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บทคัดย่อภาษาไทย 

59901323 : ทัศนศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน, ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

นาย กิตติศักด์ิ อร่ามเรือง: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน เพ่ือส่งเสริมการออกเเบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธ์ิเงิน 

 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็น

ฐาน เพ่ือส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  2) เพ่ือศึกษา
ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน   ปีการศึกษา 2563 ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลา18 ชั่วโมง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
5  2)  แบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก ่หาค่าเฉลี่ย (m.) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อยู่ที่ระดับมากที่สุด (m. = 4.84, S.D. = 0.36) 

2. ความสามารถด้านการออกแบบ จากแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (m. = 
2.70, S.D. = 0.47)  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59901323 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : RESEARCH-BASED LEARNING ACTIVITIES, APPLIED THAI FABRIC PATTERNS 

MR. KITTISAK ARAMRUENG : THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES FOR 
ART AND TECHNOLOGY COURSES BASE ON THE RESEARCH TO PROMOTE THAI FABIC 
PATTERN DESIGN FOR MATHAYOM 5 STUDENTS THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR WISUD PO NEGRN, Ph.D. 

This research   aims 1)to study the results of learning subjects, arts and technology, 
using research as a base to promote the design of applied Thai fabric patterns for 5th graders 2)to 
study the ability to design applied Thai fabric patterns. After Jaek organized a research-based 
learning activity for 5th graders, the samples used in the research were 30 students from 5th 
grade, Satri Witthaya School, Bangkok Province. 

Research tools include 1) a plan to manage learning subjects, arts and technology, 
using research as a base to promote the design of applied Thai fabric patterns for 5th 
grade  students.  Measure learning, subjects, arts and technology using research as a base. To 
promote the design of applied Thai fabric patterns for 5th grade  students 3)  Pattern Design 
Competency Assessment Form Applied Thai fabrics of students who learn with learning activities, 
subjects, arts and technology using research as a base. To promote the design of applied Thai 
fabric patterns for 5th graders, the statistics used to analyze data include average and standard 
deviation (S.D.). 

The results of the research showed that 

1. Evaluation of the results of learning in arts and technology using research as a base. 
To promote the design of applied Thai fabric patterns for 5th graders, it is concluded that the 
learning activities are of the most quality ( m. = 4.84,  S.D. = 0.36) 

2. The results of the design competency assessment from the average overall learning 
management plan are  good (m. = 2.70,  S.D. = 0.47)  
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ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ท่ีกรุณาเป็นประธาน
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กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล ครูสมพร เจริญคำ ครูศิริวัฒน์ นารีเลิศ         
ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

กราบขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.10  ทุกคนใน
โรงเรียนสตรีวิทยา ท่ีสละเวลาอำนวยความสะดวกในการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยเป็น
อย่างดี 

ขอบคุณนักศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ ทุกๆท่านท่ีให้คำปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลืออำนวย
ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยได้ต่อสู้ปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรคจนทำให้งานวิจัย
สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อระลึกถึงแก่คุณบิดา
มารดาผู้อบรมและมอบมรดกทางปัญญาอันล้ำค่าแก่ผู้วิจัย ครู อาจารย์ พี่น้อง และคู่ชีวิตท่ีเป็นกำลังใจ 
ให้ความช่วยเหลือทุกส่ิงทุกอย่างแก่ผู้วิจัยมาตลอด และสุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ 
ท่านท่ีผู้วิจัยมิได้กล่าวนามไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที่ 1  

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษา 4.0 เป็นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลท่ีมีความมุ่งมั่นในการนํา  
“โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศท่ี
มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 
ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่ งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็น 
การจัดการเรียนการสอน ท่ีสอนให้ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ ท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้   
มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม  
ผู้ท่ีมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนของประเทศมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทย 4.0 คือครู ดังนั้นครูต้องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมสำหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 โดยครูจะต้องสามารถสอนให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ซึ่งเป็นการคิดพื้นฐานสำคัญสำหรับการคิดขั้นสูง  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์และ
ตรวจสอบประเมินข้อมูลหลักฐาน ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีคิดทุกด้านอย่างรอบคอบ โดยใช้เกณฑ์ท่ี
กำหนดหลักเหตุผลจนได้คําตอบท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุด เพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจประเมินหรือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้
ความคิดใหม่ ความคิดริเริ่มหรือความคิดต้นแบบ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดี และการคิดผลิต
ภาพ เป็นการผลิตหรือสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนซึ่งจะเป็นนวัตกรรมในผลผลิตต่อไป 
และต้องมีความคิดรับผิดชอบในงานท่ีทําในผลงานท่ีผลิตขึ้น (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2560:14) 

การสอนในยุคใหม่นี้ ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียน
การสอนเน้นการคิด การประดิษฐ์การสร้างส่ิงใหม่ ๆ ให้ได้องค์ความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการ
ความรู้ท่ีศึกษาท้ังของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกันผลิตเป็นผลงานของตนเอง ได้อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ เลือกสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเหมาะสมและมี
ความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น การสอนแบบนี้ต้องการให้ผู้เรียนมีความคิดใหม่ ๆ เพื่อมีผลให้
คนในประเทศมีความสามารถในการคิดส่ิงใหม่ ๆ ผลิตผลงานใหม่ ๆ ข้ึน โดยไม่ต้องคอยใช้หรือบริโภค  
ส่ิงท่ีผู้อื่น ประเทศอื่นคิดเพื่อมาจําหน่ายให้กับนักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 จะเป็นบุคคลากรของ
ประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรม จนได้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพส่งขายไปยัง
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ต่างประเทศ เพื่อนำเงินตราเข้าประเทศและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมีรายได้สูงได้ ผู้เรียนหรือ
นักเรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้  ต้องมีความสามารถหลายอย่างอยู่ในตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
เป็นความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดผลิตภาพและความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําในทุกขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบ
ต่อผลผลิตท่ีสร้างขึ้นโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2560: 
14) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)  
พ .ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคน 
มีความสามารถ เรี ยน รู้ สาม ารถพั ฒ นาตน เอ งได้ และถือว่ านั ก เรียนมี ค วามสำคัญ ท่ี สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และในมาตรา 24(2) หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาให้ เด็กเกิดความสนุกและเพลิดเพลิน 
ในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นวิชาสร้างกำลังใจและเร้าใจ ให้เกิดความก้าวหน้าแก่นักเรียนให้ได้มาก
ท่ีสุด มีความรู้สูงสุดสำหรับนักเรียนทุกคนควรสร้างความเข้มแข็งและประสบการณ์ให้นักเรียนและ
พัฒนาความมั่นใจให้เรียนและทำงานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน ควรให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
สำคัญ ๆ ในการอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารส่งเสริม
จิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็นและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และมาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ มีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 
โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่ อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองดีของชาติ  
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำ
สาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชม สังคม และ
ประเทศชาติ (มาตรา 27)  กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในแต่ละ
มาตรฐานช่วงช้ัน มีความคิดเชิงระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์ (มาตรฐานท่ี 8) 
เห็นคุณค่าของศิลปะและธรรมชาติ (มาตรฐานท่ี 12) รักท้องถิ่นประเทศชาติและความเป็นไทย  
สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย (มาตรฐานท่ี 14) โดยมีหลักของการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติควบคู่กับความเป็นสากล เป็นการศึกษา
เพื่ อปวงชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน  ส่งเสริมให้นักเรียน  
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ได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน มีจุดประสงค์ในการพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ
สมดุลท้ังทางร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

สังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ท้ังในเรื่องการติดต่อส่ือสารท่ี 
เป็นไปอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน จึงทําให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมโดยผ่านเครื่องมือส่ือสารทางด้านเทคโนโลยี การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก และรวดเร็ว 
การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาคน 
ให้สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 "การศึกษา" หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 
ของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้จากการฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม   
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้ เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความเจริญก้าวหน้า 
ทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ 
ของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยด้วยจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ 
ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี   
มีปัญญา มีความสุข มี ศักยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก  
(กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 7) 

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในทางการศึกษา เพื่อการเรียนการ
สอน เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการเรียนการสอนโดยเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด และการทดสอบ 
ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพครูผู้สอนจำเป็นต้องเลือกใช้ส่ือ ส่ือประเภทใดมีคุณสมบัติเหมาะสม  
กับนักเรียน และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด ในการผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกับการเรียน
การสอนท่ีประยุกต์เข้ากับความสารมารถของคอมพิวเตอร์ ส่ือมัลติมีเดียสามารถแสดงภาพได้อย่าง
รวดเร็ว สีสันของภาพสวย ภาพเคล่ือนไหวประกอบการเรียนสามารถใส่ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเสียง
ประกอบ ภาพประกอบบทเรียนทำให้เกิดอารมณ์ร่วมในการเรียน การตอบสนองโดยข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ความต่อเนื่อง และรวดเร็วของบทเรียน แบบทดสอบ การผลิตส่ือสามารถควบคุม
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ตัวแปลได้ในทุกกระบวนการผลิต รวมถึงการนำส่ือท่ีผลิตได้ทำเป็น (CD-ROM) ทำให้มีความสะดวก
ในการพกพา และสามารถเรียนได้กับคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องลงโปรแกรมทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าง
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในภาวะโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงเป็นทาง
หนึ่งท่ีมี ความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคลของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์แข่งขันสูง 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยพื้นฐาน ไม่ใช่ทางเลือกหรือของฟุ่มเฟือยแต่เป็นสาธารณูปโภค
สำคัญท่ีรัฐต้องช่วยจัดหาให้มีใช้อย่างท่ัวถึงทันสมัย คุณภาพดีราคาถูก โดยเฉพาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่
ต้องเตรียมให้ทันยุค เป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันของประเทศดังนั้น รัฐบาลจึงมี 2 นโยบายพิ เศษ
รองรับ คือ โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายในท่ีสาธารณะฟรี (Free Wi-Fi) และ โครงการคอมพิวเตอร์มือ
ถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนยุคใหม่ 
นโยบายของรัฐบาลเป็นแนวคิดท่ีจะนำเทคโนโลยี และการส่ือสารการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์ Tablet เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
อยู่ท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองในการเรียนรู้ซึ่งส่ือ มัลติมีเดียยังเป็นส่ือท่ีตอบสนองระบบการทำงานของ 
Tablet อีกด้วย (อมรรัตน์ ทองดี 2555 : 5)   

การจัดการเรียนรู้ได้กำหนดให้จัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนต้องศึกษา
ทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ และ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง โดยต้องคำนึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน  
เพื่อนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการออกแบบจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจึง
ต้องพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นเป้าหมายท่ีกำหนด ด้วยลักษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ การเรียนรู้เทคนิค
วิธีการทำงาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ทำให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ และเห็นคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยสากล (สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2549) 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning: RBL)       
เป็นการได้มาซึ่งความรู้ท่ีทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในแต่ละสาขาและกระบวนการวิจัย ยังทำให้มีการ
วางแผนเตรียมการดำเนินการอย่างเป็นระบบจนค้นพบความจริง สร้างความรู้ใหม่ท่ีถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ นอกจากนี้การวิจัยได้พัฒนาคุณลักษณะให้ผู้วิจัยต้องการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างพลัง ผู้ท่ีสามารถรู้จักตนเอง และสามารถจัดการกับตนเองและ
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ส่ิงแวดล้อมได้ถูกต้อง การวิจัยเป็นกระบวนการท่ีผู้วิจัยต้องคิด กระทำและส่ือสารอย่างมีระบบ โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน ผู้วิจัยสามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึ่งวิธีวิจัยจะปลูกฝังให้ผู้วิจัยรู้จักคิด      
กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จากข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอและจากการพิสูจน์อย่างมีหลักการ        
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้      
ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการดำเนินการแสวงหาความรู้ให้หรือคำตอบท่ีเช่ือถือได้ 
การนำวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้และพื้นฐาน   
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีแนวทางจัดการเรียนรู้ 4 แนวทาง คือ ครูใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน 
ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอนและผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2548: 3–6)  

ผ้าถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะผ้าเป็นหนึ่ง    
ในปัจจัยส่ี นอกเหนือจากอาหาร ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค ในสังคมเกษตรกรรมต้ังแต่บรรพกาล     
สืบมา ทุกครัวเรือนจะมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครอบครัว และมีการถ่ายทอดและส่ังสมกรรมวิธี
การทอให้แก่สมาชิกท่ีเป็นเพศหญิง เพราะการทอผ้าถือเป็นงานศิลปะท่ีต้องใช้ท้ังความขยัน        
ความอดทน ความพยายาม และความประณีตละเอียดอ่อน   แม่หรือยายจะเป็นผู้ทำหน้าท่ีอบรมและ
ถ่ายทอดวิชาการกรรมวิธี และประสบการณ์ในการทอผ้าให้แก่บุตรสาวหรือหลานสาว จนส่ังสมเป็น
ภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรม 
ผ้าทอได้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาช้านาน กรรมวิธีในการทอผ้ามีขั้นตอนท่ีประณีต 
ละเอียดอ่อน กรรมวิธีในการทอผ้าเป็นการกระทำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ี
ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน ได้แก่ ประเภทการย้อมสีเพื่อให้เกิดลวดลาย ประเภทเพิ่มเส้นพุ่งเพื่อให้เกิด
ลวดลายและประเภทไหมสองเส้น มาตีเกลียวเป็นเส้นเดียวกัน ส่วนลวดลายท่ีปรากฏบนผ้าทอมี
ลวดลายท่ีสวยงาม เกิดจากภูมิปัญญาของผู้ทอและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ลวดลายผ้าทอไทย
เป็นลวดลายท่ีเริ่มต้นจากส่ิงท่ีพบเห็นในธรรมชาติและลวดลายเรขาคณิต แล้วนำมาผสมผสานกัน 
ลวดลายส่วนใหญ่มักเป็นลวดลายท่ีจดจำ และได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 
2555: 1) 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ จึงพอสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้
การวิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการศึกษาท่ีทำให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาผู้เรียน  
ให้มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนศิลปะ ตลอดจนเจตคติท่ีมีต่อการทำงาน    
ทำให้ผู้วิจัยทำเรื่องนี้   เพื่อพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ของผู้เรียนในรายวิชาศิลปะ
และเทคโนโลยี 
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คำถามการวิจัย 

1. ผลการเรียนรู้ทางการเรียนรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อยู่ในระดับใด 

2. ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม   
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

    

สมมติฐานของการวิจัย  

1. ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ
และเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

2. ความสามารถของนักเรียนด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ รายวิชาศิลปะและ
เทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย  

เพื่อให้งานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ปีการศึกษา 2563  

โรงเรียนสตรีวิทยา จำนวน 2 ห้อง มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 60 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
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ผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก จำนวน 1 ห้องเรียน ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5.10 จำนวน 30 คน ท่ีเรียนในรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่    
          3.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

       3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
            3.2.1  ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 
   3.2.2  ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์                           
4. ระยะเวลาในการทดลอง ใช้กิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ใน       

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง จำนวน 9 สัปดาห์ รวมระยะเวลา
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 18 ช่ัวโมง  

5. เนื้อหา   กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี ประกอบด้วย  
              แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1     เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย 

ผ้าไทยประยุกต์    จำนวน  4 ช่ัวโมง 
              แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี  2  ขั้น ท่ี 1 ขั้น ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา  

เรื่องการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์   จำนวน  2 ช่ัวโมง 
              แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  ขั้นท่ี 2 วางแผนงาน  เรื่องการวางแผนงานออกแบบ

ลวดลายผ้าไทยประยุกต์   จำนวน  2 ช่ัวโมง 
              แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี  4  ขั้น ท่ี 3 การดำเนินการตามแผน   เรื่อง การ

สร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์   จำนวน  8 ช่ัวโมง 
              แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5   ขั้นท่ี 4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา  เรื่องการ

นำเสนอ  และประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปและปรับปรุง     จำนวน  2 ช่ัวโมง 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.10 โรงเรียนสตรีวิทยา ใช้เวลาใน
การเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวมท้ังหมด 40 ช่ัวโมง  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ความหมาย 
หลักการออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ท้ังท่ีเป็นงาน 2 มิติ ประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยวิธีการ
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ทางศิลปะและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันและรู้จักรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย
หรือใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้อย่างเป็น
ระบบระเบียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ท่ีเช่ือถือได้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการคิดและดำเนินการกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ขั้น
ท่ี 1 ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา ขั้นท่ี 2 วางแผนงาน ขั้นท่ี 3 การดำเนินการตามแผน ขั้นท่ี 4 
การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา  

3. การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดเป็น
ผลงานศิลปะท่ีได้จากการเรียนออกมาเป็นผลงานลวดลายผ้าไทยของนักเรียนท่ีผู้อื่นสามารถมองเห็น 
รับรู้หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบท่ีคิดออกมาอาจเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้จริง 
หรือแบบท่ีเป็นลักษณะเพ้อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน
ในการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

4. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 10 ท่ีศึกษา
ในรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี สาระเพิ่มเติม โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน 

5. ผลการเรียนรู้ หมายถึง แบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  1. ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา  2. วางแผนงาน  3. การ
ดำเนินการตามแผนงาน 4. การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา 

6. ความสามารถด้านการออกแบบ หมายถึง แบบประเมินความสามารถการออกแบบ
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งประกอบด้วย 5 รายการประเมิน ดังนี้ 1. ผลงานตรงตาม
หัวข้อท่ีกำหนด   2. ความคิดสร้างสรรค์  3. การใช้เทคนิคและวัสดุ  4. ความสวยงาม  5. การตรงต่อ
เวลา  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับท้องถิ่น       
พร้อมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี ของโรงเรียน 

2. นักเรียนมีความสามารถด้านการออกแบบผ้าไทยประยุกต์ เพื่อส่งเสริมการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

3. เป็นแนวทางสำหรับครูในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี และ
การเรียนรู้เรื่องการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหา
ความรู้และส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการศึกษาผลการใช้กิจกรรม     
การเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวคิด
ของนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีเหตุผลพิสูจน์ได้ 
สอดคล้องกับแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ (ทิศนา แขมณี, 2547: 143) การฝึกให้ผู้เรียนพัฒนา
ความสามารถในการคิด โดยมีครูแนะนำจนผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีเหตุผล พิสูจน์ได้สอดคล้องกับแนวคิด   ทางวิทยาศาสตร์ท่ีฝึกให้
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิด โดยมีครูให้คำแนะนำ จนผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง เป็นกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ เพราะเด็กคิดอย่างมีเหตุผล กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2542:17) ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการวิจัย เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นท่ี 1 
การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหา ขั้นท่ี 2 ข้ันกำหนดวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหา ขั้นท่ี 3 ขั้น
พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม ขั้นท่ี 4 ขั้นนำวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปผลการ
ดำเนินงานวิจัย มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2549: 9) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการวิจัย (Research – Based Learning) ว่าเป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการหา
คำตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดค้นส่ิงใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้อง
มีการตกผลึกทางความรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการวิจัย มีข้ันตอนการเรียนการสอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา การ
เรียนรู้ร่วมกัน/การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  ขั้นท่ี 2 วางแผนงาน การเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นท่ี 3 การ
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ดำเนินการตามแผน การเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นที่ 4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา  การเรียนรู้ร่วมกัน/
การเรียนจากสถานการณ์จริง 

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดขั้นตอนการสอน
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของมาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2549: 9) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการวิจัย (Research – Based Learning) ว่าเป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การหาคำตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดค้นส่ิงใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้เรียนต้องมีการตกผลึกทางความรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบนี้ รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัย มีขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้  ขั้นท่ี 1 ตีความปัญหา/การกำหนด
ปัญหา : การเรียนรู้ร่วมกัน/การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  ขั้นท่ี 2 วางแผนงาน : การเรียนรู้ร่วมกัน     
ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน : การเรียนรู้ร่วมกัน   ขั้นท่ี 4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา : การ
เรียนรู้ร่วมกัน/การเรียนจากสถานการณ์จริง 

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแก่นักเรียน ซึ่งผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการเสริมสร้าง            
ให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ท่ีนักเรียนค้นพบ มีความหลากหลายมากกว่าในตำราเรียนและหาก
ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถด้านกระบวนการวิจัยท่ีสม่ำเสมอ ทักษะนี้ก็จะติดตัวนักเรียนตลอดไป
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 
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กรอบแนวคิด  กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

1. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551   
(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
(โรงเรียนสตรีวิทยา, 2560) 
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้   
วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning) 
มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ    
(2549 : 9)                        
ทิศนา แขมมณี (2548: 28) 
4. การออกแบบลวดลายผ้า 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลาย
ผ้าไทยประยุกต์ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

มีข้ันตอนของกิจกรรม  
4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 

1. ข้ันตีความปัญหา/ 
    การกำหนดปัญหา   
2. ขั้นวางแผนงาน  
3. ขั้นการดำเนินการตามแผน 
4. ขั้นการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อ   
    แก้ปัญหา 
 

1. ผลการเรียนรู้รายวิชา  
   ศิลปะและเทคโนโลยี 
2. ความสามารถด้านการ   
   ออกแบบลวดลายผ้า 
   ไทยประยุกต์ 
     
 



 

บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

              ในการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัย  
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ผู้วิ จัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรายงานการวิจัย เรื่องท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการวิจัย  
โดยนำเสนอสาระสำคัญดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
                     1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: สาระทัศนศิลป ์

           1.2 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) 

  2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  2.2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิซึมท่ีนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                          โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  2.3 รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
  2.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน    
  2.5 บทบาทของการวิจัยกับการศึกษา      
  2.6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน   
  2.7 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน          

3. การออกแบบลวดลายผ้าไทย 
           3.1 ความหมายของการออกแบบ 

  3.2 ขั้นตอนการออกเเบบ 
  3.3 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

3.4 ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ 
3.5 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 
3.6 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
3.7 การออกแบบลวดลาย 

  3.8 วิธีการสร้างลาย 
  3.9 ลวดลายไทย 
4. เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายประยุกต ์

                   4.1 เทคนิคการระบายสี 
           4.2 เทคนิคการปะติด  
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                     4.3 เทคนิคการมัดย้อม 
           4.4 เทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย   
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

 
วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี้ 

          1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล      
          2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ  
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น           
          4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่น ท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้               
          5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. เป็นหลักสูตรการศึกษา สำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์   

จุดหมาย 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้                                                                    
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          1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
          2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต                                                                                                                                         
          3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย                                        
          4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
          5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ

ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ   
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้     
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ         
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี          
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสง ค์ 

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                                                                                          
2. ซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                           
3. มีวินัย               
4. ใฝ่เรียนรู้                                                                                                                             
5. อยู่อย่างพอเพียง                                                                                                               
6. มุ่งมั่นในการทำงาน     

            7. รักความเป็นไทย                                                                                                                     
           8. มีจิตสาธารณะ                                                                                                               

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพงึประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม
บริบทและจุดเน้นของตนเอง  

 
1.2  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564  
ในช่วงเวลาของการปฎิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเช่ือมโยง
กันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมคุ้มกันและมีการบริการจัดการ
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goal: SDGS) รวมท้ังปรับโครงสร้างปรพเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 

จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โรงเรียนจึงได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทาง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ชาติและเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ให้เป็นสตรี
ผู้นำทางปัญญา มีคุณธรรมเป็นพลเมืองดีและเป็นพลโลก 

การจัดหลักสูตรโรงเรียนสตรีวิทยา จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ ทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับโรงเรียน ชุมชน ครอบครัว และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์ 
สถานศึกษาพัฒนาความเป็นสุภาพสตรี เป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะ

ผู้นำ ด้วยพลังครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก้าวสู่สากล      
บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
หลักการ 
หลักสูตรโรงเรียนสตรีวิทยา พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลักการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของโรงเรียน มีจุดหมายและมาตรฐาน  

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์   
 
จุดหมาย 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษา      
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มี ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ           
อาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม   

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. ทำไมต้องเรียนศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

จินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ มีจินตนาการทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สั งคม 
ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551: 1 – 2) 

2. เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 

เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ ในศิลปะแขนงต่างๆ 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551: 1 – 2) 

2.1 ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนำเสนอ
ผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค  
 
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

2.2 ดนตรี ความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร้องเพลง 
และเล่นดนตรีในรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรี           
ในสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

2.3 นาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ใน
ชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

3. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรโรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับช้ันมัธยมศึกษาและแนวปฏิบัติ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลช้ันมัธยมศึกษา กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 67 มาตรฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
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สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดติดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระที่ 2 ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

คุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้ า ใจและแสดงออ กทางน าฏ ศิลป์ อ ย่ างสร้ า งสรร ค์  วิ เค ราะห์  

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้           
ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 
4. คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถใช้ศัพท์

ทางทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ  
การแสดงออกของศิลปินท้ังไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการออกแบบ
สร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสมกับโอกาส สถานท่ี รวมท้ังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมด้วยภาพ
ล้อเลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ด้วยหลักทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก เข้าใจอิทธิพล
ของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสังคม 
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5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง: สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
 

ตารางท่ี 1 มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดติดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 4 – 6 1. วิเคราะห์การใช้ทัศนธาตุและ 
หลักการออกแบบในการส่ือความหมายใน
รูปแบบต่างๆ 

- ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

2. บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 

- ศัพท์ทางทัศนศิลป์ 

3. วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เทคนิคของศิลป์ในการแสดงออกทัศนศิลป์ 

- วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทัศนศิลป์ 

4. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์
และกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสร้างงาน
ทัศนศิลป์ 

- เทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ กระบวนการ
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 

5. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคโนโลยี
ต่างๆ โดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ 

- หลักการออกแบบและการจัด
องค์ประกอบศิลป์ด้วยเทคโนโลยี 

6. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะกับโอกาส
และสถานท่ี 

- การออกแบบงานทัศนศิลป์ 

 
ตารางท่ี 2 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ

วัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 4 – 6 1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์

ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 
- งานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออก
และรูปแบบตะวันตก 

2. ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียง 
และบรรยายผลตอบรับของสังคม 

- งานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีช่ือเสียง 

3. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
สังคม 

- อิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  รายวิชา  ศิลปะและเทคโนโลยี                                                  สาระเพิ่มเติม 

  จำนวน 1.0 หน่วยกิต           เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5             

        

         คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ความหมาย หลักการออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่าง      
เทคโนโลยีกับการออกแบบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานท้ังท่ีเป็นงาน 2 มิ ติ ประยุกต์ใช้
กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยวิธีการทางศิลปะและคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีความรู้   ความสามารถในการแก้ปัญหา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันและรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

 

          ผลการเรียนรู้ 

             1.  มีความรู้ความเข้าใจในองค์ปะกอบของการออกแบบ หลักการจัดองค์ประกอบมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า     

2.  รู้จักและเข้าใจกระบวนการออกแบบ 2 มิติ การสร้างแรงบันดาลใจ การออกแบบ   
พัฒนาแบบและสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่าและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.  มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลงาน 
ออกแบบคิดสร้างสรรค์งานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า 

             4.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบ แนวทางการสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะความสามารถในการออกแบบผลงานได้ตามความสนใจมีความเหมาะสมกับศักยภาพ มีคุณค่า
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
        

          รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
 จากข้อมูลท่ีได้กล่าวไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนสตรีวิทยา แสดงให้เห็นว่ามีจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องมือท่ีนำพาตนเอง
ไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร หลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนสตรีวิทยา จึงมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
จำเป็นสำหรับผู้เรียน  สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จะใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
ลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะได้อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด 
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2.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning: RBL) 

2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
 มีนักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ดังต่อไปนี้ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2547: 37) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานไว้ว่า เป็นการสอนเนื้อหาวิชา เรื่องราว กระบวนการ ทักษะ และอื่นๆ 
โดยใช้รูปแบบการสอนชนิดท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาหรือส่ิงต่างๆ ท่ีต้องการสอนนั้นโดย
อาศัยพื้นฐานกระบวนการวิจัย  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2547: 3) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเป็นฐานไว้
ว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล แสวงหาความรู้และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ทิศนา แขมมณี (2548: 28) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย
หรือการใช้วิ จัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือคำตอบท่ีเช่ือถือได้โดยในกระบวนการ
สืบสอบในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการดำเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล 

อำรุง จันทวานิช (2548: 5) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเป็นฐานว่า 
เป็นวิธีการท่ีผู้สอนประยุกต์ใช้การวิจัยเป็น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดจากการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการกำหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 

จริยา สมาคม (2552: 12) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานไว้ว่า 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอน ท่ีทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 2 ลักษณะ คือ การใช้ผลการวิจัยเป็นเนื้อหาท่ีสอนและการให้นักเรียนได้ใช้ 
กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องท่ีสนใจศึกษาวางแผน
จัดทำเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปการเรียนรู้ท่ีได้จากการ
วิจัย 

จากความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน หมายถึง การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยนำเอากระบวนการ
ทางการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางการวิจัยตามท่ีได้กำหนดไว้ 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิซึมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป็นฐาน 

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2547: 38) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเป็น
ฐาน มีพื้นฐานมาจากกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) ท่ีเน้นว่าการเรียนรู้
เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู้ (Construct) การเรียนรู้เป็น
ส่ิงท่ีบุคคลสร้างขึ้นด้วยตนเอง เกิดจากการสัมพันธ์ของส่ิงท่ีพบเห็น รวมกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่
เดิม บุคคลจะเรียนรู้ได้โดยการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนกับบุคคลอื่น ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ ผ่านกระบวนการโครงสร้างทางสติปัญญา และบูรณาการระหว่างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ก่อนกับ
ประสบการณ์ท่ีได้รับใหม่ ทำให้เกิดการคิดด้วยตนเอง 

ความคิดเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดลำดับความคิดจะเริ่มจากระดับ
ต่ำสุดคือ ความคิดท่ีได้จากการจำหรือคิดระลึกได้ ต่อมาคือ ความคิดพื้นฐานท่ีเป็นความเข้าใจแล้วขึ้น
ไปสู่ระดับความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งลำดับของความคิดดังกล่าวนี้จะพัฒนาไปสู่
ความคิดระดับสูง คือ การคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อบุคคลท่ีมีการฝึกฝนวิธีการคิดอย่างมี
ระบบ กล่าวคือ รู้จักการรวบรวมข้อเท็จจริง ประสบการณ์ รวมทั้งมีแรงจูงใจท่ีจะทำให้เกิดความคิดใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ท้ังนี้ ผู้ท่ีคิดอย่างมีเหตุผลได้ต้องสามารถแยกความคิดเห็นและ
ข้อเท็จจริงออกจากกันได้ และสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงโดยใช้วิธีการคิดแบบท้ังแบบอุปมาน (คิด
จากกฎเกณฑ์ท่ัวไปสู่ข้อเท็จจริงย่อย) และอนุมาน (คิดจากข้อเท็จจริงย่อยไปสู่ข้อสรุปหรือกฎเกณฑ์)  

ซึ่งวิธีการคิดอย่างเป็นเหตุผลนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการท่ีบุคคลได้ประสบกับปัญหา 
จากนั้นนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบ พิสูจน์ ทดลอง อธิบายเหตุผลและสรุป จากนั้นจึง
เริ่มต้นไปสู่ปัญหาต่อไป ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นแนวคิดพื้นฐานของขั้นตอนการวิจัย (ปทีป เมธาคุณวุฒิ , 
2547: 21 – 23) เพื่อให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนท่ีใช้วิจัยเป็นฐานอย่างชัดเจนมาก
ขึ้น สามารถแสดงได้เป็นแผนภูมิข้ันตอนลำดับของความคิดได้ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนภูมิข้ันตอนลำดับของความคิด 
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แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) มีพื้นฐานมา
จากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีสำคัญคือ ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) โดยเพียเจต์เช่ือ
ว่าการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่แรกเกิด จะมีผลทำให้ระดับสติปัญญา
ของบุคคลว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการพื้นฐาน 2 ประการคือ 

1. การจัดระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้รวบรวม
จัดระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิดของตนเองอย่างอัตโนมัติ 

2. การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็นกระบวนการปรับตัวให้ เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพียเจต์เช่ือว่า การปรับตัวของบุคคลประกอบด้วยกระบวนการ
ท่ีสำคัญ 2 กระบวนการคือ กระบวนการดูดซับ (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและตีความข้อมูลท่ีได้รับรู้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง 
และกระบวนการปรับให้ เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้น เมื่อบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและปรับโครงสร้างความรู้เดิม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548: 28) 

ในด้านการเรียนรู้ของบุคคล เพียเจต์มีความเช่ือว่าการท่ีบุคคลมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า
เร็วแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ (สุมาลี กาญจนชาตรี, 2543: 27) 

1. วุฒิภาวะ (Maturation) เพียเจต์เช่ือว่า การมีพัฒนาการทางร่างกาย อวัยวะรับสัมผัวและ
ระบบประสาทท่ีมีความพร้อม มีความสำคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล 

2. ประสบการณ์ (Experience) เพียเจต์เช่ือว่า การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้เกิดการส่ังสมของประสบการณ์ในบุคคลนั้นๆ เพียเจต์ได้แบ่งประสบการณ์
ของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ท่ีเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทาง 
กายภาพ (Physical Environment) และประสบการณ์ ท่ี เกี่ ยวข้องกับการคิดหาเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical) 

3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) เป็นประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับ
และเรียนรู้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว ท้ังท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมด้านบุคคล ประเพณีและ
วัฒนธรรม ฯลฯ เพียเจต์เช่ือว่าประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลแต่ละครอบครัวได้รับจะส่งผลต่อ
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น 

4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้ของ
บุคคลให้อยู่ในภาวะสมดุล เมื่อบุคคลเกิดความขัดแย้งทางความคิด บุคคลนั้นจะพยายามลดความ
ขัดแย้ ง ดังกล่าวโดยหาเห ตุผลให้กับความคิดท่ีขัดแย้ งกันหรือหาข้อมูลค่าเพิ่ ม เติม  ฯลฯ 
กระบวนการพัฒนาสมดุลจึงเป็นกระบวนการกำกับตนเอง (Self - regulation) ท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและทำให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างโครงสร้างความรู้เดิมกับข้อมูลท่ีรับรู้ใหม่ 

จากแนวคิดของเพียเจต์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  

ใจทิพย์ ณ สงขลา (2542: 124) ได้กล่าวว่า คอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เป็นการ
เรียนการสอนอีกลักษณะหนึ่งท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนการสอนมุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนท่ีต่อเติมจากความรู้และประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนของผู้เรียนซึ่งแตกต่างกันและเน้นบทบาทของ
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แรงจูงใจภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะในการตรวจสอบและควบคุมการเรียนการสอนของตนเอง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอยู่ท่ีรายบุคคลซึ่งไม่สามารถใช้เกณฑ์วัดในเชิงปริมาณ 

ทิศนา แขมมณี (2546: 42) กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เช่ือการ
เรียนรู้เป็นประสบการณ์เฉพาะตนในการสร้างความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จากข้อมูลสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีการบูรณาการ
ความรู้เดิมกับประสบการณ์ท่ีได้รับ โดยมีการคิดแนวพื้นฐานท่ีสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
การค้นคว้าและแสวงหาข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
 

2.3  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546: 49) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีวิจัยเป็นฐาน สรุปได้
ว่า กระบวนการท่ีได้จากการวิจัยนั้น ถ้าได้คำตอบแล้วมาบอกให้ผู้เรียนฟังเพียงอย่างเดียวก็เป็นการ
เรียนการสอนท่ีมีวิจัยเป็นฐาน Research Based Learning ส่วนหนึ่งโดยผู้เรียนไม่ได้เป็นผู้ค้นหา
ความรู้นั้น แต่ถ้าผู้สอนนำผลการวิจัยแล้วมาวิเคราะห์จนนำไปสู่คำตอบใหม่ หลังจากนั้นผู้เรียนเป็นผู้
ไปหาคำตอบเองในการหาคำตอบของคำถามใหม่นั้น ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหา
คำตอบพร้อมกันไป จุดมุ่งหมายของการสอนท่ีมีวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) คือ 
ผู้เรียนรู้จักท่ีจะต้ังคำถามเอง รู้จักยกประเด็นปัญหาให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาท่ีเผชิญเองและท้ายท่ีสุดให้ 
รู้จักวิธีท่ีได้มาซึ่งคำตอบเองแล้ว จะต้องพิจารณาแล้วประเมินแล้วหาคำตอบใหม่ต่อไป โครงสร้างการ
จัดการเรียนรู้แบบการใช้วิจัยเป็นฐานนำเสนอในภาพท่ี 3 
 

รูปแบบ 1 2 3 4 
แนวคิดพื้นฐาน คำถาม 

 
 

คำตอบ 

คำถาม 
 
 

คำตอบ 

คำถาม 
 
 

คำตอบ 

คำถาม 
 
 

คำตอบ 
เป้าหมาย ทำ/จำ/ใช้ ข้อมูล/ปัญหา/

ผล 
แสวงหา/

ติดตาม/การ
สอน 

คิด/ค้น/
แสวงหา 

วิธีสอน บรรยาย 
(Lecture) 

นำอภิปราย 
(Publication) 

แนะนำ 
(Practic) 

ให้คำปรึกษา 
(Research) 

 
ผู้สอน ผู้ปฏิบัติ 

(Operator) 
ผู้ปฏิบัติ 

(Operator) 
ผู้ปฏิบัติ 

(Operator) 
ผู้ปฏิบัติ 

(Operator) 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้แบบการใช้วิจัยเป็นฐาน 
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รูปแบบท่ี 1  เป้าหมายของการสอนเพื่อนำความรู้ไปใช้มุ่งให้ผู้เรียนจำ ทำและใช้ ผู้สอนจะ
นำการวิจัยมาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง เป็นการตอบคำถามท่ีมีอยู่ 

รูปแบบท่ี 2  ผู้สอนเป็นผู้นำทำการวิจัยจากท่ีวิจัยเองหรือคิดค้นคว้ามาอภิปรายเพื่อแสวงหา
ความรู้และข้อมูลใหม่ๆ มุ่งต้ังคำถามมากขึ้น 

รูปแบบท่ี 3  ผู้สอนจะมีบทบาทในการแนะนำผู้เรียนฝึกการปฏิบัติการวิจัย เพื่อมุ่งหาความรู้
ใหม่มากขึ้น 

รูปแบบท่ี 4  ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้จัดการให้คำปรึกษาให้ผู้เรียนทำการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยต้ังคำถามและให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ 

ทิศนา แขมมณี  (2547: 52) ได้ก ล่าวถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการวิจัยได้ว่า กระบวนการวิจัยคือวิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย และผลการวิจัยก็คือผลท่ี
ได้มาจากการดำเนินการ ดังนั้นแนวทางการใช้การวิจัยในการเรียนการสอนจึงควรประกอบด้วยการใช้
ผลการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน ดังภาพท่ี 4  

 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 การใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน 
 

แนวทางการใช้การวิจัยในการเรียนการสอนมี 4 แนวทาง คือ 
แนวทางท่ี 1 ครูใช้ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ เช่น นำเนื้อหาท่ีเป็นผลการวิจัยมาให้

นักเรียนได้เรียนรู้ หรือมาเล่าให้นักเรียนฟัง เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกจากบทเรียน 
แนวทางท่ี 2 ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนเป็นคนไปอ่านงานวิจัย 

ศึกษางานวิจัย ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้บริโภคงานวิจัย ซึ่งครูต้องทำหน้าท่ีเลือก
งานวิจัยท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของนักเรียน หรือครูอาจจำเป็นต้องทำหน้าท่ีย่อยงานให้มี
ความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 

แนวทางท่ี 3 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ คือ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปช่วยทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีต้องการ ซึ่งครู
สามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอน หรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ วัตถุประสงค์และข้อจำกัดท่ีมี 

แนวทางท่ี 4 ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนลงมือการทำวิจัยเอง 
โดยครูช่วยให้นักเรียนดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่างๆ อย่างมีคุณภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 

 
 

 
 
 1. ผลการวิจัย     แนวที่ 1       แนวที่ 2 
 2. กระบวนการวิจัย    แนวที่ 3       แนวที่ 4 
 

ผลการวิจัย ครู ผู้เรียน 
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2.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 17) ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสำรวจและวิเคราะห์ปัญหา 
  ขั้นที่ 2 ขั้นกำหนดวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 
  ขั้นที่ 4 ขั้นนำวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลการดำเนินงานวิจัย 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546: 1 – 7) ได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการวิจัยท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ด้วยการหาคำตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดค้นส่ิงใหม่ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้ันตอนการเรียนการสอน คือ 
  ขั้นท่ี 1 ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา: การเรียนรู้ร่วมกัน/การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 2 วางแผน: การเรียนรู้ร่วมกัน 
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน: การเรียนรู้ร่วมกัน 

ขั้นท่ี 4 การนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา: การเรียนรู้ร่วมกัน/
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2549: 9) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
วิจัย (Research – Based Learning) ว่าเป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการหาคำตอบ 
แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดค้นส่ิงใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีการตก
ผลึกทางความรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการวิจัย มีข้ันตอนการเรียนการสอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา : การเรียนรู้ร่วมกัน/การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา 
  สำรวจปัญหา   1.1 ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสำรวจปัญหา 
  จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 1.2 ผู้เรียนร่วมกันจัดอันดับความสำคัญของ 

ปัญหา 
  เลือกปัญหา   1.3 ผู้เรียนร่วมกันเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา 
  กำหนดคำถามการวิจัย  1.4 ผู้เรียนร่วมกันกำหนดคำถามการวิจัย 
  กำหนดตัวแปร   1.5 ผู้เรียนร่วมกันกำหนดตัวแปร 
  ขั้นที่ 2 วางแผนงาน : การเรียนรู้ร่วมกัน 

กำหนดสมมติฐาน  2.1 ผู้เรียนร่วมกันกำหนดสมมติฐาน โดยมีผู้สอน 
เป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง 

ออกแบบการวิจัย   2.2 ผู้เรียนร่วมกันออกแบบการวิจัย โดยผู้สอน 
เป็นผู้ช้ีแนะแนวทาง 
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  ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน : การเรียนรู้ร่วมกัน 
  รวบรวม    3.1 ผู้เรียนช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล 
  วิเคราะห์   3.2 ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูล 
  สรุป    3.3 ผู้เรียนร่วมกันสรุปผล 
  ขั้นที่  4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา : การเรียนรู้ร่วมกัน/การเรียนจาก
สถานการณ์จริง 
  ทดลองใช้   4.1 ผู้เรียนร่วมกันนำผลการวิจัยไปทดลอง 

ปฏิบัติ 
  พัฒนา    4.2 ผู้เรียนร่วมกันนำข้อมูลย้อนกลับท่ีได้มา 

พัฒนาการทำงาน 
หมายเหตุ 
1. รูปแบบเหมาะสมกับทุกประเภทวิชาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการหาคำตอบ 

แก้ปัญหา แสวงหาความรู้และคิดค้นส่ิงใหม่ 
2. รูปแบบนี้สามารถใช้กับหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้

ตลอดภาคการศึกษา 
 3. การเรียนการสอนแนวนี้ใช้เวลามากกว่า 1 คาบ (2 – 5 คาบ) 
 4. การนำไปใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับช้ันและสาขาวิชา 

5. รูปแบบนี้อาจกระทำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน ในกรณีท่ีจะ
กระทำเป็นรายกลุ่ม ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน 

ทิศนา แขมมณี (2548 : 3) ได้เสนอว่าการดำเนินการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ผู้วิจัย
จำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสืบสอบของศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น เพื่อนำมาใช้ใน
ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกระบวนการวิจัยโดยท่ัวไปประกอบด้วยขั้นตอน
สำคัญเช่นเดียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนระบุปัญหาการวิจัย 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน 
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนพิสูจน์ ทดสอบสมมติฐาน 
  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนสรุปผล 

สราวุธ ชัยยอง (2552: 15 – 16) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการวิจัยท่ีเน้นการ
เรียนรู้ด้วยการหาคำตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้และคิดค้นส่ิงใหม่โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีข้ันตอนการเรียนการสอนดังนี้ 
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  ขั้นท่ี 1 ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา: การเรียนรู้ร่วมร่วมกัน/การเรียนแบบ
แก้ปัญหา 
    1.1 นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสำรวจปัญหา 
   1.2 นักเรียนร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
   1.3 นักเรียนร่วมกันเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา 
   1.4 นักเรียนร่วมกันกำหนดคำถามการวิจัย 
   1.5 นักเรียนร่วมกันกำหนดตัวแปร 
  ขั้นที่ 2 วางแผน: การเรียนรู้ร่วมกัน 
   2.1 นักเรียนร่วมกันกำหนดสมมติฐาน โดยมีผู้สอนช้ีแนะแนวทาง 
   2.2 นักเรียนร่วมกันออกแบบการวิจัย โดยมีผู้สอนช้ีแนะแนวทาง 
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน: การเรียนรู้ร่วมกัน 
   3.1 นักเรียนร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2 นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.3 นักเรียนร่วมกันสรุปผล 

ขั้นท่ี 4 การนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา: การเรียนรู้ร่วมกัน/การเรียน
จากสถานท่ีจริง  

  4.1 นักเรียนร่วมกันนำผลการวิจัยไปทดลองปฏิบัติ 
   4.2 นักเรียนร่วมกันนำข้อมูลย้อนกลับท่ีได้มาพัฒนาการทำงาน 

นิลวรรณ เกษมโศธน์ (2552: 84) ได้สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม เป็นขั้นท่ีครูวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมากำหนดเป็น
เป้าหมายในการออกแบบกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 ขั้นนำ  
ขั้นที่ 3 ขั้นสอน 
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ครูนำกิจกรรมต่างๆ ท่ีกำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้สู่

การปฏิบัติ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายท่ี
ต้องการ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และขณะเดียวกันมีการประเมินผลการ
เรียนรู้และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
และแบบวัดต่าง ๆ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน เป็นขั้นท่ีมีการตรวจสอบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ทักษะ 
พฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือคุณลักษณะอื่นๆ ตามท่ีคาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด 

ขั้นท่ี 6 ขั้นปรับปรุง เป็นขั้นท่ีครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ียังไม่เกิดการเรียนรู้ 
หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ โดยอาจเป็นการช่วยเหลือโดยทันทีหรื ออาจใช้การวิจัยในการ
แก้ปัญหา 
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2.5  บทบาทของการวิจัยกับการศึกษา  

จรัส สุวรรณเวลา (2545: 47) ได้วิเคราะห์ถึงบทบาทการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในด้าน
การวิจัยเป็นเครื่องมือทางการศึกษา มีหลายประการดังนี้ 

ประการแรก เป็นการสร้างเป็นการสร้างความรู้ เป็นเป้าหมายเบื้องต้นของงานวิจัยท่ี
ผลผลิตเป็นความรู้ใหม่ ท้ังท่ีเป็นความรู้สากลและความรู้เฉพาะกรณี อันจะเป็นประโยชน์เพื่อประกอบ
เป็นฐานความรู้ (การวิจัยเป็นพื้นฐาน) หรือใช้ประโยชน์ในแก้ปัญหาหรือพัฒนา (การวิจัยประยุก ต์) 
การศึกษาจึงสร้างคนท่ีมีความรู้ สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ ทำให้แก้ปัญหาของตนและการงานได้  
ตลอดจนสร้างความรู้ใหม่ได้ ทำให้แก้ปัญหาของตนและการงานได้ ตลอดจนสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของตนของงานและของชาติ 

ประการท่ีสอง การวิจัยใช้ในลักษณะสร้างคุณลักษณะของคน เช่น วิจารณญาณการ
ใช้เหตุผล นวัตกรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความใจกว้าง รับฟังผู้อื่นและปรับเปล่ียนได้ การส่ือสารทาง
วิชาการ ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ประการท่ีสาม การวิจัยสร้างความสามารถจัดการความรู้ การวิจัยเป็นเครื่องมือ
เข้าถึงความรู้ สามารถค้นคว้าจากเอกสาร ห้องสมุด อินเทอร์เน็ตได้ แล้วสามารถย่อยความรู้เพื่อ
จัดการกับความรู้ท่ีมีอยู่มากและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสามารถประเมินความเช่ือถือได้ความ
คุ้มค่าแล้วสามารถปรับให้อยู่ในรูปท่ีเหมาะสมใช้ง่าย กระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย
เป็นเครื่องมือ 

ประการท่ีส่ี การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างพลัง (Empowerment) ผู้สร้าง
สามารถรู้จักตนเองและสามารถจัดการกับตนเองและส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง การวิจัยเป็น
กระบวนการท่ีผู้วิจัยต้องคิด กระทำ และส่ือสารอย่างเป็นระบบโดยใช้ปัญญาเป็นฐาน จึงทำให้ผู้วิจัย
สามารถยืนยันด้วยตนเองอย่างอิสระ แนวคิดหลักของการสอนท่ีเน้นการวิจัยเป็นฐาน  

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2547: 63) ได้ให้ท่ีมาของการสอนแบบ Research 
Based Learning (RBL) คือ การทำการสอนวิธีหนึ่งโดยเป็นการสอนและทำการวิจัยไปพร้อมกัน 
ผสมผสานกลมกลืนกัน เพื่อให้ได้ท้ังศาสตร์ ท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การสอนแบบ Research 
Based Learning มีโครงสร้างท่ีสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการสอนอันได้แก่ หลักการ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการสอน การประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ดังแผนภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การสอนแบบ Research Based Learning (RBL) 
 
 
 

การสอน การวิจัย การสอน การวิจัย 
การสอน 
การวิจัย 
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ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2547: 23) ได้เสนอบทบาทของการวิจัยกับการศึกษาไว้ 2 ประการ
ประกอบกัน ได้แก่  

1. เนื้อหาท่ีได้จากการวิจัย หมายความว่า ผลของการทำวิจัยต่างๆ ซึ่งมีคำตอบ
แล้วแต่ยังไม่แน่ใจหรือสงสัย เมื่อยังไม่ได้คำตอบก็จะมีคำถามสำหรับให้การทำวิจัยค้นคว้าต่อไป 
ฉะนั้นในแง่ของการสอนในเชิงวิจัยนั้น ส่ิงท่ีได้จากผลการวิจัยจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งและนำไปสู่
คำถามต่อไปอีกส่วนหนึ่ง ถ้าผู้สอนนำคำตอบมาแล้ว วิเคราะห์จนกระท่ังต้ังคำถาม หลังจากนั้นให้
ผู้เรียนไปหาคำตอบเอง ผู้เรียนจะได้กระบวนการวิจัยพร้อมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนรู้จักท่ีจะไป
ต้ังคำถาม ยกประเด็นปัญหา และวิธีท่ีจะได้มาซึ่งคำตอบเอง เมื่อได้มาซึ่งคำตอบแล้ว นำมาวิเคราะห์ 
พิจารณาและประเมินหาคำตอบต่อไป 

2. การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย คือ การสอนเนื้อหาในวิชาตามศาสตร์ 
กระบวนการและทักษะท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีพื้นฐานมาจากกระบวนการวิจัย การเรียน
การสอนและการวิจัยสามารถผสมผสานกันได้โดยผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเป็นวิธีสอนวิธีหนึ่ง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของนักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ของตนเอง 
 

2.6  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ทิศนา แขมมณี (2548: 5) กล่าวถึงบทบาทของครูท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรู้หรือการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย จะอยู่ท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะท่ี
จำเป็นต่อการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
วิจัย อันจะนำไปสู่การได้คำตอบ ข้อค้นพบหรือข้อความรู้ใหม่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 บทบาทในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย 

 

กระบวนการวิจัย บทบาทในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัย 
1. ระบุปัญหาการ
วิจัย 

ครูจะทำอย่างไร นักเรียนจึงจะระบุปัญหาการวิจัยได้ชัดเจน 
- ครูควรสอนและฝึกทักษะการสังเกตปัญหา ต้ังคำถาม รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ปัญหา และระบุปัญหาท่ีแท้จริง 

2. ต้ังสมมติฐาน ครูจะทำอย่างไร นักเรียนจึงจะสามารถต้ังสมมติฐานได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หาสาเหตุ  
คาดเดาคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักการและมีหลักฐานรองรับ และ
ต้ังสมมติฐานท่ีเหมาะสม 

3. พิสูจน์ ทดสอบ    
   สมมติฐาน 

ครูจะทำอย่างไร นักเรียนจึงจะสามารถพิสูจน์ ทดสอบสมมติฐานได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการในการ
ออกแบบ การพิสูจน์หรือทดสอบท่ีเหมาะสมกับศาสตร์ของเรื่องท่ีวิจัย 

4. รวบรวมข้อมูล 
 

ครูจะทำอย่างไร นักเรียนจึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีวิจัย 

5. วิเคราะห์ข้อมูล ครูจะทำอย่างไร นักเรียนจึงจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการท่ีเหมาะสมกับศาสตร์ของเรื่องท่ี
วิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติต่างๆ การกำหนดเกณฑ์ประเมิน  
และการนำเสนอข้อมูล 

6. สรุปผล ครูจะทำอย่างไร นักเรียนจึงจะสามารถสรุปผลได้ 
- ครูควรสอนและฝึกให้นักเรียนรู้จักวิธีการสรุปข้อมูลและการตอบ 
สมมติฐาน 

 
กรมวิชาการ (2548 ข: 87 – 88) ได้สรุปแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย โดยจำแนกบทบาทของครูผู้สอนไว้ดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้ารับการอบรมสัมมนาและทำความเข้าใจกับหลักการ 

ทฤษฎี กระบวนการวิจัย แนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้วิจัย 
2. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเนื้อหาสาระ กำหนดผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวัง จัดทำแผนการสอน ส่ือการเรียนการสอน เตรียมเครื่องมือวัดผลประเมินผล เตรียมบทบาท
ครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

3. จัดทำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย และทดลองรูปแบบการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการและส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีคุณภาพ 

4. จัดทำรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย พร้อมท้ังเผยแพร่
ผลงานและเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน 
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5. แสวงหาความรู้ นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัย รวมท้ัง
แลกเปล่ียนความรู้กับผู้เช่ียวชาญ เพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

อาชัญญา รัตนอุบล (2547: 77 – 78) ได้เสนอแนะว่าการเรียนการสอนท่ีมีการวิจัยเป็นฐาน 
จะบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีสำคัญอย่างหนึ่งก็คือบทบาทของผู้สอน ท้ังนี้ ผู้สอน
จำเป็นต้องดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน คือ 

1. การสร้างบรรยากาศสำหรับการแสวงหาคำตอบร่วมกัน (Mutual Inquiry) ซึ่ง
บรรยากาศท่ีดีควรเป็นบรรยากาศท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น การเคารพซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสนทนา
และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2. การสนับสนุนให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองซึ่งมี
ความสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนจำเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนของรู้ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อท่ีจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
สนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง  

3. การวางแผนร่วมมือกับผู้เรียน เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีจะสนับสนุนและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การจัดสถานการณ์การ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไป
ศึกษา เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะจากการไปสัมผัสข้อมูลจากสถานท่ีจริงซึ่งจะช่วย
กระตุ้นและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา
ดำเนินการ 

4. แสวงหาและจัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ เปิด
โอกาสและช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองโดยจัดให้มีอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ทราบพัฒนาการของผู้เรียนว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามพึงประสงค์หรือไม่ 

 
2.7  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2547: 38 – 40) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานคือ เพื่อเป็นการพัฒนาคนโดยเฉพาะพัฒนาตัวผู้วิจัยทำให้เกิดความกล้ากระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  
แก้ปัญหา สืบสาว แสวงหาความรู้จริง จำแนก แยกแยะ พิ จารณาและความสามารถสร้างสรรค์
ผลผลิตใหม่ๆ ด้วยตนเองท้ังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน โดยสามารถประยุกต์ปรับใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิต 

อำรุง จันทวานิช (2548: 34) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ไว้ดังนี้ 

1. ประโยชน์ต่อนักเรียน เนื่องจากนักเรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและเกิดทักษะการใช้วิจัยในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด 
หลักการ และข้อค้นพบท่ีมีความหมาย มีความเท่ียงตรง รู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา
หรือพัฒนา รายงานผลการเรียนรู้ และนำผลการเรียนรู้และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ นักเรียนมี
โอกาสพัฒนาทักษะการคิด (Thinking skill) ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา 
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(Problem solving and resolution skill) ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time management 
skill) ทักษะการส่ือสาร (Communication skill) ทักษะการค้นหาและใช้ข้อมูล (Information skill) 
ทักษะการประมวลผล (Compute skill) และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning skill) 

2. ประโยชน์ต่อครู ครูมีการวางแผนการทำงานในหน้าท่ีของตนอย่างเป็นระบบ 
ได้แก่ วางแผนการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียน โดยนักเรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อนักเรียน ประเมินผลการทำงานเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่า
จะทำอะไร กับใคร เมื่อไหร่ เพราะอะไร ทำให้ทราบผลการกระทำว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด 

3. ประโยชน์ต่อวงการศึกษา ผลการเรียนการสอนโดยนักเรียนใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนท่ีครูแต่ละคนดำเนินการ ซึ่งครูแต่ละคนจะประยุกต์นำไปใช้
พัฒนานักเรียนได้ เป็นการสร้างสังคมทางการศึกษาและกระตุ้นให้มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนอันมีคุณค่าของครูอย่างต่อเนื่อง 

บุญชม ศรีสะอาด (2552: 4) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ดังนี้ 
  1. ช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ผลการวิจัยมีความรู้ใหม่ 
  2. ช่วยพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องของเกณฑ์ หลักการและทฤษฎีต่างๆ 
  3. ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์และพฤติกรรมต่างๆ 
  4. ช่วยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ 
  5. ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  6. ช่วยในการตัดสิน วินิจฉัยได้อย่างเหมาะสม 
  7. ช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  8. ช่วยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และวิถีการดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
 

ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 144) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะทางปัญญา ได้แก่ ทักษะการ
อ่านจากการค้นคว้า ทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการคิดขั้นสูง คิด
ไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน การติดต่อประสานงาน การวางแผนการดำเนินการวิจัย การประเมินผลการดำเนินงาน การ
ได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ได้เรียนรู้วิธีวิจัยหรือวิธีการแสวงหาความรู้ และได้เรียนรู้กระบวนการ/
ขั้นตอน/วิธีท่ีไตร่ตรองเอง เกิดการเรียนรู้ 

2. ประโยชน์ต่อผู้สอน ผู้สอนใช้เวลาในการเตรียมสอนน้อยลง เพราะไม่ต้องเตรียม
เนื้อหาสาระความรู้ ด้านการรู้จักและปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนมากขึ้น รู้จัก
และเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น มีผลระยะยาวทำให้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในช้ันเรียนลดลง ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนและการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ผู้สอนมีความรู้มากขึ้น 
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3. ประโยชน์ต่อวงการศึกษา พัฒนาคนไทยให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถนำเป็นข้อมูลในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งไปสู่
การสร้างสังคมอุดมปัญญา 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
หาคำตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดค้นส่ิงใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียน
ต้องมีการตกผนึกทางความรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบนี้ ซึ่งมีท้ังหมด 4 ขั้น คือ    
1. ตีความ/การกำหนดปัญหา  2. วางแผนงาน  3. การดำเนินการตามแผน  4. การนำผลการวิจัยไป
ใช้เพื่อแก้ปัญหา 

 
3.  การออกแบบลวดลายผ้าไทย 

3.1  ความหมายของการออกแบบ 

Holmes (1934: 112) กล่าวว่า ความหมายของการออกเเบบ "Design is the Delibering 
or Planning of Space, Matter, or Activity for A Given Purpose."  

การออกแบบ คือ การจัดระเบียบหรือวางผังอย่างต้ังใจสำหรับท่ีว่าง เรื่องราวหรือกิจกรรม
ตามจุดหมายท่ีกำหนด 

(Archer, 1971, อ้างถึงใน Woodham, 2003: 96) กล่าวว่า “Design is to conceive the 
ldea for Some Artifact or System and or to express the Idea in An Embodiable Form.” 

การออกแบบ คือ การสร้างความคิดขึ้นสำหรับช้ืนงานหรือระบบ เเละการเเสดงออกของ
ความคิดในรูปทรงเป็นตัวตน 

Archer, 1976 (อ้างถึงใน  Woodham, 2003: 105) กล่าวว่า “Design is The Area of 
Human Experience, Skill, and Knowledge That Reflects Man's Concern with 
pprcciation and Adaptation of This Surroundings in The Light of His Material and  
Spiritual Need. In Particular, It Relates with Configuration, Configuration, Composition, 
Meaning, Value and Purpose in Man-made Phenomena.” 

การออกแบบเป็นสาขาท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชำนาญและความรู้ซึ่งสะท้อนถึงความ
เอาใจใส่ต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามความต้องการด้านวัตถุและจิตใจ เฉพาะ
อย่างยิ่งมันเกี่ยวข้องกับการจัดเรียง การจัดองค์ประกอบ ความหมาย คุณค่าและจุดมุ่งหมาย ใน
เงื่อนไขท่ีมนุษย์กำหนดขึ้น 

“Design is A Complex Concept. It's Both a Process and The Result of That 
Process-The Shape, Style and Meaning of Artefacts That Have Been Designed.” 
(Spark, 1987: 234) 

การออกแบบเป็นแนวคิดท่ีซับซ้อน มันเป็นท้ังกระบวนการ และผลลัพธ์ของกระบวนการ  
นั้น ๆ ในลักษณะท่ีเป็นรูปร่าง รูปแบบ และความหมายของส่ิงของท่ีถูกออกแบบข้ึนมา 
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จากข้อความข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า การออกแบบ คือ การประดิษฐ์คิดกันหรือการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมให้มีความทันสมัยท้ังด้านรูปลักษณ์เเละประโยชน์ใช้สอย 

นวลน้อย บุญวงษ์ (2542:1) กล่าวว่า การออกแบบของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับระบบท่ี
ซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหา อำนวยความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการเป็นอยู่ ผู้ท่ีจะทำการ
ออกแบบต้องมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะในการคิดค้น ไปจนถึงการออกแบบท่ีใช้วิธีการ
เลือกองค์ประกอบทางด้านรูปทรงขนาดวัสดุ การประกอบสีและการตกแต่งพื้นผิวเพื่อให้ได้เป็น
ผลงานท่ีมีความงดงามน่าช่ืนชมจาก ความกว้างขวางและหลากหลายในงานออกแบบดังกล่าว จึงมีผู้ 
พยายามค้นคว้าให้เกิดความรู้ความ เข้าใจท่ีกระจ่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและได้ให้คำ
นิยามไว้ต่าง ๆ นานา ดังพอสรุป ความหมายได้ดังนี้  

1. งานออกเเบบ หมายถึง เฉพาะส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น                                                                 
  2. การออกเเบบ เป็นความพยายามสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยการจัด
ระเบียบ ด้วยความมุ่งหมายท่ีจะแก้ปัญหา และเพื่อสนองประโยชน์ท้ังของตนและคนในสังคม  

3. คุณสมบัติของนักออกเเบบควรเป็น ผู้มีความรู้  ความเช่ียวชาญ ตลอดจน
ประสบการณ์และท่ีสำคัญคือ เป็นผู้มีความคิดและจินตนาการ 

จากความหมายตามนิยามท่ีกล่าวนี้ อาจสรุปขอบเขตของการออกเเบบได้เป็น 2 แนวทาง  
1. เป็นคำนาม หมายถึง ผลงานหรือผลิตผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ คือ กระบวน 

การออกเเบบซึ่งยังอยู่ในรูปของแนวความคิด เเบบร่าง ตลอดจนต้นแบบเเละจากกระบวนการผลิต ซึ่ง
รูปของผลผลิตท่ีเป็นวัตถุส่ิงของหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

2. เป็นคำกริยา หมายถึง กระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดเป็นผลผลิตท่ีกล่าวถึงในข้อ
ท่ี 1 ลักษณะเฉพาะท่ีสำคัญของการออกแบบอย่างเป็นระบบคือการแบ่งกระจายการทำงานออกจาก
กันเป็นขั้นตอนย่อย ๆ เพื่อให้ผู้ทำงานสามารถมุ่งความสนใจกับงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างเต็มท่ี ช่วย
ลดความสับสนในการคิดค้นแก้ปัญหา (นวลน้อย บุญวงษ์, 2542: 138) 
 

3.2  ขั้นตอนการออกแบบ 

นวลน้อย บุญวงษ์ (2539: 157) กล่าวว่า การออกแบบ คือ การทำให้เกิดผลงานท่ีสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเอกลักษณ์ในการสังเคราะห์ซึ่งเป็นระยะของการพยายามสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงาน
ออกแบบ การสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการสร้างให้เกิดเป็นงานออกแบบท่ีมีลักษณะการสร้างสรรค์
เฉพาะตัว แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสร้างเเนวความคิดหลัก (Conceptual Design) การออก     
เเบบร่าง (Preliminary Desig) และการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ท้ัง 3 ขั้นตอนนี้ คือ 
กระบวนการร่างแบบท่ีสำคัญซึ่งนักออกแบบจะออกแบบร่างลงในสมุดร่างภาพท่ีจะนำไปสู่ผลงานท่ี
สมบูรณ์ในเวลาต่อไป ดังนั้น การท่ีจะถ่ายทอดผลงานศิลปะอย่างเป็นอิสระและตรงกับความคิดของ
ตนเองนั้น การออกเเบบเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 

การสร้างเเนวความคิดหลัก (Conceptual Design)  
การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์แนวความคิดหลักในการออกแบบ แนวความคิด หลัก

ควรมีลักษณะท่ีสามารถแก้ปัญหาสำคัญได้อย่างตรงประเด็น และมีความกว้างครอบคลุม การ
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แก้ปัญหาย่อมมีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำกับแนวทางท่ีเคยมีมาก่อน และยังมีลักษณะเป็นความคิด หรือ
สมมุติฐานท่ีอาจเป็นนามธรรม นอกจากนี้แนวความคิดในการออกแบบไม่ได้มีอยู่เพียงครั้งเดียว
โดยเฉพาะสำหรับปัญหาท่ีซับซ้อนในระยะแรกเป็นการสร้างแนวความคิดโดยรวมและ เมื่อทำการ
ออกแบบก็จะมีการสร้างแนวความคิดเสริมตามไปแต่ละขั้นตอนหรือทุกๆ ระดับของการแก้ปัญหา 
เพื่อให้การออกแบบลึกลงไปทุกขั้นตอนสามารถทำได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น  

งานออกแบบท่ีดี ต้องมีแนวความคิด (Coneep) แต่ไม่ ได้หมายความว่างาน ท่ี ไม่มี  
แนวความคิดจะเปีนงานท่ีไม่ดีเสมอไป งานออกแบบบางงานไม่ได้มีแนวความคิด แต่เป็นงาน 
ออกแบบท่ีตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteris) ท่ีมีอยู่ก็เป็นงานท่ีดีได้เช่นกัน เพียง
ลองนำงานออกเเบบท่ีดี 2 ช้ิน มาว่างเทียบกัน อาจจะไม่รู้สึกถึงความเเตกต่างในตอนแรก แต่เมื่อรู้ว่า 
งานช้ินท่ีหนึ่งมีแนวความคิดท่ีดี ในขณะท่ีอีกช้ินหนึ่งไม่มีงานช้ินท่ีมีเเนวความคิดจะดูมีคุณค่าสูงขึ้นจน
ทำให้เกิดความรู้สึกเเตกต่าง 

การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของงานออกแบบท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ออกแบบในงานต่อไป ดังนั้นการทำกรณีศึกษานับเป็นเรื่องสำคัญในงานออกแบบ เพราะ
เปรียบเสมือนตัวชี้แนะหนทางในการออกแเบบ หรือเเก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป แต่ต้องระวัง
การไปติดกับรูปแบบท่ีช่ืนชอบ เพราะอาจจะทำให้ติดกับกรอบความคิดติดกับภาพท่ีเห็นจนบางครั้งไม่
สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ออกมาได้ ซึ่งการติดรูปแบบหรือภาพมากเกินไป อาจทำให้ซึมซับมาสู่
งานออกแบบต่อไป  
 

การออกเเบบร่าง (Preliminary Design)  
การนำแนวความคิดหลักมาตีความแปรรูปหรือประยุกต์ สร้างขึ้นจากส่ิงท่ีเป็น นามธรรมให้

กลายเป็นรูปธรรม มีตัวตนมองเห็นและจับต้องได้ ดัวยการร่างเป็นภาพ 2 มิติ หรือ สร้างเป็น
หุ่นจำลอง 3 มิติ แบบร่างควรจำนวนมาก มีความแตกต่างหลากหลายทางด้นรูปร่าง หน้าตา ขนาด 
ส่วนประกอบ ต้ังแต่โครงสร้างจนถึงส่วนประกอบข่อยพร้อมท้ังให้คำอธิบายหรือ กราฟิกแสดง
หลักการ วิธีการเเละความ กิดเห็นของผู้ออกแบบต่อเเบบเหล่านั้น การออกเเบบร่างเป็นเรื่องสำคัญท่ี
หลายคนมักมองข้ามและไม่ให้ความสำคัญ การออกแบบร่าง คือ การออกเเบบร่างเอาแนวความคิดท่ี 
มีออกมาดึความเป็นเเบบ ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะร่างแบบงานด้วยมือออกมาเป็นแบบร่างก่อน เพราะการ
ร่างแบบจากมือ คือการถ่ายทอดส่ิงท่ี อยู่ในสมอง ให้เห็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมออกมาแบบเป็นรูปธรรม 
ความคิดออกมาจากสมอง กลายเป็นส่ิงท่ีเห็นได้จับต้องได้บนกระดาษ การร่างเเบบด้วยมืออาจไม่สวย
หรือสมบูรณ์นัก แต่ทำให้สามารถเข้าใจแนวคิดท่ีต้องการส่ือในการออกแบบได้ ซึ่งการร่างแบบนี้ถือว่า
แบบร่างท่ีจะนำไปออกแบบเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์ต่อไปเเบ่งขั้นตอนกระบวนการออกแบบร่าง
ออกเป็นๆ ข้ันตอน 

1. เตรียมรับสภาพ  นักออกเเบบต้องทำความเข้าใจเนื้อหาและธรรมชาติเฉพาะของงาน
ออกแบบนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ 

2. วิเคราะห์  การกันกว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อค้นหาความจริงตลอดจนข้อคิดเห็นจากผู้รู้
เกี่ยวกับปัญหาและหาความสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้มองเห็นข้อเท็จจริงใหม่ ๆ 
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3. กำหนดขอบเขต  เมื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว นักออกแบบต้องกำหนดเป้าหมาย
หลักของการทำงาน วางขอบเขดและจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้บรรลุอย่างเหมาะสมตามความจำกัด
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ 

4. คิดดันออกแบบ  การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางเลือกหรือวิธี การแก้ปัญหา
จำนวนมากซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายหลัก 

5. คัดเลือก  การพิจารณาแก้ปัญหาต่าง ๆ นำมาเปรียบเทียบเผ่ือคัดเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ 
วิธีท่ีง่ายเเละได้ผลในการใช้งานสูงสุด 

6. พัฒนาเเบบ การนำเอาแบบท่ีเลือกแล้วว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด มาปรับปรุงแก้ไป
ต่อไปจนถึงรายละเอียด เพื่อพัฒนาให้แนวทางท่ีเลือกนั้นมีความสมบูรณ์เกิด ผลลัพธ์สูงสุด 

7. ประเมินผล (Evaluate) การนำผลการออกเเบบท่ีพัฒนาเเล้วมาทบทวนผลท่ีเกิดขึ้น 
วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาและมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้รู้ว่าผลงานนั้นมีข้อดีและข้อบกพร่องท้ังด้าน
คุณภาพเเละปริมาณ 
           

3.3  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

อารี พันธ์มณี (2540: 20) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถของ
มนุษย์ท่ีจะนำไปสู่ส่ิงใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี รวมท้ังความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นส่ิงแปลกใหม่    
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก 

พัชรี มีสุคนธ์ (2543:90)  ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง กระบวนการทาง
สมองท่ีคิดได้รวดเร็ว หลายแง่มุม เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดความคิดค้นพบส่ิงแปลกใหม่ด้วยการคิดปรุงแต่ง ความคิดเดิม ผสมผสานให้เกิดส่ิงใหม่การ
ประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก็คือ ความคิดอเนกนัย
นั่นเองอันประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวบุคคลทุกคนสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 

อุษณีย์ โพธิสุข เเละคณะ (2544:44) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง 
กระบวนการทางปัญญาระดับสูงท่ีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกัน เพื่อ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น ความดิคสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มี
อิสระทางความคิด 

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546: 2)  ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า เกิดจากการ
ประสานความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์ จากส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ "ความสามารถในการ
คิด"และ "ความสามารถในการสร้างสรรค์" ซึ่งอาจอยู่ในบุคคลเดียวกัน หรือบางคนมีความสามารถ
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ความคิดเป็นผลิตผลจากกระบวนการทำงานของสมอง โดยมนุษย์คิดอยู่
ตลอดเวลา โดยมีการคิดแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย และการคิดแบบมีจุดมุ่งหมาย ความสามารถในการ 
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สร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างการกระทำให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นได้ท้ังกระบวนการ วิธีการ รวมถึงลักษณะ
ทางผลผลิตหรือช้ินงาน 

ศศิธร เวียงอินทร์ (2547: 99)  ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง 
ความสามารถทางสมองในการแสดงของความคิดหลายแง่หลายมุมและหลายทิศทาง คิดได้กว้างไกล
มันจะนำไปสู่ส่ิงประดิษฐ์แปลกๆ ใหม่ๆ หรือคิดปรับปรุงคัดแปลงส่ิงของท่ีมีอยู่เดิมให้มีรูปแบบใหม่  
ไม่ซ้ำผู้อื่น 

กิลฟอร์ค (Guilford, 1967: 61) ได้เสนอทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาอธิบายความสามารถ
ทางสมองของมนุษย์เป็น 3 มิติ คือ 
  1. มิติด้านเนื้อหา (Contents) แบ่งออกเป็น 
      1.1 ภาพ (Figura) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรมสามารถท่ีจะรับรู้และ
ระลึกออก   มาได้ เช่น ภาพต่างๆ และเสียงต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2 สัญลักษณ์ (Symbolic) หมายถึง ข้อมูลท่ีอยู่ในเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น          
ตัวอักษรเเละตัวเลข เป็นต้น 

1.3 ภาษา (Semantic) หมายถึง ข้อมู ล ท่ีอยู่ ในรูปของถ้อยคำ ท่ีมี
ความหมายต่างๆกัน แต่บางอย่างไม่อยู่ในถ้อยคำก็มี เช่น ภาษาใบ้ เป็นต้น 
         1.4 พฤติกรรม (Bchavioral) หมายถึง ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปกิริยาอาการของ
มนุษย์  

2. มิติด้านวิธีการคิด (Operations) แบ่งออกเป็น  
                      2.1 การรู้การเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บุคคลท่ีรู้จักเเละมีความเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ 
                      2.2 การจำ (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ี
สามารถสะสม เก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรู้จักไว้ได้และสามารถระลึกออกมาได้ตามท่ีต้องการ   

2.3 การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถ
ทางสมองของบุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูลต่างๆได้อย่างไม่จำกัดจำนวน จากส่ิงเร้าท่ีกำหนดให้ เช่น 
สามารถสร้างภาพจากวงกลมท่ีกำหนดเป็นภาพต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด เป็นต้น 
                      2.4 การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลท่ีสามารถสรุปข้อมูลท่ีดีท่ีสุดและถูกต้องท่ีสุดจากข้อมูลท่ีกำหนคให้  
                      2.5 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บุคคลท่ีสามารถหาเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลจากข้อมูลท่ีกำหนดให้ และสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นใดท่ีมี ลักษณะ
สอดคล้องกับเกณฑ์นั้น 

3.  มิติด้านท่ีเป็นผล (Products) เเบ่งออกเป็น  
                      3.1 หน่วย (Unit) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวเเละแตกต่าง
ไปจากส่ิงอื่น ๆ เช่น นก ม้า เเละปลา เป็นต้น 
                      3.2 จำพวก (Class) หมายถึง กลุ่มของหน่วยต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะบาง
ประการร่วมกันเช่น คน สุนัข และปลาวาฬ เป็นจำพวกเดียวกัน เพราะต่างก็เล้ียงลูกด้วยนม  
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                      3.3 ความสัมพันธ์ (Relatioท) หมายถึง การเช่ือมโยงของผลท่ีทำได้จาก
การจับคู่เข้าด้วยกันโดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจอยู่ในรูปหน่วยกับหน่วย จำพวกกับ
จำพวก เป็นต้น เช่น คนกับบ้าน พระกับวัด เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับท่ีอยู่อาศัย    

            3.4 ระบบ (System) หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของผลท่ีได้หลาย 
ๆ คู่ เข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน เช่น 1 3 5 7 9 เป็นระบบเลขค่ี 
เป็นต้น 
                      3.5 การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปล่ียนแปลง การ
ปรับปรุง การให้นิยามใหม่ การขยายความ หรือการจัดองค์ประกอบของข้อมูลท่ีกำหนดให้เสียใหม่ให้
มีรูปร่างเเตกต่างจากเดิม 
                      3.6 การประยุกต์ (Implication) หมายถึง การคาดหวังหรือทำนายอะไร
บางอย่างจากข้อมูลท่ีกำหนดให้ 

ทอร์แรนซ์ (Torance, 1962:16) ได้นิยามความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวน การของความรู้สึกในช่องว่างหรือองค์ประกอบท่ีขาดหายไป แล้วสร้างเเนวคิดหรือสมมติฐาน
ท่ีเกี่ยวกับส่ิงเหล่านี้ ทดสอบสมมติฐานต่างๆ และแสดงผลท่ีได้ออกมา  

วอลเเลช และ โคแกน (Wallach and Kogan, 1965: 34) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ว่า 
เมื่อกลุ่มส่ิงเร้าอันเป็นลักษณะเฉพาะของส่ิงต่างๆ ถูกบันทึกไว้ในสมองจะทำให้บุคคลมีสังกัปในส่ิงนั้น
ในช่องชีวิตของบุคคลย่อมสัมผัสกับส่ิงเร้าอันเป็นลักษณะเฉพาะ ทำให้มีสังกัปในส่ิงต่างๆ มากมาย 
ดังนั้นเมื่อส่ิงเร้าใดๆ มาเร้ากลุ่มเซลประสาทในสมอง จะทำให้เซลประสาทในสมองท่ี เป็นสังกัปของ   
ส่ิงต่าง ๆ เเสดงปฏิกริขาด้วย ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ ก็คือ ความสามารถเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ได้ 
คือ เมื่อระลึกถึงส่ิงใดได้ จะเป็นแนวทางให้ระลึกถึงส่ิงอื่นต่อไปเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อเห็นโต๊ะก็นึกถึง
เก้าอี้ เป็นต้น ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการอันหนึ่งท่ีอยู่ระหว่างส่ิงเร้ากับ
การตอบสนอง 
 

3.4  ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ 

1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์  (Torrance, 1962) ทอร์แรนซ์ กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรู้สึก หรือการเห็นปัญหาการรวบรวม
ความคิดเพื่อตั้งเป็นสมมติฐาน การสอนและการตัดแปลงสมมติฐาน ตลอดจนวิธีการเผยแพร่ ผลสรุป
ท่ีได้รับทฤษฎีของทอร์แรนช์นี้อาจขยายความได้ว่า ผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เมื่อเห็นและเข้าใจ
ปัญหา 

2. ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง (The Steuctures of Intlleet Theory) 
(Guilford and Hoepfner, 1971: 108) ทฤษฎีนี้สร้างโดยกิลฟอร์ด นักจิตวิทยาชาว

อเมริกัน ในปี ค.ศ.1967 และได้อธิบายโครงสร้างทางสมองในรูปแบบจำลองสามมิติ (Three 
Dimentional Model)  

3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์แบบคิดนอกกรอบของ เอ็ดเวิร์ค เดอโบโน (Edward de 
Bono) 
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ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546 : 15) กล่าวว่า เอ็ดเวิร์ค เดอ โบ โน (Edward de Bono, 
1967) นักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด โดยได้จำแนกการคิดเป็น 2 ชนิด คือ  

3.1 การคิดนอกกรอบ (lateral Thinking) เป็นการคิดท่ีมีการสร้างความคิดท่ี
หลากหลาย หรือสร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย วัตถุประสงค์ของการคิดนอกกรอบ เป็นการคิดท่ีเคล่ือน
ออกจากแนวคิดหนึ่งหรือแนวทางหนึ่งไปยังแนวคิดอื่น เป็นการคิดท่ีหลีกหนีจากแนวความคิด
แบบเดิม การคิดลักษณะนี้จะตระหนักถึงการแก้ปัญหาท่ีไม่เพียงพอ แต่พยายามหาวิธีการท่ีดีกว่า การ
คิดนอกกรอบจะไม่พยายามพิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ แต่จะเป็นการสำรวจและสร้างความคิดท่ีหลากหลาย จะ
เป็นแนวทางท่ีเป็นการจัดการกับกระบวนการของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อไปสู่ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ (Creativity) 

3.2 การคิดในกรอบ (Vertical Thinking) เป็นการคิดเชิงตรรกะแบบด้ังเดิม 
(Traditional Logical Thinking) โดยมีการดำเนินตามทิศทางจากภาวะของข้อมูลหนึ่งไปยังภาวะ
หนึ่ง เป็นลักษณะท่ีมีความต่อเนื่อง เป็นการคิดท่ีเป็นลักษณะการเลือก (Selective) โดยจะมีการ
ตัดสินและแสวงหาเพื่อพิสูจน์เเละสร้างความสัมพันธ์ เป็นการคิดในลักษณะท่ีมีความคงท่ีเพื่อหา
คำตอบในคำตอบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการคิดนอกกรอบท่ีเป็นการคิดในลักษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หรือเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าการคิดนอกกรอบ เเละการคิคในกรอบจะเเตกต่างกันโดยส้ินเชิง 
แต่ผลสุดท้ายไม่ต่างกันโดยการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะไม่สามารถบอกได้ทีเดียวว่าจะใช้การคิดเเบบใด 
อย่างไรก็ตาม การคิดนอกกรอบ เป็นการคิดท่ีนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นการคิดท่ีจะทำให้
เกิดการประดิษฐ์หรือคิดค้นส่ิงใหม่ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 

3.5  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 

เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน (Edward de Bono, 1971) กล่าวว่า ฝนตกน้ำไหลเป็นทาง หมายถึง 
เมื่อฝนตกครั้งแรก น้ำจะไหลมารวมตัวกันเป็นสายผ่านพื้นดินจนเลาะเป็นเส้นทางไว้ ต่อมาเมื่อมีฝน
ตกลงมาอีก ก็จะไหลมารวมตัวกันเป็นทางเช่นเดิม ดังนั้น เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน จึงนำเสนอคำสำคัญ
ของวิธี คิดนอกกรอบ 5 ขั้นหรือขั้นตอนท่ีเรียกว่า Step Stone ซึ่งสามารถยกตัวอย่างจำลอง 
เหตุการณ์ปฏิบัติเเบบ Step Stoe ได้ เช่น เส้นทางสัญจรสายหนึ่งเกิดน้ำท่วมขัง บางคนเล่ียงไปใช้
เส้นทางอื่นท่ีอาจจะอ้อมกว่า แต่เกิดมีคนหนึ่งท่ีใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ นำก้อนหินหรือวัตถุอื่นมาวาง 
เพื่อให้สามารถผ่านเส้นทางนั้นไปได้ในขณะนั้น แสดงว่าเขาผู้นั้นมีประสบการณ์และเกิดความท้าทาย
ในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหานั้น เป็นการคิดท่ีไม่เหมือนคนอื่น เป็นการคิดนอก
กรอบ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

1. Focus หมายถึง การเพ่งความสนใจในเรื่องหรือประเด็นนั้น ๆ  
2. Random หมายถึง การสุ่ม การคาดคะเน  
3. Alternative หมายถึง การสร้างทางเลือก การหาทางออก  
4. Challenge หมายถึง การกระตุ้น ท้าทาย  
5. Provocation หมายถึง การยั่วยุให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากคิด อยาก

ทดลองพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึงระดับความคิดสร้างสรรค์  



  41 

กรมวิชาการ (2543: 58) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดเชิงประยุกต์จาก
ความคิดท่ัวไป เพื่อให้ได้ผลงานใหม่เป็นประโยชน์จากส่ิงท่ีคิดนั้น พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์ เเบ่งได้ 4 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 ทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามคำส่ัง โดยดำเนินงานตามขั้นตอนหรือ
รายละเอียดของงานอย่างเคร่งครัด หรือเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมๆ เหมือนท่ีเคยใช้มาก่อน 

ระดับท่ี 2 ทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามคำส่ัง โดยมีการดัดแปลงรายละเอียดใน
ขั้นตอนทำงานบางส่วน แต่ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนหลักการอย่างครบถ้วน หรือเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีมีข้ันตอนแตกต่างไปจากเดิม แต่ยังคงยึดกรอบ หรือหลักการวิธีการ หรือวิธีการเดิมท่ีใช้มา
ก่อน 

ระดับท่ี 3 ทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามคำส่ัง โดยมีการดัดแปลงรายละเอียดใน
ขั้นตอนการทำงานมากกว่าครึ่ง มีการดัดแปลง ยุบรวมหรือเพิ่มเติมขั้นตอนหลักของการทำงานหรือ 
เสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีการแก้ไขกรอบหรือหลักการทำงานหรือเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีการแก้ไข
กรอบหรือหลักการบางส่วนจากวิธีเดิมท่ีเคยใช้มาก่อน  

ระดับท่ี 4 ทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามคำส่ังโดยมีการเปล่ียนแปลงท้ังขั้นตอนหลัก 
และรายละเอียดของการทำงานเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ท่ีไม่เคยทำมาก่อนหรือเหมือนวิธีการท่ีเคย
ใช้มาก่อน โดยส้ินเชิง 

ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: 114) พบว่า วิธีการคิดริเริ่มของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
ชอบการริเริ่มโดยการต้ังคำถาม ซักถามและเเสวงหา ทดลอง พยายามท่ีจะค้นพบความจริงหรือ
คำตอบด้วยตนเอง 

กิลฟอร์ค (Guilford, 1967:90) ได้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนท่ีมีความสร้างสรรค์
ว่า จะต้องมีความฉับไวท่ีจะรับรู้ปัญหา มองเห็นปัญหา มีความว่องไวสามารถ เปล่ียนเเปลงความคิด
ใหม่ได้ง่าย สามารถสร้างหรือเเสดงความคิดเห็นใหม่ๆ และปรับปรุงเเก้ไขให้ดีขึ้น 

 
3.6  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้ กิล
ฟอร์ค (Guilford, 1991: 125) ได้กำหนดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้  

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ เเตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา หรือความคิดง่ายๆ ท่ีเป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองเเละสังคม 

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง เป็นความคิดในเรื่องเดียวกันท่ีไม่ซ้ำกัน 
ในองค์ประกอบนี้ความคิดจะโลดเเล่นออกมามากมาย  

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดท่ี
พยายามคิดได้หลายอย่างต่างๆ กัน เช่น ประโยชน์ของก้อนหินมีอะไรบ้าง หรือความคิดยืดหยุ่นด้าน
การดัดเเปลงส่ิงต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

4. ความ คิดละเอี ยดลออ (Elaboration) เป็น ความ คิดท่ี ต้องทำด้วยความ
ระมัดระวังเเละมีรายละเอียดท่ีสามารถทำให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสมบูรณ์ขึ้นได้ 



  42 

จากข้อความข้างต้น กล่าวสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดริเริ่มของบุคคล 
โดยผ่านความสามารถทางสมองท่ีผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ กล่ันกรองอย่างเป็นระบบทำให้เกิด
เป็นความคิดสร้างสรรค์ โดยมีแบบฉบับของตนเอง ท้ังนี้ความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ในตัวบุคคลไม่
เท่ากัน การแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคลจึงเเตกต่างกัน 
 

3.7 การออกแบบลวดลาย 

การออกแบบลวดลาย เป็นศิลปะประยุกต์แขนงหนึ่ ง ท่ี ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน 
ความหมายของการออกแบบ ท่ีมาของลวดลาย ตลอดจนกรรมวิธีการออกแบบ ดังนี้ 
           1.1 ความหมายของการออกแบบลวดลายมีผู้ให้ความหมายของการ “ออกแบบ” ไว้
หลากหลายดังนี้  

วิรุณ ต้ังเจริญ (2545 : 47) ได้ให้ความหมายของการออกแบบ (Design) ว่า การคิดรวมยอด
ในแบบมโนทัศน์ (to conceive) หรือวางแผน (se plan) หรือการกระทํา (to execute) ใน ระดับ
คุณภาพ 

นวลน้อย บุญวงษ์ (2539 : 16) ได้ให้ความหมายของการออกแบบไว้ว่า เป็นความ พยายาม
สร้างให้เกิดความเปล่ียนแปลง โดยการจัดระเบียบด้วยความมุ่งหมายท่ีจะแก้ปัญหา และ เพื่อสนอง
ประโยชน์ท้ังตนเองและคนในสังคม 

สกลธ์ ภู่งามดี (2546 : 9-10) ได้ให้ความหมายของการออกแบบไว้ว่า การ แสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการพูดให้ทราบถึงความคิดของตน แล้ว แสดงออกโดยการร่าง
ภาพอย่างหยาบ ๆ จากนั้นแสดงออกโดยการเขียนรายละเอียดพร้อมคําบรรยายโดยให้บุคคลอื่น ๆ 
รับทราบความคิดนั้น โดยสรุปแล้วความหมายของการออกแบบ นับต้ังแต่ยุคแรก ๆ จนกระท่ัง
ปัจจุบัน จะพบว่าการออกแบบประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 ความคิดท่ีมีความเป็นนามธรรม หมายถึงการใช้ความคิด และความ 
สามารถ ในการสร้างสรรค์ส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามท่ีกําหนดเป้าหมายไว้ 

ประการท่ี 2 การปฏิบัติเพื่อความเป็นรูปธรรม หมายถึง กระบวนการทํางานตาม 
ความคิดท่ีสามารถมองเห็นลําดับของงานและการนําไปสู่ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ มองเห็น
ความสําเร็จนั้นได้ด้วยตาและถือว่าเป็นปัจจัยทางรูปธรรม 

พจนานุกรม The Amarican Heritage Dictionary (สกลธ์ ทุ่งงามดี 2546 : 11-12) ได้ 
กล่าวถึงความหมายของการออกแบบไว้หลากหลาย เช่น 

- การออกแบบ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ค์ท่ีเกิดขึ้นในใจก่อนลงมือปฏิบัติ 
- การออกแบบ หมายถึง วิธีการหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่ง จนถึง

ขั้นแหง่ความสําเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
- การออกแบบ หมายถึง การวาดหรือการร่างภาพเพื่อนําเสนอรายละเอียดของ ส่ิง

ใดส่ิงหนึ่งในเบ้ืองต้น แล้วนําไปสร้างสรรค์งานจริงต่อไป 
- การออกแบบ หมายถึง การร่างภาพตัวอย่างคร่าว ๆ ด้วยวิธีการวาด (Drawing) 

หรือการ สเก็ตซ์ (Sketcli) 
- การออกแบบ หมายถึง การประดิษฐ์ หรือการตกแต่งลาย 
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- การออกแบบ หมายถึง แบบแผนหรือโครงการ หรือเหตุผลท่ีใช้ในการ กําหนด
ความต้ังใจ หรือวัตถุประสงค์ 

พจนานุกรม  (The Grolier International Dictionary 1992 : 259) ไ ด้ระบุ ว่ า การ 
ออกแบบ (Design) หมายถึง การตกแต่งโครงสร้างก่อนเพิ่มรายละเอียด หรือหมายถึง การช่าง 
โครงสร้างโดยท่ัวไปของผลงานศิลปะท่ีมีการวางแผนการใช้องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะ ซึ่ง ได้แก่
การใช้จุด (Point) เส้น (Line) น้ําหนักอ่อนแก่(Shade) สี (Colour) รูปร่าง(Shape) รูปทรง(Form) 
และพื้นผิว(Texture) มาประกอบกันเป็นผลงานศิลปะตามต้องการของศิลปินรวมท้ังหมายถึงการ 
ตกแต่งลวดลายและการสร้างส่ิงหนึ่งส่ิงใดเพื่อใช้เป็นต้นแบบก่อนการสร้างเป็นผลงานจริงต่อไป 

วาชาริ จิออร์จีโอ (สกลธ์ ภู่งามดี 2546: 10; อ้างถึงใน วาชาริ จิออร์จีโอ, ไม่มีเลข หน้า ) ได้
ให้ความสําคัญของการออกแบบโดยเน้นว่า การออกแบบเป็นวิธีการท่ีมีความสําคัญซึ่ง ใช้ความ
พยายามมากกว่าการประดิษฐ์ การออกแบบถือว่าเป็นต้นกําเนิดของงานศิลปะสาขาต่าง ๆ 

ฟรานเซสโก ลานซิลอตติ (สกลธ์ ภู่งามดี 2546 : 10; อ้างถึงใน ฟรานเซสโก ลาน ซิลอต ไม่มี
เลขหน้า) ได้วิเคราะห์ขบวนการทางการออกแบบท่ีปรากฏในผลงานภาพเขียน ของแทรดแตตโด้ ดิ 
พิทบูร (Trattato di pittural) ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1509 โดยระบุว่าผลงาน ภาพเขียนท่ีว่านี้
เกิดจากปัจจัยสําคัญ  4 ประการ คือ การออกแบบ (Desegno) สี (colurite) องค์ประกอบ 
(Cornpositione) และการประดิษฐ์ (inventione) 

เลอสม สถาปิตานนท์ (2540 : 16) กล่าวถึง การออกแบบว่า การออกแบบงานศิลปะ เป็น
งานท่ีมิใช่การใช้มือปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความสามารถในการใช้ติดสร้างสรรค์ โดยจะ
ส่ือความหมายทางด้านจิตใจ และแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดด้วยวัตถุชนิดหนึ่งให้ เป็น รูปทรงทาง
กายภาพท่ีผู้ดูจะมองเห็นและสัมผัสได้ถึงความสวยงามรวมถึงแสดงออกถึงความหมายท่ี ผู้ออกแบบ
ต้องการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542 : 992) หมายถึง ลายต่าง ๆ ท่ีเขียนหรือแกะสลัก 
ประเสริฐ ศีลรัตนา (2538 : 24) หมายถึง เป็นกระบวนการทางพฤติกรรม นับต้ังแต่การ

วางแผน เลือกวัสดุ วิธีการ เพื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์ได้รูปแบบใหม่ ๆ ตามความต้องการ ลวดลาย 
หมายถึง แบบหรือรูปท่ีถูกสร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้น ด้วยส่วนประกอบอันได้แก่ ตัวลาย ขนาด สัดส่วน 
ช่วงจังหวะ บริเวณว่าง ทิศทาง และตัวเสริมประกอบอื่น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ประกอบตกแต่ง
โครงสร้างส่ิงต่าง ๆ ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

จากความหมายของการออกแบบลวดลายท่ียกมากล่าวไว้แล้วนั้นพอสรุปได้ว่า การออกแบบ
ลวดลาย หมายถึง การสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นการวาดด้วยสี ประเภท จิตรกรรม 
หรือการขูดขีดให้เกิดร่องรอย การแกะสลักแบบประติมากรรม หรือสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า ต้อง
ผ่านกระบวนการอย่างมีแบบแผน ด้วยการคิดรวบยอดในแบบมโนทัศน์ และความพยายามสร้างให้
เกิดความเปล่ียนแปลง เพื่อท่ีจะแก้ปัญหา โดยสนองประโยชน์ท้ังตนเองและคนในสังคม โดยใช้ 
องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะซึ่งได้แก่ การใช้ จุด (Point) เส้น (Line) น้ำหนักอ่อนแก่ (Shade) สี 
(Colour) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) และพื้นผิว (Texture) มาประกอบกันเป็น ผลงานศิลปะ
ตามต้องการของศิลปิน 
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1.2 ความสําคัญและท่ีมาของลวดลาย 
                     1.2.1 ความสําคัญของลวดลาย 

การออกแบบลวดลายผ้า เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งท่ีพบเห็นอยู่โดยท่ัวไป การ 
ออกแบบลวดลายผ้ามีความสัมพันธ์กับการดํารงชีวิตของมนุษย์มาต้ังแต่อดีตยาวนานจากหลักฐานท่ี 
ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนผ้าโบราณสมัยต่าง ๆ ลวดลายภายในและภายนอกสถาปัตยกรรม 
เหล่านี้ล้วนแสดงถึงคุณประโยชน์ของลวดลายท่ีมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์จนไม่อาจปฏิเสธได้ 
ประเสริฐ ศีลรัตนา (2538 : 207-321) ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของลวดลายว่า คุณประโยชน์ของ 
ลวดลาย คือ ลักษณะค่าของลายท่ีปรากฏให้เห็นได้ในด้านต่าง ๆ สมกับท่ีคิดมุ่งหมายไว้ ดังท่ี ได้กล่าว
มาแล้วว่าการออกแบบลวดลาย เป็นกระบวนการการทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการ ถ่ายทอด
สร้างสรรค์รูปแบบลักษณะลวดลาย ดังนั้น บนพื้นฐานทางพฤติกรรมการถ่ายทอด ย่อม ต้องมีแรง
บันดาลใจอันได้แก่ท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบ ย่อมต้องมีจุดมุ่งหมายแห่ง พฤติกรรม เป็นแนว
กําหนดพฤติกรรมและรูปแบบผลงาน ให้สนองตอบต่อการกระทําอย่างมี เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายของ
การสร้างลวดลายให้เกิดคุณค่าทางด้านต่าง ๆ พอจะยกมาแสดงให้เห็น เป็นสังเขปดังนี้ 

        1.2.1.1 ใช้ลวดลายเป็นตัวกําหนดความเป็นหมู่เหล่าหรือความแตกต่าง ใน
โครง สร้างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏแก่ตานั้น มีท้ังความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้าง
เหล่านั้น การกําหนดรวมโครงสร้างท่ีแตกต่างกันให้เป็นหมู่พวกเดียวกัน หรือการกําหนดแยกพวกท่ี 
โครงสร้างเหมือนกันให้แตกต่างกันออกไป ก็สามารถทําได้โดยใช้ลวดลายเป็นตัวกําหนด คุณประโยชน์
ของลวดลายในกรณีนี้ จะทําหน้าท่ีแบ่งออกเป็น 2 หน้าท่ี คือ 

หน้าท่ี 1 การใช้ลวดลายเป็นตัวกําหนดให้เกิดความเป็นหมู่พวกเดียวกัน ใน
โครงสร้างของรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ อาคาร สถานท่ี ฯลฯ เป็นความ
แตกต่างกันทางด้านกายภาพ เมื่อต้องการสร้างความรู้สึกให้เห็นหรือยอมรับความเป็นหมู่ พวก
เดียวกันในส่ิงเหล่านั้น ลวดลายดูเหมือนจะเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างความเป็นหมู่พวกใน ความรู้สึกได้ดี
ท่ีสุด เช่น การสร้างลวดลายลักษณะเดียวกันบนใบหน้า ล้ตัวของชนเผ่าเดียวกัน การสักเลขยันต์เพื่อ
แสดงความเป็นหมวดหมู่สํานักเดียวกัน ตลอดจนการสร้างลวดลายสัญลักษณ์ ก่อให้เกิดลักษณะ
เอกภาพเดียวกัน เป็นต้น  

หน้าท่ี 2 การใช้ลวดลายเป็นตัวกําหนดให้เกิดความแตกต่างในโครงสร้าง ท่ี
เหมือนกัน นอกจากใช้ลวดลายสร้างความรู้สึกเป็นหมู่พวกเดียวกัน ในโครงสร้างท่ีมีความแตกต่างกัน
ทางกายภาพแล้ว ลวดลายยังสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกในทางตรงข้าม คือ สร้างความรู้สึกท่ี
แตกต่างกันในโครงสร้างท่ีเหมือนกันทางกายภาพ เช่น คน สัตว์ ส่ิงของ ท่ีมีโครงสร้างทางกายภาพ
เหมือนกัน แต่ใช้ลวดลายท่ีมีรูปแบบต่างกันมาสร้างสรรค์ลงบนโครงสร้าง นั้น ก็จะทําให้เกิดความรู้สึก
เป็นช้ิน แยกความเหมือนออกจากกัน 

        1.2.1.2 ใช้ลวดลายสร้างคุณค่าเนื้อหาเรื่องราวลงบนโครงสร้าง โครงสร้าง
ของ ส่ิงต่าง ๆ มักจะมีขีดจํากัดในตัวเอง คือ ไม่สามารถบ่งบอกหรือแสดงเนื้อหาเรื่องราวด้านต่าง ๆ 
โดยตัวเองได้ลวดลายจึงถูกกําหนดสร้างขึ้นประกอบโครงสร้าง เพื่อแสดงชดเชยในส่วนดังกล่าว ซึ่ง
เนื้อหาเรื่องราวที่ถูกนํามาแสดงผ่านลวดลายนี้ มีมากมายอย่างไม่รู้จักจบส้ินต้ังแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน 
โครงสร้างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกิดจาก
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การสร้างของมนุษย์ก็ตาม โครงสร้างเหล่านั้นย่อมมีคุณค่าอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นด้าน ประโยชน์ใช้สอย 
คุณค่าทางความงาม หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจก็ตาม การสร้างลวดลายลงบน โครงสร้าง เป็นการเพิ่ม
คุณค่าทางด้านเนื้อหาเรื่องราวแก่ โครงสร้าง ส่วนเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏ จะเป็นคุณค่าทางด้านใด
นั้น ขึ้นอยู่ ท่ีการกําหนดรูปแบบในการถ่ายทอด และความรู้สึกจากการ รับรู้ เช่น คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

        1.2.1.3 ใช้ลวดลายสร้างคุณค่าด้านความงาม ความแปลกตา แก่โครงสร้าง 
มูลเหตุจากความรู้สึกไม่พึงพอใจในฟื้นผิวระนาบของโครงสร้างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่ ทําให้เกิด การ
ดัดแปลงสร้างสรรค์พื้นผิวขึ้นใหม่ ด้วยการเสริมประกอบลวดลายลงในพื้นผิวหรือโครงสร้าง ให้เกิด
ความสวยงามแปลกตาสนองตอบต่อความพึงพอใจของผู้ออกแบบ ความสวยงามหรือแปลกตาของ
ลวดลาย ท่ีจะปรากฏขึ้นในโครงสร้างใด ๆ นั้น ขึ้น อยู่กับเงื่อนไขของการออกแบบให้มีความแตกต่าง
ไปจากรูปแบบท่ีเคยปรากฏ ก็จะได้คุณลักษณะ ด้านความแปลกเป็นประการแรก อีกท้ังเทคนิควิธีการ
สร้างการจัดประกอบลวดลาย หากมีลักษณะ ท่ีสลับซับซ้อน ก็สามารถทําให้เกิดความแปลกตาน่าท้ิง
แก่ผู้รับรู้เป็นประการท่ีสอง และท้ังรูปแบบกับวิธีการสร้างการจัดประกอบหากมีลักษณะท่ีประณีต
บรรจง ก็จะก่อให้เกิดคุณค่าด้าน ความวิจิตรสวยงามเป็นประการท่ีสาม 

        1.2.1.4 ใช้ลวดลายเป็นส่ือแสดงถึงความเป็นเช้ือชาติ วัฒนธรรม และยุค
สมัย ท้ังนี้เนื่องจากในแต่ละชนชาติ ย่อมมีวัฒนธรรมทางรูปแบบของตนเอง ท่ีสามารถส่ือความหมาย 
และเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมหรือกลุ่มชนนั้น ๆ เช่น ไทยมีลาย ไทย
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม บ้านเชียงมีลายเฉพาะของบ้านเชียง จีนมีรูปแบบลวดลายของ muto 
stone'luburnemou q titušu ARAKHAM UNIVE 

        1.2.1.5 ใช้ลวดลายเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกนึกคิด
ของ มนุษย์สามารถส่ือความหมายแก่กันได้โดยตัวอักษร คําพูด หรือท่าทาง เพื่อแสดงเรื่องราว 
เหตุการณ์ อารมณ์ ความเช่ือ ประเพณี ฯลฯ ให้เป็นท่ีรับรู้แก่กัน ลวดลายเป็นส่ือทางศิลปะ ลักษณะ
หนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด แสดงเนื้อหาเรื่องราวแก่กันได้ เช่นกัน 

        1.2.1.6 ใช้ลวดลายเป็นส่ือถ่ายทอดอารยธรรมทางปัญญา วิทยาการท่ีเกิด
จากการ เรียนรู้ของคนรุ่นหนึ่ง ถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
วิทยาการนั้น ให้แตกฉานพัฒนาไปเรื่อย ๆ นับเป็นการถ่ายทอดอารยธรรมทางปัญญาท่ีคนรุ่นหลังได้
อิทธิพล แนวคิดหรือความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นก่อน สืบทอดไว้เป็นรากฐาน จากนั้นก็พัฒนาต่อยอด
แตก แขนงแยกย่อยความรู้นั้นกระจายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง การออกแบบลวดลายก็เช่นกันท่ีบรรพ
ชนรุ่นก่อนได้มีการคิดค้นคว้าและถ่ายทอดไว้ คนรุ่นหลังก็ได้นําเอาความรู้สึกจากคนรุ่น ก่อนมาพัฒนา
สืบทอดเป็นอารยธรรมทางปัญญาอยู่เสมอ ๆ  

อารยธรรมทางปัญญาของมนุษย์ ท้ังท่ีเป็นเหตุผลและความสํานึกถึงคุณค่า
ต่าง ๆ นั้นทํา ให้มนุษย์ผิดจากสัตว์โลกอื่น ๆ ซึ่งคํารงชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติ มนุษย์จึง
ช่ือว่าเป็น สัตว์ประเสริฐ และอารมณ์ทางสุนทรีย์นั้น ได้ร่วมประสานพัฒนาออกมาเป็นงานศิลปะทุก
ชนิด ลวดลายก็นับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีต้องอาศัยปัญญาความคิดในการสร้างสรรค์ และ ถ่ายทอด
สืบต่อกันมาโดยมีการปรับระดับให้สูงขึ้น และประณีตยิ่งขึ้น 
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        1.2.1.7 ใช้ลวดลายเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แทนส่ิงต่าง ๆ เป็นการ
ใช้ ลวดลายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแทนนามท่ัวไปโดยไม่จํากัดว่าเป็น 
ส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ซึ่งอาจเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ เหตุการณ์ เรื่องราว สถานท่ี ฯลฯ ก็ได้ การใช้
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แทนส่ิงต่าง ๆ นั้น เป็นการประหยัดเวลาท้ังในด้านการ แสดงออกและการ
รับรู้ ท้ังนี้เพราะภาพลวดลายสัญลักษณ์ท่ีสมบูรณ์เพียงภาพเดียว จะสามารถ แทนส่ิงท่ีต้องการส่ือ
ความหมายถึงท้ังมวลได้ ขณะเดียวกันลวดลายก็ได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้อง กับเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ โดยการประกอบรวมกันเป็นโครงสร้าง หรือประดับตกแต่งบน โครงสร้างให้มีคุณค่าด้าน
ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
         1.2.1.8 ใช้ลวดลายเป็นตัวกระตุ้นเร้าความสนใจแก่โครงสร้าง เป็นท่ีรู้และ 
ยอมรับกันว่าฝาผนังท่ีว่างเปล่า กล่อง ขวด ภาชนะท่ีไร้สีสันลวดลาย ย่อมน่าสนใจน้อยกว่าผนัง กล่อง 
ขวด ภาชนะท่ีมีลวดลายสีสัน ท้ังนี้เพราะลวดลายและสีสันเป็นส่ิงเร้าท่ีมีความเข้มท่ี สามารถดึงดูด
ความสนใจได้ดีกว่าพื้นว่างท่ีไร้รูปแบบใด ๆ ดังนั้น หากพิจารณาโครงสร้างใน ธรรมชาติโดยท่ัวไปมัก
เต็มไปด้วยสีสันและลวดลาย ส่วนโครงสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้นก็เช่นกัน มักจะใช้ลวดลายเป็นตัวกระตุ้น
เร้าความสนใจให้ดึงดูดสู่โครงสร้างเสมอ 

ลวดลายผ้า นอกจากจะมีผลส่งเสริมให้ผ้าช้ินนั้น ๆ เป็นท่ีต้องตาต้องใจ 
หรือมีสุนทรียภาพ ต่อผู้พบเห็นแล้ว ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในยุคนั้น ๆ ได้เป็น
อย่างดี เช่น หรือลวดลายบนผ้าไหมมัดหมีของไทย ลวดลายผ้าบาติกของอินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น 
จาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์มีวิธีการออกแบบลายผ้ามาแล้วกว่า 5 ,000 ปี และผ้า
ไทยก็ พบว่ามีการออกแบบลวดลายมาแล้วต้ังแต่ครั้งบรรพกาล และนอกเหนือจากนี้ลวดลายผ้าใน 
ประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการในงานผ้าเกิดขึ้นมากมายหลายแบบ เนื่องจากกระแสความ เจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี จากท่ีเคยผลิตผ้าขึ้นใช้เองในครัวเรือน กลายมาเป็นผลิตโดยโรงงาน อุตสาหกรรม 
ความเจริญด้านการติดต่อข่าวสารทําให้วัฒนธรรมไทยเริ่มมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น และนํา
ความรู้เรื่องงานผ้ามาปรับปรุงกลายเป็นผ้าท่ีมีรูปแบบเป็นของตนเองได้ อย่างเหมาะสม เช่น งานผ้า
บาติกของไทย เป็นต้น 

1.2.2 ท่ีมาของลวดลาย  ท่ีมาของลวดลาย แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้ 
         1.2.2.1 ท่ีมาหรือต้นเค้าทางรูปแบบ รูปแบบท่ีปรากฏแก่การเห็นมีต้น

กําเนิดมาจาก   2 แหล่งท่ีมาคือ 
1) แหล่งรูปแบบจากธรรมชาติ อันได้แก่ ภูเขา ทะเล ดวงอาทิตย์ ต้นไม้ 

ตอกไม้ ก้อนเมฆ ควงดาว เป็นต้น 
2) แหล่งรูปแบบท่ีมนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่ เสถาปัตยกรรม เฟอร์นิ เจอร์ 

เส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย  เป็นต้น 
        1.2.2.2 แนวคิดในการออกแบบ จากการสัมผัสรับรู้รูปแบบท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติ และรูปแบบท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแล้วนํามาเป็นข้อมูลในการออกแบบโดยเกิดเป็นกระบวนการ 
ดังนี้ 

1) การคิดลอกเลียนแบบ หมายถึง การพยายามถ่ายทอดรูปแบบให้ 
เหมือนกับต้นแบบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางศิลปะไม่ว่าจะเป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ กล่าวคือ เป็นศิลปะ 
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ทางการมองเห็นหรือสัมผัสด้วยตา (Visual Art) เช่น จิตรกรรม ภาพพิมพ์ จัดเป็นศิลปะแบบ 2 มิติ 
ส่วนศิลปะ 3 มิติได้แก่ งานประติมากรรม หรือ ป้ันและแกะสลัก เป็นต้น 

2) การคิดสร้างสรรค์รูปแบบ เป็นแนวทางท่ีแตกต่างจากการทํา 
ลอกเลียนแบบ แต่จะอาศัยพื้นฐานประสบการณ์จากการเห็นสัมผัสส่ิงต่าง ๆ แล้วมาสร้างสรรค์เป็น 
ส่ิงใหม่หรือรูปแบบใหม่ อาจหลงเหลือเค้าร่างเดิมอยู่มาก หรืออาจแทบไม่เหลือเค้าร่างเดิมก็ได้ 

ฉะนั้นท่ีของการออกแบบลวดลายจึงส่งผลต่องานออกแบบลวดลายอย่างเห็นได้ชัด แต่ งาน
ออกแบบต่าง ๆ นั้น เป็นกระบวนการอีกอย่างหนึ่งท่ีค่อนข้างซับซ้อนและต้องทําความเข้าใจใน 
วิธีการออกแบบเป็นลำดับข้ัน ง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 การออกแบบลวดลาย 

ท่ีมา :  พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com 
 
1.3 กรรมวิธีในการออกแบบ 
การออกแบบลวดลายบาติกผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการกว้าง ๆ ท่ีสามารถเลือกทําได้ หลายวิธี 

หรือทําได้ท้ังหมด ดังนี้ 
1.3.1 การทดลองกับวัสดุ ในท่ีนี้หมายถึง การทําบาติก อาจทดลองการทําลวดลาย

บาติกหลายๆ แบบลงบนผ้าท่ีหลากหลายเส้นใยของผ้า หรือ การใช้การเขียนเทียนหลายๆ แบบ และ
ย้อมสีหลายๆ แบบ การทําหรือทดลองกับวัสดุแบบนี้อาจจะทําให้ผู้ออกแบบค้นพบ ลวดลายท่ี
เหมาะสมได้ 

1.3.2 แนวทางและแรงบันดาลใจในการออกแบบ แรงบันดาลใจเป็นส่วนสําคัญใน
การกระตุ้นให้นักออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายได้ เช่น ธรรมชาติ หรือส่ิงของ ส่ิงแวดล้อม หรือ การช่ืน
ชมผลงานในอดีต การอํานวรรณกรรม เป็นต้น 

1.3.3 การบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลเป็นหนึ่งในกรรมวิธีท่ีได้ผลดี และ สามารถ
นํากลับมาค้นคว้าใช้ได้อีกแม้เวลาจะผ่านไป เป็นกรรมวิธีที่ศิลปินทุกแขนงนิยมใช้ การบันทึกข้อมูลทํา
ได้ คือ การถ่ายภาพ และการร่างภาพหรือสเก็ตช์ การบันทึกข้อมูลท้ังสามารถ ช่วยให้ผู้ออกแบบเกิด
มโนภาพท่ีเป็นจริงซึ่งจะนําผลไปสู่ลวดลายใหม่ๆ ได้ 
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3.8 วิธีการสร้างลาย 

คุษฎี สุนทรารชุน (2531 : 64-66 ได้บอกถึงวิธีการสร้างลายไว้ว่า 
1. การออกแบบท่ีมีรูปประธานเป็นหลัก หมายถึง รูปแบบหรือลวดลายท่ีมีตัว

ประธานเป็นหลัก และมีส่วนอื่นเป็นองค์ประกอบรองลงมา แม้ว่าตัวประธานจะเป็นหลักก็จริง 
ส่วนประกอบอื่นก็มีความสําคัญในการประสานด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น รูปดอกไม้ เป็น องค์ประกอบ
สําคัญ แต่กิ่งก้านและใบก็เป็นองค์ประกอบรองลงมาเมื่อนํามาบรรจุรวมลงในพื้นท่ี กําหนดไว้ก็จะเป็น
เอกภาพ (อันหนึ่งอันเดียวกัน) เพราะเอกภาพนั้นเกิดขึ้นจากความประสาน สัมพันธ์อันงดงาม 
ระหว่างตัวประธานและส่วน อื่นๆ ตามลําดับการออกแบบ ท่ีมีรูปประธานเป็นหลักนี้ สามารถสร้าง
ลวดลายให้มีลักษณะเป็นไป ในทางแนวตั้งฉาก แนวดิ่ง แนวทแยงมุมด้านซ้ายขวา และในลักษณะการ
กระจายรอบตัว 

2.  การออกแบบลวดลายในลักษณะซ้ำ หมายถึง การออกแบบท่ีใช้เส้นอย่างเดียว 
กัน หรือใช้แม่ลายอย่างเดียวกันแล้วจัดองค์ประกอบให้มีระวางเนื้อท่ี ช่องไฟได้ระเบียนได้จังหวะ การ
ออกแบบลวดลายซ้ำนี้ เป็นการแสดงออกถึงความติดในเชิงศิลปะท่ีง่ายท่ีสุดและเป็น สัญชาตญาณ ซึ่ง
พบวิธีการออกแบบในวิธีนี้มาแต่ดึกดําบรรพ์แล้ว แต่ในปัจจุบันนักออกแบบได้ พยายามออกแบบใน
ลักษณะซ้ำ ให้ดูงดงามกว่าเดิมได้ โดยออกแบบแม่ลายให้มีขนาดสัดส่วน ต่างกันท้ังจังหวะ ช่องไฟ ก็
จะทําให้ดูเหมือนได้แบบลายใหม่ ๆ อยู่เสมอ การออกแบบลายซ้ำ สามารถสร้างลวดลายให้มีลักษณะ
ไปในทางแนวนอน แนวตั้งฉาก แนวทแยงมุม และลักษณะแผ่ กระจายรอบตัวได้ 

3.  การออกแบบลวดลายในลักษณะสมส่วนทรง การสมส่วนทรงคือการออกแบบ 
ลวดลายให้มีดุลยภาพท้ังซ้ายและขวา วางลงในระวางเนื้อท่ีท่ีกําหนดไว้ โดยมีรูปลวดลายและ สีสัน 
เหมือนกันท้ังซ้ายและขวาอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกว่า สมส่วนทรง การสมส่วนทรง อีกลักษณะหนึ่ง
คือ การทํารูปแบบลวดลายลงในระวางเนื้อท่ีท่ีกําหนดไว้ โดยท่ีท้ังด้านซ้าย และขวา ไม่จําเป็นท่ี
จะต้องให้รูปลวดลายต้องเหมือนกันหมดหรือมีขนาดเท่ากันหมดก็ได้ แต่ให้ดูรู้สึกว่ามีน้ําหนักของภาพ
เท่ากันท้ังสองด้าน เพื่อให้เกิดการคุลยภาพ ตามความหมายของคําว่า สมส่วนทรง 

4.  การออกแบบลวดลายในลักษณะการแผ่พุ่งออกไปรอบตัว การแผ่พุ่งออกไป 
รอบตัว หมายถึง เส้นท่ีเป็นประธานท้ังหมดขององค์ประกอบ แผ่กระจายออกไปจากจุดจุดหนึ่ง โดย
ไม่จําเป็นท่ีจุดหรือแม่ลายท่ีเป็นตัวประธานจะต้องอยู่กึ่งกลางภาพเสมอไป อาจจะเริ่มจากมุม หรือ
ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ และการแผ่พุ่งของลายก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องแผ่พุ่งออกรอบตัว แต่อาจจะ แผ่พุ่ง
กระจายไปเพียงด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ ซึ่งลักษณะของลายท่ีพุ่งออกไปรอบตัวนี้ก็คล้ายคลึงกัน ลักษณะ
ของลายท่ีมีรูปประธานเป็นหลัก 

5.  การออกแบบลายท่ีต่อเนื่องกันได้ หมายถึง การออกแบบลวดลายลงในระวาง 
เนื้อท่ีท่ีกําหนดไว้เพียงส่วนหนึ่งแล้วสามารถจะนํามาต่อกันได้ โดยท่ีเส้นซึ่งเป็นประธานแต่ละ ด้านไม่
ขาดออกจากกัน และสามารถจะต่อเนื่องกันไปได้โยไม่มีท่ีส้ินสุด 
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3.9 ลวดลายไทย 

ศิลปะไทยเป็นงานท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะลายไทย มีส่วนใน
การแสดงออกให้เป็นถึงรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากศิลปะสากล เพราะรูปแบบของลายไทย จะมีรูปแบบ
เป็นของตัวเอง ซึ่งถ้าหากพิจารณากันให้ดีแล้วจะเห็นว่าลักษณะของลายไทย จะให้ ความรู้สึกอ่อน
ช้อย เห็นได้ว่าลายทุกลายมีความงดงามรับกันอย่างไม่น่าเช่ือ เป็นลักษณะท่ี เหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของคนไทยท่ีเป็นชาติเสรี รักอิสระแสดงถึงอุปนิสัยใจคอของคนไทย ออกมาอย่างแท้จริงในลวดลาย
นั้น ๆ 

ลายไทยจึงมีลักษณะของการวางรูปแบบและวิธีการเขียนลาย และลักษณะต่าง ๆ เปน็แผนท่ี
แน่นอน ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงกลายมาเป็นแบบฉบับท่ีสืบทอดกันมาโดยตลอด 

ลายไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองท่ีเด่นชัดมาก จากหลักฐานท่ีปรากฏจะเห็นว่า ลาย
ไทยมีมานานแล้วต้ังแต่โบราณกาล จากหลักฐานท่ีปรากฏ เช่น อุโบสถ วิหาร ประตู หรือ บ้านทรง
ไทย จะมีลวดลายของลายไทยแกะสลักไว้อย่างละเอียดงดงามมาก 

ต้นกําเนิดของลายไทย ท่านผู้ประดิษฐ์คิดค้นคงจะมีความบันดาลใจจากธรรมชาติท่ี สวยงาม
ซึ่งประกอบท้ังสีสัน รูปทรง ธรรมชาติดังกล่าวได้แก่ ดอกไม้ ใบไม้ ท่ีมีความสวยงามท่ีสมบูรณ์แบบจึง
เป็นจุดเริ่มต้นการนํารูปแบบมาประยุกต์ด้วยการเขียนลาย ผูกลาย โดยอาศัยธรรมชาติเป็นส่ิงจูงใจ 
ลายไทยจึงเป็นยอดศิลปะไทยท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง 

ลายไทยนั้นวิจิตรดีอย่างพิเศษ ดีสองเท่าของลายอื่น ๆ ลายท่ีเป็นเพียงเช่นดอกไม้ใบไม้ ลาย
ไทยยังก้าวไปอีก ก้าวหนึ่งคือ ต้องดัดแปลง ดอก ใบ และกลีบ ให้วิจิตรออกไปอีกทอดหนึ่ง ให้ ถึงใจ 
ท่ีว่านี้หมายความถึงลายกนกต่าง ๆ ศิลปะจะรุ่งเรืองก็ต้องมีผู้อุปถัมภ์ ศิลปะของไทยได้รับ การ
อุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ตลอดมา เมื่อพระประมุขทรงอุปถัมภ์แล้ว ผู้อื่นก็ย่อมเจริญรอย 

โพธิ์ ใจอ่อนน้อม (2548:1) ลายไทยเป็นวิชาประณีตศิลป์ ในตัวลายมีเส้นสลับซับซ้อนกัน 
มากท้ังทรงตัวลายก็มีแต่เส้นคดโค้ง อ่อนช้อย ไม่มีเส้นตรง การเรียนจึงจําเป็นต้องเรียนโดยพินิจ 
พิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วน ต้องเขียนอย่าให้เส้นหนึ่งเส้นใดขาดตกบกพร่องต้องเรียนด้วยใจเย็น ๆ 
ค่อยเขียนค่อยทําค่อยสังเกตให้ละเอียดและต้องเขียนเส้นให้เด็ดขาด เส้นใดติดกับเส้นไหนต้องให้ 
แน่นอนและพยายามสังเกตในระหว่างเส้นท่ีเขียนไปติดต่อกับอีกเส้นหนึ่งนั้น เกิดเป็นรูปลักษณะ 
อะไร ทําไมจึงต้องคอยสังเกตเช่นว่านี้ก็เพราะเหตุว่า ในตัวลายตัวหนึ่ง ๆ นั้นมีการแบ่งจังหวะเป็นตัว
ลายซ้อนกันอยู่อีก ยกตัวอย่างเช่น ตัวกระจังใบเทศ ตัวที่ 3 รอบตัวของตัวมีแบ่งจังหวะอยู่เป็น ตอนๆ 
การแบ่งจังหวะนี้เรียกว่า “แข้งสิงห์” และตัวแข้งสิงห์นี้ยังมีแบ่งตัวต่อไปได้อีก แม่ลายกตัว อื่นก็มีส่ิง
สลับซับซ้อนอยู่เช่นเดียวกัน แต่ว่ามีส่วนประกอบแตกต่างกัน ความสําคัญของลายมี ดังกล่าวนี้ การ
เรียน การเขียนจึงจําต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมากการเรียนตอนต้น ต้องเขียนตัว หนึ่งๆ กันหลายๆ 
ครั้ง จนจําได้แม่นยํา ท้ังทรงตัว และส่ิงปลีกย่อยท่ีผสมอยู่ในตัวของมันด้วย นอกจากนี้ยังต้องเขียนให้
ได้ท้ังซ้ายและขวาเขียนยอดขึ้นยอดลงจะให้ยอดหันเหไปทางใดก็ได้คือ เขียนให้ยอดลายหันไปได้
รอบตัว จึงค่อยหัดเขียนตัวอื่นต่อไป 

ลายไทยมีอายุนานแล้ว ถ้าจะสืบค้นลักษณะท่ีดัดแปลงแก้ไขต่อ ๆ มาก็จะต้องศึกษาขึ้นไปถึง
ลายในสมัยต่าง ๆ เช่น ลายสมัยทวาราวดีก็ได้แบบอย่างและดัดแปลงแก้ไขมาจากลายของ อินเดียอีก 
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ต่อหนึ่ง เพราะบรรดาศิลปะท่ีมีอยู่สุวรรณภูมิเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองจึงเห็นว่า ลายไทยท่ีเรารู้จัก
กันท่ัวไปนั้น ล้วนได้ดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับความนิยมของแต่ละสมัยอยู่เสมอมา ความจริงลาย
ต่าง ๆ นี้ ล้วนได้รับความบันดาลใจจากธรรมชาติเกือบท้ังส้ิน ธรรมชาติเป็น ครูสําคัญในการประดิษฐ์
คิดค้นของมนุษย์มาหลายยุคสมัยแล้วจะเห็นแล้วจะเห็นได้ว่าตัวกนกในสมัยต่าง ๆ ซึ่งล้วนท้ิงร่องรอย
ว่าได้รับการแก้ไขตามความรู้สึกท่ีเห็นว่างานเหมาะกับความนิยม ของแต่ละสมัยมาโดยตลอด ลายไทย
ในสมัยหลังสุดของไทยนั้น เป็นลายไทยท่ีปรากฏอยู่ใน ความนิยมของสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งนับว่าได้วาง
กฎเกณฑ์ไว้อย่างเคร่งครัด 

ลายท่ีใช้เป็นประจําในท่ีต่างๆ นั้น หาได้ผูกขาดตายตัวเสมอไป ใครๆ ก็สามารถประดิษฐ์ ได้
ใหม่ท้ังนั้น ดังท่ีชาวไทยโบราณได้ประดิษฐ์คิดแบบไว้อย่างเหมาะสม สําคัญอยู่ท่ีว่าจะประดิษฐ์ให้ดี
และเหมาะสมให้เหมือนช่างไทยโบราณได้หรือไม่ 

ลายกระจังฟันปลา 
กระจังฟันปลา มีต้นกําเนิดมาจากการเลียนแบบมาจากฟันปลา รูปทรงอยู่ในลักษณะ 

สามเหล่ียมหน้าจ่ัวซึ่งถอดออกจากรูปส่ีเหล่ียมด้านเท่า กระจังฟันปลาเป็นกําเนิดของกระจังตาอ้อย 
กระจังใบเทศ ถ้าน้ำลายกระจังฟันปลามาต่อเรียงกันท้ังซ้ายและขวาจะต้องเขียนลายให้ ต้ังอยู่บน เส้น
ฐาน หรือเส้นขอบเสมอ 

กระจังฟันปลาเป็นตัวย่อของกระจังตาอ้อย กระจังใบเทศ และบัวคว่ำบัวหงาย ใช้ในการ 
ประดับตามกรอบแทนบัวเพราะถ้าเป็นลายเล็ก ๆ กระจังฟันปลาจะเขียนได้ง่ายและสวยงามกว่า  

กระจังตาอ้อย  
ลายกระจังตาอ้อยเป็นกระจังท่ีมีรูปทรงเช่นเดียวกันกับกระจังฟันปลา รูปทรงภายนอก 

ประกอบด้วยเส้นอ่อนเรียวทั้งซ้ายและขวา ส่วนปลายยอดแหลมมีปากหรือหยักเข้าท้ังสองข้าง 
กระจังตาอ้อย เมื่อเป็นลายท่ีอยู่เด่ียว ๆ เรียกว่า ตาอ้อย แต่ถ้าเป็นลายติดต่อกันท้ังซ้ายและ

ขวาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลายบัวหงายบัวคว่ำ ลายกระจังใบเทศ 
กระจังใบเทศ  
มีรูปลักษณะเหมือนกับกระจังตาอ้อย และกระจังฟันปลา จะแตกต่างกัน ในเรื่องการแบ่ง

ลายตลอดจนการสอดไส้ ในตัวลายมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของตัวกระจัง การแบ่งจังหวะรอบตัว
กระจังใบเทศ เรียกว่า แข้งสิงห์  

ลายกระจังห ู
กระจังหู หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กระจังปฏิญาณ” ทรวดทรงเป็นลักษณะพุ่ม สามเหล่ียม

อยู่ภายในกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 3x2 ส่วน ภาพลวดลายตอนบนลักษณะเหมือน “กระจังใบ
เทศ” จะแตกต่างกันตรงท่ีลวดลายตอนล่างต่อเป็นก้านลงมา กระจังหู ใช้ประกอบเป็นบัวแทนลาย
สําคัญในงานใหญ่ ๆ เช่น หน้าบันโบสถ์วิหารประดับเสาและฐานท่ีแกะสลักด้วยไม้หรือ ปูนปั้นถ้าลาย
โตขึ้นจะมีการสอดไส้บากแบ่งลายให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น 

2. การเขียนลายไทยจากรูปทรงสามเหล่ียมมุมฉาก “ลายกระหนก” สัญญา สุดล้ ำเลิศ     
(2541 : 58) “ลายกระหนก” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงลายเครือเถาอย่างหาง 
กินท่ีมีหลายชนิดเช่น กระหนกเปลว กระหนกก้านขด เดิมเขียนเป็น “กนก” ก็มี ส่วนในหนังสือ 
พจนานุกรมศิลป์ “กนก” แปลว่าทองคํา ในสมัยโบราณมักจําหลักไม้เป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น หน้า 
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บัน ธรรมมาสน์ ทวย ช่อฟ้า บราลี แล้วปิดด้วยแผ่นทองคําจึงเรียกว่าลายกนก ต่อมาคํานี้ก็ กลายเป็น
ช่ือลายไทยชนิดหนึ่งมีรูปสามเหล่ียมปลายแหลม ด้วยเหตุนี้การเขียนจึงมีท้ังสองแบบ ประวัติของลาย
กระหนก สันนิษฐานกันหลายอย่างคือ มาจากเปลวไฟท่ีกําลังลุกโชนและพวยพุ่งขึ้นสู่เบ้ืองบน บ้างก็
ว่ามาจากใบฝ้ายท่ีมีขอบใบหยักเป็นหนามแต่ปลายใบพลิกปิดงอขึ้นให้ ดูคล้ายลายกระหนก บ้างก็ว่า
มาจากเถาต้นตําลึง บ้างก็ว่ามาจากกลีบของดอกบัวเป็นต้น แต่จากหลักฐานลวดลายจําหลักบนแผ่น
หินสมัยเก่าสุดได้แก่ สมัยทวราวดีจะเป็นลายก้านขดซึ่งพัฒนาจากเถาวัลย์พันธุ์ไม้เล้ือยซึ่งในข้อนี้น่าจะ
ใกล้เคียงกับท่ีมาของลวดลายไทยได้มากท่ีสุด 

3. การเขียนลายไทยจากรูปทรงสามเหล่ียมส่ีเหล่ียม “ลายประจํายาม” สัญญา สุดล้ำเลิศ 
(2541 : 46) ลวดลายประจํายามมีพื้นฐานมาจากรูปทรงส่ีเหล่ียมของดอกไม้ซึ่งกลีบดอกส่ีกลีบได้แก่ 
ดอกพังพวย ดอกว่านส่ีทิศ ซึ่งในงานช่างเขียนลวดลายไทยมักเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า “ลายดอกส่ี กลีบ” 
โดยเขียนเลียนแบบให้ดูคล้ายของจริง แต่ถ้ามีการประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วจะเรียกว่า “ลายประจํา
ยาม” 

ในการเขียนลายประจํายามนี้มีลักษณะท่ีสําคัญ คือ ตรงกลางมีเกษรรูปทรงกลมเป็นหลัก 
พื้นท่ีด้านนอกแบ่งออกเป็นส่ีกลีบและตกแต่งในทุกส่วนให้เกิดความสวยงามในทุกกลีบ นอกจากนี้ 
ความสําคัญยังอยู่ท่ีการวาดกลีบให้โค้งมนโดยท่ีเส้นไม่หักศอกหรือดูแล้วสะดุดตาจึงจะดูงาม ส่วนการ 
“บากลาย” หรือทําให้ลายมีหนามแหลมจะมีอยู่ 2 แบบดังนี้ 

แบบแรก เป็นการบากหรือซอยพื้นท่ีให้เล็กลงหรือซอยพื้นท่ีให้เล็กลงหรือละเอียดมาก ยิ่งขึ้น
ด้วยการเขียนตามเส้นลายให้ปาดโค้งลงมาอย่างนี้เรียกว่าการ “บากตาม” หรือ “บากตามลาย” 

แบบท่ี 2 เป็นการบากแบบเส้นท่ีตัดกับเส้นลายกล่าวคือเป็นเส้นตัดกับเส้นลายเดิมทําให้ ลาย
ตรงท่ีบากจะเป็นหนามแหลมอย่างหนามของต้นเตยการบากนี้เรียกว่า “การบากขวางลาย” จะทําให้
เส้นสายของลายดูอ่อนพริ้วมากกว่าการบากตามท่ีดูเรียบง่าย 

ในการบากลายในรูปเดียวกันอาจมีท้ัง 2 ก็ได้ ซึ่งโดยท่ัวไปมักจะแบ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ด้วย การ
บากขวางลายและในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดมักจะบากตามแต่ก็ไม่เสมอไปแล้วแต่ความพึง พอใจของ
ผู้เขียน 

ในการเขียนลายไทยแบบโบราณ อันดับแรกภายหลังจากการมอบตัวเป็นศิษย์แล้วผู้เป็น ครู
จะถ่ายลายแม่แบบให้ลงบนกระดาษหรือกระดานแล้วศิษย์จะเขียนตามรอยประนั้นให้เป็นเส้น 
เรียกว่า “การกระทบเส้น” ซึ่งในท่ีนี้ให้นักเรียนหัดกระทบเส้นตามแบบข้างล่างรวม 3 ขั้นตอน ด้วย 
เส้นดินสอหรือปากกาก็ได้ 

ลายประจํายามมีรูปลักษณะดอกไม้มี 4 กลีบ จึงเรียกว่า ดอกส่ีหลีบ แต่ลายประจํายาม บาง
แบบก็มีมากกว่า 4 กลีบ ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีแล้วก็คือดอกส่ีกลีบนั่นเอง แต่นํามาจัดวางให้ซ้อนกันสอง
ช้ันบ้างสามช้ันบ้างเพื่อต้องการดอกลายท่ีมีความสวยงามและลวดลายท่ีแปลกๆ ออกไป ลักษณะของ
ลายประจํายามจะอยู่ในกรอบส่ีเหล่ียม ตรงกลางเป็นรูปวงกลม แต่บางลายก็มีความแตกต่างเป็นเกสร
ดอกไม้บ้าง เป็นกลีบดอกเล็ก ๆ ซ้อนกันบ้าง ส่วนกลีบดอกนอกท้ังส่ีด้านจะประกอบด้วยลายบัว ลาย
กระจังใบเทศ ลายกระจังหู หรือกระจังปฏิญาณ อย่างใดอย่าง หนึ่งก็ได้ ลายประจํายามเป็นลายท่ี
ประดิษฐ์เป็นอิสระมากมายหลายแบบ มีท้ังกลีบดอกซ้อนกัน เป็นช้ัน ๆ  
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อย่างละเอียด หรือบางทีก็เป็นกลีบดอกช้ันเดียว ท้ังนี้ลายแต่ละลายจะเป็นไปในแบบใด ก็ย่อมขึ้นอยู่
กับขนดของพื้นท่ีท่ีจะสามารถนําไปต่อเติมกับลวดลายอื่นท้ังด้านซ้ายและด้ายขวา การวางลายประจํา
ยามวางได้ท้ังแบบต้ังทแยงมุมและแบบต้ังตามแนวฉากก็ได้ 
 4. การเขียนลายไทยจากรูปทรงกลม “ลายดาว” สัญญา สุดล้ำเลิศ (2541 : 38) รูปทรงกลม
จัดเป็นรูปทรงพื้นฐานเช่นเดียวกับรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมในเรขาคณิต รูปกลมเกิดจากจุดศูนย์กลาง
และรัศมีซึ่งสามารถเขียนได้ง่ายโดยวงเวียน รูปกลมจะใหญ่เล็กเพียงใด ขึ้นอยู่กับรัศมีเป็นตัวกําหนด 
นอกจากนี้ยังมีรูปก้นหอยอีกที่ดูภาพรวมคล้ายรูปทรงกลมหากแต่มี ความแตกต่างตรงท่ีเส้นจะวงซ้อน
กันไปเรื่อย ๆ ปลายเส้นไม่บรรจบกันเรียกว่า “รูปทรงแบบเปิด” ส่วนรูปวงกลมเป็นรูปทรงแบบปิด
เพราะปลายเส้นมาบรรจบกันพอดี การเขียนลายไทยโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ดังนี้ 
  1. กลุ่มแรกเขียนเลียนแบบจากธรรมชาติโดยตรง เช่น ดอกไม้ คนและสัตว์  
  2. กลุ่มสองเขียนโดยดัดแปลงจากธรรมชาติหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ด้วย
จินตนาการ เช่น ลายกระหนก รูปเทวดาหรือสัตว์ป่าหิมพานต์ เป็นต้น 

3. กลุ่มสามเขียนโดยนําเอาธรรมชาติและการสร้างสรรค์มารวมเข้าด้วยกันทําให้เกิด 
ความงดงามอย่างหลากหลายเรียกว่าการเขียนแบบกระหนกเคล้าภาพงานในกลุ่มนี้ช่างจะนิยม มาก
ท่ีสุดเพราะสามารถแสดงฝีมือและช้ันเชิงของช่างได้อย่างเต็มท่ี 

ดังนั้นในการเขียน “ลายดาว" จึงเป็นการเขียนแบบดัดแปลงมาจากส่ิงท่ีเห็นอยู่ออกมาใน รูป
ของการสร้างสรรค์ท่ีเกิดความงดงามและพึงพอใจทุกเส้นทุกเหล่ียมหรือทุกแฉกของดวงดาวก็สามารถ
สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองกันทุกคนโดยไม่ต้องเลียนแบบกัน (ยกเว้นลายโบราณท่ีท่านได้ กําหนดช่ือ
เอาไว้แล้ว) 

ในการเขียนลวดลายไทยโดยท่ัวไปมีอยู่ 2 วิธีการคือ “การเขียนแบบอิสระ” และ “การเขียน
อย่างมีกฎเกณฑ์” 

“การเขียนแบบอิสระ” กล่าวคือเป็นการเขียนท่ีเกิดจากความเช่ือมั่นอันเกิดจากเส้นท่ีเดินไป
พร้อมกับการสร้างสรรค์ท่ีหล่ังไหลมาจากสมอง การเขียนแบบอิสระสามารถนํามาเขียนได้อย่าง 
สนุกสนานในรูปต่างๆ ด้วยวิธีการเขียนอย่าง “รูปทรงแบบเปิด" 

“การเขียนอย่างมีกฎเกณฑ์” เป็นการเขียนท่ีมีขั้นตอน มีสัดส่วนอย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีนี้มัก 
เขียนอย่างเป็นทางการหรือเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงส่วนการเขียนแบบอิสระจะเขียนแบบปนเล่นหรือ
เพื่อความเพลิดเพลินโดยไม่ต้องห่วงหรือคํานึงถึงกฎเกณฑ์ทุกครั้งจะต้องมีเครื่องมือด้วย เช่น วงเวียน
และไม้รรทัด เป็นต้น รูปดาวก็ต้องเกิดจากเส้นรัศมี การแบ่งส่วนจากเส้นและวงเวียนให้ เกิดเป็นมุม
และแฉกตามความพึงพอใจ 

 
4.  เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายประยุกต์ 

4.1  เทคนิคการระบายสี 

สีอะครีลิก (Acrylic Color) 
  กชภัค ศรีสกุลธรรม (2537:10) ได้ให้ความหมายของ สีอะครีลิกเป็นสีท่ีผสมกับ
ของเหลว คือ อะครีลิกโพลิเมอร์ อีมัลช่ัน (Acrylic Polymer Emuision) และน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติท่ี
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สามารถเจือจางได้ด้วยน้ำ แห้งเร็ว ติดทนทาน ปัจจุบันในท้องตลาดมีสีอะครีลิกหลายยี่ห้อ มีท้ังแบบ
หลอด และแบบขวดพลาสติก ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันให้เลือกตามลักษณะงาน 
 

เทคนิคการเลือกสี 
  1. ควรเลือกสีท่ีมีเนื้อสีมาก (Pigment) เนื้อสีนุ่มแต่ไม่เหลว ไม่เป็นล่ิม หรือเหนียว
จนเกือบ  แห้งแข็ง 
  2. ควรเลือกสีท่ีสามารถปกปิดพื้นผิววัสดุได้ดีเมื่อระบายลงบนชิ้นงาน 
  3. สีแท้ (True Color) สังเกตุได้ง่าย คือไม่มีสีขาวผสมอยู่ ดูบางเบาและมองทะลุได้ 
ซึ่ง สามารถทดสอบได้โดยการนำสีมาผสมกัน เช่น เมื่อนำสีเหลืองมาผสมกับสีแดงจะได้สีส้มแท้ 
เป็นต้น 
  4. สีท่ีมีสีขาวผสมอยู่เรียกว่า โอเพค (Opaque) เป็นสีท่ีใช้ง่าย สามารถปกปิดพื้นผิว
ได้ดี  ปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายสีหลายเฉด ต้ังแต่โทนสีอ่อนจนถึงสีเข้ม 
 การเตรียมสีและการผสมสี 
  สีอะคริลิกท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นสีท่ีบีบมาจากหลอดหรือบีบมาจากขวด ควรมีลักษณะ
เหมือนยาสีฟัน เนื้อสีท่ีออกมาไม่ควรเหลวจนเป็นน้ำยกเว้นสีท่ีปิดฝาไม่แน่น เนื้อสีจะค่อนข้างเหนียว
หรือแห้งแข็งจึงไม่เหมาะท่ีจะนำไปใช้งานทันที ควรผสมน้ำเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อสีลดความเหนียวลง 
และในการผสมสีแต่ละครั้งควรกะปริมาณให้เพียงพอกับการใช้งาน 
  ก่อนเพ้นท์ ควรทดสอบความเข้มของสีก่อน ในกรณีท่ีต้องการเขียนลายเส้น ควร
ผสมสีให้ เหลวคล้ายน้ำหมึก ซึ่งจะทำให้เพ้นท์ง่ายและเส้นมีขนาดเล็ก คมชัดสวยงาม 

การเก็บรักษาสี 
ส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัวเราขณะเพ้นท์ เช่น อากาศร้อน อากาศเย็นในห้องท่ีเปิด

เครื่องปรับอากาศหรือในท่ีมีลมพัดแรง มีส่วนสำคัญท่ีจะทำให้สีแห้งเร็วขึ้น ดังนั้น ขณะใช้งานควร
ป้องกันไม่ให้สีแห้งเร็วเกินไป โดยการใช้ขวดสเปรย์บรรจุน้ำสะอาดฉีดลงบนสีท่ีผสมไว้เล็กน้อย เมื่อ
หยุดเพ้นท์แม้เพียงช่ัวขณะก็ควรปิดจานสีให้สนิท หรือใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กๆ ชุบน้ำหมาดๆ คลุมบน 
จานสี 
  ส่วนสีท่ีเหลือใช้แต่สกปรก เนื่องจากมีสีอื่นมาผสม ให้ตักสีออกใส่ถุงพลาสติกท้ิงถัง
ขยะ ไม่ ควรเทท้ิงลงในอ่างล้างมือหรือท่อระบายน้ำ 
 น้ำยาผสมสี (Textile Medium)  
  น้ำยาผสมสีหรือเท็กซ์ไทล์ มีเดียม เป็นน้ำยาท่ีใช้ผสมกับสีอะคริลิก เพื่อใช้เพ้นท์ผ้า
นอัตรา ส่วน 1:1 จะช่วยให้สีติดทนนาน และช่วยให้เพ้นท์ได้ง่ายและเรียบ เมื่อเพ้นท์เสร็จแล้วให้วาง
งานท้ิงไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 2 วัน จึงนำไปทำฮีท ฟิกซ์ ในขั้นตอนต่อไป 
 การทำฮีท ฟิกซ์ (Heat Fix)  
  การทำฮีท ฟิกซ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเพ้นท์ผ้า ซึ่งสามารถทำได้ท้ังด้านหน้า
และด้านหลัง เมื่อช้ินงานท่ีเพ้นท์แห้งสนิทแล้ว ให้ใช้เตารีดไปมาท่ีด้านหลังของผ้าเป็นเวลา 1-2 นาที 
โดยเปิดเตารีดไปท่ีความร้อนปานกลาง ส่วนด้านหน้าให้ใช้ผ้าเนื้อบางๆวางบนภาพก่อนรีด โดยใช้
ความร้อนและระยะเวลาเช่นเดียวกับด้านหลัง 
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  หากผ้าของช้ินงานมีความหนามาก เช่น ผ้ายีนส์ ควรทำฮีท ฟิกซ์ด้านหน้า โดยใช้ผ้า
ฝ้ายเนื้อ หนาปานกลางวางด้านบน และรีดไปมาด้วยความร้อนปานกลางเป็นเวลา1-3นาที 
  จากนั้นวางท้ิงไว้ในอุณหภูมิห้องให้เย็นก่อนนำไปซัก ก่อนซักควรกลับตะเข็บให้ลาย
ท่ีเพ้นท์อยู่ด้านในและซักด้วยมือเบาๆ หากซักด้วยเครื่องซักผ้าควรใส่ถุงตาข่ายเพื่อป้องกันเครื่องปั่นถู
ไปมาแรง ๆ และนำไปสวมใส่ควรรีดบริเวณเพ้นท์ท่ีด้านหลังทุกครั้ง 
 การเลือกผ้าให้เหมาะสมกับงานระบายสี 
  ผ้าท่ีนำมาเพ้นท์ควรเป็นผ้าท่ีทอมาจากใยธรรมชาติหรือมีส่วนผสมของใยธรรมชาติ
ค่อนข้างมาก เช่น ผ้าฝ้ายหรือผไหม เนื่องจากใยธรรมชาติจะดูดซับสีได้ดี สีจึงไม่หลุดลอกในภายหลัง
ถ้าต้องการให้ภาพท่ีเพ้นท์สวยงามและมีความคมชัดควรเลือกใช้ผ้าท่ีมีเนื้ออ่อน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย
เนื้อหนา หรือผ้ามิลิน และหากต้องการเพ้นท์ลงบนผ้ายืด (Knitting) ควรเลือกผ้ายืดท่ีทอเนื้อแน่น   
และละเอียด ไม่ควรเลือกผ้าท่ีเนื้อผ้าเป็นร่อง เช่น ผ้าทอเนื้อ Rib 1x1 หรือ Rib 2x2 เพราะจะทำให้
เพ้นท์ได้ไม่เรียบเนียน 
  สาเหตุท่ีต้องเลือกใช้ผ้าท่ีมีเนื้อแน่น เพราะขณะท่ีเพ้นท์ถ้าผ้าเนื้อไม่แน่น สีจะตกลง
ไปกองอยู่ด้านล่าง และอุดอยู่ตามช่องว่างระหว่างเส้นใย ขณะเพ้นท์ภาพจึงดูคมชัดสวยงาม แต่เมื่อ
ผ่านการซักล้างแล้ว สีท่ีอุดอยู่ตามช่องว่างระหว่างเส้นใยจะหลุดออกมา ภาพท่ีเพ้นท์จึงขาดความ
คมชัดผ้าท่ีจะนำมาเพ้นท์ควรนำไปซักน้ำก่อน เพื่อกำจัดแป้ง สี และสารเคมีส่วนเกินจากการย้อม ออก
เพื่อช่วยให้สีเพ้นท์ติดผ้าได้ดียิ่งขึ้น 
 เทคนิคการลงสีบนผ้าสีเข้ม 
  หากผ้าท่ีเลือกเพ้นท์เป็นผ้าท่ีมีสีเข้ม หรือเป็นผ้าท่ีมีเนื้อหนา ควรลงสีขาวรองพื้น
ก่อน 1 ช้ัน แล้วท้ิงไว้ให้แห้งสนิทจึงระบายสีจริง หากลงสีจริงโดยไม่มีการลงสีขาวรองพื้นก่อนสีจริง  
อาจปิดสีเข้มของผ้าไม่สนิทและทำให้สีจริงผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้ สำหรับผ้าสีอ่อน เช่น สี
ขาว สีครีม สามารถลงสีจริงได้โดยไม่ต้องลงสีรองพื้น 
 การลอกลาย 
  การลอกลายลงผ้าควรเลือกกระดาษคาร์บอนท่ีมีสีใกล้เคียงกับสีของผ้าท่ีจะเพ้นท์ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการลอกลาย คือ แบบลาย กระดาษคาร์บอนสำหรับลอกลายลงบนผ้า และปากกาท่ี
หมึกหมดแล้ว 
 การรองกระดาษแข็งหลังผ้า 
  กระดาษท่ีใช้รองใต้ผ้า คือ กระดาษแข็งเทา-ขาว นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้สีซึม
ลงไปเลอะโต๊ะทำงานแล้ว ยังช่วยในการดูดซับสีส่วนเกินด้วย ซึ่งมีวิธีทำง่ายๆ คือ ตัดกระดาษให้มี
ขนาดพอเหมาะกับขนาดของแบบลาย แล้วนำไปสอดไว้ใต้ลายท่ีลอกลายไว้ พับริมผ้าหรือเส้ือไว้
ด้านหลังกระดาษโดยใช้เข็มหมุดกลัดให้เรียบร้อย หากเป็นมือใหม่หัดเพ้นท์ เพื่อป้องกันสีเลอะส่วนอื่น       
ของผ้าหรือเส้ือ ควรใช้ถุงพลาสติกห่อผ้าก่อน โดยเมื่อลอกลายด้วยกระดาษคาร์บอนและรองกระดาษ
ใต้ลายแล้ว ให้ใช้ถุงพลาสติกสวมหรือห่อให้เรียบร้อย จากนั้นเจาะถุงพลาสติกให้เป็นช่องเฉพาะ
บริเวณท่ีลอกลายไว้ แล้วทำการเพ้นท์ตามข้ันตอนต่อไป 
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 พู่กัน (Brush) 
  พู่กันนับเป็นอุปกรณ์สำคัญท่ีทำให้การเพ้นท์เป็นไปอย่างราบรื่นและสวยงาม ดังนั้น
จึงควรเลือกพู่กันท่ีมีคุณภาพดีเหมาะกับการใช้งาน ซึ่งพู่กันท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.  เมื่อจุ่มสีแล้วต้องมีปลายเรียว และคงรูปร่างเดิมไว้โดยปลายไม่แยกและบานออก 
ส่วนขนด้านหลังของพู่กันต้องอุ้มน้ำได้ดีโดยไม่แตกกระจายเช่นกัน 
  2.  ขนพู่กันต้องมีสปริงหรือยืดหยุ่นได้ดี คือสามารถดีดตัวกลับได้ดี และเมื่อขนพู่กัน
ดีดตัวกลับ การลากเส้นก็ต้องคงรูปเดิม 
  3.  ขนพู่กันต้องอุ้มน้ำและล่ืนไหลจากปลายถึงโคนพู่กันได้ดี และสีท่ีเพ้นท์ด้วยพู่กัน
ต้องมีความหนาสม่ำเสมอทุกครั้ง 
 ชนิดและขนาดของพู่กัน (Brush) 
  พู่กันท่ีใช้สำหรับงานเพ้นท์ท่ัวไป ได้แก่  

- พู่กันกลมเบอร์ 00, 0, 1, 2, 4, 6, 8 
- พู่กันแบนเบอร์ 2, 4, 6 ส่วนใหญ่จะใช้ในการลงสีพื้น 

ท้ังนี้ควรเลือกพู่กันตามความชอบหรือความถนัดในการใช้งานของแต่ละคน ขณะ
ระบายสี ควรล้างพู่กันบ่อยๆ เพื่อล้างสีและน้ำยา อย่าปล่อยให้น้ำยาจับพู่กันจนแข็ง เพราะจะทำให้
พู่กันเสียได้ 

 
การฝึกปาดสี 

การปาดสีควรฝึกโดยใช้พู่กันแบน เพื่อจะได้ผสานสีแต่ละสีให้เข้ากันอย่างกลมกลืน
และรวดเร็ว หากใช้พู่กันแบนแล้วไม่ถนัดสามารถใช้พู่กันกลมในการเกล่ียสีลงบนผ้าในลักษณะยีขน
พู่กันกับผ้าแทนก็ได้ สามารถทำได้ง่ายไล่สีให้กลมกลืนและระบายสีในพื้นท่ีขนาดเล็กได้ดี แต่มีข้อเสีย
คือ ถ้าต้องการระบายสีในพื้นท่ีกว้างมากๆ จะใช้เวลาในการเกล่ียสีมากกว่าการปาดสีด้วยพู่กันแบน 
และยังทำให้ขนของพู่กันเสียเร็วกว่าด้วย อย่างไรก็ตามการเพ้นท์ด้วยวิธีการปาดสีก็ยังต้องใช้การเกล่ีย
สีร่วมกัน เพื่อช่วยให้พื้นผิวดูเป็นธรรมชาติและสวยงามตามต้องการ 

วิธีการเกลี่ยสี 
ใช้พู่กันกลมแตะสีแล้วนำมากดลงบนผ้า จากนั้นปัดปลายพู่กันให้เป็นวงกลมจนสีซึม

เข้าเนื้อผ้า หากต้องการไล่สีให้แตะสีเหมือนการปาดสี และลงสีด้วยวิธีการเดียวกัน 
การลงสีให้เหมาะสม 

สำหรับผู้ท่ีเริ่มทำงานเพ้นท์มักจะพบปัญหาในการเลือกใช้สี คือคิดไม่ออกว่าจะให้สี
บนลวดลายท่ีวาดอย่างไร ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการรู้จักวรรณะสี ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกใช้สี
ได้อย่างถูกต้อง 

สีมี 2 วรรณะ คือ วรรณะร้อนและวรรณะเย็น วรรณะร้อน ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม สี
แดง และสีม่วง วรรณะเย็น ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง สังเกตได้ว่า สีเหลืองและสีม่วง
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จะอยู่ได้ท้ัง 2 วรรณะ จึงควรเลือกใช้สีให้เหมาะสม โดยใน 1 ภาพอาจใช้สีจาก 2 วรรณะหรือวรรณะ
เดียวก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การระบายสี 
ท่ีมา : http://sopon.ac.th/work/painting/index/sec01p01.htm 

4.2  เทคนิคการปะติด  

ภาพปะติด (collage) คือ งานศิลปะท่ีใช้วัสดุ 2 มิติ หรือวัสดุแบนๆ ท่ีมีความหนาไม่มากนัก 
ปะติดบนพื้นระนาบ สร้างเป็นภาพงานศิลปะขึ้นมา โดยท่ัวไปแล้ว การสร้างสรรค์ภาพปะติดเป็นการ
นำเอาวัสดุแผ่นบางๆ เช่น กระดาษสี กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้า พลาสติก ใบไม้ ท้ังวัสดุท่ีมนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้นหรือวัสดุจากธรรมชาตินามาปะติดบนพื้นระนาบ เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง แผ่นไม้อัด 
การปะติดใช้วัสดุท่ีมีความหนามากขึ้น การปะติดมีแนวโน้มท่ีจะเป็น 3 มิติ แบบประติมากรรมก็เรียก
กันว่า “รูปต่อประกอบ” หรือ “assemblage”  

การปะติด มีต้นเค้ามากจากการสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งด้วยการใช้กระดาษสีตกแต่ง 
จนมีวิวัฒนาการมาถึงงานจิตรกรรม จนในปี ค.ศ. 1912 – 1913 ปิกัสโซ และบราค เริ่มเอาวิธีการปะ
ติดมาใช้ในงานศิลปะสมัยใหม่ งานปะติดมีวิวัฒนาการมายาวนานต้ังแต่ ศตวรรษท่ี 17 และ 18 
นักบวชได้ใช้งานปะติดตกแต่งในหนังสือสวดมนต์ การ์ดอวยพรวันวาเลนไทน์ จนถึงยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเกิดความนิยมและแพร่ขยายตัวออกไป เครื่องมือ เครื่องจักร มีวิวัฒนาการทันสมัยขึ้น 
ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้ารูปแบบต่าง ๆมากมาย กระดาษ และหนังสือพิมพ์ ผ้า ลูกปัด เกิดขึ้นพร้อม
กับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้มีวิวัฒนาการ
ของการปะติด (collage) เกิดขึ้นอีกมากมาย  

ภาพปะติด (collage) คือ งานศิลปะที่ใช้วัสดุ 2 มิติ หรือวัสดุแบน ๆ ท่ีมีความหนาไม่มากนัก 
ปะติดบนพื้นระนาบ สร้างเป็นภาพงานศิลปะขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ภาพหุ่นนิ่งและเก้าอี้หวายของปิกัส
โซ ภาพจิตรกรรมและดวงดาวของชวิตแทร์ส  
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ภาพท่ี 8 การปะติด 
ท่ีมา : https://images.app.goo.gl/UEeKMsKdwwpX8K149 

 
4.3  เทคนิคการมัดย้อม 

ผ้ามัดย้อมมีกรรมวิธีการกันสีด้วยการมัดแล้วนําไปย้อมสีส่วนท่ีถูกมัดจะไม่ดูดสีทําให้เกิ ด
ลวดลายต่างๆ วัสดุท่ีใช้มัดได้แก่เชือกฟาง ปอ ลวด ไนลอนยางยืด พลาสติก และรวมท้ังการเย็บ และ
หนีบด้วย โดยท่ัวไปแล้วก่อนการมัดจะต้องพับผ้าตามแบบท่ีออกไว้ แต่อย่างไรก็ตามมีการใช้วิธีการผูก
และมัดผ้าโดยม้วน ขยุ้ม รวบผ้าเข้าหากัน และการจับจีบ แล้วใช้เชือกมัดหรือยางรัด หรือใช้วิธีมัด
โดยตรง นอกจากนี้ยังใช้อุปกรณ์หรือของเหลือใช้ต้องการท้ิงมาเป็นส่วนประกอบในการมัดเช่นการใช้
ผ้าห่อ การประกบด้วยวัสดุบางอย่าง การเอาผ้าใส่ในอุปกรณ์ ซึ่งแบบท่ีเป็นหลักท่ีทําให้เกิดลวดลาย
ต่างๆ ได้แก่ลวดลายตลอดผืนผ้า ลายแบบวงกลม แบบรูปเหล่ียม ลายแบบเป็น แถบหรือเป็นทางยาว 
แบบตะเข็บจากการเย็บ (ยุพินศรี, 2548) จากท่ีได้ทําการศึกษาเทคนิควิธีการมัดย้อมพบว่ามีขั้นตอน
อยู่ 6 วิธี อันได้แก่ มัด พับ พัน เย็บ (เนา) ขยํา และม้วน โดยมีวัสดุท่ี ใช้ในการมัดคือใช้ยาง เชือก 
ฟาง ด้าย และหรือมีการนําวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆมาช่วยในกระบวนการมัดย้อม เพื่อทําให้เกิดลวดลาย
ต่างๆ ตามท่ีผู้ย้อมต้องการ ซึ่งในแต่ละเทคนิควิธีการมัดย้อมนั้น ยังสามารถแยกออกมาได้อีกหลาย
วิธีการ และยังพบว่ามีลักษณะการมัด 2 ลักษณะ  

  1. การมัดแบบไขว้ไปมาหรืออาจเรียกอีกอย่างว่าการมัดแบบโปร่ง ซึ่งหลังจากย้อม
เสร็จแล้ว จะเกิดเป็นช่องว่างระหว่างเชือกท่ีมัดไขว้ไปมา สจะแทรกซึมเข้าไปไม่ได้จะเกิดเป็นลวดลาย
ในตัว และมีรอยเชือกท่ีมัดเป็นสีขาวไขว้ไปมา ส่วนด้านในของผ้าก็จะเป็นสีขาวสลับกับส่วนท่ีสีแทรก
ซึม เข้าไป การมัดแบบนี้เราสามารถมัดให้มีความกว้างเท่าใดก็ได้ 

  2. การมัดทึบ การมัดบริเวณส่วนท่ีไม่ต้องการจะย้อมสี ซึ่งอาจจะเป็นสีแรก หรือสีท่ี
สองเพื่อ เก็บสีแรกไว้ ไม่ต้องการให้สีแทรกซึมเข้าไป (บุษราและคณะ, 2546) 
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ภาพท่ี 9 การมัดย้อม 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/natnichathongon61/lay-pha-mad-yxm 

4.4 เทคนิควิธีการเย็บ(เนา) 

 ความหมายของเทคนิคการมัด มีผู้อธิบายความหมายไว้ดังนี้ 

  1) งานวิเคราะห์วิจัยเคมีส่ิงทอ (2521) อธิบายไว้ว่า การมัดแบบ stitching เป็น 

การมัดลวดลายท่ีมีความยากลําบากมากพอสมควรและสามารถควบคุมลวดลายต่างๆได้ มีความ 

ละเอียดอ่อนในลวดลายนั้นๆ แต่การปฏิบัติเสียเวลามากกว่าวิธีอื่นๆ 

  2) Yoshiko Iwamoto Wada (1999) กล่าวไว้ว่า การเย็บเป็นวิธีการกั้นสีวิธีหนึ่งท่ี 

ใช้กันอย่างกว้างขว้างโดยชาวญี่ปุ่นใช้สร้างลวดลายท่ีมีความซับซ้อน ลายท่ีแสดงออกมาคล้ายรูปภาพ 

หรือลายนามธรรม (abstract) 

  3) ยุพินศรี (2548) อธิบายว่า การเนาหรือการเย็บ (stitching) คือการนําผ้ามาเนา 

หรือเย็บตามแบบท่ีต้องการ จะพับก่อนเนาก็ได้ แล้วนํามามัด 

  4) วิชัย (ม.ป.ป.) อธิบายว่า การเย็บเป็นกรรมวิธีท่ีจะต้องใช้เข็มและด้าย เพื่อเย็บ 

ตามเส้นหรือรอยท่ีขีดเขียนเอาไว้และลวดลายท่ียากต่อการพับจีบธรรมดา ผลท่ีได้ก็จะเป็นจุด ๆ ตาม

รอยเข็ม ซึ่งเหมาะท่ีจะใช้กับลวดลายท่ีค่อนข้างละเอียดหรือลวดลายท่ีมีลายพื้นเรียบเป็นพื้นท่ีใหญ่ ๆ 

หรืออาจจะใช้เป็นเส้นแบ่งลายท่ีค่อนข้างใหญ่และเป็นแค่สีพื้นธรรมดา หรือจะนําไปใช้ผสมกับ

ลวดลายท่ีใช้กรรมวิธีมัดย้อมอีกทีก็ได้ อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าลายมัดย้อมท่ีค่อนข้างจะซับซ้อน 

จําเป็นต้องใช้การเย็บเนาตามรอยท่ีเขียนไว้ แต่เมื่อรูดมัดเป็นจุด ๆ แล้ว จะต้องทําเครื่องหมายกันลืม

ว่า จุดใด สีใดเหมาะกับการหยอดสีและย้อมเย็นมากกว่าจุ่มในน้ำย้อมหรือต้ม 
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ภาพท่ี 10 การเนา 
ท่ีมา : https://images.app.goo.gl/yXvhFW2KphUTbW3x5 

4.5  เทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย  

การเย็บ ปัก ถัก ร้อยเป็นงานฝีมือท่ีมีความผูกพันกับผู้หญิงไทยมาเป็นเวลานาน เป็น
เหมือนกับบทบาทหน้าท่ีของผู้หญิงในยุคสมัยก่อนท่ีได้ถูกปลูกฝังมาต้ังแต่แรกเกิดก็ว่าได้ การทำงาน
ฝีมือประเภทนี้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามและต้องมีความใส่ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิด
เป็นงานฝีมือท่ีมีคุณค่าประณีตและละเอียดอ่อน ซึ่งมีค่ามากกว่าแค่เพียงประโยชน์ใช้สอย เป็นงาน
ฝีมือท่ีควรค่าแก่ผู้หญิงไทยในสมัยก่อน ท่ีมีกริยามารยาทท่ีงดงามมีความเรียบร้อยอ่อน โยน กริยา 
ท่าทางเหล่านี้ได้แสดงออกมาเมื่อเวลาทำงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย จึงส่งผลให้ลักษณะท่าทางของผู้ปัก 
เวลาปักผ้านั้นจะต้องก้มหน้าและนั่งพับเพียบลงกับพื้น ซึ่งเป็นลักษณะท่าทางท่ีแสดงออกถึงความ 
นอบน้อม และความเรียบร้อยในแบบผู้หญิงชาววังท่ีได้รับการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  

การเย็บ ปัก ถัก ร้อย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานท่ีไม่ใช่แค่เพียงตอบสนองต่อประโยชน์ การ
ใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้เกิดเป็นผลงานท่ีทรงคุณค่าสร้างความสุนทรีย์ให้กับข้าวของ เครื่องใช้
และเครื่องแต่งกาย ให้เกิดเป็นความงดงามท่ีแฝงไปด้วยคุณค่าของงาน ฝีมือ ท่ีต้องใช้เวลา ในการ
ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย จึงสามารถ แสดงออก
ถึงภูมิปัญญาและงานฝีมือช้ันสูงของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนท่ีได้รับความรู้สืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่น  

การเย็บ ปัก ถัก ร้อยนั้นยังเป็นการสร้างลวดลายลงบนผืนผ้าอีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือจาก การ
ทอและการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้า ลวดลายท่ีเกิดขึ้นจะมีลักษณะท่ีนูนออกมาจากผืนผ้า เล็กน้อย 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นไหมท่ีใช้ในการปัก หญิงไทยในสมัยก่อนจะนิยมการปักลวดลายลง บน
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อใช้ตกแต่งเครื่องแต่งกาย ให้มีความละเอียดอ่อนและวิจิตรงดงามมากยิ่งขึ้นและมี 
การปักลวดลายลงบนข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน วัสดุท่ีใช้สร้างสรรค์ผลงานถ้าเป็นในระดับ 
ชาวบ้านธรรมดา ก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเส้นไหมท่ีหาง่ายราคาไม่แพงมากนัก ลวดลายท่ีใช้ปักนั้นก็ 
จะเป็นลวดลายท่ีมาจากจินตนาการและธรรมชาติรอบตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสำหรับในระดับ 
ชนช้ันสูงขุนนางหรือข้าราชกาลช้ันสูงนั้น ลวดลายและวัสดุท่ีใช้สร้างสรรค์ผลงาน จะใช้การประดับ 
ตกแต่งด้วยวัสดุมีราคา มีความวิจิตรงดงาม เช่น การปักด้วยเส้นไหมสีเงินหรือเส้นไหมสีทองพร้อมกับ 
ประดับด้วยไข่มุก ปีกแมลงทับ ลูกปัดและพลอยสีชนิดต่าง ๆ การปักลวดลายท่ียากท่ีสุด คือการปัก 
ลายท่ีมีความพริ้วไหวอ่อนช้อย   เป็นลายท่ีต้องควบคุมฝีเข็มในการปักให้มีความพริ้วไหวไปพร้อมกับ
ลวดลาย  
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การปักผ้าแบบชาววังในสมัยก่อนนั้น ผู้ปักจะต้องใช้สองมือในการปัก โดยใช้มือข้างใดข้าง 
หนึ่งอยู่ด้านบนและอีกข้างหนึ่งอยู่ด้านล่าง เพื่อท่ีจะใช้ท้ังสองมือคอยช่วยกันรับส่งเข็ม สะดึงท่ีใช้ใน 
สมัยก่อนจึงมีลักษณะเป็นสะดึงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและต้ังกับพื้นหรือเรียกว่าแม่สะดึง จึงมีพื้นท่ีในการปัก 
ลวดลายท่ีกว้างและทำให้ผ้าท่ีปักนั้นไม่เกิดการยับย่นอีกด้วย ซึ่งลักษณะของสะดึงจะไม่เหมือนกับ 
สะดึงท่ีใช้ในปัจจุบัน ในปัจจุบันสะดึงมีลักษณะเป็นวงกลมจะปักได้เฉพาะพื้นท่ีท่ีไม่กว้างมากนัก การ
ปักผ้าในแบบชาววังมีข้ันตอนและวิธีการท่ีมีความประณีตละเอียดอ่อน จะต้องลงฝีเข็มทีละครั้งจนเกิด 
เป็นลวดลาย ขั้นตอนเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันยัง  
มีโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงท่ียังสอนวิชาการปักสะดึงให้กับผู้ท่ีมีความสนใจอยากเรียนรู้เทคนิคและ 
วิธีการปักสะดึงอีกด้วย โดยมีวิธีการปักผ้าท่ีเรียนรู้สืบทอดกันมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 การปัก 
ท่ีมา : https://images.app.goo.gl/96w1bYGXBmKz2Xw88 

  
5.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  เตือนใจ ดวงละม้าย (2548: 251 – 262) ได้ทำการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องชีวิตริมฝ่ัง 
โดยครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอนในการเรียนการสอน ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ
เรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสรุปความรู้ การประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงและ 
พัฒนาสอนกระบวนการวิจัยให้กับนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมท้ังภายนอกและภายในช้ันเรียน 
สรุปผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยไว้ว่า ทำให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง หากจัดกิจกรรมท่ีใช้กระบวนการวิจัยหลายๆ ครั้ง จะทำให้เกิดทักษะเช่นนี้ติด
ตัวนักเรียนตลอดไปและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
  วรรณิกา ชาญสินธุ์ (2550: 86 - 119) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยใช้การวิจัยเป็น



  61 

ฐาน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์แต่งกันหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัด
หนองคาย จำนวน 36คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จำนวน 
14 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ 0.20 
ถึง 1.00 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ 0.99 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการสำรวจ
ความคิดเห็นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้  

นิลวรรณ เกษมโศธน์ (2552: 185) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็น
ฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปล่ียนแปลง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปล่ียนแปลง 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เท่ากับ 81.12/89.84 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนด้วยชุดการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด
การสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปล่ียนแปลง พบว่า โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  พวงเพ็ชร ปะกัง (2553: 68) ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 32 คน เครื่องมือท่ี ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิว
และปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.36/78.83 2) ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
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มีค่าเท่ากับ 0.6089 และ 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  วรางค์ภัทร์ สุขเรือน (2554) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การพัฒนาดินและแหล่งน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวของ สสวท. ประชากร คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสงวนหญิง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวของ สสวท. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  ใช้มาตราวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท จากคุณลักษณะของนักเรียน
แสดงออกโดยจำแนกระดับพฤติกรรมการแสดงออกเป็น 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ของ สสวท. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

5.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

  Nikolova Eddins และ Williams (1997: 77 – 94) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในระดับมัธยมศึกษา: ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการวิจัย 
พบว่า ผลจากการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี ทำให้ทราบว่าการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน ทำให้
นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานในการวิจัย ได้รับการกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 
และเตรียมความพร้อมและปรับตัวในการทำงานได้ จากการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความใฝ่รู้ เจตคติท่ีดีต่อการวิจัยและทักษะในการทำวิจัย รวมถึงส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะรักการเรียนรู้ รู้จักการคิดวิเคราะห์ มีทักษะทางสังคม ทักษะการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความอดทนในการทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จ มี
ความกล้าแสดงออกและภาคภูมิใจในผลงานของตน 
   Grimes (2003: 1165 – A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ใหม่เข้า
มาใช้ในออนแต ริโอ ต่อความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนของนักเรียนกับความเข้าใจของครู โดย
ศึกษาความหลากหลายของวิธีการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่ของออนแตริโอในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ในประเด็นต่างๆ คือ 1) ความเข้าใจของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเปล่ียนแปลง ครูได้มีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงช่องว่างระหว่างเนื้อหาให้กับนักเรียน
หรือไม่ และ 2) ตัวแปรเพศมีผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความเข้าใจของครูหรือไม่ ผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างตามเพศ และประสิทธิภาพของ
ครูผู้สอนท้ังด้านความรู้และความสามารถท่ีสอนซึ่งมีผลทางบวกต่อผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 
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  Spronken – Smith, et al (2007: 88) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการเพิ่ ม
คุณค่าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กรณีศึกษาการสืบเสาะหาความรู้จากโครงงานวิจัย
เกี่ยวกับมลพิษซึ่งเป็นการนำเอากระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปริญญาตรี กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาสภาพภูมิศาสตร์ ผลการศึกษา
พบว่าวิธีการเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยให้นักศึกษาได้ใช้วิธีการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ในภาระงานด้วย การร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยกับทีมสนับสนุน โดยนิสิตจะต้อง
รับทราบข้อมูลจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวัน ซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ ส่วนการ
ประเมินผลนั้นจะเน้นท่ีกระบวนการกลุ่มและประเมินทุกระยะเพื่อปรับปรุงการทำงาน ต้ังแต่เริ่ม
แนะนำโครงงาน และเพิ่มคุณค่าในโครงงานด้วยการทำให้นักศึกษาได้เข้าใจในท่ีมาของจุดเริ่มต้นท่ีใช้
ในการเรียนรู้โดยการวิจัยในรายวิชา การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและการพัฒนาทักษะการ
วิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการวิจัยได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากมีเวลาจำกัดใน
การทำโครงงาน โดยมีข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรกำหนดจุดมุ่งหมายและผลลัพธ์ของ
โครงการวิจัยเพื่อขยายแนวคิด และให้นิสิตได้ใช้การสะท้อนความคิดในการเรียนรู้ของตนเองผ่านทาง
รายวิชา และทีมผู้สอนต้องทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสนใจ 

   
 



 

บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

  

การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  2) เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
5. การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การจัดกระทำต่อข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสตรีวิทยา จำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 60 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก จำนวน 1 ห้องเรียน ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5.10 จำนวน 30 คน ท่ีเรียนในรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ได้แก่   กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและ
เทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน   
          ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ได้แก่   
                     1.  ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 
  2.  ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ

ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
2. แบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ

ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
3. แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ของ

นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีการสร้างเครื่องมือใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ 

           ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 แผน ใช้เวลาสอน 9 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง เรียนคาบคู่ รวมเวลาท้ังส้ิน 18 
คาบเรียน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร 
สถานศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตำราเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  1) ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  2) ผลการศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการสอนศิลปะ   3) ผลการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และ  4)  ผลการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้
   1. ผลการศึกษาวิ เคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 พบว่า  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ี
มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม โดยมุ่งมั่นนักเรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า 
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2551: 1) 
   สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์) มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ
แขนงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2551: 182) 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  กำหนดไว้ว่า นักเรียนช่วงช้ันท่ี 4  (มัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6) 
เมื่อเรียนวิชาศิลปะจะมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ และนำเสนอผลงานทางทัศน
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ธาตุจากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ังใช้เทคนิควิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   2. ผลการศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
การสอนศิลปะ พบว่า การให้การศึกษาศิลปะแก่เด็ก ในกระบวนการเรียนและกิจกรรมท่ีมีความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
   นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์ สอดคล้อง และ
ส่งเสริมกับเนื้อหารายวิชา เนื้อหา และวัตถุประสงค์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียน
เป็นสำคัญท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยให้นักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานในแต่ละขั้นตอน เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น   ผลการศึกษา
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการศึกษาท่ีทำให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ทางการเรียนศิลปะ ตลอดจนเจตคติท่ีมีต่อการทำงาน 

1.3  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 5 
แผน 
 
ตารางท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต ์

ขั้นที่ 1 
ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา 

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

ขั้นที่ 2 
วางแผนงาน 

การวางแผนงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

ขั้นที่ 3 
การดำเนินการตามแผน 

การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต ์

ขั้นที่ 4 
การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา 

การนำเสนอและประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปและ
ปรับปรุง 
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   1.4  นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

1.5  นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2549 : 177) 
  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   -1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องผู้วิจัยได้สร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลาย
ผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ฉบับร่าง ผลการตรวจกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับ
ร่างโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษามาสังเคราะห์และนำข้อมูลมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ตามคำแนะนำ 
แล้วจึงนำไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความถูกต้องเหมาะสม แล้วนำผลการตรวจสอบ มา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 
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  1.6  นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
หลังการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามคำแนะนำของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้นำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับนักเรียน
ท่ีเปน็กลุ่มตัวอย่างกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ด้วยตัวผู้วิจัย
เอง โดยผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาท้ังหมด 18 ช่ัวโมง พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม มีความต่ืนเต้นและสนใจส่ือการเรียนการสอนและการนำเสนอ
เนื้อหาจากบทเรียน สนุกกับการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงาน 
 จากการนำแผนการจัดการเรียนรู้ ในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง พบข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ชุดกิจกรรมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
ซึ่งข้อควรปรับปรุงแก้ไข มีดังนี้ 
      1.6.1 ปรับปรุงใบความรู้ ปรับลดเนื้อหาให้กระชับข้ึน 
      1.6.2 ปรับปรุงคำส่ังและคำอธิบายใบงานให้กระชับและเข้าใจง่ายข้ึน 
      1.6.3 เพิ่มเติมผลงานตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น 
      1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานไปใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5.10 โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ท่ีเรียนรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี จำนวน   30 คน กำลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 
 จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้ 
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ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

 
 

ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 

 
 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

 
 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

 
 

นำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

 
 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
 

 
 

นำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   
 

 
     ภาพท่ี 12 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัย
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 



  76 

          2.  แบบวัดผลการเรียนรู้ 
     ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  5  
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา  2) วางแผนงาน  3) การ
ดำเนินการตามแผน  4) การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยกำหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนราย
ข้อในลักษณะของรูบริค 5 ระดับ  ดังต่อไปนี้ 
 
 

      ตารางท่ี 5 แบบวัดผลการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าระดับของข้อคำถามในแบบประเมินระดับคะแนน 
                   มากท่ีสุด     ได้ค่าระดับเท่ากับ   5  คะแนน 
                   มาก           ได้ค่าระดับเท่ากับ   4  คะแนน 
         ปานกลาง     ได้ค่าระดับเท่ากับ   3  คะแนน 
         น้อย           ได้ค่าระดับเท่ากับ   2  คะแนน 
                  น้อยท่ีสุด      ได้ค่าระดับเท่ากับ   1  คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน   ได้ระดับคุณภาพ 3 (ปานกลาง)  ขึ้นไปถือผ่าน 
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ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความสามารถด้านการ
ออกแบบ 

 

 
 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา 
คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 

 

 
 

สร้างแบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 

 

 
 

นำแบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจพิจารณา 

 

  
 

นำแบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบเสนอผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความ
เท่ียงตรง เชิงเนื้อหา ความถูกต้อง ภาษาท่ีใช้ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 
 

นำแบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้เช่ียวชาญ 

 

 
 

นำแบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  

สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   
 

 
 
ภาพท่ี 13 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบรายวิชาศิลปะและ
เทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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 3.  แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบ 
    ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความสามารถการออกแบบรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5  มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
            3.1  ศึกษาจากแบบประเมินผลงานด้านการออกแบบ ในงานวิจัยท่ีมีผู้สร้างไว้ 
            3.2  สร้างแบบประเมินผลงานด้านการออกแบบ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 ตารางท่ี 6 แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี 3 พอใช้ 2 ปรับปรุง 1 
1. ผลงานตรง
ตามหัวข้อท่ี
กำหนด 

ผลงานถูกต้องตาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลงานถูกต้องตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ใน
ระดับปานกลาง 

ผลงานถูกต้องตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ใน
ระดับน้อย 

2. ความคิด 
สร้างสรรค์ 

ผลงานแปลกใหม่ มี
ลักษณะเฉพาะ 
ตัวอย่างมาก 

ผลงานแปลกใหม่แต่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับ
ผลงานอื่น 

ผลงานไม่มีความแปลก
ใหม่ มีลักษณะคล้ายคลึง
กับผลงานอื่น 

3.การใช้เทคนิค 
และวัสดุ 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังอย่างมาก 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตามคำส่ัง
ในระดับปานกลาง 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตามคำส่ัง
ในระดับน้อย 

4.ความสวยงาม จัดองค์ประกอบได้
อย่างเหมาะสม 
สวยงามอย่างมาก 
ผลงานมีความสะอาด
เรียบร้อย 

จัดองค์ประกอบได้อย่าง
เหมาะสมสวยงาม ใน
ระดับปานกลาง ผลงานมี
ความสะอาดเรียบร้อย 

จัดองค์ประกอบอย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดับน้อย ผลงานไม่มี
ความสะอาดเรียบร้อย 

5.การตรงต่อ
เวลา 

ส่งผลงานภายในวัน
และเวลาท่ีกำหนด 

ส่งผลงานภายในวันและ
เวลาท่ีกำหนด แต่อยู่ใน
วันท่ีกำหนด 

ส่งผลงานหลังวันและ
เวลาท่ีกำหนดมากกว่า  
1 วัน 

 
          ค่าระดับของข้อคำถามในแบบประเมินระดับคะแนน 
    ดี                     ให้ค่าระดับเท่ากับ   3 คะแนน       13-15  หมายถึง  ดี     
    พอใช้                ให้ค่าระดับเท่ากับ   2 คะแนน        9-12   หมายถึง  พอใช้ 
    ปรับปรุง            ให้ค่าระดับเท่ากับ   1 คะแนน         5-8    หมายถึง  ปรับปรุง         
          เกณฑ์การผ่าน    ได้ระดับคุณภาพ  2 (พอใช้)   ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
                  1. ก่อนดำเนินการทดลอง    
                          1.1 ปรึกษาเรื่องการดำเนินการในการทดลองกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดำเนินงานแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และช้ีแจงรายละเอียดให้นักเรียนทราบก่อน
เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ 
                  2. การดำเนินการรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  ระหว่าง เดือน
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม  เป็นเวลา  9 สัปดาห์ 
                      2.1 ดำเนินการทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชา ศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์   
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.10  จำนวน 30 คน 
                   3. หลังดำเนินการทดลอง 
                            3.1 นำผลการทดลองไปวิเคราะห์  เพื่ อประเมิน ผลการเรียนรู้และ
ความสามารถด้านการออกแบบจากผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ต่อกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยผู้วิจัยและอาจารย์ผู้สอนศิลปะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
จำนวน 2 คน  จากขั้นตอนการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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ก่อนดำเนินการทดลอง 
 

 
 

ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

 

 
 

การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 

ทำการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.10  จำนวน 30 คน 

 

 
 

หลังการดำเนินการทดลอง 
 

 
 

วิเคราะห์เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
และประเมินความสามารถด้านการออกแบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ขั้นตอนการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ตารางท่ี 7 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
  

ท่ี วัน/เดือน/ป ี แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

รายการทดลอง ระยะเวลา/
ชั่วโมง 

1 4 มกราคม 2564 
11 มกราคม 2564 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

4 

2 18 มกราคม 2564 2 ขั้นที่ 1 ขั้นตีความปัญหา/การกำหนด
ปัญหา 
      1. การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลใน
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

2 

3 25 มกราคม 2564 3 ขั้นที่ 2 วางแผนงาน 
      1. การวางแผนงานออกแบบลวดลาย
ผ้าไทยประยุกต ์

2 

4 1  กุมภาพันธ์ 2564 
8  กุมภาพันธ์ 2564 
15 กุมภาพันธ์ 2564 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

4 ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน 
      1. การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

8 

5 1 มีนาคม 2564 5 ขั้นที่ 4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา 
      1. การนำเสนอและประเมินผลเพื่อหา
ข้อสรุปและปรับปรุง 

2 

 
การจัดกระทำต่อข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และการประเมินผลการทดลองของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
 1. การคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X)  และหาค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 2. การประเมินความสอดคล้องเนื้อหากับวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
 3. ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมโดยผู้เช่ียวชาญ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. คำนวณค่าสถิติพื้นฐาน คือ คะแนนเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     สูตรหาค่าเฉล่ีย 

                   x      =   
n

x    

                              เมื่อ x      หมายถึง   ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
                                       x     หมายถึง   ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
              n      หมายถึง   ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
 

               สูตรหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  

  S.D. = 
)1(

)( 22

−

− 
nn

xxn  

                              เมื่อ  S.D.     หมายถึง   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                                          x      หมายถึง   ผลรวมคะแนนสอบ 
                                         2

 x     หมายถึง   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                   n     หมายถึง   จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

          2. การหาค่าความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

  สูตรหาค่าความเท่ียงตรง 
 

            IOC  =   
N

R  

          เมื่อ  IOC      แทน   ดัชนีคามสอดคล้อง 
                                       R       หมายถึง   ผลคะแนนรวมความเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ท้ังหมด 
                 N      หมายถึง  จำนวนผู้เช่ียวชาญ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นี้เป็นลักษณะของการวิจัยเชิง
ทดลอง (Pre Experimental Designs)  



 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ  1) ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  2) ความสามารถด้านการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน คือ 
 

ตอนท่ี 1  ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ตอนท่ี  2  ผลความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หลังจากจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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ตอนที่ 1 ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพือ่ส่งเสริมการออกแบบ 
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
 
ตารางที่ 8 การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 

 
ข้อ
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน  
 

 

 
S.D. 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

กลุ่ม 
5 

กลุ่ม 
6 

1 การตีความปัญหา/การกำหนด
ปัญหา (20 คะแนน) 
ความเข้าใจขอบเขตข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

2 เข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

3 ลำดับความสำคัญและความจำเป็น
ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทย 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

4 กำหนดเกณฑ์คุณค่างานออกแบบ
ลวดลายผ้าไทย 

5 4 5 4 5 5 4.67 0.52 

5 การวางแผน (25 คะแนน) 
ศึกษาประเภทลายและท่ีมาของลาย 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

6 ศึกษาลักษณะลายต้นแบบของลายแต่
ละประเภท 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

7 ศึกษาโครงสร้างของลายและการผูก
ลาย 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

8 ศึกษาโครงสร้างของสีในลายแต่ละ
ประเภท 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

9 สรุปรูปแบบ โครงสร้าง ลวดลาย และ
สี 

5 4 5 4 5 5 4.67 0.52 

10 การดำเนินการตามแผน(30 คะแนน) 
ประมวลความคิดความประทับใจจาก
แรงบันดาลใจและผลจากการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิด 
 

   5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

x
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ข้อ
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน  
 

 

 
S.D. 

กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

กลุ่ม 
5 

กลุ่ม 
6 

11 สร้างกรอบแนวความคิด 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
12 กำหนดแนวทางในการออกแบบจาก

แนวความคิด 
5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

13 ออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ จำนวน 
10 แบบ 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

14 คัดเลือกและประเมินแบบร่างเพื่อ
พัฒนา 

5 4 5 4 5 5 4.67 0.52 

15 พัฒนาลายต้นแบบและการต่อลายเพื่อ
การใช้งาน 

5 4 4 4 5 5 4.50 0.55 

16 การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหา (30 คะแนน) 
การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิดมาใช้พิจารณาในการ
ประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลงาน 

5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

17 ประเมินคุณภาพของผลงานด้านการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

5 4 5 4 5 5 4.67 0.52 

18 ความเข้าใจในการสร้างความสมบูรณ์
ในการนำเสนอผลงานการออกแบบ 

5 4 5 5 5 4 4.67 0.52 

19 การใช้เทคนิคต่างๆมาใช้ในการ
นำเสนอผลงาน เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจ 

5 4 4 4 5 5 4.50 0.55 

20 การประเมินคุณภาพของการนำเสนอ
ผลงานการออกแบบ 

5 4 5 4 5 5 4.67 0.52 

21 การประเมินตนเองต่อการทำงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน 

5 4 5 4 5 5 4.67 0.52 

รวม  105 คะแนน 105 96 103 97 105 104 4.84 0.36 
จากตารางท่ี  8 การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  สรุปได้ว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด ( = 4.84, S.D.= 0.36) 
 

x
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ภาพท่ี 15 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 16 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 17 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 18 การออกแบบลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 19 ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ภาพท่ี 20 ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ผลการทดลอง 

ผู้วิจัยได้นำกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 30 คน 
           จากผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   หน่วยการเรียนรู้
ท่ี 1  จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มี
ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
       1.  ผู้วิจัยอธิบายท่ีมาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 โดยสังเขป 
บอกข้อตกลงและบทบาทของนักเรียนในการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ให้นักเรียนเข้าใจ 
       2.  ดำเนินการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
                         ขั้นท่ี 1  ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  เรื่อง ความหมายของการออกแบบลายผ้า  ความสำคัญของ
การออกแบบลายผ้าองค์ประกอบของการออกแบบลายผ้า  เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า  
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งลวดลายผ้า 
                        ขั้นท่ี 2 ขั้นตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา  เรื่องการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ ข้อมูลใน การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ คือ นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลการออกแบบลวดลายผ้าไทย โดยการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างลวดลายผ้าไทยใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของลาย ศึกษาการสร้างจินตนาการ  จาก
ธรรมชาติของลวดลายผ้าไทย ศึกษาข้อมูลการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบการจัด
องค์ประกอบการผูกลายและกลุ่มสีในแบบลวดลายในเบ้ืองต้นมีการศึกษาถึงขนาดท่ีเหมาะสมสำหรับ
ผ้าท่ีมีรูปแบบต่างๆและศึกษาถึงการสร้างแบบลวดลายผ้าไทยท่ีประกอบอยู่ในโครงสร้างส่วนต่างๆบน
ผ้าในแง่ของการจัดองค์ประกอบ การผูกลาย และลักษณะการใช้สีรวมถึงการสร้างความน่าสนใจอื่นๆ
บนแบบลวดลาย เช่น การสร้างมิติ และการใช้ลักษณะพื้นผิว 
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ขั้นท่ี 3  ขั้นวางแผนงาน  เรื่องการวางแผนงานออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต์ คือนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทย วิเคราะห์
ท่ีมาของการสร้างลาย การนำไปใช้ในลักษณะต่างๆ ความแตกต่างระหว่างลวดลายผ้าไทยในช่วงเวลา
ท่ีแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน วิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาเป็น
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบการจัดองค์ประกอบ การผูกลาย และกลุ่ม
สีในแบบลวดลาย รวมถึงการสร้างความน่าสนใจอื่นๆในการออกแบบลวดลายผ้าไทย เช่น การสร้าง
มิติ การใช้ลักษณะพื้นผิว ศึกษาวิเคราะห์การนำลวดลายผ้าไทยไปใช้กับเส้ือผ้าและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มความนิยมในการออกแบบ เช่น ลักษณะของลวดลายผ้าไทย การใช้สี 
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบให้ตรงตามความนิยมของผู้ใช้เส้ือผ้า 
                           ขั้นท่ี 4  ขั้นการดำเนินการตามแผน  เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ คือนักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาแรงบันดาลใจ ท่ีเกิดจากความประทับใจในส่ิงท่ี
ได้พบเห็นมาใช้ในความประทับใจในความงามของธรรมชาติ ท่ีเป็นต้นกำเนิดของการเกิดลวดลายผ้า
ไทย ความงามของสีท่ีผสมผสานอยู่ในธรรมชาติ  ความประทับใจในรูปแบบงานผ้าไทยในสมัยต่างๆ 
โดยรวบรวมรูปแบบและออกแบบประยุกต์เป็นผลงานในแนวคิดของตนเอง นำข้อสรุปจากการ
วิเคราะห์ รวมถึงแรงบันดาลใจจากความประทับใจจากส่ิงท่ีได้ศึกษา มาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการ
ออกแบบร่างลายต้นแบบ จำนวน 10 แบบ โดยช่ือหัวข้อว่า“จากธรรมชาติสู่การออกแบบ” มีแนวทาง
ในการสร้างสรรค์แบบลาย คือ 1.การจัดองค์ประกอบของลวดลาย สร้างรูปทรงให้มีความหลากหลาย
ในลวดลายเดียวกัน ใช้รูปทรงท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกัน เพื่อสร้างความหลากหลายในรูปแบบ และการ
เข้ากันของรูปทรง  2.การผูกลาย สร้างความสัมพันธ์ของรูปทรงต่างๆในแบบ ประกอบด้วย ลวดลาย
หลัก ลวดลายรอง และลวดลายประกอบ  3.การใช้สีในลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามน่าสนใจ ครู
และนักเรียนคัดเลือกต้นแบบ 10 แบบ โดยนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เลือกแบบท่ีดีท่ีสุด เพื่อนำมา
พัฒนา  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแบบลวดลายท่ีดีท่ีสุด จำนวน 1 แบบ มาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้าน
องค์ประกอบของสัดส่วนลาย ความสัมพันธ์ของลวดลาย จุดเด่น จุดรองของลาย การใช้กลุ่มสีของ
ลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามสมบูรณ์แบบ   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่างแบบลวดลาย จำนวน 1 แบบ 
ลงบนผ้าท่ีเตรียมไว้แล้วสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคต่างๆ  
                          ขั้นท่ี 5  ขั้นการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา  เรื่องการนำเสนอและ
ประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปและปรับปรุง คือ การนำเสนอผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์หน้า
ช้ันเรียนเพื่อสรุปแนวความคิดและผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ครูประเมินการนำเสนอผลงานของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยแจ้งให้นักเรียนทุกกลุ่มรับทราบถึงข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อควรแก้ไข ซึ่ง
นักเรียนจะได้ทำการแก้ไขในการเรียนครั้งต่อไป 
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3. หลังจากดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ัง 5 แผน  ครูผู้สอนประเมินแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบ รายละเอียดของระยะเวลาท่ี
ใช้ในการทดลอง เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5    

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต์ พบว่า นักเรียนมีความสนใจส่ือและการนำเสนอเนื้อหา และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ 
แต่เนื่องจากนักเรียนไม่คุ้นเคยกับเรื่องการออกแบบลวดลายผ้าไทยมาก่อน ผู้วิจัยจึงคอยให้คำแนะนำ 
ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ผู้วิจัยมีตัวอย่างของภาพผลงานให้นักเรียนดู จึงทำให้นักเรียนมีแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงานตามกิจกรรมท่ีกำหนดได้ 
            แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลการออกแบบลวดลาย
ผ้าไทย โดยการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างลวดลายผ้าไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่าง
ดีและมีความเข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของลาย การสร้างจินตนาการ จากธรรมชาติของ
ลวดลายผ้าไทย ข้อมูลการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบการจัดองค์ประกอบการผูกลายและ
กลุ่มสีในแบบลวดลายในเบ้ืองต้นมีการศึกษาถึงขนาดท่ีเหมาะสมสำหรับผ้าท่ีมีรูปแบบต่างๆและศึกษา
ถึงการสร้างแบบลวดลายผ้าไทยท่ีประกอบอยู่ในโครงสร้างส่วนต่างๆบนผ้าในแง่ของการจัด
องค์ประกอบ การผูกลาย และลักษณะการใช้สีรวมถึงการสร้างความน่าสนใจอื่นๆบนแบบลวดลาย 
เช่น การสร้างมิติ และการใช้ลักษณะพื้นผิว จากการทำงานกลุ่มในเรื่องนี้ นักเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างดีเย่ียมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง การวางแผนงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจ เนื้อหาและกิจกรรม สามารถช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การออกแบบลวดลายผ้าไทย วิเคราะห์ท่ีมาของการสร้างลาย การนำไปใช้ในลักษณะต่างๆ ความ
แตกต่างระหว่างลวดลายผ้าไทยในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน สามารถช่วยกัน
วิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาเป็นลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สามารถ
วิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบการจัดองค์ประกอบ การผูกลาย และกลุ่มสีในแบบลวดลาย รวมถึงการ
สร้างความน่าสนใจอื่นๆในการออกแบบลวดลายผ้าไทย เช่น การสร้างมิติ การใช้ลักษณะพื้นผิว 
สามารถวิเคราะห์การนำลวดลายผ้าไทยไปใช้กับเส้ือผ้าและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถวิเคราะห์
เกี่ยวกับแนวโน้มความนิยมในการออกแบบ เช่น ลักษณะของลวดลายผ้าไทย การใช้สี เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบให้ตรงตามความนิยมของผู้ใช้เส้ือผ้า การปฏิบัติงานกลุ่มในขั้นตอนนี้ นักเรียน
แต่ละกลุ่มวางแผนและมอบหมายงานกันทำ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต์ พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นหาแรงบันดาลใจท่ีเกิดจากความ
ประทับใจในส่ิงท่ีได้พบเห็นมาใช้ในความประทับใจในความงามของธรรมชาติ ท่ีเป็นต้นกำเนิดของการ
เกิดลวดลายผ้าไทย ความงามของสีท่ีผสมผสานอยู่ในธรรมชาติ  ความประทับใจในรูปแบบงานผ้าไทย
ในสมัยต่างๆ โดยรวบรวมรูปแบบและออกแบบประยุกต์เป็นผลงานในแนวคิดของตนเอง สามารถนำ
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ รวมถึงแรงบันดาลใจจากความประทับใจจากส่ิงท่ีได้ศึกษา มาพัฒนาเพื่อ
เป็นแนวทางการออกแบบร่างลายต้นแบบ จำนวน 10 แบบ โดยช่ือหัวข้อว่า“จากธรรมชาติสู่การ
ออกแบบ” มีแนวทางในการสร้างสรรค์แบบลาย คือ 1.การจัดองค์ประกอบของลวดลาย สร้างรูปทรง
ให้มีความหลากหลายในลวดลายเดียวกัน ใช้รูปทรงท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกัน เพื่อสร้างความหลากหลาย 
ในรูปแบบ และการเข้ากันของรูปทรง  2.การผูกลาย สร้างความสัมพันธ์ของรูปทรงต่างๆในแบบ 
ประกอบด้วย ลวดลายหลัก ลวดลายรอง และลวดลายประกอบ  3.การใช้สีในลวดลายเพื่อให้เกิด
ความสวยงามน่าสนใจ จากขั้นตอนนี้  พบว่านักเรียนปฏิบั ติงานได้เป็นอย่างดีและเข้าใจใน
องค์ประกอบการร่างแบบ จากนั้นครูและนักเรียนคัดเลือกต้นแบบ 10 แบบ โดยนำมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ เลือกแบบท่ีดีท่ีสุด เพื่อนำมาพัฒนา  นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถนำแบบลวดลายท่ีดีท่ีสุด 
จำนวน 1 แบบ มาพัฒนาปรับปรุงได้เป็นอย่างดี ด้านองค์ประกอบของสัดส่วนลาย ความสัมพันธ์ของ
ลวดลาย จุดเด่น จุดรองของลาย การใช้กลุ่มสีของลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามสมบูรณ์แบบ   
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่างแบบลวดลาย จำนวน 1 แบบ ลงบนผ้าท่ีเตรียมไว้แล้วสร้างสรรค์ผลงานด้วย
เทคนิคต่างๆ สำหรับเรื่องนี้พบว่า นักเรียนมีกระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบ ต้ังแต่การร่างต้นแบบ 
การคัดเลือกแบบ และปรับปรุงแก้ไขแบบ นำมาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย โดยการทำงาน
เป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  เรื่อง การนำเสนอและประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปและ
ปรับปรุง พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์หน้าช้ันเรียนเพื่อ
สรุปแนวความคิด นักเรียนรับฟังการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อควรแก้ไข จาก
ครูผู้สอน ซึ่งนักเรียนจะได้ทำการแก้ไขในการเรียนครั้งต่อไป  
          สรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาและสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน นักเรียนให้ความร่วมมือ
ในการทำงานเป็นอย่างดี จึงทำให้การสร้างสรรค์ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  เมื่อผู้วิจัย
ดำเนินการทดลองเสร็จส้ิน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการออกแบบลวดลาย
ผ้าไทยประยุกต์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตอนที่ 2 ผลความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
ตารางที่ 9 ผลความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
(n=30) 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน  
 

 

 
S.D. กลุ่ม 

1 
กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 
4 

กลุ่ม 
5 

กลุ่ม 
6 

1 ผลงานตรงตามหัวข้อ 
ท่ีกำหนด 

3 3 3 3 3 3 3.00 0.00 

2 ความคิดสร้างสรรค์ 3 2 2 3 2 3 2.50 0.55 
3 การใช้เทคนิค และ

วัสดุ 
3 2 2 3 3 3 2.66 0.52 

4 ความสวยงาม 3 2 2 2 2 3 2.33 0.52 
5 การตรงต่อเวลา 3 3 3 3 3 3 3.00 0.00 

รวม  15 คะแนน 15 12 12 14 13 15 2.70 0.47 
 

จากตารางท่ี 10   พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการออกแบบ จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับดี ( = 2.70 , S.D. = 0.47 )  ผลงานตรงตามหัวข้อท่ี
กำหนด มีคะแนนมาเป็นลำดับแรก ( = 3.00 , S.D. = 0.00) ลำดับท่ี 2 คือ การตรงต่อเวลา ( = 
3.00 , S.D. = 0.00)  ลำดับท่ี 3 คือ การใช้เทคนิค และวัสดุ  ( = 2.66 , S.D. = 0.52)  ลำดับท่ี 4 
คือ ความคิดสร้างสรรค์ ( = 2.50 , S.D. = 0.55)  ลำดับสุดท้าย คือ ความสวยงาม (  = 2.33 ,    
S.D. = 0.52)  ตามลำดับ 
 
 

x

x
x x

x
x x



 

บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็น

ฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5” การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2) ศึกษา
ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. การทดลอง 

1.1  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวิทยา  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
                  1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 10 กลุ่มวิชาเพิ่มเติม 
โรงเรียนสตรีวิทยา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1  จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ  
 ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและ
เทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน   
           ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ได้แก่   
                    1.  ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 
  2.  ความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ

ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 2. แบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
          3. แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ของนักเรียนท่ี
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ดำเนินการเก็บข้อมูล
ทุกขั้นตอนด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอแบบพรรณนาความ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ปรากฏผลผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการออกแบบ 
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  หลังจากผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผลการศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการสอนศิลปะ ผลการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ ด้านการสอนศิลปะ ผู้เช่ียวชาญ ด้านผ้าไทย ผู้เช่ียวชาญด้านวัดและประเมินผล    
ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยเป็นฐาน  และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่องการวางแผน
งานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 4 เรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  เรื่องการนำเสนอและประเมินผลเพื่อ
หาข้อสรุปและปรับปรุง  2) ใบความรู้  3) ใบงาน  4) แบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและ

x
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เทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
ศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.84, S.D.=0.36)   
 หลังนำกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.84, S.D.=0.36) 

2. ผลความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ หลังจากจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  สามารถแบ่งรายแผนการจัดการเรียนรู้ 
ได้ดังนี้ คือ นักเรียนมีคะแนนจากแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับดี ( = 2.70, S.D. = 0.47)  ผลงานตรงตาม
หัวข้อท่ีกำหนด  มีคะแนนมาเป็นลำดับแรก ( = 3.00, S.D. = 0.00)  ลำดับท่ี 2 คือ การตรงต่อ
เวลา ( = 3.00, S.D. = 0.00)  ลำดับท่ี 3 คือ การใช้เทคนิค และวัสดุ ( = 2.66, S.D.= 0.52)  
ลำดับท่ี 4 คือ ความคิดสร้างสรรค์ ( = 2.50, S.D.= 0.55)  ลำดับสุดท้าย คือ ความสวยงาม ( = 
2.33, S.D. = 0.52)   

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5” ผู้วิจัยได้ทำ
การอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ( = 4.84, 
S.D. = 0.36)  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยได้พัฒนาจาก
การศึกษาหลักสูตร หนังสือ เอกสาร ทฤษฎี และข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญโดยมุ่งหวังให้กิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วกำหนดเป็นโครงร่างเนื้อหากิจกรรม แล้ว

x

x

x
x

x x
x x

x
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ออกแบบสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วนำไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) แล้วนำผลมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำผลมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน จึงสามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยสามารถนำไปเป็น
คู่มือและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ได้ตามต้องการ และจากการทดลอง คือ นักเรียนกลุ่มวิชาเลือกศิลปะ  โรงเรียนสตรีวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 
30 คน เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง มี 5 แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนในภาพรวมมีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.84, S.D.= 0.36)  สอดคล้องกับ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคิดของ มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2549: 9) กล่าวถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัย (Research – Based Learning) ว่าเป็นรูปแบบท่ี
เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการหาคำตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดค้นส่ิงใหม่ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีการตกผลึกทางความรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจัย  ซึ่งแนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทาง
ศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ มีจินตนาการ
ทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่การ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาหรือประกอบ
อาชีพได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2551: 1 – 2) และยังสอดคล้องกับ 
นิลวรรณ เกษมโศธน์  (2552: 185) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบใช้วิ จัยเป็นฐาน วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปล่ียนแปลง สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปล่ียนแปลง 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เท่ากับ 81.12/89.84 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนด้วยชุดการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุด
การสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปล่ียนแปลง พบว่า โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับพวงเพ็ชร ปะกัง (2553: 68) ได้พัฒนาการจัด

x
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กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิว
และปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและ
ปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 79.36/78.83 2) ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 
0.6089  
  ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ช่วยให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ แก้ปัญหา และคิดค้นส่ิงใหม่ๆโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนมีความกระตือรือร้อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

2. ผลความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  สามารถแบ่งรายแผนการจัดการเรียนรู้ 
ได้ดังนี้ คือ นักเรียนมีคะแนนจากแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับดี (  = 2.70, S.D. = 0.47)  ผลงานตรงตาม
หัวข้อท่ีกำหนด  มีคะแนนมาเป็นลำดับแรก (  = 3.00, S.D. = 0.00)  ลำดับท่ี 2 คือ การตรงต่อ
เวลา  ( = 3.00, S.D. = 0.00)  ลำดับท่ี 3 คือ การใช้เทคนิค และวัสดุ (  = 2.66, S.D.= 0.52)  
ลำดับท่ี 4 คือ ความคิดสร้างสรรค์ ( = 2.50, S.D.= 0.55)  ลำดับสุดท้าย คือ ความสวยงาม (  = 
2.33,  S.D. = 0.52)  ซึ่งหมายถึงนักเรียนสามารถคิดได้อย่างหลากหลาย ภายใต้กรอบของเวลาท่ี
กำหนด สามารถคิดนอกกรอบ คิดวางแผนและแก้ปัญหาในการออกแบบได้ดี มีความคิดแปลกใหม่ 
ต่างไปจากเดิม สามารถท่ีจะประยุกต์ ดัดแปลงและนำไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และรูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน มีขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา  ขั้นท่ี 2 วางแผน
งาน  ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน  และขั้นที่ 4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งทำให้นักเรียน
สนใจการเรียน มีความกระตือรือร้น สนุก มั่นใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เป็นรูปแบบท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการหาคำตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดค้นส่ิงใหม่ ทำให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ ชลธิชา ชิวปรีชา (2554 : 89) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความคิด

x
x

x x
x x
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สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยท่ีทำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
และยังสอดคล้องกับ ณรรชกร เอี่ยมขำ (2550 : 96) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน 
                                                    

ข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ผู้วิจัยมี
แนวความคิดและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ก่อนการนำกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษาจุดประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างละเอียด รวมท้ังอธิบายถึงการใช้ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ให้ครอบคลุม เพื่อให้ผู้เรียนได้
เลือกใช้ตามความเหมาะสม 

2. ครูผู้สอนควรนำกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไปใช้พัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักเรียน ท้ังนี้เนื่องจากผลการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ
และเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

3. ครูผู้สอนสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม อาจเพิ่มเติมเทคนิควิธีการสำหรับงาน
ศิลปะและงานออกแบบ เช่น เทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิคบาติก เทคนิคการถักทอ เป็นต้น เพื่อให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีความรู้และเทคนิคท่ีกว้างมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากการนำกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไปใช้ทำให้นักเรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์ในระดับดีขึ้นไป 
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4. การทำกิจกรรมในแต่ละครั้งผลงานท่ีได้จะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ี
กำหนดไว้ ครูผู้สอนจึงควรอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินคะแนนตามหัวข้อท่ีกำหนด เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับทราบและเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินผลงานแต่ละขั้นตอน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการวิจัยแบบมีส่วน

ร่วม โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มสาระต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วม โดยการวางแผน ขั้นตอนการทำกิจกรรม การประเมินผลงาน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ 

2. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานกับส่ือการเรียนรู้อื่น ๆ 
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานกับวัตถุประสงค์อื่น

นอกเหนือจากความสามารถด้านการออกแบบ    
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
         
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม        อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
                                                                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                  ผู้เช่ียวชาญด้านวัดและประเมินผล 
 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล         อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
                                                                  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                  ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยเป็นฐาน 
 
3.  อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและ 
                                                                เครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                                                          
                                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                                                ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าไทย 
 
4.  ครูสมพร เจริญคำ                                      ครูศิลปะ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
                                                                โรงเรียนเสาธงวิทยา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                                                ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ 
 
5.  ครูศิริวัฒน์ นารีเลิศ                                     ครูศิลปะ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
                                                                โรงเรียนสตรีวิทยา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
                                                                ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
                               -  แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้ 
                               -  แบบประเมินผลการเรียนรู ้
                               -  แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 

เร่ือง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

เพื่อส่งเสริมการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

คำช้ีแจง  โปรดพิจารณาและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบสอบถาม โดยทำเครื่องหมาย / ลงใน

ช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นตามแบบประเมินค่าแต่ละข้อ 

                                  เมื่อแน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง                ให้คะแนน  +1 

                                  เมือ่ไม่แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง             ให้คะแนน   0 

                                  เมื่อแน่ใจว่าไม่เหมาะสมและสอดคล้อง             ให้คะแนน  -1  

ตารางท่ี 10 แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 

แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
ข้อเสนอ

แนะ 
 

+1  0  -1 

1 
ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการ
ออกแบบ

ลวดลาย ผ้า
ไทยประยุกต์ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

    

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน     
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน 

    

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน 

    

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย 

    

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

    

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา     
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แผนการ

จัดการเรียนรู้ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
ข้อเสนอ

แนะ +1  0  -1 
 ด้านการวัดและประเมินผล 

5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการเรียน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบมี
ความสอดคล้องกับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

2 
ขั้นที่ 1 ขั้น

ตีความ
ปัญหา/การ

กำหนด
ปัญหา 

การศึกษา
ค้นคว้า 

วิเคราะห์
ข้อมูลในการ
ออกแบบ

ลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

    

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน     
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน 

    

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน 

    

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย 

    

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

    

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา     
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการเรียน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบมี
ความสอดคล้องกับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอ
แนะ 

+1  0  -1 
3 

ขั้นที่ 2 
วางแผนงาน 
การวางแผน
งานออกแบบ
ลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

    

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน     
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน 

    

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน 

    

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ทำให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย 

    

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

    

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา     
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการเรียน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

5.2  แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบมี
ความสอดคล้อง กับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอ
แนะ 

+1  0  -1 
4 

ขั้นที่ 3 การ
ดำเนินการ
ตามแผน 

การ
สร้างสรรค์

ผลงาน
ออกแบบ

ลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ 

 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

    

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน     
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน 

    

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน 

    

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย 

    

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

    

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา     
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการเรียน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

5.2แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบมีความ
สอดคล้องกับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
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แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอ
แนะ 

+1  0  -1 
5 

ขั้นที่ 4 การ
นำผลวิจัยไป

ใช้เพือ่
แก้ปัญหา 

การนำเสนอ
และ

ประเมินผล
เพื่อหาข้อสรุป
และปรับปรุง 

 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

    

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน     
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน 

    

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน 

    

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย 

    

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

    

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา     
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการเรียน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบมี
ความสอดคล้องกับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

    

 
                                                              ลงช่ือ..................................................ผู้เช่ียวชาญ 

                                                                   (...................................................) 

                                                                     .............../.............../................ 
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แบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพือ่ส่งเสริมการออกแบบ 
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
ตารางท่ี 11 แบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

         ค่าระดับของข้อคำถามในแบบประเมินระดับคะแนน 
ดี                    ให้ค่าระดับเท่ากับ   3 คะแนน       13-15   หมายถึง  ดี     
พอใช้               ให้ค่าระดับเท่ากับ   2 คะแนน        9-12    หมายถึง  พอใช้ 
ปรับปรุง           ให้ค่าระดับเท่ากับ   1 คะแนน         5-8     หมายถึง  ปรับปรุง         
เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)  ขึ้นไปถือว่าผ่าน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ หมาย

เหตุ ดี 3 พอใช้ 2 ปรับปรุง 1 

1. ผลงานตรงตาม
หัวข้อท่ีกำหนด 

ผลงานถูกต้องตาม 
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

ผลงานถูกต้องตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ในระดับปานกลาง 

ผลงานถูกต้องตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ในระดับน้อย 

 

2. ความคิด 

สร้างสรรค์ 

ผลงานแปลกใหม่ 
มีลักษณะเฉพาะ 
ตัวอย่างมาก 

ผลงานแปลกใหม่แต่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับ
ผลงานอื่น 

ผลงานไม่มีความแปลก
ใหม่ มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับผลงานอื่น 

 

3. การใช้เทคนิค
และวัสดุ 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังอย่างมาก 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังในระดับปาน
กลาง 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังในระดับน้อย 

 

4. ความสวยงาม จัดองค์ประกอบได้
อย่างเหมาะสม 
สวยงามอย่างมาก 
ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

จัดองค์ประกอบได้
อย่างเหมาะสม
สวยงาม ในระดับปาน
กลาง ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

จัดองค์ประกอบอย่าง
เหมาะสมสวยงามใน
ระดับน้อย ผลงานไม่มี
ความสะอาดเรียบร้อย 

 

5. การตรงต่อเวลา ส่งผลงานภายใน
วันและเวลาท่ี
กำหนด 

ส่งผลงานภายในวัน
และเวลาท่ีกำหนด แต่
อยู่ในวันท่ีกำหนด 

ส่งผลงานหลังวันและ
เวลาท่ีกำหนดมากกว่า 
1 วัน 
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แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบ

ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
ตารางท่ี 12 แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ของนักเรียนท่ี
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ขั้นที่ 1 ขั้นตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา 
ความเข้าใจขอบเขตข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

     

เข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล      
ลำดับความสำคัญและความจำเป็นของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกแบบลวดลายผ้าไทย 

     

กำหนดเกณฑ์คุณค่างานออกแบบลวดลายผ้าไทย      
ขั้นที่ 2 วางแผนงาน 
ศึกษาประเภทลายและบ่อเกิดของลาย 

     

ศึกษาลักษณะลายต้นแบบของลายแต่ละประเภท         
ศึกษาโครงสร้างของลายและการผูกลาย      
ศึกษาโครงสร้างของสีในลายแต่ละประเภท      
สรุปรูปแบบ โครงสร้าง ลวดลาย และสี      
ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน 
ประมวลความคิดความประทับใจจากแรงบันดาลใจ 
และผลจากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิด 

     

สร้างกรอบแนวความคิด      
กำหนดแนวทางในการออกแบบจากแนวความคิด      
ออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ จำนวน 10 แบบ      
คัดเลือกและประเมินแบบร่างเพื่อพัฒนา      
พัฒนาลายต้นแบบและการต่อลายเพื่อการใช้งาน      
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ขั้นที่ 4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา 
การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดมาใช้พิจารณาใน
การประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 

     

ประเมินคุณภาพของผลงานด้านการออกแบบลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ 

     

ความเข้าใจในการสร้างความสมบูรณ์ในการนำเสนอผลงาน
การออกแบบ 

     

การใช้เทคนิคต่างๆมาใช้ในการนเสนอผลงาน เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ 

     

การประเมินคุณภาพของการนำเสนอผลงานการออกแบบ      
การประเมินตนเองต่อการทำงานออกแบบลวดลายผ้าไทย
ประยุกต์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

     

 
 ระดับคุณภาพ มีดังนี้ 
                                           5   หมายถึง  มากท่ีสุด 
                                           4   หมายถึง  มาก 
     3   หมายถึง  ปานกลาง 
                                 2   หมายถึง  น้อย 
                                           1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
          เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับคุณภาพ 3 (ปานกลาง) ขึ้นไปถือว่าผ่าน 
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ภาคผนวก ค 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพือ่ส่งเสริมการออกแบบ 

ลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะและเทคโนโลย ี

 

ตารางท่ี 13 โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 

 

 

 
หน่วยการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / รายการสอน 

 
เวลา / 
จำน วน
คาบ 

 
หมายเหตุ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการออกแบบลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ 
      1. ความหมายของการออกแบบลายผ้า 
      2. ความสำคัญของการออกแบบลายผ้า 
      3. องค์ประกอบของการออกแบบลายผ้า 
      4. เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า 
      5. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่ง 
ลวดลายผ้า 

4  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
 

ขั้นที่ 1 ขั้นตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา 
      1. การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลในการ 
ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

2  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
 

ขั้นที่ 2 วางแผนงาน 
      1. การวางแผนงานออกแบบลวดลายผ้าไทย 
ประยุกต ์

2  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
 

ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน 
      1. การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลาย 
ผ้าไทยประยุกต์ 

8  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 
 

ขั้นที่ 4 การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา 
      1. การนำเสนอและประเมินผลเพื่อหา 
ข้อสรุปและปรับปรุง 

2  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

รายวิชา ศิลปะและเทคโนโลยี                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เร่ือง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์เวลา                  4 ชั่วโมง 

1.  สาระสำคัญ 
 การท่ีนักออกแบบจะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแต่ละช้ินนั้น ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และแรง
บันดาลใจ ซึ่งมักจะเกิดจากการได้รับรู้ การสัมผัส การสังเกตส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัว ท่ีน่าสนใจหรือท่ีนัก
ออกแบบมีความประทับใจเป็นพิเศษ แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงให้กลายเป็นผลงานท่ีมีความแปลกมี
ความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น         
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ช่ืนชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ด้านความรู้ (K) 
           1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ 
           2. เข้าใจความงามและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ  
     3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
           1. นำเสนอผลการค้นคว้าศิลปะในการออกแบบลวดลายผ้าไทยได้ 
 3.3  ด้านคุณลักษณะ (A) 
       1. มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 2. เห็นคุณค่าของงานศิลปะในวัฒนธรรมไทย 
4.  สมรรถนะของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
  การถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกและทัศนะของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการตัดสินใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
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 4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนหรือการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการทางศิลปะ 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  การฝึกทักษะปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสนใจท่ีมีและยอมรับผลการตัดสินของ
ตนเองและส่วนรวม สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
 4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ค้นคว้า เพื่อเรียนรู้และนำมาใช้ 
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้  
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  (√)  มีวินัย                   
     (√)  ซื่อสัตย์สุจริต             
     (√)  ใฝ่เรียนรู้         
     (√)  มุ่งมั่นในการทำงาน     
 
6.  สาระการเรียนรู้ 
    1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและพัฒนาการของงานศิลปะและการออกแบบได้ 
    2. เข้าใจและบอกคุณ ค่าของงานศิลปะและงานออกแบบลวดลายผ้าท่ีมี ต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้  
    3. เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม 
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7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  (คาบที่ 1 - 4) 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ครูช้ีแจงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนทราบในหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการ
ออกแบบลายผ้าไทยประยุกต์  

1.2 ครูต้ังคำถามชวนคิดว่าในชีวิตประจำวันการออกแบบลวดลายผ้ามีความสำคัญต่อมนุษย์
อย่างไร 

2. ขั้นสอน 
        2.1 นักเรียนฟังการบรรยายโดยใช้ส่ือการสอน Power Point เรื่องความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ ได้แก่ ความหมายของการออกแบบลายผ้า 
ความสำคัญของการออกแบบลายผ้า องค์ประกอบของการออกแบบลายผ้า เทคนิคท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์ลวดลายผ้าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งลวดลายผ้า 
                    2.2 นักเรียนศึกษารูปแบบเครื่องแต่งกายในปัจจุบัน และลวดลายบนผืนผ้าท่ีเป็นท่ี
นิยม  
    3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

           3.1 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิเคราะห์ด้านเนื้อหา 
                   3.2 นักเรียนซักถามข้อสงสัย  

           3.3 ครูทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยการสุ่มนักเรียนในการตอบคำถาม
เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 

                   3.4 ครูชมเชยนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนได้ดี 
                   3.5 ครูแจ้งเนื้อหาการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนครั้งต่อไป 
 
8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    8.1  วิธีวัดและประเมินผล 
         1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
         2.  แบบฝึกหัดหรืองานท่ีมอบหมาย 
    8.2  เครื่องมือวัดและประเมินผล 
                          - 
9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
    9.1  ห้องสมุดโรงเรียน 
    9.2  อินเทอร์เน็ต 
    9.3  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง/ผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รายวิชา ศิลปะและเทคโนโลยี                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นที่ 1 ขั้นตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา 

เร่ือง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  เวลา 2 ชั่วโมง 

   
1.  สาระสำคัญ 

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบลายผ้า มีความสำคัญท่ีจะทำให้รู้ถึงรูปแบบ
ของงาน แรงบันดาลใจในการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบของลวดลาย นักออกแบบจะ
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแต่ละช้ินนั้น ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ ซึ่งมักจะเกิดจาก
การได้รับรู้ การสัมผัส การสังเกตส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัว ท่ีน่าสนใจหรือท่ีนักออกแบบมีความประทับใจ
เป็นพิเศษ แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงให้กลายเป็นผลงานท่ีมีความแปลกมีความทันสมัยและน่าสนใจมาก
ขึ้น         
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ช่ืนชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ด้านความรู้ (K) 
           1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ 
           2. เข้าใจความงามและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ  
     3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
           1. นำเสนอผลการค้นคว้าศิลปะในการออกแบบลวดลายผ้าไทยได้ 
     3.3  ด้านคุณลักษณะ (A) 
          1. มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
     2. เห็นคุณค่าของงานศิลปะในวัฒนธรรมไทย 
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4.  สมรรถนะของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
    การถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกและทัศนะของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการตัดสินใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนหรือการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการทางศิลปะ 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 การฝึกทักษะปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสนใจท่ีมีและยอมรับผลการตัดสินของ
ตนเองและส่วนรวม สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
 4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น ค้นคว้า เพื่อเรียนรู้และนำมาใช้ 
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้  
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (√)  มีวินัย                   
     (√)  ซื่อสัตย์สุจริต             
     (√)  ใฝ่เรียนรู้         
     (√)  มุ่งมั่นในการทำงาน     
 
6.  สาระการเรียนรู้ 
     1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและพัฒนาการของงานศิลปะและการออกแบบได้ 
     2. เข้าใจและบอกคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้  
     3. เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม 
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7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  (คาบที่ 5 - 6) 
     1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1.1 ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
    - นักเรียนคิดว่าการสร้างสรรค์งานออกแบบลายผ้า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องใดบ้าง

และมีความสำคัญ ความจำเป็นอย่างไร และหากไม่มีงานออกแบบลายผ้าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมี
ผลกระทบอย่างไรกับสังคมไทย 
 

1.2 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
ลายผ้า โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 

     - นักเรียนคิดว่านักออกแบบส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจาก
เรื่องใดบ้าง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ เช่น ศาสนา ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี) 

     - นักเรียนคิดว่าผลงานออกแบบลายผ้าของไทยแตกต่างจากสากลอย่างไรบ้าง  
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 

 2. ขั้นสอน 
2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลการออกแบบลวดลายผ้าไทย โดยการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างลวดลายผ้า
ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของลาย ศึกษาการสร้างจินตนาการจาก
ธรรมชาติของลวดลายผ้าไทย  
        2.2  นักเรียนศึกษาข้อมูลการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบการจัดองค์ประกอบการ
ผูกลายและกลุ่มสีในแบบลวดลายในเบื้องต้นมีการศึกษาถึงขนาดท่ีเหมาะสมสำหรับผ้าท่ีมีรูปแบบ
ต่างๆและศึกษาถึงการสร้างแบบลวดลายผ้าไทยท่ีประกอบอยู่ในโครงสร้างส่วนต่างๆบนผ้าในแง่ของ
การจัดองค์ประกอบ การผูกลาย และลักษณะการใช้สีรวมถึงการสร้างความน่าสนใจอื่นๆ บนแบบ
ลวดลาย เช่น การสร้างมิติ และการใช้ลักษณะพื้นผิว 

2.3  นักเรียนศึกษาข้อมูลการนำลวดลายจากธรรมชาติไปใช้ออกแบบบนผ้าและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง  
 2.4  กำหนดเกณฑ์การออกแบบลวดลายผ้าแบบไทยประยุกต์ ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ มีเกณฑ์ในการออกแบบลวดลาย ดังนี้ 
           1. ด้านการออกแบบ  มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
                        -  ผลงานตรงตามหัวข้อท่ีกำหนด 
                        -  ความคิดสร้างสรรค์และความทันสมัย 
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                         -  การใช้เทคนิค และวัสดุ 
                         -  ความสวยงามและความละเอียดของลวดลาย 
                         -  ความทันสมัย 

                 -  การตรงต่อเวลา 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 
  3.1  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปด้านเนื้อหาและการปฏิบัติงาน 
           3.2  นักเรียนซักถามข้อสงสัย 
       3.3  ครูทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยการสุ่มนักเรียนในการตอบ

คำถาม 
           3.4  ครูชมเชยนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม การเรียนและการ

ปฏิบัติงานได้ดี 
3.5  ครูแจ้งเนื้อหาการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนครั้งต่อไป 

 
8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 8.1  วิธีวัดและประเมินผล 
  1.  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
          2.  ประเมนิการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
 8.2  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

     1.  แบบวัดผลการเรียนรู้ 
 
 ขั้นที่ 1 ขั้นตีความปัญหา/การกำหนดปัญหา 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 ความเข้าใจขอบเขตข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง      
2 เข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล      
3 ลำดับความสำคัญและความจำเป็นของข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับการออกแบบลวดลายผ้าไทย 
     

4 กำหนดเกณฑ์คุณค่างานออกแบบลวดลายผ้าไทย      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

          

………………………………………………………………………………………………………….........................................

. 

                                                            ลงช่ือ……………...............…….....ผู้ประเมิน 
(นายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง) 

                                                                           …………/…………/……….. 
 
 9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
          9.1   ห้องสมุดโรงเรียน 
          9.2   อินเทอร์เน็ต 
          9.3   ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง/ผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

รายวิชา ศิลปะและเทคโนโลยี                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ขั้นที่ 2 วางแผนงาน 

เร่ือง การวางแผนงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์                            เวลา   2 ช่ัวโมง 

   
1.  สาระสำคัญ 
 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์นั้น ควรมีการวางแผนและ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ก่อน โดยคำนึงถึงประเภทของงานท่ีทำ แหล่งข้อมูลท่ีใช้ การวางต้นแบบ
และร่างต้นแบบ กำหนดถึงองค์ประกอบ สัดส่วนของลาย แรงบันดาลใจ ท่ีมาจากธรรมชาตินำมา
ประยุกต์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) 
            มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ด้านความรู้ (K) 
          1.  มีความรู้ความเข้าใจลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ไทยในอดีตแต่ละยุค 
          2.  เข้าใจความงามและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  
 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
          1.  นำเสนอผลการค้นคว้าศิลปะในการออกแบบลวดลายผ้าไทยได้ 
      3.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
          1.  มีความสนใจในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี กล้าแสดงออกรับฟังและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
          2.  มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
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4. สมรรถนะของผู้เรียน 
    4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
                   ถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกและทัศนะของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
    4.2  ความสามารถในการคิด 
          ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการ 
ตัดสินใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
    4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
                   มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนหรือการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการทางศิลปะ 
    4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
                   การฝึกทักษะปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสนใจท่ีมีและยอมรับผลการตัดสิน 
ของตนเองและส่วนรวม สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
    4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
          สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น ค้นคว้า เพื่อเรียนรู้และนำมาใช้     
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (√)  มีวินัย                   
 (√)  ซื่อสัตย์สุจริต             
 (√)  ใฝ่เรียนรู้         
 (√)  มุ่งมั่นในการทำงาน     
 
6.  สาระการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและพัฒนาการของงานศิลปะและการออกแบบได้ 
 2. เข้าใจและบอกคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้  
 3. เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  (คาบที่ 7 – 8) 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
        1.1 ครูสอบถามและพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนและการ
ปฏิบัติงานครั้งท่ีผ่านมา ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการออกแบบลวดลายผ้าไทย ว่ามี
ความสำคัญอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต 
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 2. ขั้นสอน 
        2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายผ้าไทย วิเคราะห์
ท่ีมาของการสร้างลาย การนำไปใช้ในลักษณะต่างๆ ความแตกต่างระหว่างลวดลายผ้าไทยในช่วงเวลา
ท่ีแตกต่างกันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน วิเคราะห์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาเป็น
ลวดลายผ้าไทยประยุกต์  
        2.2 นักเรียนศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบการจัดองค์ประกอบ การผูกลาย และกลุ่มสีใน
แบบลวดลาย รวมถึงการสร้างความน่าสนใจอื่นๆในการออกแบบลวดลายผ้าไทย เช่น การสร้างมิติ 
การใช้ลักษณะพื้นผิว  
        2.3 นักเรียนศึกษาวิเคราะห์การนำลวดลายผ้าไทยไปใช้กับเส้ือผ้าและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มความนิยมในการออกแบบ เช่น ลักษณะของลวดลายผ้าไทย การใช้สี เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบให้ตรงตามความนิยมของผู้ใช้เส้ือผ้า 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

3.1  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปด้านเนื้อหาและการปฏิบัติงาน 
3.2  นักเรียนซักถามข้อสงสัย 
3.3  ครูทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยการสุ่มนักเรียนในการตอบคำถาม 
3.4  ครูชมเชยนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม การเรียนและการปฏิบัติงานได้ 

        3.5  ครูแจ้งเนื้อหาการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนครั้งต่อไป 
 
8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

8.1 แบบวัดผลการเรียนรู้ 
         ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 ศึกษาประเภทลายและท่ีมาของลาย      
2 ศึกษาลักษณะลายต้นแบบของลายแต่ละประเภท      
3 ศึกษาโครงสร้างของลายและการผูกลาย      
4 ศึกษาโครงสร้างของสีในลายแต่ละประเภท      
5 สรุปรูปแบบ โครงสร้าง ลวดลาย และสี      
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 

                                                         ลงช่ือ…………..............………….ผู้ประเมิน 
                                              (นายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง) 

 
9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

  9.1  ห้องสมุดโรงเรียน 
  9.2  ห้องสมุดกลุ่มสาระศิลปะ 

       9.3  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง/ผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

รายวิชา ศิลปะและเทคโนโลยี                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ขั้นที่ 3 การดำเนินการตามแผน 

เร่ือง การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์                 เวลา   8 ชั่วโมง 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  สาระสำคัญ 

         การท่ีนักออกแบบจะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแต่ละช้ินนั้น ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และแรง
บันดาลใจ ซึ่งมักจะเกิดจากการได้รับรู้ การสัมผัส การสังเกตส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัว ท่ีน่าสนใจหรือท่ีนัก
ออกแบบมีความประทับใจเป็นพิเศษ แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงให้กลายเป็นผลงานท่ีมีความแปลกมี
ความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น     
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) 
          มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1  ด้านความรู้ (K) 
      1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ไทยในอดีตแต่ละยุค 
      2. เข้าใจความงามและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
      1. นำเสนอผลการค้นคว้าศิลปะในการออกแบบลวดลายผ้าไทยได้ 
  3.3  ด้านคุณลักษณะ (A) 
      1. มีความต้ังใจและพยายามท่ีจะปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ 
                2. มีความสุขและสนุกกับการปฏิบัติงาน 
                3. มีความกระตือรือร้อ และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
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4.  สมรรถนะของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
 การถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกและทัศนะของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
     4.2  ความสามารถในการคิด 
           ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการตัดสินใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
      4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
           มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนหรือการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการทางศิลปะ 
     4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 การฝึกทักษะปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสนใจท่ีมีและยอมรับผลการตัดสินของ
ตนเองและส่วนรวม สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
     4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น ค้นคว้า เพื่อเรียนรู้และนำมาใช้
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (√)  มีวินัย                   
 (√)  ซื่อสัตย์สุจริต             
 (√)  ใฝ่เรียนรู้         
 (√)  มุ่งมั่นในการทำงาน     
 
6.  สาระการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและพัฒนาการของงานศิลปะและการออกแบบได้ 
 2. เข้าใจและบอกคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้  
 3. เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม 
7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  (คาบที่ 9 – 16) 
 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
        1.1 ครูบรรยายทบทวนเนื้อหาสาระจากการเรียนครั้งท่ีผ่านมา และพูดคุยกับนักเรียนในเรื่อง 
เทรนด์การแต่งกาย ลวดลายต่างๆของเส้ือผ้า การนำความเป็นไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย 
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 2. ขั้นสอน 
        2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาแรงบันดาลใจ ท่ีเกิดจากความประทับใจในส่ิงท่ีได้พบเห็นมาใช้ใน
การออกแบบ เช่น 1. ความประทับใจในความงามของธรรมชาติ ท่ีเป็นต้นกำเนิดของการเกิดลวดลาย
ผ้าไทย ความงามของสีท่ีผสมผสานอยู่ในธรรมชาติ  2.ความประทับใจในรูปแบบงานผ้าไทยในสมัย
ต่างๆ โดยรวบรวมรูปแบบและออกแบบประยุกต์เป็นผลงานในแนวคิดของตนเอง  

2.2  นักเรียนนำข้อสรุปจากการวิเคราะห์ รวมถึงแรงบันดาลใจจากความประทับใจจากส่ิงท่ี
ได้ศึกษา มาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบร่างลายต้นแบบ จำนวน 10 แบบ โดยช่ือหัวข้อว่า    
“จากธรรมชาติสู่การออกแบบ” มีแนวทางในการสร้างสรรค์แบบลาย คือ 1. การจัดองค์ประกอบของ
ลวดลาย สร้างรูปทรงให้มีความหลากหลายในลวดลายเดียวกัน ใช้รูปทรงท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกัน เพื่อ
สร้างความหลากหลายในรูปแบบ และการเข้ากันของรูปทรง   2. การผูกลาย สร้างความสัมพันธ์ของ
รูปทรงต่างๆในแบบ ประกอบด้วย ลวดลายหลัก ลวดลายรอง และลวดลายประกอบ  3. การใช้สีใน
ลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามน่าสนใจ 

2.3  ครูและนักเรียนคัดเลือกต้นแบบ 10 แบบ โดยนำมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เลือกแบบท่ี
ดีท่ีสุด เพื่อนำมาพัฒนา 

2.4  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแบบลวดลายท่ีดีท่ีสุด จำนวน 1 แบบ มาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ด้านองค์ประกอบของสัดส่วนลาย ความสัมพันธ์ของลวดลาย จุดเด่น จุดรองของลาย การใช้กลุ่มสี
ของลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงามสมบูรณ์แบบ 

2.5  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่างแบบลวดลาย จำนวน 1 แบบ ลงบนผ้าท่ีเตรียมไว้แล้วสร้างสรรค์
ผลงานด้วยเทคนิคต่างๆ 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

3.1  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปด้านเนื้อหาและการปฏิบัติงาน 
  3.2  นักเรียนซักถามข้อสงสัย 
  3.3  ครูทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยการสุ่มนักเรียนในการตอบคำถาม 
  3.4  ครูชมเชยนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานได้ดี 
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8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
8.1 แบบวัดผลการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 3  การดำเนินการตามแผน 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 ประมวลความคิดความประทับใจจากแรงบันดาลใจ 

และผลจากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิด 
     

2 สร้างกรอบแนวความคิด      
3 กำหนดแนวทางในการออกแบบจากแนวความคิด      
4 ออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ จำนวน 10 แบบ      
5 คัดเลือกและประเมินแบบร่างเพื่อพัฒนา      
6 พัฒนาลายต้นแบบและการต่อลายเพื่อการใช้งาน      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

……………………………………………………………………………………………………………....................................... 

      
                                                        ลงช่ือ…………..…………………….ผู้ประเมิน 
                                                              (นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง) 
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    8.2  แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบ 

     ค่าระดับของข้อคำถามในแบบประเมินระดับคะแนน 
ดี                    ให้ค่าระดับเท่ากับ   3 คะแนน       13-15    หมายถึง  ดี     
พอใช้               ให้ค่าระดับเท่ากับ   2 คะแนน         9-12    หมายถึง  พอใช้ 
ปรับปรุง            ให้ค่าระดับเท่ากับ   1 คะแนน         5-8     หมายถึง  ปรับปรุง         
เกณฑ์การผ่าน    ได้ระดับคุณภาพ  2 (พอใช้)   ขึน้ไป ถือว่า ผ่าน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ดี 3 พอใช้ 2 ปรับปรุง 1 

1. ผลงานตรงตาม 
   หัวข้อท่ีกำหนด 

ผลงานถูกต้องตาม 
จุ ดป ระ ส ง ค์ ก าร
เรียนรู้ 

ผลงานถูกต้องตาม
จุ ดป ระ ส ง ค์ ก าร
เรียนรู้ในระดับปาน
กลาง 

ผลงานถูกต้องตาม
จุ ดป ระ ส ง ค์ ก าร
เรียนรู้ในระดับน้อย 

 

2. ความคิด 
   สร้างสรรค์ 

ผลงานแปลกใหม่ มี
ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ า ะ 
ตัวอย่างมาก 

ผลงานแปลกใหม่
แ ต่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ
ผลงานอื่น 

ผลงานไม่มี ความ
แ ป ล ก ใ ห ม่  มี
ลักษณะคล้ายคลึง
กับผลงานอื่น 

 

3. การใช้เทคนิค  
   และวัสดุ 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังอย่างมาก 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังในระดับปาน
กลาง 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังในระดับน้อย 

 

4. ความสวยงาม จัดองค์ประกอบได้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม 
สวยงามอย่างมาก 
ผ ล ง า น มี ค ว า ม
สะอาดเรียบร้อย 

จัดองค์ประกอบได้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม
สวยงาม ในระดับ
ปานกลาง ผลงานมี
ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

จัดอ ง ค์ป ระกอบ
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม
สวยงามในระดับ
น้อย ผลงานไม่มี
ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

 

5. การตรงต่อเวลา ส่งผลงานภายในวัน
และเวลาท่ีกำหนด 

ส่งผลงานภายในวัน
และเวลาท่ีกำหนด 
แ ต่ อ ยู่ ใ น วั น ท่ี
กำหนด 

ส่งผลงานหลังวัน
และเวลาท่ีกำหนด
มากกว่า 1 วัน 
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9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
9.1  ห้องสมุดโรงเรียน 

          9.2  ห้องสมุดกลุ่มสาระศิลปะ 
          9.3  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง/ผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

รายวิชาศิลปะกับเทคโนโลยี                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ขั้นที่ 4  การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา 

เร่ือง การนำเสนอและประเมินผลเพื่อหาข้อสรปุและปรับปรุง                    เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  สาระสำคัญ 
  การนำเสนอและประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปและปรับปรุง เป็นกิจกรรมท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการทำงานออกแบบ การประเมินเป็นกระบวนการท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย
ของงานออกแบบ และทราบว่าผลงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพียงใด และช่วยให้ข้อมูลท่ี
จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบได้ท้ังในปัจจุบันและ
ในอนาคต 
 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้) 
  มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
   
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  ด้านความรู้ (K) 
           1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ไทยในอดีตแต่ละยุค 
           2. เข้าใจความงามและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  
     3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
           1. นำเสนอผลการค้นคว้าศิลปะในการออกแบบลวดลายผ้าไทยได้ 
     3.3  ด้านคุณลักษณะ (A) 
           1. มีความต้ังใจและพยายามท่ีจะปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ 

2. มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
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4.  สมรรถนะของผู้เรียน 
     4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
           การถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้สึกและทัศนะของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
     4.2  ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และการตัดสินใจใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
     4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
           มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนหรือการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการทางศิลปะ 
    4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
          การฝึกทักษะปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสนใจท่ีมีและยอมรับผลการตัดสินของ
ตนเองและส่วนรวม สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
    4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
          สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น ค้นคว้า เพื่อเรียนรู้และนำมาใช้     
ประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      (√)  มีวินัย                   
      (√)  ซื่อสัตย์สุจริต             
      (√)  ใฝ่เรียนรู้         
      (√)  มุ่งมั่นในการทำงาน     
 
6.  สาระการเรียนรู้ 
     1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและพัฒนาการของงานศิลปะและการออกแบบได้ 
     2. เข้าใจและบอกคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้  
     3. เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม 
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7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  (คาบที่ 17 - 18) 
     1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
         1.1 นักเรียนและครูพูดคุยทบทวนเนื้อหาสาระท่ีเรียนในครั้งท่ีผ่านมา รวมท้ังการปฏิบัติ
กิจกรรมการสร้างสรรค์ช้ินงานท่ีผ่านมาท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จมีคุณภาพของงานอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีและในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมท่ีต่อเนื่องจากการเรียนครั้งท่ีผ่านมา 
    2. ขั้นสอน 

2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานการออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
2.2 ครูและนักเรียนประเมินผลงานการออกแบบ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน  คือ ด้านการ

ออกแบบ  มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
1. ผลงานตรงตามหัวข้อท่ีกำหนด 

                     2. ความคิดสร้างสรรค์ 
                     3. การใช้เทคนิค และวัสดุ 
                     4. ความสวยงามและความละเอียดของลวดลาย 
                     5. ความทันสมัย 
                     6. การตรงต่อเวลา 
        2.3  ครูประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยแจ้งให้นักเรียนทุกกลุ่ม
รับทราบถึงข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ข้อควรแก้ไข ซึ่งนักเรียนจะได้ทำการแก้ไขในการเรียนครั้งต่อไป 
 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 
       3.1 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปด้านเนื้อหาและการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังเลือกผลงานของ
นักเรียนท่ีมีลักษณะเด่นมาแสดงและอธิบายเกี่ยวกับผลงานนั้น ให้นักเรียนท้ังหมดได้ทราบ 

3.2 นักเรียนซักถามข้อสงสัย 
3.3 ครูทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยการสุ่มนักเรียนในการตอบคำถาม 
3.4 ครูชมเชยนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม การเรียนและการปฏิบัติงานได้ 
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8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
8.1 แบบวัดผลการเรียนรู้ 
         ขั้นที่ 4  ข้ันการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………....…................................... 

      
                                                ลงช่ือ………….............……..…….ผู้ประเมิน 

                                      (นายกิตติศักดิ์ อร่ามเรือง) 
                                                                  …………/…………/………..  
  
  
 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 การนำผลการวิ เคราะห์ข้อมูลและแนวคิดมาใช้

พิจารณาในการประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลงาน 

     

2 ประเมินคุณภาพของผลงานด้านการออกแบบลวดลาย
ผ้าไทยประยุกต์ 

     

3 ความเข้าใจในการสร้างความสมบูรณ์ในการนำเสนอ
ผลงานการออกแบบ 

     

4 การใช้เทคนิคต่างๆมาใช้ในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจ 

     

5 การประเมินคุณภาพของการนำเสนอผลงานการ
ออกแบบ 

     

6 การประเมินตนเองต่อการทำงานออกแบบลวดลายผ้า
ไทยประยุกต์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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 8.2  แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบ 

ค่าระดับของข้อคำถามในแบบประเมินระดับคะแนน 
ดี                    ให้ค่าระดับเท่ากับ   3 คะแนน       13-15   หมายถึง  ดี     
พอใช้               ให้ค่าระดับเท่ากับ   2 คะแนน        9-12    หมายถึง  พอใช้ 
ปรับปรุง           ให้ค่าระดับเท่ากับ   1 คะแนน         5-8     หมายถึง  ปรับปรุง         
เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้)  ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ดี 3 พอใช้ 2 ปรับปรุง 1 

1. ผลงานตรงตาม 
หัวข้อท่ีกำหนด 

ผลงานถูกต้องตาม 
จุ ดป ระ ส ง ค์ ก าร
เรียนรู้ 

ผลงานถูกต้องตาม
จุ ดป ระ ส ง ค์ ก าร
เรียนรู้ในระดับปาน
กลาง 

ผลงานถูกต้องตาม
จุ ดป ระ ส ง ค์ ก าร
เรียนรู้ในระดับน้อย 

 

2. ความคิด 
สร้างสรรค์ 

ผลงานแปลกใหม่ มี
ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ า ะ 
ตัวอย่างมาก 

ผลงานแปลกใหม่
แ ต่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ
ผลงานอื่น 

ผลงานไม่มี ความ
แ ป ล ก ใ ห ม่  มี
ลักษณะคล้ายคลึง
กับผลงานอื่น 

 

3.การใช้เทคนิค  
และวัสดุ 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังอย่างมาก 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังในระดับปาน
กลาง 

ใช้เทคนิคและวัสดุ
เหมาะสม ตรงตาม
คำส่ังในระดับน้อย 

 

4.ความสวยงาม จัดองค์ประกอบได้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม 
สวยงามอย่างมาก 
ผ ล ง า น มี ค ว า ม
สะอาดเรียบร้อย 

จัดองค์ประกอบได้
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม
สวยงาม ในระดับ
ปานกลาง ผลงานมี
ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

จัดอ ง ค์ป ระกอบ
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม
สวยงามในระดับ
น้อย ผลงานไม่มี
ค ว า ม ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

 

5.การตรงต่อเวลา ส่งผลงานภายในวัน
และเวลาท่ีกำหนด 

ส่งผลงานภายในวัน
และเวลาท่ีกำหนด 
แ ต่ อ ยู่ ใ น วั น ท่ี
กำหนด 

ส่งผลงานหลังวัน
และเวลาท่ีกำหนด
มากกว่า 1 วัน 
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9.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
9.1  ห้องสมุดโรงเรียน 
9.2  ห้องสมุดกลุ่มสาระศิลปะ 
9.3  ห้องสมุดออนไลน์ 
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ใบงานที่ 1   เรื่อง การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
 

กิจกรรม : จากธรรมชาติสู่การออกแบบ             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : แนวทางการออกแบบ 
โดย ครูกิตติศักด์ิ  อร่ามเรือง 

 
     แนวปฏิบัติ :  ให้นักเรียนนำธรรมชาติ เช่น ใบไม้  ดอกไม้ ฯลฯ  มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการ 
                      ออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์  จำนวน 10 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงบันดาลใจ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………............................................
. ......      ชื่อ .............................................................................................. ...ชั้น................... เลขที่............. 

ต้นแบบลาย .................................................................................... 
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ใบงานที่ 2 เร่ือง การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
 

กิจกรรม : จากธรรมชาติสู่การออกแบบ             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : แนวทางการออกแบบ 
โดย ครูกิตติศักด์ิ  อร่ามเรือง 

 
     แนวปฏิบัติ :  ให้นักเรียนออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ โดยคัดเลือกจากแบบร่าง ใบงานที่ 1  
                      จำนวน 1 แบบ นำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
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ชื่อลาย...................................................................................................................... ................. 
แรงบันดาลใจ
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

ชื่อ .............................................................................................. ...ชั้น................... เลขที่............. 

ชื่อ .................................................................................... .............ชั้น................... เลขที่............. 

ชื่อ .............................................................................................. ...ชั้น................... เลขที่............. 

ชื่อ .................................................................................................ชั้น................... เลขที่............. 

ชื่อ .............................................................................................. ...ชั้น................... เลขที่............. 

ชื่อ .............................................................................................. ...ชั้น................... เลขที่............. 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพือ่ส่งเสริม 

การออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ สำหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนากิจกรรมการ 
เรียนรู้รายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบ ลวดลายผ้าไทย
ประยุกต์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

เร่ือง รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 

IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1 
ความรู้
พื้นฐาน
เกี่ยวกับ

การ
ออกแบบ
ลวดลาย 
ผ้าไทย

ประยุกต์ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

 
4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
4.00 

 
0.80 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 
 

เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

 
 

 
IOC คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

 5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการ
ออกแบบมีความสอดคล้องกับการเรียนโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 

2 
ขั้นที่ 1  

ขั้น
ตีความ
ปัญหา/

การ
กำหนด
ปัญหา 

การศึกษา
ค้นคว้า 

วิเคราะห์
ข้อมูลใน

การ
ออกแบบ
ลวดลาย
ผ้าไทย

ประยุกต์ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการ
ออกแบบมีความสอดคล้องกับการเรียนโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 



  157 

ตารางที่ 13 (ต่อ) 

 
 

 
เร่ือง 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
 

 

 
 
 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

3 
ขั้นที่ 2 
วางแผน

งาน 
การ

วางแผน
งาน

ออกแบบ
ลวดลาย
ผ้าไทย

ประยุกต์ 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
4.00 

 
0.80 

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการ
ออกแบบมีความสอดคล้องกับการเรียนโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
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ตารางที่ 13  (ต่อ) 

 
 

 
เร่ือง 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
 

 

 
 
 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

      4 
ขั้นที่ 3  
การ

ดำเนิน 
การตาม

แผน 
การ

สร้างสรร
ค์ผลงาน
ออกแบบ
ลวดลาย
ผ้าไทย

ประยุกต์ 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการ
ออกแบบมีความสอดคล้องกับการเรียนโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) 

 
 

 
เร่ือง 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
 

 

 
 
 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

5 
ขั้นที่ 4  

การนำผล
วิจัยไปใช้

เพื่อ
แก้ปัญหา 

การ
นำเสนอ

และ
ประเมินผ
ลเพื่อหา
ข้อสรุป
และ

ปรับปรุง 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
1.3 เนื้อหามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับเนื้อหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

ด้านประโยชน์ 
3.1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานทำให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

ด้านสื่ออปุกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

4.2 ใบงาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบวัดผลการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5.00 

 
1.00 

5.2 แบบประเมินความสามารถด้านการ
ออกแบบมีความสอดคล้องกับการเรียนโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 
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ภาคผนวก จ 

                                           -  ภาพผลงานนักเรียน 

                                          -  ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 21 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 22 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 23 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 24 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 25 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 26 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 27 การออกแบบร่างลวดลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 28 การออกแบบลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 29 การออกแบบลายต้นแบบ 
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ภาพท่ี 30 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ภาพท่ี 31 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ภาพท่ี 32 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ภาพท่ี 33 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ภาพท่ี 34 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ภาพท่ี 35 การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าไทยประยุกต์ 
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ภาพท่ี 36 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 37 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 38 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 39 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 40 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 41 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 42 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 

 
 
 
 
 

 

 



  183 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

ภาพท่ี 43 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 44 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
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ภาพท่ี 45 ภาพกิจกรรมระหว่างทดลอง 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
       
 



 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ ์อร่ามเรือง 
วัน เดือน ปี เกิด 14 มีนาคม 2528 
สถานที่เกิด นครศรีธรรมราช 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2540 สำเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์7  
พ.ศ. 2543 สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสาธง
วิทยา   
พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
ศิลปหัตถกรรม  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช    
พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาหัตถกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยเพาะช่าง   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
พ.ศ. 2555 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศน
ศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 193/1 ม.7  ต.เสาธง  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 80350   
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