน เป็นกนัเอง เพราะท าให้
ผูเ้รียนเรียนดว้ยความสุข ส่งผลใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อวชิาท่ีเรียน 
  11.จดักิจกรรมแลว้ตอ้งมีการวดัผล ประเมินผลทุกคร้ัง 
 ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นควรด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่ผูเ้รียนโดยตรง 
มุ่งพฒันาความคิดของนกัเรียน การปฏิบติั การแกปั้ญหา การท างานรวมกบัผูอ่ื้น การวางแผนจดัการ 
และเทคนิควธีิการต่าง ๆท่ีเรียกวา่ การเรียนรู้วธีิการหาความรู้ ซ่ึงมีคุณค่ามากกวา่ตวัความรู้  
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จะมีขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัออกไปตามเทคนิควิธีการ
สอน เช่น การสอนแบบสาธิตยอ่มแตกต่างกวา่การสอนแบบทดลอง อยา่งไรก็ตามไม่วา่จะใชว้ธีิการ
สอนแบบใด มกัจะมีขั้นตอนเหมือนกนั 3 ขั้นตอน คือ 
 1.ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้แก่ผูเ้รียน และเร้าความสนใจให้ผูเ้รียน 
อยากรู้ อยากเห็น อยากท า และอยากคิด เพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั 
 2.ขั้นปฏิบติั เป็นขั้นท่ีส าคญั เพราะผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้กิจกรรม
ท่ีผูเ้รียนจะปฏิบติัในขั้นน้ีมีอยูห่ลายอยา่ง เช่น การคน้ควา้ การอภิปรายกลุ่ม การรายงาน การแสดง
บทบาทสมมติ การสาธิต การเล่าเร่ือง ฯลฯ ผูส้อนตอ้งค านึงถึงหลกัการจดักิจกรรม 
 3.ขั้นสรุปและวดัผล เป็นขั้นตอนการสรุปเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ สรุปดา้นความรู้ ความคิด 
เจตคติ และทกัษะท่ีผูเ้รียนไดรั้บ ตลอดจนการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  
องค์ประกอบของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 ระบบการจดัการเรียนรู้ของไทเลอร์ (Tyler, 1971) ไทเลอร์ไดเ้สนอองค์ประกอบของการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ ไทเลอร์ลูป (Tyler Loop) ไว ้3 ส่วนคือ 
  1.จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ตอ้งก าหนด
จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้ใหช้ดัเจน 
  2.กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ในขั้นสอนจ าเป็นตอ้งเลือกจดัเน้ือหาและกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายไดท่ี้ก าหนดไว ้
  3.การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
จดัการเรียนรู้และการจะพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น ขอ้ส าคญัอยูท่ี่การน าขอ้มูล
เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  แสดงไดด้งัแผนภาพดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2 แสดงระบบการจดัการเรียนรู้ของไทเลอร์ 
 ระบบการจัดการเรียนรู้ของบราวน์และคณะ (Brown and other,  1977) เป็นระบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการเรียนรู้โดยการพิจารณาถึงแนวทางและวธีิการเรียนรู้
ของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อท่ีผูส้อนจะไดจ้ดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสามารถ 
และความสนใจของผูเ้รียน บราวน์และคณะก าหนดองคป์ระกอบไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
 1.จุดมุ่งหมาย 
  1.1 วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา  
 2.สภาพการณ์ 
  2.1 การจดัประสบการณ์เรียน 
  2.2 การจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 3.ทรัพยากรหรือแหล่งวชิาการ 
  3.1 บุคลากร 
  3.2 วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
  3.3 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 4.ผลลพัธ์ 
  การประเมินและการปรับปรุง 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543:  95)  ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม โดยจ าแนกส่วน
ของชุดกิจกรรม เป็น 4 ส่วน คือ 
  1.คู่มือ ส าหรับครูผูส้อนและแผนการสอน หรือผูเ้รียนตามแต่ชนิดของชุดการเรียน
การสอน ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวธีิการใชชุ้ดการเรียนการสอนเอาไวอ้ยา่งละเอียด ประกอบดว้ย 
   1.1  ค  าน า 

1.2  ส่วนประกอบของชุดการเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมายการจดัการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

การประเมินผล 

ขอ้มูล

ยอ้นกลบั 
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1.3  ค  าช้ีแจงส าหรับผูเ้รียน 
1.4  ส่ิงท่ีผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งเตรียม 
1.5  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 
1.6  การจดัหอ้งเรียน 
1.7  แผนการสอน 
1.8  เน้ือหาสาระของชุดการเรียนการสอน 
1.9  แบบฝึกปฏิบติัหรือกระดาษค าตอบ 
1.10  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (พร้อมเฉลย) 

  2.ค าสั่งหรือกรอบงาน เพื่อก าหนดแนวทางการเรียนใหน้กัเรียน  ประกอบดว้ย 
   2.1  ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา 

2.2  ค  าสั่งใหผู้เ้รียนด าเนินกิจกรรม 
2.3  การสรุปบทเรียน 

  3.เน้ือหาสาระและส่ือการเรียนรู้ โดยจดัให้อยู่ในรูปแบบของส่ือการสอนแบบ
ประสม และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
อาจประกอบด้วย  บทเรียนโปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง แผนภาพโปร่งใส วสัดุกราฟิก 
หุ่นจ าลอง ของตวัอยา่ง รูปภาพ เป็นตน้ 
  4.การประเมินผล เป็นการประเมินของกระบวนการไดแ้ก่ แบบทดสอบ รายงาน 
การคน้ควา้ และผลการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนต่าง ๆ  เป็นตน้  
 องค์ประกอบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมีนกัวิชาการศึกษา นกัวิจยั หลาย
ท่านได้แยกองค์ประกอบไวม้ากมาย ฉะนั้นองค์ประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นตอ้ง
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจกรรมของตน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน  
 

แนวคิดทางศิลปศึกษา 

ความหมายของศิลปศึกษา 

 นกัศิลปศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้ตามแนวคิด DBAE ไวด้งัน้ี 
 เกรียร์ (Greer D.W.1984) กล่าวถึงการเรียนรู้ตามแนวคิด DBAE ว่าเป็นการเรียนศิลปะ
โดยรวมท่ีเกิดจากประสบการณ์สุนทรียะจากภายในตวัผูเ้รียนเอง ซ่ึงมาจากหลกัการทั้ง 4 แกนวิชา
ตามการเรียนศิลปะโดยทัว่ไป คือ องค์ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ ศิลปะปฏิบติั ประวติัศาสตร์ศิลป์ 
และศิลปวิจารณ์ โดยไดรั้บการถ่ายทอดจากการสอนโดยอาศยัองคค์วามรู้แบบบูรณาการท่ีมีระบบ
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และล าดบัจากหลกัสูตร หรือการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนแต่ละระดบัชั้น ซ่ึงความรู้ต่างๆจะท า
ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ทางศิลปะจากความเขา้ใจและปฏิบติังานศิลปะได้ตามวยัของ
ผูเ้รียนไปจนถึงระดบัผูเ้ช่ียวชาญ เช่น สามารถเขา้ใจงานศิลปะและสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
ร่วมกิจกรรมทางศิลปะในชุมชนอยา่งมีความรู้ และมีเหตุผล 
 สมิธ (Ralph A. Smith, 1987) กล่าวถึงแนวคิดในการเรียนรู้ศิลปะแบบ DBAE ว่าเป็นการ
เรียนศิลปะเพื่อเขา้ใจถึงบริบทของศิลปะท่ีมีต่อมนุษยท่ี์จะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณค่าข้ึนมาเพื่อให้
แสดงความสามารถและเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน การเรียนรู้น้ีอาศยัหลักท่ีเป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการพิจารณาศิลปะจาก 4 สาขาวิชาเพื่อให้เขา้ถึงศิลปะ คือ ประวติัศาสตร์ สุทรีย
ศาสตร์ ศิลปะปฏิบติั และศิลปวจิารณ์ โดยสามารถน าส่ิงท่ีเป็นงานศิลปะมาเป็นหวัขอ้ในการเรียนรู้
เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ และความเขา้ใจในศิลปะซ่ึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจากครูผูส้อน
ท่ีมีความรู้ความสามารถกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้เกิดความเขา้ใจในศิลปะ
ไดเ้องอยา่งเป็นธรรมชาติ 
 ศิริลกัษณ์ ฟองศรี (2546: 42) กล่าวไวว้่า DBAE คือการพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ศิลปะในระบบโรงเรียนให้เด็กไดป้ระสบการณ์ทั้ง 4  ดา้น คือ ประวติัศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ศิลป
วิจารณ์ และศิลปะสร้างสรรค์ จะส่งผลให้ศิลปศึกษาพฒันาไปสู่การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเต็ม
ศกัยภาพ 
 มะลิฉัตร  เอ้ืออานันท์ (2545 : 2-3) ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปหลกัสูตรศิลปศึกษาแนว
ใหม่ว่า เป็นแบบยึดหนักเกณฑ์เป็นพื้นฐาน มีช่ือย่อว่า DBAE (Discipline Based Arts Education) 
โดยเร่ิมพฒันามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในราว ปี ค.ศ.1960 และไดเ้ผยแพร่หลายไปสู่ประเทศ
ต่างๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย และการท่ีหลกัสูตรตามแนวคิดน้ีมีความหลากหลายในเน้ือหาสาระ
ความรู้ ส่งผลให้เกิดการศึกษาคน้ควา้ท่ีกวา้งขวางและหลากหลายไปดว้ย หลกัสูตรถูกกล่าวถึงใน
ลกัษณะท่ีมีมิติครอบคลุมขอบข่ายหลากหลาย ซ่ึงมีนักการศึกษาต่างประเทศ ไดก้ล่าวอา้งอิงถึง
แนวคิดหลกัสูตร (DBAE) ในหลายลกัษณะ เช่น หลกัสูตรบูรณาการ (Interdisciplinary) หลกัสูตร
คตินิยมสรรผสาน (Eclecticism) หรือหลกัสูตรบริบทนิยม (Contextualism)  
 ในปี ค .ศ.1960 มีนักวิชาการด้านศิลปศึกษาเร่ิมให้ความสนใจกับแนวคิด หลักสูตร
ศิลปศึกษาแนวใหม่ท่ีรู้จกักนัในนาม DBAE ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญัต่อเป้าหมายของการ
จดัการเรียนการสอนศิลปศึกษา ไม่เพียงแค่เป็นทางผา่นหรือเคร่ืองมือท่ีจะไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
เท่านั้น วชิาศิลปศึกษาสามารถให้ความรู้ท่ีมีคุณค่าแก่ผูเ้รียนไดเ้ช่นกนัหลกัสูตรแนวคิด (DBAE) ท า
ให้มีความชดัเจนของจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการเรียนศิลปะ ท าให้การเรียนการสอนมี
คุณค่า เหมาะส าหรับเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนในกรด 1-12 โรงเรียนควรมีการแผนกลยุทธ์ใน
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การจดัการเรียนการสอนทั้งดา้นเน้ือหาและทกัษะ โดยอาศยัความร่วมมือของชุมชน (Smith. 1987 : 
3 ; Brandt, Ron. 1987 : 96 ; Eisner, Elliot W.1987 : 6) 
 แนวคิดของพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) พฒันาโดยศูนยก์ารศึกษาศิลปะ Getty 
(J.Paul Getty Trust. 1985 : 122) และได้เผยแพร่มาจนถึงปัจจุบนั แนวคิดดงักล่าวเป็นวิธีการเชิง
แบบแผน ส าหรับการเรียนการสอนวิชาทศันศิลป์ท่ีเน้นมากกว่าศิลปะปฏิบัติ แต่รวมถึงด้าน
สุนทรียศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และการวพิากษว์จิารณ์ ในการศึกษาของงานศิลปะดา้นอ่ืนๆ 
 วรุิณ  ตั้งเจริญ (2548 : 55-56) ไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบั ประวติัและความเป็นมาของแนวคิดพหุ
ศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) ว่าการศึกษาและศิลปศึกษากระแสสากลในสหรัฐอเมริกาและ
ยโุรป ช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เป็นกระแสของการศึกษาแบบพิพฒันาการนิยม (Progressivism) 
ท่ีสอดผสานกบักระบวนการเสรีภาพลทัธิสมยัใหม่ในสังคมมีการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลาง (Child-centered)  เน้นการแสดงออกเฉพาะตัวทั้ งกระบวนการศึกษาในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิทยาลยัวิชาการศึกษา ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดพ้ฒันาเขา้
มาในสังคมไทย ช่วงทศวรรษ 1970-1980 ไดมี้กระบวนการเคล่ือนไหวความคิดทางดา้นศิลปศึกษา
เกิดข้ึนใหม่ในสหรัฐอเมริกา มุ่งเนน้แบบแผนหรือหลกัเกณฑ์แทนการแสดงออกเฉพาะตวั (Self-
Expression) พฒันาการดงักล่าวประสานสัมพนัธ์กบัพฒันาการของลทัธิใหม่ ศิลปศึกษาเชิงแบบ
แผน (Discipline-based Arts Education) ไดก้ าหนดแกนส าคญัในการสอน 4 แกน  ดงัน้ี 
 1.แกนประวติัศาสตร์ (Art History) 
 2.แกนสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
 3.แกนศิลปวจิารณ์ (Art Criticism) 
 4.แกนศิลปะสร้างสรรค ์(Art Production) 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า แนวคิดพหุศิลปศึกษา เป็นการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  โดยประกอบไปดว้ย ประวติัศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปะปฏิบติั และศิลปวจิารณ์ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้เกิดความเขา้ใจในศิลปะไดเ้องอยา่งเป็นธรรมชาติ สามารถเขา้ใจ
งานศิลปะและสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร่วมกิจกรรมทางศิลปะอยา่งมีความรู้และมีเหตุผล 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎ ีDBAE (Discipline-based Art Education)  

 มะลิฉตัร  เอ้ืออานนัท ์(2543) กล่าวไวว้า่แกนความรู้ทางศิลปศึกษา 4 แกน หรือแกนความรู้ 
DBAE (Discipline-based Art Education) ประกอบไปดว้ย 
 1.แกนประวติัศาสตร์ศิลป์ (Art History) เป็นแกนท่ีถ่ายทอดถึงความเป็นมาของศิลปะ และ
ศิลป์ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม ความเป็นมาและประวติัการสร้างงานศิลปะ 
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 2.แกนสุนทรียศาสตร์ (Art Aesthetic) เป็นแกนท่ีสะทอ้นให้เห็นผลของประสบการณ์ทาง
สุนทรียศาสตร์ ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเห็นคุณค่าของความงามทั้งในธรรมชาติและในศิลปะ 
สามารถรับรู้เก่ียวกบัความงามในส่ิงแวดลอ้ม 
 3.แกนศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) เป็นแกนท่ีให้ความรู้ต่อการรับรู้ การบรรยาย การ
วิเคราะห์ และการตีความ ช่วยให้ไดฝึ้กฝนการวิจารณ์ หรือศึกษาบทวิจารณ์ของนกัวิจารณ์เป็นผูมี้
ความรอบรู้ ละเอียดลออ มีความเป็นประชาธิปไตย กลา้คิดกลา้แสดงออกอยา่งมีเหตุผล ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองและปรับปรุงผลงาน 
 4.แกนศิลปะปฏิบติั (Art Production)  เป็นแกนท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสร้างผลงานทางศิลปะ
ท าให้เกิดประสบการณ์โดยตรง ช่วยให้ได้ฝึกทักษะในด้านการตัดสินใจและการใช้ความคิด
สร้างสรรค ์
แกนความรู้ประวตัิศาสตร์ 
 วิรัตน์ พิชญไพบูลย ์(2536) ไดก้ล่าวถึง วิชาประวติัศาสตร์ ว่าเป็นวิชาท่ีสนบัสนุนให้เกิด
ความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน เน้ือหาวิชาน้ีได้ครอบคลุมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของงานศิลปะ เพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ เช่น ประวติัและแนวคิดของศิลปินผูส้ร้างงานศิลปะ ประวติั แนวคิด  เทคนิค และ
การใช้เคร่ืองมือ รวมทั้งอิทธิพลของวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อการสร้างสรรคง์านนั้น ซ่ึงผู ้
ศึกษาคน้ควา้อาจจะศึกษาไดจ้ากค าบรรยาย หรือสังเกตไดโ้ดยตรงจากรูปลกัษณะของงานศิลปะ 
 สภาภรณ์ อุ่นเมตตาจิต (2541) ได้กล่าวว่า ประวติัศาสตร์ หมายถึง เร่ืองราวท่ีเก่ียวกับ
พฤติกรรมมนุษย ์และความเปล่ียนแปลงของสังคมมนุษยใ์นอดีต ท่ีได้สอบสวน คน้ควา้และได้
บนัทึกไวอ้ย่างเป็นระเบียบโดยจดัระบบขอ้เท็จจริงให้สัมพนัธ์กบัมิติเวลา สถานท่ี บุคคล และ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีสามารถอธิบายให้เขา้ใจได ้วิชาน้ีมีขอบเขตกวา้ง สามารถ
แบ่งแยกได้หลายสาขาตามลักษณะของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ประวัติศาสตร์การศึกษา 
ประวติัศาสตร์การดนตรี และประวติัศาสตร์ศิลป์ เป็นตน้ 
 วธีิสอนวชิาประวติัศาสตร์มีหลายวธีิ ซ่ึงอุบล ตูจิ้นดา (2532) ไดร้วบรวมไวด้งัน้ี  
 1.สอนโดยการบรรยาย (Lecture Method) เป็นการสอนท่ีมีผูส้อนเป็นศูนยร์วมความสนใจ 
มาพูดบอกเล่าหรืออธิบายเน้ือหาเร่ืองราวของศิลปะให้ผูเ้รียนฟัง โดยผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมการศึกษา
คน้ควา้ ผูเ้รียนเป็นฝ่ายมารับผลการศึกษาเท่านั้น เป็นส่ือทางเดียวคือ จากผูส้อนสู่ผูเ้รียนโดยผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมนอ้ยมาก นอกจากจด ฟัง และเตรียมตวัสอน ในปัจจุบนัมีอุปกรณ์ประกอบการ
บรรยาย ไดแ้ก่ สไลด์ แผ่นใส วีดีทศัน์ การสอนศิลปะแบบบรรยาย เหมาะกบัวิชาทศันศิลป์ และ
ประวติัศาสตร์ศิลป์ 
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 2.สอนโดยการทบทวน (Reviewing Method)  เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงอดีต
ให้สัมพนัธ์กบัปัจจุบนัได ้ทั้งน้ีเพื่อให้มีความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ศิลป์ให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียน
เขา้ใจเน้ือหา อยา่งชดัเจนและแม่นย  าพอท่ีจะสามารถเจาะลงไดเ้ม่ือตอ้งการ 
 3.สอนแบบสืบสวน (Inquiry Method) เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จักค้นควา้หาความรู้ ใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล การคน้พบความรู้หรือแนวทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง
โดยผูส้อนตั้งค  าถามประเภทกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชค้วามคิด หาวิธีการแกปั้ญหาไดเ้อง สามารถน าการ
แกปั้ญหามาใชป้ระโยชน์ต่อชีวติประจ าวนัได ้
 4.สอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method) การท่ีผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียน
ท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เช่น การไปทศันศึกษานอกสถานท่ี การให้หวัขอ้ไปคน้ควา้แลว้น ามา
อภิปรายร่วมกันภายในหรือภายนอกชั้นเรียน โดยอาจแบ่งกลุ่มหรือรายบุคคล โดยให้ช่วยกัน
คน้ควา้และแกปั้ญหาหรือปฏิบติักิจกรรมตามความสามารถ ตามความถนดัหรือตามความสนใจ การ
ฝึกทกัษะในการแก้ปัญหา การคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่มผูเ้รียนทุกคน
จะตอ้งด าเนินการตามท่ีมอบหมาย เป็นวธีิท่ีจะช่วยฝึกฝนผูเ้รียนใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง 
 5.สอนแบบอภิปราย (Discussion Method) การสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกการฟัง พูด 
แกปั้ญหา แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างชดัเจน เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การสอนศิลปะ
แบบอภิปรายจึงมิใช่การเน้นท่ีขอ้คิดเห็น ขอ้ยุติเท่านั้น แต่ค านึงถึงกระบวนการทั้งหมดของการ
อภิปรายท่ีสังคมยอมรับ 
 6.สอนแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ 
ไดใ้ชค้วามคิดหาเหตุผล คน้พบปัญหา และคิดแกปั้ญหาโดยวธีิการทั้ง 5 ขั้น คือ 
  ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา และท าความเขา้ใจปัญหา 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นแยกปัญหา และวางแผนแกปั้ญหา 
  ขั้นท่ี 3 ลงมือแกปั้ญหา หรือการทดลองและเก็บขอ้มูล 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล หรือรวบรวมความรู้เขา้ดว้ยกนั 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุป และประเมินผล หรือสรุป และการน ามาใช ้
 7.สอนแบบสัมพนัธ์กบัวิชาอ่ืนๆ (Correlated Teaching) โดยผูส้อนตอ้งส ารวจวา่นอกจาก
วชิาศิลปศึกษาแลว้ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง แลว้พยายามก าหนดแนวทางการสอนให้สัมพนัธ์หรือ
กลมกลืนกบัวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้หลายๆอยา่ง จดัเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของ
พหุวทิยาการ 
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 8.สอนแบบไปทศันศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) การท่ีผูส้อนน าผูเ้รียนไปนอกหอ้งเรียน 
เพื่อศึกษาในสถานท่ีต่างๆ เป็นแนวทางท่ีท าใหผู้เ้รียนไดส้ัมผสัประสบการณ์ตรง ไดแ้ก่ ภูมิประเทศ 
สภาพการณ์ต่างๆ สถานท่ีโบราณวตัถุ โบราณสถาน สัญลกัษณ์ ค าบอกเล่า ค าบรรยาย และความรู้
ความคิดเห็นของผูเ้รียน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้มูล และขอ้เท็จจริงท่ีมีส่วนสร้างเสริมประสบการณ์
เรียนรู้อยา่งกวา้งขวางใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
แกนความรู้สุนทรียศาสตร์ 

กีรติ บุญเจือ (2522) ไดก้ล่าววา่ สุนทรียศาสตร์มาจากค าศพัทบ์าลี “สุนทรี” แปลว่า ดี งาม 
สุนทรียศาสตร์จึงหมายความว่า วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับศิลปะแขนงต่างๆ หลักการของศิลปะ 
กระบวนการสร้างสรรคป์ระสบการณ์ ทั้งทางศิลปะและความรู้ความสามารถในการพิจารณาคุณค่า
ของงานศิลปะ นอกจากนั้นขอบเขตยงัครอบคลุมไปถึงศิลปะ ชีวิต สังคม รวมทั้ง ความงามและ
ปรากฏการณ์ท่ีงดงามของธรรมชาติดว้ย 

พีระพงษ ์กุลพิศาล (2546) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาสุนทรียศาสตร์ทางปฏิบติัจะเป็นการรับรู้
เก่ียวกบัความงามโดยตรง เช่น ความงามของศิลปะประเภทต่างๆ และความงามของธรรมชาติ ซ่ึง
เราเรียกการรับรู้ความงามน้ีว่า ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ประสบการณ์ทาง
สุนทรียศาสตร์น้ีจะแตกต่างกนัไปตามรสนิยมของแต่ละบุคคล 

ประเสริฐ ศีลรัตนา (2542) ไดก้ล่าววา่ ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บผา่น
ผลงานศิลปะ สามารถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้คุณค่าทางความงาม (Aesthetic/Artistic/Appreciation) เป็น
การรับรู้ไดด้ว้ยการดู โดยไม่ตอ้งวจิารณ์ 

2.ประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการสร้างสรรค์ (Art Creation) เป็นประสบการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยการปฏิบัติ หรือลงมือสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงคนท่ีไม่มีสมรรถนะทางศิลปะจะหา
ประสบการณ์แบบน้ีไม่ได ้

3.ประสบการณ์เรียนรู้จากการวิเคราะห์ (Art Critism) เป็นประสบการณ์ทางการวิจารณ์ 
เป็นการเรียนรู้วเิคราะห์ความงามดว้ยการแยกแยะ และจดบนัทึกไวเ้ป็นขั้นตอน 
แกนความรู้ศิลปะปฏิบัติ 
 บนัลือ ขอรวมเดช (2533) ได้กล่าวว่า การสอนศิลปะภาคปฏิบติั หมายถึง กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้รวมถึงการเสนอสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งพิจารณาให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะและความ
เช่ียวชาญในการใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ 
เฉพาะบุคคลใหป้รากฏออกมา เป็นผลงานท่ีสัมผสัไดต้ามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
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 สุชาติ เถาทอง (2537) ไดก้ล่าวว่า ทศันศิลป์ (Visual Art) เป็นศิลปะแขนงหน่ึง งานวิจิตร
ศิลป์เป็นผลงานศิลปะท่ีสนองประสาทสัมผสัทางตา จ าแนกออกไดเ้ป็นแขนงต่างๆ คือ จิตรกรรม 
(Painting) ไดแ้ก่ ผลงานทางการขีดเขียนดว้ยสีต่างๆ มีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือ มีความกวา้ง ความยาว 
ความหนา หรือความสูง  ผูส้ร้างงานจ าเป็นตอ้งเช่ียวชาญ รู้จกัเทคนิคการท างาน ส าหรับผูเ้รียนท่ีเพิ่ง
จะเร่ิมตน้ศึกษาการสร้างงานของตนเองนั้น ในขั้นตน้ ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัและเขา้ใจตนเองก่อน เช่น 
เขา้ใจความถนดัของตนเอง ส่ิงน้ีจะรู้ไดด้ว้ยการปฏิบติังานทศันศิลป์หลายๆดา้นเปรียบเทียบกนั เม่ือ
เขา้ใจศกัยภาพของตนแลว้ก็ควรพฒันาต่อจนเช่ียวชาญ โดยอาศยัการฝึกฝนตนเองอยา่งหนกัรวมถึง
พฒันารูปแบบของผลงานนั้นสามารถเขา้ใจถึงความสนใจของตนและพฒันาความสามารถทางดา้น
ทกัษะปฏิบติัจะสามารถสร้างผลงานท่ีเป็นการถ่ายทอดแนวความคิด และรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
แกนความรู้ศิลปวจิารณ์ 
 ศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) ตามความหมายในพจนานุกรมศพัทศิ์ลปะองักฤษ-ไทย ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน (2530) ไดอ้ธิบายวา่ การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานศิลปะซ่ึงศิลปินไดส้ร้างสรรคไ์ว ้
โดยให้ความเห็นตามกฏเกณฑ์ และหลักการของศิลปะ แต่ละสาขาทั้ งในด้านสุนทรียศาสตร์
และปรัญชาสาขาอ่ืนๆ นอกจากน้ีนักการศึกษาและนักวิชาทางด้านศิลปะได้อธิบายและให้
ความหมายเก่ียวกบัศิลปวจิารณ์ไวด้งัน้ี 

แอนเดอสัน (Anderson, 1994) ไดก้ล่าววา่ ศิลปวิจารณ์ คือการพูดหรือการเขียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศิลปะ ซ่ึงต่างไปจากการสืบสอบสวนทางความงาม แมว้า่ขอ้มูลส่วนหน่ึงจะไดรั้บการสนบัสนุน
มาจากทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ก็ตาม แต่โดยความมุ่งหมายแล้วก็เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ
ความช่ืนชมท่ีมีต่อคุณค่าของงานศิลปะ โดยใชท้ฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์เป็นรากฐานในการอธิบาย
ความหมายและนยัส าคญัของงานศิลปะ 

พีระพงษ ์กุลพิศาล (2546) ไดก้ล่าววา่การวจิารณ์ศิลปะเป็นการเรียนรู้ความงามของผลงาน
ศิลปะ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แยกแยะ แลว้ถ่ายทอดออกมาดว้ยการจดบนัทึก หรือบรรยายเป็นค าพูด
อยา่งมีโวหาร ใหผู้อ่ื้นรับรู้ค่าของความงามอีกทอดหน่ึง 

วณีา ธนาไชยสกุล (2547) ไดก้ล่าววา่ ศิลปวจิารณ์ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลงานศิลปะดว้ยการเขียนบรรยาย หรือใชค้  าพูดในการอธิบายอยา่งมีระบบแบบแผนตามกฎเกณฑ์ 
เป็นขั้นตอนโดยใช้หลกัการทางศิลปะ เพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจ และนิยมซาบซ้ึงในคุณค่าของ
งานศิลปะ 
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การประเมินผลการเรียนศิลปะ 

การประเมินทางการศึกษา 

 พจน์  สะเพียรชัย (2519:72) กล่าวว่า การประเมินทางการศึกษา  คือ กระบวนการท่ีจะ
ตดัสินคุณค่าของกิจกรรมทางการศึกษา ท่ีอาศยัวิธีการท่ีมีระบบแบบแผนในการรวบรวมขอ้มูล 
หลักฐาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินว่า กิจกรรมทางการศึกษานั้นๆ ดีหรือไม่ดี 
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมประการใด 

พิษณุ  ฟองศรี (2550:2) กล่าวถึง การประเมิน (Evaluation ) หมายถึง กระบวนการตดัสิน
คุณค่าของส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ 
การประเมินทางการศึกษาเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าในบริบทขอบข่ายทางการศึกษา เช่น ส่ือ
การสอน การเรียนรู้ การสอน หลกัสูตร โครงการ พฤติกรรมด้านต่างๆ ของผูเ้รียน การประกนั
คุณภาพ และองคก์ารทางการศึกษา เป็นตน้ 

สมหวัง  พิ ธิยานุว ัฒน์  (2541:20-21)  กล่าวถึงความหมายของการว ัดและประเมิน 
(Evaluation) หรือระเบียบวิธีเชิงประเมินวา่เป็นกระบวนการใชดุ้ลยพินิจ (Judgement) หรือค่านิยม
และขอ้จ ากดัต่างๆ ในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการเปรียบเทียบผลท่ีไดว้ดักบั
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เกณฑ์ท่ีก าหนดอาจจะเป็นเกณฑ์แบบสัมพทัธ์หรืออิงกลุ่ม หรือเกณฑ์สัมบูรณ์ 
(Absolute criteria) ก็ได ้จึงสรุปเป็นสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการวดัและประเมินไดด้งัน้ี 
การประเมิน = การวดั + ดุลยพินิจ 

จากความหมายดงักล่าว สมบูรณ์  ตนัยะ ไดส้รุปวา่ การประเมินในทางการศึกษา จะตอ้งมี
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

 1.ผลการวดั (Measurement) ท าให้ทราบสภาพความจริงของส่ิงท่ีจะประเมินว่ามี
ปริมาณเท่าไร มีคุณสมบติัอยา่งไร เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการพิจารณา 

 2.เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) ในการตัดสินหรือลงสรุปว่าส่ิงใดดีแล้วใช้ได้
หรือไม่นั้น จะตอ้งมีเกณฑห์รือมาตรฐานส าหรับใชเ้ปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีไดจ้ากการวดั 

 3.การตดัสินใจ (Decision) เป็นการช้ีขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวา่งผล
กบัการวดักบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวว้่าสอดคล้องกนัหรือไม่ ทั้งน้ีการตดัสินใจท่ีดีดตอ้งอาศยัการใช้
วจิารณญาณอยา่งถ่ีถว้น ทุกแง่มุมและกระท าอยา่งยติุธรรมโดยอาศยัสภาพและความเหมาะสมต่างๆ  
(สมบูรณ์  ตนัยะ, 2545) สรุปไดว้า่ การประเมินนั้น เป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าของกิจกรรมทาง
การศึกษา ซ่ึงตอ้งอาศยัระบบแบบแผนในการรวบรวมขอ้มูล หลกัฐาน และเหตุผลมาประกอบกนั 



 46 
 
โดยจะตอ้งเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้และการประเมินนั้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 
3 ประการ คือ 1.ผลการวดั 2.เกณฑก์ารพิจารณา และ 3.การตดัสินใจ  

ความมุ่งหมายของการประเมิน 

 ในการปฏิบติังานอะไรก็ตาม ผูป้ฏิบติังานนั้นจะตอ้งตอบค าถามได้ว่า ท าไปเพื่ออะไร มี
ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคอ์ยา่งไร เพื่อจะไดแ้นวทางในการปฏิบติังานนั้นๆ ให้ส าเร็จและตรง
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ส าหรับการประเมินทางการศึกษา โดยทัว่ไปแลว้ มีความหมายของการประเมิน
พอสรุปได ้3 ประการ ดงัน้ี 
 1.การประเมินเพื่อวินิจฉยั เป็นการประเมินเพื่อคน้หาส่วนท่ีบกพร่องหรือเป็นปัญหา หรือ
เป็นการตรวจสอบความพร้อม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจมาจากสภาพแวดลอ้ม 
ตวับุคคล ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ 
 2.การประเมินเพื่อปรับปรุง เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงานโดยพิจารณาว่า 
จุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไวต้รงกับความต้องการ ประโยชน์และเป็นท่ียอมรับหรือไม่ วิธีด าเนินการ
สภาพแวดลอ้ม บุคลากร ฯลฯ เหมาะสมและจะช่วยให้บรรลุตามจุดหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ทั้งน้ีเพื่อ
ใชผ้ลการประเมินในการปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 3.การประเมินเพื่อตดัสินเพื่อลงสรุป เป็นการประเมินผลเพื่อพิจารณาวา่ การด าเนินงานนั้น
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ การประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายน้ี ตามปกติจะประเมินเม่ือ
ส้ินสุดการด าเนินการแลว้ (สมบูรณ์  ตนัยะ, 2545)(สมบูรณ์  ตนัยะ, 2545)(สมบูรณ์  ตนัยะ, 2545)(
สมบูรณ์  ตนัยะ, 2545) 

วธีิการประเมิน  

 วิธีการประเมินแบ่งได ้2 วิธีใหญ่  ดงัน้ี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545: 10-11, อา้งถึงใน พิษณุ 
ฟองศรี 2550: 9-10) 
 1.วิธีเชิงระบบ คือ การประเมินวิธีเชิงระบบ (Systematic Approach) จะใช้แนวทางปรนัย
นิยม (Objectivism) นกัประเมินจะใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์สากล เนน้วิธีเชิงระบบดว้ยวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน ใช้เคร่ืองมือมาตรฐานในการรวบรวมสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้
 2.วิธีเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) จะใช้แนวทางอตันัยนิยม (Subjectivism) นัก
ประเมินจะก าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตดัสินคุณค่าข้ึนเองตามเหตุผลของตน เน้นเชิง
ธรรมชาติ โดยการท าอยา่งยดืหยุน่ รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครอบคลุมสภาพธรรมชาติ 



 47 
 
 ส าหรับความแตกต่างท่ีส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ระหวา่งประเมินดว้ยวิธีเชิงระบบกบัวธีิเชิง
ธรรมชาติ สามารถเปรียบเทียบโดยสรุปไดต้ารางดงัน้ี 

ประเด็น วธีิเชิงระบบ วธีิเชิงธรรมชาติ 
 ท่ีมาของวธีิการ วทิยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์  

ปรัชญา มานุษยวทิยา 
 ความเคร่งครัดใน

ระเบียบวธีิ 
สูง ต ่า 

 การจัดกระท าของผู ้
ศึกษา 

ค่อนขา้งสูงหรือสูง ต ่า 

 การมองคุณค่า เชิงเด่ียว/กวา้ง เชิงพหุ/แคบ 
 วธีิการ ปรนยั อตันยั 
 เคร่ืองมือท่ีนิยมใช ้ เคร่ืองมือมาตรฐาน การสังเกต/สัมภาษณ์โดยผู ้

ประเมิน 
 ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม

ขอ้มูล 
อาศยัความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

การจดบนัทึกเหตุการณ์ตาม
ธรรมชาติ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติ ใชก้ารเช่ือมโยงเหตุผล 
 ระยะเวลาท่ีใช ้ นอ้ย มาก 
 ผูใ้ชผ้ลการประเมิน นกัวชิาการ บุคคลทัว่ไป 
 เกณฑก์ารตดัสิน

คุณภาพ 
ความตรงของเคร่ืองมือและ
กระบวนการ 

ความน่าเช่ือถือของผู ้
ประเมิน 

 

รูปแบบการประเมิน 

 พิสณุ ฟองศรี (2550:31-39) กล่าวถึง การประเมินมีพฒันาการมาค่อนข้างนานจนถึง 
ยุคปัจจุบัน จึงมีผูคิ้ดค้นรูปแบบส าหรับการประเมินส่ิงต่างๆ ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก  รูปแบบ 
มาจากค าว่า Model ในภาษาอังกฤษ บางคร้ังแปลเป็นไทยว่า “แบบจ าลอง” หรือนักวิชาการ 
บางท่านใช้ทบัศพัทว์่า “โมเดล” เพื่อป้องกนัไม่ให้เขา้ใจไขวเ้ขว อยา่งไรก็ตามถา้เป็นการประเมิน
แลว้ ค าวา่รูปแบบส่วนใหญ่ค่อนขา้งจะเขา้ใจเป็นสากลวา่ หมายถึง รูปแบบการประเมินซ่ึงจะมีช่ือ
เรียกเฉพาะ ตามท่ีผูคิ้ดก าหนดไว ้หรือเรียกตามช่ือของผูคิ้ด ซ่ึงไดส้รุปรูปแบบการประเมินไว ้ทั้ง 
28 รูปแบบ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม และมีสาระโดยสังเขป ดงัน้ี 
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 1.กลุ่มทีเ่น้นการตัดสินใจด้วยวธีิเชิงระบบ 
 รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีเน้นการใช้วิธีเชิงระบบ เพื่อการน าเสนอสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งส าหรับการตดัสินใจในเชิงบริหาร มี 9 รูปแบบ ดงัน้ี 
  1.1 รูปแบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Model) รูปแบบการประเมินน้ี
ใช้ เทคนิค PPBS (Planning, Programming and Budgeting System)  ซ่ึ ง มีแนวคิดมาจากทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในหน่วยงานรัฐบาล เพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูงสุดโดยเช่ือว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  มีความสัมพนัธ์กนั สามารถวดัผลไดใ้นเชิงปริมาณ 
เช่นเดียวกบัการวจิยัเชิงทดลอง  
  1.2 รูปแบบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost Related Analysis Model) รูปแบบการ
ประเมินน้ีประยุกตก์ารวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการประเมิน โดยมีเทคนิคใน
การวิเคราะห์ท่ีส าคัญ คือ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลท่ีได้รับ (Cost Effectiveness 
Analysis) การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบัผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของตวัเงิน (Cost Benefit 
Analysis) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของการใช้สอย (Cost Utility Analysis) การ
วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของความเป็นไปได ้(Cost Feasibility Analysis) เพื่อให้แน่ใจวา่ทางเลือกนั้นมีค่า
ใช่จ่ายอยูใ่นวงเงินท่ีมีอยูแ่ละมีทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปได ้
  1.3 รูปแบบเพิ ร์ท (Program Evaluation and Review Technoques Model: PERT) 
การประเมินในรูปแบบน้ี ใช้เทคนิคการทบทวนและประเมินการจดักิจกรรมของโครงการหรือ
องค์การ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดโดยอาศยัการ
สร้างแผนผงัการด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน และประมาณเวลาท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อหา
เส้นทางการด าเนินกิจกรรมท่ีวกิฤติ จะไดร้ะดมทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยใหค้วามส าคญัต่อ
เส้นทางวิกฤติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเสร็จทนัก าหนดเวลา อาจะพูดไดว้่า เป็นเทคนิคในการ
ติดตามส่ิงท่ีจะประเมินนัน่เอง 
  1.4 รูปแบบของรอส ซ่ี  ฟ รีแมน และไวรซ์  (Rossi, Freeman, and Wright’s 
Approach Model: RFWA) เป็นรูปแบบอย่างเป็นระบบท่ีพยายามเน้นการประเมินท่ีมีการวางแผน 
ก าหนดวธีิการท่ีเป็นมาตรฐานและชดัเจน เพื่อใหผ้ลการประเมินมีความเท่ียงตรงและเป็นปรนยั 
  1.5 รูปแบบทดลอง (Experimental Model) รูปแบบการประเมินน้ีพฒันาโดยนัก
วดัผลทางจิตวิทยา ซ่ึงน าหลกัการวดัและการทดลองมาใช้ในแนวทางหน่ึงของการประเมิน การ
ประเมินจะเนน้การออกแบบอยา่งรัดกุมเท่าท่ีเป็นไปได ้โดยใชแ้บบแผนการทดลองหรือก่ึงทดลอง 
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามมาตรฐาน การตดัสินผลเน้นขอ้มูลเชิงประจกัษ์มากกว่าใช้มาตรฐาน
หรือความรู้สึกส่วนตวั และสรุปผลในรูปของความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ เพื่อจะไดน้ าผลไปใชอ้า้งอิง
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กบัส่ิงประเมินอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัได ้ผลการประเมินจะมีส่วนในการกระตุน้ทางการเมือง
และในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
  1.6 รูปแบบยึดจุดมุ่งหมาย (Goal – Eased Model)  รูปแบบการประเมินน้ียึด
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของส่ิงท่ีประเมินเป็นหลกั ในการประเมินความส าเร็จวตัถุประสงค์
ของส่ิงท่ีประเมิน จึงเป็นเป้าหมายของการประเมินและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั  ซ่ึงสามารถน ามาเป็น
เกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตดัสินผลส าเร็จของการด าเนินงานได ้ในการก าหนดวตัถุประสงคข์อง
ส่ิงท่ีประเมิน จึงต้องมีความชัดเจนในรูปของวตัถุประสงค์ของส่ิงท่ีประเมิน ท าให้นักประเมิน
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะเป็นการตดัสินผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานได้ รูปแบบการประเมินน้ียงัมีอิทธิพลอยู่มาก โดยเฉพาะในการประเมินการ
เรียนรู้การสอน  
  1.7 รูปแบบการตรวจสอบความไม่สอดคลอ้ง (Discrepancy Model) รูปแบบน้ีเนน้
การตรวจสอบความไม่สอดคลอ้งระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อเป็นการช้ีจุดเด่นจุด
ดอ้ยของการด าเนินงาน 
  1.8 รูปแบบซิปป์ (Context-Input-Process-Output Model: CIPP) รูปแบบ CIPP น้ี 
ใช้ส าหรับการประเมินบริบท ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของส่ิงท่ีจะประเมิน รูปแบบการประเมินน้ีเป็น
ท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดในประเทศไทย 
  1.9 รูปแบบศูนย์กลางการเ รียนรู้ด้านการประเ มิน (Center for the Study of 
Evaluation Model: CSE) เน้นการเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร โดยการประเมิน
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ คือ การประเมินความต้องการของระบบ (System Assessment)  
ประ เ มินการวางแผนโครงการ  ( Program Planning)  ประ เ มินการด า เ นินงานตามแผน 
(Implementation Evaluation) ประเมินความก้าวหน้า (Progress Evaluation) และประเมินผลลัพธ์ 
(Outcome Evaluation) นกัประเมินจะตอ้รวบรวมขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัส่ิงท่ีประเมินให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยจะตอ้งทราบวา่ใครมีอ านาจตดัสินใจ ผูบ้ริหารตอ้งการขอ้มูลอะไร 
และนกัประเมินควรเป็นคนกลางท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่มีส่วนเสียกบัส่ิงท่ีประเมิน 
 2.กลุ่มทีเ่น้นการตัดสินใจด้วยวธีิเชิงธรรมชาติ 
 รูปแบบกลุ่มน้ีเน้นการใช้วิธีทางธรรมชาติ เพื่อเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งส าหรับการตดัสินใจในเชิงบริหาร มี 7 รูปแบบ ดงัน้ี 
  2.1 รูปแบบการน าผลไปใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused Approach Model: 
UFA) รูปแบบการประเมินน้ี จะเน้นการน าผลไปใช้ประโยชน์โดยใช้บุคลิกภาพของนักประเมิน
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ไปสู่การใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน นักประเมินจะต้องสร้างความสัมพนัธ์ส่วนตวักับผู ้
ตอ้งการใชข้อ้มูลโดยตรง เพื่อให้รู้ขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการท า และให้ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ 
การด าเนินงานสามารถกระท าได้โดยระบุผูเ้ก่ียวข้องโดยตรงท่ีตอ้งการใช้ผลประเมิน ก าหนด
ประเด็นการประเมินให้ชดัเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และใช้เกณฑ์การ
ตดัสินซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชผ้ลการประเมินเพื่อสรุปและตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินเอง 
  2.2 รูปแบบยึดผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders-Based Model)  รูปแบบการ
ประเมินน้ี ให้ความส าคญัและเน้นสนองตอบความตอ้งการของกลุ่มต่าง ๆ (Multiple Stakeholders 
Groups) เช่น กลุ่มผูม่ี้วนไดส่้วนเสีย กลุ่มผูส้นใจและเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีประเมิน กลุ่มเหล่าน้ีจะมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการประเมิน การเลือกกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งควรพิจารณาว่า โดยนกัประเมิน
จะตอ้งมีความสามารถในการพฒันาเกณฑ์การตดัสินความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์ของ
โมเดล  กบัประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการประเมิน  เพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางการประเมินแบบ Goal – 
Based เพื่อออกแบบการประเมินท่ีแกไ้ขจุดอ่อนของโมเดลเหล่านั้น 
  2.3 รูปแบบสนองความตอ้งการ (Responsive Model) รูปแบบการประเมินน้ีเน้น
สนองความตอ้งการสารสนเทศของผูส้นใจใช้ผลการประเมิน โดยพยายามตดัสินคุณค่าของการ
ด าเนินงานตามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายอยา่งกวา้งขวาง รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตและ
สัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ เนน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการรับรู้กระบวนการและผลกระทบในดา้นการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาองคป์ระกอบของการประเมิน 3 ส่วน คือ ส่ิงน า การปฏิบติั 
และผลลพัธ์ 
  2.4 รูปแบบท่ีเน้นการสร้างสรรค์ของนักประเมิน (Creative Model) รูปแบบน้ีจะ
ใช้หลักความสอดคล้องการตอบสนองตามสถานการณ์ (Situationally Responsive) เน้นผลท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ได้ (Utilization-Focused) และมีวิธีการท่ียืดหยุ่น (Methodologically Flexible) 
ดว้ยการใช้กระบวนการแกปั้ญหาในการปรับเปล่ียนสถานการณ์และการประเมินให้เหมาะสมกนั 
โดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของนักประเมินในการเจรจาต่อรอง การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อออกแบบการประเมิน และปรับวิธีการเทคนิคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
  2.5 รูปแบบทรานแซ็คชันแนล (Transactional Model) การประเมินรูปแบบน้ีใช้
เพื่อแก้ไขความแตกแยกหรือขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานและประสานรอยร้าว โดยใช้
หลกัการบริหารความขดัแยง้ กระบวนการประเมินจะเร่ิมดว้ยการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาของ
กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด สร้างเคร่ืองมือติดตามขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
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เก่ียวกบัการรับรู้ของปัญหา ความคาดหวงัของกลุ่มต่างๆ ปรับเปล่ียนส่ิงท่ีประเมินใหเ้หมาะสม โดย
สร้างความรับผดิชอบร่มกนั ติดตามควบคุม ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหม่ดว้ย 
  2.6 รูปแบบอิลลูมิเนทีฟ (Illuminative Model) ส าหรับรูปแบบการประเมินแบบน้ี
เนน้การใชเ้ทคนิคการสังเกตแบบปลายเปิด (Open-Ended Observation) การใชค้  าถามพฒันาการคิด
เป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีครูหรือผูส้อนสามารถตรวจสอบระดบัการเรียนรู้ด้านปัญญาของ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ค  าถามอีกประเภทน้ี คือ  ค  าถามปลายเปิด (divergent  question)  คือค าถามท่ี
สามารถตอบดว้ยความคิดเห็น  สมมติฐาน  และการประเมินค่าต่างๆ ท่ีหลากหลายตามเหตุผลท่ีใช้
อา้ง 
  2.7 รูปแบบประชาธิปไตย (Democratic Model)  การประเมินรูปแบบน้ีเน้น
หลกัการเก่ียวกบัประชาธิปไตย โดยใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ผลประโยชน์จากการด าเนินงานทุกฝ่ายให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน นกัประเมินท าหนา้ท่ีติดต่อเจรจาประสานงานระหวา่งแหล่งทุน 
ผูบ้ริหาร ผูรั้บบริการ ผูไ้ด้รับผลจากส่ิงท่ีประเมิน และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนท าหน้าท่ีศึกษา
ขอ้มูลของส่ิงท่ีประเมิน เสนอและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ การตดัสิน
คุณค่าและขอ้เสนอแนะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละฝ่าย 
 3.กลุ่มทีเ่น้นตัดสินคุณค่าด้วยวธีิเชิงระบบ 
 รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีเนน้การใชว้ิธีเชิงระบบ เพื่อให้นกัประเมินตดัสินคุณค่าของ
ส่ิงท่ีมุ่งประเมิน มี 7 รูปแบบ ดงัน้ี 
 3.1 รูปแบบท่ีเน้นผูบ้ริโภค (Consumer-Oriented Model) รูปแบบการประเมินแบบน้ีเน้น
ความส าคญัของผูบ้ริโภค โดยมีแนวคิดว่าการประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค
ส าหรับตดัสินใจเลือกบริโภคให้คุม้ค่า หรือสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์หรือ
บริการต่าง ๆ โดยควรตดัสินคุณค่าตามมาตรฐานของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 
 3.2 รูปแบบพิพากษา (Judicial Model) รูปแบบน้ีน าวิธีการพิพากษาคดีมาใช้ เพื่อให้บรรลุ
ขอ้ยติุเก่ียวกบัการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน ดว้ยการน าสืบพยานหลกัฐานของทีมนกัประเมิน 2 
ฝ่าย ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีส่ิงประเมินแตกต่างกนั เพื่อเปิดโอกาสให้นกัประเมินแต่ละฝ่าย
แสดงหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดของฝ่ายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝ่ายตรงกนัขา้ม ผู ้
พิพากษาและคณะลูกขุนรับฟังการเสนอขอ้เท็จจริง และการสืบสวนพยานจากทีมนกัประเมินแต่ละ
ฝ่าย เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน และให้จดัท าขอ้เสนอแนะ การประเมิน
รูปแบบน้ีมีแนวคิดว่าการสืบสวนสอบสวนกับมนุษย์ถือว่าเป็นหลักฐานท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะ
นอกจากจะได้ขอ้เท็จจริงแล้ว ยงัสามารถครอบคลุมถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม สีหน้า
ท่าทาง ซ่ึงสามารถใชป้ระกอบพิจารณาเพื่อตดัสินคุณค่าท่ีเหมาะสมได ้
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 3.3 รูปแบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation Model) รูปแบบการประเมินน้ี เกิดจากการ
ต่ืนตัวในการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพ เป็นสมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิการ
ประกอบวชิาชีพของสมาชิก  
 3.4 รูปแบบอิสระจากจุดมุ่งหมาย (Goal-Free Model) รูปแบบการประเมินน้ี เป็นรูปแบบท่ี
พยายามลดความล าเอียงของการประเมินแบบยึดจุดมุ่งหมาย ดว้ยการเน้นประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
หรือผลทั้งหมดของส่ิงท่ีประเมินทั้งทางบวกและทางลบ 
 3.5 รูปแบบประเมนประสิทธิผลการฝึกอบรม (Training Model) รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับ
การประเมินโครงการฝึกอบรม เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิผลของการฝึกอบรมวา่ใหผ้ลอะไรบา้งแก่ผู ้
เข้ารับการอบรม และหน่วยงานของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 
ปรับปรุงโครงการฝึกอบรมหรือตดัสินใจยุติหรือด าเนินโครงการต่อไป โดยประเมินผลของการ
ฝึกอบรมเป็น 4 ขั้นตามล าดับ คือ 1)การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) 2)การประเมินการเรียนรู้ 
(Learning) 3)การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 4)การประเมินผลลพัธ์ต่อองคก์าร(Results) 
 3.6 รูปแบบท่ียึดทฤษฎี (Theory-Based Model) การประเมินรูปแบบน้ีอิงการขบัเคล่ือนทาง
ทฤษฎีโดยใชท้ฤษฎีช่วยในการตดัสิน วา่ส่ิงท่ีประเมินนั้นประสบความส าเร็จ  
 3.7 รูปแบบมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Model)  การประเมินรูปแบบน้ีเน้นผลลัพธ์ท่ีเป็น
มูลค่าเพิ่ม ซ่ึงเป็นการติดตามผลลพัธ์อยา่งเป็นระบบ (Outcomes Monitoring) เพื่อประเมินความงอก
งาม พัฒนาการ หรือคะแนนเพิ่ม โดยใช้แบบสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือติดตามประเมิน
ความกา้วหนา้ 
 4.กลุ่มทีเ่น้นตัดสินคุณค่าด้วยวธีิเชิงธรรมชาติ  
 รูปแบบการประเมินในกลุ่มน้ีเน้นการใช้วิธีเชิงธรรมชาติ เพื่อให้นกัประเมินตดัสินคุณค่า
ส่ิงท่ีประเมิน มี 5 รูปแบบ ดงัน้ี 
 4.1 รูปแบบเอฟเฟคทีฟ (Effective Model) รูปแบบน้ีมีแนวทางการประเมินท่ีพยายามเพิ่ม
โอกาสของการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เป็นวิธีท่ีผสมระหวา่งแนวคิดการประเมินแบบ
ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้สารสนเทศ (Responsive Evaluation)  กับวิธีประเมินแบบ
ธรรมชาติ ซ่ึงเน้นวิธีการท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยเร่ิมต้นจากการระบุผูอ้ยู่ในข่ายท่ีใช้
สารสนเทศจากการประเมิน ระบุองค์ประกอบท่ีตอ้งการประเมิน ก าหนดวตัถุประสงค์ของการ
ประเมินให้ชดัเจน จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา เพื่อตดัสินคุณค่าของ
ส่ิงท่ีประเมิน 
 4.2 รูปแบบศิลปวิจารณ์ (Criticism Model) รูปแบบน้ีประยุกต์หลกัของศิลปวิจารณ์ (Art 
Criticism) มาใช้โดยมีแนวคิดวา่การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการใชว้ิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพ
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ส่ิงท่ีประเมิน (Descriptive Aspect)  ตีความหมายคุณภาพ ( Interpretive Aspect)  ออกมาในเชิง
ประจกัษ์ตามการรับรู้ผูเ้ช่ียวชาญ และประเมินตดัสินคุณค่า (Evaluative Aspect) แนวทางของศิลป
วิจารณ์ ประกอบด้วยศิลปะของการรับรู้ท่ีเช่ียวชาญ ซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ กบั
ศิลปะในการตดัสินคุณภาพดว้ยการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีช านาญแลว้ เพื่อสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้น
ออกมา วิธีการประเมินแนวน้ีจึงข้ึนอยูก่บัความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และการฝึกฝนท่ีเหมาะสม
ของนกัประเมิน เพื่อใหไ้วต่อการรับรู้ และสามารถสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้นออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.3 รูปแบบยดึสภาพจริง (Authentic Model) รูปแบบการประเมินน้ีเนน้การพิจารณาผลการ
ปฏิบติังานตามสภาพจริง เพื่อแกข้อ้จ ากดัของการทดสอบ เช่น การประเมินตามสภาพปัญหาจริง
เก่ียวกบัความคิด การท างานร่วมกนั ช้ินงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน และทกัษะชีวิต เป็นตน้ โดย
พิจารณาตดัสินตามมิติระดบัคุณภาพ (Rubrics) ซ่ึงส่วนมากจะใช ้5 ระดบั คลา้ยมาตรประมาณค่า 
(Rating) แต่มีรายละเอียดแต่ละระดบัชดัเจน ซ่ึงเป็นระดบัมาตรฐานท่ียอมรับส าหรับใชเ้ปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
 4.4 รูปแบบคอนสตรัคติวิสท ์(Constructivist Model)  การประเมินรูปแบบน้ี เนน้การสร้าง
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย หรือตอบสนองผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเช่นกนั โดยมีแนวคิดวา่ความจริงไม่ใช่
ส่ิงสากลท่ีย ัง่ยนื เป็นเพียงปฏิบติัการตามอตัวสิัยของผูเ้ก่ียวขอ้งเท่านั้น ผูป้ระเมินจึงมีบทบาทในการ
ควบคุมการประเมินและด าเนินการประเมินร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายใหมี้ฉนัทา
มติร่วมกัน ผูเ้ก่ียวข้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดประเด็นการประเมินตลอดจนให้ความ
เห็นชอบต่อวิธีการประเมิน ส่วนผูป้ระเมินมีหน้าท่ีให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิดพลงัความ
ร่วมมือท่ีจะพฒันาสังคม กลุ่ม และตนเอง รูปแบบของการประเมินน้ีสามารถน าไปประยกุตไ์ดเ้ม่ือผู ้
ประเมินและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเห็นดว้ย และตกลงใจท่ีจะร่วมมือเป็นฉนัทามติ โดยผูป้ระเมินจะตอ้ง
มีคุณธรรมและบารมี เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 
 4.5 รูปแบบเสริมพลงัอ านาจ (Empowerment Model) รูปแบบน้ีมีแนวคิดว่าการประเมิน
เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย การประเมินตามรูปแบบน้ีมุ่งตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ตั้งแต่ผูท่ี้ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด ให้มาร่วมกนัด าเนินงานจนเกิดเป็นพลงั
ความรู้ ความเขา้ใจ ในการประเมินและสามารถด าเนินการประเมินไดเ้อง ความแตกต่างท่ีส าคญั
ระหวา่งประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ กบัการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายอยูท่ี่การ
ประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผูป้ระเมินมีบทบาทของการควบคุมการประเมิน และ
ด าเนินการประเมินจนเกิดการยอมรับการประเมินและผลการประเมินร่วมกนั แต่การประเมินแบบ
เสริมพลังอ านาจ ผูป้ระเมินมีบทบาทเป็นผูแ้นะน า (Coach) อ านวยความสะดวก (Facilitator) 
ช่วยเหลือเชิงเทคนิคและสร้างพลงัการประเมินร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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ความมุ่งหมายของการประเมินทางการศึกษา 

 ในการปฏิบติังานอะไรก็ตาม ผูป้ฏิบติันั้นจะตอ้งตอบค าถามไดว้า่ ท าไปเพื่ออะไร มีความ
มุ่งหมายหรือวตัถุประสงคอ์ยา่งไร เพื่อจะได ้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานนั้นๆ ใหส้ าเร็จและตรง
จุดหมายท่ีตั้งไว ้ส าหรับการประเมินทางการศึกษา โดยทัว่ไปแลว้มีความหมายของการประเมินพอ
สรุปได ้3 ประการ ดงัน้ี 
 1.การประเมินเพื่อวินิจฉยั เป็นการประเมินเพื่อคน้หาส่วนท่ีบกพร่องหรือเป็นปัญหา เป็น
การตรวจสอบความพร้อม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจมาจากสภาพแวดลอ้ม ตวั
บุคคล ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ  
 2.การประเมินเพื่อปรับปรุง เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงานโดยพิจารณาว่า 
จุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไวต้รงกับความต้องการ ประโยชน์และเป็นท่ียอมรับหรือไม่ วิธีด าเนินการ
สภาพแวดลอ้ม บุคลากร ฯลฯ เหมาะสมและจะช่วยให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ทั้งน้ี
เพื่อใชผ้ลการประเมินในการปรับปรุงการด าเนินงานใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 3.การประเมินเพื่อตดัสินเพื่อลงสรุป เป็นการประเมินผลเพื่อพิจารณาวา่ การด าเนินงานนั้น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายน้ี ตามปกติจะประเมินเม่ือ
ส้ินสุดการด าเนินงานแลว้ (สมบูรณ์  ตนัยะ, 2545) 

ความส าคัญของการประเมินทางการศึกษา 

 การประเมินทางการศึกษามีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรง 
พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.ช่วยช้ีใหเ้ห็นวา่ จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานนั้น เหมาะสมและเป็นไปไดเ้พียงใด 
 2.ท าใหท้ราบวา่ การด าเนินงานนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
 3.ช่วยกระตุน้ใหมี้การเร่งรัด ปรับปรุง และด าเนินงาน 
 4.ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซ่ึงจะเป็นหลักในการ
ปรับปรุงด าเนินการ 
 5.ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการลดความ 
สูญเปล่าในการใชท้รัพยากร 
 6.ช่วยใหข้อ้สนเทศ (Information) แก่ผูบ้ริหารในการด าเนินงาน 
 7.เป็นแนวทางในการก าหนดวธีิการท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานคร้ังต่อไป (สมบูรณ์  ตนั
ยะ, 2545) ในการประเมินผลงานศิลปะท่ีผลิตออกมานั้นย่อมมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะ
เป็นผลงานจากการท่ีบุคคลดึงเอาการรับรู้ ความประทบัใจท่ีไดจ้ากประสบการณ์ในอดีตมาใช ้เม่ือ
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เป็นเช่นน้ีจึงยากท่ีจะให้ผลงานนั้ นออกมาในลักษณะเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะได้รับการสอน
เหมือนกนั งานศิลปะไม่ได้มีไวส้ าหรับการฝึกฝนการใช้มือ ใช้อุปกรณ์หรือฝึกการรับรู้ หากยงั
แสดงถึงทัศนคติ การรับรู้อนัเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลอีกด้วย เด็กทุกคนแม้อายุเท่ากัน
สมรรถภาพการใช้มือ การรับรู้เร่ืองต่างๆ ก็ไม่เท่ากนั การแสดงออกศิลปะ จึงมีความแตกต่างกนั
อยา่งกวา้งขวางตามประสบการณ์ของเด็กๆ (ประภสัร  นิยมธรรม, 2522) 
 การประเมินผลงานจึงควรมีการช่วยให้เด็กมีพฒันาการต่อไปมากกวา่ท าให้เด็กทอ้แทเ้บ่ือ
หน่าย ครูสอนศิลปะจึงควรมองผลงานของเด็กในลกัษณะของการใหก้ารศึกษาดา้นศิลปะมากกวา่ท่ี
จะประเมินเด็กของตนว่าเป็นศิลปินแค่ไหน หรือเป็นช่างศิลปะเพียงไร โดยเฉพาะครูศิลปะในชั้น
ประถมน่าจะมองศิลปะในฐานะท่ีเป็นวชิาสามญัวชิาหน่ึงซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดผ้อ่นคลายอารมณ์ มี
ความคิดสร้างสรรค ์มากกวา่ท่ีจะฝังใจวา่การจะเรียนศิลปะไดจ้ะตอ้งมีหวั มีพรสวรรค ์หรือมีปัญญา
เลิศเท่านั้น เม่ือเป็นเช่นน้ี การวดัผลศิลปศึกษา จึงน่าจะมุ่งวดัระดบัความเจริญงอกงามท่ีเกิดข้ึนจาก
การเรียนและการประกอบกิจกรรมทางศิลปะ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อทั้งนกัเรียนและครู กล่าวคือนกัเรียน
ก็จะไดท้ราบวา่ตนเองมีความสามารถและมีความถนดัดา้นใดบา้ง ควรแกไ้ขปรับปรุงในดา้นใดบา้ง 
ครูเองก็สามารถหางแกไ้ขปรับปรุงการสอนให้ดีข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาได ้(ประภสัร  
นิยมธรรม, 2522) 
 การประเมินผลการเรียนวิชาศิลปศึกษาท่ีส าคญั คือ การวดัพฒันาการของนกัเรียนในดา้น
การสร้างสรรค ์สุนทรียภาพ การรับรู้ อารมณ์ สติปัญญา สังคมและการวดัพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด ความนิยมในศิลปะ ทศันคติ ทกัษะ
และการน าไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 
  ก.การวดัพฒันาการด้านต่างๆ 
 พฒันาการในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียน การสอน วชิาศิลปศึกษา แบ่งได ้7 หมวดใหญ่ ๆ 
คือ  
  1.พฒันาการทางการสร้างสรรค ์สามารถคิดดดัแปลง แกปั้ญหา ท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้มี
คุณค่ากว่าเดิมได ้นกัเรียนแสดงออกโดยการวางแผนงาน ออกแบบ วดัผลไดโ้ดยการทดสอบและ
การสังเกต 
   1.1  การท างานไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ตอ้งคอยถามผูอ่ื้น 
   1.2  มีความเช่ือมัน่ในความคิดของตน 

1.3  ไม่ลอกแบบของผูอ่ื้น 
1.4  สามารถออกแบบไดร้วดเร็ว แน่นอน ทนัที 
1.5  มีลกัษณะการแสดงออกแตกต่างกบัคนอ่ืน และงดงาม 



 56 
 
  2.พฒันาการทางสุนทรียภาพ สามารถรู้และเข้าใจในคุณค่าทางศิลปะอย่างมี
หลกัเกณฑ์ นกัเรียนแสดงออกโดยสามารถเขา้ใจและนิยมในศิลปะ วดัผลไดโ้ดยการทดสอบ การ
สังเกต สัมภาษณ์ และแบบส ารวจ 
   2.1  ความนิยมเขา้ใจเกิดจากความรู้สึกภายใน 

2.2  ความนิยมเขา้ใจท่ีอาศยัประสบการณ์และการปฏิบติัทางศิลปะ 
2.3  มีความเขา้ใจและใชห้ลกัการทางสุนทรียภาพไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
2.4  สามารถเลือก แบ่งแยก และใหเ้หตุผลงานศิลปะท่ีดี 

  3.พฒันาการทางการเรียนรู้ สามารถสังเกตเขา้ใจในงานศิลปะถูกต้องตามหลัก
ศิลปะ นักเรียนแสดงออกโดยการอธิบาย การให้เหตุผลในความงามอย่างถูกต้อง การว ัด
ความสามารถในดา้นท่ีท า ไดโ้ดยการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ 

3.1  การสังเกตถึงความถูกตอ้งของงานตามหลกัเกณฑ์ของงานศิลปะ เช่น 
แสง เงา ความต้ืนลึก ความแตกต่างในเร่ืองน้ี 

3.2  ความรู้สึกท่ีเกิดจากการดูงานศิลปะ เช่น ความรู้สึก ในเร่ืองพื้นผิว
อ่อนหรือแขง็กระดา้ง 

3.3  ความรู้สึกในการเคล่ือนไหว เช่น การเคล่ือนไหวของร่างกายและ
ส่ิงของ 
  4.พฒันาการทางด้านสติปัญญา มีความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถจดจ าได้ 
ละเอียดถูกตอ้ง ฉลาดเฉียบแหลม การแสดงออกโดยการแกปั้ญหาได้ดี การวดัผลโดยการสังเกต 
การทดสอบและการสัมภาษณ์ 
   4.1  สามารถสร้างสรรคง์านศิลปะไดถู้กตอ้งมีรายละเอียด และงดงาม 

4.2  การใชห้ลกัการทางศิลปะไดเ้หมาะสม เช่น การใชสี้ในการออกแบบ 
4.3  มีความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ ไดล้ะเอียดถูกตอ้งมาก 

  5.พฒันาการทางดา้นอารมณ์ มีความสามารถแสดงออกอย่างอิสระ และควบคุม
อารมณ์ได ้มีความมัน่ใจในการท างาน พฒันาการทางดา้นอารมณ์รวมไปถึงสุขภาพจิต ความมัน่คง
ทางอารมณ์ และพฒันาการทางบุคลิกภาพด้วย การแสดงออกโดยการท างานได้อย่างสุขุม เป็น
ระเบียบ และควบคุมไดเ้หมาะสม การวดัท าไดโ้ดยการสังเกต การสัมภาษณ์ 
   5.1  การสร้างสรรคง์านศิลปะไดอ้ยา่งอิสระ มีความมัน่ใจในการท างาน 

5.2  มีความเป็นระเบียบในการท างาน 
5.3  มีความสบายและสุขใจในการท างาน 
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  6.พฒันาการทางกาย มีความสามารถในการปฏิบติัทางศิลปะ ใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ได้คล่องแคล่ว มัน่คง ไม่เป็นอนัตราย มีความแน่นอนและแม่นย  าในการท างาน การ
แสดงออกโดยการปฏิบติั และการเคล่ือนไหว การวดัโดยการสังเกต การสัมภาษณ์และการทดสอบ 
   6.1  มีการทกัษะในการเขียน ป้ัน และการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ไดค้ล่องแคล่ว
วอ่งไว 

6.2  มีลกัษณะท่ีแสดงออกท่ีมีความสัมพนัธ์ในการฝึกเขียนและตรงกบั
ความรู้สึก 
  7.พฒันาการทางดา้นสังคม มีความเขา้ใจในส่ิงแวดลอ้ม เขา้ใจความตอ้งการของ
ผูอ่ื้น และสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข การแสดงออกโดยการท างาน การประสานงาน การ
คิดและการเขา้ใจในผูอ่ื้น การวดัโดยการสังเกต การสัมภาษณ์และการทดสอบ 

7.1  มีประสบการณ์ในส่ิงแวดลอ้มดี สามารถแสดงออกในงานศิลปะได้
ถูกตอ้ง 

7.2  มีความเขา้ใจในการแสดงออกของผูอ่ื้น 
7.3  มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ และมีความสุขในการ

ท างาน 
7.4  มีความเขา้ใจในวฒันธรรมต่าง ๆ ของผูอ่ื้น 

  ข.การวดัพฤติกรรมด้านต่าง ๆ 
 พฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนช่วยให้ครูเขา้ใจนักเรียน และสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวชิาศิลปศึกษาใหไ้ดผ้ล ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาได ้ 
  1.ในดา้นความรู้ สามารถทราบและจ าเร่ืองราวของประสบการณ์ท่ีไดรั้บ รวมทั้ง
ประสบการณ์ท่ีสัมพนัธ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แสดงออกโดยการระลึกและถ่ายทอด สามารถวดัไดโ้ดย
การทดสอบ การสัมภาษณ์ และการสังเกต 

1.1  ความรู้เก่ียวกบัศพัทเ์ฉพาะทางศิลปะ 
1.2  ความรู้เก่ียวกบัประวติัทัว่ไปของศิลปะ 
1.3  ความรู้เก่ียวกบัวสัดุและกระบวนการสร้างสรรค ์

  2.ในด้านความเข้าใจ  สามารถเข้าใจในคุณค่าและหลักการของศิลปะจน
ประเมินผลงานของศิลปะนั้นได ้การแสดงออกโดยการอธิบาย การวดัโดยการทดสอบ การสังเกต
และการสัมภาษณ์ 

2.1  ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างทางศิลปะ 
2.2  ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กฎและการสร้างสรรคง์านศิลปะ 



 58 
 

2.3  ความสามารถในการประเมินผลงานของศิลปะ 
2.4  ความสามารถในการใหเ้หตุผลในการพิจารณา 

  3.ในด้านความคิดและการออกแบบ สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบ การใช้
เหตุผล  และการสรุปผลการตีความ การแสดงออกโดยการแกปั้ญหาและการออกแบบ สามารถวดั
ไดโ้ดยการทดสอบ การสังเกตและการแสดงความคิดเห็น 

3.1  ความสามารถในการแกปั้ญหาในการออกแบบ 
3.2  ความสามารถในการสร้างและแสดงความสมเหตุผลของการ

ออกแบบ 
  4.ในดา้นศิลปะนิยม มีความรู้และความเขา้ใจในคุณค่า และความส าคญัของงาน
ศิลปะ แสดงออกโดยการอธิบาย นิยาม สามารถวดัไดโ้ดยการสัมภาษณ์ สังเกต การทดสอบ การจดั
อนัดบัคุณภาพ และแบบต่าง ๆ  

4.1  ความนิยมในศิลปะท่ีเกิดจากความรู้สึกภายใน 
4.2  ความนิยมท่ีอาศยัประสบการณ์และการปฏิบติั 
4.3  การอธิบายและประเมินผลงานศิลปะ 

  5.ในดา้นทศันคติและความสนใจ มีความเช่ือ ความนิยมและสนใจท่ีจะปฏิบติัตาม
ความเช่ือ แสดงออกโดยการคิดตามความเช่ือ การร่วมในกิจกรรมอยา่งสุขใจ สามารถวดัไดโ้ดยการ
สังเกตและการจดัอนัดบัคุณภาพ 

5.1  ความเช่ือมัน่ในการท างานของตน 
5.2  ความสนใจในการเรียนและตั้งใจ   
5.3  การท างานไดเ้รียบร้อย 
5.4  ความคิด ความเขา้ใจและความเช่ือในแบบของศิลปะ 

  6.ในดา้นทกัษะและการน าไปใช้ มีความสามารถในการใช้วสัดุและเคร่ืองมือได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถสร้างสรรคง์านไดร้วดเร็วและประหยดั แสดงออกโดยการปฏิบติังาน การ
ใชว้สัดุ เคร่ืองมือ การแกปั้ญหา และการน าไปปรับใช ้วดัจากการสังเกต และแบบทดสอบ 

6.1  ความสามารถในการใหแ้สงสีและเงา 
6.2  ความสามารถในการเขียนภาพดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
6.3  ความสามารถในการใชว้สัดุและเคร่ืองมือ  
6.4  ความสามารถในการท างานศิลปะไดเ้รียบร้อยตามก าหนด 
6.5  ความสามารถในการน าไปปรับใชไ้ดเ้หมาะสม 
6.6  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
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6.7  ความสามารถในการมองเห็นแบบ ลกัษณะโครงสร้างทางศิลปะท่ี
เหมาะสมในความงามและการใชส้อย  (ประภสัร  นิยมธรรม, 2522) 
 ดงันั้นการวดัและประเมินผลทางวิชาศิลปะ ครูควรอธิบายวิธีให้คะแนน ให้นกัเรียนทราบ
โดยเฉพาะการวดัผลในดา้นความรู้ ทกัษะ การออกแบบ และการน าไปใช ้เพื่อจะไดเ้ป็นมาตรฐาน 
และไดมี้โอกาสปรับปรุงแกไ้ขในช้ินงานต่อไป การประเมินจึงเป็นส่ิงส าคญัในการเรียนรู้ทุกวิชา 
เพราะการประเมินจะท าให้ทราบถึงจุดประสงค ์วธีิการด าเนินต่างๆ ขอ้ดีและขอ้เสีย และในดา้นอ่ืน 
ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลสรุปท่ีจะสามารถน าไปพฒันารายวิชานั้นๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 
 

การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
ความหมาย 
 การวิเคราะห์กบัการวิจารณ์ มีความหมายใกลเ้คียงกนั หรือเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั 
และมีนกัวชิาการ จิตรกร ผูท่ี้ศึกษาทางดา้นศิลปะใหค้วามหมายไวห้ลากหลายดงัน้ี 
 พจนานุกรมศัพท์ศิลปะฉบับราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายว่า ศิลปวิจารณ์คือ การ
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานทางศิลปะซ่ึงศิลปินไดส้ร้างสรรค์ข้ึนไวโ้ดยให้ความเห็นตามกฎเกณฑ์และ
หลกัการของศิลปะแต่ละสาขา  ทั้งในดา้นสุนทรียศาสตร์และปรัชญาอ่ืนๆ  หรือความคิดเห็น  หรือ
การตดัสินท่ีกล่าวหรือเขียนเก่ียวกบังานศิลปะ  การช้ีให้เห็นขอ้บกพร่อง  หรือคุณค่าของงานศิลปะ 
(ประเสริฐ  ศีลรัตนา, 2542) 
 นิพนธ์  ทวีกาจญน์ (2530: 69) ไดใ้ห้ความหมายว่า  การวิจารณ์เป็นการน าเอาทฤษฎีทาง
สุนทรียศาสตร์มาวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรม โดยใชท้ฤษฎีการวิจารณ์เป็นการตดัสิน  ซ่ึงมีอยูห่ลาย
ทฤษฎีและทฤษฎีการวจิารณ์แต่ละทฤษฎี  เม่ือน ามาใชแ้ลว้มกัจะมีลกัษณะอตัวิสัยของผูว้ิจารณ์ปน
อยูไ่ม่มากก็นอ้ย 
 อารี  สุทธิพนัธ์ุ  (2535: 103 )  ไดก้ล่าวถึง  ความหมายของการวิจารณ์ไวว้่า หมายถึงการ
แสดงความคิดเห็นต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามความรู้ความเขา้ใจ จากประสบการณ์ของผูว้ิจารณ์ ประกอบ
กบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุงผลงานศิลปะนั้นๆ ในทางดี หรือหนกัไปทางบวก การวิจารณ์
ผลงานศิลปะ เป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัศิลปะท่ีมองเห็น หรือทศันศิลป์โดยตรง ซ่ึงตาม
ความหมายของศิลปกรรมแลว้ เป็นศิลปกรรมส าหรับให้คนดู ไม่ใช่ใหค้นอธิบาย แต่การอธิบายก็ยงั
มีประโยชน์ เพราะเท่ากบัเป็นการเสนอให้ผูดู้รู้จกัเลือกดู รู้จกัดูบางส่ิงบางอยา่งท่ีอาจหลงหูหลงตา
ไปได ้
 สุชาติ เถาทอง (2537: 45) ศิลปวิจารณ์คือ การแสดงออกของความคิดของนกัวิจารณ์ใน
รูปแบบการพูด บรรยาย อธิบาย หรือเขียนเป็นภาษาหนงัสือเพื่อให้คนดูทัว่ไปไดรั้บรู้หรือไดเ้ขา้ใจ
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ในงานศิลปะนั้นๆ ประการหน่ึง และอีกประการหน่ึง เป็นการพูด การเขียนของนกัวจิารณ์เพื่อท่ีจะ
ตดัสินคุณค่าในงานศิลปะ 
 ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์นั้น เป็นการแสดงออกทางความคิดของผู ้
วิจารณ์ โดยผ่านการมองเห็น และถ่ายทอดออกเป็นการพูด บรรยาย อธิบาย หรือเขียนเป็นภาษา  
เพื่อใหค้นอ่ืนไดรั้บรู้และเขา้ใจงานศิลปะนั้น ๆ ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
จุดมุ่งหมายของศิลปวจิารณ์ 
 ศิลปวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น  ติชมในเร่ืองของศิลปะโดยเฉพาะซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
สุนทรียศาสตร์  นกัวจิารณ์ศิลปะจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในกฎเกณฑ ์ทฤษฎีของความงามในรูปแบบ
และเน้ือหาต่างๆ  นอกจากน้ียงัตอ้งสามารถอ่าน  และเขา้ใจในความคิดสร้างสรรคข์องศิลปิน  เขา้ใจ
กรรมวิธีในการสร้างงานศิลปะและยงัต้องมีความรู้ทางด้านจิตวิทยาปรัชญา  สังคม  และ
ประวติัศาสตร์ศิลป์  ขอ้ส าคญัของการวจิารณ์คือ  ขอ้วินิจฉยัหรือค าตดัสินจะตอ้งสมเหตุสมผล  ตรง
กบัความเป็นจริง  (สุชาติ  เถาทอง, 2537) ผูว้ิจารณ์ศิลปะมีความจ าเป็นจะตอ้งรอบคอบ  ถึงแมก้าร
ตดัสินคุณค่าทางศิลปะไม่ท าให้รับความเดือดร้อนก็ตาม แต่บทวิจารณ์และขอ้คิดเห็นคือ  หลกัฐาน
ทางประวติัศิลปวิจารณ์ท่ีเปิดเผยให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผูเ้ขียนได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงในการวิจารณ์
ศิลปะจะมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ  ดงัน้ี 
 1.เพื่อให้ผู ้รู้   ครู  อาจารย์  และนักวิจารณ์ศิลปะ  ถ่ายทอด  ความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ของตน  เก่ียวกบัศิลปะใหก้บัผูท่ี้สนใจรวมทั้งนกัศึกษา  อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ   
 2.เพื่อให้ผูท่ี้สนใจรวมทั้งนกัเรียน  นกัศึกษาไดรั้บความรู้  หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความ
เขา้ใจ  และประสบการณ์  เก่ียวกบัศิลปะให้กบัตนเองอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการจนสามารถ
เขา้ใจและช่ืนชมศิลปะได ้ 
 3.เพื่อให้นกัวิจารณ์ศิลปะได้ช่วยเผยแพร่  หรือบอกเล่าความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะ  
นกัวิจารณ์ศิลปะยงัท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง  เพื่อสร้างความเขา้ใจระหวา่งศิลปินกบัผูช้ม  และให้ค  าติ
ชมแนะน าศิลปิน  เพื่อศิลปินจะได้ปรับปรุง  แก้ไข  เพื่อให้ได้มาซ่ึงมาตรฐานและคุณภาพของ
ผลงานศิลปะ  ทั้งยงัสนบัสนุนส่งเสริมศิลปินใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชน  การส่งเสริมและพฒันาการ
วจิารณ์งานศิลปะ  สร้างมาตรฐานและความน่าเช่ือถือใหเ้กิดข้ึนกบันกัวจิารณ์ 
ทฤษฎกีารวจิารณ์งานศิลปะ  
 ทฤษฎีและกฎเกณฑ์เป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการเร่ิมตน้เรียนรู้และการปฏิบติัทาง
ศิลปะ  เพราะสามารถอาศยัเป็นหลกัส าหรับยึดถือในการเรียนและการปฏิบติังานท าให้ไม่ตอ้ง
เสียเวลา “ลองผิด  ลองถูก”  ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะเป็นเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวินิจฉยั  การ
ประเมินคุณค่าทางความงามการก าหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นหลกัการ  และแนวปฏิบติัท่ีตายตวัคง
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กระท าไม่ไดเ้พราะวา่ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิารณ์  เกณฑ์สุนทรียะ (Aestheticnorms) เป็นส่ิงท่ี
ไม่ถาวร  มาตรฐานส าหรับการวิจารณ์ศิลปะจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์ร่วมของกลุ่มชนใน
วฒันธรรมและสังคมต่างๆ  ในแต่ละแห่ง  จะมีลกัษณะเฉพาะอนัแสดงออกถึงรสนิยมท่ีแตกต่างกนั
ออกไป  และแตกต่างกันในเกณฑ์การวินิจฉัยและการวิจารณ์ด้วย  เกณฑ์ในการวิจารณ์นั้นมี
องคป์ระกอบหลายอยา่ง อนัเน่ืองมาจากปัจจยัความงามเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  เช่น  วิวฒันาการทาง
วฒันธรรม  สังคม  เทคโนโลยี  และความเช่ือ  มีผลกระทบต่อศิลปิน  ผูช้ม  วตัถุและนกัวิจารณ์  
นอกจากนั้นยงัมีผลกระทบจากตวัแปรอ่ืน ๆ อีก  เช่น จิตวิทยา  ประวติัศาสตร์  ความรู้สึกสัมผสั  
ความคิด  และญาณ  (intuition) ตวัแปรเหล่าน้ีจะหล่อหลอมให้เกิดความละมา้ยคลา้ยคลึงกนั  ใน
ประสบการณ์ทางความงาม  และส่งผลให้เกิดพื้นฐานหรือมาตรฐานร่วม  ซ่ึงดูเหมือนวา่  ปัจจยัท่ี
เก่ียวกบัมนุษยจ์ะมีผลมากกวา่ปัจจยัทางวตัถุในเร่ืองความแตกต่างทางดา้นการตอบสนองและการ
วนิิจฉยั    
 หลกัการวิเคราะห์จะเป็นพื้นฐานในการประเมินประเภทของศิลปะท่ีมีอยูห่ลากหลาย  และ
หลกัในการคน้หาคุณค่าทางศิลปะ  ซ่ึงนกัวิจารณ์ศิลปะทัว่ไปสามารถน าไปใชไ้ด ้ ขอ้ส าคญัของนกั
วิจารณ์จะตอ้งมีความรู้  มีวินยั  มีความรอบคอบ  มีประสาทสัมผสัท่ีดี  และการประเมินค่าจะตอ้ง
เป็นไปเพื่อหาค าตอบว่า  “คุณค่าของงานศิลปะนั้นๆ คืออะไร”  ในหลกัการวิเคราะห์ประเภทของ
ศิลปะ  ดร.จีน  เอ  มิทเลอร์  ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่า ศิลปะคืออะไรท่ียากจะให้ค  าตอบไดเ้พราะมีหลาย
ทฤษฎีจากนกัปราชญห์ลายท่าน  ดงันั้นจึงน ามารวมกนัเป็น 3 กลุ่มทฤษฎี และผูเ้ขียนสุชาติ  เถาทอง 
ไดเ้พิ่มอีกหน่ึงทฤษฎีการวเิคราะห์ รวมเป็น 4 ทฤษฎี  คือ 
 1.รูปทรงนิยม (Formalism) เน้นคุณค่าทางทศันศิลป์ (องค์ประกอบและหลกัการศิลปะ)  
ลกัษณะผลงานจะดูจากการจดัวางองค์ประกอบ  และการใช้หลกัการ  กฎเกณฑ์ทางศิลปะโดย
ผลงานจะมีความเป็นเอกภาพ  การวิจารณ์รูปทรงนิยม (Formal criticism) เป็นการวิเคราะห์คุณค่า
ของงานท่ีการจดัรูปทรง  ซ่ึงหมายถึง  การประสานกนัขององคป์ระกอบพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ผลงาน  ไม่เก่ียวโยงไปถึงช่ือเรียกหรือความหมายใดๆทั้งส้ิน    

ศิลปินแนวรูปทรงนิยมจะให้คุณค่ากบัความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัส่วนต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน
โดยตวัเองเป็นผูก้ะเกณฑ์คิดค านวณและวางแผนเอง  มากกวา่การรับรู้ของผูดู้  ซ่ึงเกณฑก์ารวิจารณ์
แนวรูปทรงนิยมท่ียดึถือมี  3  ประการคือ 
  1.1  ความรู้สึกท่ีมีต่อตวัผลงานศิลปะ 
  1.2  ความรู้สึกในคุณค่าของการออกแบบและองคป์ระกอบศิลปะ 
  1.3  การส่ือความหมายหรือสัญญาณต่าง ๆ ท่ีสร้างความพึงพอใจหรือกระตุ้น
ความรู้สึกต่าง ๆ  
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 2.เลียนแบบนิยม  (Imitationalism) เนน้ในคุณค่าเชิงพรรณนารูปแบบของงาน  จะมองจาก
ลกัษณะงานท่ีเห็นอยา่งถูกตอ้งชดัเจน  พรรณนาอยา่งถูกตอ้งท่ีสุดในหวัเร่ืองของผลงาน  รูปแบบท่ี
ปรากฏให้เห็นจะมีความเหมือนจริงท่ีสุด  แสดงว่าผลงานดีหรือไม่ดีเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด  การ
วิจารณ์แนวเลียนแบบนิยมจะพิจารณาจากเร่ืองของฝีมือ  และความถูกตอ้งตามธรรมชาติ  และ
สายตามองเห็นเป็นส าคญั โดยใหค้วามสนใจกบัเน้ือหาเร่ืองราว  ความถูกตอ้ง  และรายละเอียดของ
ภาพในส่วนโครงสร้างและรายละเอียด   
 หลักการเขียนภาพเก่ียวกับทัศนียภาพวิทยา (Perspective)  ทฤษฎีแสงเงา (Light and 
shadow)  กายวิภาค (Anatomy)  และองคป์ระกอบศิลป์จะมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการประเมิน
คุณค่าของผลงานและเป็นเกณฑ์ในการตดัสินว่า  ผลงานช้ินใดมีความสมบูรณ์ตามแนวเลียนแบบ
นิยม เกณฑ์จะพิจารณาจากกลวิธี  และบุคลิกภาพของศิลปิน  ท่ีสอดประสานลงไปในขบวนการ
และกลวิธีแต่ละขั้นตอน  แนวคิดของพวกเลียนแบบนิยมเนน้การส่ือความหมาย  และการถ่ายทอด
ดว้ยส่ือชนิดต่าง ๆ  กลุ่มน้ีจะเคารพกฎเกณฑต์ามความเป็นจริง 
 3.อารมณ์นิยม (Emotionalism) เน้นคุณค่าทางการแสดงออกของความคิดอารมณ์  และ
ความรู้สึกท่ีศิลปินถ่ายทอดจากผลงานศิลปะไปสู่ผูม้องงาน  คุณค่าทางศิลปะของการวิจารณ์
ประเภทน้ีอยู่ท่ีความคิดและความรู้สึกจะไม่สนใจเร่ืองการจดัองค์ประกอบ  นักวิจารณ์กลุ่มน้ี
ยอมรับงานศิลปะเด็ก  ซ่ึงจะไม่มีความช านาญในการจดัภาพ  เพราะเด็กท างานจากแรงกระตุ้น
ภายใน  และการใชจิ้นตนาการอนัไม่มีขอบเขตความคิดและอารมณ์ท่ีเด็กแสดงออกมีความน่าสนใจ
มากกวา่เทคนิควิธีการจดัภาพ  นกัวิจารณ์อารมณ์นิยมมีความเห็นวา่  องคป์ระกอบและการจดัภาพ
เป็นเพียงส่ือทางความคิดและความรู้สึกบางอยา่งเท่านั้น 
 4.เคร่ืองมือนิยม (Instrumentalism) ทฤษฎีน้ีถือวา่  ศิลปะเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีช่วยเสริม
จริยธรรม  ศาสนา  การเมือง  ตลอดจน  จุดประสงคต่์าง ๆ ทางจิตวทิยา  คุณค่าทางศิลปะของทฤษฎี
น้ีอยู่ท่ีผลต่อเน่ืองอนัเกิดจากความคิด  และความรู้สึกแสดงออกในงานศิลปะ  เคร่ืองมือนิยม
ตอ้งการให้ผลงานศิลปะสนองผลอยา่งอ่ืนมากกว่าตวัของมนัเองการสร้างศิลปะจึงตอ้งมีเป้าหมาย
เพื่อช่วยสังคม  การเมืองและจริยธรรม  (สุชาติ  เถาทอง, 2537)  
ขั้นตอนการวจิารณ์ 
 สุชาติ  เถาทอง ไดแ้บ่งขั้นตอนในการวจิารณ์ตามจีน เอ มิทเลอร์ ไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการบรรยาย (Description) การบรรยายหรือการพรรณนาคือ  กระบวนการ
บนัทึกส่ิงต่าง ๆ ท่ีอา้งพบในผลงานอยา่งทนัทีทนัใด  คน้หาวา่มีอะไรอยูใ่นผลงาน  คุณสมบติัท่ีเด่น  
รวมไปถึงรายละเอียดจากผลงาน ในขั้นน้ีจะเป็นเพียงการท าความเขา้ใจภาพอยา่งง่าย ๆ เพื่อให้รู้วา่
มนัคืออะไร   



 63 
 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นการวเิคราะห์ (Analysis)  การวเิคราะห์จะพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
มีในผลงาน  ส าคญัอย่างมากท่ีนกัวิจารณ์จะตอ้งใช้ภาษาทางทศันศิลป์ (Visual language) ในการ
วิจารณ์  การวิเคราะห์รูปแบบเป็นการเจาะลึกลงไปมากกวา่การวิเคราะห์เชิงบรรยาย  เพื่อบอกให้รู้
วา่ส่ิงท่ีเราใหช่ื้อไวน้ั้นประกอบกนัอยูอ่ยา่งไร 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นตีความหมาย (Interpretation) การตีความหมาย  คือกระบวนการท่ีนักวิจารณ์
แสดงออกถึงความหมายต่าง ๆ ของผลงานอยา่งละเอียดถ่ีถว้นวา่  ผลงานศิลปะนั้นมีแนวคิดอยา่งไร  
อารมณ์  ความรู้สึก  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละคน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นการตดัสิน (Judement) การตดัสินเป็นการประเมินค่างานศิลปะช้ินหน่ึง  เพื่อ
จดัล าดบัโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบังานช้ินอ่ืน ๆ ท่ีอยูก่ลุ่มเดียวกนัวา่มีคุณค่าทางศิลปะและ
สุนทรียศาสตร์มากนอ้ยกวา่กนัเพียงใด  การวจิารณ์ค่าทางสุนทรียศาสตร์ มีหลกัการดงัน้ี 

4.1 การพิจารณาเปรียบเทียบกบังานเก่า   
4.2 การประเมินค่าความเป็นตน้แบบ 
4.3 กลวธีิและฝีมือ (สุชาติ  เถาทอง, 2537)  

ประโยชน์ของการวจิารณ์ศิลปะ 
การวิจารณ์จะช่วยเปิดเผยความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของการสร้างสรรคท์างศิลปะ  ในดา้น

ต่าง ๆ  เช่น  คุณภาพของรูปลกัษณ์  โครงสร้างของศิลปะ  และการตอบสนองทางดา้นการรับรู้ต่อ
ศิลปะ ตลอดจนกระตุน้ใหผู้ช้มบรรลุเป้าหมายในการรับรู้ทางศิลปะเขาจะท าหนา้ท่ีเป็นผูข้ยายความ
ลึกซ้ึง  ความสับสนทางสุนทรียะให้ปรากฏดว้ยภาษาพูดหรือภาษาเขียน  ในการตดัสินใจเพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ร่วมกนั  และเม่ือการวิจารณ์มองไปถึงววิฒันาการ  ยอ่มอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงดว้ย
การวินิจฉยัเชิงวิจารณ์ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในทางรสนิยม “ไม่มีศิลปะใดท่ีมีกระบวนแบบ
อนันิรันดร์  การช่ืนชมจ าเป็นจะตอ้งปรับการรับรู้ให้สัมพนัธ์กบักระบวนแบบในแต่ละช่วงเวลา”  
ประโยชน์ของการวจิารณ์ศิลปะ มีดงัต่อไปน้ี 

1.ผลท่ีไดก้บันกัเรียนในการสอนศิลปะ  ปลูกฝังเยาวชนให้สนใจศิลปะมากข้ึน  และตอ้ง
กระท าอย่างต่อเน่ือง  ศิลปวิจารณ์น้ีจะช่วยในการสังเกต  การพิจารณาผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์  ตีความ  และตดัสินคุณค่า 

2.ผลทางธุรกิจในการจดัแสดงผลงานศิลปะเพื่อการคา้  โดยผูเ้ป็นเจา้ของธุรกิจจะเขา้มา
เก่ียวขอ้งในการบริหาร  จดัการ  สร้างการประชาสัมพนัธ์เพื่อการยอมรับจากลูกคา้  หอศิลป์บาง
แห่งจะมีนกัวิจารณ์ศิลปะประจ าเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง  ระหวา่งศิลปินกบัคนดู  ซ่ึงจะมีบทบาท
ต่อการชกัจูง  โนม้นา้วใหเ้ห็นคุณค่าของศิลปินและผลงานท่ีน ามาจดัแสดง 
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3.ผลท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของศิลปิน  นักวิจารณ์ศิลปะท่ีมีความสามารถจะเป็น 
ผูช้ี้น าการท างานของศิลปินได้  สามารถท านายอนาคตการท างานว่าควรจะเป็นอย่างไรต่อไป  
เพราะการวจิารณ์นั้นเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นส่ิงท่ียงัขาด  หรือส่ิงท่ีเกินไปในขณะนั้น   

4.ผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสะสมงานศิลปะ  มีคนจ านวนมากมีโอกาสไดส้ะสมงานศิลปะ  ทั้ง
ท่ีราคาของงานเหล่านั้นแสนจะแพงเม่ือผลงานมีค่ามากข้ึน  ศิลปินก็จะผลิตงานออกมามากในสังคม
ท่ีมัง่คัง่เงินจะกลายเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงทางวฒันธรรม  การซ้ือขายงานศิลปะจึงเป็นวฒันธรรม
อยา่งหน่ึงไปดว้ย  ดงันั้นเม่ือนกัสะสมงานศิลปะตอ้งการซ้ือผลงานศิลปะจ าเป็นตอ้งใชค้วามเห็นเชิง
วิเคราะห์เพื่อตดัสินงานช้ินนั้น  ซ่ึงความคิดเห็นนั้นจะเป็นตนเองหรือบุคคลอ่ืนก็ได้  ผูรู้้และนัก
วิจารณ์จะเป็นบุคคลท่ีสร้างความมัน่ใจขั้นสุดทา้ยประกอบการตดัสินใจของนกัสะสม (สุชาติ  เถา
ทอง, 2537)  

 

แนวคิดกระบวนทศัน์การรับรู้จากการสนทนาอย่างสุนทรีย์ (Paradigm of Aesthetic Dialogue 

for Children) ของโรเบิร์ต อดัมส์(Robert Adams) 1985 

 โรเบิร์ต อดัมส์ (Adams, 1985)  รายงานว่าวิธีการสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา 
ในปัจจุบนัน้ี น าเอาการสนทนาโตต้อบทางสุนทรียเ์ขา้มาใชส้อนร่วมไปกบักิจกรรมศิลปะปฏิบติัใน
สตูดิโอ เขากล่าววา่ทฤษฎีและวธีิการท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชส้อนไดแ้ก่ทฤษฎีรูปทรงนยั (Formalism) 
ของฟราย และเบลล์ หรือทฤษฎีทางศิลปะวิเคราะห์ของเฟลด์แมน (1970) เปปเปอร์(1949) หรือส
มิธ(1970)  หรือทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ี เน้นการพิจารณาถึงส่วนประกอบทางทัศน์และหลักการจัด
องค์ประกอบด้านทศันศิลป์ เขากล่าวว่า ไม่ค่อยจะมีผูใ้ดน าทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจากปรัชญาค่าย
มนุษยนิ์ยมและจิตวิทยามาใชใ้นการสอนการสนทนาเชิงสุนทรียใ์นระดบัประถมศึกษา คือให้เด็ก
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นความคิดเห็นส่วนตวัท่ีมิต้องอาศยัความรู้หรือเกณฑ์หรือ
มาตรฐานทางศิลปะมากมายนกั เขาระบุว่าส าหรับเด็กๆ แลว้ควรไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงศิลปะจาก
การรับรู้อยา่งมีสุนทรีย ์เด็กๆ ควรไดรั้บการสอนใหรั้บรู้ศิลปวตัถุอยา่งสุนทรียจ์ากการรับการฝึกการ
มอง (รับรู้ทางตา) และตดัสินผลงานศิลปะจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย อดมัส์แสดงแผนภูมิ 3 
ขั้นตอน ท่ีจะช่วยสร้างการรับรู้อยา่งสุนทรียใ์หก้บัเด็ก ๆ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการสร้างการรับรู้อยา่งสุนทรียใ์หแ้ก่เด็ก ของโรเบิร์ต อดมัส์ 
 ขั้นท่ี 1 การรับรู้และการแสดงออก (Sensuousness and expression) ในขั้นตอนน้ี การตอบ
รับ (response) อย่างสุนทรีย์ของเด็กนั้นมีต่อเน้ือหา (content) ของศิลปวตัถุนั้ น ผลงานศิลปะ
สามารถกระตุน้เร้าความรู้สึกและอารมณ์ และเด็กๆ ก็สามารถพูดคุยถึงอารมณ์ท่ีผลงานนั้นให้แก่
ตน พฤติกรรมเช่นน้ี อดมัส์อา้งวา่ เบรสสัน(1982) เรียกวา่ พฤติกรรมการรับรู้เชิงสุนทรีย ์(Sensuous 
Aesthetic Behavior) เบรนสันระบุวา่ประสบการณ์สุนทรียน์ั้นมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัจิตส านึก
ของสภาพอารมณ์ เช่น ความรู้สึกกลวั เกลียด ความอ่อนโยน ความรัก หรือความรู้สึกแบบอ่ืนๆ ท่ี
มนุษยรั์บรู้ได ้ส่วนแลงเจอร์(1942) กล่าววา่ผลงานศิลปะท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางใหก้บัการแสดงออก
ของความรู้สึกท่ีแทจ้ริง และผลงานศิลปะซ่ึงเป็นส่ือท่ีมิใช่ภาษาหรือตวัหนงัสือน้ีส่งผา่นขอ้มูลไปยงั
ผูดู้ 
 อดัมส์แนะน าว่าครูควรจะใช้บทสนทนา (Dialogue) ท่ีถามค าถามแบบปลายเปิดเป็น
เคร่ืองช่วยเร้าการคิดเชิงจ าแนกหรือเอกนัย (Divergent modes) ให้แก่เด็ก เช่น ถามค าถามว่า 
“จิตรกรรมน้ีท าใหเ้ธอรู้สึกเช่นไรบา้ง” แมแ้ต่เด็กเล็กๆก็สามารถแสดงความรู้สึกของตน ครูสามารถ
ตั้งค  าถาม เช่น “หนูรู้สึกอยา่งไรกบัโมนาลิซ่า” “หนูลองจินตนาการถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัผูห้ญิงคนน้ี
ได้ไหม” “หนูลองบอกซิว่าสีหน้าของเธอและดวงตาท าให้หนูรู้สึกเช่นไร” “หนูคิดว่าจิตรกรเขา
พยายามจะบอกอะไรกบัหนูในภาพน้ี” 
 ขั้นท่ี 2 การบรรยาย (Description) เป็นขั้นตอนต ่าสุดในทฤษฎีของเฟลด์แมน สมิธ และอีก
หลายๆ ทฤษฎี แต่ในแผนภูมิระบบของอดมัส์น้ี เป็นขั้นท่ีสอง เพราะเหตุผลท่ีว่าการบรรยายน้ีตอ้ง

ขั้นท่ี 3

ขั้นวิเคราะห์โครงสร้างประถม 4-6

ขั้นท่ี 2 ขั้นบรรยาย
2.1 การบรรยายแบบสามญั

2.2 การบรรยายถึงกลวิธีและเร่ืองราวของผลงาน
ของประถม 1-6

ขั้นท่ี 1 

การรับรู้และแสดงออก ประถม 1-6
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อาศยัเชาวปั์ญญา เน่ืองจากในขั้นน้ีจะต้องมีการอธิบายถึงผลงานศิลปะ ในลกัษณะท่ีอ้อมค้อม 
(Discursive) ท านองว่าใช้การเปรียบเปรย เปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมย ขั้นตอนน้ีแบ่งเป็น
ขั้นตอนยอ่ยๆ 2 ขั้นตอน คือ 
  2.1 การบรรยายแบบสามญั (Simple Description) เป็นขั้นตอนท่ีครูถามนักเรียน
เพื่อน านกัเรียนสู่การตอบรับเชิงบรรจบหรือเอกนยั (Convergent Question) เช่น ค าถามถึงประเภท
ของผลงานศิลปะท่ีนกัเรียนเห็น (วา่เป็นผลงานประเภทใด เช่น ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ ์งานจกัสานถกัทอ หรือเคร่ืองป้ันเผา) ในขั้นตอนน้ีครูขอใหน้กัเรียนบรรยายถึงคุณสมบติั
ของส่วนประกอบทางทศัน์ต่างๆ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ ของผลงานนั้นๆ 
  2.2 การบรรยายถึงกลวิธี  และเร่ืองราวของผลงาน (Technical and Thematic 
Description) ในขั้นตอนน้ีครูซ่ึงครูซ่ึงท าตนในลกัษณะผูน้ าการสนทนา จะถามค าถามถึงกลวิธีหรือ
เทคนิคท่ีศิลปินใชใ้นการสร้างงานรวมทั้งวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างผลงานนั้น และเร่ืองราวท่ีส่อแสดง
ในผลงาน ครูอาจถามค าถาม เช่น “ถ้าหนูมองผลงานน้ีดีๆหนูว่าศิลปินใช้วิธีระบายสีแบบไหน 
ระบายแบบเคลือบสีใสทบับนสีทึบแสง หรือระบายลงตรงๆดว้ยสีทึบแสง” “นกัเรียนคิดว่าศิลปิน
ใช้พู่กนัระบายหรือใช้เกรียงระบายภาพน้ี” การสนทนาถึงเร่ืองราวผลงานนั้น ครูอาจจะพูดถึงช่ือ
ของผลงาน ครูอาจให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นมา ระยะเวลาหรือยุคท่ีผลงานถูกสร้างข้ึน สถานท่ี
หรือแหล่งก าเนิดของผลงานนั้น เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์โครงสร้าง (Formal Analysis) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของสุนทรียภาพ
ระดับสูง ในขั้นน้ีครูเน้นการรับรู้ไปท่ีโครงสร้างหรือองค์ประกอบในผลงานศิลปะซ่ึงรวมทั้ ง
ส่วนประกอบทางทศัน์ต่างๆ ท่ีผูกโยงกนัเป็นองคป์ระกอบ จากการศึกษาดา้นพฒันาการทางศิลปะ
ของเด็ก อดมัส์กล่าวว่าเด็กวยั 8 ขวบ หรือต ่ากว่า จะยงัไม่ใส่ใจต่อองค์ประกอบในผลงานศิลปะ 
ดงันั้นส าหรับเด็กเล็กในระดบัประถมตน้ครูอาจใชร้ะบบน้ีเพียง 2 ขั้นแรก และตดัเอาขั้นสุดทา้ยน้ี
ออกเสีย อดมัส์แนะน าให้ใชข้ั้นท่ีสามน้ี กบัเด็กประกม 4 5 และ 6 เท่านั้น อดมัส์กล่าวว่าในทฤษฎี
ของเฟลด์แมน เปปเปอร์ และสมิธ นั้นจะมีขั้นตอนการตดัสินผลงานศิลปะดว้ย แต่ในระบบของเขา
จะไม่มีขั้นตอนน้ี เพราะเขาเช่ือวา่เด็กๆ ยงัไม่สามารถตดัสินผลงานศิลปะไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
แต่การถกปัญหาสนทนาในขั้นน้ีท่ีสามน้ี สามารถน าสู่การพูดคุยถึงทศันะความคิดเห็นวา่เด็กชอบ
หรือไม่ชอบผลงานนั้นเช่นไร (โรเบิร์ต อดัมส์(Robert Adams) 1985, อ้างถึงใน มะลิฉัตร เอ้ือ
อานันท์, 2543:12-15)  อดัมส์สรุปว่า การใช้บทสนทนาอย่างมีสุนทรีย์น้ี ในการเรียนการสอน
ระดบัชั้นประถมศึกษานั้น อาจจะใช้ประกอบกบักิจกรรมศิลปะปฏิบติั การเรียนในกระบวนการ
เช่นน้ี จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการตดัสินผลงานศิลปะและความเขา้ใจในประสบการณ์
ชีวิต การเรียนรู้ดา้นการรับรู้อยา่งมีศิลปะ จะช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้ทางวตัถุต่างๆ ทั้งในธรรมชาติ
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และท่ีมนุษยท์  าข้ึน ประสบการณ์สุนทรียท่ี์เด็กไดรั้บสามารถถ่ายโยงไปสู่การเขา้ถึงสุนทรียใ์นแง่มุม
อ่ืนๆ ของชีวิต และประสบการณ์การเรียนจากแผนภูมิน้ียงัจะช่วยให้ครูไดมี้โอกาสรู้ถึงขั้นตอนของ
พฒันาการดา้นสุนทรียข์องเด็กไดอี้กดว้ย (โรเบิร์ต อดมัส์(Robert Adams) 1985, อา้งถึงใน มะลิฉตัร 
เอ้ืออานนัท,์ 2543:106) 
 ดังนั้ นผู ้วิจ ัย จึงน ากระบวนการทัศน์การรับรับรู้จากการสนทนาอย่างสุนทรีย์ของ 
โรเบิร์ต อดมัส์ มาประยกุตก์บัแนวคิดหมวกหกใบ ของเอด็เวร์ิด เดอ โบโน เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้
รายวิชาทศันศิลป์  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษา โรงเรียนดวงวิภา โดยใช้ทฤษฎี 3 ขั้นตอนของโรเบิร์ต อดัมส์ ให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบ  
 

แนวคิด Six Thinking Hats ของ Edward De Bono 

ประวตัิความเป็นมาเกีย่วกบั Edward De Bono  
  เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน  และสุดตระการ  ธนโกเศศ (2546) ไดพู้ดถึงเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ว่า 
เป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีไดรั้บเชิญให้สอนตามมหาวทิยาลยัหลายแห่ง เช่น ออ๊กซ์ฟอร์ด ลอนดอน,  แคม
บริดจ,์  และฮาร์วาร์ด เขาไดรั้บการยอยอ่งวา่เป็นผูน้ าในการสอนเร่ืองการคิดโดยตรง ในแง่การคิด
เป็นทกัษะอย่างหน่ึง เขาเป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดเร่ือง lateral thinking (การคิดนอกกรอบ) และเป็นคน
พฒันาเทคนิคของการคิดริเร่ิมสร้างสรรคคื์อยา่งเจาะจง ใหเ้ป็นเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา   
 เขาไดเ้ขียนหนงัสือ 62 เล่ม แปลไปแลว้ถึง 37 ภาษา เขาท ารายการทีวีสองรายการ และมี
การอา้งอิงถึงผลงานของเขาในอินเตอร์เน็ตถึง 4 ลา้นแห่งดว้ยกนั 
 เอ็ดเวิร์ด เอด โบโน ได้รับเชิญให้ไปสอนตามประเทศต่าง ๆ 52 ประเทศและพูดในท่ี
ประชุมระหวา่งประเทศส าคญั ๆ หลายแห่ง องคก์รชั้นน าของโลกหลายแห่ง เช่น ไอบีเอ็ม, ดูปองท,์ 
เชลล์, อีริคสัน, แมคคินซีย,์ ซีบา้ ไกก้ี, ฟอร์ด, ซีเมนส์ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ต่างก็สนใจและน าเอา
ค าสอนของเขาในเร่ืองการคิดไปใชใ้นองคอ์ยา่งจริงจงั 
 กลุ่มอาจารยม์หาวทิยาลยัในอฟัริกาใตไ้ดเ้สนอช่ือเขาเป็นหน่ึงใน 250 คนในประวติัศาสตร์
ท่ีสร้างผลงานท่ีโดดเด่นเป็นประโยชน์ท่ีสุดในโลก   
 ผลงานท่ีส าคญัของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน คือ ความคิดเขาท่ีว่าสมองมีระบบท่ีจดัการกบัตวั
มนัเอง และจากความคิดน้ีเอง เขาจึงไดอ้อกแบบเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งส าหรับการคิด นัน่ก็
คือ การคิดแบบหมวก ซ่ึงวิธีคิดแบบหมวกใช้อย่างเท่าเทียมกนัทั้งกบัคณะกรรมการบริหารของ
องคก์รท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และกบัเด็กอายส่ีุขวบในโรงเรียนอนุบาล วธีิคิดแบบหมวกท่ีเขาออกแบบ
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คิดคน้น้ีใชท้ั้งในโรงเรียนผูดี้ระดบัโลก โรงเรียนชนบทในอฟัริกาใต ้และในหมู่บา้นชาวเขมร ความ
โดดเด่นของวธีิคิดแบบหมวก คือ ความธรรมดาท่ีเรียบง่าย และยงัเอาไปใชง้านง่ายในทุกที 
พืน้ฐานของเทคนิคหมวก 6 ใบ 
 เอ็ดเวิร์ด เอด โบโน (เดอ โบโน , 2537:19)  กล่าวว่า  การคิดแบบหมวกหกใบเป็น 
การสวมบทบาทการคิดซ่ึงถูกแบ่งซอยยอ่ยออกเป็นบท ๆ ท่ีแตกต่างกนั 6 บทบาท จะแสดงออกดว้ย
หมวกคิดท่ีต่างสีกนั 6 ใบ ช่วยให้เกิดหนทางท่ีเป็นรูปธรรมในการเปล่ียนความตั้งใจ เพื่อกา้วไปสู่
การปฏิบติั 
 กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2546:15-16) กล่าวว่า เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ไดว้ิเคราะห์การคิดของคน
ว่า มีผลต่อการตดัสินใจด้วยสาเหตุส าคญัอนัเกิดจากอตัตาหรือความเป็นคนท่ีเกาะติดความคิด
ทิศทางเดียว หรือคิดอยา่งเดียวแทนท่ีจะคิดทบทวนสวนไปมาเพื่อให้กระจ่างยติุธรรมซ่ึงเรียกวา่การ
คิดคู่ขนาน ปัญหาจากลกัษณะการคิดดงักล่าวน้ีท าให้เกิดการขดัแยง้กนัทางความคิด การตดัสินใจ 
หรือการหามติท่ีประชุม ซ่ึงท าให้เปลืองเวลา เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เห็นวา่ หากทุกคนมีแผนการคิด
โดยเฉพาะการคิด “แกปั้ญหา” ท่ีเหมาะจะช่วยให้การคิดเป็นไปอยา่งมีพลานุภาพ นอกจากน้ีการคิด
อย่างถูกทางและมีแบบแผนยงัประหยดัเวลาในการคิด การตดัสินใจ เพราะผูคิ้ดเพิ่มการคิดหลาย
ดา้นคู่ขนาน 
 อุปสรรคการคิด คือ จิตตน หรือ Ego ตามความหมายของจิตตนหมายถึง ส่วนหน่ึงของ
โครงสร้างบุคลิกภาพท่ีสัมพนัธ์โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกของตน ท่ีคนใชค้วบคุม 
แรงขบัดนัภายในท่ีเกิดจากจิตหยาบ (Id) ให้ขบัออกมาภายนอกในลกัษณะท่ีสังคมยอมรับได ้ซ่ึงมกั
อยูใ่นรูปของกลจิตวิธานท่ีมีสติ และจิตคุณธรรม (Superego) เป็นส่วนก ากบัดว้ยการแสดงออกของ
จิตตนน้ีเกิดจากความจ าเจตคติ และการคิด จิตตนจะท าให้คนโออ้วดและอหังการมีผลท าให้ตน
โจมตีผูอ่ื้น อวดดี  และต่อตา้นเกิดความคิดขดัแยง้กนัจนลงตวัไม่ไดง้านหลายงานท่ีไม่ส าเร็จ หรือ
ส าเร็จแต่ขาดประสิทธิภาพมกัเกิดจากมีกลุ่มคนท่ีมี “จิตตนสูง” อยูใ่นผูร่้วมงานนั้นมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ทิศทางของการคิดท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้สึกและอารมณ์ 
 การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองท่ีสัมพนัธ์กบัจิตใจ เม่ือจิตใจไดรั้บการกระตุน้ 
ความรู้สึกน้ีจะส่งถ่ายไปท่ีความคิดในทนัที แต่ขณะเดียวกนับางส่วนจะผา่นทางอารมณ์ของคนดว้ย 
ซ่ึงมีผลต่อการแกปั้ญหาแลว้โยงสะทอ้นกลบัไปสู่ความรู้สึกอีกคร้ังดว้ยกระแสของความคิดน้ีท าให้
การแกปั้ญหาเกิดผลทั้งทางบวกคือดี และเกิดผลทั้งทางลบหรือไม่ดีไดโ้ดยเฉพาะอารมณ์มีอิทธิพล
ต่อความคิดอยา่งมาก  กล่าวคือ 
 1.ความกลวัความกงัวลจะจ ากดัขอบเขตของการคิด 
 2.เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อส่ิงท่ีคิดหรือความคิดของผูอ่ื้นซ่ึงอาจมีการป้ายสีเกิดข้ึน 
 3.อารมณ์มกัจะเกิดไดทุ้กโอกาสและเกิดตามมาหลงัจากโครงสร้างการตดัสินใจเรียบร้อย
แล้วดังนั้นในการคิดจึงต้องมีทั้งเหตุผล ข้อเท็จจริง การระบายอารมณ์ และข้อสรุปท่ีพิจารณา
รวมกนัอย่างเขา้ใจการล าดบัการคิดอย่างมีแบบแผนจะช่วยให้คนคิดอย่างครอบคลุมถูกตอ้ง และ
ช่วยใหก้ารคิดร่วมกนัมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 สรุปไดว้่า ความคิดของคนนั้นมีผลต่อการตดัสินใจ เน่ืองมาจากการคิดเป็นกระบวนการ
ท างานของสมองท่ีสัมพนัธ์กบัจิตใจ เม่ือจิตใจไดรั้บการกระตุน้ความรู้สึกจะถูกถ่ายเทไปท่ีสมอง 
ก่อใหเ้กิดความคิดทนัที จิตใจของคนเราจึงเป็นอุปสรรคของการคิด เราจึงไม่ควรยึดติดกบัความคิด
ทางเดียว ก่อนท่ีจะตัดสินใจท าส่ิงใดควรคิดทบทวนให้กระจ่างหรือควรมองหาแผนการคิด

 

ส่ิงเร้า 

การแกปั้ญหา 

ความรู้สึก 

ความคิด 

อารมณ์ 

 +      - 



 70 
 
โดยเฉพาะการคิดแกปั้ญหา หากเรามีแผนการคิดท่ีเหมาะสมก็จะช่วยให้การคิดนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ความมุ่งหมายของการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
 เอด็เวร์ิด เดอ โบโน (2536:25-27) ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการคิดแบบหมวก 6 ใบ ไว้
ดงัน้ี 
 1.การท าให้การคิดง่ายลง  ดว้ยการใช้ให้ผูคิ้ดเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเวลาหน่ึง ๆ 
แทนท่ีจะตอ้งให้ความสนใจต่ออารมณ์ เหตุผล ขอ้มูล ความหวงั และความคิดสร้างสรรค์  ในเวลา
เดียวกนั นกัคิดกลบัจะสามารถจดัการกบัแต่ละอยา่งไดอ้ยา่งแยกขาดจากกนั 
 2.การสับเปล่ียนวิธีคิด ถ้าในการประชุมหน่ึง ๆ ใครคนใดหน่ึงมีทศันะในทางลบอย่าง
เหนียวแน่น เราก็สามารถขอร้องให้เขาถอดหมวกสีด าออก และให้เขาสวมหมวกสีเหลืองบา้ง ซ่ึง
เป็นการร้องขออย่างตรง ๆ ให้เขามีทัศนะในแง่บวก ด้วยวิธีน้ีหมวกคิด 6 ใบ จึงเป็นค าพูด
เฉพาะเจาะจงท่ีไม่ท าให้ขุ่นหมองใจกนั ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ค าพูดในลกัษณะน้ีจะไม่คุกคาม “ตวัตน” 
แต่อย่างใด และด้วยวิธีการเปล่ียนความคิดให้กลายเป็นการสวมบทบาท หมวกจึงกลายเป็น
ค าแนะน าอยา่งสั้น ๆ นัน่เอง 
 3.การเล่นไปตามบทบาทท่ีก าหนดไว ้การจ ากดัความคิดไวอ้ย่างเคร่งครัดจะช่วยปกป้อง 
“ตวัตน” ของเรา อนัเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของความผดิพลาดในเชิงปฏิบติัของการคิดโดยท่ีหมวกคิด
จะช่วยให้เราสามารถคิดและพูดส่ิงต่าง ๆ ไดโ้ดยท่ีเราไม่ตอ้งเอาความคิดส่วนตวัเขา้ไปปะปนใน
ความคิด 
 4.การพุ่งความสนใจ หากว่าการคิดของเรามีความหมายมากกว่าการมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
เราก็ควรจะมีวิธีการพุ่งความสนใจไปทีละดา้น และหมวกคิดจะเปิดทางให้เราพุ่งความสนใจไปใน
การใคร่ครวญในแต่ละเร่ือง ถึง 6 เร่ืองดว้ยกนั 
 5.ความสะดวก สัญลกัษณ์ของหมวกคิดท่ีแตกต่างกนั 6 ใบ จะเปิดทางให้เราสามารถขอ
ใครสักคนมองในแง่ลบ หรือใหม้องในแง่บวก หรือจะแสดงความคิดเห็นดว้ยอารมณ์ลว้น ๆ 
 6.พื้นฐานท่ีเก่ียวกับสารเคมีในสมอง ของเหลวต่าง ๆ ท่ีไหลเวียนในร่างกายของเรามี
อิทธิพลต่ออารมณ์ และอารมณ์นั้นเป็นส่วนส าคัญของความสามารถในการคิด หมวกคิดจะ
กลายเป็นเง่ือนไขกระตุ้นให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางด้านสมดุลเคมีในสมอง หมวกคิดจึงมี
ลกัษณะเฉพาะตวั นานไปจะกลายเป็นสัญญาณหรือเง่ือนไขในสมอง ซ่ึงจะส่งผลต่อการคิดของเรา 
 7.การตั้ งกฎเกณฑ์ของการเล่นเกม ผู ้คนจะเก่งในเร่ืองการเรียนรู้กฎของการเล่น  
การเรียนรู้กฎของเกมเป็นการเรียนรู้ท่ีคนเราสามารถท าไดอ้ย่างยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
และพร้อมท่ีจะสวมหมวกทั้งหกใบ 
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 กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2546:16) กล่าวถึงการคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นกลการสอนให้ใครคิด
ในหลายดา้นควบคู่กนัไป แยกอารมณ์กบัเหตุผล เรียนรู้การคิดของกนัและกนั อย่างมีหลกัเกณฑ์ 
จุดประสงค ์คือ 
 1.ฝึกการคิดทั้งดา้นตนเองและผูอ่ื้น มองความคิดของผูอ่ื้นทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบใช้
เหตุผลและหลกัเกณฑเ์ป็นแนวทางในการพิจารณา 
 2.เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มไดร้ะบายความคิดและประสบการณ์ดว้ยการคิดอยา่ง
มีแบบแผน 
 3.สร้างความคิดท่ีหลากหลายและดีกวา่ 
 4.ประหยดัเวลาในการตดัสินใจ 
 5.ขจัดความเป็นผูมี้ “จิตตน หรือ Ego” ออกจากความคิดและความรู้สึกในขณะท่ีต้อง
ตดัสินใจหรือใหค้วามคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
 6.สร้างเสริมคุณภาพของการคิดและการตดัสินใจ 
 7.แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 สรุปไดว้า่ ความมุ่งหมายของการคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นการคิดตามบทบาทของหมวกแต่
ละสี การคิดในลักษณะน้ีเป็นการคิดรอบด้าน เป็นการมองทั้งข้อดี ข้อเสีย และไม่มีทิฐิในการ
แก้ปัญหาแต่ละเร่ือง ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและประเด็นต่าง ๆ ได้ และยงัเสริมสร้าง
คุณภาพของการคิดและการตดัสินใจ ส่งผลใหเ้กิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ละรวดเร็ว 
วธีิการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
 เอด็เวร์ิด เดอ โบโน(อา้งใน สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์ และพรรณี สินธ
พานนท ์2552:132-134) ใชสี้แทนช่ือหมวก ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

1.หมวกสีขาว สีขาวเป็นสีท่ีแสดงถึงความเป็นกลาง หมวกสีขาวเป็นตวัแทนของขอ้มูล 
ตวัเลข ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ มีการบนัทึกขอ้มูลซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป เม่ือบุคคลสวมหมวกสี
ขาวหรือสมมติวา่สวมหมวกสีขาวอยู ่จึงหมายความว่าบุคคลนั้นจะตอ้งท าใจเป็นกลางให้ขอ้มูลท่ี
เป็นความจริง เช่ือถือได ้ไม่น าความคิดของตนเองเขา้ไปปะปน ค าถามท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงความคิดแบบ
หมวกสีขาว ไดแ้ก่ 

 1.1 มีขอ้เทจ็จริงอะไร หรือมีขอ้มูลอะไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
1.2 ตอ้งการขอ้มูลอะไร 
1.3 ยงัมีขอ้มูลอ่ืนอีกไหม หรือมีขอ้มูลอะไรอีกท่ีเราตอ้งการ 
1.4 ไดข้อ้มูลมาดว้ยวธีิใด 
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 2.หมวกสีแดง สีแดงเป็นสีท่ีแสดงถึงความโกรธ ความเกร้ียวกราด อารมณ์ หมวกสีแดงจึง
เป็นการมองทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งทางบวกและทางลบ การหยัง่รู้ และมีสัญชาตญาณ เม่ือมี
การสวมหมวกสีแดง สมาชิกจะมีโอกาสได้ระบายอารมณ์ออกมา เป็นการแสดงความรู้สึกด้วย
อารมณ์ท่ีแทจ้ริง จะได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ค าถามท่ีใช้ถามให้ได้ค  าตอบของ
หมวกสีแดง ไดแ้ก่ 

2.1 รู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี หรือความคิดน้ี หรือขอ้เสนอน้ี 
2.2 มีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
2.3 รู้สึกอยา่งไรกบัเหตุการณ์ในคร้ังน้ี 
2.4 มีความเห็นอยา่งไรกบัแผนงานน้ี 
2.5 รู้สึกอยา่งไรกบัการกระท าเช่นน้ี 
2.6 มีความเห็นอยา่งไรกบัขอ้มูลน้ี 

3.หมวกสีด า สีด าเป็นสีท่ีแสดงถึงความมืดคร้ึม ความโศกเศร้า มืดมน  และการปฏิเสธ 
หมวกสีด าจึงเก่ียวขอ้งกบัความคิดทางดา้นลบ การปฏิเสธการคดัคา้น เม่ือสมาชิกสวมหมวกสีด าจะ
แสดงความคิดเห็นจุดดอ้ย ขอ้เสีย ขอ้ผิดพลาด ขอ้บกพร่อง จะต่างจากหมวกสีแดงท่ีสมาชิกผูส้วม
หมวกน้ีจะมีเหตุผลประกอบดว้ย การคิดแบบหมวกสีด าจะช่วยป้องกนัไม่ให้คิดหรือตดัสินใจท่ีจะ
เส่ียง สามารถมองเห็นปัญหาท่ีอาจะเกิดข้ึนไดล่้วงหนา้ ช่วยตรวจสอบหาหลกัฐาน หาความเป็นเหตุ
เป็นผล หาผลกระทบ หาความเหมาะสม หาขอ้บกพร่อง และการส ารวจความเป็นไปได ้ค าถามท่ีใช้
กบัความคิดแบบหมวกสีด า ไดแ้ก่ 

3.1 เร่ืองน้ีมีจุดอ่อนอะไร 
3.2 ส่ิงน้ีจะคุม้ค่ากบัท่ีจะท าหรือไม่ 
3.3 อะไรจะเกิดข้ึนถา้ขาดความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3.4 ความคิดน้ีถูกระเบียบหรือไม่ 
3.5 การทดลองคร้ังน้ีมีขอ้ผดิพลาดท่ีไหน 

4. หมวกสีเหลือง สีเหลืองเป็นสีของตะวนั เป็นสีท่ีแสดงความสดใส สวา่ง แสดงถึง ความ
ร่าเริงแจ่มใส หมวกสีเหลือง จึงเป็นการมองในดา้นบวก ในแง่ดี ความเป็นไปได ้ความหวงั ความ
มัน่ใจวา่ท าได ้ตอ้งการให้สมาชิกแสดงความคิดเพื่อส่งเสริมขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นดา้นดี คิดถึงประโยชน์ 
คุณค่า จุดเด่น และมีความคิดใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อส่วนรวมและสังคม เป็นความพยายามในการ
คน้หาผลดีท่ีจะไดรั้บ ค าถามของหมวกสีเหลือง ไดแ้ก่ 

4.1 เร่ืองน้ีมีประโยชน์อยา่งไร 
4.2 จุดเด่นคืออะไร 
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4.3 ท  าอยา่งไรจึงจะเกิดประโยชน์มากข้ึน 
4.4 การกระท าน้ีมีผลดีอยา่งไร 
4.5 ขอ้ดีหรือขอ้ไดเ้ปรียบคืออะไร 

5.หมวกสีเขียว สีเขียวเป็นสีท่ีแสดงความมีชีวิต ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ 
ความสดช่ืน ความเป็นธรรมชาติ สมาชิกท่ีไดส้วมหมวกสีเขียวจะแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
คิดให้มีทางเลือกหลากหลาย และความคิดใหม่ มุมมองแบบใหม่ เป็นความคิดท่ีแสดงถึงความ
พยายามเพื่อปรับปรุงและพฒันา การคิดแบบหมวกสีเขียวจะน าไปใชใ้นการส ารวจความคิด การให้
ขอ้เสนอแนะและค าแนะน า การสร้างทางเลือก การสร้างความคิดใหม่ การย ัว่ยทุางความคิด ตวัอยา่ง
ค าถามของหมวกสีเขียว มีดงัน้ี 

5.1 เราจะพฒันาอะไร 
5.2 ตอ้งเปล่ียนแปลงอะไรบา้งเพื่อใหส่ิ้งน้ีดีข้ึน 
5.3 จากความคิดน้ีจะน าไปสู่อะไร 
5.4 มีวธีิการใดท่ีจะท าใหม้นัดีข้ึน 
5.5 มีทางออกส าหรับเร่ืองน้ีอยา่งไร 

 6.หมวกสีฟ้า สีฟ้าแสดงถึงการควบคุม เปรียบทอ้งฟ้าท่ีปกคลุมอยู่เหนือทุกส่ิง รู้สึกสงบ
เยือกเย็น หมวกสีฟ้าจึงเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมและการบริหารกระบวนการคิด เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในเร่ืองของความคิดรวบยอด ขอ้สรุป การยุติขอ้ขดัแยง้ การด าเนินการท่ีมีขั้นตอนเป็นระบบ 
สมาชิกท่ีใส่หมวกสีฟ้าจะมีบทบาทของหัวหน้า ท าหน้าท่ีควบคุมบทบาทของสมาชิกให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด การคิดแบบหมวกสีฟ้าใชเ้พื่อก าหนดจุดเนน้ และวตัถุประสงค ์วางแผนการคิด
และภารกิจของการคิด การตรวจสอบ สังเกตและให้ข้อคิดเห็น ตดัสินขั้นตอนต่อไป ก าหนด
ผลลพัธ์และขอ้สรุป  ตวัอยา่งค าถามของหมวกสีฟ้า มีดงัน้ี 

6.1 เร่ืองน้ีตอ้งคิดแบบไหน 
6.2 ขั้นตอนของเร่ืองน้ีคืออะไร 
6.3 เร่ืองน้ีจะสรุปอยา่งไร 
6.4 ขอบเขตของปัญหาคืออะไร 
6.5 เราก าลงัอยูใ่นประเด็นหรือไม่ 

 กล่าวสรุปไดว้า่ หมวกหกใบสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการคิดของผูเ้รียนได ้เน่ืองจาก
ไม่มีความซบัซอ้น ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ยายามคิดรอบดา้น ไม่วา่จะเป็นขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บกพร่อง 
ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ และสร้างความคิดใหม่ ๆ ท าใหก้ารคิดแบบน้ีช่วยให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดได้
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ง่ายและไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเพียงด้านเดียว หรือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงส่งผลให้
ประหยดัเวลาในการคิดและแสดงความคิดเห็นไดต้รงไปตรงมา 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 เดอ โบโน (De Bono 1992 :18-19) ไดเ้สนอขั้นตอนการใชห้มวกหกใบ ดงัน้ี 
 1.ขั้นน า (Lead-in) เร่ิมดว้ยการให้ภาพประกอบง่าย ๆ ตวัอย่างหรือแบบฝึกหัดท่ีแสดงให้
เห็นกระบวนการท่ีสอน 
 2.การอธิบาย (Explanation) เขา้สู่การให้ตวัอยา่งทนัทีวา่จะสอนอะไร ตามลกัษณะพื้นฐาน
ของหมวกใบท่ีเลือก 
 3.การสาธิต (Demonstration) แสดงให้เห็นถึงการใช้หมวกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการคิดแต่
ละแบบพร้อมกบัค าอธิบาย แนะน าตวัอยา่งค าถาม เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
 4.การปฏิบัติ (Practice)  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดของการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้
กระบวนการฝึกฝนทุกใบ อยา่ใชใ้บใดใบหน่ึงฝึกฝนนานเกินไป ซ่ึงจะเป็นการดึงดูดความสนใจจาก
กระบวนการใหเ้ขวไป จุดประสงคคื์อ ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะไม่ใช่ใหอ้ภิปรายใหน่้าสนใจ 
 5.การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) ในการฝึกฝนกระบวนการอาจสังเกตไดต่้อไป
อีกว่า กระบวนการนั้นจะถูกน าไปใช้อย่างไร  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในขณะก าลงัฝึกฝน หรือไดจ้ากการ
ตอบค าถามท่ีผูเ้รียนถามก็ได ้
 6.ขอ้สรุป (Conclusion) การสรุปกระบวนการให้ทวนย  ้าประเด็นหลกั และเน้นว่าท าไม
กระบวนการน้ีจึงเกิดประโยชน์ 
 สรุปเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ 
 ข้อสังเกตในการใช้หมวก 
 1.จุดเน้น (Focused) การสอนควรเน้นท่ีทกัษะ หรือหมวกท่ีก าลังสอนทบทวนช่ือของ
หมวกท่ีใชบ้่อย ๆ 
 2.ชดัเจน (Clear) หลีกเล่ียงความสับสน  ถ้ามีความสับสนให้พิจารณาส่ิงท่ีง่าย ๆโดยให้
ตวัอยา่งท่ีชดัเจน 
 3.วอ่งไว รวดเร็ว (Brisk) ก าหนดเวลาสั้น ๆ ส าหรับการคิดในแต่ละประเด็น 
 4.สนุกสนาน (Enjoyable) การเขียน และ การฝึกจะตอ้งสนุกสนาน ความสนุกสนานเกิด
จากกิจกรรมซ่ึงใชค้วามคิดและแบบฝึกท่ีมีชีวติชีวา ถา้เป็นแบบฝึกท่ีไม่ดี ก็ใหคิ้ดแบบฝึกใหม่ต่อไป 
 สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542:106-108) ไดก้ล่าวถึงการน าเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรฝึกให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความหมายของหมวกแต่ละสี
ก่อน ผูส้อนอาจจะให้นกัเรียนใส่หมวก แลว้ให้ตอบค าถามตามสีของหมวกท่ีสวมคร้ังละสี วิธีการ
ดงักล่าวจะท าใหผู้เ้รียนมีความคุน้เคยและเขา้ใจความหมายของหมวกแต่ละสีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากน้ีวิธีการการใช้หมวก 6 ใบ การสวมหมวก คือ การคิดโดยผูส้วมหมวก เพื่อเป็น
สัญลกัษณ์ให้ผูส้วมหมวกคิดตามสีของหมวกท่ีสวมอยู่ เม่ือตอ้งการให้บุคคลใดคิดไปในทางใด ก็
ใหบุ้คคลนั้น ๆ สวมหมวกสีนั้น  ดงันั้นผูส้อนควรไดฝึ้กใหผู้เ้รียนไดเ้ปล่ียนกนัสวมหมวกเพื่อฝึกคิด
ให้หลากหลายไปตามสีของหมวก  และผูส้อนควรเนน้ทกัษะหรือหมวกท่ีก าลงัจะสอน ทบทวนช่ือ
ของหมวกท่ีใชบ้่อย ๆ ก าหนดเวลาสั้น ๆ ในการคิดหรือการใชห้มวกแต่ละใบ และสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนใหส้นุกสนาน (สุคนธ์  สินธพานนท,์ 2552) 
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ล าดับขั้นของการคิดด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 
 ประภาศรี รอดสมจิตร์ (2542:31) กล่าววา่ ล าดบัขั้นตอนของการคิดแบบหมวก 6 ใบ จะใช้
หมวกใบใดก่อนหลงัก็ได้ไม่มีขอ้ก าหนดตายตวั แต่หมวกใบแรกท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ คือ 
หมวกสีฟ้า เพราะในการอภิปรายนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูน้ าในการก าหนดจุดเร่ิมตน้ และกล่าวถึง
ขั้นตอนการอภิปราย จากนั้นอาจเร่ิมใชห้มวกสีเขียวซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย หมวกสีเหลืองจะถูกใชต้ามมาเพื่อสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคท่ี์ไดมี้การน าเสนอโดย
หมวกสีเขียว หมวกสีขาวจะถูกน ามาใชเ้ม่ือผูต้อ้งการทราบขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ๆ หมวกสีแดงเป็นการ
แสดงออกทางอารมณ์และความคิดรู้สึกต่อขอ้คิดเห็นของบุคคลหรือต่อความคิดเห็นท่ีถูกแสดง
ออกมา หมวกสีด าเป็นหมวกท่ีน ามาใชใ้บสุดทา้ย ทั้งน้ีเพราะไม่ตอ้งการใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์
ถูกตดัทิ้งหรือเผชิญกบัปัญหาหรืออุปสรรคเร็วกวา่ท่ีควร อย่างไรก็ดีหมวกสีด าจะช่วยให้เกิดความ
สมดุลของการคิดต่อประเด็นท่ีอภิปรายกนั  แต่ทั้งน้ีไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดท่ีตายตวัวา่ตอ้งใชต้ามล าดบั
ขั้นท่ีกล่าวขา้งตน้ก็ได ้ 
 ทิศนา แขมมณี (2544:70) กล่าวถึงล าดบัขั้นตอนของการใชห้มวกสีต่าง ๆ วา่การใชห้มวก
ทั้ง 6 สีไม่มีล าดับขั้นตอนว่าควรใช้สีใดก่อน สีใดหลัง แต่หมวกใบแรกท่ีควรใช้คือหมวกสีฟ้า 
เพราะในการอภิปรายนั้นผูน้ าจะเป็นผูเ้ร่ิมต้นพูดถึงบทบาทและขั้นตอน กติกาในการอภิปราย 
จากนั้นเลือกใช้หมวกสีใดก็ได้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มและสุดท้ายของการอภิปรายก็ได้
เสนอแนะใช้หมวกสีฟ้า เพื่อเป็นการจดัระดับความคิด ประเมินความคิด และประเมินบทบาท
สมาชิกดว้ย 
 สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์ และพรรณี สินธพานนท์ (2552:135) กล่าว
ว่าล าดบัขั้นของการใช้หมวกคิด 6 ใบนั้นจะใช้ใบไหนก่อนหลงัก็ได้ ไม่มีขอ้ก าหนดตายตวั แต่
หมวกสีฟ้าซ่ึงเป็นผูน้ าอภิปรายนั้นควรเป็นผูน้ าในจุดเร่ิมตน้แลว้กล่าวถึงกติกาขั้นตอนการอภิปราย 
ในตอนสรุปสุดทา้ยก็ควรใช้หมวกสีฟ้า เพราะหมวกสีฟ้ามีหน้าท่ีควบคุมบทบาทของสมาชิก ใน
การท างาน ในการอภิปราย และเป็นการสรุปผล เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
บทบาทของครูในการสอนด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 
 กุลยา ตนัตผลาชีวะ (2546:20-21) กล่าวถึงบทบาทครูเป็นบุคคลส าคญัในการฝึกคิดด้วย
เทคนิคหมวก 6 ใบ ในฐานะผูส้อนและสวมหมวกสีฟ้าเพื่อควบคุมให้เด็กคิดไปตามจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการ หนา้ท่ีส าคญัของครูท่ีตอ้งปฏิบติั มีดงัน้ี 
 1.เตรียมอุปกรณ์ และหมวกสีต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
 2.ฝึกเด็กใหรู้้ และเขา้ใจสีของหมวก ความหมายของสีหมวก และวธีิการเรียน 
 3.ก าหนดจุดประสงคแ์ละประเด็นปัญหาของการเรียนแต่ละเร่ือง 
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 4.วางแผนการสอนและติดตามประเมินผล 
 หนา้ท่ีส าคญัของครูอีกประการหน่ึงคือ ย ัว่ยุทางความคิดให้กบัเด็กในกรณีท่ีเด็กเรียนเป็น
กลุ่ม เด็กทุกคนตอ้งมีโอกาสคิดในทุกสีของหมวก 
 สรุปไดว้า่ การน าเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
นั้นควรฝึกใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในสีของหมวก ความหมายของหมวก และวธีิการใชข้องหมวกให้
แจ่มแจง้ โดยท่ีครูสวมหมวกสีฟ้าหรือผูก้ระตุน้ให้เด็กไดใ้ชค้วามคิดในหมวกสีต่าง ๆ และยงัตอ้ง
จดัเตรียมอุปกรณ์ รวมทั้งควบคุมขั้นตอน ก าหนดวตัถุประสงค ์ตลอดจนการประเมินผลหลงัเสร็จ
ส้ินการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชเ้ทคนิคน้ีอีกดว้ย 
ประโยชน์ของการคิดแบบหมวก 6 ใบ 
 เอด็เวร์ิด เอด โบโน (เดอ โบโน, 2535:11) มีประโยชน์ดงัน้ี 
 1.ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้ และกระตุ้นความสนใจได้ดี การใช้หมวกจริงหรือภาพ
หมวกและสีสันต่าง ๆ มีส่วนช่วยอยา่งมาก 
 2.ท าใหเ้หลือเวลาส าหรับความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง 
 3.ยินยอมให้แสดงออกในท่ีประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเปิดเผยซ่ึงความรู้สึก หรือสัญชาติญาณ 
โดยไม่ตอ้งเกรงใจวา่จะไม่เหมาะสมแต่อยา่งใด 
 4.ท าให้สามารถคิดแบบใดแบบหน่ึงในเวลาหน่ึงไดเ้ต็มท่ี โดยไม่สับสนปนเปกบัความคิด
หมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกนั 
 5.ท าให้สามารถเปล่ียนแบบความคิดไดง่้ายและตรงไปตรงมาโดยไม่ล่วงเกินใครดว้ยการ
เปล่ียนสีหมวก 
 6.ท าใหผู้ร้ะดมความคิดทุกคน สามารถใชห้มวกแต่ละสีไดค้รบทุกสี แทนท่ีจะคิดเพียงแต่สี
เดียวดา้นเดียวตามปกติ 
 7.เป็นการแยกทิฐิออกไป และปล่อยความคิดใหมี้อิสรภาพท่ีจะคิดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 8.ท าใหส้ามารถจดัล าดบัการระดมสีความคิดใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ 
 9.ป้องกนัมิให้เกิดการโตเ้ถียงกนัไปมาในท่ีประชุมเพื่อฝ่ายต่าง ๆจะไดส้ามารถร่วมกนัคิด
สร้างสรรค ์
 10.ท าใหก้ารประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีข้ึน 

พวงผกา โกมุติกานนท ์(2544,41) ไดส้รุปประโยชน์ของการคิดแบบหมวก 6 ใบ ดงัน้ี 
 1.ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้ และกระตุ้นความสนใจได้ดี การใช้หมวกจริงหรือภาพ
หมวกและสีสันต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการเรียนรู้อยา่งมาก 
 2.ท าใหเ้หลือเวลาส าหรับความสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริง 
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 3.ยินยอมให้แสดงออกในท่ีประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเปิดเผยซ่ึงความรู้สึกหรือสัญชาตญาณ
โดยไม่ตอ้งเกรงใจวา่จะไม่เหมาะสมแต่อยา่งใด 
 4.ท าให้สามารถคิดแบบใดแบบหน่ึงไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดยไม่สับสนปนเปกบัความคิดหมวกสี
อ่ืนในเวลาเดียวกนั 
 5.ท าให้สามารถเปล่ียนแบบความคิดไดง่้ายและตรงไปตรงมาโดยไม่ล่วงเกินใครดว้ยการ
เปล่ียนสีหมวก 
 6.ท าให้ผูร่้วมระดมความคิดทุกคน สามารถใช้หมวกแต่ละสีไดค้รบทุกสีแทนท่ีจะคิดแต่
เพียงสีเดียวดา้นเดียวตามปกติ 
 7.เป็นการแยกทิฐิออกไป แลว้ปล่อยความคิดใหมี้อิสรภาพท่ีจะคิดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 8.ท าใหส้ามารถจดัล าดบัการระดมความคิดใหเ้หมาะสมท่ีสุดกบัหวัขอ้ 
 9.ป้องกนัมิให้เกิดการโตเ้ถียงกนัไปมาในท่ีประชุมเพื่อฝ่ายต่าง ๆ จะไดส้ามารถร่วมกนัคิด
อยา่งสร้างสรรค ์

สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และพรรณี สินธพานนท์ (2552:137) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ดงัน้ี 
 1.ท าใหผู้เ้รียนสามารถแสดงความรู้สึกอยา่งเปิดเผย 
 2.ผูเ้รียนระมดัระวงัความคิด ไม่ด่วนสรุปส่ิงต่าง ๆ ก่อน จะผ่านขั้นตอนกระบวนการคิด
อยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ 
 3.ท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกการคิดในรูปแบบท่ีหลากหลายรอบด้าน ส่งผลให้เป็นคนท่ีมีความ
รอบคอบ 
 4.ผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหลายแง่มุม ไม่มองอะไรหรือคิดอะไรด้านเดียว 
และรู้สึกจดัระเบียบความคิด 
 5.ผูเ้รียนไดรู้้จกัฝึกทกัษะการคิดอนัเป็นพื้นฐานส าคญัในการคิดระดบัสูงต่อไป 
 6.ฝึกใหผู้เ้รียนเป็นคนใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  สรุปไดว้่า ประโยชน์ของการคิดแบบหมวก 6 ใบนั้นจะช่วยให้การคิดง่ายข้ึน สามารถคิด
ได้รอบด้าน ตรงไปตรงมา และมีอิสระทางความคิด สามารถท างานหรือร่วมคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะตอ้งเอาทิฐิออก จึงท าให้ความคิดท่ีไดเ้หมาะสมกบัหัวขอ้ อีกทั้งยงัเป็นการ
ประหยดัเวลาในการคิด ผูว้จิยัเห็นถึงประโยชน์ในการคิดแบบหมวก 6 ใบ ซ่ึงจะสามารถช่วยใหก้าร
คิดสร้างสรรคใ์นรายวิชาทศันศิลป์ไดต่้อไป  ผูว้จิยัไดส้รุปขั้นตอนการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิด
หมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  ดงัตารางต่อไปน้ี 
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หมวกหกใบ การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ของ 
โรเบิร์ต อดมัส์ 

กจิกรรมศิลปะตามแนวคดิหมวก
หกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง

ทศันศิลป์ 
1.หมวกสีแดง : เ ป็นการแสดง
ความรู้สึกดว้ยอารมณ์ 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ และการ
แสดงออก(ใชบ้ทสนทนา ท่ีค าถาม
ปลายเปิดเป็นเคร่ืองช่วยเร้าการคิด
เชิงเอกนยั ความรู้สึกของตน) 

ขั้นท่ี 1.เป็นการรับรู้ทางทศันศิลป์ 
และแสดงออกทางความคิดตาม
ความรู้สึกของตน  

2.หมวกสีขาว  : ข้อมูล  ตัว เลข 
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นบรรยาย 
2.1บรรยายแบบสามัญ (ประเภท
ของผลงานศิลปะ คุณสมบัติของ
ส่ วนประกอบท า งทัศ น์ ห รื อ
องคป์ระกอบศิลป์ต่างๆ) 
2.2บรรยายถึงกลวิธี และเร่ืองราว
ของผลงาน(กลวิธีเ ร่ืองราวของ
ผลงาน  ประวัติการสร้ างงาน
แหล่งก าเนิด เป็นตน้) 

ขั้นท่ี  2.ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนบรรยาย
หรือพูดถึงข้อมูลในเ ชิงสามัญ 
กลวิธี และเร่ืองราวของผลงาน  
โดยเน้นขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็น
ท่ียอมรับ 

3.หมวกสีเหลือง : จุดเด่น คุณค่า 
ประโยชน์ เป็นตน้ 
4.หมวกสีด า  : จุ ดด้อย  ข้อ เ สีย 
ขอ้บกพร่อง เป็นตน้ 
5.หมวกสีฟ้า  : ควบคุม บริหาร
กระบวนการ คิด  และก าหนด
ผลลพัธ์หรือขอ้สรุป 

ขั้นท่ี 3 ขั้นวเิคราะห์โครงสร้าง ขั้นท่ี  3.ขั้นวิเคราะห์  จะเป็นการ
วิ เ คราะ ห์ จุด เ ด่น  จุดด้อยของ
ผลงาน  

6.หมวกสีเขียว : เป็นการแสดง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์  คิ ด
หลากหลาย และความคิดใหม่ๆ 

ขั้นท่ี  4.ขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นท่ีแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และ
อิสระ  สามารถน าไปต่อยอดทาง
ความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของตนเองต่อไป 

ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์  เร่ือง  องคป์ระกอบศิลป์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ
ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ 
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ความพงึพอใจ 
ความหมายของความพงึพอใจ 
 กู๊ด (Good.  1973:  320) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง  คุณภาพหรือระดบั
ความพึงพอใจ  ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคติของบุคคลต่อกิจกรรม 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2521:  278) ไดร้วบรวมความหมายของความพึงพอใจในการท างาน  
ดงัน้ี 
 1.ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของคาร์เตอร์  (Carter) หมายถึง  คุณภาพสภาพ
หรือระดบัความพึงพอใจของบุคคล  ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ  และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อ
คุณภาพและสภาพของงานนั้น ๆ 
 2.ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของเบนจามิน  (Benjamin) หมายถึง ความรู้สึกท่ี
มีความสุข  เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  ความตอ้งการ  หรือแรงจูงใจ 
  3.ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของแอร์เนสท ์ (Erest) และโจเซพ  (Joseph) 
หมายถึง  สภาพความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานแลว้ไดรั้บการตอบสนอง 
 4.ความพึงพอใจตามแนวคิดของ  จอร์จ  แอนด ์ เลโอยาร์ด  (George  and  Leonard) 
หมายถึง  ความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
 สุภาลกัษณ์  ชยัอนนัต ์ (2540:  17)  ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่  ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยนิดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาด
หายไป  หรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความไม่สมดุล  ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะ
แสดงออกของบุคคล  ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ  นั้น 

พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน (2542)  ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง  
พอใจและชอบใจ 
 สมศกัด์ิ  คงเท่ียง  และอญัชลี  โพธ์ิทอง  (2542:  278)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
 1.ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัระดบัความชอบหรือไม่ชอบ
ต่อสภาพต่าง ๆ 
 2.ความพึงพอใจเป็นผลของทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ  
 3.ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบติัท่ีดี  และส าเร็จจนเกิดเป็นความ
ภูมิใจ  และไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  ตามท่ีคาดไว ้
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 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่  ความพึงพอใจ  หมายถึง ความพอใจในการท างานและทศันคติของ
บุคคล  ซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัระดบัความชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ 
หรือกิจกรรมนั้น ๆ 
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความพึงพอใจ 
 บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียน  ตอ้งมีแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึน  ซ่ึงจะตอ้งอาศยัปัจจยั
หลายอยา่งมากมากระตุน้ใหเ้กิดความรักหรือทศันคติท่ีดีต่อการเรียน มาสโลวแ์บ่งความตอ้งการ
พื้นฐาน 7  ล าดบัขั้น  บุคคลตอ้งไดรั้บการตอบสนองจากขั้นต ่าสุดเป็นล าดบัแรก  หรือเกิด
ความรู้สึก “เตม็” หรือ  “พอ”  ในความตอ้งการล าดบัแรกๆก่อนแลว้จึงแสวงหาการตอบสนองขั้น
สูงตามล าดบัความตอ้งการ  (อา้งถึงในมาลินี จุโฑปะมา, 2554:105-107)  ดงัน้ี 
 1.ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) คือ  ความตอ้งการท่ีจะตอบสนองความหิว  
กระหาย  ความง่วง  ความเหน่ือย  ความตอ้งการขบัถ่าย  ความตอ้งการหายใจ  ความตอ้งการทาง
เพศ 
 2.ความตอ้งการความปลอดภยั  (Safety  Needs) คือ  ความตอ้งการคุม้ครองปกป้องรักษา  
ความอบอุ่น  ความรู้สึกวา่ปราศจากอนัตราย 
 3.ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ  (Love and Belongingness Needs) คือ  คาม
อยากมี  มีคนรัก  มีคนสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเพื่อน  มีพวกพอ้ง  มีกลุ่ม  มีครอบครัว 
 4.ความตอ้งการเป็นท่ียอบรับยกยอ่ง  และเกียรติยศช่ือเสียง  (Esteem  Needs)  คือ มีคนยก
ยอ่งเล่ือมใส  มีความเด่นดงั  ความอยากมีช่ือเสียง  มีหนา้มีตา  ตอ้งการใหค้นอ่ืนมีความรู้สึกท่ีดี
เก่ียวกบัตน   

5.ความตอ้งการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  (Needs to Know and Understand)  เป็นความอยากรู้  อยากมี
ความสามารถ  อยากมีประสบการณ์  อยากเขา้ใจ  ซ่ึงน าไปสู่การประดิษฐ ์ คิดคน้  วเิคราะห์วจิยั  
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบในเร่ืองราวต่าง ๆ  

6.ความตอ้งการทางสุนทรียะ  (Aesthetic  Needs)  เป็นความตอ้งการเพื่อความยินดี  ความ
งาม  ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ  และคุณธรรม 

7.ความตอ้งการตระหนกัรู้ในคุณค่าแห่งตน  (Self – Actualization  Needs) เป็นความ
ตอ้งการบรรลุความเขา้ใจในสภาพความเป็นจริงของชีวิต  และตระหนกัในชีวิตไดด้ว้ยตนเอง  
ความตอ้งการเสริมเติมเตม็เพื่อความรู้สึกส าเร็จในชีวิต  เพื่อใชศ้กัยภาพสูงสุดของตน  และเพื่อ
พฒันาความรู้สึกในคุณค่าของตน   

มนัฟอร์ด  (Manford, E ., 1972, อา้งถึงใน สมศกัด์ิ  คงเทียง  และอญัชลี  โพธ์ิทอง, 2542:  
162)  ไดจ้  าแนกความพึงพอใจจากผลการวจิยัออกเป็น  5  กลุ่ม  ดงัน้ี 
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1.กลุ่มความตอ้งการทางด้านจิตวิทยากลุ่มน้ีได้แก่  มาสโลว  ์ (Maslow, A.H.)  เฮซเบิร์ก 
(Herzberg, F)  และลิเคอร์ท  (Likert, R.)  โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของ
บุคคลท่ีตอ้การความส าเร็จของงานและความตอ้งการยอบรับจากบุคคลอ่ืน 

2.กลุ่มภาวะผู ้น ามองความพึงพอใจจากรูปแบบและการปฏิบัติของผู ้น า ท่ี มี ต่อ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา  กลุ่มน้ีได้แก่  เบลค  (Blake, R.R.),  เมาทัน  (Mouton, J.S.)  และฟิวด์เลอร์  
(Fiedler, R.R.)  

3.กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั  เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายได ้ เงินเดือน  และ
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ี  ไดแ้ก่  กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์  (Mamchester  
Business  School)   

4.กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคก์ร  ไดแ้ก่  โครเกอร์  (Crogier, M.)  และคูเลอร์  (Coulder, G.M.) 

5.กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน  ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน  
กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวสิตอค  (Tavistock  Institute) 

จากการท่ีมาสโลวบ์อกว่ามนุษยมี์ความตอ้งการทั้งหมด  7  ขั้น  ในแต่ล าดบัขั้นคือความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียน  ตอ้งมีแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึน  ซ่ึงจะตอ้ง
อาศยัปัจจยัหลายอยา่งมากมากระตุน้ใหเ้กิดความรักหรือทศันคติท่ีดีต่อการเรียน   

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัศิลปวิจารณ์ 

ธนวฒัน์  กนัภยั (2554:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนการ
สอนศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้นสูงของนักเรียนสาขาวิชาศิลปศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรี  งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การพฒันาการคิดขั้นสูงในวิชาศิลปวิจารณ์ของนกัศึกษาสาขาศิลปศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนวชิาศิลปวิจารณ์ 4 คน นกัศึกษาท่ีก าลีงเรียนในวชิาศิลป
วจิารณ์ 17 คน ผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนการสอนดา้นศิลปศึกษา 5 คน นกัวจิารณ์ศิลปะ 5 คน และ
ศิลปิน 5 คน ผลการวิจยัพบว่า 1)ดา้นวตัถุประสงค์ควรก าหนดให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะโดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆได ้2)ดา้นเน้ือหาสาระตอ้งบูรณาการ
ความรู้ดา้นศิลปวิจารณ์ให้เช่ือมโยงกบัศาสตร์ต่างๆ เช่นประวติัศาสตร์ศิลป์ ปรัชญา และหลกัการ
ทางศิลปะ 3)ดา้นกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษา
แสดงความคิดเห็น เน้นให้เกิดสังคมการวิจารณ์ในชั้นเรียน 4)ด้านวิธีสอนควรให้นักศึกษาเป็น
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ศูนยก์ลาง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา มีการใช้รูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมการคิดของนกัศึกษา เช่น การสอนมโนทศัน์ การสอนกระบวนการสืบสอบและหาความรู้
เป็นกลุ่ม การสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ส่ือท่ีใชป้ระกอบการสอน ไดแ้ก่ผลงานจริง และบท
วิจารณ์งานศิลปะ 5)ด้านการวดัและประเมินผลควรประเมินความสามารถในการแสดงออกทาง
ความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ผ่านการพูดปากเปล่าและงานเขียนวิจารณ์ศิลปะ โดย
ผูส้อนสร้างเคร่ืองมือการประเมินการวิจารณ์โดยตั้งเกณฑ์ยึดตามกระบวนการคิดขั้นสูงไดแ้ก่ ขั้น
การประยุกต์, ขั้นการวิเคราะห์, ขั้นการประเมินผล จนถึงขั้นการสร้างความรู้ 6)ดา้นผูส้อนควรมี
ลกัษณะของนกัจดัอภิปราย เป็นผูฟั้งท่ีดี และรู้จริงในเร่ืองศิลปวิจารณ์ 7)ดา้นผูเ้รียนควรมีลกัษณะ
ของผูแ้สดงความคิดเห็น และผูฟั้งท่ีดี 8)บรรยากาศการเรียนการสอนควรมีการจดัการเรียนการสอน
ควรมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการสัมมนาในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง นอกจากน้ี
นกัศึกษาสาวชิาศิลปศึกษาตอ้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สิทธินนัท์  รุ่งทวีทรัพย ์(2559:บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันากิจกรรมศิลปวิจารณ์ 
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1)ศึกษาและหาประสิทธิภาพของกิจรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า 
ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  2)เปรียบเทียบสุนทรียะและการประเมินค่าก่อนและ
หลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจดักิจกรรมศิลปวิจารณ์  
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 แผนการเรียนศิลป์ค านวณ โรงเรียนฐานปัญญา 
กรุงเทพฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   ระยะเวลา 16 ชัว่โมง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1)
แบบสัมภาษณ์ 2)แผนการจดัการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ
ทศันศิลป์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนฐานปัญญา และกิจกรรมทา้ยบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ 3)แบบประเมินสุนทรียะ 4)แบบวัดการประเมินค่า 5)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  1)กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริม
สุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด (80/80) สูงกวา่เกณฑ์ คือ 82.03/84.60  2)ผลคะแนนสุนทรียะ และการประเมิน
ค่าของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมิน
ค่า  โดยผลคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3)ความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมิน
ค่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด   
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จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปวิจารณ์  พบวา่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วจิารณ์ทางศิลปะนั้น มกัไม่พบในการน าจดัการเรียนการสอนทางศิลปะระดบัประถม  ส่วนใหญ่จะ
ท าการศึกษาและพฒันาดา้นความคิดสร้างสรรค ์และความสามารถในการสร้างผลงาน เพื่อน าไปสู่
การพฒันาความคิดและการสร้างผลงาน  ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการวจิารณ์
งานศิลป์ จึงน าการวิจารณ์ศิลปะมาประยุกตใ์ช้ในการจดัการเรียนการสอนในการวิจยัคร้ังน้ี อีกทั้ง
ยงัจะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ผลงานของตนเองและผูอ่ื้น น าขอ้เสนอแนะต่างๆ ไป
ปรับปรุงแกไ้ขผลงานของตนเองใหเ้กิดการพฒันาในทางท่ีดีข้ึน  
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัแนวความคิดหมวกหกใบ หรือ Six thinking hats 
 ปิยนุช ยุตยาจาร (2544:บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลของการฝึกคิดแบบ
หมวกหกใบกบักิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
อสัสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตต ่ากว่าเปอร์เซนไทล์ท่ี 25 จ านวน 24 คน 2 
กลุ่ม คือกลุ่มได้รับการฝึกคิดแบบหมวกหกใบและกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มละ 12 คน ผล
การศึกษาพบว่า 1)นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพิ่มข้ึนหลงัจาก
ได้รับการฝึกคิดแบบหมวกหกใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2)นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรคก์ลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ ดา้นความคิดคล่องแคล่วและดา้นความคิดริเร่ิมเพิ่มข้ึน
หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับดา้นความคิดยืดหยุ่น
เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 3)นักเรียนท่ีได้รับการฝึกคิดแบบหมวกหกใบกับ
นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพิ่มข้ึน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ด้านความคิดยืดหยุ่นเพิ่มข้ึนแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 มัลลิกา เจริญพจน์ (2546:บทคัดย่อ)  การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัด
ประสบการณ์โดยใชแ้นวคิดหมวกคิด 6 ใบของ เดอ โบโน ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละความคิด
สร้างสรรค์แยกตามองค์ประกอบด้านความคิด คล่องแคล่ว ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุ่นและ
ความคิดละเอียดลออ ตวัอย่างประชากร คือ เด็กอนุบาลอายุ 5 ถึง 6 ปี จ  านวน 40 คน ผลการวิจยั
พบวา่ 1)ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กอนุบาลท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์โดยใชแ้นวคิดหมวกคิด 6 
ใบของ เดอ โบโน สูงกวา่ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กอนุบาลท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์แบบปกติ
ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .01 2)ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออของเด็กอนุบาลท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์โดยใช้แนวความหมวกคิด 6 ใบ ของ เดอ 
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โบโน สูงกว่าเด็กอนุบาลท่ีได้รับการจดัประสบการณ์แบบปกติ ท่ีระดบัความมีนัยส าคญั .01 3)
ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กอนุบาลท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ โดยใชแ้นวคิดหมวกคิด 6 ใบของ 
เดอ โบโน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ท่ีระดับความมีนัยส าคัญ .01 4)ความคิด
สร้างสรรคด์า้นความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุน่และความคิดละเอียดลออ ของ
เด็กอนุบาลท่ีได้รับการจดัประสบการณ์โดยใช้แนวคิดหมวกคิด 6 ใบของ เดอ โบโน หลังการ
ทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .01 
 นฤมล มีโสภา (2550:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหา 
เร่ือง สรรพส่ิงในธรรมชาติ ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1)เพื่อพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา เร่ือง สรรพส่ิงในธรรมชาติ ดา้ยเทคนิค
หมวก 6 ใบ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2)  เพื่อศึกษา
ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง สรรพส่ิงในธรรมชาติ โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา
ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ 3)เพื่อศึกษาทกัษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคหมวก 6 ใบ 4)เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา เร่ือง สรรพส่ิงในธรรมชาติ ดว้ย
เทคนิคหมวก 6 ใบกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนชุมชนวดัดอนคลังมิตรภาพท่ี 178 อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดั
ราชบุรี จ  านวน 30 คนไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด าเนินการทดลอง
ใช้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ระยะเวลาท่ีใช้ 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ผลการวิจยั
พบวา่ 
 1.การพฒันาชุดฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหา เร่ือง สรรพส่ิงในธรรมชาติ ดว้ยเทคนิคหมวก 6 
ใบ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 81.60/82.40 สูงกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว ้
(80/80)  
 2.ผลการเ รียนรู้หลัง เ รียนด้วย ชุดฝึกทักษะกา รคิดการแก้ปัญหา เ ร่ือง สรรพส่ิง 
ในธรรมชาติ ดว้ยเทคนิคหมวก 6 ใบ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.ทกัษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหา เร่ือง 
สรรพส่ิงในธรรมชาติ ดว้ยเทคนิคหมวก 6 ใบ สูงข้ึน 
 4.ความคิดเห็นของนัก เรียนต่อชุดฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหา เ ร่ือง สรรพส่ิง 
ในธรรมชาติ ดว้ยเทคนิคหมวก 6 ใบ ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย (�̅�= 2.87) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.29) 
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ชญาณิศวร์ ยิ้มสวสัด์ิ (บทคดัย่อ:2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
เพื่อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใชเ้ทคนิคหมวกความคิด 6 ใบในการพฒันาผล
การเรียนรู้ของนักเรียนตามกระบวนการคิดของ Bloom และเพื่อประเมินกระบวนการคิดของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ นักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชา ส 30204 
ทอ้งถ่ินของเรา) จ  านวน 25 คน เคร่ืองมือในการวิจยัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง ชุมชน
โบราณบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน โดยใชเ้ทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ จ านวน 4 แผน แบบทดสอบ
การเรียนรู้ก่อนเรียน-หลงัเรียน และแบบบนัทึกการเขียนสะทอ้นคิดของนักเรียน วิเคราะห์ด้วย
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาและเรียบเรียงเพื่อน าเสนอเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่าผลการใช้เทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒัโนทยั
พายพั อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เร่ือง ชุมชนโบราณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูนทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้ 
พบวา่ผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัของสถิติท่ี .05 และผล
การประเมินกระบวนการคิดจากการเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เร่ือง ชุมชนโบราณบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน พบวา่
กระบวนการคิดของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัดี และกระบวนการคิดของส่วนใหญ่สามารถ
สะทอ้นคิดใหสู้งกวา่กระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน 

ยุวดี สมศรี (2551:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ 
ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยหลงัการจดัการเรียนรู้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากดา้นบรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ เพราะช่วยให้
นกัเรียนกลา้แสดงความคิดเห็นโตต้อบกบัเพื่อนและครูมากข้ึน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้
นกัเรียนกล้าพูดแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟังและอ่านได้มากข้ึน สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล ส่วนดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ เทคนิคหมวกหกใบท าให้การประชุมกลุ่มตดัสินใจได้
รวดเร็วและมีเหตุผลมากข้ึน 
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จาริณี ฤทธ์ิพนัธ์ม่วง (2554:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสามารถดา้นการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS และ
วิธีการคิดแบบหมวก 6 ใบ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบ KWL-
PLUS และวิธีการคิดแบบหมวก 6 ใบ ให้ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้ งไว้ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนพิมายวิทยา อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 47 คน ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงทดลองเบ้ืองต้น (Pre-
Experimental Design) เป็นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลงัทดลอง 1 คร้ัง (One-
Shot Case Study) ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนไดรั้บการจดักระบวนการเรียนรู้ ดว้ยการจดัการเรียนรู้
แบบ KWL-PLUS และวิธีการคิดแบบหมวก 6 ใบ มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นการอ่าน
ภาษาไทยอยา่งมีวิจารณญาณคิดเป็นร้อยละ 82.88 มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 91.49 ของ
จ านวนนกัเรียนทั้งหมด ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

สุรีพร เขียวสมบติั (2558:บทคดัย่อ)ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีสร้างองคค์วามรู้ร่วมกบัเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ชุด
กิจกรรมเรียนรู้ทั้ง 4 ชุด ไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 ทดสอบสารอาหาร ชุดท่ี 2 อาหารและสารอาหาร ชุดท่ี 3 การ
รับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน ชุดท่ี 4 สารปนเป้ือนในอาหาร พบว่ามีความเหมาะสมใน
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
79.04/77.43 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด การคิดอย่างมิวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ระดบัการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ และผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมอยูใ่น
ระดบัมาก 

สรุป 

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดหมวกหกใบ ท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา
ทางดา้นความคิดจนน าไปสู่การพฒันาในดา้นความคิดสร้างสรรค ์ การคิดแกปั้ญหา  การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  ในงานวิจยัขา้งตน้ พบว่า ในการเรียนการสอนท่ีใช้แนวคิดหมวกหกใบนั้นจะช่วย
ส่งเสริม พฒันาความคิดให้ดีข้ึน ผูเ้รียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียการคิด
แกปั้ญหาสูงกว่าก่อนเรียน และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด กิจกรรมท่ีน า



 88 
 
แนวคิดหมวกหกใบมาใช้ จะมีในรายวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงกบัการน า
แนวคิดน้ีมาใชใ้นวิชาศิลปะนั้นยงัไม่พบ  ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดหมวกหกใบมาใชส้ร้างกิจกรรมศิลปะ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการพฒันาในการสร้างสรรคผ์ลงาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักจิกรรมศิลปะ 
 ชวลา  ศลิโกเศศ (2552:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  สาระทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยการสอนแบบใชเ้อกสารประกอบการ
เรียนและการสอนแบบปกติ  การศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทศันศิลป์  หน่วยท่ี 1  การเขียนภาพ
ระบายสี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เท่ากบั  
84.83  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพ  เท่ากบั  85.01/84.83  นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ  อยา่งนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  
.01  และจากการศึกษาผลงานการวาดภาพระบายสีของนกัเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  
ผูเ้รียนมีการพฒันาการดา้นการเขียนภาพระบายสีสูงข้ึน 
 ปราโมทย ์ หิตาพิสุทธ์ิ  (2553:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนเร่ืององคป์ระกอบศิลป์ ดว้ยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ โดยมีนกัเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ข้ึนไป ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ศิลปะ เร่ืององค์ประกอบศิลป์ มีคะแนนเฉล่ีย 24.02 จากคะแนนเต็ม 30 คิดเป็นร้อยละ 80.06 ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อร้อยละ 75 และมีนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 38 คน ของจ านวน
นกัเรียนทั้งหมดผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดคือร้อยละ 80 
 นริศรา  นาหอม (2554:บทคัดย่อ )  ได้ ศึกษา เ ร่ือง  การพัฒนา รูปแบบโปรแกรม 
การบริหารสมองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา การวจิยัน้ีเป็นเป็นวจิยัแบบก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบโปรแกรมการ
บริหารสมองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาสาสมคัรซ่ึงนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
128 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม ๆ ละ 31 คน ด าเนินการทดลอง
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 50 นาที ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบโปรแกรมการบริหาร
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สมองเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางกลไกและความคิดสร้างสรรค์ส าหรบนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.0  หลงัการทดสอบ 8 สัปดาห์ สมรรถภาพกลไก
และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มลองทั้งสองกลุ่ม ดีกว่าก่อนการทดลองในทุกตวัแปร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และหลงัการทดลอง 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 
มีสมรรถภาพทางกลไกและความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่ กลุ่มควบคุมทุกตวัแปร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
   ธนิตย์  เพียรมณีวงศ์  (2556:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเ ร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ 
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)
เพื่อศึกษาและพฒันาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฝึกทกัษะด้วย
ตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 3)เพื่อศึกษาผลงานทศันศิลป์
ของนกัเรียน หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้าง
งานทศันศิลป์ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้แบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 94.22/97 ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ในภาพรวม อยู่ในระดบัท่ีดีมาก มีค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากบั 
9.76 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.37 
 4.ความพึงพอใจของนัก เ รียนท่ีมี ต่อการเ รียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง 
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากบั 4.45 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.37 
 ดวงพร วิฆเนศ (2557:  บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย  
วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
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พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตัถุประสงค์ คือ 1)เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย วิชา
องคป์ระกอบศิลป์ 1 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย วิชาองคป์ระกอบศิลป์ 1 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์  1 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2557 คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 30 คน ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย วิชาองคป์ระกอบศิลป์ 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์ของผูเ้ช่ียวชาญ
ในระดบัดีมาก (�̅� = 4.59,S.D. = 0.39) และสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย วิชาองคป์ระกอบศิลป์ 1 อยู่
ในระดบัมาก (�̅� = 4.02,S.D. = 0.36)  
 ปิยะพงษ ์ ทรงประวติั  (2557: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
วิธีซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพวาด  ส าหรับนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการวจิยัพบวา่   
 1.ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  พบว่า  นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งการให้มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทศันศิลป์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างสรรคภ์าพวาดโดยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนเกิดการเปรียบเทียบ  สมมุติตน
เป็นส่ิงอ่ืน  เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความสุขเน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  โดยการใช้วดั
และประเมินผลใหค้รบทุกดา้น  พุทธพิสัย  ทกัษะพิสัย  และจิตพิสัย  เนน้การประเมินโดยใหค้รูเป็น
ผูป้ระเมินและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัหนา้ชั้นเรียน  ช่ืนชมยนิดีผลงานศิลปะ 
 2.ผลการพฒันาการเรียนรู้  พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ทศันศิลป์ด้วยวิธีซินเนคติกส์  มีค่า
ความสอดคลอ้งเท่ากบั  0.60-1.00  ประกอบดว้ยเน้ือหา 1)รูปร่างอิสระ 2)รูปร่างเรขาคณิต 3)รูปทรง 
4)วรรณะสีร้อน และ5)วรรณะสีเยน็   
 3.ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้  พบวา่  ภาพรวมของกิจกรรมอยูใ่นระดบัดีคิดเป็นร้อย
ละ  61.42 
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 4.ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ทศันศิลป์  พบว่า 1) นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2)นกัเรียนมีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ภาพวาดอยู่ในระดับดีมาก 3)นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
ทศันศิลป์อยูใ่นระดบัมาก 
 ลภาวนั  บวัเทศ (2557:บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ทศันศิลป์  เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานีในชุดกิจกรรมการสอน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  จงัหวดัปทุมธานี  
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556  จ านวน 50 คน  ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) โดยเลือกนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมชุมนุมศิลปะ  โดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนดว้ยตนเอง  ใช้
เวลาในการทดลอง 8 คาบ ๆ ละ 50 นาที  ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการสอน
วิชาทศันศิลป์  เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลอง
สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการ
สอน  วชิาทศันศิลป์  เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 วิว ัน   พา ลีบัตร  ( 2558:บทคัดย่อ )   ได้ ศึกษา เ ร่ือง   การ เป รียบ เ ทียบผลสัมฤท ธ์ิ 
ทางการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนเพื่อสร้างคุณลกัษณะดา้นความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะตามหลักการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมลเคลแลนด์  ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการใช้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างคุณลกัษณะดา้นความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะตามหลกัการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนดข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1  สูงกวา่ก่อนใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะดา้นความมุ่งมัน่
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  จากการใช้รูปแบบการสอนศิลปะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนคิดเป็นร้อยละ  
82.17  โดยมีผลคะแนนตามพฤติกรรม  ดังน้ี  1)มีความตั้งใจและรับผิดชอบในการสร้างสรรค์
ผลงานในแต่ละกิจกรรม  โดยสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากความเอาใจใส่ต่อการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีได้รับมอบหมายคิดเป็นร้อยละ  90.00  มีความตั้งใจและรับผิดชอบในการสร้างสรรค์
ผลงานให้ส าเร็จคิดเป็นคะแนนร้อยละ  78.33  มีการปรับปรุงและพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานใน
แต่คร้ังคิดเป็นร้อยละ  71.67  2)สร้างสรรคผ์ลงานดว้นความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้ผลงาน
ส าเร็จตามเป้าหมายโดยสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากความทุ่มเท  อดทนไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  รู้จกัการแกปั้ญหาระหวา่งการท างานและสร้างสรรคผ์ลงานคิดเป็นคะแนนร้อย
ละ 81.67 ช่ืนชมผลงานและมีความภูมิใจท่ีไดส้ร้างสรรคผ์ลงานข้ึนมาคิดเป็นคะแนนร้อยละ  89.17 
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สรุป 

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ  มีการน าทฤษฎีและแนวคิดมาใช้จดักิจกรรม
การเรียนการสอนหลายรูปแบบ  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ การสร้างงานทศันศิลป์  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  และพฒันาการเรียนการสอนให้ทนัสมยัเพื่อกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 การจดักิจกรรม
ศิลปะจึงสามารถท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ ทกัษะวิธีการทางศิลปะ  เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่า
ของงานศิลปะ  และสามารถถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกของตนเองผา่นผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ 
และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
งานวจัิยต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจัิยต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
 เรนวอเทอร์ (Rainwater, 1965:6753-A) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาเพื่อจะดูวา่บุคคลใดท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงจะมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาไดดี้กวา่บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคต์ ่าหรือไม่ การทดลองคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 138 
คน แบบทดสอบท่ีใช้เป็นแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ 4 ฉบบั ของกิลฟอร์ด กลุ่มตวัอย่าง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงและต ่า แลว้น ามาทดสอบการแกปั้ญหาผลการ
ทดลองพบวา่พวกท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงท าคะแนนในการแกปั้ญหาไดสู้งกวา่พวกท่ีมีความคิด
สร้างสรรคต์ ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 อลับาโน (Albono, 1987: 48, อา้งถึงใน หทยัชนนัป์ กานตก์ารันยกุล) ไดท้  าการทดลองฝึก
ความคิดสร้างสรรคภ์ายใตส้มมติฐานความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยทกัษะทางสมอง 4 ประการ 
คือ ทักษะด้านจินตนาการ ( Imagery)  ทักษะด้านอุปมา (Analogy)  ทักษะด้านการเช่ือมโยง 
(Association) และทกัษะการเปล่ียนรูป (Transformation) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
ทหารสังกดัหน่วยส่ือสารอิเลคโทรนิคส์ ในรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา (U.S. Army Communication 
Electronics Command) จ านวน 66 คน ใช้เวลาในการฝึก 20 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 1985 โดยใชแ้บบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์องทอแลนซ์ทั้งฉบบัรูปภาพและภาษาเป็น
เคร่ืองมือวดัตวัแปรตาม ผลการทดลองพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 

งานวจัิยต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิารณ์งานศิลปะ 
 Julie McSorley (1996) ไดท้  าการศึกษาการวจิยัเร่ือง Primary School Teacher’s Conceptions 
of Teaching Art Criticism การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแนวคิดของ
ครูศิลปะระดบัประถมศึกษาในเร่ืองของการสอนศิลปวจิารณ์ท่ีครูแต่ละคนไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไว ้
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคือ ครูระดบัชั้นประถมศึกษา จ านวน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ 30 นาที และเป็นค าถามปลายเปิดท่ีไม่มีแบบแผน 
ผลการวิจยัสรุปได ้6 แนวคิด ดงัน้ี 1.การสอนศิลปวิจารณ์เป็นการเลือกผลงานเพื่อน ามาใชน้ าเสนอ 
2.การสอนศิลปวิจารณ์เป็นการกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ 3.การสอนศิลปวิจารณ์เป็นการแสดงออก
ถึงความรู้ความช านาญ 4.การสอนศิลปวิจารณ์เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 5.การสอนศิลป
วจิารณ์เป็นการสอนตอบสนองชัว่ขณะ 6.การสอนศิลปวจิารณ์เป็นการเช่ือมกนัของการส ารวจ  
 ลูไสต ์(Lustie 1998: 59-08A) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบระหวา่งการคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละคิด
อยา่งมีเหตุผลของนกัเรียน โดยใชยุ้ทธศาสตร์การคิด 6 แบบท่ีออกแบบมาเพื่อใชก้บันกัเรียนเกรด 8 
จ านวน 50 คน โดยมอบหมายงานให้ 4 ช้ินงาน ใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์และให้นกัเรียนอีกกลุ่ม
จ านวน 5 คน เรียนแบบปกติ พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ย 6 ยุทธศาสตร์การคิดท่ีออกแบบมาช่วยให้
นกัเรียนคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละอยา่งมีเหตุผลมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
งานวจัิยต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดหมวกหกใบ 
 เดอ โบโน (De Bono, 2000: 10-11) ไดน้ าเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ไปใชใ้นบริษทัต่างๆ 
โดยใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ี IBM และน าไปใชใ้นบริษทัประกนัภยัพรูเดนเซียล 
(Prudentail) แห่งแคนนาดาและแห่งสหรัฐอเมริกาน าไปใชใ้นบริษทัดูปองต ์(Dupont) ซ่ึงเป็นผูน้ า
แห่งอุตสาหกรรมเคมีของโลกบริษทัอเมริกนั สแตนดาร์ด (American Standard) บริษทัเชฟรอน
ออยล์ (Chevron Oil) และน าไปใช้ท่ีโรงเรียนนอร์โฟล์ค อะคาเดมี (Norfolk Academy) โดยจดัท า
เป็นวิดีโอสาธิตวิธีการใช้หมวกหกใบ ปรากฏว่าวิดีโอเร่ืองน้ีดีมากและได้ถูกน ามาใช้ในการ
ฝึกอบรมในกองทพัเรือแต่ผลของการใชว้ธีิน้ีไม่มีการจดบนัทึกผลทางสถิติไว ้
 เคนนี (Kenny, 2003: 105-112, อา้งถึงใน ศิริพร ศรีสุวรรณ์)ได้ใช้กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ความคิดเพื่อท่ีจะพฒันาการคิดวิเคราะห์และสะทอ้นถึงการศึกษาของผูท่ี้ศึกษาดา้นการแพทยโ์ดย
ผูเ้ขียนประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Edward De Bono มาท าการปรับใช้ซ่ึงวิธีการของ Edward De Bono 
สามารถท่ีจะพฒันา 118 รูปแบบความคิดไดห้ลากหลายรูปแบบและช่วยให้นกัเรียนพฒันาการคิด
วเิคราะห์ไดดี้ข้ึนเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยและการแกไ้ขปัญหา จากการศึกษางานวิจยัในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคหมวกหกใบ 

 

สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานวิจยัคร้ังน้ี  พบวา่  วิชาศิลปะ เป็นวิชาท่ี
จะช่วยให้พฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ และความซาบซ้ึง
ในงานศิลปะ  กิจกรรมศิลปะจะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
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ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  การน าแนวคิด ทฤษฎีมาใชใ้นการ
เรียนการสอนนั้ น ถือเป็นการสร้างรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้รียน  เพื่อให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการในรายวชิาทศันศิลป์และสามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดห้รือในรายวิชา
อ่ืนๆ ในการเรียนการสอนย่อมมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีนั้นต้องสร้างเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ช่วยเปิด
โอกาส  ขยายความความรู้ประสบการณ์ของผูเ้รียนให้กวา้งข้ึน  สร้างเจตคติท่ีดี รวมถึงความเป็น
ประชาธิปไตย  ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์และน าทฤษฎีแนวคิดหมวกหกใบมาผนวก
เขา้กบัการวิจารณ์งานศิลปะของโรเบิร์ต อดมัส์  มาสร้างกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ
ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 
 

บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืององค์ประกอบศิลป์ และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ การทดลองคร้ังน้ีเป็นการทดลองแบบ
วจิยัและพฒันา (research and development) โดยมีรูปแบบและวธีิการดงัน้ี 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.ระเบียบวธีิวจิยั 
 4.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5.การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 6.การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 7.การจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 8.การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนเอกชน   
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561   
โรงเรียนดวงวิภา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  กลุ่มทดลองได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Cluster 
Random Sampling)  จ านวน 1 หอ้งเรียน  จ  านวนนกัเรียน  32  คน 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
 ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการศึกษา 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์  
2.ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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3.ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 แบ่งตามขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัไดด้งัน้ี 
1.ขั้นการสร้างและพฒันากิจกรรม 
 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วิเคราะห์ทางทัศนศิลป์ ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการสอนศิลปะ และด้านการวิจารณ์ทาง
ทศันศิลป์ 
2.ขั้นการทดลองใชกิ้จกรรม 
 2.1  แผนกิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  
เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 

2.2  แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาก
ผลงานหรือใบงาน 
2.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหก

ใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ

วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 

ข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ข้ันตอนการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือใชใ้นการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Construct interview) และแบบประเมินคุณภาพชุดกจิกรรม
ศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์ เร่ือง องค์ประกอบศิลป์ 

แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
ด้านการสอนศิลปะและด้านการวิจารณ์ทางทัศนศิลป์ เก่ียวกับชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด 
หมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์  ขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
 1.ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์
สอบถาม 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 ดา้นเน้ือหาทางทศันศิลป์และการออกแบบ 
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1.2 ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ตวัอย่างภาพและ
ส่ือ การเรียนรู้ รวมถึงความต่อเน่ืองของเน้ือหา 

2.วเิคราะห์โครงสร้างสาระส าคญั 
 3.ตรวจสอบความเท่ียงตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) ความชดัเจน ความถูกตอ้ง
เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Item Object Congruence : IOC) 
โดยก าหนดเกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 

+1  หมายถึง  มีความแน่ใจว่ารายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีความสอดคล้องกับ
เน้ือหา 
  0   หมายถึง  มีความไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 
 -1  หมายถึง  มีความแน่ใจว่ารายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้ไม่มีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 
 4.น าข้อมูลท่ีได้รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณเพื่อหาค่า IOC โดยใช ้
ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณ  แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  ได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00 
 5.ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 3 ท่าน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิารณ์ทางทศันศิลป์ จ านวน 
3 ท่าน รวมทั้งส้ิน 6 ท่าน เพื่อสรุปเก่ียวกบัการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ
ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง องค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนดวงวภิา กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 6  สรุปขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์ 
ข้อประเด็นค าถาม 

 ข้อประเด็นค าถาม เร่ือง กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ 
ทางทศันศิลป์ ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนศิลปะ และดา้นการวจิารณ์ทางทศันศิลป์ 
  ดา้นเน้ือหา 
 1.เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน 
 2.เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 
 3.เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
 2.กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 
  ดา้นประโยชน์ 
 1.กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน 
  ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
 1.ส่ือวดีิทศัน์ รูปภาพ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

สร้างแบบสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ  
จ านวน 3 ท่าน 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิารณ์ทาง

ทศันศิลป์จ านวน  3  ท่าน 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนกิจกรรมศิลปะ  

และแบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนต่อไป 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ 
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 2.ใบความรู้ ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  ดา้นการวดัและประเมินผล 
 1.แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 
 2.แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรมศิลปะ 
 ข้อประเด็นค าถาม  เร่ืองแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง องค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ 
  ความครบถว้นขององคป์ระกอบในแผนการเรียนรู้ 
 1.มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
 2.วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3.สาระการเรียนรู้ 
 4.แนวความคิดหมวกหกใบ 
 5.กระบวนการจดัความรู้ดา้นการสอนศิลปะ 
 6.วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ 
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ขั้นเตรียม/ขั้นน า/ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
 2.ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3.ขั้นสรุป/กิจกรรมรวบยอด 
  การวดัและประเมินผล 
 1.แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียน 
 2.แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน 
2.แผนกิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์ เ ร่ือง 
องค์ประกอบศิลป์ 
  2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ รายวชิา ทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  หลกัสูตร
โรงเรียนดวงวภิา  กลุ่มสาระศิลปะ  วชิาทศันศิลป์  เร่ือง  องค์ประกอบศิลป์ 

การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  โดยก าหนด

จุดหมาย  และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็น

คนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดับโลกและ
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สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร  การจดั

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งระดบัชาติ  ชุมชน  ครอบครัว  และบุคคลตอ้งร่วมรับผดิชอบ  โดยร่วมกนัท างานอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งเนน้ผูเ้รียนทุกคน  ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความ

สมดุลทั้งดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส าส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะ

พื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อกระประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย

มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ   

  2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา 
ทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้

ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน

แสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ  ทศันศิลป์  มีความรู้ความ

เขา้ใจองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดย

สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง

ทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   

  2.3 ศึกงานงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนศิลปะ   
 ผลการศึกษาเอกสาร  หนงัสือ  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้สาระศิลปะ  
พบวา่  การจดัการเรียนการสอน ตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมกบักิจกรรมของตน  เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการจดัการเรียนการสอน  ดงัท่ีบราวน์และคณะ  (Brown and other,  1977)  กล่าวไวว้่า  การ
จดัการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  สอดคลอ้งกบัอาภรณ์  ใจเท่ียงบอกไวว้า่การ
จดักิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็น  เกิดทกัษะกระบวนการต่างๆ   กิจกรรม
เหมาะสมกบัวยั  ความสามารถ  ความสนใจของผูเ้รียน  และมีลกัษณะเน้ือหาหลายประเภท  สร้าง
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ความท้ายทายให้กับผูเ้รียน  มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และสร้างบรรยากาศท่ีร่ืนรมย์  
สนุกสนานเป็นกนัเอง 
 ผลการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทางศิลปศึกษา  พบวา่  การเรียนรู้ศิลปศึกษา  แบบ  DBAE  
คือแนวคิดพหุศิลปศึกษา  เป็นการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยประกอบไปดว้ย
การสอน  4 แกนหลกั  ประวติัศาสตร์  สุนทรียศาสตร์  ศิลปะปฏิบติั  และศิลปวิจารณ์  ซ่ึงจะส่งผล
ให้ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้เกิดความเขา้ใจในศิลปะได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถเขา้ใจงาน
ศิลปะและสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร่วมกิจกรรมทางศิลปะอยา่งมีความรู้และมีเหตุผล 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนทางศิลปะ  พบว่า  การประเมินทาง
การศึกษามีความส าคญัและมีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาโดยตรง  ซ่ึงการประเมินจะช่วย
ช้ีให้เห็นจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานนั้น มองเห็นขอ้บกพร่องขั้นตอนด าเนินงาน  ช่วยเร่งการ
กระตุน้ให้มีการเร่งรัด  ปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  การประเมินผลงาน
ศิลปะท่ีผลิตออกมานั้นยอ่มมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เพราะเป็นผลงานจากการท่ีบุคคลดึงเอา
การรับรู้  ความประทบัใจท่ีไดจ้ากประสบการณ์มาใช ้   แมเ้ด็กทุกคนมีอายเุท่ากนั  สมรรถภาพการ
ใชมื้อ  การรับรู้เร่ืองต่าง ๆ  ก็ไม่เท่ากนัการประเมินผลการเรียนวชิาศิลปะ เป็นการวดัพฒันาการของ
นกัเรียนในการสร้างสรรค ์ สุนทรียภาพ  การรับรู้  อารมณ์  สติปัญญาและการวดัพฤติกรรมท่ีเกิด
จากการเรียนการสอนวิชาศิลปะในดา้นความรู้  ความคิด  ความนิยมในศิลปะ  ทศันคติ  ทกัษะและ
การน าไปใช ้
  2.4 ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมวกหกใบและการวิเคราะห์
ทางทศันศิลป์ เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมตามแนวคิดหมวกหกใบ ร่วมกบัวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
 ผลจากการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ต่อการพฒันากิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    ของนกัวิชาการ  ผลการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  
พบว่า  การวิเคราะห์และการวิจารณ์มีความหมายใกล้เคียงกัน  ซ่ึงหมายถึงการแสดงออกทาง
ความคิดของผูว้ิจารณ์ในแต่ละบุคคล  โดยผ่านการมองเห็น  และถ่ายทอดออกเป็นการพูด  การ
บรรยาย  การอธิบาย  หรือเขียนเป็นภาษา  เพื่อให้คนอ่ืนไดรั้บรู้และเขา้ใจงานศิลปะนั้น ๆ ไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง  ศิลปวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น  ติชมในเร่ืองของศิลปะโดยเฉพาะซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
สุนทรียศาสตร์  นกัวิจารณ์ศิลปะจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในกฎเกณฑ์  ทฤษฎีความงามในรูปแบบและ
เน้ือหาต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัตอ้งเขา้ใจในความคิดสร้างสรรคข์องศิลปิน  เขา้ใจกรรมวิธีในการสร้าง
งานศิลปะและยงัตอ้งมีความรู้ทางดา้นจิตวทิยาปรัชญา  สังคม  และประวติัศาสตร์ศิลป์  เช่นเดียวกบั
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ผูเ้รียนจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัการวิจารณ์  และทฤษฎีเบ้ืองตน้  เพื่อน าไปใช้ในการวิจารณ์งาน
ศิลปะ  ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดกระบวนทศัน์การรับรู้จากการสนทนาอย่างสุนทรีย ์(Paradigm of 
Aesthetic Dialogue for Children) ของโรเบิร์ต อดมัส์(Robert Adams)   โรเบิร์ต  อดมัส์  แบ่งขั้นตอน
ในการรับรู้ทางสุนทรีย ์3 ขั้นตอน  ดงัน้ี   

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ และการแสดงออก  (ใช้บทสนทนา ท่ีค าถามปลายเปิดเป็น

เคร่ืองช่วยเร้าการคิดเชิงเอกนยั ความรู้สึกของตน) 

ขั้นท่ี 2 ขั้นบรรยาย  2.1บรรยายแบบสามญั (ประเภทของผลงานศิลปะ คุณสมบติั

ของส่วนประกอบทางทศัน์หรือองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ)  2.2บรรยายถึงกลวิธี และเร่ืองราวของ

ผลงาน(กลวธีิเร่ืองราวของผลงาน ประวติัการสร้างงานแหล่งก าเนิด เป็นตน้) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นวเิคราะห์โครงสร้าง 

 ผลการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด  Six  Thinking  Hats จากเอกสาร  หนงัสือ  และวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

พบว่า  การคิดแบบหมวกหกใบเป็นการสวมบทบาทการคิด  ซ่ึงถูกแบ่งซอยย่อยออกเป็นบท ๆ ท่ี

แตกต่างกนั 6 บทบาท จะแสดงออกดว้ยหมวกคิดท่ีต่างสีกนั 6 ใบ ช่วยใหเ้กิดหนทางท่ีเป็นรูปธรรม

ในการเปล่ียนความตั้งใจ เพื่อกา้วไปสู่การปฏิบติั  วธีิการคิดแบบหมวก 6 ใบ  ใชสี้แทนช่ือหมวก ซ่ึง

มีความหมายดงัน้ี  หมวกสีแดง : เป็นการแสดงความรู้สึกดว้ยอารมณ์  หมวกสีขาว : ขอ้มูล ตวัเลข 

ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  หมวกสีเหลือง : จุดเด่น คุณค่า ประโยชน์ เป็นตน้  หมวกสีด า : จุดดอ้ย ขอ้เสีย 

ขอ้บกพร่อง เป็นตน้  หมวกสีฟ้า : ควบคุม บริหารกระบวนการคิด และก าหนดผลลพัธ์หรือขอ้สรุป  

และหมวกสีเขียว : เป็นการแสดงความคิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดหลากหลาย และความคิดใหม่ๆ   

 จากนั้นผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดกระบวนทศัน์การรับรู้จากการสนทนาอยา่งสุนทรีย ์ของโรเบิร์ต 

อดมัส์และแนวคิด  Six  Thinking  Hats  มาผนวกเข้าด้วยกนัเกิดเป็นกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด

หมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  โดยแบ่งขั้นตอนดงัน้ี 

   ขั้นท่ี 1.เป็นการรับรู้ทางทศันศิลป์ และแสดงออกทางความคิดตามความรู้สึกของ
ตน  
  ขั้นท่ี 2.ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนบรรยายหรือพูดถึงขอ้มูลในเชิงสามญั กลวิธี และเร่ืองราว
ของผลงาน  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นท่ียอมรับ 
  ขั้นท่ี 3.ขั้นวเิคราะห์  จะเป็นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงาน  
  ขั้นท่ี 4.ขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละอิสระ  สามารถ
น าไปต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป 
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  2.5 สังเคราะห์ สร้าง และพฒันาแผนกิจกรรมศิลปะโดยยึดหลกัองคป์ระกอบการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
   2.5.1.คู่มือ ส าหรับครูผูส้อนและแผนกิจกรรมศิลปะ 

2.5.2.ค าสั่งหรือกรอบงาน 
2.5.3.เน้ือหาสาระและส่ือการเรียนรู้ 
2.5.4.การประเมินผล 

  2.6 น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู ้เ ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะ 
ปรับปรุงใหเ้หมาะสม 
  2.7 น าแผนกิจกรรมศิลปะ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนดวงวิภา จังหวดักรุงเทพมหานคร แล้วน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข ให้ได้แผนการ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ก่อนน าไปใชก้บักลุ่มทดลอง 
 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนกิจกรรมศิลปะ เป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน วชิาศิลปะ 
3.แบบประเมินความสามารคในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 จาก
ผลงาน 
 3.1 ศึกษา วเิคราะห์หลกัสูตร จุดประสงค ์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเพื่อก าหนดประเด็นการ
วดัและประเมินผลงานการสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 3.2 สร้างแบบวดัประเมินผลการสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 3.3 ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา ตรวจสอบแบบประเมินผลงานการสร้างสรรคง์านศิลปะ  หาค่า
ความสอดคลอ้งของแบบประเมิน (IOC) เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข  ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 

ศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตร สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ศึกษาวธีิการสร้างแผนการจดักิจกรรม 

ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนศิลปะ 

ศึกษาทฤษฎีเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมวกหกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

สังเคราะห์ แผนกิจกรรมการเรียนการสอน วชิาศิลปะ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ แกไ้ขปรับปรุง 

น าไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

ไดแ้ผนกิจกรรมการเรียนการสอน วชิาศิลปะ 
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ตารางท่ี 2  ค่าดชันีแบบประเมินคุณภาพการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  โดย
ใชกิ้จกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
 

ข้อ
ที่ 

รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 

1. 
ผลงานตรงตามหวัขอ้ท่ี

ก าหนด 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. การสร้างสรรค์ +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 
3. การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 0 +1 +1 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 
4. การส่งงานตรงเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

  
3.4 น าแบบประเมินผลงานการสร้างสรรคง์านศิลปะใหผู้เ้รียนปฏิบติัสร้างสรรคง์านศิลปะ

จากเน้ือหาท่ีไดส้รุปจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใชว้ดัผลการเรียนรู้การสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 3.5 ประเมินผลงานศิลปะของนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลงานการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะ 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงานการสร้างสรรคง์านศิลปะสามารถสรุปเป็น
แผนภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 8  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงานการสร้างสรรคง์านศิลปะ 
4. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์
ทางทัศนศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวดัทกัษะและข้อสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
จ านวน 20 ขอ้ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ จ านวน 1 ฉบบั โดยใชว้ิธีการของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน(Kuder-
Richardson Method) คือ KR-20 จะใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวไปทดสอบกบัผูท้ดลองคร้ังเดียว  โดย
มีการใหค้ะแนนเป็นระบบ 0-1 คือ ตอบไดถู้ก 1 คะแนน  ตอบไดผ้ดิ 0 คะแนน ซ่ึงมีค าสั่งให้ปฏิบติั
ตามเน้ือหาสรุปจากผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบและแบบวดัทกัษะวิธีการของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson Method) คือ KR-20 จะใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวไปทดสอบกบัผูท้ดลองคร้ัง
เดียว  โดยมีการใหค้ะแนนเป็นระบบ 0-1 คือ  

ตอบไดถู้ก 1 คะแนน   
ตอบไดผ้ดิ 0 คะแนน 

4.2 ศึกษาจุดประสงค์และวตัถุประสงค์วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก าหนดจ านวน
ขอ้สอบแบบปรนยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้สอบแบบปรนยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้สอบก่อนและหลงัเรียนรู้ 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินการสร้างสรรคง์านศิลปะ 

สร้างแบบวดัประเมินผลงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบแบบประเมินผลงาน (IOC) เพื่อน าไป

ปรับปรุงแกไ้ข 

ใหน้กัเรียนปฏิบติัสร้างผลงาน  ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

ประเมินผลงานนกัเรียน  โดยใชแ้บบประเมินผลงาน 
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4.3 ศึกษาแนวคิดหลกัการและทฤษฎี จากเอกสาร หนงัสือ วารสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืององคป์ระกอบศิลป์ในงานทศันศิลป์ 

4.4 สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะทางการเรียนรู้ศิลปะเบ้ืองตน้แบบปรนัย จ  านวน 1 ฉบบั  
เพื่อวดัผลทั้งก่อนและหลงัเรียน 

4.5 น าแบบทดสอบให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่านประเมิน  และเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป  จ  านวน 30 ขอ้ มาสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.6 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ป.4/2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จากนั้นน า
แบบทดสอบปรนยัไปหาค่าความยากง่ายให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80  ซ่ึงค่าความยากง่ายมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.20-0.80  จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีคุณภาพจ านวน 20 ขอ้ โดยการพิจารณาจากค่าอ านาจ
จ าแนกควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป   

4.7 น าแบบทดสอบท่ีหาค่าความยากง่ายและอ านวจจ าแนกแล้วมาหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability)  โดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson Method (KR-20) ได้ค่าเท่ากับ 0.72 ค่าอ านาจ
จ าแนกไดเ้ท่ากบั 0.22-0.89  ซ่ึงเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีดี  และสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั
ไดดี้   
5. แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีกจิกรรมศิลปะ  ตามแนวคิด หมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์
ทางทัศนศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์ 

แบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับ 
การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ มีลกัษณะการประเมินค่า 5 ระดบั (Rating scale) 
ตามแนวคิดของ Likert (Quoted in Best : 182) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ Likert จากหนังสือของอุทุมพร 
จามร(2530:62) 

5.2 ก าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการสร้างค าถามใหต้รงกบัวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
5.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ

วิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 
ฉบบั โดยก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบสอบถามดงัน้ี 

เหมาะสมมากท่ีสุด ใชค้่าระดบัเท่ากบั  5 
เหมาะสมมาก  ใชค้่าระดบัเท่ากบั  4 
เหมาะสมปานกลาง ใชค้่าระดบัเท่ากบั  3 
เหมาะสมนอ้ย  ใชค้่าระดบัเท่ากบั  2 
เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใชค้่าระดบัเท่ากบั  1 
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ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ Best จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
โดยใหค้่าเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00   หมายถึง  พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50   หมายถึง  พึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50   หมายถึง  พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50   หมายถึง  พึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50   หมายถึง  พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
5.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน ตรวจพิจารณาความสมบูรณ์และ

ส านวนภาษา จากนั้ นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ต้องมีค่า .50 ข้ึนไป แล้วน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม   

5.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์ ท่ีไดป้รับปรุงแล้วไปทดลองกบักลุ่มผูเ้รียน (Try 
out)  

5.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้ในการวิจยัจากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง
ทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 

สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 9  ขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อกิจกรรมศิลปะ  
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาวจิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ก่อนด าเนินการทดลอง  
  1.1  ติดต่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการ โรงเรียนดวงวภิา จ.กรุงเทพมหานคร 
  1.2  ปรึกษาเร่ืองการด าเนินการในการทดลองกบัผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัขั้นตอนการ
ด าเนินงานแนวการจดักิจกรรมศิลปะ  ทดสอบก่อนเรียนรู้และหลงัเรียนรู้ 
 2.การด าเนินการรวบรวมการเรียนรู้ 
  ผูว้ิจ ัยจะด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม  พ.ศ.2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
  2.1 ท าการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 32 คน จากการสุ่มอยา่งง่าย (Cluster Random Sampling) 
  2.2 ด าเนินการทดลองใช้กลุ่มตวัอย่างเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิด
หมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์  มีขั้นตอนการจดักิจกรรม  
4  ขั้นตอน  ดั้งน้ี 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 6 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งแบบสอบถถามความพึงพอใจ (IOC) 

ของโครงสร้างค าถาม และส านวนภาษา แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจ (IOC) 

ไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจเพื่อน าไปใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
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ขั้นท่ี  1  เป็นการรับรู้ทางทศันศิลป์ และแสดงออกทางความคิดตามความรู้สึกของตน 

ขั้นท่ี  2  ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนบรรยายหรือพูดถึงขอ้มูลในเชิงสามญั กลวธีิ และเร่ืองราวของ

ผลงาน  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นท่ียอมรับ 

ขั้นท่ี  3  ขั้นวเิคราะห์  จะเป็นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงาน 

ขั้นท่ี  4  ขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละอิสระ  สามารถน าไป

ต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป 

  2.3 ใช้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะ   
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
 3.หลงัด าเนินการทดลอง 
  3.1 น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
  3.2 น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ 
  3.3 น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
กิจกรรมศิลปะ  ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 
 จากขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 10 ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 

ท าการทดลองกบันกัเรียน 

ติดต่อขอความร่วมมือจาก 

โรงเรียนดวงวภิา 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เก่ียวกบัขั้นตอนด าเนินงาน 

การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ท าการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  

จ านวน 32 คน 

ด าเนินการทดลองใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้ดว้ย

กิจกรรมศิลปะ 

กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะฯ 

หลงัด าเนินการทดลอง 

ประเมินการสร้างสรรค ์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนดวงวภิา 



 112 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และการประเมินผลการทดลองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง
องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ ดว้ยวธีิการทางสถิติ มีดงัต่อไปน้ี 
 1.การค านวณค่าสถิติพื้นฐานโดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (�̅�) และหาค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 2.การประเมินความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหากบัวตัถุประสงค์ โดยวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

3.การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์โดยใชสู้ตร E1/E2 (เสาวณีย ์ สิกขาบณัฑิต, 2530)  
 4. การประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินผลงานทางการเรียน โดย
วิเคราะห์หาความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson 
 5.กรณีกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกนั (Dependent Samples)    เป็นการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดว้ย t-test แบบ Dependent (ยุทธ  
ไกยวรรณ์, 2552) 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 ค่าสถิติพื้นฐาน คือ คะแนนเฉล่ีย (�̅�) และหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   
สูตรค่าเฉล่ีย 

   X  =  
∑�̅�

𝑛
 

  เม่ือ �̅�  หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
   ∑𝑥 หมายถึง  ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
   N หมายถึง  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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สูตรหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   S.D.  =  √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

  เม่ือ  S.D. หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ∑x หมายถึง  ผลรวมคะแนนสอบ 
   ∑x2 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N หมายถึง  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  

สูตรหาค่าความเท่ียงตรง 

   IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

  เม่ือ IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
   ∑R   แทน  ผลคะแนนรวมความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  
 การคิดค่า E1 และ E2 ของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ท่ีสร้างข้ึนค านวณค่าสถิติโดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 

 สูตรท่ี  1  E1  =      ∑ x   x 100  หรือ   
x̅

A
  x  100 

           
N

A
   

เม่ือ   E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมหรืองานท่ีท า
ระหวา่งเรียน 
           A    แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกชุดรวมกนั 

           N     แทน  จ  านวนของนกัเรียนทั้งหมด 

 สูตรท่ี  2  E2  =      ∑ F   x 100  หรือ   
F̅

A
  x  100 

           
N

B
   

 เม่ือ   E2   แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
   ΣX  แทน  คะแนนรวมของผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียน 
            B    แทน  คะแนนเตม็ของการประเมินสุดทา้ยของแต่ละหน่วย  
ประกอบดว้ยผลการสอบหลงัเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสุดทา้ย 



 114 
 

              N    แทน  จ  านวนของนกัเรียนทั้งหมด 
การหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชว้ธีิการของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน โดยใชว้ธีิการ KR-21 

  สูตร KR-20 

   𝑟𝐾𝑅−20 = {
𝐾

𝐾−1
} {1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑠2 } 

  
เม่ือ  𝑟𝐾𝑅−20 แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

        K  แทน  จ านวนขอ้สอบ 
  P  แทน  สัดส่วนของผูท้  าถูกหารดว้ยจ านวนคนสอบทั้งหมด 
 t-test Dependent 

สูตร     t = 
x̅−μ0

S

√n

  โดยมี  df = n -1  

 

เม่ือ   x̅    แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
μ0 แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร หรือ เกณฑท่ี์ตั้งข้ึน 
S     แทนความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

n      แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
df     แทนชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (degree of freedom) 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  และความสามารถใน
การสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวก
หกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์น้ีเป็นลกัษณะของการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี
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ตารางท่ี 3  กระบวนการวิจยัการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 
และความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรม
ศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ 
     แผนผงัการวจิยั 
ขั้นที ่ 1  สร้างเคร่ืองมือ 
     แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอน
ศิลปะและดา้นการวเิคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ 
     กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวก
หกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ 
      แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนและหลงัเรียน 
      แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของนกัเรียน 
     แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

วธีิด าเนินการ 
 

ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นท่ี  2  ทดลอง   

ขั้นท่ี  3  วเิคราะห์ผลการวจิยั   

 

1.ศึกษา สงัเคราะห์เอกสาร  
ต ารา  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเด็นขอ้มูลและค าถาม 

2.แบบสมัภาษณ์(Construct 
Interview) 

3.สร้างเคร่ืองมือ 
3.1แผนกิจกรรมศิลปะ 
3.2แบบการวดัผลสมัฤทธ์ิ                                                                  
3.3แบบประเมินการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
3.4แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

4.การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

5.ทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่
ตวัอยา่ง (Try Out) 

1.เน้ือหา/ขอ้มูล 

2.ภาพประกอบและส่ือ

การเรียนรู้ 

3.แนวในการวดัและ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

1.แผนการจดัการเรียนรู้

ในกิจกรรมศิลปะฯ 

2.แบบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

3.แบบประเมินการ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

4.แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

 

ทดลอง 1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.ความสามารถในการ

สร้างสรรคง์านศิลปะ 

3.ความพึงพอใจ 

วเิคราะห์ผล ผลการวจิยั 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืององค์ประกอบศิลป์   และ

ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมศิลปะ

ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เป็นลกัษณะของการวิจยัและพฒันา  

(Research  and  Development  :  R and D)  มีวตัถุประสงค์ คือ  1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกิจกรรม

การเรียนรู้ เร่ืององค์ประกอบศิลป์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการ

วิเคราะห์ทางทศันศิลป์  2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องค์ประกอบศิลป์ ก่อน

และหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  3.เพื่อ

ศึกษาความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององคป์ระกอบ

ศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  และ  4.เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมี ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เ ร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  

ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  ผลประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์

ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ตอนท่ี  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 ตอนท่ี 3 ผลประเมินความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  โดยใช้
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
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ตอนที่  1  ผลประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง

ทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพฒันากิจกรรมศิลปะขอน าเสนอผลโดยแบ่งเป็น  4  
ส่วน  ดงัขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1.ผลการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  หลกัสูตร
โรงเรียนดวงวภิา  กลุ่มสาระศิลปะ  วชิาทศันศิลป์  เร่ือง  องคป์ระกอบศิลป์ 

2.ผลการศึกษาพฒันาการทางดา้นศิลปะ  ของนกัเรียนอาย ุ 7-9  และ  10-12  ปี 
3.ผลการศึกษาการจดัการเรียนรู้  แนวคิดทางศิลปศึกษา  และการประเมินผลการเรียนทาง

ศิลปะ   
4.ผลการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ต่อการพฒันากิจกรรมศิลปะตาม

แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใชส้ าหรับการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนศิลปะ  จ านวน 3 ท่าน และด้านการวิจารณ์ทางทศันศิลป์ จ านวน 3 ท่าน รวมเป็น 6 ท่าน  
เก่ียวกับชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์ เร่ือง 
องคป์ระกอบศิลป์  ไดด้ าเนินการเก็บรวมรวบขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก 1)ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 2)ขอบข่ายเน้ือหาและรูปแบบของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 3)
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 3 ท่าน  

ทุกท่านมีประสบการณ์ดา้นการสอนศิลปะโดยมีประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 10-20 ปี  และ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ดา้นการวิจารณ์ศิลปะ จ านวน 3 ท่าน  ทุกท่านมีประสบการณ์ดา้นการวิจารณ์ศิลปะ 
ทุกท่านมีประสบการณ์ดา้นการวจิารณ์ศิลปะ โดยมีประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 15-25 ปี 

1.2  ขอบข่ายเน้ือหาและรูปแบบของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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ผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาและรูปแบบกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด
หมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ทั้ง  6  ท่าน  ขอ้สรุปจาก
การสัมภาษณ์  มีดงัต่อไปน้ี 

  วตัถุประสงค์  พบว่า  ในระดบัประถมศึกษาควรไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัทศันธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ตามความถนัด  ใช้กระบวนการสร้างงานประยุกต์ใช้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และให้สร้างสรรค์ช้ินงานตามความถนัด กิจกรรมมีความสนุกสนานและอิสระทาง
ความคิด 

  เน้ือหา  พบว่า  กิจกรรมควรฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ และ
สอดแทรกทฤษฏี และการปฏิบติั เน้ือหาประกอบด้วย  ทศันธาตุ องค์ประกอบศิลป์ หลกัการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ และการวจิารณ์งานศิลปะ 

  การน าเขา้สู่บทเรียนและการล าดบัเน้ือหา  พบวา่  การน าเขา้สู่บทเรียนควรเป็นการ
ซกัถาม พูดคุย หรือใชส่ื้อมีเดีย  เล่าประสบการณ์แลกเปล่ียนความคิดเห็น  จากนั้นผูส้อนควรสร้าง
ความเขา้ใจกบัผูเ้รียนในเร่ืองนั้นๆ ให้ถูกตอ้งตามหลกัการ มีการสาธิต อธิบายในการท างานแต่ละ
คร้ังและน าไปสู่การสร้างผลงานตามจินตนาการและความคิดของ  ส่วนการล าดบัเน้ือหานั้นควรเร่ิม
จากง่ายไปยาก และควรเรียนรู้พื้นฐานทางทศันธาตุยึดการก าหนดวตัถุประสงค์เป็นหลกัและจดั
การศึกษามุ่งท าให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด  และขั้นน า ขั้นสอน ควรใชภ้าพเดียวกนั เพื่อ
ความเขา้ใจของผูเ้รียน 

  การส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  พบวา่  กิจกรรมควรเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดท่ีหลากหลาย  แสดงออกอยา่งอิสระเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การท างานทั้งในงานจิตรกรรม ประติมากรรม  ภาพพิมพ ์ และส่ือผสม  นกัเรียนมีโอกาสไดเ้ลือก
และเรียนรู้ประเด็นท่ีนกัเรียนสนใจ มีความทา้ทาย และเหมาะสม  เพื่อให้เกิดพฒันาการทางดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์

  ส่ือการสอน  พบวา่  ภาพประกอบ,ผลงานศิลปะ,Powerpoint,ภาพถ่าย,ภาพวาด, ,ใบ
ความรู้,ภาพผลงานของศิลปิน,หนงัสือ,วดีิทศัน์ 

  การวดัและประเมินผล  พบว่า ขอ้สอบวดัความรู้  Pre-Post test ,ประเมินผลงาน , 
ความพึงพอใจ,ใบงานการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ การสังเกตพฤติกรรมการท างานควรประเมินตาม
ตวัช้ีวดัและหลกัสูตร  

1.3  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ คือ  เน้ือหาและกิจกรรมมีความส าคญัท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน และจะตอ้งก าหนดให้ตรงกบัจุดประสงค ์ กิจกรรมมีความอิสระในการ
คน้หาทดลอง สร้างสรรค ์ ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติั 
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สรุปผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการ
วิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  กิจกรรม
ศิลปะในระดับประถมศึกษา ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน ให้อิสระทางความคิด และ
จินตนาการ อีกทั้งยงัสอดแทรกทฤษฎีน าไปสู่การสร้างสรรคค์วรเป็นประเด็นท่ีนกัเรียนสนใจและ
ทา้ทาย เน้ือหาควรประกอบดว้ยเร่ือง ทศันธาตุ องคป์ระกอบศิลป์ หลกัการจดัภาพ และกระบวนการ
คิด  การจดัล าดบัเน้ือหาควรล าดบัจากเน้ือหาท่ีง่ายไปยาก และผูส้อนควรสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้รียน
ในเร่ืองนั้น ๆ  ใหถู้กตอ้งตามหลกั มีการอธิบายเน้ือหา ขั้นตอนอยา่งชดัเจน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
ใชค้วามคิด แสดงออกอยา่งอิสระ สามารถเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน  กิจกรรมศิลปะ
ควรมีตวัอย่างประกอบท่ีหลากหลาย อ่านเขา้ใจง่าย กิจกรรมเหมาะสมกบัวยั และวิธีการประเมิน
ควรประเมินตามตวัช้ีวดั หลกัสูตร และผลงาน 
การสร้างและพฒันากจิกรรมศิลปะ 

การสร้างและพฒันากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังจากท่ีผูว้ิจยัได้
วเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ และดา้นการวิจารณ์ศิลปะ  โดย
แบ่งออกเป็นขั้นตอน  ดังน้ี  1)สร้างแผนกิจกรรมศิลปะ 2)ประเมินแผนกิจกรรมศิลปะโดย
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้อง  และ 3)การด าเนินการพฒันาปรับปรุงแก้ไขและ
ทดลองแผนกิจกรรมศิลปะ 

1.  การสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะ 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสัมภาษณ์ 

เพื่อน ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์  2  ดา้น  ไดแ้ก่  1)ดา้นเน้ือหาทางทศันศิลป์และการออกแบบ  2)

ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม  ประกอบด้วย  แผนการจดัการเรียนรู้  ตวัอย่างภาพส่ือการเรียนรู้  

รวมถึงความต่อเน่ืองของเน้ือหา  ผูว้จิยัจึงสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะ   

1.1 ดา้นเน้ือหาทางทศันศิลป์และการออกแบบ   
1.1.1  ศึกษาเน้ือหาทางวิชาทัศนศิลป์  เ ร่ืององค์ประกอบศิลป์  

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  

 1.2  ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม  ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้  ตวัอยา่ง

ภาพส่ือการเรียนรู้  รวมถึงความต่อเน่ืองของเน้ือหา   
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1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวชิา ทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  2)ศึกษาวธีิการสร้างแผนการจดัการ

เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ศิลปะ 3)ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนศิลปะ  4)ศึกษาทฤษฎีเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมวกหกใบและการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนด

กิจกรรมให้เหมาะสมกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมตามแนวคิดหมวกหก

ใบร่วมกบัวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ 5)สังเคราะห์ สร้าง และพฒันาแผนกิจกรรมศิลปะโดยยึดหลกั

องค์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 5.1)คู่มือ ส าหรับครูผูส้อนและแผนกิจกรรม

ศิลปะ 5.2)ค าสั่งหรือกรอบงาน 5.3)เน้ือหาสาระและส่ือการเรียนรู้ 5.4)การประเมินผล 

1.  ค าช้ีแจงการใช้กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง

ทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์ ส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 และแผนกจิกรรมศิลปะ มี

ดังต่อไปนี ้

1.ครูผูส้อนอ่านค าช้ีแจงเก่ียวกบัรายละเอียดกิจกรรมศิลปะในแต่ละเร่ืองใหเ้ขา้ใจ 

2.อ่านและท าความเขา้ใจกบัล าดบัขั้นการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวก

หกใบ 

ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์และบทบาทหนา้ท่ีของครูและผูเ้รียน 

3.ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมศิลปะในแต่ละเร่ืองควรศึกษาแผนการเรียนรู้ ในเร่ือง

นั้นๆก่อน  เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นวสัดุ อุปกรณ์  ส่ือการเรียนรู้  ใบงาน  เพื่อให้การด าเนิน

จดักิจกรรมการเรียนรู้ไปดว้ยความสะดวก 

4.ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง 

5.ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม 

2. ค าส่ังหรือกรอบงาน  
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์มีขั้นตอนการจดั

กิจกรรม  4  ขั้นตอน  ดั้งน้ี 

ขั้นท่ี  1  เป็นการรับรู้ทางทศันศิลป์ และแสดงออกทางความคิดตามความรู้สึกของ

ตน 
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ขั้นท่ี  2  ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนบรรยายหรือพูดถึงขอ้มูลในเชิงสามญั กลวธีิ และ

เร่ืองราวของผลงาน  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นท่ียอมรับ 

ขั้นท่ี  3  ขั้นวเิคราะห์  จะเป็นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงาน 

ขั้นท่ี  4  ขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละอิสระ  

สามารถน าไปต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป 

3.  เน้ือหาสาระและส่ือการเรียนรู้  
เน้ือหาสาระ  ในกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง

ทศันศิลป์ ประกอบดว้ย 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  จุด  ประกอบดว้ย  ความหมาย และความส าคญัของจุด จุดใน
งานทศันศิลป์  หลกัการจดัภาพ  ไดแ้ก่  การสร้างจุดเด่น  เอกภาพและความกลมกลืน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  เส้น  ประกอบดว้ย  ความหมายของเส้น เส้นในลกัษณะต่าง ๆ 
เส้นกบัความรู้สึก การใชเ้ส้นกบัน ้าหนกัอ่อน-แก่ และหลกัการจดัภาพ  ไดแ้ก่  การประสานกนัของ
ภาพ และการลวงตา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  สี  ประกอบดว้ย  วงจรสี การผสมสี วรรณะสี : การใชสี้โทน
ร้อนและสีโทนเยน็  สีกบัอารมณ์ความรู้สึก  และหลกัการจดัภาพ ไดแ้ก่  บรรยากาศ  จงัหวะกบัการ
เคล่ือนไหว 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  รูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง  ประกอบดว้ย  ความหมายของ
รูปร่างรูปทรง  และพื้นท่ีวา่ง  ประเภทของรูปร่างและรูปทรง  พื้นท่ีวา่ง Form & Space  หลกัการจดั
ภาพ  ไดแ้ก่  ปริมาตร  สัดส่วน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง  พื้นผวิ  ประกอบดว้ย  ความหมายของพื้นผวิ  ลกัษณะของ
พื้นผวิในธรรมชาติและงานทศันศิลป์  การสร้างพื้นผวิในงานทศันศิลป์  หลกัการจดัภาพ  ไดแ้ก่  
เอกภาพและความกลมกลืน  ทิศทาง  และการสร้างจุดเด่น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง  ทศันธาตุสร้างงานศิลป์  ประกอบดว้ย  การน าทศันธาตุต่างๆ
มาใชใ้นผลงานอยา่งสร้างสรรคแ์ละสวยงาม  การน าหลกัการจดัภาพ  เช่น  เอกภาพ  จุดเด่น  ดุลย
ภาพ  ความกลมกลืน  การเคล่ือนไหว  ทิศทาง  การลวงตา  สัดส่วน  ระนาบ  การเปล่ียนแปลง  การ
ลดหลัน่  และปริมาตร มาใชใ้นการจดัองคป์ระกอบศิลป์  ทั้งน้ี หลกัการจดัภาพจะประกอบดว้ย
ทั้งหมดหรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัผูส้ร้างสรรค ์

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง  งานศิลป์สร้างสรรคป์ระกอบดว้ย  การน าทศันธาตุต่างๆมาใช้
ในผลงานอย่างสร้างสรรคแ์ละสวยงาม  การน าหลกัการจดัภาพ  เช่น  เอกภาพ  จุดเด่น  ดุลยภาพ  
ความกลมกลืน  การเคล่ือนไหว  ทิศทาง  การลวงตา  สัดส่วน  ระนาบ  การเปล่ียนแปลง  การ
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ลดหลัน่  และปริมาตร  มาใช้ในการจดัองค์ประกอบศิลป์ ทั้งน้ี หลกัการจดัภาพจะประกอบดว้ย
ทั้งหมดหรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัผูส้ร้างสรรค ์

ส่ือการเรียนรู้  ประกอบไปด้วย  1)ใบความรู้  2)เพาวเวอร์พอยต์น าเสนอ 3)ใบงานท่ี
วเิคราะห์ภาพ  และ4)ช้ินงานหรือผลงาน 

4.  การประเมินผล  เพื่อประเมินผลงานของนกัเรียน  (อยูใ่นแผนกิจกรรมศิลปะแต่

ละแผนการจดัการเรียนรู้) ประกอบดว้ยการประเมิน  ดงัน้ี 1.ผลงานตรงตามหวัขอ้ท่ีก าหนด  2.การ

สร้างสรรค ์ 3.ความประณีตสวยงาม  และ4.การส่งงานตรงเวลา 

2)ประเมินแผนกิจกรรมศิลปะโดยผู้เช่ียวชาญ  โดยการตรวจสอบหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  เร่ือง
องค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

ผูว้จิยัไดส้ร้างแผนกิจกรรมศิลปะฉบบัร่างตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง

ทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 

วิเคราะห์โครงสร้างสาระส าคญั ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อ

น ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์สอบถาม 2 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1  ดา้นเน้ือหาทางทศันศิลป์และการออกแบบ  ประกอบดว้ย  ดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ 

1)เน้ือหามีความเหมาะสมกบันักเรียน 2)เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 3)เน้ือหามีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบและการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  

ไดแ้ก่ 1)กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบและการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ 2)

กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน ดา้นประโยชน์ ไดแ้ก่ 1)กิจกรรมศิลปะท าให้

นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน ดา้นส่ืออุปกรณ์ ไดแ้ก่ 1)ส่ือวดีิทศัน์ รูปภาพ มีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา  2)ใบความรู้ ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ดา้นการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ 1)แบบ

ประเมินการสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 2)แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรมศิลปะ 

2.2  ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ตวัอย่าง

ภาพและส่ือการเรียนรู้ รวมถึงความต่อเน่ืองของเน้ือหา  ความครบถ้วนขององค์ประกอบใน

แผนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  

จากนั้นน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม

ของแบบสัมภาษณ์ เม่ือปรับปรุงแกไ้ขเสร็จแลว้ จึงน าไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ 3 
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ท่าน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจารณ์ทางทศันศิลป์ 3 ท่าน   ก่อนน าไปทดลองใช ้เป็นผูป้ระเมินค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแกไ้ขโดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  

ความสอดคลอ้งระหว่างองคป์ระกอบของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบั

การวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  1.ดา้นเน้ือหา 2.ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3.ดา้น

ประโยชน์ 4.ดา้นส่ืออุปกรณ์ 5.ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน  7  หน่วยกิจกรรม  คือ  หน่วยท่ี 

1 เร่ืองจุด  หน่วยท่ี 2 เร่ืองเส้น  หน่วยท่ี 3 เร่ืองสีและเส้น  หน่วยท่ี 4 เร่ืองรูปร่างรูปทรงและพื้นท่ี

วา่ง  หน่วยท่ี 5 เร่ืองพื้นผิว  หน่วยท่ี 6 เร่ืองทศันธาตุสร้างงานศิลป์  และหน่วยท่ี 7 เร่ืองงานศิลป์

สร้างสรรค ์ เพื่อพฒันาความเหมาะสมขององคป์ระกอบภายในแผนการจดักิจกรรมศิลปะ  ผลการ

ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดงัน้ี แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 1 เร่ือง

จุด  มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 – 1.00 แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 2 เร่ืองเส้น มีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 – 1.00  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 3 เร่ืองสีและเส้น มีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 – 1.00  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 4 เร่ืองรูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง มีค่า

ดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 – 1.00  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 5 เร่ืองพื้นผวิ มีค่าดชันีความ

สอดคลอ้งเท่ากบั 0.67 –0.83  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 6 เร่ืองทศันธาตุสร้างงานศิลป์ มีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.83 – 1.00  และแผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 7 เร่ืองงานศิลป์สร้างสรรค ์ มี

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.83 – 1.00  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งสามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ได ้

3)การด าเนินการพฒันาปรับปรุงแก้ไขก่อนทดลองจริง  และทดลองแผนกจิกรรมศิลปะ 

หลังจากด าเนินแก้ไขปรับปรุงแผนกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการ

วิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององค์ประกอบศิลป์ ตาม

ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าแผนกิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้

ไปทดลองกบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (Tryout)  กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1  โรงเรียนดวง

วิภา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  จ านวน  10 คน  ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  ดว้ยตวัผูว้ิจยั

เอง  โดยผูว้จิยัทดลองใชแ้ผนกิจกรรมศิลปะ  หน่วยท่ี 1 เร่ือง จุด และหน่วยท่ี 6 เร่ือง  ทศันธาตุสร้าง

งานศิลป์  จ  านวน 2 หน่วยการเรียนรู้  ใช้เวลาแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง 40 นาที  

พบวา่  นกัเรียนต่ืนเตน้ในขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอนอยา่งมาก  ทั้งส่ือการสอนท่ีหลากหลาย  

วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ท่ีมีมากมายให้เลือกใช้ตามความถนัด  และสนุกสนานกับการ

ปฏิบติังานสร้างสรรคศิ์ลปะ 
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จากการน าแผนกิจกรรมศิลปะ  ในกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ

วิเคราะห์ทางทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ไปใช้กบั

นกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่ขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขมีดงัต่อไปน้ี   

3.1  อธิบายขั้นตอนกิจกรรมให้ผูเ้รียนเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในแผนท่ี 1-3  หรือ

อธิบายตอนตน้ชัว่โมงในทุกแผนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียน 

3.2  ปรับปรุงใบความรู้ใหมี้เน้ือหาครอบคลุม  กระชบั  และเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน 

3.3  ลดขั้นตอนท่ี  2 ใหมี้เน้ือหาใหก้ระชบั  หรือเพิ่มเวลาใหม้ากข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียน

ไดต้ระหนกั  และซาบซ้ึงในผลงานศิลปะใหม้ากข้ึนกวา่น้ี 

3.4  เพิ่มเติมผลงาน  ตวัอย่าง  เพื่อให้นกัเรียนมีแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน

มากข้ึน 

 จากนั้นผูว้ิจ ัยน าแผนกิจกรรมศิลปะท่ีผ่านแล้วแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์  แล้วจึงน า

แผนการจดักิจกรรมไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง 

ผลการทดลอง 

ผูว้ิจยัไดน้ าแผนกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ ไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง  
ชั้นประถมศึกษาท่ี  4/3  โรงเรียนดวงวิภา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้  
โดยผูว้จิยัทดลองใชแ้ผนกิจกรรมศิลปะดว้ยตนเอง  มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.ผูว้ิจยัอธิบายท่ีมาของการจดักิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  โดยสังเขป  บอกขอ้ตกตงและบทบาทของนักเรียนให้
นกัเรียนเขา้ใจ  

2.ด าเนินการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ  จ  านวน  7  หน่วยการเรียนรู้  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  
โดยอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์มีขั้นตอนการจดักิจกรรม  4  ขั้นตอน  ดั้งน้ี 

ขั้นท่ี  1  เป็นการรับรู้ทางทศันศิลป์ และแสดงออกทางความคิดตามความรู้สึกของ

ตน 

ขั้นท่ี  2  ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนบรรยายหรือพูดถึงขอ้มูลในเชิงสามญั กลวธีิ และ

เร่ืองราวของผลงาน  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นท่ียอมรับ 

ขั้นท่ี  3  ขั้นวเิคราะห์  จะเป็นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงาน 
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ขั้นท่ี  4  ขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละอิสระ  

สามารถน าไปต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป 

3.ด าเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมศิลปะ  ทั้ง  7 หน่วยการเรียนรู้  มีระยะเวลาดงั

ตารางต่อไปน้ี   

ตารางท่ี 4  ระยะเวลาในการทดลองกิจกรรมศิลปะ 
คร้ัง

ที่ 

วนั/เดือน/ปี หน่วยที่ เร่ือง ระยะเวลา/ช่ัวโมง จ านวน

คาบ 

1 18  มิถุนายน  2561 1 จุด 1 ชม. 40 นาที 2 คาบ 

2 25  มิถุนายน  2561 2 เส้น 1 ชม. 40 นาที 2 คาบ 

3 2  กรกฎาคม  2561 3 สีและเส้น 1 ชม. 40 นาที 2 คาบ 

4 9  กรกฎาคม  2561 4 รูปร่างรูปทรงและ

พื้นท่ีวา่ง 

1 ชม. 40 นาที 2 คาบ 

5 16  กรกฎาคม  2561 5 พื้นผวิ 1 ชม. 40 นาที 2 คาบ 

6 23  กรกฎาคม  2561 6 ทศันธาตุสร้างงานศิลป์ 1 ชม. 40 นาที 2 คาบ 

7 31  กรกฎาคม  2561 7 งานศิลป์สร้างสรรค์ 1 ชม. 40 นาที 2 คาบ 

3.1 เม่ือผูว้ิจยัด าเนินการทดลองเสร็จส้ิน  ผูว้ิจยัได้น าผลการทดลองไปหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5  ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหก
ใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
4    

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนระหว่างเรียน ทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 คร้ังที ่

1 
จุด 

 

คร้ังที ่
2 
เส้น 

 
 

คร้ังที ่
3 
สี 

คร้ังที ่
4 

รูปร่าง
รูปทร
งและ
พื้นที่
ว่าง 

คร้ังที ่
5 

พื้นผวิ 
 
 

คร้ังที ่
6 

ทศัน
ธาตุ
สร้าง
งาน
ศิลป์ 

คร้ังที ่
7 
งาน
ศิลป์
สร้าง 
สรรค์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

20 
คะแนน 

20 
คะแนน 

20 
คะแนน 

20 
คะแนน 

20 
คะแนน 

20 
คะแนน 

20 
คะแนน 

 
32 

73.13 75.00 76.56 83.75 88.13 81.56 84.06 20 17.05 80.31 / 85.31 

คิดเป็นร้อยละ 80.31 
ร้อยละ 85.31 

 

จากตารางท่ี  5   พบว่ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1)  เท่ากบัร้อยละ 80.31 และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้หลงัเรียน (E2)  เท่ากบัร้อยละ 85.31 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 
80/80  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานของการวจิยัขอ้ท่ี 1 

ผลการด าเนินการใช้แผนกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์  เร่ือง องค์ประกอบศิลป์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ หน่วยที่ 1 เร่ือง   จุด  ครูปฐมนิเทศเก่ียวกับการจดักิจกรรม  

อธิบายรายละเอียด  เพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่นกัเรียน  พบว่านกัเรียนให้ความสนใจวิชาศิลปะ  

และต่ืนเตน้กบัวธีิการสอนแบบใหม่  โดยเฉพาะการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  บางภาพท่ีครูน ามาให้ดู

และศึกษาไม่เคยดูจึงเกิดความสนใจและสนใจ  พร้อมรับส่ิงใหม่ทนัที  แต่เน้ือหาค่อนขา้งมาก ครู

ตอ้งกระชับใจความส าคญัให้เด็ก  หรือสรุปสั้นๆให้ฟังเพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจในแต่ละเร่ือง  เวลา

น าเขา้สู่ศิลปะปฏิบติั  นกัเรียนยิง่ต่ืนเตน้และอยากสร้างสรรคต์ามผลงานท่ีครูเปิดใหดู้  การเปิดภาพ
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ตวัอยา่งผลงาน หรือใชส่ื้อสามารถช่วยให้นกัเรียนมีแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานตามกิจกรรม

ท่ีก าหนดไว ้

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ หน่วยที่ 2 เร่ือง เส้น   พบว่านักเรียนสามารถใช้เส้นในการ

สร้างสรรคผ์ลงานไดห้ลากหลายมากข้ึน  สังเกตจากการร่างภาพ  และการตดัเส้น  ผูว้จิยัคอยแนะน า  

กระตุน้วธีิการสร้างเส้นแบบใหม่ๆ  มีนกัเรียนบางคนอาจจะไม่กลา้  เพราะเป็นวธีิท่ีไม่คุน้เคย  หรือ

กลวังานเสียได ้ ไม่สามารถปฏิบติังานตามเวลาท่ีก าหนด  และสุดทา้ยนกัเรียนสามารถสร้างสรรค์

ผลงานได้เป็นอย่างดี  และสร้างสรรค์  น าหลักการจดัภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น  การ

ประสานกนัของภาพมาใชเ้พื่อใหดู้น่าสนใจ 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ หน่วยที่ 3 เร่ือง สี   พบวา่นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ภาพผลงาน

ไดดี้ข้ึน  ตามอารมณ์ความรู้สึกของตน  และน าไปสู่การพฒันาผลงาน  โดยการน าเทคนิควิธีการไป

ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน  และยงัอภิปรายเก่ียวกบัสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ได ้ และสามารถ

เลือกใชสี้ตามวรรณะท่ีตนเองชอบได ้ อีกทั้งบางส่วนยงัน าความรู้เร่ืองจุดและเส้นมาผนวกเขา้กบั

งานช้ินน้ีอีกดว้ย  และสามารถน าหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์  เช่น  การสร้างบรรยากาศ  จงัหวะ

ไปใชใ้นการสร้างสรรค ์ และสามารถปฏิบติังานทนัตามเวลาท่ีก าหนด 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ หน่วยที่ 4 เร่ือง รูปร่างรูปทรงและพื้นที่ว่าง  พบว่า  นักเรียน

สามารถปฏิบติักิจกรรมได้ด้วยตนเอง  สามารถน าส่ิงท่ีสอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั

ผลงานของตนเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ สามารถบรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้  เร่ืองการจดัระยะ  

ความลึก  น ้ าหนกัแสงเงาในภาพได ้ นกัเรียนบางคนไม่กลา้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เพราะเน่ืองจาก

การใชเ้ทคนิคท่ีไม่คุน้เคย  กลวังานเสีย  ผูว้ิจยัตอ้งคอยแนะน าและสอน  เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามเวลาท่ี

ก าหนด และน าผลการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์มาปรับใชใ้นการสร้างสรรคข์องตนได ้

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ หน่วยที่ 5 เร่ือง  พื้นผิว   พบว่านักเรียนสามารถสร้างพื้นผิว

เลียนแบบธรรมชาติได ้โดยใชท้ศันธาตุต่างๆ  และน าหลกัการจดัภาพมาใชใ้นผลงานหรือการจดั

องคป์ระกอบศิลป์ อีกทั้งสามารถน าความรู้จากการวิเคราะห์ภาพของศิลปินหรือผลงานอ่ืนมาใชใ้น

การสร้างสร้างสรรค ์ และสามารถปฏิบติังานภายในเวลาท่ีก าหนด 

แผนการจัดกจิกรรมศิลปะ หน่วยที ่6 เร่ือง ทศันธาตุสร้างงานศิลป์ พบวา่  นกัเรียนสามารถ

มีความเขา้ใจ  เน้ือหากิจกรรมศิลปะ  นกัเรียนสามารถใช้ทศันธาตุต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลงานได้

อย่างสร้างสรรค์  และน าเทคนิควิธีการท่ีผูว้ิจยัสอนมาประยุกต์ใช้ในผลงานของตนได้  และ

ปฏิบติังานภายในเวลาท่ีก าหนด   
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แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ หน่วยที่ 7 เร่ือง งานศิลป์สร้างสรรค์  พบว่า  นักเรียนรู้จกัใช้

ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ผลงาน  และสามารถน าหลกัการจดัภาพมาจดัองค์ประกอบศิลป์  และ

เทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของตนเองได ้ และสามารถปฏิบติังานภายใน

เวลาท่ีก าหนด 

สรุปผล  นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาและกิจกรรมศิลปะ  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานโดย

น าทศันธาตุมาใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ สามารถน าหลกัการจดัภาพมาใชใ้นการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

และปฏิบัติงานภายในเวลาท่ีก าหนด  อีกทั้ งนักเรียนน าผลการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์สู่การ

สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  ทั้งวิธีการและแนวคิดของผลงาน  ในแผนกิจกรรมหน่วยท่ี  1 และ  2 

นกัเรียนใช้เวลาคิดนาน  สนใจแต่ตวัอย่างผลงาน ท าให้ส่งผลต่อการปฏิบติังาน  และบางเทคนิค

วิธีการไม่คุน้ชินหรือไม่เคยท า  และกลวังานเสีย  ผูว้ิจยัคอยให้ก าลงัใจ  สร้างความมัน่ใจ  และ

แนะน า  ในทา้ยท่ีสุดนกัเรียนก็สามารถสร้างผลงานไดอ้ยา่งสร้างสรรคต์ามหวัขอ้ต่างๆไดต้ามปกติ 

ตอนที่  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน   โดยใช้กิจกรรมศิลปะตาม

แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่4 

  ผูว้ิจยัไดน้ าผลทดลองไปวิเคราะห์  เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั
เรียนด้วยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  เร่ือง
องค์ประกอบศิลป์  จากผลการประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบว่าหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
ดงัตารางท่ี 6  
ตารางท่ี 6  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรมศิลปะตาม
แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ส าหรับ นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลการเรียนรู้ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม 
ผลคะแนนเฉลีย่ 

t p 
�̅� S.D. 

ก่อนเรียน 32 20 13.19 1.65 
11.16* 0.00 

หลงัเรียน 32 20 17.06 1.50 

*มีระดบันยัส าคญัท่ี .05 
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 จากตางรางท่ี 6  พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลงัใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหก

ใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมติฐานขอ้ท่ี 2  ท่ี

ก าหนดไว ้ โดยนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  13.19  คะแนน และ 17.06  

คะแนนตามล าดบั  และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนสอบหลงั

เรียนของนกัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานของ

การวจิยัขอ้ท่ี 2 

ตอนที่ 3 ผลประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

เร่ืององค์ประกอบศิลป์  โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง

ทัศนศิลป์ 

ผูว้ิจยัได้น าผลการทดลองไปวิเคราะห์  เพื่อประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  มีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี  1)ผลงานตรงตามหวัขอ้ท่ีก าหนด  2)การ

สร้างสรรค ์ 3)องคป์ระกอบศิลป์  และ 4)การส่งงานตรงเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 7  ผลการประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  ตามแผนกิจกรรมศิลปะ (n = 32) 
ล าดับ กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ

ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์ 

�̅� S.D. ระดับ

คุณภาพ 

1 จุด 14.63 1.56 ดี 

2 เส้น 15.00 1.76 ดี 

3 สี 15.31 2.42 ดี 

4 รูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง 16.75 1.74 ดีมาก 

5 พื้นผวิ 16.38 2.00 ดีมาก 

6 ทศันธาตุสร้างงานศิลป์ 16.31 1.45 ดีมาก 

7 งานศิลป์สร้างสรรค์ 16.81 1.42 ดีมาก 

ภาพรวมของผลงานกจิกรรมศิลปะ 15.88 1.76 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 7  ผลการประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด
หมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า  ภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดบัดีมาก  (�̅� = 15.88,S.D. = 1.76) เม่ือ
พิจารณาเป็นแต่ละกิจกรรมพบวา่  หน่วยท่ี 1 เร่ือง จุด  อยูใ่นระดบัดี  (�̅� = 14.63,S.D. = 1.56 หน่วย
ท่ี 2 เร่ือง เส้น  อยู่ในระดับดี  (�̅� = 15.00,S.D. = 1.76)  หน่วยท่ี 3 เร่ือง สี  อยู่ในระดับดี  (�̅� =  
15.31,S.D. = 2.42)  หน่วยท่ี 4 เร่ือง รูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีว่างพื้นผิว  อยู่ในระดบัดีมาก  (�̅� =  
16.75,S.D. = 1.74)  หน่วยท่ี 5 เร่ืองพื้นผิว  อยู่ในระดบัดีมาก  (�̅� = 16.38,S.D. = 2.00)  หน่วยท่ี 6 
เร่ืองทศันธาตุสร้างงานศิลป์  อยูใ่นระดบัดีมาก  (�̅� =  16.31,S.D. =1.45 )  หน่วยท่ี 7 เร่ืองงานศิลป์
สร้างสรรค ์ อยูใ่นระดบัดีมาก  (�̅� = 16.81,S.D. = 1.76 )  ตามล าดบั 
ภาพที ่11  แผนภูมิเส้นแสดงผลการประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากกจิกรรมศิลปะตาม
แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ส าหรับ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิเส้นแสดงผลการประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  พบวา่  ตั้งแต่กิจกรรมท่ี 

4 5 6 และ 7  มีผลคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  และมีคะแนนเฉล่ียดงัน้ี กิจกรรมท่ี 4 = 16.75 
กิจกรรมท่ี 5 = 16.38 กิจกรรมท่ี 6 = 16.31 และกิจกรรมท่ี 7 = 16.81 ตามล าดบั  ซ่ึงกิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  สามารถเพิ่ม
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้  อีกทั้งน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาทศันศิลป์   
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ตอนที ่4  ความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  โดยใช้กจิกรรม

ศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์ 

ผูว้ิจยัน าผลการทดลองจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด

หมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  เ ร่ืององค์ประกอบศิลป์  ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 มาวเิคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงไดผ้ลตามตารางท่ี  17  ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 8  ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 
 

ล าดับ 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D. 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ล าดับที ่

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1 
เน้ือหาท่ีเรียนมีความต่อเน่ือง

และเป็นล าดบัขั้นตอน 
4.47 0.56 มาก 6 

2 
เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
4.47 0.66 มาก 6 

3 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
4.72 0.57 มากท่ีสุด 2 

4 

ครูมีการอธิบายแต่ละกิจกรรม

อยา่งชดัเจน  และมีการสรุป

อภิปรายระหวา่งครูกบั

นกัเรียน 

4.81 0.46 มากท่ีสุด 1 

สรุปด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.62 0.56 มากท่ีสุด 1 

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน  

5 
บรรยากาศในการเรียนมีความ

สนุกสนานเป็นกนัเอง 
4.28 0.72 มาก 7 

6 
การจดักิจกรรมมีความ

น่าสนใจและไม่น่าเบ่ือ 
4.56 0.66 มากท่ีสุด 3 

7 

หอ้งเรียนเยน็สบาย  อากาศ

ถ่ายเท  สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

4.50 0.79 มาก 5 

สรุปด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 4.45 0.72 มาก 3 
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ตารางท่ี 9  ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  (ต่อ) 
 

ล าดับ 
รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D. 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ล าดับที ่

ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

8 

ตวัอยา่งผลงานในแต่ละ

กิจกรรมมีความเหมาะสมกบั

วยัของนกัเรียน 

4.56 0.66 มากท่ีสุด 3 

9 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมมี

ความครบถว้นเพียงพอต่อ

นกัเรียน 

4.53 0.71 มากท่ีสุด 4 

สรุปด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน 4.55 0.68 มากท่ีสุด 2 

ด้านการประเมิน  

10 
นกัเรียนมีความพึงพอใจกบั

วธีิการวดัและประเมินผล 
4.53 0.75 มากท่ีสุด 4 

สรุปด้านการประเมิน 4.53 0.75 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.54 0.65 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี  17  ความพึงพอใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ท่ี

มีต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  พบวา่โดยภาพรวม
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (�̅� =4.54,S.D.= 0.65) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ขอ้ท่ี  4  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้  (�̅� =4.62,S.D.= 0.56 )  
อยู่ในระดับมากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาด้านบรรยากาศการเรียนการสอน (�̅� 
=4.55,S.D.= 0.68 )  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ดา้นต่อมาด้านการประเมิน (�̅� =4.53 ,S.D.= 0.75) อยู่ในระดบั  มากท่ีสุดเช่นเดียวกนั  และด้าน
บรรยากาศการเรียนการสอน (�̅� =4.45 ,S.D.= 0.72 )  
 ระดบัความพึงพอใจด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้  พบว่า  ครูมีการอธิบายแต่ละ
กิจกรรมอยา่งชดัเจน  และมีการสรุปอภิปรายระหวา่งครูกบันกัเรียน  (�̅� =4.81 ,S.D.= 0.46 ) อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  (�̅� =4.72 ,S.D.= 0.57 ) อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความเหมาะสม  (�̅� = 4.47,S.D.=  0.66)  อยูใ่นระดบัมาก  
และเน้ือหาท่ีเรียนมีความต่อเน่ืองและเป็นล าดบัขั้นตอน  (�̅� = 4.47,S.D.= 0.56 ) อยู่ในระดบัมาก
ตามล าดบั 
 ระดบัความพึงพอใจดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน  พบวา่ ตวัอยา่งผลงานในแต่ละ
กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  (�̅� =4.56 ,S.D.= 0.66)  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมมีความครบถว้นเพียงพอต่อนกัเรียน (�̅� =4.53 ,S.D.= 0.71) อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดตามล าดบั   
 ระดบัความพึงพอใจด้านการประเมิน  พบว่า  นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัวิธีการวดั
และประเมินผล (�̅� = 4.53,S.D.= 0.75) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 ระดบัความพึงพอใจดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน  พบวา่ การจดักิจกรรมมีความ
น่าสนใจและไม่น่าเบ่ือ  (�̅� = 4.56,S.D.= 0.66) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาห้องเรียนเยน็สบาย  
อากาศถ่ายเท  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย(�̅� = 4.50,S.D.= 0.79) อยูใ่นระดบัมาก  และบรรยากาศ
ในการเรียนมีความสนุกสนานเป็นกนัเอง  (�̅� = 4.28,S.D.=0.72)   อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะ  พบวา่  นกัเรียนมีความสุข และสนุกสนานในวิชาน้ี  และอยากเพิ่มเวลา
ใหม้ากข้ึนในการปฏิบติัหรือท ากิจกรรม  เพราะเวลาท่ีใชค้่อนขา้งจ ากดัและนอ้ย  จากนั้นผูว้จิยัไดท้  า
การสัมภาษณ์นกัเรียนหลงัการใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์  ดงัตวัอยา่งขอ้ความ ดงัน้ี 
 คนท่ี 1  “การสอนแปลกใหม่จากเดิมท่ีเรียนมาครับ  มีกิจกรรมมากมาย ตวัอยา่งผลงาน
สวยๆและแปลกแบบไม่เคยดูมาก่อนครับ  ท าใหอ้ยากเรียนวชิาน้ีมากข้ึนครับ” 
 คนท่ี  2  “ตวัอย่างภาพท่ีครูน ามาสอน แปลกตา บางภาพผมไม่เคยเห็นเลย และไม่รู้
ท่ีมาของภาพเลย  ท าใหผ้มรู้สึกต่ืนเตน้ สนุก  และไดส้ร้างงานแบบใหม่ๆ ” 
 คนท่ี  3  “การวิเคราะห์ภาพท าให้หนูได้ความรู้เยอะข้ึนเลยคะ หนูคิดว่าสามารถน า
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นรายวชิาศิลปะและวชิาอ่ืนๆไดค้่ะ  อุปกรณ์ครูก็เตรียมใหเ้ยอะมาก” 
 คนท่ี  4  “การสนุกสนาน  คุณครูมีความรู้ให้มากมายมาเล่าให้ฟังค่ะ  ครูมีตวัอยา่งภาพ
มาใหดู้ทุกชัว่โมง ดูจนตาหลายเลยค่ะ  ทั้งสวย ทั้งแบบท่ีไม่เคยเห็น” 
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 คนท่ี  5  “ครูคอยแนะน าเทคนิคในงาน  และใหก้ าลงัใจเวลาหนูไม่เขา้ใจหรือไม่มีความ
มัน่ใจ ครูบอกใหห้นูท า บอกวา่หนูท าได ้หนูจะมัน่ใจในการวาดรูปค่ะ จนวาดออกไดดี้ทีเดียว” 
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บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง  “  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  และ

ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ ”  โรงเรียนดวงวภิา  กรุงเทพฯ เป็นการ
วจิยัเชิงทดลองและพฒันา (Research and Development) เพื่อนกัเรียนน าไปใชใ้หเ้กิดการเรียนรู้ และ
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปใช้กบัการเรียนวิชาทศันศิลป์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ 
โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 

1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ ก่อนและหลงัเรียนดว้ย
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

3.เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืององค์ประกอบศิลป์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

               ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ กิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบั
การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 
               ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
       1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  2.ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  3.ความพึงพอใจ 
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ระยะเวลาในการทดลอง 

  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง
สัปดาห์ละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 14 คาบเรียน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
 1.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วิเคราะห์ทางทัศนศิลป์ ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการสอนศิลปะ และด้านการวิจารณ์ทาง
ทศันศิลป์ 
 2.แผนกิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  
เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 

3.แบบประเมินการสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากผลงาน 
4.แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบ

ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
5.แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบั

การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.วเิคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง  (IOC) 
2.วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนกิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ

วิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้คือ 80/80 โดยใช้
สูตร E1/E2 

3.หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน จาก
การเรียนด้วยกิจกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ือง 
องค์ประกอบศิลป์โดยน าไปค านวณหาค่ามชัฌิมาเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)ของกลุ่มทดลอง 

4.เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน โดยการทดสอบค่าท่ี (t - test) แบบ Independent 
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5.ประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ด้วยแบบ
ประเมินผลงานศิลปะ 

6.วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะ ตาม
แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์ ใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย
เลขคณิต  �̅�  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้
 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระศิลปะ และความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวก
หกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์   โรงเรียนดวงวภิา  สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ โรงเรียนดวง
วภิา กรุงเทพฯ ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (E1/E2)  คือ  80.31/ 85.31  ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด
หมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ โดยผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.19 และผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 17.06 เท่ากบั และค่า t- test เท่ากบั 11.16* 
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3.ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  หลงัการใช้
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์   
ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.88  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.76  และค่าเฉล่ีย ร้อยละ 80.31   
 4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54  และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.65 และนกัเรียนมีพฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนรู้ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
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อภิปรายผล 

ในการวจิยัเร่ือง “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์   และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์” สามารถน าไปสู่ผลการอภิปรายได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการวิจัย  กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวพ้บว่ามีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ระหว่างเรียน(E1)เท่ากับร้อยละ 80.31 และผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้หลงัเรียน(E2)เท่ากบัร้อยละ 85.31 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้ง
ไวคื้อ 80/80 

 กิจกรรมศิลปะผูเ้รียนมกัจะยึดติดว่าวิชาศิลปะตอ้งวาดรูปเพียงอย่างเดียว ซ่ึงในกิจกรรม
ศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  มีการ
สอดแทรกการวจิารณ์ศิลปะลงไป หรือการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์อนัจะท าใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระผา่นการมองเห็น และตดัสินผลงานจากประสบการณ์ของตนเอง จะช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการรับรู้ทางวตัถุต่างๆทั้งในธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดง่้าย  และเพื่อให้นกัเรียนใช้
กระบวนการคิดตามหลกัหมวกหกใบ ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนไดใ้ช้ความคิดในการวิเคราะห์  ท าให้
ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นหลายแง่มุม  และแสดงความรู้สึกของตนเองอยา่งเปิดเผย    เพื่อ
น าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน อีกทั้งยงัจะช่วยใหน้กัเรียนมีความคิดรอบคอบอนัจะน าไปสู่การสร้าง
ผลงานท่ีสวยงาม ท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์ มีเอกภาพ และความสมดุลมากข้ึน  และนกัเรียนได้
ศึกษาและปฏิบติัตาม จุดประสงค ์ขอ้ค าถามและค าช้ีแจงจากกิจกรรมศิลปะตามขั้นตอนเป็นไปตาม
แบบแผนกระบวนการท่ีวางไว ้ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจและการ
น าไปประยุกตใ์ช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในรายวิชาทศันศิลป์  ท าให้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวลา  ศาลิโกเศศ (2552:  บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยการสอนแบบใช้
เอกสารประกอบการเรียนและการสอนแบบปกติ  การศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทศันศิลป์  หน่วย
ท่ี 1  การเขียนภาพระบาย หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เท่ากบั  84.83  
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพ  เท่ากบั  85.01/84.83  เช่นเดียวกับ
งานวิจยัของดวงพร วิฆเนศ (2557:  บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย 
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วิชาองคป์ระกอบศิลป์ 1 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวจิยัพบวา่  บทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย วชิาองคป์ระกอบศิลป์ 1 มี
คุณภาพตามเกณฑ์ของผูเ้ช่ียวชาญในระดบัดีมาก และสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้  และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสิทธินันท์  รุ่งทวีทรัพย ์(2559:  บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเร่ือง  การพฒันากิจกรรมศิลป
วิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าส าหรับนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ผลการวิจยัพบว่า  กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80) สูงกวา่เกณฑ ์คือ 
82.03/84.60  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนวฒัน์  กนัภยั (2554:  บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาเร่ือง การ
น าเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพฒันาการคิดขั้นสูงของ
นกัเรียนสาขาวชิาศิลปศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ผลการวจิยัพบวา่ 1)ดา้นวตัถุประสงคค์วรก าหนดให้
นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะโดยบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆได ้2)
ด้านเน้ือหาสาระต้องบูรณาการความรู้ด้านศิลปวิจารณ์ให้เ ช่ือมโยงกับศาสตร์ต่างๆ เช่น
ประวติัศาสตร์ศิลป์ ปรัชญา และหลกัการทางศิลปะ 3)ดา้นกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน 
ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น เนน้ใหเ้กิดสังคมการวิจารณ์ในชั้นเรียน 4)
ดา้นวิธีสอนควรใหน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอยูต่ลอดเวลา มีการใช้
รูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดของนักศึกษา เช่น การสอนมโนทศัน์ การสอน
กระบวนการสืบสอบและหาความรู้เป็นกลุ่ม การสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ส่ือท่ีใช้
ประกอบการสอน ไดแ้ก่ผลงานจริง และบทวิจารณ์งานศิลปะ 5)ด้านการวดัและประเมินผลควร
ประเมินความสามารถในการแสดงออกทางความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ผ่านการพูด
ปากเปล่าและงานเขียนวิจารณ์ศิลปะ โดยผูส้อนสร้างเคร่ืองมือการประเมินการวิจารณ์โดยตั้งเกณฑ์
ยดึตามกระบวนการคิดขั้นสูงไดแ้ก่ ขั้นการประยุกต,์ ขั้นการวิเคราะห์, ขั้นการประเมินผล จนถึงขั้น
การสร้างความรู้ 6)ดา้นผูส้อนควรมีลกัษณะของนกัจดัอภิปราย เป็นผูฟั้งท่ีดี และรู้จริงในเร่ืองศิลป
วจิารณ์ 7)ดา้นผูเ้รียนควรมีลกัษณะของผูแ้สดงความคิดเห็น และผูฟั้งท่ีดี 8)บรรยากาศการเรียนการ
สอนควรมีการจดัการเรียนการสอนควรมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการสัมมนาใน
บรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง นอกจากน้ีนกัศึกษาสาวิชาศิลปศึกษาตอ้งมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่หลงัเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ
ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากับ 13.19 คะแนน  มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.65  และผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย (�̅�) เท่ากบั 17.06  และมี
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.50 ก่อนเรียนเท่ากบั  1.50  ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากบั 11.16 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  สืบเน่ืองมาจากเน้ือหาภายใน
กิจกรรมศิลปะมีการวิเคราะห์ภาพซ่ึงท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั เทคนิค วิธีการ แรงบนัดาลใน
การสร้างผลงานนั้นๆ ท าให้นักเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ อีกทั้งส่ือ
ภาพประกอบ บางภาพนกัเรียนไม่เคยเห็น จึงรู้สึกต่ืนเตน้และอยากรู้ขอ้มูลภาพนั้นๆ จึงเกิดความ
สนใจ และท าใหต้ั้งใจเรียน และมีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการซกัถามอยา่งอิสระตามหวัขอ้นั้นๆ 
และตามความสนใจ  กิจกรรมศิลปะมีเน้ือหาเร่ืององคป์ระกอบศิลป์  ประกอบดว้ยเร่ือง  ความหมาย
ขององค์ประกอบศิลป์  ทศันธาตุและหลกัขององค์ประกอบศิลป์ ผ่านการเรียนตามขั้นตอนทั้ง  4  
ขั้นตอน ซ่ึงในกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  ใน
กิจกรรมศิลปะน้ีนกัเรียนจะไดว้เิคราะห์ทางทศันศิลป์  และน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง
โดยใช้เทคนิคตามท่ีตอ้งการหรือตามถนดั  และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานของนกัเรียนจึงส่งผลใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนตามล าดบั   
 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลภาวนั  บวัเทศ (2557:  บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทศันศิลป์  เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานีในชุดกิจกรรมการ
สอน  ผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการสอนวิชาทศันศิลป์  เร่ืองภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  จงัหวดัปทุมธานีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ชญาณิศวร์ ยิ้มสวสัด์ิ (บทคดัย่อ:  
2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชเ้ทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เพื่อพฒันากระบวนการคิดของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั อ าเภอเมืองเชียงใหม่ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ผลการใชเ้ทคนิคหมวกความคิด 6 ใบในการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนตามกระบวนการคิด
ของ Bloom และเพื่อประเมินกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี พบว่าผลการเรียนรู้
หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญของสถิติท่ี .05 และผลการประเมิน
กระบวนการคิดจากการเขียนสะทอ้นความคิดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่กระบวนการ
คิดของนกัเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัดี และกระบวนการคิดของส่วนใหญ่สามารถสะทอ้นคิดให้สูง
กวา่กระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน         

 3.  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์
ผลงานทางทศันศิลป์ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการ
วิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององค์ประกอบศิลป์  แสดงให้เห็นถึงผลคะแนนการประเมินผลงาน
ทศันศิลป์ช้ินสุดทา้ยของนกัเรียน  มีระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  16.81  
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และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั  1.42  และในภาพรวมมีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.88  
ซ่ึงอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.76 ผลประเมินการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในกิจกรรมท่ี 1,2,3 และ 4 มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง  โดยท่ีกิจกรรมท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.63  คะแนน  กิจกรรมท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 15 คะแนน  กิจกรรมท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.31 คะแนน และกิจกรรมท่ี 4 มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 16.75 คะแนน  เป็นคะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมศิลปะมีการ
สร้างสรรค์ทางเทคนิคตามถนัด  เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา โดยผ่านการ
วิเคราะห์ทางทศันศิลป์และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้และประยุกตใ์นการสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองในรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการน าเสนอ  แต่ในกิจกรรมท่ี 5 และ 6  มีผลคะแนนเฉล่ียลดลง มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 16.38 และ 16.31 ตามล าดบั  ผลสืบเน่ืองมาจากการสร้างสรรคข์องนกัเรียนยงั
ท าตามแบบท่ีครูยกตวัอยา่ง  ไม่มีการสร้างสรรคเ์พิ่มเติมหรือผา่นกระบวนการคิดส่งผลให้รูปแบบ
เหมือนและซ ้ ากนั  และยงัขาดความสวยงามในการสร้างสรรค ์ นกัเรียนใชท้ศันธาตุไม่หลากหลาย
หรือไม่ครบถ้วน  และบางส่วนมีการจดัภาพท่ีขาดเอกภาพ  ขาดจุดเด่น  และขาดความกลมกลืน  
ส่งผลให้คะแนนลดลง  แต่ในกิจกรรมท่ี 7 พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน มีผลคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 16.81 คะแนน สืบเน่ืองมากจากนกัเรียนปรับตวัและใช้กระบวนการคิด  มีการใชท้ศันธาตุ 
และการจดัภาพท่ีน่าสนใจ มีการสร้างจุดเด่น จึงท าให้ผลงานศิลปะมีความสวยงาม ในส่วนท่ี
นกัเรียนไดค้ะแนนนอ้ย  หน่วยท่ี 1 เร่ืองจุด เน่ืองมาจากผลงานไม่ตรงตามหวัขอ้ท่ีก าหนด  อีกทั้งยงั
ขาดรายละเอียด  การจดัองค์ประกอบศิลป์นั้นยงัขาดเอกภาพ ไม่มีการสร้างจุดเด่น และส่งงานไม่
ตรงเวลา จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้คะแนนน้อย หน่วยท่ี 2 เร่ืองเส้น พบว่า นักเรียนมีคะแนนน้อย  
เน่ืองมาจากใช้ทศันธาตุไม่หลากหลาย ผลงานคลา้ยกบัตวัอย่าง และผลงานขาดความสมดุล แต่มี
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนเต็ม  เน่ืองจากมีการใชเ้ทคนิคในการสร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิม  ผลงานมี
รายละเอียดและมีความสวยงาม มีเอกภาพและจุดเด่น และมีความรับผิดชอบส่งงานตามเวลาท่ี
ก าหนด  หน่วยท่ี 3 เร่ืองสี  นกัเรียนมีคะแนนนอ้ย เน่ืองจากผลงานขาดความสวยงาม  รายละเอียด 
ส่วนการจดัองคป์ระกอบศิลป์นั้นคลา้ยกบัตวัอยา่ง  ใชท้ศันธาตุไม่หลากหลาย และขาดจุดเด่นและ
เอกภาพ และส่วนท่ีนักเรียนมีคะแนนเต็ม เน่ืองมาจากผลงานตรงตามหัวขอ้ท่ีก าหนด ผลงานมี
รายละเอียด มีการสร้างจุดเด่น และเอกภาพ  มีความรับผิดชอบ  หน่วยท่ี 4 เร่ืองรูปร่างรูปทรงและ
พื้นท่ีวา่ง   นกัเรียนมีคะแนนเตม็ เน่ืองมาจากรู้และเขา้ใจ สามารถท าผลงานไดต้รงตามหวัขอ้  มีการ
ใช้เทคนิคในการสร้างสรรคห์ลากหลาย  ผลงานมีรายละเอียดและประณีต  มีการจดัองค์ประกอบ
ศิลป์ โดยเนน้จุดเด่น เอกภาพ และความกลมกลืน และมีความรับผดิชอบส่งงานตรงเวลา  หน่วยท่ี 5 
เร่ืองพื้นผิว  นกัเรียนไดค้ะแนนเต็ม เน่ืองมาจากการสร้างสรรค์มีความแปลกใหม่ ผลงานมีความ
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สวยงาม มีการจดัองค์ประกอบศิลป์ตามหลกัการจดัภาพ  มีจุดเด่นในผลงาน เอกภาพ และความ
สมดุล และมีความรับผิดชอบ หน่วยท่ี 6 เร่ืองทศันธาตุสร้างงานศิลป์  นักเรียนได้คะแนนเต็ม 
เน่ืองมาจากสามารถสร้างผลงานไดต้รงตามหวัขอ้  มีการน าเทคนิคมาใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ ผลงาน
มีความสวยงาม มีการจดัองค์ประกอบศิลป์ตามหลกัการจดัภาพ  มีจุดเด่นในผลงาน ความสมดุล 
และความรับผิดชอบ  หน่วยท่ี 7 เร่ืองงานศิลป์สร้างสรรค์  นกัเรียนไดค้ะแนนเต็ม เน่ืองมาจากการ
สร้างสรรค์มีความแปลกใหม่ ผลงานมีรายละเอียดและมีความสวยงาม  มีการใช้ทัศนธาตุท่ี
หลากหลายครบถว้น  และมีการจดัภาพตามองค์ประกอบศิลป์  สามารถส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด 
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังมีขอ้จ ากัดด้วยวสัดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้มากมาย 
บางอย่างเกินความจ าเป็น และบางครอบครัวไม่สนบัสนุนให้นกัเรียนซ้ือเพื่อน ามาประกอบการ
เรียน ส่งผลให้ไม่สามารถใชเ้ทคนิค หรือวสัดุท่ีหลากหลายไดเ้ท่าท่ีควร และเน่ืองจากวิชาน้ีไม่ใช่
วิชาหลักในการเรียนจึงท าให้ไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากผูป้กครอง และปัญหาน้ีก็ส่งผลต่อ
คะแนน รายการประเมินการสร้างสรรค์ท าให้มีคะแนนต ่า และผลสรุปคุณภาพในการประเมิน
รายบุคคลคนนั้นพบวา่ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีและดีมากเป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้กิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  สามารถส่งผลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของ
นกัเรียนทางดา้นแนวคิด  วิธีการ  และแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน  ตลอดจนเขา้ใจและ
เห็นคุณค่า การพฒันาการเรียนในรายวิชาศิลปะ  และการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งมี
ประโยชน์  แสดงว่ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  มี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนิตย ์ เพียรมณีวงค(์2556:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแบบ
ฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ผลการวิจยัพบว่า 1.แบบฝึก
ทกัษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนักเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี 4 พบวา่การสร้างผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียนหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ในภาพรวม อยูใ่นระดบัท่ีดีมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 9.76 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.37  
 4.  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการเรียนดว้ยกิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์มากท่ีสุด  ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียดงัน้ี (�̅�) เท่ากบั 4.54 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.65 นกัเรียนมีความ
พึงพอใจใน 3 ล าดบัแรกคือ 1.ครูมีการอธิบายแต่ละกิจกรรมอย่างชดัเจน  และมีการสรุปอภิปราย
ระหว่างครูกับนักเรียน  2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับวยัของนักเรียน  3. การจัด
กิจกรรมมีความน่าสนใจและไม่น่าเบ่ือ  และตวัอย่างผลงานในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกบั
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วยัของนักเรียนเป็นล าดับขั้นตอน  โดยมีค่าเฉล่ีย (�̅�)  เท่ากับ 4.81 , 4.72 , 4.56 , 4.56 และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.46 , 0.57 0.66 และ 0.66 ตามล าดบั ทั้งน้ีเพราะไดรั้บการพฒันา
อย่างเป็นระบบหลายขั้นตอน การจดักิจกรรมน่าสนใจมีความสนุกสาน  มีความหลากหลายและ
แปลกใหม่  ท าให้เกิดอิทธิพลและสามารถท่ีจะจูงใจให้นกัเรียนสนใจท่ีจะเรียนในกิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ เม่ือนกัเรียนไดท้  าการศึกษาและปฏิบติั
แลว้จะเห็นได้ว่า  เน้ือหาในกิจกรรมท่ีท าความเขา้ใจไดง่้าย  มีค  าช้ีแจงตามขั้นตอนกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งละเอียด  และมีภาพประกอบตวัอยา่งการปฏิบติัของกิจกรรมในแต่ละบทเรียน ซ่ึงส่งผล
ต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน  และน าไปสู่ความพึงพอใจในกิจกรรมศิลปะ   

สอดคลอ้งกบัสุรีพร เขียวสมบติั (2558:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ร่วมกบัเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เร่ือง อาหารกับการด ารงชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก  และปิยะพงษ ์ ทรงประวติั  (2557:บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษา
เร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
ภาพวาด  ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการพฒันาการเรียนรู้พบว่านกัเรียนมี
ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทศันศิลป์อยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.ครูผูส้อนท่ีจะน ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนนั้น  ควรเลือกใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัวยั  เพราะในแต่ละ
ช่วงวยัมีทักษะและพฒันาการต่างกัน ในส่วนระดับประถมศึกษาควรใช้ภาพประกอบนิทาน  
ภาพประกอบส าหรับเด็ก  ภาพกราฟิกส าหรับเด็ก  ท่ีนกัเรียนจะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
  2.ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ทดลองใช้เทคนิควิธีการ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เช่น ใช้เทคนิคการปะติดจากเศษวสัดุและวสัดุ
สังเคราะห์ งานป้ัน งานเคล่ือนไหว  หรือการใช้วสัดุท่ีจะสามารถท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจได้ง่าย  เช่น 
ลูกปัด เม็ดโฟม เชือก กระดาษสี พู่กนัจากดอกไมห้รือกา้นไม ้เป็นตน้ และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาศิลปะ  หรือวชิาอ่ืนๆ   
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 3. กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ควรมีการ
ประเมินหลายรูปแบบ  การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อนร่วมชั้น  และผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมิน  
    
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 ผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยในคร้ังต่อไปส าหรับผู ้ท่ีสนใจในการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  และความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบั
การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
  1.ควรมีการวจิยัและพฒันากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์วตัถุประสงคอ่ื์น นอกเหนือจากความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ อาทิเช่น  
สุนทรียศาสตร์  การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ และการส่ือสารของเด็ก 
 2.ควรมีการวจิยัและพฒันากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ในระดบัมธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ทางการเรียน
ของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  
 3.ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัเน้ือหาอ่ืนๆของงานทศันศิลป์ เช่น การใช้กิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิดหมวกหกใบร่วมกับการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์  เร่ือง  ทัศนศิลป์กับวฒันธรรมไทย  
ประวติัศาสตร์ศิลปะ  กระบวนการคิดขั้นสูง  และการวจิารณ์งานศิลปะ   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

และหนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสูิตร  โพธ์ิเงิน   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  สาขาวชิาการ

ประถมศึกษา 
รองศาสตราจารยว์รัิญญา  ดวงรัตน์   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  ภาควชิาศิลปไทย 
อาจารย ์ ดร.อติยศ  สรรคบุรานุรักษ ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร   
ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ 
1.อาจารยป์ระติมา  ธนัยบูรณ์ตระกูล อาจารยโ์รงเรียนสาธิตศิลปากร 
2.อาจารยทิ์พยกมล   เหมาะสม  อาจารยส์าธิต โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
3.อาจารยพ์ลบั  บุญสวน   อาจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และ  

สังคมศาสตร์  สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  

ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์งานศิลปะ 
4.รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์กุลพิศาล อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดา้นการวิจารณ์งาน
ศิลปะ  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

5.ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า   อาจารยค์ณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาวชิาศิลปศึกษา 

6.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ   อาจารยป์ระจ าสาขาศิลปศึกษา ภาควชิาศิลปะ 
ดนตรี และ นาฏศิลป์ศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาศิลปะ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  และความสามารถในการ

สร้างสรรค์ผลงาน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

โดยใช้กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์ศิลปะ 

ตอนที ่ 1  ขอ้มูลส่วนตวั 
 1.ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………………………… 
 2.เพศ  ( )  ชาย  ( )  หญิง 
 3.อาย…ุ…………………ปี 

4.ประสบการณ์ท างาน 
 4.1  ประสบการณ์เก่ียวกบัการสอนศิลปะ……………………….ปี 

4.2  ประสบการณ์เก่ียวกบัการวจิารณ์ศิลปะ………..……………ปี 
5.ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………… 
6.สถานท่ีท างาน……………………………………………………………………… 

ตอนที ่ 2  โปรดแสดงความคิดเห็นลงในช่องวา่ง 
2.1   วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้กิจกรรมศิลปะควรมีอะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.2   ลกัษณะโครงสร้างของกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  เร่ือง  องคป์ระกอบศิลป์  
โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  ควรมี
องคป์ระกอบอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.3   การน าเขา้สู่บทเรียน  เพื่อเช่ือมโยงสู่เน้ือหา  ควรมีลกัษณะใด 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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2.4   การสร้างประเด็นเพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามรถในการสร้างสรรคผ์ลงาน  ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.5   เน้ือหาในชุดกิจกรรมศิลปะ  ควรประกอบดว้ยหวัขอ้อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.6  การล าดบัเน้ือหา  ควรเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.7   เน้ือหาส่วนใดเป็นหวัใจส าคญัของเร่ือง  องคป์ระกอบศิลป์  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์   
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.8   การเช่ือมโยงเน้ือหาไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียน  ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.9   กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  ควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.10  ส่ือการสอนในกิจกรรมศิลปะแบบใดท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา  เร่ือง  องคป์ระกอบศิลป์  
โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์   
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.11  ส่ือประกอบกิจกรรมศิลปะ  ควรมีอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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2.12  การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ย
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  ควรมีวธีิอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.13  การประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานศิลปะของนกัเรียน  ควรมีวธีิการประเมินอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.14  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
      ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
           อลงกต    ยาวลิะกาศ 
               ทศันศิลปศึกษา 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 

ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์ 

ค าช้ีแจง   โปรดพิจารณาและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม  โดยท า
เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่
ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  เม่ือแน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
  เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน 0 
   เม่ือแน่ใจวา่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
แผนการจดั
กจิกรรม 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ +1 0 -1 

หน่วยท่ี 1 
เร่ือง  จุด 

1.ด้านเน้ือหา     
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน     
1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบและ
การวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน     
2.1 กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวก
หกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.2 กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาใน
บทเรียน 

    

3.ด้านประโยชน์     
3.1 กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย
ข้ึน 

    

4.ด้านส่ืออุปกรณ์     
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
5.ด้านการวดัและประเมนิผล     
5.1 แบบประ เ มินการสร้างสรรค์ผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 

    

5.2แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุด
กิจกรรม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 
ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์   

แผนการจดั
กจิกรรม 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ +1 0 -1 

หน่วยท่ี 2 
เร่ือง  เสน้ 

1.ด้านเน้ือหา     
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน     
1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบ
และการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน     
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวก
หกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาใน
บทเรียน 

    

3.ด้านประโยชน์     
3.1กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน     
4.ด้านส่ืออุปกรณ์     
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
5.ด้านการวดัและประเมนิผล     
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 

    

5.2  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุด
กิจกรรม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 
ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์   

แผนการจดั
กจิกรรม 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ +1 0 -1 

หน่วยท่ี 3 
เร่ือง สี เสน้ 

1.ด้านเน้ือหา     
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน     
1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบ
และการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน     
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวก
หกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาใน
บทเรียน 

    

3.ด้านประโยชน์     
3.1กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน     
4.ด้านส่ืออุปกรณ์     
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
5.ด้านการวดัและประเมนิผล     
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 

    

5.2  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุด
กิจกรรม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 
ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์   

แผนการจดั
กจิกรรม 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ +1 0 -1 

หน่วยท่ี 4 
เร่ือง  
รูปร่าง
รูปทรงและ
พ้ืนท่ีวา่ง 

1.ด้านเน้ือหา     
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน     
1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบ
และการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน     
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวก
หกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาใน
บทเรียน 

    

3.ด้านประโยชน์     
3.1กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน     
4.ด้านส่ืออุปกรณ์     
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
5.ด้านการวดัและประเมนิผล     
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 

    

5.2  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุด
กิจกรรม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 
ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์   

แผนการจดั
กจิกรรม 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ +1 0 -1 

หน่วยท่ี 5 
เร่ือง  
พ้ืนผิว 

1.ด้านเน้ือหา     
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน     
1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบ
และการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน     
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวก
หกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาใน
บทเรียน 

    

3.ด้านประโยชน์     
3.1กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน     
4.ด้านส่ืออุปกรณ์     
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
5.ด้านการวดัและประเมนิผล     
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 

    

5.2  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุด
กิจกรรม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 
ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์   

แผนการจดั
กจิกรรม 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ +1 0 -1 

หน่วยท่ี 6 
เร่ือง  ทศัน
ธาตุสร้าง
งานศิลป์  

1.ด้านเน้ือหา     
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน     
1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบ
และการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน     
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวก
หกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาใน
บทเรียน 

    

3.ด้านประโยชน์     
3.1กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน     
4.ด้านส่ืออุปกรณ์     
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
5.ด้านการวดัและประเมนิผล     
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 

    

5.2  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุด
กิจกรรม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 
ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทัศนศิลป์   

แผนการจดั
กจิกรรม 

รายการประเมนิ ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอ 
แนะ +1 0 -1 

หน่วยท่ี 7 
เร่ือง  งาน
ศิลป์
สร้างสรรค ์

1.ด้านเน้ือหา     
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน     
1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวกหกใบ
และการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน     
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหมวก
หกใบและการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

    

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาใน
บทเรียน 

    

3.ด้านประโยชน์     
3.1กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน     
4.ด้านส่ืออุปกรณ์     
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
5.ด้านการวดัและประเมนิผล     
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรคผ์ลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 

    

5.2  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคลอ้งกบัชุด
กิจกรรม 

    

 
ลงช่ือ………………………………………ผูเ้ช่ียวชาญ 
          (……………………………………) 

                วนั…..…เดือน…….………พ.ศ…………... 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของผู้เช่ียวชาญ 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ค าช้ีแจง   ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแบบประเมิน
คุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง
ความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป 

รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1.รูปร่างแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
     ก.2  ประเภท 
     ข.3  ประเภท 
     ค.4  ประเภท 
     ง.1  ประเภท 

    

2.ขอ้ใดคือความหมายของรูปร่าง 
     ก.เสน้รอบนอกของส่ิงต่างๆมีลกัษณะเป็น 2 มิติ  มีความกวา้งและความยาว 
     ข.เสน้รอบนอกของส่ิงต่างๆมีลกัษณะเป็น 2 มิติ  มีความกวา้งความยาว  และ
ความสูง 
     ค.เสน้รอบนอกของส่ิงต่างๆ เป็น 3 มิติ 
     ง.เสน้รอบรูป 

    

3.ขอ้ใดคือรูปทรง 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

    

4.ขอ้ใดคือรูปร่างธรรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
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รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

5.ขอ้ใดมีรูปร่างคลา้ยรูปสามเหล่ียม 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

    

6.รูปร่างรูปทรง  เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
     ก.รถยนต ์
     ข.แกว้น ้ า 
     ค.พระอาทิตย ์
     ง.พดัลม 

    

7.ขอ้ใดคือความแตกต่างระหวา่งรูปร่างและรูปทรง 
     ก.รูปร่างรูปทรงมี  3 มิติ  มีเพียงความกวา้งและความยาวเท่านั้น 
     ข.รูปร่างมี  3 มิติ  คือ  มีความกวา้งและความยาว  ส่วนรูปทรงมี  3  มิติ  คือ  มี
ความกวา้ง ความยาว และความหนา 
     ค.รูปร่างมี  2 มิติ มีเพียงวามกวา้งและความยาว  ส่วนรูปทรงมี  3  มิติ  คือ  มี
ความกวา้ง ความยาว 
     ง.รูปร่างมี  2 มิติ  มีเพียงความกวา้งและความยาว  ส่วนรูปทรงมี  3  มิติ  คือมี
ความกวา้ง  ความยาว  และความหนาหรือลึก 

    

8.ขอ้ใดคือรูปร่างเรขาคณิต 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

    

9.ขอ้ใดมีความสมัพนัธ์กนัถูกตอ้ง 
ก.สีวรรณะอุ่น – ต่ืนเตน้ 
ข.สีวรรณะอุ่น – เยน็สบาย   
ค.สีวรรณะเยน็ – ร้อนแรง  รุนแรง 
ง.สีวรรณะเยน็ – มัน่คง  
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รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

10.ขอ้ใดคือสีขั้นท่ีทั้งหมด 
ก.สีน ้ าเงิน  สีเหลือง  และสีแดง 
ข. สีสม้  สีเขียว  และสีม่วง 
ค.สีเขียวเหลือง  สีเขียวน ้ าเงิน  และสีม่วงน ้ าเงิน 

       ง.สีเหลือง  สีสม้  สีสม้แดง  และสีแดง 
 

    

11.สีในขอ้ใดอยูไ่ดท้ั้งวรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเยน็ 
     ก. 
 
     ข. 
 
     ค. 
 
     ง. 
 

    

12.                      จากสีเป็นสีวรรณะใด 
ก.สีวรรณะเยน็ 
ข.สีวรรณะอุ่น 
ค.สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 
ง.สีวรรณะกลาง 

    

13.ภาพน้ีใชสี้วรรณะใด 
   ก.สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 
   ข.สีวรรณะกลาง 
   ค.สีวรรณะเยน็ 
   ง.สีวรรณะอุ่น 
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รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

14.เสน้ท่ีปรากฏใกล้ๆ   เด็กผูช้ายคือขอ้ใด 
ก.เสน้ตรง 
ข.เสน้มัน่คง 
ค.เสน้หยดุน่ิง 
ง.เสน้เคล่ือนไหว 

 
 

    

15.สีชนิดใดใหค้วามโปร่งใส 
ก.สีน ้ า 
ข.สีไม ้
ค.สีชอลก์ 
ง.สีเทียน 

 

    

16.จากภาพมะเขือเทศมีรูปร่างเรขาคณิตท่ีพอคือขอ้ใด 
ก.ส่ีเหล่ียม 
ข.วงรี 
ค.วงกลม 

                                              ง.สามเหล่ียม 

    

17.จากภาพ  มีลกัษณะพ้ืนผิวเป็นอยา่งไร 
ก.นุ่ม 
ข.หยาบ แขง็ 
ค.เหลว 
ง.ล่ืนเป็นมนั 

 

    

18.บริเวณท่ีไม่มีอะไรปรากฏในงานทศันศิลป์  เราเรียกวา่ 
     ก.พ้ืนท่ีเรียบ 
     ข.พ้ืนท่ีสวา่ง 
     ค.พ้ืนท่ีวา่ง 
     ง.พ้ืนท่ีโล่ง 
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รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

19.ขอ้ใดเป็นแม่พิมพท่ี์มนุษยส์ร้างข้ึน 
ก.ดอกไม ้
ข.ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
ค.กระดาษ 

       ง.ใบไม ้
 

    

20.ขอ้ใดเป็นผลงานท่ีเกิดจากแม่พิมพธ์รรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 

 
 

    

21.ขอ้ใดคือเทคนิคในการพิมพภ์าพ 
ก.การขดูสี 
ข.การวาดภาพ 
ค.การป้ัน 
ง.การหล่อ 

    

22.ใครก าลงัสนุกกบังานพิมพ ์
ก.อัง่เปาก าลงัวาดรูปทะเล 
ข.ฮีโร่ก าลงัป้ันดินน ้ ามนัเป็นรูปสิงโต 
ค.มีนาฝนสีเทียนบนกระดาษท่ีวางทบัใบไม ้
ง.พลอยสวยก าลงัปาดสีน ้ าชุ่มๆ บนสมุดวาดภาพ 

    

23.ขอ้ใดควรปฏิบติั 
ก.ฉีกกระดาษจากสมุดเล่มใหม่ท่ียงัไม่ไดใ้ชม้าท าแม่พิมพ ์
ข.เก็บและท าความสะอาดเม่ือท างานเสร็จ 
ค.เก็บใบไมจ้ากตน้ไมม้าท างานพิมพ ์
ง.น ายางลบของเพ่ือนมาท าแม่พิมพ ์

    

 

 



 228 
 

รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

24.ขอ้ใดเป็นวสัดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 
ก.กระดาษทิชชู่ 
ข.แม่พิมพใ์บไม ้
ค.ดินน ้ ามนั 
ง.ดินสอ 

    

25.ในการวาดภาพระบายสีไม่ควรท าส่ิงใดก่อน 
ก.ร่างภาพ 
ข.ก าหนดขนาดและสดัส่วนของส่ิงต่าง ๆ 
ค.ระบายสีบนพ้ืนหลงัทั้งหมด 

       ง.เตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 

    

26.เม่ือนกัเรียนปฏิบติังานเสร็จแลว้  ควรปฏิบติัตามขอ้ใด 
ก.เก็บสีไมเ้ขา้กล่อง และเก็บใหพ้น้แสงแดด 
ข.น าดินน ้ ามนัไปตากแดด เพ่ือสะดวกในการป้ัน 
ค.เม่ือใชจ้านสีเสร็จแลว้ ไม่ควรลา้งท้ิงไวแ้ลว้น ามาใชต้่อคร้ังต่อไป 

       ง.เม่ือใชพู้ก่นัเสร็จแลว้ไม่ลา้งท าความสะอาด เก็บใส่กล่องทนัที 

    

27.ส่ิงใดท าใหเ้กิดแสงและเงา 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
 
 

    

28.ขอ้ใดคือแสงท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
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รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

29.เพราะเหตใุดจึงตอ้งมีแสงเงาอยูใ่นภาพวาด 
ก.เพ่ือใหภ้าพเหมือนกบัภาพการ์ตูน 
ข.เพื่อใหภ้าพมีมิติ  สมจริง 
ค.เพื่อใหภ้าพมีลายเสน้ 

       ง.เพ่ือใหภ้าพมีรูปร่างเรขาคณิต 

    

30.ภาพใดแสดงถึงจงัหวะในงานทศันศิลป์ 
ก.                                              ข. 
 
 
 
ค.                                               ง. 

 
 
 

    

31.ภาพใดแสดงถึงจงัหวะในส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
ก.                                              ข. 
 
 
 
ค.                                               ง. 

 
 

 

    

32.ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัภาพน้ี 
ก.ภาพท่ีมีแสงเงาดว้ยลายเสน้ดินสอ 
ข.ภาพท่ีไม่มีแสงเงา 
ค.ภาพลายเสน้ปากกา 
ง.ภาพท่ีใหแ้สงเงาดว้ยสี 
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รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1 

33.ท าอยา่งไรนกัเรียนจึงจะวาดภาพใหดู้มีระยะและความลึกไดอ้ยา่งช านาญ 
ก.ฝึกฝนการระบายสีเทียน 
ข.สงัเกตจากส่ิงแวดลอ้ม  และหมัน่ฝึกฝน 
ค.ลงแสงเงาตามจินตนาการ 

       ง.พยายามเลียบแบบเพื่อนท่ีท าไดดี้ 

    

34.ในการจดัภาพ  นกัเรียนควรค านึงถึงขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก.วสัดุ  อุปกรณ์ 
ข.ความลึก  และความสวยงาม 
ค.ความสมดุล  และเอกภาพในผลงาน 
ง.ระยะ 

    

35.จากภาพ  นกัเรียนคิดวา่ควรเติมส่ิงใดเพ่ือใหภ้าพสมดุล 
ก.พ้ืนหลงั 
ข.รูปร่างรูปทรง 
ค.มิติ   
ง.จินตนาการ 
 

    

36.ถา้นกัเรียนตอ้งการวาดภาพท่ีแสดงถึงบรรยากาศยามค ่าคืน  นกัเรียนจะ
เลือกใชสี้ในขอ้ใด 
      ก.สีวรรณะเยน็ 
      ข.สีวรรณะอุ่น 
      ค.สีวรรณะกลาง 
      ง.สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 
 

    

37.ถา้นกัเรียนจะใชสี้วรรณะอุ่นในภาพวาด  ภาพนั้นน่าจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใดมาก
ท่ีสุด 

ก.ทะเลแสนสวย 
ข.บา้นของฉนัคือพระอาทิตย ์
ค.ในคืนท่ีในตก 
ง.วนัเกิดของฉนั 
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รายการพจิารณา ความคดิเห็น
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

38.การระบายสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็  ควรท าส่ิงใดเป็นขั้นตอนแรก 
ก.ตกแต่งและเก็บรายละเอียดของภาพใหเ้รียบร้อย 
ข.เลือกใชสี้อ่อนทั้งภาพ 
ค.เลือกใชสี้ท่ีไม่มีน ้ าหนกัก่อนลงสีท่ีมีน ้ าหนกั 
ง.เลือกใชสี้ท่ีมีน ้ าหนกัก่อนลงสีท่ีไม่มีน ้ าหนกั 

    

39.ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเปรียบเทียบความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผา่น
งานทศันศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

ก.ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ข.ท าใหไ้ดค้วามคิดใหม่ ๆ 
ค.น ามาปรับปรุงงานของตนเองได ้

       ง.ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 

    

40.ในการวาดภาพใตท้อ้งทะเล นกัเรียนคิดวา่ควรใชสี้วรรณะใดในการระบายสี
มากท่ีสุด 

ก.สีวรรณะเยน็ 
ข.สีวรรณะอุ่น 
ค.สีวรรณะเยน็และสีวรรณะอุ่น 

       ง.สีโมโนโครม 

    

 

 

 

ลงช่ือ………………………………………ผูเ้ช่ียวชาญ 
                         (……………………………………) 

                                 วนั…..…เดือน…….………พ.ศ…………... 
 

 

 



 232 
 
แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของผู้เช่ียวชาญแบบประเมินคุณภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   

เร่ืององค์ประกอบศิลป์  โดยใช้กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทาง

ทศันศิลป์ 

ค าช้ีแจง ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแบบประเมิน
คุณภาพการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  โดยใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องความ
คิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

เม่ือแน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
  เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน 0 
   เม่ือแน่ใจวา่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
 
ขอ้ 
ท่ี 

รายการพิจารณา ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ผลงานตรงตามหวัขอ้ท่ีก าหนด     
2. การสร้างสรรค์     
3. การจดัองคป์ระกอบศิลป์     
4. การส่งงานตรงเวลา     

 
 

 
        ลงช่ือ………………………………………ผูเ้ช่ียวชาญ 
                 (……………………………………) 

                         วนั…..…เดือน…….………พ.ศ…………... 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงานศิลปะ 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

น ้าหนกั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ หมาย
เหต ุ

3 2 1 
1.ผลงานตรง
ตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนด 

2  ผลงานตรงตามหวัขอ้
ท่ีก าหนดให ้

ผลงานไม่ตรงตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดให ้

 

2.การ
สร้างสรรค ์

3 ใชเ้ทคนิค  และ
รูปแบบผลงานแปลก
ใหม่ไม่เหมือนใคร  มี
การใชท้ศันธาตุ  และ
เทคนิค ในการสร้าง
ภาพหลากหลาย  
ผลงานมีรายละเอียด
และมีความประณีต 

ใชเ้ทคนิคแปลกใหม่
แต่รูปแบบเหมือนกบั
ตวัอยา่งหรือผูอ่ื้น  มี
การใชท้ศันธาตุท่ี
หลากหลาย  แต่ใช้
เทคนิคในการสร้าง
ภาพเพียงอยา่งเดียว  
ผลงานมีรายละเอียด
แต่ขาดความประณีต 

ใชเ้ทคนิคและรูปแบบ
เหมือนกบัตวัอยา่ง
หรือผูอ่ื้น  มีการใช้
ทศันธาตุไม่
หลากหลาย  ใชเ้ทคนิค
ในการสร้างภาพ
เหมือนกบัตวัอยา่ง
หรือผูอ่ื้น  ผลงานไม่มี
รายละเอียด  และ
ผลงานไม่มีความ
ประณีต 

 

3.การจดั
องคป์ระกอบ
ศิลป์ 

3 มีการใชท้ศันธาตุต่างๆ 
ครบถว้น  เหมาะสม 
และมีการจดัภาพตาม
หลกัองคป์ระกอบศิลป์  

มีการใชท้ศันธาตุต่างๆ 
ครบถว้น  เหมาะสม 
แต่การจดัภาพขาด
เอกภาพ  จุดเด่น  หรือ
ความกลมกลืน 

มีการใชท้ศันธาตุ แต่
การจดัภาพขาด
เอกภาพ  จุดเด่น  หรือ
ความกลมกลืน 

 

4.การส่งงาน
ตรงเวลา 

2  ส่งผลงานภายในวนั
เวลาท่ีก าหนด 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนด 
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คะแนน ความหมาย 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช ้

ต ่ากวา่ 5 ปรับปรุง 
 

 

 

 

หมายเหตุ    11  คะแนนขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา่น 

ไม่ผา่น 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของผู้เช่ียวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

ค าช้ีแจง   ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแบบประเมิน
คุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องความ
คิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

เม่ือแน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
  เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน 0 
   เม่ือแน่ใจวา่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
ล าดบั ข้อค าถาม ความคดิเห็นของ

เช่ียวชาญ 
ข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ 

+1 0 -1  
ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้     

1 เน้ือหาท่ีเรียนมีความต่อเน่ืองและเป็นล าดบัขั้นตอน     
2 เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความเหมาะสม     
3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน     
4 ครูมีการอธิบายแต่ละกิจกรรมอยา่งชดัเจน  และมีการสรุปอภิปราย

ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
    

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน     
5 บรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนานเป็นกนัเอง     
6 การจดักิจกรรมมีความน่าสนใจและไม่น่าเบ่ือ     
7 หอ้งเรียนเยน็สบาย  อากาศถ่ายเท  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย     

ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน     
8 ตวัอยา่งผลงานในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกบัวยัของ

นกัเรียน 
    

9 วสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมมีความครบถว้นเพียงพอต่อนกัเรียน     

ด้านการประเมนิ     
10 นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัวธีิการวดัและประเมินผล     

              ลงช่ือ………………………………………ผูเ้ช่ียวชาญ 
                         (……………………………………) 

                                 วนั…..…เดือน…….………พ.ศ…………... 
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ภาคผนวก ค 

โครงสร้างกจิกรรมและคู่มือกจิกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง

ทศันศิลป์ 
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คู่มือส าหรับครูผู้สอน 
กจิกรรมศิลปะตามแนวคดิหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 เร่ืององค์ประกอบศิลป์   
 
 

 
 

โดย 
นายอลงกต    ยาวลิะกาศ 
สาขาทศันศิลปศึกษา 
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ค าน า 
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององค์ประกอบศิลป์  จดัท าข้ึนเพื่อใช้ศึกษาและพฒันา จากหลักสูตร
สถานศึกษา  หลกัสูตรแกนกลางมุ่งเน้นให้ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปร่าง รูปทรงและทศันธาตุ
ของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติและงานทศันศิลป์ มีทกัษะพื้นฐานการใช้วสัดุอุปกรณ์ สร้างผลงานเพื่อ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นผลงาน มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และส่งเสริมการเรียนรู้ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  กิจกรรมศิลปะเล่มน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางส าหรับการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  ซ่ึงในกิจกรรมศิลปะ
ประกอบดว้ย  บทบาทของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะ    แผนการจดัการเรียนรู้  ใบความรู้  
และใบงาน  เพื่อส่งเสริมผลการเรียนใหดี้ข้ึนและพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืององค์ประกอบศิลป์ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระทศันศิลป์  ในกลุ่ม
สาระศิลปะ  ซ่ึง ประกอบดว้ย  7 หน่วยการเรียนรู้  ดงัน้ี   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  จุด 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  เส้น 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  สี 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  รูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง  พื้นผวิ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง  ทศันธาตุสร้างงานศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง  งานศิลป์สร้างสรรค์ 
ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทาง

ทศันศิลป์    จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและครูผูส้อน  ท่ีจะสามารถน าไปพฒันาการจดัการเรียน
การสอน  และช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนกัเรียนให้บรรลุการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัของตามหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  อีกทั้งยงัสามารถน าไปปรับใช้กบัการเรียน
การสอนดา้นศิลปะท่ีสูงข้ึนไป  และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไปอีกดว้ย 

 
อลงกต      ยาวลิะกาศ 
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ค าช้ีแจงการใช้กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์  
เร่ืององค์ประกอบศิลป์ ส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  มีดังต่อไปนี ้

1.ครูผูส้อนอ่านค าช้ีแจงเก่ียวกบัรายละเอียดกิจกรรมศิลปะในแต่ละเร่ืองใหเ้ขา้ใจ 
2.อ่านและท าความเขา้ใจกบัล าดบัขั้นการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบ 

ร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์และบทบาทหนา้ท่ีของครูและผูเ้รียน 
3.ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมศิลปะในแต่ละเร่ืองควรศึกษาแผนการเรียนรู้ ในเร่ืองนั้นๆ

ก่อน  เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นวสัดุ อุปกรณ์  ส่ือการเรียนรู้  ใบงาน  เพื่อใหก้ารด าเนินจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไปดว้ยความสะดวก 

4.ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง 
5.ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม 
กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์มีขั้นตอนการจัด

กจิกรรม  4  ขั้นตอน  ดั้งนี้ 
ขั้นท่ี  1  เป็นการรับรู้ทางทศันศิลป์ และแสดงออกทางความคิดตามความรู้สึกของตน 
ขั้นท่ี  2  ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนบรรยายหรือพูดถึงขอ้มูลในเชิงสามญั กลวธีิ และเร่ืองราวของ

ผลงาน  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเป็นท่ียอมรับ 
ขั้นท่ี  3  ขั้นวเิคราะห์  จะเป็นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของผลงาน 
ขั้นท่ี  4  ขั้นสุดทา้ย เป็นขั้นท่ีแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละอิสระ  สามารถน าไป

ต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองต่อไป 
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คู่มือกจิกรรมส าหรับครูผู้สอน 
กจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 เร่ืององค์ประกอบศิลป์   
 

 
รายการ                   

หน้า 
แผนการจดักิจกรรมศิลปะ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  จุด     1 
ใบงานท่ี  1          8
แผนการจดักิจกรรมศิลปะ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  เส้น     10 
ใบงานท่ี  2          17 
แผนการจดักิจกรรมศิลปะ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  สีและเส้น    19 
ใบงานท่ี  3          26 
แผนการจดักิจกรรมศิลปะ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง  รูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง  28 
ใบงานท่ี  4          35 
แผนการจดักิจกรรมศิลปะ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง  พื้นผวิ    37 
ใบงานท่ี  5          44 
แผนการจดักิจกรรมศิลปะ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง  ทศันธาตุสร้างงานศิลป์  46 
ใบงานท่ี  6          53 
แผนการจดักิจกรรมศิลปะ  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง  งานศิลป์สร้างสรรค์   55 
ใบงานท่ี  7          62 
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แผนการจัดกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง  จุด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รายวชิาทศันศิลป์  ศ14101  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4   
ภาคเรียนที ่ 1  เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง  ครูผู้สอนอลงกต  ยาวลิะกาศ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ศ 1.1    สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 

วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ  ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
ตัวช้ีวดั  

ศ 1.1 ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และงาน
ทศันศิลป์ 

ศ 1.1 ป.4/3 จ  าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ  ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์โดย
เนน้เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง 

ศ 1.1 ป.4/5 มีทกัษะพื้นฐานในการใชว้สัดุ  อุปกรณ์สร้างสรรคง์านวาดภาพระบายสี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.นกัเรียนรู้จกัจุดท่ีใชใ้นงานทศันศิลป์ได ้ 
 2.นกัเรียนสามารถสร้างสรรคช้ิ์นงานไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

3.นกัเรียนสามารถน าหลกัการจดัภาพมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในงานทศันศิลป์ได ้
สาระการเรียนรู้ 

1.ความหมายและความส าคญัของจุด 
 2.จุดในงานทศันศิลป์และส่ิงแวดลอ้ม   

3.หลกัการจดัภาพ   
  การสร้างจุดเด่นและการเน้น (Dominance&Emphasis)  หมายถึง ส่วนส าคญัของ
ภาพ มีความเด่น ชดัเจน สะดุดตาเป็นแห่งแรกของภาพ การกระท าใหส่ิ้งท่ีตอ้งการเนน้เด่นชดัข้ึน 

  เอกภาพ  (Unity) หมายถึง  การประสานกลมกลืนกนัของส่วนประกอบของศิลปะ 
มีความเป็นหน่ึงท่ีไม่อาจแบ่งแยกได้ในผลงานศิลปะ เช่น ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

ความกลมกลืน  (Harmony)  หมายถึง ความกลมกลืนของส่วนประกอบ หรือ
รูปร่างรูปทรง ท่ีมีขนาดเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั ความกลมกลืนจะท าใหเ้กิดเอกภาพ 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
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 1.ใบงานท่ี  1  

2.ใบงานกิจกรรมศิลปะปฏิบติั  ช้ินงานท่ี  1 
ข้ันตอนกจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่ 1  ข้ันรับรู้ทางทัศนศิลป์   
ใหน้กัเรียนดูภาพถ่าย  และงานทศันศิลป์ (5 นาที) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จุดของกลุ่มดาวในทอ้งฟ้า

 

2.ภาพกลุ่มคน เม่ือมองจากดา้นบนจะเห็นเป็นจุด

 

3.จุดของเต่าทอง

 

4.จุดของเสือดาว ซ่ึงเป็นลวดลายบนผิวหนงัของสตัว์

 

5.จุดจากการสร้างผลงาน

 

6.จุดท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องศิลปิน

 

 



 219 
 
 จากภาพ ภาพท่ี  1  และ  2 

 เป็นภาพของกลุ่มดาวและภาพถ่ายของคนจ านวนมากในแนวสูง จะเห็นไดว้า่ทั้งสองภาพน้ี
สามารถเป็นจุดได ้ ถา้เรามองส่ิงต่างๆ ในท่ีสูงหรือไกล  เราจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ รวมกนั 

 จากภาพ ภาพท่ี  3  และ  4 
 เป็นจุดท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  ไม่วา่จะเป็นลายบนตวัเต่าทอง  และเสือดาว 

 จากภาพ ภาพท่ี  5  และ  6 
 เป็นภาพงานทศันศิลป์  (งานศิลปะ)  ท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นมา 

ขั้นที ่ 2  ข้ันนี้เป็นข้ันตอนบรรยายหรือพูดถึงข้อมูลในเชิงสามัญ กลวธีิ และเร่ืองราวของ
ผลงาน  โดยเน้นข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นทีย่อมรับ   

 น าเสนอผา่นเพาวเวอร์พอยตแ์ละในใบความรู้ท่ี  1  เร่ืองจุด 
 ใหน้กัเรียนวิเคราะห์ภาพ  ดงัต่อไปน้ี  พร้อมน าเขา้สู่กิจกรรมศิลปะตามแนวคิด

หมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ ในขั้นท่ี  2 โดยการสนทนากบั
นกัเรียน  (10 นาที) 
  

 
 
 
 
 
 
 
o ภาพน้ีนกัเรียนเคยเห็นไหม ? เคย  ไม่เคย 
o ในภาพนกัเรียนเห็นอะไรบา้ง ? (ทศันธาตุ) ดอกไม ้ ผลไม ้ ฟักทอง   
o นกัเรียนเห็นอะไรอีกไหม ลองดูสิ ?  (ลองมาเป็นทศันธาตุ) 

รูปร่างรูปทรงของผลไม ้ และดอกไมมี้ขนาดเล็กใหญ่ต่างกนัออกไป , สีของภาพ
เป็นสีด าเพราะเกิดจากการจุดของปากกาสีด า 

o ภาพน้ีเป็นงานประเภทอะไร? จิตรกรรมหรืองานวาด (Painting) 
o ภาพน้ีมีเทคนิคการระบายสีอยา่งไร ? จิตรกรใชป้ากกาหมึกสีด าจุดเรียงต่อกนัให้

เกิดเป็นภาพอยา่งละเอียด  และประณีต 
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o ภาพน้ีมีการจดัภาพอยา่งไร ?  จุดเด่นอยูต่รงฟักทองขนาดใหญ่ดา้นซา้ย สร้างเพื่อ
เป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาของผูช้ม 

o จุดเด่นคืออะไรนกัเรียนรู้ไหม ?  ผลไม ้ดอกไม ้ และสี 
o ภาพน้ีใหค้วามรู้สึกอยา่งไร ? ลองมองภาพน้ีดีๆสิ 

แลว้แต่นกัเรียนแต่ละคนจะตอบ (จิตรกรสร้างสรรคผ์ลงานโดยการจุดบนกระดาษ 
ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นคือความเหมือนจริงของรูปร่าง รูปทรง ,น่ารับประทาน,แสงเงาท าให้
ภาพสมจริง) 

o นกัเรียนรู้จกัจิตรกรท่ีวาดภาพน้ีหรือไม่ ? เคา้เป็นใคร ? เด๋ียวครูจะเล่าใหฟั้งสักนิด 
ศิลปิน : Casalta Xavier วยั 23 ปี เขาคือคนหน่ึงท่ีรักในงานศิลปะ และผลงานของ
เขาก็เป็นเอกลกัษณ์มากๆ เพราะเขาไม่ไดว้าดโดยใชก้ารลากเส้น แต่ใชจุ้ดเล็กๆ มา
ประกอบกนัให้เป็นภาพ  และน่ีก็คืออีกผลงานมาสเตอร์พีซของเขา ช่ือวา่ Autumn 
เขาวาดลงบนกระดาษขนาด 56*56 เซนติเมตร เร่ิมวาดมาตั้งแต่วนัส้ินปี 2015 ใช้
เวลาไปทั้งหมด 370 ชัว่โมงเพื่อท าให้เสร็จ  เขายงัคงเอกลกัษณ์นัน่ก็คือใช้ปากกา
ขนาด 0.1 มม. ในการแตม้จุดทั้งหมด ประมาณ 7 ลา้นจุดได ้ถือเป็นความพยายาม
ท่ีคุม้ค่ากบัคนรักงานศิลปะจริงๆ 

(ครูใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ช่ือภาพ ขนาด เทคนิคการระบายสี เทคนิคสี สร้างข้ึนเม่ือปีอะไร 
ศิลปินเป็นใคร มาจากไหน)  

 
 

 

 

 

 

 

o ภาพน้ีนกัเรียนเคยเห็นไหม ? เคย  ไม่เคย 
o ในภาพนกัเรียนเห็นอะไรบา้ง ? (ทศันธาตุ) ฟักทอง  จุด จุดสีเหลือง  กระจก  ห้อง

สีด า 
o นกัเรียนเห็นอะไรอีกไหม ลองดูสิ  (ลองมาเป็นทศันธาตุ) 
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รูปร่างรูปทรงของฟักทอง , วงกลมจากจุด 
o ภาพน้ีเป็นงานประเภทอะไร ? งานจดัวาง  หรือ Installation Art  (ประเภทของงาน

ศิลปะท่ีมีท่ีตั้งเฉพาะจุด, เป็นงานสามมิติ ท่ีออกแบบเพื่อท่ีจะแปรสภาพการรับรู้
ของส่ิงแวดลอ้ม) 

o ภาพน้ีมีเทคนิคอยา่งไร ? เป็นงานส่ือผสมโดยใชเ้ทคนิคหลายอยา่ง  อาทิเช่น  
ประติมากรรม  วาดเส้น  และหอ้งกระจก   

o ภาพน้ีมีการจดัภาพอยา่งไร ?  เป็นงานศิลปะแบบจดัวางซ่ึงถา้นกัเรียนสังเกต จะ
เห็นไดว้า่ถา้เราน าส่ิงของวางในหอ้งกระจก เราจะรู้สึกถึงความไม่ส้ินสุด  

o จุดเด่นคืออะไรนกัเรียนรู้ไหม ?  ฟักทอง  ลายจุด  และสีเหลืองของฟักทอง 
o ภาพน้ีใหค้วามรู้สึกอยา่งไร ? ลองมองภาพน้ีดีๆสิ 

แลว้แต่นกัเรียนแต่ละคนจะตอบ (ประติมากรรมฟักทองสีเหลืองลายจุดด าอนัเป็น
เอกลกัษณ์ประจ าตวัของยาโยอิ คุซามะ ถูกน ามาจดัวางในหอ้งกระจกสะทอ้นเงาท่ี
เรียกวา่ Infinity Mirror Room ท่ีสะทอ้นเงาให้เราเห็นรูปฟักทองแบบไม่รู้จบ 
เปรียบเสมือนจกัรวาลแห่งทุ่งฟักทอง) 

o นกัเรียนรู้จกัจิตรกรท่ีวาดภาพน้ีหรือไม่ ? เคา้เป็นใคร ? เด๋ียวครูจะเล่าใหฟั้งสักนิด 
ศิลปิน : 1. Yayoi Kusama เธอเกิดท่ีเมืองมตัสึโมโตะ จงัหวดันางาโนะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 1929 (ปัจจุบนัอาย ุ88 ปี) จบการศึกษาดา้นศิลปะจาก 
the Kyot 

2. Yayoi Kusama เป็นเจา้แม่ศิลปะแนวป๊อปอาร์ตสุดเฟมินิสต ์และศิลปิน
อาวองต-์การ์ดแถวหนา้ของญ่ีปุ่น โดยสร้างช่ือเสียงโด่งดงัจากลวดลายจุดสารพดั
จินตนาการ  

3. รู้หรือไม่วา่ Yayoi Kusama เป็นคนท่ีท าใหล้ายจุด “ดอตส์ อินฟินิต้ี” 
ฮิตไปทัว่โลก หลงัเธอไดจ้บัมือกบัค่ายแบรนดเ์นมฝร่ังเศส “หลุยส์ วติตอง”  

4.ในช่วงตน้ทศวรรษ 1960 Yayoi Kusama โด่งดงัสุดๆ จากการเป็นผูน้ า
สร้างสรรคผ์ลงานบอด้ีเพนตบ์นเรือนร่างเปลือยเปล่า โดยมีลายจุดสีสันจดัจา้น ซ่ึง
คุณป้าขนานนามให้วา่ “อินฟินิต้ี เน็ตส์” เป็นซิกเนเจอร์ประจ าตวั 

5.ในช่วงตน้ทศวรรษ 1970 คุณป้าลายจุด ตดัสินใจหนัหลงัใหแ้สงสีเสียง
ของนิวยอร์ก เดินทางกลบัประเทศญ่ีปุ่น เพื่อรักษาอาการป่วยทางประสาทอยา่ง
รุนแรง คุณป้าตอ้งใชชี้วิตท่ีเหลืออยูใ่นโรงพยาบาลบา้ แต่ถึงอยา่งไรก็ไม่ไดเ้ป็น
อุปสรรคใดๆ ต่อการสร้างสรรคศิ์ลปะของเธอเลย 
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6. ล่าสุด Yayoi Kusama ไดจ้ดังานแสดงท่ีประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีผลงาน
มากกวา่ 120 ผลงานดว้ยกนั โดยใชช่ื้อวา่ ‘Life Is the Heart of a Rainbow’ 

(ครูใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ช่ือภาพ ขนาด เทคนิคการระบายสี เทคนิคสี สร้างข้ึนเม่ือปี
อะไร ศิลปินเป็นใคร มาจากไหน)  

ขั้นที ่3  ขั้นวเิคราะห์  จะเป็นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย   (15 นาท)ี 
  ให้นักเรียนลงมือท าใบงานที ่ 7  เป็นการวิเคราะห์ในขั้นที ่ 3 

 
 
 
 
 

ข้ันที ่ 4.ข้ันสุดท้าย เป็นข้ันที่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และอสิระ  สามารถน าไป
ต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป  (น าเข้าสู่กจิกรรมศิลปะปฏิบัติ  1 
ชม 20 นาท)ี  

กจิกรรมศิลปะปฏิบัติ 
 ใหน้กัเรียนสร้างสรรคช้ิ์นงานในหวัขอ้ “จุด” โดยใชท้ศันธาตุ จุด  มาสร้างสรรค์

จดัวางใหเ้หมาะสมและสวยงาม  คนละ 1 ภาพ  และตั้งช่ือภาพ  แลว้น าผลงาน
แสดงบริเวณป้ายนิเทศในชั้นเรียน   

 ใหน้กัเรียนท าใบงานกิจกรรมศิลปะปฏิบติั 
สรุปกิจกรรมท่ี 1 และน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัเรียน เพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุง 

แกไ้ข พฒันาต่อยอดในงานช้ินต่อไป  (10 นาที) 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1.ใบความรู้ท่ี  1  เร่ืองจุด 

2.เพาวเวอร์พอยตน์ าเสนอ 
3.ใบงานท่ี  1 วเิคราะห์ภาพ 
4.ช้ินงานท่ี  1 เร่ือง จุด 

วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
1.กระดาษ 100  ปอนด์ 
2.สีไม ้ และสีเมจิก 
3.ดินสอ  ยางลบ 

ใชใ้นการวเิคราะห์จุดดอ้ย  ขอ้เสีย  ขอ้บกพร่อง ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ เม่ือท าใบงาน   

 ใชใ้นการสรุปขอ้มูลหรือผลลพัธ์ท่ีไดแ้ลว้บนัทึกลงในใบงานท่ีก าหนดให้ 

 

ใชใ้นการวเิคราะห์จุดเด่น คุณค่า  ประโยชน์ เป็นตน้  เม่ือท าใบงาน   
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การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หลกัฐาน/ผลการ
ปฏิบติั 

วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

ช้ินงานท่ี1 
เร่ือง จุด 

ประเมินจากการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
และกิจกรรมท่ี
นกัเรียนปฏิบติั 

ผลงานของนกัเรียน 16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช ้
ต ่ากวา่ 5 ปรับปรุง 
หมายเหตุ  11  คะแนน
ข้ึนไปถือวา่ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 
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ช้ินงาน/ผลงานท าลงในกระดาษ  100  ปอนด์  

ขนาด  A4 
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แผนการจัดกจิกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ือง  เส้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รายวชิาทศันศิลป์  ศ14101  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4   
ภาคเรียนที ่ 1  เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง  ครูผู้สอนอลงกต  ยาวลิะกาศ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ศ 1.1    สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ 

วพิากษ ์วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ  ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
ตัวช้ีวดั  

ศ 1.1 ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลกัษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และงาน
ทศันศิลป์ 
 ศ 1.1 ป.4/3 จ  าแนกทศันธาตุของส่ิงต่าง ๆ  ในธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์โดย
เนน้เร่ืองเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง 
 ศ 1.1 ป.4/6  บรรยายลกัษณะของภาพโดยเนน้  เร่ืองการจดัระยะ  ความลึก  น ้าหนกัและ
แสงเงาในภาพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.นกัเรียนรู้จกัเส้นท่ีใชใ้นงานทศันศิลป์ได ้ 
 2.นกัเรียนสามารถสร้างสรรคช้ิ์นงานไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

3.นกัเรียนสามารถน าหลกัการจดัภาพมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในงานทศันศิลป์ได ้
สาระการเรียนรู้ 

1.ความหมายของเส้น 
 2.เส้นในลกัษณะต่าง ๆ  

3.เส้นกบัความรู้สึก 
4.หลกัการจดัภาพ   

การประสานกนัของภาพ   
การลวงตา 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
 1.ใบงานท่ี  2  

2.ใบงานกิจกรรมศิลปะปฏิบติั  ช้ินงานท่ี  2 
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ข้ันตอนกจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่ 1  ข้ันรับรู้ทางทัศนศิลป์   

ใหน้กัเรียนดูภาพถ่าย  และงานทศันศิลป์ (5 นาที)  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 เป็นภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพน้ีเป็นภาพถ่าย  วดัร่องขุ่น  จ.เชียงราย   

 

ภาพถ่ายวดั ภาพงานทศันศิลป์ 

ภาพถ่ายวดัร่องขุ่น  จ.เชียงราย ภาพวาดลายรูปผูห้ญิง 

ภาพน้ีคือภาพอะไร ?   

นกัเรียนเห็นอะไรในภาพบา้ง ? 
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o เส้น ท่ีเกิดจากการผสานกนัวดั  วหิาร  ส่ิงแวดลอ้ม  เกิดเป็นเส้นต่าง ๆ ท่ีสายตา
มองเห็น คือ เส้นตรง  เส้นโคง้  เส้นประ  เส้นหยกั  เส้นอิสระ 

o เส้น สามารถท าไดห้ลายหนา้ท่ี  เช่น  เส้นสร้างรูปร่างและรูปทรง  เส้นแสดงความ
หนาบาง  เส้นแบ่งพื้นท่ี  เส้นแสดงแสงเงา  เส้นแสดงความเคล่ือนไหว  และเส้น
ช้ีน าสายตา  

ภาพที ่2 เป็นภาพถ่าย 
o  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ในภาพเป็นภาพวาดเส้นจากปากกา  รูปผูห้ญิง 
o เส้น  เกิดจากการน าจุมาเรียงต่อต่อกนัให้เกิดเป็นเส้นต่าง ๆ  
o สี  เป็นสีจากปากกาหมึกสีด า 
o น ้าหนกัอ่อน-แก่  เกิดจากการเขียน  กดน ้าหนกัของปากกา  และความหนาของเส้น 

ซ่ึงความอ่อนแก่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกเบา สบาย  สงบน่ิงได ้ 
o รูปร่างรูปทรง เป็นรูปผูห้ญิง 
o ภาพน้ีเป็นภาพวาดท่ีใชจิ้นตนาการสร้างสรรคโ์ดยจะสังเกตไดจ้ากเส้นผมแลว้ไม่

เหมือนจริง เป็นเป็นลวดลายใบไม ้  ผเีส้ือ  ลายเส้นโคง้  เส้นประ  เส้นตรง  เส้น
ขด     

ขั้นที ่ 2  ข้ันนี้เป็นข้ันตอนบรรยายหรือพูดถึงข้อมูลในเชิงสามัญ กลวธีิ และเร่ืองราวของ
ผลงาน  โดยเน้นข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นทีย่อมรับ   

 น าเสนอผา่นเพาวเวอร์พอยตแ์ละในใบความรู้ท่ี  2  เร่ืองเส้น 

ภาพน้ีคือภาพอะไร ?   

นกัเรียนเห็นอะไรในภาพบา้ง ? 
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 ใหน้กัเรียนวิเคราะห์ภาพ  ดงัต่อไปน้ี  พร้อมน าเขา้สู่กิจกรรมศิลปะตามแนวคิด
หมวกหกใบร่วมกบัการวิเคราะห์ทางทศันศิลป์ ในขั้นท่ี  2 โดยการสนทนากบั
นกัเรียน  (10 นาที) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
o ภาพน้ีนกัเรียนเคยเห็นไหม ? เคย  ไม่เคย 
o ในภาพนกัเรียนเห็นอะไรบา้ง ? (ทศันธาตุ) บา้นเรือนทรงไทย  บา้นเรือนทรงลาน

นา  ตน้ไม ้
o นกัเรียนเห็นอะไรอีกไหม ลองดูสิ  (ลองมาเป็นทศันธาตุ)  เส้นต่าง ๆ เช่น  

เส้นตรง เส้นประ  เส้นโคง้ , รูปร่างรูปทรงของบา้น , สีด าของเส้นปากกาด า 
o ภาพน้ีเป็นงานประเภทอะไร ? จิตรกรรมหรืองานวาด (Painting) สีอะคริลิคบน

ผา้ใบ 
o ภาพน้ีมีเทคนิคการระบายสีอยา่งไร ? จิตรกรใชพู้ก่นับรรจงเขียนรูปอยา่งละเอียด  

และประณีต 
o ภาพน้ีมีการจดัภาพอยา่งไร ?  สร้างจุดเด่นให้อยูต่รงกลางขนาดใหญ่เพื่อดึงดูด

สายตา 
o จุดเด่นคืออะไรนกัเรียนรู้ไหม ?  บา้น 
o ภาพน้ีใหค้วามรู้สึกอยา่งไร ? ลองมองภาพน้ีดีๆสิ 

แลว้แต่นกัเรียนแต่ละคนจะตอบ (จิตรกรสร้างสรรคผ์ลงานโดยการเขียนภาพโดย
ใชสี้อะคริลิควาดเป็นเส้นอยา่งละเอียด ประณีต  และสีด าของสีอะคริลิคท าใหภ้าพ
ดูเก่านึกถึงอดีต) 

o นกัเรียนรู้จกัจิตรกรท่ีวาดภาพน้ีหรือไม่ ? เคา้เป็นใคร ? เด๋ียวครูจะเล่าใหฟั้งสักนิด 
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ศิลปิน : วฒิุชยั บุสสยา  ช่ือผลงาน เฮือนแม่อุย้ตุด  เทคนิค สีอะครีลิคบนผา้ใบ 
ขนาด 250 x 150 ซม. (ครูให้ขอ้มูลเพิ่มเติม ช่ือภาพ ขนาด เทคนิคการระบายสี 
เทคนิคสี สร้างข้ึนเม่ือปีอะไร ศิลปินเป็นใคร มาจากไหน)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

o ภาพน้ีนกัเรียนเคยเห็นไหม ? เคย  ไม่เคย 
o ในภาพนกัเรียนเห็นอะไรบา้ง ? (ทศันธาตุ) คนก าลงัเก่ียวขา้ว,ชาวนาเก่ียวขา้ว,ขา้ว 
o นกัเรียนเห็นอะไรอีกไหม ลองดูสิ  (ลองมาเป็นทศันธาตุ) เส้นของตน้ขา้ว  คน , สี

ต่างๆ เช่น สีหลือง สีเขียว  สีฟ้า สีน ้าเงิน  เป็นตน้ 
o ภาพน้ีเป็นงานประเภทอะไร ? งานเยบ็ปักเส้นดา้ย 
o ภาพน้ีมีเทคนิคอยา่งไร ? เป็นงานเยบ็ปักเส้นดา้ย ศิลปินปักเส้นดา้ยอยา่งละเมียด

ละไม สวยงาม ผา่นเร่ืองราวของชาวนาก าลงัลงแขก 
o ภาพน้ีมีการจดัภาพอยา่งไร ?  สร้างจุดเด่นให้อยูต่รงกลางภาพ  และสีของภาพนั้น

เป็นจุดดึงดูดสายตาไดอี้กทาง 
o จุดเด่นคืออะไรนกัเรียนรู้ไหม ?  คนก าลงัลงแขกและสีเหลืองของร่วงขา้ว 
o ภาพน้ีใหค้วามรู้สึกอยา่งไร ? ลองมองภาพน้ีดีๆสิ 

แลว้แต่นกัเรียนแต่ละคนจะตอบ (จากภาพเป็นภาพชาวนาก าลงัลงแขกเก่ียวขา้ว
อยา่งเหน็ดเหน่ือย และจะเห็นความสามคัคีกนัในชุมชน เพราะการลงแขกเก่ียว
ขา้วในแต่ละคร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งจา้งผูค้น แต่เป็นการเอาม้ือ หรือภาษาไทยเรียกวา่
การผลดัเปล่ียนช่วยกนัเก่ียวขา้วแทนการจา้งงาน) 
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o นกัเรียนรู้จกัจิตรกรท่ีวาดภาพน้ีหรือไม่ ? เคา้เป็นใคร ? เด๋ียวครูจะเล่าใหฟั้งสักนิด 
ศิลปิน : ภาพช้ินน้ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  ศิลปกรรมชา้งเผือก คร้ังท่ี  7 นางสาวนิล
ยา บรรดาศกัด์ิ ช่ือผลงาน  ลงแขก, เยบ็ปักเส้นดา้ย, 140 x 200 ซม(ครูใหข้อ้มูล
เพิ่มเติม ช่ือภาพ ขนาด เทคนิคการระบายสี เทคนิคสี สร้างข้ึนเม่ือปีอะไร ศิลปิน
เป็นใคร มาจากไหน)  

ขั้นที ่3  ข้ันวเิคราะห์  จะเป็นการวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย   (15 นาท)ี 
  ให้นักเรียนลงมือท าใบงานที ่ 2  เป็นการวิเคราะห์ในขั้นที ่ 3 

 
 
 
 
 

 
ข้ันที ่ 4.ข้ันสุดท้าย เป็นขั้นที่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และอสิระ  สามารถน าไป

ต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป  (น าเข้าสู่กจิกรรมศิลปะปฏิบัติ  1 
ชม 20 นาท)ี  

กจิกรรมศิลปะปฏิบัติ 
 ใหน้กัเรียนสร้างสรรคช้ิ์นงานในหวัขอ้ “เส้น” โดยใชท้ศันธาตุ เส้น  มา

สร้างสรรคจ์ดัวางให้เหมาะสมและสวยงาม  คนละ 1 ภาพ  และตั้งช่ือภาพ  แลว้น าผลงานแสดง
บริเวณป้ายนิเทศในชั้นเรียน   

 ใหน้กัเรียนท าใบงานกิจกรรมศิลปะปฏิบติั 
สรุปกิจกรรมท่ี 2 และน าเสนอผลงานสร้างสรรคข์องนกัเรียน เพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุง 

แกไ้ข พฒันาต่อยอดในงานช้ินต่อไป  (10 นาที) 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 1.ใบความรู้ท่ี  2  เร่ืองเส้น  

2.เพาวเวอร์พอยตน์ าเสนอ 
3.ใบงานท่ี  2 วเิคราะห์ภาพ 
4.ช้ินงานท่ี  2 เร่ือง เส้น 

 

ใชใ้นการวเิคราะห์จุดดอ้ย  ขอ้เสีย  ขอ้บกพร่อง ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ เม่ือท าใบงาน   

 ใชใ้นการสรุปขอ้มูลหรือผลลพัธ์ท่ีไดแ้ลว้บนัทึกลงในใบงานท่ีก าหนดให้ 

 

ใชใ้นการวเิคราะห์จุดเด่น คุณค่า  ประโยชน์ เป็นตน้  เม่ือท าใบงาน   
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วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 

1.กระดาษ 100  ปอนด์ 
2.สีไม ้ และสีเมจิก 
3.ดินสอ  ยางลบ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัฐาน/ผลการ

ปฏิบติั 
วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

ช้ินงานท่ี2 
เร่ือง เส้น 

ประเมินจากการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
และกิจกรรมท่ี
นกัเรียนปฏิบติั 

ผลงานของนกัเรียน 16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช ้
ต ่ากวา่ 5 ปรับปรุง 
หมายเหตุ  11  คะแนน
ข้ึนไปถือวา่ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 
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ช้ินงาน/ผลงานท าลงในกระดาษ  100  ปอนด์  

ขนาด  A4 
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ภาคผนวก ง 

                                             ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเคร่ืองมือการวจัิย 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ศิลปะ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์
ศิลปะ 

 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยก
มล   

เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ 

แพทย์หลกั
ฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ 
พล

ประเสริฐ 

1. ใน
ระดบัประถม
ศึกษาควรให้
ผูเ้รียนได้
เรียนรู้เก่ียวกบั
ทศันธาตุและ
องคป์ระกอบ
ศิลป์เพื่อเป็น
พ้ืนฐานใน
การ
สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ  
รวมทั้งการใช้
วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆอยา่ง
ถูกตอ้ง
เหมาะสมและ
มีความ
หลากหลายใน
การเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ 
 
 
 
 

วดัความรู้
ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาท่ี
สอน 
วดัทกัษะ
ทางดา้น
กระบวนการ
ท างาน 
ความคิด
สร้างสรรค์
,วดัจิตพิสยั 
ความ
รับผิดชอบ 
การเตรียม
ของ การส่ง
งาน 

ใช้
กระบวนการ
สร้างงาน
ทศันศิลป์ 
ประยกุตใ์ช้
ส่ือ วสัดุ
อุปกรณ์ และ
เทคโนโลย ีได้
อยา่ง
เหมาะสมและ
มีความ
รับผิดชอบ  
แสดงออกถึง
ความรู้สึกใน
การรับรู้ความ
งาม จาก
ประสบการณ์ 
จินตนาการ 
โดยใชห้ลกั
และความงาม
ของศิลปะ
ตามความ
ถนดัและ
ความสนใจ 

ทศันธาตุ  
และ
องคป์ระกอบ
ศิลป์  พ้ืนฐาน
การใชว้สัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ในงานศิลปะ 

1)นกัเรียนรู้
และเขา้ใจทศัน
ธาตุและ
องคป์ระกอบ
ศิลป์ 2)นกั
เรียนรู้และ
เขา้ใจลทัธิทาง
ศิลปะและ
ศิลปะสมยัใหม ่
3)นกัเรียน
วิเคราะห์
วิพากษวิ์จารณ์
เก่ียวกบัศิลปะ
ได ้ 4)นกัเรียน
ประยกุตใ์ช้
ความรู้เพื่อ
สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ
ได ้

การจดั
กิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบั
วยัและ
พฒันาการ มี
อิสระในการ
คิด
สร้างสรรค ์
นกัเรียนได้
ใชค้วามคิด
อยา่งเตม็ท่ี 
รู้จกัเลือก คิด 
ตดัสินใจ 
และส่ือสาร
ในรูปแบบท่ี
ตนตอ้งการ 

ใน
ระดบัประถม
ศึกษาควรได้
เรียนรู้
เก่ียวกบัทศัน
ธาตุและ
องคป์ระกอบ
ศิลป์ตาม
ความถนดั  ใช้
กระบวนการ
สร้างงาน
ประยกุตใ์ช้
ส่ือ วสัดุ 
อุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม 
และให้
สร้างสรรค์
ช้ินงานตาม
ความถนดั 
กิจกรรมมี
ความ
สนุกสนาน
และอิสระทาง
ความคิด 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 
ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ศิลปะ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์
ศิลปะ 

 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยก
มล   

เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  

บุญสวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ 

แพทย์หลกั
ฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ 
พล

ประเสริฐ 

2. ควรมีกิจกรรม
ท่ีฝึกให้ผูเ้รียน
ไดคิ้ด
สร้างสรรคใ์น
การสร้าง
ผลงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
การใชห้ลกั
องคป์ระกอบ
ศิลป์  ท่ีจะ
น าไปสู่การ
คิด
วิจารณญาณ
ในการ
สงัเคราะห์
งานศิลปะ 

กิจกรรมควร
สร้างให้
ผูเ้รียนเกิด
ความคิด 
จินตนาการ   

กิจกรรมควร
มีลกัษณะให้
เด็กฝึก
ความคิด
สร้างสรรค ์
เนน้การ
ปฏิบติังาน
จริง  และใช้
วสัดุอุปกรณ์
หลากหลาย
ในการเรียนรู้ 

ควรมี
กิจกรรมท่ี
สร้างสรรค ์ 
สนุกสนาน 
ทั้งภาคทฤษฎี
และการ
ปฏิบติั  เพื่อ
น าไปสู่
กระบวนการ
คิด และ
สร้างสรรค์
ผลงาน 

1)ทศันธาตุ 2)
องคป์ระกอบ
ศิลป์ 3)ลทัธิ
ทางศิลปะและ
ศิลปะ
สมยัใหม่ 4)
สุนทรียะใน
งานศิลปะ 5)
บริบททาง
สงัคม
วฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
การ
สร้างสรรค์
ผลงาน 6)การ
สร้างสรรค์
ผลงาน 

กิจกรรมควรมี
การแสดงออก
ทางดา้น   
ความคิดเห็น
ต่อผลงานทาง
ศิลปะท่ีศิลปิน
สร้างสรรคข้ึ์น
ไวต้าม
หลกัเกณฑ์
และหลกัการ
ของศิลปะ 

กิจกรรมควร
ฝึกให้ผูเ้รียน
เกิดความคิด
สร้างสรรค ์
จินตนาการ 
และ
สอดแทรก
ทฤษฏี และ
การปฏิบติั  

3. เป็นการ
ซกัถามพดูคุย 
มีตวัอยา่ง
ประกอบ  
เพื่อให้ผูเ้รียน
เห็นและเกิด
ความเขา้ใจ
หรือใชเ้กมใน
การน าเขา้สู่
บทเรียน  

ควรมีความ
เก่ียวขอ้งกนั 
กบัเร่ืองท่ี
ก าลงัจะสอน 
 

สร้างความ
น่าสนใจ  
เช่น ส่ือมีเดีย 
วิดีโอ ผลงาน
จริง หรือ
ภาพถ่าย เพ่ือ
กระตุน้ให้
นกัเรียน
สนใจ 

ขั้นน า ขั้น
สอน ควรใช้
ภาพเดียวกนั
เพื่อท าให้การ
เรียนรู้ของ
นกัเรียน
ต่อเน่ือง   

ควรให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วม
หรือดึง
ประสบการณ์
เดิมของผูเ้รียน
มาเก่ียวขอ้ง
หรือการใชส่ื้อ
สร้างแรง
บนัดาลใจ 

สาธิต ทดลอง 
เพ่ือน าเขา้สู่
เร่ืองท่ีจะสอน 
เล่า
ประสบการณ์
แลกเปล่ียน
แลว้น ามา
ท างานศิลปะ 

เป็นการ
ซกัถาม พดูคุย 
หรือใชส่ื้อ
มีเดีย  เล่า
ประสบการณ์
แลกเปล่ียน
แลว้น ามา
ท างานศิลปะ
เพื่อกระตุน้
ความ 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 
ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ศิลปะ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์
ศิลปะ 

 

ข้อสรุป 

อ.ประติ
มา  ธันย
บูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยก
มล   

เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ 
พล

ประเสริฐ 
 กระตุน้ความ

น่าสนใจได ้
   การใชปั้ญหา

เป็นตวัตั้ง 
 น่าสนใจให้

ผูเ้รียน  ขั้นน า 
ขั้นสอน ควร
ใชภ้าพ
เดียวกนั   

4. เป็นประเด็น
ท่ีน่าสนใจท่ี
ผูเ้รียนก าลงั
ให้ความ
สนใจใน
ขณะนั้น จะ
ท าให้ผูเ้รียน
เกิดความคิด
จินตนาการ 
เพื่อ
สร้างสรรค์
ผลงานได ้

กระตุน้
ความสามารถ
ขอนกัเรียนแต่
ตอ้งให้
เหมาะสมกบั
วยั 

ประเด็นท่ีทา้
ทาย
ความสามารถ 
และเหมาะสม
กบัวยั 

เป็นประเด็น
ท่ีน่าสนใจ  
เหมาะสมกบั
วยั 

สมัพนัธ์กบั
ความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บจาก
การจดัการ
เรียนรู้ และควร
เนน้ให้ผูเ้รียน
ประยกุตค์วามรู้
ไปใชใ้นการ
สร้างสรรค์
ผลงาน 

สร้างความ
สนใจให้กบั
นกัเรียน  
และกิจกรรม
ควรมีหลาย
ชนิดให้
นกัเรียนได้
เรียนรู้  อาทิ 
งานวาด งาน
ป้ัน งานพิมพ ์
งานปะติด 
งานส่ือผสม 

เป็นแนวคิด
ในการ
สร้างสรรค์
จากแรง
บนัดาลใจสู่
การ
สร้างสรรค์
ช้ินงานและ
เป็นประเด็น
ท่ีนกัเรียน
สนใจ ทา้ทาย 
เหมาะสม  

5. ทศันธาตุ 
องคป์ระกอบ
ศิลป์ ความคิด
สร้างสรรค ์
กิจกรรมท่ี
น่าสนใจ(การ
สร้างสรรค์
ผลงาน) 

องคป์ระกอบ
ศิลป์,ขั้นตอน
การท างานใน
แต่ละหวัขอ้
,ทศันธาตุ 

ทศันธาต ุ
องคป์ระกอบ
ศิลป์  หลกัการ
ภาพ  และการ
วิจารณ์งาน
ศิลปะ 

หลกัการจดั
ภาพ  1)
สมดุล  2)
เอกภาพ 3)
กลมกลืน 4)
ขดัแยง้ 5)
ทิศทาง 6)
เนน้จุดเด่น 
7)จงัหวะ 

ควรเป็นเน้ือหา
เร่ือง
องคป์ระกอบ
ศิลป์ท่ีบูรณาการ
กบัความรู้ทาง
ศิลปะ 4 แกน คือ 
ประวติัศาสตร์
ศิลป์  

กิจกรรมการ
ทดลองและ
ปฏิบติั   

ทศันธาตุ 
องคป์ระกอบ
ศิลป์ หลกัการ
จดัภาพ  และ
กระบวนการ
คิด   
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 
ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
ศิลปะ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์
ศิลปะ 

 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยก
มล   

เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  

บุญสวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ 
พล

ประเสริฐ 
     สุนทรียศาสตร์ 

ศิลปะวิจารณ์ 
และศิลปะ
ปฏิบติั โดยควร
เช่ือมโยง
เน้ือหาให้
สมัพนัธ์กบั
พฒันาการตาม
วยัและ
สอดคลอ้งกบั
ปริบททาง
ชุมชน สงัคม 
วฒันธรรม ของ
ผูเ้รียน 

  

6. จากหน่วยท่ี
เล็กท่ีสุดคือ 
ทศันธาตุท่ี
ประกอบดว้ย
จุด เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง 
พ้ืนผิว พ้ืนท่ี
วา่ง แลว้ค่อย
น าไปสู่เร่ือง
องคป์ระกอบ
ศิลป์ 

จากง่ายไป
ยาก และ 
ความส าคญั
มากไปหา
นอ้ย 

เร่ิมท่ีเร่ือง
ง่ายๆ แลว้ 
เร่ิมท่ีเร่ือง
ง่ายๆ แลว้
ค่อยๆพฒันา
ความยากข้ึน
ไป สร้าง
ความทา้ทาย
ให้กบั
นกัเรียนได ้

สอดคลอ้งกบั
เน้ือเร่ืองท่ี
สอน และ
เรียงล าดบั
ความส าคญั
ของเน้ือเร่ือง 
แบ่งเน้ือหา
เป็นกลุ่มๆ 

การจดัล าดบั
เน้ือหาควร
ค านึงถึงล าดบั
การเรียนรู้จาก
ง่ายไปยาก  เช่น 
ค  านึงถึงการ
จดัล าดบัการ
เรียนรู้ตามขั้น รู้ 
เขา้ใจ ประยกุต์
ความรู้ 
ออกแบบ  

ยดึการก าหนด
วตัถุประสงค์
เป็นหลกั 
ดงันั้นการ
วางแผนและ
จดัการศึกษา  
จึงมุ่งท  าให้
บรรลุตาม 
วตัถุประสงค์
ท่ีก  าหนด 

จากง่ายไป
ยาก และการ
เรียนรู้พ้ืนฐาน
ทางทศันธาตุ
ยดึการ
ก าหนด
วตัถุประสงค์
เป็นหลกัและ
จดัการศึกษา  
จึงมุ่งท  าให้
บรรลุตาม 
วตัถุประสงค์
ท่ีก  าหนด 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์ศิลปะ 
 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยกมล   
เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

ผศ.ดร.
อภิชาติ พล
ประเสริฐ 

     ประเมินต่อ 
สร้างสรรค ์

  

7. หลกัการจดั
องคป์ระกอบ
ศิลป์ ไดแ้ก่ 
เอกภาพ สมดุล 
จุดเด่น กลมกลืน
และขดัแยง้ 

เน้ือหาส่วนมาก
เป็นเร่ืองทศัน
ธาตุ  

องคป์ระกอบ
ศิลป์  และการ
วิจารณ์งาน
ศิลปะ 

ทศันธาตุ
องคป์ระกอบ
ศิลป์ หลกัการจดั
ภาพ  และการ
วิจารณ์งาน
ศิลปะ 

ส าคญัทุกเน้ือหา 
เพราะการจะเกิด
ความเขา้ใจโดย
องคร์วมและ
ความช่ืนชมหรือ
ความซาบซ้ึงใน
ศิลปะตอ้งผา่น
การเรียนรู้
เน้ือหาแบบ
บูรณาการ 

ส่วนประกอบ
ศิลปะ ไดแ้ก่ จุด 
เส้น สี พ้ืนผิว 
รูปร่าง รูปทรง 
ค่าน ้าหนกั พ้ืนท่ี
วา่ง, การจดั
องคป์ระกอบ
ทางศิลปะ คือ 
สดัส่วน ความ
สมดุล จงัหวะ
ลีลา การเนน้ 
เอกภาพ  ทฤษฎี
และการวิจารณ์
งานศิลปะ 

ทศันธาตุ 
องคป์ระกอบ
ศิลป์ หลกัการ
จดัองคป์ระกอบ
ศิลป์ และการ
วิจารณ์งาน
ศิลปะ 

8. ผูส้อนจะตอ้ง
สร้างความเขา้ใจ
ให้กบัผูเ้รียน
เก่ียวกบัแนวคิด
ท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัเน้ือหา
โดย 

ค าถามอยา่เยอะ
ไป  อาจจะท าให้
เวลาไม่พอ ใน
การท าผลงาน
ศิลปะและใบ
งาน 

สร้างความเขา้ใจ
กบันกัเรียน ใน
ดา้นความคิด 
และเน้ือท่ี
ถูกตอ้ง  

ไปในทิศทาง
เดียวกนั 
สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร 

จุดประสงคท่ี์
ก าหนด  

ควรจดักิจกรรม
ให้ผูเ้รียนส ารวจ
ผลงาน
ศิลปกรรม ดา้น
การวิเคราะห์ 
วิพากษ ์ วิจารณ์
ผลงาน 

การสร้าง
กระบวนแบบ 
จดจ า 
เปรียบเทียบ 
และพยายาม
สร้าง
ความสมัพนัธ์
เช่ือมโยง ส่ิงท่ี
เห็นไดย้นิ  

ผูส้อนควรสร้าง
ความเขา้ใจกบั
ผูเ้รียนในเร่ือง
นั้นๆ ใหถู้กตอ้ง
ตามหลกัการ มี
การสาธิต 
อธิบายในการ 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์ศิลปะ 
 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยกมล   
เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ พล
ประเสริฐ 

 การอธิบาย
ยกตวัอยา่งสาธิต 
แลว้จึงค่อยให้
ผูเ้รียน
สร้างสรรคเ์ป็น
ช้ินงาน 

   ศิลปะ ท่ีจะ
น าไปสู่การ
เขา้ใจศิลปะ
อยา่งมีสุนทรียะ
ก่อให้เกิดการ
เห็นคุณค่า ช่ืน
ชม และให้
ประยกุตค์วามรู้
และ
ประสบการณ์
เหล่าน้ีมา
สร้างสรรค์
ผลงาน 

สมัผสั ความ
พยายาม
เช่ือมโยง เป็น
ท่ีมาของการ
สร้างจินตนาการ 
เป็นสมมติฐาน
แรกๆ ท่ีนกัเรียน
พยายาม
ประกอบสร้าง
ความรู้ดว้ย
ตนเอง 

ท างานแต่ละ
คร้ังและน าไปสู่
การสร้างผลงาน
ตามจินตนาการ
และความคิด
ของตน 

9. กิจกรรมท่ีเปิด
ให้โอกาสผูเ้รียน
ไดใ้ชค้วามคิดท่ี
หลากหลาย ทั้ง
ในเร่ืองของการ
เลือกใชว้สัดุ
ต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์
ผลงาน ทั้งน้ี 

ควรมีขนาดเล็ก
คร่ึง A4 เพราะ
เวลาท่ีนกัเรียน
จะท าอาจไม่ทนั  
เพราะใบงานแต่
ละใบก็ใช้
เวลานาน 

กิจกรรมเปิด
โอกาสให้
นกัเรียนได้
แสดงความคิด
อยา่งชดัเจน   

เนน้การปฏิบติั
จริง 
และการเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ในการ
สร้างสรรค ์ ทั้ง
ในงาน
จิตรกรรม  

เป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 
กระตุน้ให้เกิด
ความต่ืนตวัใน
การเรียนรู้ เกิด
ความสามารถ
ในการคิดขั้น 

กิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กได้
ฝึกกระบวนการ
คิด ให้นกัเรียนมี
ประสบการณ์
ของปราสาท
สมัผสัผา่นทาง
ศิลปะและ
ความคิด  

กิจกรรมเปิด
โอกาสให้
ผูเ้รียนไดใ้ช้
ความคิดท่ี
หลากหลาย  
แสดงออกอยา่ง
อิสระเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ในการ 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์ศิลปะ 
 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยกมล   
เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ พล
ประเสริฐ 

 เป็นงาน 2 มิติ 
และ 3 มิติ 

  ประติมากรรม  
ภาพพิมพ ์ และ

ส่ือผสม 

สูง (วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์คิด
อยา่งมี
วิจารณญาณ) 
เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะความ
เช่ียวชาญทาง
ศิลปะอยา่ง
อิสระตามความ
สนใจของผูเ้รียน
และสอดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิต และ
บริบทของ
ชุมชนและ
สงัคม 
วฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน
ของผูเ้รียน 

สร้างสรรคเ์ป็น
การสร้างความ
เพลินเพลินท่ีมี
คุณค่าแก่เด็ก 

ทั้งในงาน
จิตรกรรม 
ประติมากรรม  
ภาพพิมพ ์  และ
ส่ือผสมนกัเรียน
มีโอกาสได้
เลือกและเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิด
พฒันาการ
ทางดา้น
ความคิด
สร้างสรรค ์

10. ภาพ ผลงาน 
ตวัอยา่งศิลปะ 

ส่ือดิจิตอล
,Powerpoint 

ผลงาน และส่ือ
การสอน 

ภาพ หรือ
ตวัอยา่ง 

ส่ือPowerpoint, ภาพประกอบ
เก่ียวกบัทศัน 

ภาพประกอบ  
ผลงานศิลปะ 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์ศิลปะ 
 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยกมล   
เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ พล
ประเสริฐ 

 ของศิลปินต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบ
ศิลป์ 

 ควรเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองทศันธาตุ
และ
องคป์ระกอบ
ศิลป์ 

สอดคลอ้งกบั
กิจกรรม 

ส่ือภาพตวัอยา่ง
ผลงานศิลปะ
,ส่ือจากเวบ็ไซต์
ต่างๆทางดา้น
ศิลปะ(4แกน) 

ธาตุและ
องคป์ระกอบ
ศิลป์ ภาพผลงาน
ของศิลปิน
หลากหลาย
เทคนิคและการ
สร้างสรรค ์

ของศิลปิน ท่ี
เก่ียวกบัเร่ือง
ทศันธาตุ 
องคป์ระกอบ
ศิลป์  และ
การศึกษาจาก
ผลงานจริง และ
พิพิธภณัฑ ์

11. Powerpoint,
วสัดุอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการ
สร้างสรรคง์าน
ศิลปะ 
 
 

ส่ือดิจิตอล,ส่ือ
แผน่พบัใบนิเทศ
,ใบงาน,ผลงาน
ส าเร็จ 

ภาพถ่าย,
ภาพวาด, 
Powerpoint, 
เอกสารความรู้ 

ภาพตวัอยา่งงาน
ท่ีหลากหลาย
เหมาะสม  

ส่ือPowerpoint,
ส่ือภาพตวัอยา่ง
ผลงานศิลปะ
,ส่ือจากเวบ็ไซต์
ต่างๆทางดา้น
ศิลปะ(4แกน) 

ภาพผลงานของ
ศิลปิน,หนงัสือ,
วิดีทศัน์,ใบ
ความรู้
,Powerpoint 

Powerpoint,
ภาพถ่าย,
ภาพวาด, ,ใบ
ความรู้,ภาพ
ผลงานของ
ศิลปิน,หนงัสือ
,วิดีทศัน์ 

12. ขอ้สอบวดั
ความรู้  Pre-Post 
test , ประเมิน
ช้ินงาน ใบงาน , 
ความพึงพอใจ
ของผูเ้รียน 

ควรมีวิธีวดัท่ีมี
เกณฑท่ี์มี
รูบริคส์ท่ีชดัเจน 

แบบทดสอบ 
,การประเมิน
ช้ินงานและการ
วิจารณ์ 

แบบวดั
ผลสมัฤทธ์ิก่อน
และหลงัเรียน , 
ประเมินผลงาน , 
ความพึงพอใจ 

ควรประเมิน
ตามสภาพจริง
คือมีการ
ประเมินดว้ย
เคร่ืองมือท่ีหลา
หลายมีความ
สอดคลอ้งกบัส่ิง
ท่ีตอ้งการ 

ประเมินก่อน
และหลงัเรียน
แบบทดสอบ 

ขอ้สอบวดั
ความรู้  Pre-Post 
test ,ประเมินผล
งาน , ความพึง
พอใจ,ใบงาน
การวิเคราะห์
ทางทศันศิลป์ 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์ศิลปะ 
 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยกมล   
เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ พล
ประเสริฐ 

     ประเมิน 
ประเมินตั้งแต่
ก่อนท ากิจกรรม 
ระหวา่งกิจกรรม
และทา้ย
กิจกรรมโดยการ
ประเมินตอ้ง
ครอบคลุมทั้ง
ความรู้ ทกัษะ
และเจตคติ 

  

13. ประเมินจากการ
สงัเกต
พฤติกรรมการ
ท างาน , 
ประเมินช้ินงาน 
, Portfolio , การ
สะทอ้นความคิด
ของผูเ้รียน 

ประเมินจาก
ผลงานท่ีส าเร็จ,
ประเมินจากใบ
งาน 

ประเมินจากการ
สงัเกต
พฤติกรรมใน
การท างาน  และ
ผลงาน  

เกณฑใ์นการ
ประเมินผลงาน
ศิลปะ ควร
ประเมินตาม
ตวัช้ีวดัและ
หลกัสูตร 

การประเมินผล
งานศิลปะควร
ประเมินให้
สอดคลอ้งกบั
ความรู้และ
ทกัษะท่ีตอ้งการ
จะวดั ซ่ึงจะตอ้ง
สะทอ้นตวัช้ีวดั 
วตัถุประสงค ์
และมาตรฐาน 

ประเมินผลงาน
ศิลปะ,
พฤติกรรมใน
การท างานและ
กระบวนการ 

การสงัเกต
พฤติกรรมการ
ท างานควร
ประเมินตาม
ตวัช้ีวดัและ
หลกัสูตร ,และ
ผลงาน 
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ตารางท่ี 14  ผลจากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ ผู้เช่ียวชาญด้านการวจิารณ์ศิลปะ 
 

ข้อสรุป 

อ.ประติมา  
ธันยบูรณ์
ตระกูล 

อ.ทพิยกมล   
เหมาะสม 

อาจารย์
พลบั  บุญ
สวน 

รศ.
พรีะพงษ์ 
กุลพศิาล 

ผศ.จักร
พงษ์ แพทย์
หลกัฟ้า 

 

ผศ.ดร.
อภิชาติ พล
ประเสริฐ 

     การเรียนรู้ โดย
จะตอ้งมีเกณฑ์
การวดัท่ีเป็น
รูปธรรม 
(Rubric) 

  

14. เน้ือหาและ
กิจกรรมมี
ความส าคญัท่ีจะ
ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจใน
บทเรียนมาก
ยิง่ข้ึน และ
จะตอ้ง 
ก าหนดให้ตรง
กบัจุดประสงค์
จึงจะท าให้การ
เรียนประสบ
ความส าเร็จ 

- กิจกรรมท่ีท าให้
เด็กไดคิ้ดและใช้
ความสามารถ
ของตนในทาง
สร้างสรรค ์

กิจกรรมควรมี
สอนเชิง
สร้างสรรค ์ ควร
มีการจดัการ
เรียนการสอนท่ี
เนน้ให้ผูเ้รียน
พฒันาความคิด
สร้างสรรค ์
 

การสอนในขั้น
ท่ี 2 ในแต่ละ
กิจกรรมท่ีมีเวลา
สอนแค่ 10 นาที
นอ้ยเกินไป กวา่
ท่ีจะสร้างความ
เขา้ใจและช่ืนชม
ศิลปะใหเ้กิด
ข้ึนกบัผูเ้รียน 
ควรเพ่ิมเวลาใน
ขั้นน้ีมากข้ึน 

กิจกรรมมีความ
อิสระในการ
คน้หา  ส ารวจ  
ทดลอง และ
สร้างสรรค ์ 
กิจกรรมตอ้งมี
คุณค่าต่อจิตใจ
หรือก่อให้เกิด
การสะเทือน
อารมณ์ 

เน้ือหาและ
กิจกรรมมี
ความส าคญัท่ีจะ
ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจใน
บทเรียนมาก
ยิง่ข้ึน และ
จะตอ้ง 
ก าหนดให้ตรง
กบัจุดประสงค ์ 
กิจกรรมมีความ
อิสระในการ
คน้หา    ทดลอง 
และสร้างสรรค ์ 
ภาคทฤษฎี  
ภาคปฏิบติั  
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ตารางท่ี 15 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 1 เร่ือง  จุด 
แผนการจัด
กจิกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน่วยท่ี 1 
เร่ือง  จุด 

1.ด้านเน้ือหา         
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 
1.00 สอดคลอ้ง 

1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

+1 0 +1 +1 0 +1 
0.67 สอดคลอ้ง 

1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน         
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดหมวกหกใบและการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 
1.00 สอดคลอ้ง 

3.ด้านประโยชน์         
3.1  กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 
1.00 สอดคลอ้ง 

4.ด้านส่ืออุปกรณ์         
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

+1 0 +1 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.ด้านการวัดและประเมินผล         
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ศิลปะ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.2  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

-1 +1 +1 +1 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 2 เร่ือง เส้น 
แผนการจัด
กจิกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน่วยท่ี 2 
เร่ือง  เส้น 

1.ด้านเน้ือหา         
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

+1 +1 +1 +1 0 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน         
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดหมวกหกใบและการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

3.ด้านประโยชน์         
3.1  กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 
1.00 สอดคลอ้ง 

4.ด้านส่ืออุปกรณ์         
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

+1 0 +1 0 +1 +1 
0.67 สอดคลอ้ง 

4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

5.ด้านการวัดและประเมินผล         
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ศิลปะ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.2  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 3 เร่ือง  สีและเส้น 
แผนการจัด
กจิกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน่วยท่ี 3 
เร่ือง  สีและ
เส้น 

1.ด้านเน้ือหา         
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน 

-1 +1 +1 +1 +1 +1 
0.67 สอดคลอ้ง 

1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

+1 0 +1 +1 0 +1 
0.67 สอดคลอ้ง 

1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน         
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดหมวกหกใบและการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3.ด้านประโยชน์         
3.1  กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ด้านส่ืออุปกรณ์         
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.ด้านการวัดและประเมินผล         
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ศิลปะ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.2  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 4 เร่ือง  รูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง 
แผนการจัด
กจิกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน่วยท่ี 4 
เร่ือง  รูปร่าง
รูปทรงและ
พ้ืนท่ีวา่ง 

1.ด้านเน้ือหา         
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 
1.00 สอดคลอ้ง 

1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

+1 0 +1 +1 0 +1 
0.67 สอดคลอ้ง 

1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน         
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดหมวกหกใบและการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

3.ด้านประโยชน์         
3.1  กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ด้านส่ืออุปกรณ์         
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.ด้านการวัดและประเมินผล         
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ศิลปะ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.2  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 5 เร่ือง  พื้นผวิ 
แผนการจัด
กจิกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน่วยท่ี 5 
เร่ือง  พ้ืนผวิ 

1.ด้านเน้ือหา         
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน 

-1 +1 +1 +1 +1 +1 
0.67 สอดคลอ้ง 

1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

0 +1 +1 +1 0 +1 
0.67 สอดคลอ้ง 

1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน         
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดหมวกหกใบและการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหาในบทเรียน 

0 0 +1 +1 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

3.ด้านประโยชน์         
3.1  กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

4.ด้านส่ืออุปกรณ์         
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

5.ด้านการวัดและประเมินผล         
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ศิลปะ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.2  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 6 เร่ือง  ทศันธาตุสร้างงานศิลป์ 
แผนการจัด
กจิกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน่วยท่ี 6 
เร่ือง  ทศัน
ธาตุสร้าง
งานศิลป์ 

1.ด้านเน้ือหา         
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

+1 +1 +1 +1 0 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน         
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดหมวกหกใบและการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 
1.00 สอดคลอ้ง 

3.ด้านประโยชน์         
3.1  กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 
1.00 สอดคลอ้ง 

4.ด้านส่ืออุปกรณ์         
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 0 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

5.ด้านการวัดและประเมินผล         
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ศิลปะ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.2  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 21  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์  แผนการจดักิจกรรม หน่วยท่ี 7 เร่ือง  งานศิลป์สร้างสรรค์ 
แผนการจัด
กจิกรรม 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน่วยท่ี 7 
เร่ือง  งาน
ศิลป์
สร้างสรรค ์

1.ด้านเน้ือหา         
1.1  เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

1.2  เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา
เรียน 

+1 +1 +1 +1 0 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

1.3  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหมวกหกใบและการวเิคราะห์
ทางทศันศิลป์ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

2.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน         
2.1  กิจกรรมศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดหมวกหกใบและการ
วเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

2.2  กิจกรรมศิลปะมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหาในบทเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

3.ด้านประโยชน์         
3.1  กิจกรรมศิลปะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ด้านส่ืออุปกรณ์         
4.1  ส่ือวดีิทศัน์  รูปภาพ  มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 0 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

4.2  ใบความรู้  ขอ้มูลมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

5.ด้านการวัดและประเมินผล         
5.1  แบบประเมินการสร้างสรรค์
ผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม
ศิลปะ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5.2  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 22 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

1.รูปร่างแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
     ก.2  ประเภท 
     ข.3  ประเภท 
     ค.4  ประเภท 
     ง.1  ประเภท 

0 +1 0 +1 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

2.ขอ้ใดคือความหมายของรูปร่าง 
     ก.เสน้รอบนอกของส่ิงต่างๆมีลกัษณะเป็น 2 มิติ  มี
ความกวา้งและความยาว 
     ข.เสน้รอบนอกของส่ิงต่างๆมีลกัษณะเป็น 2 มิติ  มี
ความกวา้งความยาว  และความสูง 
     ค.เสน้รอบนอกของส่ิงต่างๆ เป็น 3 มิติ 
     ง.เสน้รอบรูป 

+1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

3.ขอ้ใดคือรูปทรง 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.ขอ้ใดคือรูปร่างธรรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 23 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

5.ขอ้ใดมีรูปร่างคลา้ยรูปสามเหล่ียม 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 

+1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

6.รูปร่างรูปทรง  เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
     ก.รถยนต ์
     ข.แกว้น ้ า 
     ค.พระอาทิตย ์
     ง.พดัลม 

+1 +1 +1 +1 +1 -1 0.67 สอดคลอ้ง 

7.ขอ้ใดคือความแตกต่างระหวา่งรูปร่างและรูปทรง 
     ก.รูปร่างรูปทรงมี  3 มิติ  มีเพียงความกวา้งและความ
ยาวเท่านั้น 
     ข.รูปร่างมี  3 มิติ  คือ  มีความกวา้งและความยาว  
ส่วนรูปทรงมี  3  มิติ  คือ  มีความกวา้ง ความยาว และ
ความหนา 
     ค.รูปร่างมี  2 มิติ มีเพียงวามกวา้งและความยาว  
ส่วนรูปทรงมี  3  มิติ  คือ  มีความกวา้ง ความยาว 
     ง.รูปร่างมี  2 มิติ  มีเพียงความกวา้งและความยาว  
ส่วนรูปทรงมี  3  มิติ  คือมีความกวา้ง  ความยาว  และ
ความหนาหรือลึก 

0 -1 +1 +1 -1 -1 -0.02 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

8.ขอ้ใดคือรูปร่างเรขาคณิต 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 24 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

9.ขอ้ใดมีความสมัพนัธ์กนัถูกตอ้ง 
ก.สีวรรณะอุ่น – ต่ืนเตน้ 
ข.สีวรรณะอุ่น – เยน็สบาย   
ค.สีวรรณะเยน็ – ร้อนแรง  รุนแรง 

ง.สีวรรณะเยน็ – มัน่คง 

+1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

10.ขอ้ใดคือสีขั้นท่ีทั้งหมด 
ก.สีน ้ าเงิน  สีเหลือง  และสีแดง 
ข. สีสม้  สีเขียว  และสีม่วง 
ค.สีเขียวเหลือง  สีเขียวน ้ าเงิน  และสีม่วงน ้ าเงิน 

       ง.สีเหลือง  สีสม้  สีสม้แดง  และสีแดง 

+1 +1 +1 +1 -1 -1 0.33 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

11.สีในขอ้ใดอยูไ่ดท้ั้งวรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเยน็ 
     ก. 
 
     ข. 
 
     ค. 
 
     ง. 

+1 +1 0 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

12.                      จากสีเป็นสีวรรณะใด 
ก.สีวรรณะเยน็ 
ข.สีวรรณะอุ่น 
ค.สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 
ง.สีวรรณะกลาง 

+1 +1 +1 +1 +1 -1 0.67 สอดคลอ้ง 

13.ภาพน้ีใชสี้วรรณะใด         ก.สีวรรณะอุ่นและสี                                                                                  
                                                  วรรณะเยน็ 

   ข.สีวรรณะกลาง 
   ค.สีวรรณะเยน็ 
   ง.สีวรรณะอุ่น 

+1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 25 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

14.เสน้ท่ีปรากฏใกล้ๆ   เด็กผูช้ายคือขอ้ใด 
ก.เสน้ตรง 
ข.เสน้มัน่คง 
ค.เสน้หยดุน่ิง 
ง.เสน้เคล่ือนไหว 

 
 

+1 +1 +1 -1 +1 -1 0.33 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

15.สีชนิดใดมีความโปร่งใส 
ก.สีน ้ า 
ข.สีไม ้
ค.สีชอลก์ 
ง.สีเทียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

16.จากภาพมะเขือเทศมีรูปร่างเรขาคณิตท่ีพอคือขอ้ใด 
ก.ส่ีเหล่ียม 
ข.วงรี 
ค.วงกลม 

                                              ง.สามเหล่ียม 

+1 -1 +1 +1 +1 -1 0.33 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

17.จากภาพ  มีลกัษณะพ้ืนผิวเป็นอยา่งไร 
ก.นุ่ม 
ข.หยาบ แขง็ 
ค.เหลว 
ง.ล่ืนเป็นมนั 

+1 +1 +1 -1 +1 -1 0.33 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

18.บริเวณท่ีไม่มีอะไรปรากฏในงานทศันศิลป์   
เราเรียกวา่ 
     ก.พ้ืนท่ีเรียบ 
     ข.พ้ืนท่ีสวา่ง 
     ค.พ้ืนท่ีวา่ง 
     ง.พ้ืนท่ีโล่ง 

0 +1 +1 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 26 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

19.ขอ้ใดเป็นแม่พิมพท่ี์มนุษยส์ร้างข้ึน 
ก.ดอกไม ้
ข.ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
ค.กระดาษ 

       ง.ใบไม ้

0 +1 +1 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

20.ขอ้ใดเป็นผลงานท่ีเกิดจากแม่พิมพธ์รรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 

 
 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

21.ขอ้ใดคือเทคนิคในการพิมพภ์าพ 
ก.การขดูสี 
ข.การวาดภาพ 
ค.การป้ัน 
ง.การหล่อ 

+1 +1 0 0 +1 -1 0.33 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

22.ใครก าลงัสนุกกบังานพิมพ ์
ก.อัง่เปาก าลงัวาดรูปทะเล 
ข.ฮีโร่ก าลงัป้ันดินน ้ ามนัเป็นรูปสิงโต 
ค.มีนาฝนสีเทียนบนกระดาษท่ีวางทบัใบไม ้
ง.พลอยสวยก าลงัปาดสีน ้ าชุ่มๆ บนสมุดวาดภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 สอดคลอ้ง 

23.ขอ้ใดควรปฏิบติั 
ก.ฉีกกระดาษจากสมุดเล่มใหม่ท่ียงัไม่ไดใ้ชม้าท า

แม่พิมพ ์
ข.เก็บและท าความสะอาดเม่ือท างานเสร็จ 
ค.เก็บใบไมจ้ากตน้ไมม้าท างานพิมพ ์
ง.น ายางลบของเพ่ือนมาท าแม่พิมพ ์

+1 0 +1 +1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 27 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

24.ขอ้ใดเป็นวสัดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 
ก.กระดาษทิชชู่ 
ข.แม่พิมพใ์บไม ้
ค.ดินน ้ ามนั 
ง.ดินสอ 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 สอดคลอ้ง 

25.ในการวาดภาพระบายสีไม่ควรท าส่ิงใดก่อน 
ก.ร่างภาพ 
ข.ก าหนดขนาดและสดัส่วนของส่ิงต่าง ๆ 
ค.ระบายสีบนพ้ืนหลงัทั้งหมด 

       ง.เตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 

+1 0 0 +1 0 -1 0.17 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

26.เม่ือนกัเรียนปฏิบติังานเสร็จแลว้  ควรปฏิบติัตามขอ้
ใด 

ก.เก็บสีไมเ้ขา้กล่อง และเก็บใหพ้น้แสงแดด 
ข.น าดินน ้ ามนัไปตากแดด เพ่ือสะดวกในการป้ัน 
ค.เม่ือใชจ้านสีเสร็จแลว้ ไม่ควรลา้งเก็บไวเ้พ่ือ

น ามาใชค้ร้ังต่อไป 
       ง.เม่ือใชพู้ก่นัเสร็จแลว้ไม่ลา้งท าความสะอาด เก็บ
ใส่กล่องทนัที 

+1 0 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

27.ส่ิงใดท าใหเ้กิดแสงและเงา 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 -1 0.67 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 



 251 
 
ตารางท่ี 28 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

28.ขอ้ใดคือแสงท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

29.เพราะเหตใุดจึงตอ้งมีแสงเงาอยูใ่นภาพวาด 
ก.เพ่ือใหภ้าพเหมือนกบัภาพการ์ตูน 
ข.เพื่อใหภ้าพมีมิติ  สมจริง 
ค.เพื่อใหภ้าพมีลายเสน้ 

       ง.เพ่ือใหภ้าพมีรูปร่างเรขาคณิต 

+1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 สอดคลอ้ง 

30.ภาพใดแสดงถึงจงัหวะในงานทศันศิลป์ 
ก.                                              ข. 
 
 
 
ค.                                               ง. 

 
 

0 +1 0 +1 -1 -1 0.00 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

31.ภาพใดแสดงถึงจงัหวะในส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
ก.                                              ข. 
 
 
 
ค.                                               ง. 

 
 

 

+1 +1 0 +1 -1 -1 0.17 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 29 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

32.ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัภาพน้ี  
                                              ก.ภาพท่ีมีแสงเงาดว้ย 
                                                 ลายเสน้ดินสอ 

ข.ภาพท่ีไม่มีแสงเงา 
ค.ภาพลายเสน้ปากกา 
ง.ภาพท่ีใหแ้สงเงาดว้ยสี 

+1 0 +1 +1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

33.ท าอยา่งไรนกัเรียนจึงจะวาดภาพใหดู้มีระยะและ
ความลึกไดอ้ยา่งช านาญ 

ก.ฝึกฝนการระบายสีเทียน 
ข.สงัเกตจากส่ิงแวดลอ้ม  และหมัน่ฝึกฝน 
ค.ลงแสงเงาตามจินตนาการ 

       ง.พยายามเลียบแบบเพื่อนท่ีท าไดดี้ 

+1 +1 0 +1 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

34.ในการจดัภาพ  นกัเรียนควรค านึงถึงขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก.วสัดุ  อุปกรณ์ 
ข.ความลึก  และความสวยงาม 
ค.ความสมดุล  และเอกภาพในผลงาน 
ง.ระยะ 

0 +1 0 +1 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

35.จากภาพนกัเรียนคิดวา่ควรเติมส่ิงใดเพ่ือใหภ้าพ
สมดุล 

ก.พ้ืนหลงั 
ข.รูปร่างรูปทรง 
ค.มิติ   
ง.จินตนาการ 

+1 0 0 +1 0 -1 0.17 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

36.ถา้นกัเรียนตอ้งการวาดภาพท่ีแสดงถึงบรรยากาศ
ยามค ่าคืน  นกัเรียนจะเลือกใชสี้ในขอ้ใด 
      ก.สีวรรณะเยน็      ข.สีวรรณะอุ่น 
      ค.สีวรรณะกลาง   ง.สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 

+1 +1 +1 0 +1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 

รายการพจิารณา ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

37.ถา้นกัเรียนจะใชสี้วรรณะอุ่นในภาพวาด  ภาพนั้น
น่าจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.ทะเลแสนสวย 
ข.บา้นของฉนัคือพระอาทิตย ์
ค.ในคืนท่ีฝนตก 

       ง.วนัเกิดของฉนั 

+1 0 +1 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

38.การระบายสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็  ควรท าส่ิง
ใดเป็นขั้นตอนแรก 

ก.ตกแต่งและเก็บรายละเอียดของภาพใหเ้รียบร้อย 
ข.เลือกใชสี้อ่อนทั้งภาพ 
ค.เลือกใชสี้ท่ีไม่มีน ้ าหนกัก่อนลงสีท่ีมีน ้ าหนกั 
ง.เลือกใชสี้ท่ีมีน ้ าหนกัก่อนลงสีท่ีไม่มีน ้ าหนกั 

0 0 0 -1 0 -1 -0.03 ไม่มีความ
สอดคลอ้ง 

39.ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเปรียบเทียบความคิด
ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผา่นงานทศันศิลป์ของตนเองและ
บุคคลอ่ืน 

ก.ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ข.ท าใหไ้ดค้วามคิดใหม่ ๆ 
ค.น ามาปรับปรุงงานของตนเองได ้

       ง.ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

40.ในการวาดภาพใตท้อ้งทะเล นกัเรียนคิดวา่ควรใชสี้
วรรณะใดในการระบายสีมากท่ีสุด 

ก.สีวรรณะเยน็ 
ข.สีวรรณะอุ่น 
ค.สีวรรณะเยน็และสีวรรณะอุ่น 

       ง.สีโมโนโครม 

+1 +1 +1 +1 +1 -1 0.67 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 
ขอ้ท่ี  ค่าความยาก

ง่าย 
แปลผล อ านาจ

จ าแนก 
แปลผล แปลผลคุณภาพของ

ขอ้สอบ 
1 0.20 ใชไ้ด ้ 0.22 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

2 0.60 ใชไ้ด ้ 0.67 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

3 0.90 ทิ้ง -0.11 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

4 0.80 ใชไ้ด ้ -0.22 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

5 0.50 ใชไ้ด ้ 0.56 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

6 0.70 ใชไ้ด ้ 0.78 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

7 0.40 ใชไ้ด ้ 0.44 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

8 0.50 ใชไ้ด ้ 0.56 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

9 0.70 ใชไ้ด ้ 0.78 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

10 0.80 ใชไ้ด ้ 0.89 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

11 0.80 ใชไ้ด ้ 0.89 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

12 0.90 ทิ้ง -0.11 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

13 0.70 ใชไ้ด ้ 0.78 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

14 0.90 ทิ้ง -0.11 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

15 0.70 ใชไ้ด ้ -0.33 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

16 0.40 ใชไ้ด ้ 0.44 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

17 0.40 ใชไ้ด ้ 0.44 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

18 0.30 ใชไ้ด ้ -0.78 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

19 0.50 ใชไ้ด ้ 0.56 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

20 0.40 ใชไ้ด ้ 0.44 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

21 0.40 ใชไ้ด ้ -0.67 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

22 0.40 ใชไ้ด ้ 0.44 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

23 0.40 ใชไ้ด ้ 0.44 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 32 ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี  ค่าความยาก
ง่าย 

แปลผล อ านาจ
จ าแนก 

แปลผล แปลผลคุณภาพของ
ขอ้สอบ 

24 0.50 ใชไ้ด ้ 0.56 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

25 0.50 ใชไ้ด ้ 0.56 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

26 0.40 ใชไ้ด ้ 0.44 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

27 0.30 ใชไ้ด ้ 0.33 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

28 0.50 ใชไ้ด ้ 0.56 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

29 0.30 ใชไ้ด ้ -0.78 ตดัทิ้ง ปรับปรุงหรือตดัทิ้ง 

30 0.50 ใชไ้ด ้ 0.56 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 

หมายเหตุ  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบปรนัยไดค้  านวณหาขอ้สอบท่ีมี

คุณภาพ  จ านวน 20 ขอ้ ส่วนขอ้สอบท่ี 3,4,12,14,15,18,21, และ 29 เป็นขอ้สอบท่ี

ไม่มีคุณภาพจึงไม่น ามาค านวณ หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) สรุปผลได้ค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.72 
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ตารางท่ี 33 ค่าดชันีแบบประเมินคุณภาพการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  โดย
ใชกิ้จกรรมศิลปะ ตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
 
ข้อ 
ที่ 

รายการพจิารณา ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 

1. ผลงานตรงตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2. การสร้างสรรค์ +1 +1 +1 -1 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 
3. การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 0 +1 +1 0 +1 +1 0.67 สอดคลอ้ง 
4. การส่งงานตรงเวลา +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 34ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบศิลป์  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทาง
ทศันศิลป์ 

ล า 
ดบั 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ค่าดชันี
ความ

สอดคล้อง 

ความ 
หมาย 

1 2 3 4 5 6 

ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้         
1 เน้ือหาท่ีเรียนมีความต่อเน่ืองและ

เป็นล าดบัขั้นตอน 
+1 +1 +1 +1 0 +1 

0.83 สอดคลอ้ง 

2 เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

+1 0 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กบัวยัของนกัเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

4 ครูมีการอธิบายแต่ละกิจกรรมอยา่ง
ชดัเจน  และมีการสรุปอภิปราย
ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน         
5 บรรยากาศในการเรียนมีความ

สนุกสนานเป็นกนัเอง 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 

1.00 สอดคลอ้ง 

6 การจดักิจกรรมมีความน่าสนใจและ
ไม่น่าเบ่ือ 

0 +1 +1 +1 +1 +1 
0.83 สอดคลอ้ง 

7 หอ้งเรียนเยน็สบาย  อากาศถ่ายเท  
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน         
8 ตวัอยา่งผลงานในแต่ละกิจกรรมมี

ความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
+1 +1 +1 0 0 +1 0.67 สอดคลอ้ง 

9 วสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมมีความ
ครบถว้นเพียงพอต่อนกัเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

ด้านการประเมนิ         
10 นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัวธีิการ

วดัและประเมินผล 
0 +1 +1 +1 +1 +1 

0.83 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 

    เคร่ืองมือส าหรับการประเมิน 
แบบทดสอบก่อนเรียนกิจกรรมศิลปะ 
แบบทดสอบหลงัเรียนกิจกรรมศิลปะ 
แบบประเมินผลงานศิลปะ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  รายวิชา ทศันศิลป์   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  จ านวน 20 ข้อ  10 คะแนน 

ช่ือ……………………….นามสกุล……………………………...ช้ัน………...เลขที่…….….. 
 ค าส่ัง : ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย X ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้องเพยีงข้อเดียว 

1.รูปร่างแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
     ก.2  ประเภท 
     ข.3  ประเภท 
     ค.4  ประเภท 
     ง.1  ประเภท 

6.ขอ้ใดคือรูปร่างเรขาคณิต 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 

2.ขอ้ใดคือรูปทรง 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

7.เม่ือนกัเรียนปฏิบติังานเสร็จแลว้  ควรปฏิบติัตามขอ้
ใด 

ก.เก็บสีไมเ้ขา้กล่อง และเก็บใหพ้น้แสงแดด 
ข.น าดินน ้ ามนัไปตากแดด เพ่ือสะดวกในการป้ัน 
ค.เม่ือใชจ้านสีเสร็จแลว้ ไม่ควรลา้งเก็บไวเ้พ่ือ

น ามาใชค้ร้ังต่อไป 
       ง.เม่ือใชพู้ก่นัเสร็จแลว้ไม่ลา้งท าความสะอาด เก็บ
ใส่กล่องทนัที 

3.รูปร่างรูปทรง  เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
     ก.รถยนต ์
     ข.แกว้น ้ า 
     ค.พระอาทิตย ์
     ง.พดัลม 

8.ขอ้ใดมีความสมัพนัธ์กนัถูกตอ้ง 
ก.สีวรรณะอุ่น – ต่ืนเตน้ 
ข.สีวรรณะอุ่น – เยน็สบาย   
ค.สีวรรณะเยน็ – ร้อนแรง  รุนแรง 

       ง.สีวรรณะเยน็ – มัน่คง 
4.ขอ้ใดมีรูปร่างคลา้ยรูปสามเหล่ียม 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 

9.ภาพน้ีใชสี้วรรณะใด            ก.สีวรรณะอุ่นและสี                                                                                  
                                                  วรรณะเยน็ 

   ข.สีวรรณะกลาง 
   ค.สีวรรณะเยน็ 

                                                ง.สีวรรณะอุ่น 
5.ใครก าลงัสนุกกบังานพิมพ ์

ก.อัง่เปาก าลงัวาดรูปทะเล 
ข.ฮีโร่ก าลงัป้ันดินน ้ ามนัเป็นรูปสิงโต 
ค.มีนาฝนสีเทียนบนกระดาษท่ีวางทบัใบไม ้

       ง.พลอยสวยก าลงัปาดสีน ้ าชุ่มๆ บนสมุดวาดภาพ 

10.ขอ้ใดควรปฏิบติั 
ก.ฉีกกระดาษจากสมุดเล่มใหม่ท่ียงัไม่ไดใ้ชม้าท า

แม่พิมพ ์
ข.เก็บและท าความสะอาดเม่ือท างานเสร็จ 
ค.เก็บใบไมจ้ากตน้ไมม้าท างานพิมพ ์

       ง.น ายางลบของเพ่ือนมาท าแม่พิมพ ์
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11.ขอ้ใดเป็นวสัดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 
ก.กระดาษทิชชู่ 
ข.แม่พิมพใ์บไม ้
ค.ดินน ้ ามนั 

       ง.ดินสอ 

16. ถา้นกัเรียนตอ้งการวาดภาพท่ีแสดงถึงบรรยากาศ
ยามค ่าคืน  นกัเรียนจะเลือกใชสี้ในขอ้ใด 
      ก.สีวรรณะเยน็ 
      ข.สีวรรณะอุ่น 
      ค.สีวรรณะกลาง 
      ง.สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 

12.ส่ิงใดท าใหเ้กิดแสงและเงา 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
 
 

17.สีในขอ้ใดอยูไ่ดท้ั้งวรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเยน็ 
     ก.                                   ข.                
 
 
     ค.                                   ง. 
 
 

13.เพราะเหตใุดจึงตอ้งมีแสงเงาอยูใ่นภาพวาด 
ก.เพ่ือใหภ้าพเหมือนกบัภาพการ์ตูน 
ข.เพื่อใหภ้าพมีมิติ  สมจริง 
ค.เพื่อใหภ้าพมีลายเสน้ 

       ง.เพ่ือใหภ้าพมีรูปร่างเรขาคณิต 

18.ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเปรียบเทียบ
ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผา่นงานทศันศิลป์ของ
ตนเองและบุคคลอ่ืน 

ก.ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ข.ท าใหไ้ดค้วามคิดใหม่ ๆ 
ค.น ามาปรับปรุงงานของตนเองได ้

       ง.ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 
14.ขอ้ใดคือแสงท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
 
 

19.ในการวาดภาพใตท้อ้งทะเลนกัเรียนคิดวา่ควรใชสี้
วรรณะใดในการระบายสีมากท่ีสุด 

ก.สีวรรณะเยน็ 
ข.สีวรรณะอุ่น 
ค.สีวรรณะเยน็และสีวรรณะอุ่น 

       ง.สีโมโนโครม 

15.ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัภาพน้ี 
ก.ภาพท่ีมีแสงเงาดว้ย 

                                                 ลายเสน้ดินสอ 
ข.ภาพท่ีไม่มีแสงเงา 
ค.ภาพลายเสน้ปากกา 

                                              ง.ภาพท่ีใหแ้สงเงาดว้ยสี 

20.ในการจดัภาพ  นกัเรียนควรค านึงถึงขอ้ใดมาก
ท่ีสุด 

ก.วสัดุ  อุปกรณ์ 
ข.ความลึก  และความสวยงาม 
ค.ระยะ 

       ง.ความสมดุล  และเอกภาพในผลงาน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ข 11. ง 

2. ง 12. ก 

3. ค 13. ข 

4. ค 14. ค 

5. ค 15. ก 

6. ก 16. ก 

7. ก 17. ข 

8. ก 18. ง 

9. ค 19. ก 

10. ข 20. ง 
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แบบทดสอบหลังเรียน  รายวิชา ทศันศิลป์   
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  จ านวน 20 ข้อ  10 คะแนน 

ช่ือ…………………………….นามสกุล…………………………...ช้ัน………...เลขที่…….….. 
 ค าส่ัง : ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย X ทบัตัวอกัษรหน้าค าตอบทีถู่กต้องเพยีงข้อเดียว 

1.ขอ้ใดคือรูปทรง 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 
 

6.เม่ือนกัเรียนปฏิบติังานเสร็จแลว้  ควรปฏิบติัตามขอ้
ใด 

ก.เก็บสีไมเ้ขา้กล่อง และเก็บใหพ้น้แสงแดด 
ข.น าดินน ้ามนัไปตากแดด เพ่ือสะดวกในการป้ัน 
ค.เม่ือใชจ้านสีเสร็จแลว้ ไม่ควรลา้งเก็บไวเ้พ่ือ

น ามาใชค้ร้ังต่อไป 
       ง.เม่ือใชพู่้กนัเสร็จแลว้ไม่ลา้งท าความสะอาด เก็บใส่
กล่องทนัที 

2.รูปร่างแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
     ก.2  ประเภท 
     ข.3  ประเภท 
     ค.4  ประเภท 
     ง.1  ประเภท 

7.ขอ้ใดมีความสมัพนัธ์กนัถูกตอ้ง 
ก.สีวรรณะอุ่น – ต่ืนเตน้ 
ข.สีวรรณะอุ่น – เยน็สบาย   
ค.สีวรรณะเยน็ – ร้อนแรง  รุนแรง 

       ง.สีวรรณะเยน็ – มัน่คง 
3.รูปร่างรูปทรงใด  เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
     ก.รถยนต ์
     ข.แกว้น ้ า 
     ค.พระอาทิตย ์
     ง.พดัลม 

8.ภาพน้ีใชสี้วรรณะใด           ก.สีวรรณะอุ่นและสี                                                                                  
                                                  วรรณะเยน็ 

   ข.สีวรรณะกลาง 
   ค.สีวรรณะเยน็ 

                                               ง.สีวรรณะอุ่น 
4.ขอ้ใดคือรูปร่างเรขาคณิต 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 

9.ในการวาดภาพใตท้อ้งทะเลนกัเรียนคิดวา่ควรใชสี้
วรรณะใดในการระบายสีมากท่ีสุด 

ก.สีวรรณะเยน็ 
ข.สีวรรณะอุ่น 
ค.สีวรรณะเยน็และสีวรรณะอุ่น 

       ง.สีโมโนโครม 
5.ขอ้ใดคือรูปร่างธรรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
ค.                                               ง. 
 

10.ขอ้ใดเป็นวสัดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 
ก.กระดาษทิชชู่ 
ข.แม่พิมพใ์บไม ้
ค.ดินน ้ามนั 

       ง.ดินสอ 
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11.ใครก าลงัสนุกกบังานพิมพ ์
ก.อัง่เปาก าลงัวาดรูปทะเล 
ข.ฮีโร่ก าลงัป้ันดินน ้ ามนัเป็นรูปสิงโต 
ค.มีนาฝนสีเทียนบนกระดาษท่ีวางทบัใบไม ้

       ง.พลอยสวยก าลงัปาดสีน ้ าชุ่มๆ บนสมุดวาดภาพ 

16.ในการจดัภาพ  นกัเรียนควรค านึงถึงขอ้ใดมาก
ท่ีสุด 

ก.วสัดุ  อุปกรณ์ 
ข.ความลึก  และความสวยงาม 
ค.ระยะ 

       ง.ความสมดุล  และเอกภาพในผลงาน 
 

12.ส่ิงใดท าใหเ้กิดแสงและเงา 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
 
 

17.ถา้นกัเรียนตอ้งการวาดภาพท่ีแสดงถึงบรรยากาศ
ยามค ่าคืน  นกัเรียนจะเลือกใชสี้ในขอ้ใด 
      ก.สีวรรณะเยน็ 
      ข.สีวรรณะอุ่น 
      ค.สีวรรณะกลาง 
      ง.สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเยน็ 

13.ขอ้ใดคือแสงท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
ก.                                              ข. 
 
 
ค.                                               ง. 
 
 

18.ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเปรียบเทียบ
ความคิดความรู้สึกท่ีถ่ายทอดผา่นงานทศันศิลป์ของ
ตนเองและบุคคลอ่ืน 

ก.ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ข.ท าใหไ้ดค้วามคิดใหม่ ๆ 
ค.น ามาปรับปรุงงานของตนเองได ้

       ง.ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 
14.เพราะเหตใุดจึงตอ้งมีแสงเงาอยูใ่นภาพวาด 

ก.เพื่อใหภ้าพเหมือนกบัภาพการ์ตูน 
ข.เพื่อใหภ้าพมีมิติ  สมจริง 
ค.เพื่อใหภ้าพมีลายเสน้ 

       ง.เพ่ือใหภ้าพมีรูปร่างเรขาคณิต 

19.สีในขอ้ใดอยูไ่ดท้ั้งวรรณะสีอุ่นและวรรณะสีเยน็ 
     ก.                                   ข.                
 
 
     ค.                                   ง. 
 
      

15.ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัภาพน้ี 
ก.ภาพท่ีมีแสงเงาดว้ย 

                                                 ลายเสน้ดินสอ 
ข.ภาพท่ีไม่มีแสงเงา 
ค.ภาพลายเสน้ปากกา 

                                              ง.ภาพท่ีใหแ้สงเงาดว้ยสี 

20.ขอ้ใดควรปฏิบติั 
ก.ฉีกกระดาษจากสมุดเล่มใหม่ท่ียงัไม่ไดใ้ชม้า

ท าแม่พิมพ ์
ข.เก็บและท าความสะอาดเม่ือท างานเสร็จ 
ค.เก็บใบไมจ้ากตน้ไมม้าท างานพิมพ ์

       ง.น ายางลบของเพ่ือนมาท าแม่พิมพ ์
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

1. ง 11. ค 

2. ข 12. ก 

3. ค 13. ค 

4. ก 14. ข 

5. ค 15. ก 

6. ก 16. ง 

7. ก 17. ก 

8. ค 18. ง 

9. ก 19. ข 

10. ง 20. ข 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงานศิลปะ 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน น ้าหนกั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ หมายเหต ุ

3 2 1  
1.ผลงานตรงตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนด 

2  ผลงานตรงตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดให ้

ผลงานไม่ตรงตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดให ้

 

2.การสร้างสรรค ์ 3 ใชเ้ทคนิค  และ
รูปแบบผลงาน
แปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร  มีการ
ใชท้ศันธาตุ  และ
เทคนิค ในการสร้าง
ภาพหลากหลาย  
ผลงานมี
รายละเอียดและมี
ความประณีต 

ใชเ้ทคนิคแปลก
ใหม่แต่รูปแบบ
เหมือนกบัตวัอยา่ง
หรือผูอ่ื้น  มีการใช้
ทศันธาตท่ีุ
หลากหลาย  แต่ใช้
เทคนิคในการสร้าง
ภาพเพียงอยา่งเดียว  
ผลงานมี
รายละเอียดแตข่าด
ความประณีต 

ใชเ้ทคนิคและ
รูปแบบเหมือนกบั
ตวัอยา่งหรือผูอ่ื้น  
มีการใชท้ศันธาตุ
ไม่หลากหลาย  ใช้
เทคนิคในการสร้าง
ภาพเหมือนกบั
ตวัอยา่งหรือผูอ่ื้น  
ผลงานไม่มี
รายละเอียด  และ
ผลงานไม่มีความ
ประณีต 

 

3.การจดั
องคป์ระกอบศิลป์ 

3 มีการใชท้ศันธาตุ
ต่างๆ ครบถว้น  
เหมาะสม และมี
การจดัภาพตาม
หลกัองคป์ระกอบ
ศิลป์  

มีการใชท้ศันธาตุ
ต่างๆ ครบถว้น  
เหมาะสม แต่การ
จดัภาพขาดเอกภาพ  
จุดเด่น  หรือความ
กลมกลืน 

มีการใชท้ศันธาตุ 
แต่การจดัภาพขาด
เอกภาพ  จุดเด่น  
หรือความกลมกลืน 

 

4.การส่งงานตรงเวลา 2  ส่งผลงานภายในวนั
เวลาท่ีก าหนด 

ส่งงานเลยเวลาท่ี
ก าหนด 
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คะแนน ความหมาย 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช ้

ต ่ากวา่ 5 ปรับปรุง 
 

 

 

 

หมายเหตุ    11  คะแนนขึน้ไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผา่น 

ไม่ผา่น 



 267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

                                       บันทกึการวดัและประเมินผล 
 

เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน 
คะแนนผลงานศิลปะ 
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ืององคป์ระกอบ

ศิลป์  โดยใชกิ้จกรรมศิลปะตามแนวคิดหมวกหกใบร่วมกบัการวเิคราะห์ทางทศันศิลป์ 
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ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน ผลต่าง 

1 14 19 5 

2 13 16 3 

3 11 14 3 

4 13 16 3 

5 14 16 2 

6 13 17 4 

7 11 20 9 

8 14 19 5 

9 13 16 3 

10 14 17 3 

11 16 18 2 

12 11 15 4 

13 13 15 2 

14 11 16 5 

15 15 18 3 

16 10 19 9 

17 12 17 5 

18 11 17 6 

19 15 17 2 

20 16 18 2 

21 15 19 4 

22 14 16 2 

23 14 16 2 

24 13 20 7 

25 16 18 2 
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ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน (ต่อ) 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน ผลต่าง 

26 14 16 2 

27 11 16 5 

28 13 17 4 

29 14 16 2 

30 14 17 3 

31 11 16 5 

32 13 19 6 

รวม  422 546 124 

�̅� 13.19 17.06 3.88 
S.D. 1.65 1.50 1.96 
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ตารางท่ี 37 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 1  เร่ืองจุด 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

1 4 4 2 4 14 3.00 1.00 ดี 
2 4 4 4 4 16 3.60 0.00 ดีมาก 
3 4 4 2 4 14 3.40 1.00 ดี 
4 4 4 2 4 14 3.60 1.00 ดี 
5 4 4 2 4 14 3.80 1.00 ดี 
6 4 4 2 4 14 4.00 1.00 ดี 
7 4 4 2 4 14 4.20 1.00 ดี 
8 4 4 2 4 14 4.40 1.00 ดี 
9 4 4 4 4 16 5.00 0.00 ดี 

10 4 4 4 4 16 5.20 0.00 ดี 
11 4 4 4 4 16 5.40 0.00 ดี 
12 4 4 4 2 14 5.20 1.00 ดี 
13 4 4 2 2 12 5.00 1.15 ดี 
14 4 4 2 2 12 5.20 1.15 ดี 
15 4 4 4 2 14 5.80 1.00 ดี 
16 4 6 4 4 18 6.80 1.00 ดีมาก 
17 4 4 2 4 14 6.20 1.00 ดี 
18 4 4 2 4 14 6.40 1.00 ดี 
19 4 4 2 4 14 6.60 1.00 ดี 
20 4 4 2 4 14 6.80 1.00 ดี 
21 4 6 4 4 18 7.80 1.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 38 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 1  เร่ืองจุด (ต่อ) 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 

4 6 6 4 20 
22 4 4 4 2 14 7.20 1.00 ดี 
23 4 4 2 4 14 7.40 1.00 ดี 
24 4 4 4 4 16 8.00 0.00 ดีมาก 
25 4 4 2 4 14 7.80 1.00 ดี 
26 4 4 4 4 16 8.40 0.00 ดีมาก 
27 4 4 4 4 16 8.60 0.00 ดีมาก 
28 4 4 2 4 14 8.40 1.00 ดี 
29 4 4 2 4 14 8.60 1.00 ดี 
30 4 4 6 4 18 9.60 1.00 ดีมาก 
31 2 4 2 4 12 8.60 1.15 ดี 
32 4 4 2 4 14 9.20 1.00 ดี 

�̅� 3.94 4.13 2.88 3.69 14.63 3.66 0.55 ดี 
S.D. 0.35 0.49 1.13 0.74 1.56 0.68 0.34  
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ตารางท่ี 39 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 2  เร่ืองเส้น 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 

4 6 6 4 20 
1 4 4 2 4 14 3.00 1.00 ดี 
2 4 4 4 4 16 3.60 0.00 ดีมาก 
3 4 4 4 2 14 3.40 1.00 ดี 
4 4 4 4 2 14 3.60 1.00 ดี 
5 4 4 2 4 14 3.80 1.00 ดี 
6 4 4 4 2 14 4.00 1.00 ดี 
7 4 4 2 4 14 4.20 1.00 ดี 
8 4 4 2 4 14 4.40 1.00 ดี 
9 4 4 4 4 16 5.00 0.00 ดีมาก 

10 4 4 2 4 14 4.80 1.00 ดี 
11 4 4 2 4 14 5.00 1.00 ดี 
12 4 4 2 2 12 4.80 1.15 ดี 
13 4 4 2 2 12 5.00 1.15 ดี 
14 4 4 2 4 14 5.60 1.00 ดี 
15 4 4 4 2 14 5.80 1.00 ดี 
16 4 6 6 4 20 7.20 1.15 ดีมาก 
17 4 6 4 4 18 7.00 1.00 ดีมาก 
18 4 4 2 4 14 6.40 1.00 ดี 
19 4 4 4 4 16 7.00 0.00 ดีมาก 
20 4 4 2 4 14 6.80 1.00 ดี 
21 4 6 4 4 18 7.80 1.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 40 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 2  เร่ืองเส้น (ต่อ) 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

22 4 4 4 4 16 7.60 0.00 ดีมาก 
23 4 4 2 4 14 7.40 1.00 ดี 
24 4 4 4 4 16 8.00 0.00 ดีมาก 
25 4 4 2 4 14 7.80 1.00 ดี 
26 4 4 6 4 18 8.80 1.00 ดีมาก 
27 4 4 4 2 14 8.20 1.00 ดี 
28 4 4 4 4 16 8.80 0.00 ดีมาก 
29 4 4 4 4 16 9.00 0.00 ดีมาก 
30 4 4 4 4 16 9.20 0.00 ดีมาก 
31 2 4 4 4 14 9.00 1.00 ดี 
32 4 4 4 4 16 9.60 0.00 ดีมาก 

�̅� 3.94 4.19 3.31 3.56 15.00 3.75 0.39 ดี 
S.D. 0.35 0.59 1.20 0.84 1.76 0.75 0.36  
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ตารางท่ี 41 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 3  เร่ืองสี 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 

4 6 6 4 20 
1 4 4 2 4 14 3.00 1.00 ดี 
2 4 4 6 4 18 4.00 1.00 ดีมาก 
3 4 4 6 4 18 4.20 1.00 ดีมาก 
4 4 4 4 2 14 3.60 1.00 ดี 
5 4 2 2 4 12 3.40 1.15 ดี 
6 4 4 4 2 14 4.00 1.00 ดี 
7 4 4 2 4 14 4.20 1.00 ดี 
8 4 4 2 4 14 4.40 1.00 ดี 
9 4 6 4 4 18 5.40 1.00 ดีมาก 

10 4 4 2 4 14 4.80 1.00 ดี 
11 4 4 2 4 14 5.00 1.00 ดี 
12 4 4 2 2 12 4.80 1.15 ดี 
13 4 4 2 2 12 5.00 1.15 ดี 
14 4 4 2 4 14 5.60 1.00 ดี 
15 4 4 4 4 16 6.20 0.00 ดี 
16 4 6 4 4 18 6.80 1.00 ดีมาก 
17 4 6 4 4 18 7.00 1.00 ดีมาก 
18 4 4 4 4 16 6.80 0.00 ดีมาก 
19 4 4 2 4 14 6.60 1.00 ดี 
20 4 4 4 2 14 6.80 1.00 ดี 
21 4 6 6 4 20 8.20 1.15 ดีมาก 
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ตารางท่ี 42 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 3  เร่ืองสี (ต่อ) 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 

4 6 6 4 20 
22 4 4 4 2 14 7.20 1.00 ดี 
23 4 4 6 4 18 8.20 1.00 ดีมาก 
24 4 4 4 4 16 8.00 0.00 ดีมาก 
25 4 4 2 2 12 7.40 1.15 ดี 
26 4 4 2 4 14 8.00 1.00 ดี 
27 4 6 4 4 18 9.00 1.00 ดีมาก 
28 4 4 2 2 12 8.00 1.15 ดี 
29 4 4 2 4 14 8.60 1.00 ดี 
30 4 4 4 4 16 9.20 0.00 ดีมาก 
31 4 4 6 4 18 9.80 1.00 ดีมาก 
32 4 6 6 4 20 10.40 1.15 ดีมาก 

�̅� 4.00 4.31 3.50 3.50 15.31 3.83 0.40 ดี 
S.D. 0.00 0.90 1.52 0.88 2.42 0.82 0.63  
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ตารางท่ี 43 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 4  เร่ืองรูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

1 4 4 4 4 16 3.40 0.00 ดีมาก 
2 4 4 6 4 18 4.00 1.00 ดีมาก 
3 4 4 4 4 16 3.80 0.00 ดีมาก 
4 4 4 4 4 16 4.00 0.00 ดีมาก 
5 4 4 2 4 14 3.80 1.00 ดี 
6 4 4 4 4 16 4.40 0.00 ดีมาก 
7 4 4 2 4 14 4.20 1.00 ดี 
8 4 4 4 4 16 4.80 0.00 ดีมาก 
9 4 4 4 4 16 5.00 0.00 ดีมาก 

10 4 4 4 2 14 4.80 1.00 ดี 
11 4 4 4 4 16 5.40 0.00 ดีมาก 
12 4 6 4 4 18 6.00 1.00 ดีมาก 
13 4 4 4 4 16 5.80 0.00 ดีมาก 
14 4 6 4 4 18 6.40 1.00 ดีมาก 
15 4 4 6 2 16 6.20 1.63 ดีมาก 
16 4 6 4 4 18 6.80 1.00 ดีมาก 
17 4 6 4 4 18 7.00 1.00 ดีมาก 
18 4 4 4 4 16 6.80 0.00 ดีมาก 
19 4 6 4 2 16 7.00 1.63 ดีมาก 
20 4 4 4 4 16 7.20 0.00 ดีมาก 
21 4 6 6 4 20 8.20 1.15 ดีมาก 
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ตารางท่ี 44 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 4  เร่ืองรูปร่างรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง  (ต่อ) 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

22 4 6 4 4 18 8.00 1.00 ดีมาก 
23 4 6 4 4 18 8.20 1.00 ดีมาก 
24 4 4 4 4 16 8.00 0.00 ดีมาก 
25 4 4 4 2 14 7.80 1.00 ดี 
26 4 4 4 4 16 8.40 0.00 ดีมาก 
27 4 6 4 4 18 9.00 1.00 ดีมาก 
28 4 6 6 4 20 9.60 1.15 ดีมาก 
29 4 4 4 4 16 9.00 0.00 ดีมาก 
30 4 6 6 4 20 10.00 1.15 ดีมาก 
31 4 4 4 4 16 9.40 0.00 ดีมาก 
32 4 6 6 4 20 10.40 1.15 ดีมาก 

�̅� 4.00 4.75 4.25 3.75 16.75 4.19 0.43 ดีมาก 
S.D. 0.00 0.98 0.98 0.67 1.74 0.66 0.46  
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ตารางท่ี 45 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 5  เร่ืองพื้นผวิ 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

1 4 6 4 4 18 3.80 1.00 ดีมาก 
2 4 4 2 4 14 3.20 1.00 ดี 
3 4 6 6 4 20 4.60 1.15 ดีมาก 
4 4 4 2 4 14 3.60 1.00 ดี 
5 4 4 4 4 16 4.20 0.00 ดีมาก 
6 4 4 4 4 16 4.40 0.00 ดีมาก 
7 4 4 4 4 16 4.60 0.00 ดีมาก 
8 4 4 2 4 14 4.40 1.00 ดี 
9 4 6 4 4 18 5.40 1.00 ดีมาก 

10 4 4 4 4 16 5.20 0.00 ดีมาก 
11 4 4 4 4 16 5.40 0.00 ดีมาก 
12 4 4 4 4 16 5.60 0.00 ดีมาก 
13 4 4 4 4 16 5.80 0.00 ดีมาก 
14 4 6 6 4 20 6.80 1.15 ดีมาก 
15 4 4 2 4 14 5.80 1.00 ดี 
16 4 4 4 4 16 6.40 0.00 ดีมาก 
17 4 6 6 4 20 7.40 1.15 ดีมาก 
18 4 6 6 4 20 7.60 1.15 ดีมาก 
19 4 4 4 4 16 7.00 0.00 ดีมาก 
20 4 4 2 4 14 6.80 1.00 ดี 
21 4 4 6 4 18 7.80 1.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 46 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 5  เร่ืองพื้นผวิ (9) 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

22 4 4 2 4 14 7.20 1.00 ดี 
23 4 4 4 4 16 7.80 0.00 ดีมาก 
24 4 4 6 4 18 8.40 1.00 ดีมาก 
25 4 4 4 4 16 8.20 0.00 ดีมาก 
26 4 4 4 4 16 8.40 0.00 ดีมาก 
27 4 4 4 4 16 8.60 0.00 ดีมาก 
28 4 4 2 4 14 8.40 1.00 ดี 
29 4 4 4 4 16 9.00 0.00 ดีมาก 
30 4 4 4 4 16 9.20 0.00 ดีมาก 
31 4 4 2 4 14 9.00 1.00 ดี 
32 4 6 6 4 20 10.40 1.15 ดีมาก 

�̅� 4.00 4.44 3.94 4.00 16.38 4.09 0.23 ดีมาก 
S.D. 0.00 0.84 1.39 0.00 2.00 0.56 0.68  
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ตารางท่ี 47 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 6  เร่ืองทศันธาตุสร้างงานศิลป์ 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

1 4 4 4 4 16 3.40 0.00 ดีมาก 
2 4 4 4 4 16 3.60 0.00 ดีมาก 
3 4 4 4 4 16 3.80 0.00 ดีมาก 
4 4 4 2 4 14 3.60 1.00 ดี 
5 4 4 2 4 14 3.80 1.00 ดี 
6 4 4 4 4 16 4.40 0.00 ดีมาก 
7 4 4 2 4 14 4.20 1.00 ดี 
8 4 4 4 4 16 4.80 0.00 ดีมาก 
9 4 6 4 4 18 5.40 1.00 ดีมาก 

10 4 6 4 4 18 5.60 1.00 ดีมาก 
11 4 4 2 4 14 5.00 1.00 ดี 
12 4 4 4 4 16 5.60 0.00 ดีมาก 
13 4 4 4 4 16 5.80 0.00 ดีมาก 
14 4 4 4 4 16 6.00 0.00 ดีมาก 
15 4 4 4 4 16 6.20 0.00 ดีมาก 
16 4 6 6 4 20 7.20 1.15 ดีมาก 
17 4 6 4 4 18 7.00 1.00 ดีมาก 
18 4 4 4 4 16 6.80 0.00 ดีมาก 
19 4 4 4 4 16 7.00 0.00 ดีมาก 
20 4 4 4 4 16 7.20 0.00 ดีมาก 
21 4 6 6 4 20 8.20 1.15 ดีมาก 
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ตารางท่ี 48 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี  6  เร่ืองทศันธาตุสร้างงานศิลป์(ต่อ) 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มหั

วข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 

4 6 6 4 20 
22 4 4 4 4 16 7.60 0.00 ดีมาก 
23 4 4 4 4 16 7.80 0.00 ดีมาก 
24 4 4 4 4 16 8.00 0.00 ดีมาก 
25 4 4 4 4 16 8.20 0.00 ดีมาก 
26 4 4 4 4 16 8.40 0.00 ดีมาก 
27 4 4 4 4 16 8.60 0.00 ดีมาก 
28 4 4 4 4 16 8.80 0.00 ดีมาก 
29 4 4 4 4 16 9.00 0.00 ดีมาก 
30 4 6 6 2 18 9.60 1.91 ดีมาก 
31 4 4 4 4 16 9.40 0.00 ดีมาก 
32 4 6 4 4 18 10.00 1.00 ดีมาก 

�̅� 4.00 4.44 3.94 3.94 16.31 4.08 0.24 ดีมาก 
S.D. 0.00 0.84 0.95 0.35 1.45 0.54 0.44  
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ตารางท่ี 49 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี 7  เร่ืองงานศิลป์สร้างสรรค์ 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

1 4 6 4 4 18 3.80 1.00 ดีมาก 
2 4 4 4 4 16 3.60 0.00 ดีมาก 
3 4 4 4 4 16 3.80 0.00 ดีมาก 
4 4 4 4 4 16 4.00 0.00 ดีมาก 
5 4 4 4 4 16 4.20 0.00 ดีมาก 
6 4 4 4 4 16 4.40 0.00 ดีมาก 
7 4 4 4 4 16 4.60 0.00 ดีมาก 
8 4 4 4 4 16 4.80 0.00 ดีมาก 
9 4 4 6 4 18 5.40 1.00 ดีมาก 

10 4 4 4 4 16 5.20 0.00 ดีมาก 
11 4 4 4 4 16 5.40 0.00 ดีมาก 
12 4 4 4 4 16 5.60 0.00 ดีมาก 
13 4 4 4 4 16 5.80 0.00 ดีมาก 
14 4 4 4 4 16 6.00 0.00 ดีมาก 
15 4 4 4 4 16 6.20 0.00 ดีมาก 
16 4 6 6 4 20 7.20 1.15 ดีมาก 
17 4 6 6 4 20 7.40 1.15 ดีมาก 
18 4 4 4 4 16 6.80 0.00 ดีมาก 
19 4 4 4 4 16 7.00 0.00 ดีมาก 
20 4 4 4 4 16 7.20 0.00 ดีมาก 
21 4 6 6 4 20 8.20 1.15 ดีมาก 
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ตารางท่ี 50 ผลการประเมินผลงานศิลปะ  หน่วยท่ี  7  เร่ืองงานศิลป์สร้างสรรค(์ต่อ) 

คนที่ 

รายการประเมิน 

รวม 
�̅� S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

ผล
งา
นต

รง
ตา
มห

ัวข้
อ 

กา
รส

ร้า
งส
รร
ค์ 

กา
รจ
ัดอ

งค์
ปร

ะก
อบ

ศิล
ป์ 

กา
รส่

งง
าน
ตร

งเว
ลา

 
4 6 6 4 20 

22 4 4 4 4 16 7.60 0.00 ดีมาก 
23 4 4 4 4 16 7.80 0.00 ดีมาก 
24 4 4 4 4 16 8.00 0.00 ดีมาก 
25 4 4 4 4 16 8.20 0.00 ดีมาก 
26 4 4 4 4 16 8.40 0.00 ดีมาก 
27 4 4 4 4 16 8.60 0.00 ดีมาก 
28 4 6 4 4 18 9.20 1.00 ดีมาก 
29 4 6 4 4 18 9.40 1.00 ดีมาก 
30 4 6 6 4 20 10.00 1.15 ดีมาก 
31 4 4 4 4 16 9.40 0.00 ดีมาก 
32 4 6 4 4 18 10.00 1.00 ดีมาก 

�̅� 4.00 4.50 4.31 4.00 16.81 4.20 0.25 ดีมาก 
S.D. 0.00 0.88 0.74 0.00 1.42 0.40 0.47  
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ตารางท่ี 51 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

N 
ค่า 
เฉลีย่ 

S.D 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ล าดบั
ท่ี 5 4 3 2 1 

  ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้                    

1 
เน้ือหาท่ีเรียนมีความต่อเน่ือง
และเป็นล าดบัขั้นตอน 

16 15 1 0 0 32 4.47 0.56 มาก 6 

2 
เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

18 11 3 0 0 32 4.47 0.66 มาก 6 

3 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

25 5 2 0 0 32 4.72 0.57 มากท่ีสุด 2 

4 
ครูมีการอธิบายแต่ละกิจกรรม
อยา่งชดัเจน  และมีการสรุป
อภิปรายระหวา่งครูกบันกัเรียน 

27 4 1 0 0 32 4.81 0.46 มากท่ีสุด 1 

  สรุป            4.62 0.56 มากท่ีสุด   

  
ด้านบรรยากาศการเรียนการ
สอน 

                   

5 
บรรยากาศในการเรียนมีความ
สนุกสนานเป็นกนัเอง 

13 16 2 1 0 32 4.28 0.72 มาก 7 

6 
การจดักิจกรรมมีความน่าสนใจ
และไม่น่าเบ่ือ 

21 8 3 0 0 32 4.56 0.66 มากท่ีสุด 3 

7 
หอ้งเรียนเยน็สบาย  อากาศ
ถ่ายเท  สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

21 7 3 1 0 32 4.50 0.79 มาก 5 

  สรุป            4.45 0.72 มาก   
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ตารางท่ี 52 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

N 
ค่า 
เฉลีย่ 

S.D 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ล าดับ
ที่ 5 4 3 2 1 

  ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน                    

8 
ตวัอยา่งผลงานในแต่ละ
กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัวยั
ของนกัเรียน 

21 8 3 0 0 32 4.56 0.66 มากท่ีสุด 3 

9 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมมีความ
ครบถว้นเพียงพอต่อนกัเรียน 

20 10 1 1 0 32 4.53 0.71 มากท่ีสุด 4 

  สรุป            4.55 0.68 มากท่ีสุด   
  ด้านการประเมนิ                    

10 
นกัเรียนมีความพึงพอใจกบั
วธีิการวดัและประเมินผล 

21 8 2 1 0 32 4.53 0.75 มากท่ีสุด 4 

  สรุป            4.53 0.75 มากท่ีสุด   

รวม 
20
3 

92 21 4 0 320 4.54 0.65 มากท่ีสุด   
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ภาคผนวก ช 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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Paired Samples Test

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean t df Sig.(2-tailed) Sig.(1-tailed)

Pair 1 Posttest - Pretest 3.88 1.96 0.35 11.1646 31 0.0000 0.0000

Paired Differences

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t-test

Paired Samples Statistics

  Mean N Std. Deviation

Pair 1 Pre-test 13.19 32 1.65

Posttest 17.06 32 1.50
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ภาคผนวก ซ 

ประมวลภาพกจิกรรม 
ภาพกิจกรรมระหวา่งเรียน 
ผลงานของนกัเรียน 
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ภาพกจิกรรมระหว่างเรียน 
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ผลงานของนักเรียน 
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ภาพผลงานในกิจกรรมศิลปะ 
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