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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของคณะเพื่อนครู ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงานอีกด้วย  ขอขอบคุณครูผู้ใหญ่ทุกท่านส าหรับข้อแนะน าและความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านในการท าวิจัย 
และให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยเรื่องนี้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนักเรียนท่ีต้ังใจเรียนและสร้างสรรค์งานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานวิจัยลุล่วง
ไปด้วยดีซึ่งเป็นแบบอย่างในการท าวิจัยในครั้งต่อไปได้ 
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นางสาวลภาวัน  บัวเทศ : การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ 

                               ลายไทย              

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะลายไทย ท่ีได้ผ่านการฝึกเข้มจากแบบฝึกการ
วาดภาพระบายลายไทยลงสีต้ังแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายตามการฝึก มีการพัฒนาด้านทักษะในการวาดภาพลายไทย 
เทคนิคการใช้สีประเภทต่าง ๆ และมีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการท างานได้ดีขึ้น นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกสามารถ
สร้างผลงานศิลปะวาดภาพด้วยเทคนิควิธีต่างๆ ได้ตามท่ีได้รับการฝึกเข้มจากแบบฝึก นักเรียนต้ังใจในการฝึกมา
ตรงเวลา เมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาครู ครูต้องคอยช้ีแนะให้นักเรียนอย่างใกล้ชิดเมื่อนักเรียนเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการ
วาดภาพลายไทยแล้ว ครูจะฝึกฝนทางด้านทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา 
ในการฝึกฝนทักษะนี้ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควร และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองโดยครูคอยสังเกตการฝึกอยู่ห่างๆ ในการฝึกจากการสังเกต
นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ มีความเต็มใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน สรรค์หาความรู้แบบใหม่ๆอยู่เสมอ จากการ
ประเมินผลงานศิลปะระหว่างก่อน-หลังเข้ารับการฝึกฝน ผลงานหลังการฝึก สะท้องให้เห็นได้ว่านักเรียนมีรูปแบบ
การสร้างสรรค์งานศิลปะดีข้ึน มีทักษะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพ  การจัดองค์ประกอบ การลงสี เทคนิค
ในการวาดภาพ การคิดหัวข้อเรื่องราวในการวาดภาพ การส่ือความหมายของภาพ กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น 
สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมศักยภาพความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพลายไทยมีศักยภาพใน
การสร้างงานศิลปะดีข้ึน และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะน าไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

                                                                           ผู้วิจัย นางสาวลภาวัน  บัวเทศ 
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บทท่ี1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

           ศิลปะหมายถึงการกระท าหรือขั้นตอนของการสร้างช้ินงานศิลปะโดยมนุษย์ ค าแปลในภาษาอังกฤษท่ีตรง
ท่ีสุดคือ Art ศิลปะเป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ , 
สุนทรียภาพ, หรือการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ   ในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ได้สัมผัสกับศิลปะทุกแขนงใน
ลักษณะต่างๆกัน  คือมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้าง และผู้รับงานศิลปะ ศิลปะเป็นผลงานอันเกิดจากการพากเพียรพยายาม
ของมนุษย์เพื่อสนองความต้องการของตนเองและสังคม รูปแบบของผลงานจึงสะท้อนถึงแนวคิด ความเช่ือ สภาพ
ความเป็นอยู่ สภาพสังคมและประเพณีของคนกลุ่มนั้น ยุคนั้น เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความมีวัฒนธรรม               
           ด้วยการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออกทางความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ 
และในนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินก็สนใจด้านงานศิลปะการวาดภาพเป็นพิเศษโดยเฉพาะงานศิลปะ
การวาดภาพสามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นนักเรียนจึงสนุกกับการเรียนรู้ และในกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการ
ได้ยินก็มีนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในการวาดภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านศิลปะวาดภาพจึงได้ท าการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสนใจ และมีความสามารถพิเศษใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะวาดภาพเข้าร่วมการฝึกฝน เพิ่มเติมด้านเทคนิควิธีการสร้างงาน และวิธีการเขียนภาพแบบ
ต่างๆ นอกเหนือเวลาเรียนปกติ เพื่อเสริมสร้างความช านาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ของตน และเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณภาพได้ 

 ท้ังนี้ในการฝึกฝนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะลายไทยอยู่แล้วปัญหาในการฝึกซ้อมส่วนใหญ่
คือการวาดมือและเท้าของคน ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะของลายไทยท่ีผู้เรียนจะวาดผิดแบบเสมอ จึงมีความ
จ าเป็นต้องออกแบบชุดฝึกทักษะในการวาดมือและเท้าให้นักเรียนฝึกฝนเพื่อส่งผลต่อการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมในครั้งต่อๆไปด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพลายไทย เน้นการฝึกมือ 
เท้า ปาก ตัวพระ - ตัวนาง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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1.3 ความส าคัญของการวิจัย 
            เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการน าไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวาดภาพศิลปะลายไทย ในการวาดตัวพระนางลายไทยตรงตาม
แบบแผนลายไทย 
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บทท่ี2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

1. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนทัศนศิลป์ 

 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
จินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทาง
ศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน การน าไปสู่การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้และมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบไปด้วย 3 สาระ ได้แก่  สาระ ท่ี  1  ทัศน ศิลป์  ,
สาระท่ี 2 ดนตรี  ,สาระท่ี 3 นาทศิลป์ แต่ในงานวิจัยนี้จะเน้นไปท่ีสาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ มีใจความดังนี้  

     สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ 
ช่ืนชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
               มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

  ความหมายของทัศนศิลป ์ทัศนศิลป์ เป็นศัพท์บัญญัติท่ีน ามาใช้กันในวงการศิลปะของประเทศไทย 
มาจากภาษาอังกฤษว่า Visual art โดยต้องการจะแยกลักษณะการรับรู้ทางศิลปะมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้
มากมายดังนี้ 
        1 .2 สื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 

   1  .2. 1 การสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา การเรียนรู้ทางการศึกษาในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง จ าเป็น
จะต้องพึงตระหนักถึงเป้าหมายของผู้เรียนด้วย เพื่อท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของการน าไปใช้ในการด ารงชีวิต  

การให้การศึกษาทางด้านศิลปะก็เช่นกัน นอกจากจะให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพแล้วยัง
ค านึงถึงคุณภาพท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลทางด้านบุคลิกภาพด้วยและยังมีผลน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  

วิชาทัศนศิลป์ คือศิลปะท่ีรับรู้หรือสัมผัสด้วยประสาทตา โดยท่ัวไปจะหมายถึง งานประเภท 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ แต่ในหลักสูตรมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย จะรวมไป
ด้วยการเขียนภาพ การปั้น การแกะสลัก การประดิษฐ์ การออกแบบ เป็นต้น  

การสร้างสรรค์งานศิลปะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้ ท่ีจะพัฒนาไปสู่ความเหมาะสมและสังคมอารย
ธรรม ยังรวมถึงเป็นการเรียนการสอนยังจะต้องเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจิตวิทยาและมานุษยวิทยาไปพร้อมกัน การ
แสดงออกและการช่ืนชมศิลปะเด็ก ย่อมสัมพันธ์กับความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคลในการรับรู้ การสร้างสรรค์ และ
การเจริญเติบโต 
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     ทัศนศิลป์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 ซึ่ง ถือ
ปทิบัติกันอยู่ในขณะนี้ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนของวิชา ทัศนศิลป์ ไว้ดังนี้ 

     เมื่อนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
และเทคนิคท่ีหลากหลายในการ สร้างงานทัศนศิลป์  2  มิติ และ  3  มิติ เพื่อส่ือความหมายและเ รื่องราวต่าง ๆ ได้

อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น สามารถเลือกงาน
ทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิก ในการน าเสนอ
ข้อมูลและมีความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นด้านอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกันกับงานทัศนศิลป์และยังมีความรู้และความเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ี
สะท้อนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ ท่ีมาจากยุคสมัยและวัฒนธรรมต่าง ๆ 

      จะเห็นได้ว่าการออกแบบหลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีรากเหงา
ทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษและเรียนรู้ถึงความเป็นมาในแต่ละยุคด้วย 

   1 .2. 2 .ด้านความพร้อมของผู้เรียน  ความพร้อมของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้การ
เรียนรู้เป็นไปอย่างส าเร็จ จ าเป็นจะต้องค านึงถึงหลักต่อไปนี้  

      วุฒิภาวะ ความพร้อมของผู้เรียนเป็นเงื่อนไขส าคัญทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวิชา
ทัศนศิลป์ เพราะจ าเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยหรือแต่ลักลุ่ม จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึง
ความพร้อมตามวุฒิภาวะของผู้เรียนเพื่อจะได้ฝึกปทิบัติตามความเหมาะสม และพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
      ประสบการณ์  ในการแสดงออกทางศิลปะ ประสบการณ์ถือว่าเป็นการช่วยให้การแสดงออกเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังมีพิจารณ์ได้ 3 ด้าน  

1  ประสบการณ์ท่ีได้ฝึกปทิบัติ   เป็นการเรียนรู้ โดยการสร้างงานฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ประสบการณ์ท่ีฝังแน่นท่ีเกิดขึ้นโดยตัวผู้สร้างสรรค์ปทิบัติเอง 

  2 ประสบการณ์จากการศึกษาผลงานศิลปะ การศึกษาผลงานศิลปะผ่านทางการอ่าน การฟัง 
หรือการช่ืนชมผลงานภาพศิลปะ โดยผ่านการดูอย่างคิดวิเคราะห์ จะเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าต่อการเรียนรู้ 
   3.ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อม เป็นประสบการณ์ท่ีมาจากสภาพแวดล้อม ท้ังท่ีเป็น
ธรรมชาติ หรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และเหตุการณ์ต่างๆท่ีได้รู้ได้เห็นมา  น ามาสร้างผลงานท้ังในแง่รูปแบบหรือ
ความคิด วัสดุอุปกรณ์  การสร้างสรรค์งานศิลปะ อุปกรณ์เป็นส่ิงท่ีส าคัญ หากขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งจะท าให้เกิดปัญหา
ในการปทิบัติงาน  

   1  .2. 3 การจัดกิจกรรมทัศนศิลป์  ลักษณะกิจกรรม  การท่ีเราจะจัดกิจกรรมศิลปะให้แก่ผู้เรียนเราต้อง
เข้าใจถึงวุฒิภาวะของผู้เรียนก่อน เพื่อก าหนดความยากง่ายของกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละด้าน จากนั้นเรา
ก็ควรท่ีจะพิจารณาถึงเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร ท้ังจุดประสงค์ในทางผลงานศิลปะ การ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
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          ส่ือการสอน  การเรียนรู้จ าเป็นต้องมีส่ือการเรียนรู้เพื่อเป็นส่ือดลใจในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 
เพื่อความเข้าใจ และการเรียนการสอนแบบมีประสิทธิภาพ ส่ือการสอนท่ีดีจะเป็นตัวส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน  

         อุปกรณ์การสอนวิชาทัศนศิลป์อุปกรณ์ เป็นส่ิงท่ีช่วยการสอนหรือน ามาเป็นส่ือการสอน โดยน า
อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยในการเรียนการสอน อุปกรณ์ในการสอนในท่ีนี้ได้แก่ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ แผ่นใส 
เป็นต้น 
 1  .2. 4 วิธีการเรียนรู้ในงานทัศนศิลป์ วิธีการ ท่ีใช้เป็นส่ือการสอน หมายถึง การสาธิต การทดลอง 
กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ท่ีครูจัดขึ้น เพื่อเป็นการสาธิตในการเรียนการสอน ในบางกรณีวิธีการอาจจะช่วยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีกว่าส่ือการสอนท่ีเป็นวัตถุก็ได้  
      ส าหรับวิธีการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ  

1  .การสาธิต  การเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น การสอนวิชาทัศนศิลป์ด้วยการสาธิตการปทิบัติงาน 
ครูผู้สอนท่ีท าการสาธิตก็จะเปรียบเสมือนต้นแบบ ซึ่งนักเรียนท่ีเป็นผู้ดูการสาธิตก็จะเลียนแบบ
ผลงานของครูผู้สอน ฉะนั้น การสาธิตบางครั้งก็ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปทิบัติบ้าง 

2 การทดลอง  เป็นการค้นคว้าในลักษณะท่ีเป็นส่ือการสอนอย่างหนึ่งของวิชาทัศนศิลป์ ผู้เรียน
อาจจะท าการค้นคว้ากลวิธีต่างๆ ขึ้นมาเองโดยการฝึกปทิบัติกิจกรรม เช่น ทดลองกลวิธีในการ
เขียนภาพด้วยสีน้ า เป็นต้น 

3 กิจกรรม การเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นถึงความหลากหลายท้ังรูปแบบ เนื้อหา และ
กลวิธี การปทิบัติ และการแก้ปัญหา เน้นถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออก จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลอย่างกว้างขวาง 

     การจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชุมชนนั้นครูจ าเป็นจะต้อง
มีความรอบรู้เรื่องราวต่างๆของชุมชน และมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ท่ีเอื้อหรือเป็นอุปสรรค์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์และน าผลไปใช้ในการวางแผน  ซึ่งครูจะต้องศึกษาท าความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้  

1  การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้าใจและการสร้างจิตส านึกในเรื่องของ
วัฒนธรรม 
 2 การศึกษาบริบทของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เป็นการศึกษาเพื่อประเมิน
ศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น วีถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ภูมิปัญญา ภาวะผู้น า เป็นต้น   
 3 การศึกษาคุณค่าทัศนศิลป์ในวิถีชีวิตของชุมชน และวิธีการถ่ายทอดความรู้ของช่างพื้นบ้าน เพื่อให้ครูได้
น ามาเป๋นกระบวนการปรับใช้ในการสอน 
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 4 การศึกษาภูมิปัญญาการอนุรักษ์เพื่อให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เช่น การ
อนุรักษ์โบราณวัตถุสถานของชุมชนโดยผ่านทางพิธีกรรม ความเช่ือ ส่ือ เหตุการณ์ เป็นต้น  
          5 การศึกษาแหล่งความรู้ในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และเป็น
การเลือกแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

6           การศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ แบบการเรียนรู้ และความสนใจเกี่ยวกับงานด้านทัศนศิลป์ของผู้เรียนเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมทัศนศิลป์ให้แก่ผู้เรียน 
         1 .3 จิตวิทยาส าหรับการเรียนศิลปะ 

   การเรียนรู้  (Learning   )เป็นกระบวนการ   ( Process   )เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการสร้างมโนภาพ
ใหม่โดยถ่ายโยงมโนทัศน์แก่ของความรู้ท่ีมีอยู่เดิมจะเห็นได้ว่าทางจิตวิทยามุ่งนิยามถึงกระบวนการท่ี เปล่ียน

พฤติกรรม เป็นหัวใจส าคัญทางจิตวิทยาจึงมีวิธีประท่ีจะประเมินหรือวัดผลว่า การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นในตัวของบุคคล
นั้นแล้วหรือไม่ เกิดขึ้นในที่นี้เป็นการเกิดขึ้นในระดับท่ีต่างไปจากเดิมท่ีมีมาก่อน  
    ในทฤษฎี การศึกษา สไตน์เนอร์กระจายค าว่า การศึกษา  (Education   )ว่าเป็นกระบวนการของการ
เรียนการสอน ซ ึ่งหมายถึงระบบของการเรียนรู้  ประกอบไปด้วยหมวดย่อย 4 หมวด คือ  
  1 . ครู คือ บุคคลท่ีพยายามแนะน าบุคคลอื่นให้เกิดการเรียนรู้  
  2 . นักเรียน คือ บุคคลท่ีพยายามเรียนรู้ภายใต้การแนะน าของบุคคลอื่น 
  3 . เนื้อหาวิชาเรียน คือ ส่ิงท่ีโครงสร้างของจิตใจ จะต้องเกิดการส านึก 
  4. ส่ิงแวดล้อมในการเรียน คือ ส่ิงแวดล้อมอื่นๆ    
 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า สไตน์เนอร์ให้ความหมายถึงระบบของการเรียนรู้ว่าเป็นระบบท่ีพัฒนาจิตใจ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความส านึกในด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า หนึ่งด้านหรือทุกๆ ด้านระหว่างท่ีการรู้คิด ความจดจ่อมุ
มานะ หรือความรู้สึก ซึ่งอาจจะเป็นความส านึก ของโครงสร้างจิตในลักษณะแห่งคุณค่าก็ได้ ไม่เห็นคุณค่าก็ได้หรือ
เป็นกลางไม่มากไม่น้อยก็ได้ แต่ถ้าในกรณีท่ีความส านึก จิตใจนั้นเห็นคุณค่าก็อาจจะเป็นได้ ในแง่เห็นคุณประโยชน์
หรือเห็นคุณงามความดีแง่ใดแง่หนึ่ง หรือท้ังสองแง่ก็ได้  
 ทฤษทีความรู้ของบลูม  Bloom  , 1956  ) ซึ่งมีช่ือทฤษทีว่า ระบบของวัตถุประสงค์ทางการศึกษา  ทฤษที
ประเภทนี้มีมากมาย หลายทฤษที ซึ่งหลายทฤษทีมีบางส่วนในทฤษทีของบลูมเป็นรากฐาน หรือพยายามปรับปรุง
ทฤษทีของบลูม เช่นทฤษทีวัตถุประสงค์ทางการศึกษา สกริเฟน ทฤษทีความสามารถในการเรียนรู้ของ กานเย่     
 บลูม ได้ให้ทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเน้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียน  3  ด้านคือ พุทธิพิสัย จิต

พิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งการศึกษาควรมุ่งให้ผู้เรียนได้รับโดยผ่านกระบวนการการสอน บลูม ระบุว่า ด้าน3ด้าน 
ของวัตถุประสงค์นี้มีความแตกต่างกันโดยสรุปคือ 
 1. พุทธิพิสัย คือ แดนแห่งความรู้ความเข้าใจ เป็นด้านท่ีเน้นความจ า การจดจ าและสามารถนึกย้อนน าเอา
ส่ิงท่ีเรียนกลับมาใหม่ เพื่อท่ีจะใช้ได้อีกในภายหลับ หมายรวมไปถึงเชาว์ปัญญาในการแก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
การท่ีบุคคลท่ีสามารถพิจารณาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นแล้วเปล่ียนแปลงรับวิธีการ วัสดุท่ีใช้อยู่เกิดเสียใหม่เพื่อแก้ปัญหา
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นั้นๆ จุดมุ่งหมายในด้านนี้มีหลายระดับหลายขั้นตอนต้ังแต่ความสามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนไปแล้ว ไปจนถึงระดับท่ี
สูงขึ้นเช่นการสร้างสรรค์ หรือการน าความคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ไปแล้วมาผสมผสานให้เกิดความคิดใหม่ข้ึน  

        ศิลปะส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านการรับรู้การท างานศิลปะต้องอาศัยส่ือดลใจมาสู่การสร้างสรรค์
ขึ้นทั้งศิลปะของเด็กและของศิลปินก็ต้องเกี่ยวข้องกับการดูท้ังสองด้านคือ การดูส่ิงแวดล้อมและการดูศิลปะในช่วง
การเรียนรู้รับรู้ส่ิงแวดล้อม รูปทรงต่างๆ จะมีสภาพเป็นนามธรรม เมื่อสร้างสรรค์ศิลปะกระตุ้นคุณภาพของรูปร่าง 
รูปทรง มวล ปริมาตร รวมท้ังพื้นผิวของส่ิงต่างๆ ตามวิถีทางของศิลปะ เมื่อการสร้างสรรค์ศิลปะเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมในฐานะท่ีส่ิงแวดล้อมและพื้นผิวของส่ิงนั้นสัมพันธ์กับการสร้างศิลปะของเรา ประสิทธิภาพในการรับรู้
เช่นนี้ย่อมเป็นวิถีทางท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่งในการท่ีเด็กจะเรียนรู้โลก เพราะความรู้ท้ังหลายย่อยมาจากส่ิงแวดล้อม
นั้นเอง  
             ศิลปะส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านการคิดส าหรับศิลปะของเด็กแล้ว กิจกรรมต่างๆจะช่วยเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพทางด้านการคิดได้ ในขณะท่ีนักเรียนสร้างสรรค์ศิลปะนั้น จะช่วยให้จัดระบบความคิดอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องในอันท่ีจะควบคุมการแสดงออกให้เป็นไปอย่างท่ีเขาคิดค านึง นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อเขียนภาพส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง เขาจะสร้างสรรค์สัญลักษณ์โดยแปลความรูปทรงออกมาหลากหลายชนิด ภาพเขียนหรืองานศิลปะของเด็กจึง
เปล่ียนไปตามแง่มุมความคิดต่างๆ นั้น  
      จากการรับรู้และการคิดพื้นฐานเช่นนี้ ย่อมเป็นการปูพื้นฐานอันส าคัญเป็นเสมือนการเพิ่มพลังและ
ทักษะท่ีจะแยกแยะส่ิงต่างๆได้ชัดเจน ย่อมเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ขั้นต่างๆ    

        ศิลปะส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ด้านความรู้สึก การท่ีเด็กเติบโต
ขึ้นมานั้น ก็ควรท่ีจะต้องรับรู้และท าความเข้าใจกับอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลท่ีอยู่รอบตัว  เทย์เลอร์ กล่าวว่า  
การศึกษาทางการจัดระบบความเป็นจริงด้านกายภาพเท่านั้น สติปัญญาไม่ใช่ส่ิงท่ีจะแบ่งแยกความสามารถ มันก็
เป็นกิจกรรมของอินทรีย์โดยส่วนรวม เป็นกิจกรรมซึ่งเริ่มขึ้นในประสาทสัมผัส ประกอบกับประสบการณ์ตรงความ
เป็นจริง เหตุการณ์ ความคิด และยังรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกอีกด้วยโดยรวมแล้ว ศิลปะ ก็คือ การสนับสนุนให้เด็ก
แสดออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก และให้เด็กนักเรียนได้เผชิญกับอารมณ์ความรู้สึงในแง่ของผลงานศิลปะ และ
เกี่ยวข้องกับส่ิงต่างๆ ด้วยสีสัน รูปทรง น้ าหนัก บริเวณท่ีว่าง พื้นผิว ปริมาตร ริ้วรอยของสีท่ีมาจากพู่กัน เป็นต้น 

 
       1 .4 สุนทรียภาพทางศิลปะ  

            สุนทรียภาพหมายถึง ความรู้สึกในการรับรู้ถึงคุณค่าของส่ิงท่ีเห็นว่างาม ดูเป็นระเบียบไปถึงการได้ยินได้
ฟังเสียงและถ้อยค าท่ีไพเราะต่าง ๆ ผลงานทัศนศิลป์มีจุดมุ่งหมายสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความงาม ผลงานจึง
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพด้วยการสัมผัสได้จากการมองเห็น มนุษย์แต่ละคนจะรับรู้ความงามและคุณค่าของศิลปะ
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ รสนิยม การรับรู้ การจดจ า สติปัญญา  ความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น การฝึกฝน
พัฒนาตนเองให้มีสุนทรียภาพ มีความรู้สึกรับรู้คุณค่าความงามได้นั้น ต้องขยันหมั่นฝึกฝน สังเกต เรียนรู้ จดจ า คิด
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วิเคราะห์ บ่มเพาะประสบการณ์ไปทีละเล็กท่ีละน้อยหลักเกณฑ์ง่ายๆ ในการฝึกฝนให้มีสุนทรียภาพในการศึกษา
เรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ 

 1.พิจารณาท่ีจุดเด่นของศิลปะนั้นๆ ก่อนเป็นอันดับแรกว่าสามารถส่ือได้ตรงตามความหมายของเรื่อง
ท่ีต้องการส่ือหรือไม่ 

 2.พิจารณาดูองค์ประกอบโดยรวมในภาพตามหลักการจัดภาพองค์ประกอบศิลป์ 

                3.พิจารณาลงรายละเอียดของทัศนธาตุ (ดูเส้น /สี/แสงเงา/รูปร่างรูปทรง 

                4. พิจารณาการจัดวางเนื้อหาเรื่องราวโดยดูความส าเร็จของผลงานศิลปะนั้นๆ 

           คุณค่าความงามในงานทัศนศิลป์เปรียบเป็นความนิยมชมชอบ ค่านิยม คตินิยม เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ 
เป็นความรู้สึก เป็นความพึงพอใจ ความงามและคุณค่าในงานทัศนศิลป์นั้นๆ จึงขึ้นอยู่กับทัศนศิลป์ของแต่ละคน 
เช่น พื้นฐานทางสภาพสังคมส่ิงแวดล้อมท่ีหล่อหลอมมา และวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยนั้นๆ เป็นปัจจัย คุณค่าความ
งามในงานทัศนศิลป์อาจมองได้  2 ลักษณะ ดังนี้  

  1.งามมีคุณค่าในรูปทรงท่ีปรากท ให้ความรู้สึกกับสายตา 

 2.งามมีคุณค่าในเนื้อหาท่ีน าเสนอ เนื้อหาเป็นเรื่องขยายความให้รับรู้ศิลปะโดยส่งผ่านรูปทรงให้
ปรากทเป็นภาพหรือผลงานนั้นๆ 

            การท่ีเราจะเห็นคุณค่าและรู้สึกช่ืนชมความงามในงานทัศนศิลป์ได้นั้น เราต้องมีความเข้าใจเรื่องราวท่ี
แอบแฝงอยู่ในงานศิลปะนั้นๆ ด้วย เช่น เรื่องราวในงานน าเสนอแบบใด เกี่ยวกับอะไร เช่น ศาสนา นิยาย นิทาน 
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม จินตนาการ 

2.ชุดกิจกรรมการสอน 
2 .1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

           ชุดกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญทางการศึกษาอย่างหนึ่งท่ีมีช่ือเรียกต่างๆกันไม่ว่าจะเป็น ชุดการสอน 
ชุดการเรียน หรือ ชุดการเรียนส าเร็จรูป เป็นส่ือการสอนท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างผู้เรียนหรือ
ระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถ ในการวิจัยครั้งนี้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ค า
จ ากัดความซึ่งมีความสอดคล้องกันดังนี้  

 สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า,2545: 51) ได้ให้ความหมายของชุด
กิจกรรมไว้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ส่ือการสอนชนิดหนึ่งท่ีเป็นลักษณะของส่ือประสม และเป็นการใช้ส่ือต้ังแต่สอง
ชนิดขึ้นไปร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนได้รับความต้องการ โดยอาจจัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเรื่องและ
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีต้องการให้นักเรียน ได้เรียนรู้อาจจัดไว้เป็นชุดในกล่อง ซองกระเป๋า ชุดกิจกรรม
อาจประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ค าส่ัง ใบงาน ในการท ากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ความรู้ เครื่องมือ หรือส่ือ
จ าเป็นส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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  วาสนา ชาวหา (วาสนา ชาวหา. 2525: 138) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม 
หมายถึง การใช้ส่ือประสม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและเป็นไปตามจุดหมาย  ส่ือการ
เรียนการสอนบางชนิดไม่สามารถบรรจุไว้ในซองหรือกล่องได้ เนื่องจากเป็นส่ิงมีชีวิต แตกหักเสียหายง่าย ก็จะ
ก าหนดรายช่ือไว้ในคู่มือการใช้ชุดการสอนเท่านั้นส่วนส่ือช้ินนั้นจะถูกจัดไว้ในห้องปทิบัติการ  
   กู๊ด )Good. 1973: 306) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า เป็นโปรแกรมการสอนทุกอย่างท่ีจัดไว้
เฉพาะท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน เนื้อหา คู่มือครู แบบฝึกหัดมีการก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนอย่าง
ครบถ้วน ชุดการสอนนั้นนักเรียนจะได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดให้และเป็นผู้แนะน าเท่านั้น 

  กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ (กรองกาญจน์ อรุณรัตน์. 2536: 193) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า 
เป็นชุดของส่ือประสม (Multimedia) ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุ
ตามจุดหมายท่ีวางไว้ และช่วยให้การสอนของครูด าเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
             จากดังท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ชุดของส่ือการสอนหลายๆชนิดท่ีน ามาใช้ร่วมกันในเนื้อหา
เดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยท่ีส่ือแต่ละชนิดท าหน้าท่ีต่างกัน บางชนิดใช้เร้าความสนใจ ส่ือประสมท่ีมีการ
น าเสนอเนื้อหา วัตถุประสงค์ โดยอาศัยส่ือท่ีหลากหลายซึ่งท าหน้าท่ีต่างๆ กัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก และคอยให้ค าปรึกษา 

       2 .2 หลักในการสร้างชุดกิจกรรม 
              หลักการในการสร้างชุดชุดกิจกรรม มีผู้เสนอไว้หลายท่าน ดังนี้ 
                  บราวน์ Brown  .1973 : 503  อ้างในไชยยศ  เรืองสุวรรณ .2522 : 199 ) ได้ เสนอหลักการในการสร้าง
ชุดการสอนไว้ 2 ประการ ดังนี้  
                      ประการท่ี 1   หลักการเกี่ยวกับส่ือประสม ชุดการสอน หมายถึง การใช้ส่ือหลายอย่างอย่างมี
ระบบ มาใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือ   
                      ประการท่ี 2   หลักการวิเคราะห์ระบบ  ชุดการสอนจัดท าโดยอาศัยวิธีวิเคราะห์ระบบ มีการ
ทดลองสอน และปรับปรุงแก้ไขจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ จึงน าออกมาใช้เผยแพร่ 
                  เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต  (เสาวนีย์  สิกขาบัณฑิต ,2528: 292  ) ได้เสนอหลักการสร้างชุดการสอนไว้ 
ดังนี้ 
 1.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individual Differences     )นักการศึกษาได้น าหลักการ
จิตวิทยาด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้ เพราะถือว่าการสอนนั้นไม่สามารถปั้นผู้เรียนให้เป็นพิมพ์เดียวกัน
ได้ในช่วงเวลาท่ีเท่ากัน เพราะผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้ตามวิถีทางของตนเอง และใช้เวลาในแต่ละเรื่องแตกต่างกัน
ไป ซึ่งเป็นความแตกต่างด้านสติปัญญา (Intelligence  )ความสามารถ ( Ability  )ความต้องการ ( Need  )ความสนใจ 
 (Interest  )ร่างกาย  (Physical   )อารมณ์   ( Emotion   )และสังคม   ( Social   )ด้วยเหตุผลของความแตกต่างดังกล่าว 
ผู้สร้างชุดการสอนจึงได้พยายามหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อท าให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้ในชุดการสอนนั้นๆ ซึ่งวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การจัดการสอนรายบุคคล หรือจัดการสอนตามเอกัตภาพ หรือ
การศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งล้วนเป็นวิธีการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกต่างของแต่ละคน 
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 2.การน าส่ือประสมมาใช้  (Multi-Media Approach     )เป็นการน าส่ือการเรียนการสอน หลาย
ประเภทมาใช้อย่างมีระบบ ซึ่งเป็นความพยายามเพื่อเปล่ียนแปลงจากการสอนแบบเดิมท่ียึดครูเป็นแหล่งให้ความรู้
หลักมาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนโดยใช้แหล่งความรู้จากส่ือต่างๆ 
                   3.ทฤษฎีการเรียนรู้  (Learning Theory   )ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกร รมการ
เรียนการสอนด้วยตนเอง 
                    4.การใช้วิธีวิ เคราะห์ระบบ  (Systems Analysis   )โดยการจัดเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวัยของผู้เรียน ทุกส่ิงท่ีจัดไว้ในชุดการสอนจะสร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีการตรวจทุกขั้นตอน และ

ทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันอย่างสอดคล้อง มีการพัฒนาปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐานท่ีเช่ือถือ
ได้จึงน าใช้ 

               สรุปได้ว่า หลักการในการสร้างชุดการสอน ควรค านึงถึงหลักจิตวิทยา หลักการเกี่ยวกับส่ือประสม 
การวิเคราะห์ระบบ การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ท่ีเหมาะสม และการใช้กระบวนกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
ให้กับผู้เรียน 
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บทท่ี3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
            นักเรียนท่ีแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

- ประเภท วาดภาพไทยประเพณี ม.ต้น ม.ปลาย 

- ประเภทวาดภาพไทยเอกรงค์ ม.ต้น ม.ปลาย 

จ านวน 4 คน 

3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 1 ช่ัวโมง หลังเลิกเรียน จ านวน 2 สัปดาห์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
         แบบฝึกเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการสร้างงานศิลปะวาดภาพลายไทย ปาก มือ และเท้า 
3.4 การด าเนินการวิจัย  
     1 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ โดยพิจารณาจากผลงานท่ีนักเรียนสร้างสรรค์ในช่ัวโมงเรียน
วิชาทัศนศิลป์ จ านวน 3 ช้ิน นักเรียนท่ีมีความสนใจและเต็มใจในการท ากิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย : แบบฝึกเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านศิลปะวาดภาพลายไทยวาดตัวพระ
นางลายไทย 
 3. ขั้นตอนการปทิบัติต่อผู้เรียน 
          3.1 สร้างแบบฝึก : ครูท่ีสอนศิลปศึกษาช่วยกันสร้างแบบฝึก 

  3.2 แจ้งขั้นตอนการปทิบัติต่อผู้เรียน ท าการฝึกระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น  .ของทุกวัน
อังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี 
        3.3 ผู้เรียนฝึกการเขียนภาพตามขั้นตอนโดยใช้เวลา 2 อาทิตย์  

       3.5 ผู้เรียนจัดท าผลงานสรุปของตนเอง 2 ช้ิน 
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บทท่ี4  

ผลการวิจัยและอภิปรายข้อมูล  
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4.2 อภิปรายผล 

 นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมศักยภาพความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพมีศักยภาพในการสร้าง
งานศิลปะลายไทยในการวาดตัวพระนางลายไทยดีขึ้น และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ 
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บทท่ี5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวาดภาพศิลปะลายไทย ในการวาด
ปากและใบหน้าตัวพระตัวนางลายไทยได้อย่างถูกต้อง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร  :นักเรียน ท่ีแข่งขันศิลปหัตถกรรม ประเภท วาดภาพไทยประเพณีจ านวน 4 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  แบบฝึกเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการสร้างงานศิลปะวาดภาพลายไทยวาดตัวพระนางลาย
ไทย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ โดยพิจารณาจากผลงานท่ีนักเรียนสร้างสรรค์ใน
ช่ัวโมงเรียนวิชาทัศนศิลป์ จ านวน 3 ช้ิน นักเรียนท่ีมีความสนใจและเต็มใจในการท ากิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย : แบบฝึกเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านศิลปะวาดภาพลายไทย 
วาดตัวพระนางลายไทย 
  3. ขั้นตอนการปทิบัติต่อผู้เรียน 
            3.1 สร้างแบบฝึก : ครูท่ีสอนศิลปศึกษาช่วยกันสร้างแบบฝึก 

    3.2 แจ้งขั้นตอนการปทิบัติต่อผู้เรียน ท าการฝึกระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น  .ของทุกวัน
อังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี 
            3.3 ผู้เรียนฝึกการเขียนภาพตามข้ันตอนโดยใช้เวลา 2 อาทิตย์  (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561) และมีครูผู้ฝึกสอนคอยแนะน าให้ค าปรึกษา 
                       3.4 ตรวจสอบคุณภาพผลงาน 

                       3.5 ผู้เรียนจัดท าผลงานสรุปของตนเอง 2 ช้ิน 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมศักยภาพความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพมีศักยภาพในการ
สร้างงานศิลปะลายไทยในการวาดตัวพระนางลายไทยดีขึ้น และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ 

          สรุปผลการวิจัย 

 นักเรียนท่ีได้คัดเลือกให้แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวาดภาพลายไทย ท่ีได้
ผ่านการฝึกเข้มจากแบบฝึกการวาดลายเส้นมือและเท้า และฝึกการระบายสีต้ังแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายตามการฝึก มี
การพัฒนาด้านทักษะในการวาดภาพ  เทคนิคการใช้สีประเภทต่าง ๆ และมีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการท างานได้
ดีขึ้น นักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกสามารถสร้างผลงานศิลปะวาดภาพด้วยเทคนิควิธีต่างๆ ได้ตามท่ีได้รับการฝึกเข้มจาก
แบบฝึก นักเรียนต้ังใจในการฝึกมาตรงเวลา เมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาครู ครูต้องคอยช้ีแนะให้นักเรียนอย่างใกล้ชิดเมื่อ
นักเรียนเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการวาดภาพแล้ว ครูจะฝึกฝนทางด้านทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ในการฝึกฝนทักษะนี้ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควร และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองโดยครูคอยสังเกตการฝึกอยู่ห่างๆ ใน
การฝึกจากการสังเกตนักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ มีความเต็มใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน สรรค์หาความรู้แบบใหม่ๆ
อยู่เสมอ จากการประเมินผลงานศิลปะระหว่างก่อน-หลังเข้ารับการฝึกฝน ผลงานหลังการฝึก สะท้องให้เห็นได้ว่า
นักเรียนมีรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะดีขึ้น มีทักษะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพ  การจัด
องค์ประกอบ การลงสี เทคนิคในการวาดภาพ การคิดหัวข้อเรื่องราวในการวาดภาพ การส่ือความหมายของภาพ 
กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมศักยภาพความสามารถพิเศษด้านศิลปะการ
วาดภาพมีศักยภาพในการสร้างงานศิลปะดีข้ึน และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

         ปัญหาในการฝึก   :นักเรียนไม่ค่อยมีเวลาในการเรียนกิจกรรมได้เต็มท่ี  เนื่องจากต้องกลับบ้านตรงเวลา และ
ต้องไปท ากิจกรรมอื่นๆ เวลาในการฝึกฝนจึงจ ากัดอยู่เพียง 2 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ถ้ามีการขยายเวลาในการฝึกให้
มากขึ้นจะสามารถพัฒนาทักษะได้มากขึ้น 
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