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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ
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ปการศึกษา 2551 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดมาโดยการ
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คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคาเปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนดวย t-test (dependent) 
  

ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการสอน
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 The purposes of this research were to study the results of art achievemt Through 
water color painting and to study a satisfactory in painting of mattayom Suksa 4 students by 
using teaching method of Aree Soothipunt. 
 The subjects were 35 mattayom suksa 4 students, in 2008 at Khongchaimwittayakom 
school. They were selected by simple random sampling. 
 The instruments used for collecting data were the lesson plan of water color written 
by Aree soothipunt, water color painting achievement test, water color painting satisfaction 
questionnaire, The data were analyzed by mean standard derivation, percentage and T – test 
(dependent) 
 The result research reveal that : 
 The achievement in water color painting of mattayom Suksa 4 after used the Teaching 
method of Aree Soothipunt increased significantly at .05 and the students were satisfied 
with the technical of Aree Soothipunt in water color painting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาของ ผูชวยศาสตราจารย จักรพงษ 
 แพทยหลักฟา และรองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ที่กรุณาใหคําปรึกษา 
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธจนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. เลิศศิริร  บวรกิตติ  ผูชวยศาตราจารย        
สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง และนายเกษมสันต มณีภาค (ผูอํานวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม)        
ที่ใหขอเสนอแนะและเปนผูเชี่ยวชาญในการทําวิจัย 
 ขอขอบพระคุณคุณครูรัชนีพร ชุมสิงหโรงเรียนอางศิลาที่ชวยเหลือกรอกคะแนนเรื่อง     
สถิติในการทําวิจัย 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับความรวมมือและไดรับความชวยเหลืออยางดี
จากนายเกษมสันต มณีภาค ผูอํานวยการโรงเรียนโขงจียมวิทยาคม คณะครูและนักเรียน และ
นางฉวีวรรณ ศรีธัญรัตนผูอํานวยการโรงเรียนอางศิลา คณะครูและนักเรียน ที่ใหความสะดวกใน
การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกทาน 
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     โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ  84 
  10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้า 
     สามกิจกรรมการวาดภาพดอกไมแจกัน  ภาพคนครึ่งตัว  ภาพทิวทศัน   
     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ   84 
  11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน 
     การวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของ 
     อารี สุทธิพันธุ   85 
  12 ผลการประเมนิความพึงพอใจการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียน 
    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ  85  
 



บัญชีภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบ    หนา 
   1 ประกอบตวัอยางผลงานการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียน  122  

 



บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ระบบการศึกษาไมวาในประเทศหรือ

ตางประเทศ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานปรัชญาการศึกษาและทฤษฎี

การเรียนการสอนอยูตลอดเวลา ไมมีระบบการศึกษาของประเทศใดหยุดนิ่งอยูกับที่โดยไมเปลี่ยนแปลง

หรือปราศจากการศึกษา สังเกตการณ  ประเมินหรือการวิเคราะหสภาพการเรียนการสอนและหลักสูตร 

(มะลิฉัตร เอ้ืออานันท. 2542: บทนํา) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แนวการศึกษา

ใหยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด โดยฝกใหผูเรียนไดทั้งความรู ฝกทักษะและกระบวนการคิดกระบวนการเรียนการสอนเปรียบเสมือน

หัวใจของการศึกษา เปนกลไกที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เปนคนดี มีความรู ความคิด 

ความสามารถ ทั้งในการพัฒนาคนและอาชีพการงานในสังคมอยางมีความสุข ซ่ึงกระบวนการเรียน

การสอนตองมีการพัฒนาและนํามาใชในการพัฒนาคนใหทันตอความเจริญกาวหนาของสังคม

ประเทศชาติและโลก (ศรีสมร พุมสะอาด. 2541: 63) 

 การจัดการเรียนการสอนควรยึดหลักผูเรียนมีบทบาทดวยตนเองใหมากที่สุด การเรียนควร

เปนเรื่องของการกระทํา (Doing) มากกวารู (Knowing) เด็กจะตองกระตือรือรนในการเรียนมากกวา

คอยแตจะรับหรืออยูเฉยๆครูจะเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนใหผูเรียนรูจักที่จะแกไข

ปญหาของตนเองและสังคม (ไพฑูรย สิลารัตน. 2529: 85) 

 กลุมการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีจินตนาการ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย 

(กรมวิชาการ. 2544: บทนํา) ในดานการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปะนอกจากจะเรียน

ภาคทฤษฎีแลว ตองมุงเนนทักษะปฏิบัติควบคูไปดวยวิชาปฏิบัติการ เชนการระบายสีนํ้า ในปจจุบัน

เปนที่สนใจของนักศึกษาและบุคคลภายนอกเพราะการระบายสีนํ้าเปนวิชาที่สนุกตื่นเตน การเตรียม

วัสดุอุปกรณสะดวก สามารถเคลื่อนยายไปตามสถานที่ตางๆ ไดตามตองการ (วิรัตน ปนแกว. 2545: 

บทนํา) แตการเรียนการสอนทางจิตรกรรมจะใหดีน้ันยอมขึ้นกับการมีพ้ืนความรู พ้ืนฐานดานการ

วาดเขียนเปนสําคัญเพราะศิลปะในโลกนี้จะประกอบไปดวยเสน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานอันดับแรกของวิชา

วาดเขียน เพราะเสนสามารถทําใหเกิดรูปทรงที่สวยงาม มีความเฉียบขาด ความเด็ดขาดและความ
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แนนอน (นงนารถ เมินทุกข. 2534: 7)การวาดเขียน หรือวาดเสนนับวาเปนพื้นฐานเบื้องตนของ

ศิลปกรรมและการออกแบบทุกชนิดเพราะเทากับเปนการบันทึกความรูสึกนึกคิด จินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค(อารี สุทธิพันธุ. 2528: 88) เสนเปนพ้ืนฐานทางโครงสรางของทุกสิ่งในจักรวาล 

 เสนแสดงความรูสึกไดดวยตัวของมันเองและดวยการสรางเปนรูปทรงตางๆ ขึ้น ฮารแลน 

แคลวิน(Harlan Calvin) กลาววา เสนสามารถแทนไดทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไมเห็น มีขนาดตางกัน

ตามขนาดของวัสดุที่นํามาเขียน (สุชาติ เถาทอง. 2536: 131) 

 เสนจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญอันดับแรกของการวาดเขียนและงานศิลปะทุกประเภท ถาเขาใจ

เรื่องเสนเกี่ยวกับคามรูสึกของเสนก็สามารถนําเสนไปประกอบการสรางงานศิลปะใหเกิดความรูสึก

ทางอารมณ ทําใหงานมีคุณคาอยางสมบูรณ 

 การเรียนการสอนการระบายสีนํ้าที่มีขั้นตอนทักษะปฏิบัติของ อารี ทุทธิพันธุ ซ่ึงมีวิธีการสอน

โดยไดแนวคิด ปรัชญาทางการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive: Edveation) (วิรัตน ปนแกว. 

2542: 2)โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นอกจากการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญในดานความรู

เร่ืองของสื่อวัสดุในการสรางสรรคผลงาน เชน เร่ืองสี กระดาษ พูกัน นํ้า ฯลฯ ดานทัศนคติ (Attitude)  

ที่มุงใหผูเรียนมีเสรีภาพทางความคิด มีความสุขกับการระบายสีและรักในการสรางสรรคผลงาน      

จิตกรรมสีนํ้า แลวยังมีดานทักษะที่มีขั้นตอนทักษะปฏิบัติอยางชัดเจน มีการใหความรู การบรรยาย 

การสาธิต ชี้แนะ และประเมินผลทุกขั้นตอนโดยใหความสําคัญของแตละขั้นเสมือนงานหนึ่งชิ้น 

นักเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางเขาใจและรูผลการปฏิบัติอยางตอเน่ืองซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู

ทักษะการปฏิบัติทางจิตวิทยาของธอรนไดค (Thorndike) วาการฝกสลับพักและรูผลการปฏิบัติยอม

เกิดแรงจูงใจ เกิดความพอใจที่จะกระทําซ้ําๆ เม่ือเห็นผลที่กาวหนายิ่งขึ้น ฉะน้ันการปฏิบัติงานระยะ

สั้นและรูผลการปฏิบัติจะพอเหมาะกับนักเรียนที่ยังไมมีความอดทนดานสมาธิจึงเปนลักษณะหนึ่ง

ของการเสริมแรงการรูผลการปฏิบัติแยกเปน 2 ลักษณะ คือ การรูผลจากผูอ่ืน (Extraneous Feedback) 

ครูหรือผูอ่ืนชมเชยใหกําลังใจฝกหัด หรือบอกขอบกพรองใหผูเรียนรูและรูผลดวยตนเอง (Intravenous 

Feedback) ใหผูเรียนสังเกตผลการฝกของตนเอง (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2539: 96-97) 

 จากปญหาในการเรียนการสอน การวาดภาพสีนํ้าซึ่งเปนสวนหนึ่งของสาระทัศนศิลป

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าต่ําซึ่งเกณฑของกลุมสาระศิลปะโรงเรียน

โขงเจียมวิทยาคมตั้งไวรอยละ 75 นักเรียนทําไดรอยละ 70 ของนักเรียนที่เรียนทัศนศิลปในการ

เรียนระบายสีนํ้าทั้งหมด 



 3 

 ดังนั้น นับเปนปญหาจําเปนที่ควรปรับปรุงแกไข ผูวิจัยจึงนําวิธีการสอนการวาดภาพสีนํ้า

แบบของ อารี สุทธิพันธุ ที่มีขั้นตอนทักษะปฏิบัติ มาทดลองสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพ สีนํ้าสูงขึ้น 

  

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยใชวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี ทําใหทราบถึงผลการสอนโดยวิธีการสอนแบบของอารี สุทธิพันธุที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ

เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในการวาดภาพสีนํ้าใหดีขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากร เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 2 หองเรียน 

จํานวน 70 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

1 หองเรียน จํานวน 35 คน จากการสุมโดยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก 2 

หองเรียน 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

     3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Vanable) ไดแก วิธีการสอนการวาดภาพสีนํ้าของอารี 

สุทธิพันธุ 

   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

 



 4 

   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวิธีการสอนของ อารี สุทธิพันธุ 

   3.2.2 ความพึงพอใจทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวิธีการสอนของ          

อารี  สุทธิพันธุ 

 

นิยามศัพท 

 1. วิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ หมายถึง การสอนวิธีการระบายสีนํ้า โดยมุงเนนการ

แสดงออกในการสรางสรรคการวาดภาพระบายสีนํ้า  เนนการถายทอดรูปแบบใหมีลักษณะตามการ

รับรูทั้งความรูสึกและภาพความคิดจากสวนรวมไปหาสวนยอย  ใหความสําคัญกับขั้นตอนทุกขั้นตอน  

แตละขั้นตอนจะใหความรูดวยการสาธิต  การทดลอง  และการบรรยายประกอบ  ซ่ึงมีลําดับขั้นตอน

ของเนื้อหาวิชา และกิจกรรมฝกปฏิบัติดังน้ี 

  1.1 การเรียนรูเกี่ยวกับสี อุปกรณ และกระบวนการพื้นฐานของสีนํ้า 

  1.2 การเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการใชสี 

  1.3 การเรียนรูเกี่ยวกับรูปและพ้ืน 

  1.4 การเรียนรูเกี่ยวกับการผสมผสานกระบวนการตางๆ และการสรางสรรค 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบวัด

ความสามารถดานความรู  และความสามารถดานทักษะปฏิบัติ   

  2.1 ความสามารถดานความรู การวาดภาพสีนํ้า คือ  ความรูความเขาใจเรื่อง ประวัติ

การวาดภาพสีนํ้า วัสดุอุปกรณ เทคนิคการระบายสีนํ้า  สี เสน รูปและพื้น ขั้นตอนและกระบวนการ

ในการเขียนภาพสีนํ้า  โดยวัดจากแบบทดสอบ 

  2.2 ความสามารถดานทักษะปฏิบัติในการวาดภาพสีนํ้า คือ การปฏิบัติวาดภาพสีนํ้า

โดยกําหนดกิจกรรม 3 กิจกรรมในการปฏิบัติคือ  กิจกรรมการวาดภาพแจกันดอกไม  กิจกรรมการ

วาดภาพคนครึ่งตัว การวาดภาพทิวทัศนโดยใชหลักเกณฑที่ไดนํามาจากอารี สุทธิพันธุจากการ

สัมภาษณเม่ือวันที่ 27 กันยายน 2551 คือ หลักการทางทัศนศิลป สวนประกอบหรือมูลฐานทัศนศิลป  

และเทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ  ดังน้ี 

   2.2.1 หลักการทัศนศิลป (Visual Principles) หมายถึง การจัดภาพ จังหวะ 

การเคลื่อนไหว ดุลยภาพและเอกภาพ โดยมีเกณฑใหคะแนนดังน้ี  เกณฑอยูในขั้นดีมากไดคะแนน 

4 คะแนน คือ การจัดภาพมีการจัดวางเกิดความสมดุลและเปนเอกภาพเหมาะสมกลมกลืนและลงตัว

สมบูรณ เกณฑอยูในขั้นดีไดคะแนน 3 คะแนน  คือ ขาดคุณลักษณะตามที่กําหนดอยางใดอยางหนึ่งไป  
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เกณฑอยูในขั้นปานกลางไดคะแนน 2 คะแนน คือ งานขาดคุณลักษณะตามที่กําหนดไป 2 อยาง  

เกณฑอยูในขั้นปรับปรุงไดคะแนน 1 คะแนน คืองานไมถึงเกณฑทุกอยางที่กําหนด 

   2.2.2 มูลฐานทัศนศิลป (Visual Elements) หมายถึง เสน รูปรางรูปทรง บริเวณวาง  

มิติ รูปและพื้น และน้ําหนักการผลักดึง โดยมีเกณฑใหคะแนนดังน้ี เกณฑอยูในขั้นดีมากไดคะแนน  

4 คะแนน คือ งานมีรูปแบบแปลกใหม รูปรางรูปทรงไดสัดสวน มีบริเวณวางพอดีดูแลวไมอึดอัดหรือ

แนนเกินไป กําหนดรูปและพ้ืนไดอยางเหมาะสมดวยการเนนน้ําหนักโดยวิธีผลักและดึงจนเกิดมิติทํา

ใหภาพสวยงามสมบูรณ เกณฑอยูในขั้นดีไดคะแนน 3 คะแนน คือ งานที่ขาดคุณลักษณะ 1 อยาง

จากเกณฑที่ไดคะแนนสี่คะแนน  เกณฑอยูในขั้นปานกลางไดคะแนน 2 คะแนนคืองานที่ขาดคุณลักษณะ

ไป 2 อยางจากเกณฑที่ไดคะแนน 4 คะแนน เกณฑอยูในขั้นปรับปรุงไดคะแนน 1 คะแนน คืองานที่

ขาดคุณลักษณะ 3 อยางขึ้นไป 

   2.2.3 เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ (Techniques) หมายถึง วิธีการใชสีนํ้า 

แสดงใหเห็นคุณลักษณะโปรงใสและเปยกชุม เกิดปรากฏการณบนพ้ืนภาพซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการ

ระบายสีเทคนิคตางๆ ประสานกับความคิดสรางสรรค คือการระบายสี แบบทับซอน การระบายเรียบ 

การระบายแบบเปยกบนเปยก การระบายแบบเปยกบนแหง การระบายแบบแหงบนแหง การระบาย

สีแบบไหลซึม การระบายสีโดยใชเทคนิคอ่ืน ๆ ประกอบรวมทั้งกระบวนการตางๆ ที่นํามาผสานใน

การสรางภาพ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  เกณฑอยูในขั้นดีมากไดคะแนน 4 คะแนน คือ งาน

มีการระบายสีไดโปรงใสชุม ใชเทคนิคการระบายอยางใดอยางหนึ่งกับเรื่องราวหรือเน้ือหาที่ทําได

อยางเหมาะสม พรอมทั้งนํากระบวนการการทางเทคนิคตางๆ เชน การขูด การขีด การพน การถู  

การเช็ด ฯลฯ มาผสานทําใหงานเกิดความตื่นเตน เคลื่อนไหว อารมณ สวยงาม และกลมกลืนสมบูรณ  

เกณฑอยูในขั้นดีไดคะแนน 3 คะแนน คืองานขาดคุณลักษณะไป 1 อยาง (อยางใดอยางหนึ่ง) เกณฑ

อยูในขั้นปานกลางไดคะแนน 2 คะแนน คือ งานขาดคุณลักษณะ  2 อยาง  เกณฑอยูในขั้นปรับปรุง

ไดคะแนน  1  คะแนน  คือ  งานขาดคุณลักษณะตั้งแต  3  อยางขึ้นไป 

 3. ความพึงพอใจตอการเรียนการวาดภาพสีนํ้า หมายถึง ความรูสึกและความคิดของผูเรียน

ที่มีตอการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยไดรับการจูงใจในการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอนของอารี 

สุทธิพันธุ ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความกระตือรือรน ความพอใจ ความสนใจ เปน

ผลทําใหเกิดประสิทธิภาพ ของการทํางานและผลงานเกิดการพัฒนาขึ้นโดยวัดไดจากคะแนนการ

ตอบแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ 
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สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ผูเรียนที่เรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ มีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนการวาดภาพสีนํ้าสูงขึ้น 

 2. ผูเรียนที่เรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ มีความพึงพอใจตอ

กระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมากคิดเปน 75 เปอรเซนต 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอ

หัวขอตอไปน้ี 

1. เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
2. เอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3. เอกสารเกี่ยวกับความรูความเขาใจพื้นฐานในการสอนศิลปะ 
4. เอกสารเกี่ยวกับความรูความเขาใจพื้นฐานดานทัศนศิลป 
5. เอกสารเกี่ยวกับการวาดเขียน (Drawing) 

6. เอกสารทางทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวของ 
7. เอกสารเกี่ยวกับจิตรกรรมสีนํ้า (Watercolor Painting) 

8. เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนการวาดภาพสีนํ้าของอารี สุทธิพันธ 
9. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  เอกสารเก่ียวกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 1.1  ความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

 (สปศ. 2544: 2) ดวยผลกระทบที่ผสมผสาน และเชื่อมตอกันจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจที่ตองอาศัยฐานความรู ภาวะวิกฤตและการแขงขันทางเศรษฐกิจความกาวหนา

ของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของสมอง

และศักยภาพการเรียนรูของมนุษยตลอดไปถึงเรื่องการรับและการปรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การสรางพลังในการบูรณาการสังคม การรังสรรคความผาสุกและคุณภาพชีวิตของประชากร ฯลฯ 

เหลานี้ยอมกอใหเกิดสภาวะที่ทาทายตอการปฏิรูปการศึกษาเพิ่มขึ้น เพราตองการเปลี่ยนแปลงวิธี

คิดในการจัดการศึกษาใหมตองการออกแบบโครงสราง และวิธีการเรียนรูใหมที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือ

หาแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูที่สามารถหลอหลอมความรู 

ทักษะการเรียนรู ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ การปรับตัวรวมตลอดไปถึงการ

ปลูกฝงความประณีต ความเอื้ออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ ทั้งระหวางมนุษยดวยกันและมนุษย

กับธรรมชาติ และอาจกลาวไดวาการปฏิรูปการศึกษาลวนแลวแตเปนไปเพื่อเตรียมความพรอมใน
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การพัฒนาประเทศใหสามารถยืนหยัดไดทามกลางกระแสการแขงขันที่รุนแรงเปนกระแสที่ใชฐานความรู

เปนหลักทั้งสิ้น ประเทศไทยก็เผชิญกับภาวะทาทายตอการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนภาวะที่รุนแรง

และเรงดวนกวาประเทศอื่นหลายประเทศดวยเหตุผลหลายประการ เชน สมรรถนะ และศักยภาพใน

การแขงขันของคนไทยดอยกวาหลายประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบานอีกทั้งสังคมไทยเผชิญปญหา

นานัปการ ตั้งแตภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมแลวัฒนธรรม ปญหา

ยาเสพติด ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงความออนแอของ

ระบบการเมือง ฯลฯ และสําคัญที่สุดคือระบบการศึกษาของไทยยังออนแอไมมีพลังและศักยภาพที่จะ

รองรับ และสงเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทยไดเลย ไมวาจะเปนความกาวหนาทาง  

ดานอ่ืนๆ ลวนแลวแตตองพัฒนา เชน เทคโนโลยีและการสื่อสารหรือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบน

ฐานความรู หรือการรักษารากฐานทางวัฒนธรรม การลงทุนเพ่ือการศึกษาเปนตน ซ่ึงปญหาเหลักๆ 

ของการศึกษาไทย ไดแก 

  1.1.1 ความครอบคลุมและความเสมอภาคในโอกาสปจจุบัน เด็กจํานวนไมนองไดออก

จากการเรียนกลางคันเนื่องจากความยากจน ความพิการ หรือความดอยในดานอ่ืนๆ 

  1.1.2 คุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาเปนประเด็นวิกฤตที่ตองเรงแกไข เพราะมี

ความสําเร็จเพ่ิมมากขึ้น แตยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมวาจะเปนความสามารถในการเรียนรู 

การคิดวิเคราะห การสรางความรู การมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลกการงาน เชน การ

ทํางานเปนทีม ความสามารถในการเขียนการพูด ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมี

ปญหาในเรื่องความออนดอยในดานคุณธรรมจริยธรรมจองผูสําเร็จระดับตางๆ อีกดวย ซ่ึงคุณภาพ

ดานการศึกษาที่ออนดอยที่มีหลายสาเหตุดังตอไปน้ี 

   1.1.2.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ลักษณะการเรียนการ

สอนในระบบโรงเรียน ยังไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การแสดง

ความคิดเห็น และการแสวงหาคามรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหา

คําตอบ อีกทั้งเนนการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน ขาดการอบรมขมนิสัยใหเด็กสูงานพากเพียร

อยางอดทน ทั้งโรงเรียนยังสรางขากการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 

ครอบครัวและชุมชนไมมีโอกาสรวมคิด รวมสรางกระบวนการเรียนรูสําหรับหลักสูตรยังเปนหลักสูตร

กลางทั้งหมด แมจะพยายามใหมีหลักสูตรทองถิ่นในสัดสวนที่เหมาะสม แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จ 

ขาดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในเนื้อหาสาระ และการปฏิบัติจึงไมเอ้ือใหเกิดการจัดการเรียนรูที่

หลากหลาย และสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน 
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   1.1.2.2 ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะสงผลตอ

การพัฒนาประเทศในดานตางๆ เปนอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาผูประกอบวิชาชีพครูปจจุบันพบวา สถานภาพ

วิชาชีพครูคอนขางตกต่ํา เพราะไมมีมาตรการสงเสริมวิชาชีพครู ใหมีความกาวหนาในอาชีพ เหตุผล

สําคัญคือกระบวนการผลิตครูยังไมมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการไมไดคนมีความสามารถมาเรียนครู 

อีกทั้งครูไทยยังขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เมื่อเขาสูวิชาชีพครู และครูมีภาระงานมากเกินไปนอกจาก

การสอนแลว ครูยังมีหนาที่ทํางานธุรการของสถานศึกษารวมทั้งภาระอื่นๆ ที่หนวยงานมอบหมายให 

   1.1.2.3 ส่ือและเทคโนโลยี ยังไมไดถูกนํามาใชอยางเพียงพอและเหมาะสม 

โรงเรียนในชนบทหางไกลขาดแคลนเครื่องมือ และอุปกรณจะเปนหลายอยาง ในขณะที่บางโรงเรียน

พรอมแตไมไดใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร 

  1.1.3 การบริหารและการจัดการ เปนอีกปญหาหนึ่งสําคัญที่ทําใหการจัดการศึกษา

บรรลุผลโดยมีสาเหตุหลักดังน้ี 

   1.1.3.1 การบริหารรวมศูนยอํานาจอยูในสวนกลางทําใหผูปฏิบัติคอยรับคําสั่ง

จากสวนกลางโดยขาดการมีสวนรวมในการคิดและรวมทํา มีสายบังคับบัญชาและขั้นตอนการทํางาน

ที่ซํ้าซอน ทําใหใชเวลาในการตัดสินใจและดําเนินงานลาชา กลาวคือสถานศึกษาไมมีอิสระในการ

บริหารจัดการทั้งในดานวิชาการ ดานบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป และการบริหารการเงิน ทําให

ผูบริหารและครูขาดความกระตือรือรนและความมุงม่ันในการคิดคนนวัตกรรมในการจัดการเรียน 

การสอน 

   1.1.3.2 ขาดเอกภาพดานนโยบาย ขาดการประสานงานทั้งดานนโยบายและ

ดานการปฏิบัติงานในระดับนโยบาย หนวยงานแตละหนวยขาดการประสารซึ่งกันและกัน ตางคน

ตางทํา เม่ือไมประสานกันทําใหการดําเนินงานซ้ําซอนกันโดยไมจําเปนและสิ้นเปลืองงบประมาณ 

เปนเหตุใหผูบริหารสถานศึกษาและครูซ่ึงเปนผูปฏิบัติเกิดความสับสนหลายครั้งและบางครั้งครู

สับสนวาจะเลือกหรือเชื่อแนวทาง / วิธีการใดของหนวยงานใดดี 

   1.1.3.3 ขาดการมีสวนรวมของประชาชน การจัดการศึกษาไทยถกูมองวาเปน

หนาที่ของรัฐ ของสถานศึกษา ของผูบริหารและครูที่มีระบบราชการเปนกลไกสําคญัของการจัดการ

โดยไมคํานงึถงึการมีสวนรวมของประชาชน ครอบครวั และชุมชน เชนมีสวนรวมการกําหนดนโยบาย 

วางแผนพัฒนา การจัดการศึกษา การจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสูตรทองถิ่นเปนตน 
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  1.1.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา เน่ืองจากการบริหารหลายระดับเปนการ

บริหารแบบรวมศูนยอํานาจที่สวนกลางทําใหงบประมาณที่จัดสรรไปถึงผูเรียนนอย เพราะไปสิ้นเปลือง

ที่การบริหารในรับชั้นตางๆโดยไมจําเปน นอกจากนี้งบประมาณยังไมสามารถกระจายไปยังสถานศึกษา

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม นับเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพไมเทาเทียมกัน 

 

 1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการปฏิรูปการศึกษา 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544: 17-40) กลาวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติให

ความสําคัญกับการปฏิรูปในดานตางๆ ดังน้ี 

  1.2.1 ปฏิรูปการศึกษาใหสอดรับซ่ึงกันและกันทั้งระบบไมวาจะเปนการศึกษาในระดับ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และตองการใหการศึกษาเปนไปเพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

  1.2.2 ปฏิรูปแนวทางการจัดการศึกษา โดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและ

เน้ือหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียนและกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

  1.2.3 ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหนวยงานของรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน โดยเนนในเรื่องการกระจายอาจและการมีสวนรวมของชุมชนและ

ประชาชนในการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ฯลฯ 

  1.2.4 ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาโดยมุงเนนใหมีการยก

สถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู การจัดระบบเงินเดือนและการ

ประเมินผลงานครูที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

  1.2.5 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรจาก

แหลงตางๆ มาใชเพ่ือการจัดการศึกษาจัดสรรทรัพยากรใหถึงมือผูเรียนอยางเสมอภาค และเปน

ธรรมมีระบบบริหารที่คลองตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

  1.2.6 ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ โดยเนินเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและให

มีการรับรองประเมินมาตรฐานจากองคกรภายนอกเพื่อใหความมั่นใจเรื่องคุณภาพ การศึกษาของ

สถานศึกษาทุกประเภทและระดับ 

  1.2.7 ปฏิรูปเร่ืองสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหมีการผลิตใชสื่อและเทคโนโลยีใน

รูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหาความรู รวมทั้งใหมี

การจัดสรรคลื่นความถี่และสื่อตัวนําตางๆ มาใชในการจัดและขยายบริการการศึกษาอยางกวางขวาง 
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 จึงสรุปไดวา การปฏิรูปจะนําไปสูจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่

คาดหวังวา การศึกษาไทยจะนําไปสูความงอกงามของบุคคลและสังคม ใหความเสมอภาคแกเด็ก

และเยาวชนไทยทุกคน ที่จะไดพัฒนาตนเองทั้งเพ่ืออนาคตของตนและของชาต ิ

 

 1.3 ความมุงหมายและหลักการทั่วไปของการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 6 กําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา 

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางการ จิตใจ สติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุความมุงหมายดังกลาวจําเปนตองใช ศาสตร คือความรู และ

ปญญา ประกอบกับ ศิลป คือ ทักษะการปฏิบัติขับเคลื่อนดวย จิตวิญญาณ การจัดการศึกษาศาสตร 

และศิลป จะชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุความมุงหมาย ประกอบดวย 

  1.3.1 หลักการจัดการศึกษา และการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 และการจัดระบบ

โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา 9 ไวดังน้ี 

   1.3.1.1 การจัดการศึกษา ตามาตรา 8 ใหยึดหลัก 3 ประการ ดังน้ี 

    1.3.1.1.1 เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน หมายถึง คนทุก

หมูเหลาทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทุกอาชีพ ทุกศาสนา และทุกทองถิ่น โดยไดรับสิทธิทางการศึกษา

เสมอภาคและเทาเทียม 

    1.3.1.1.2 ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมายถึง ใหมีสวนรวม

ขยายวงกวางสูบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนๆ ใหมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ รวมปฏิบัติรวมรับผลประโยชน 

รวมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

    1.3.1.1.3 การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู ใหเปนอยางตอเน่ือง 

หมายถึง การพัฒนาทั้งดานหลักสูตร เน้ือหาสาระ และวิธีการเรียนการสอนดวยการบูรณาการ

ความรู 

   1.3.1.2 การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังน้ี 

    1.3.1.2.1 หลังเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการ

ปฏิบัติ 
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    1.3.1.2.2 หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

และองค?กรปกครองทองถิ่น 

    1.3.1.2.3 หลักการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา 

    1.3.1.2.4 หลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 

    1.3.1.2.5 หลักการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัด

การศกึษา 

    1.3.1.2.6 หลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกร

อ่ืน 

  1.3.2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาของคนไทยไว มีสาระดังน้ี 

   1.3.2.1 สิทธิและโอกาสของบุคคลในการรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

    1.3.2.2.1 บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

     1.3.2.2.2 บุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ บุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเอง 

ผูดอยโอกาสมีสิทธิไดรับโอกาสทางการศึกษาเปนพิเศษตามความแตกตาง และความตองการของ

แตละบุคคล 

    1.3.2.2.3 บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ใหจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม

โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

   1.3.2.2  สิทธิในการจัดการศึกษาของบุคคลและองคกรอ่ืน บุคคล ครอบครัว 

องคกร ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคม

อ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีสิทธิไดรับประโยชนจากรัฐตามควรแกกรณี 

   1.3.2.3 หนาที่ของบิดามารดาและผูปกครอง มีหนาที่จัดใหบุตร หรือบุคคลซึ่ง

อยูในความดูแล ไดรับการศึกษาภาคบังคับตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค

บังคับตามความพรอมของครอบครัว 

  1.3.3 ระบบการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 15 กําหนดวาการจัดการศึกษา

มี 3 รูปแบบ คือ 
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   1.3.3.1 การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่

แนนอน 

   1.3.3.2 การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการจัดและประเมินผล ซ่ึงเปน

เง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา และหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 

  1.3.4 ระดับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดระดับการศึกษา

ไว ดังน้ี 

   1.3.4.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก การศึกษากอนระดับอุดมศึกษาคือ 

การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตร 

   สําหรับการศึกษาภาคบังคับน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดให

บังคับบุคคลเขาเรียนเปนเวลา 9 ป โดยผูเรียนที่มีอายุยางเขาปที่ 7 ( 6 ป บริบูรณ) ตองเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงอายุยางเขาปที่ 16 ( 15 ปบริบูรณ) เวนแตสอบไดชั้นปที่ 9 ของ

การศึกษาภาคบังคับ 

   1.3.4.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก การศึกษาที่สูงกวาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา หรืออนุปริญญา และระดับปริญญา 

  1.3.5 สถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหเรียกสถานที่จัด

การศึกษาวาสถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษา วิทยาลัย 

สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอื่น ของรัฐหรือเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคใน

การจัดการศึกษา 

 

 1.4 แนวการจัดการศึกษา 

  1.4.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาโดย

ยึดหลักผู เรียนเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผู เ รียนเกิดการพัฒนาตาม

จุดมุงหมาย ใหเปนคนเกง ดี และมีความสุข การจัดการศึกษา : ผูเรียนสําคัญที่สุด 

  ในการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู 
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  1.4.2 การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ตองเนนความสําคัญ 3 สวน คือ ความรู 

คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยบูรณาการเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา 

   1.4.2.1 ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ ของตนเองกับสังคม 

   1.4.2.2  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 

   1.4.2.3  ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ

การประยุกตใชภูมิปญญา 

   1.4.2.4 ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษาเนนการใชภาษาไทย

อยางถูกตอง 

   1.4.2.5 ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุข 

  1.4.3 การจัดกระบวนการเรียนรู 

  การจัดกระบวนการเรียนรู ถือเปนสวนที่สําคัญที่สุดเพราะเปนสวนที่สงผลกระทบตอ

ผูเรียนโดยตรง ภารกิจน้ีเปนหนาที่ของสถานศึกษา ครู และผูจัดการเรียนรู ซ่ึงรวมถึงวิทยาการพอ

แม ผูปกครอง และบุคคลอื่นที่มีสวนจัดการจัดการเรียนรูทั้งโดยตรงและโดยออม พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดเรื่องนี้ไว ในมาตรา 24 มีสาระ 6 ประการ ดังน้ี 

   1.4.3.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง ระหวางบุคคล 

   1.4.3.2 ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ การ

ประยุกต ความรูมาใช เพ่ือปองกัน และแกไขปญหา เนนการฝกทักษะ เชน กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ 

   1.4.3.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให

ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

   1.4.3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกัน 

   1.4.3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามรถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการ

เรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู 

   1.4.3.6 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ 

 



 15 

  1.4.4 การประเมินผูเรียน 

  การประเมินผูเรียน ใหพิจารณาจากการพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ สังเกต 

พฤติกรรมการเรียน และรวมกิจกรรม และจากการทดสอบ ทั้งหมดนี้ใหทําควบคูกันไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ และรูปแบบของการศึกษา 

  กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนรูเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ซ่ึงยึดหลักผูเรียนเปน

สําคัญ หลักสูตรเน้ือหาสาระของการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู และการประเมินผูเรียนทั้ง          

4 เรื่องนี้ แมวาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และผูจัดการมีความรูความเขาใจ และปฏิบัติ

ไดอยูแลว แตยังไมสงผลตอการปฏิบัติใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยและบริบท

หลายประการ 

 

  1.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 กรมวิชาการ (2544: 12) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเกณฑ ในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน เม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดไว

เฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพสําหรับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติม

ไดแบงออกเปนสาระการเรียนรู 8 กลุมวิชา คือ 

  1.5.1 กลุมวิชาภาษาไทย 

  1.5.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  1.5.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

            1.5.4 กลุมวิชาสังคมศึกษา 

            1.5.5 กลุมวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา 

            1.5.6 กลุมวิชาศิลปะ 

            1.5.7 กลุมวิชาอาชีพ และเทคโนโลยี 

            1.5.8 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 

 1.6 การจัดการเรียนรู 

 กรมวิชาการ (2544: 21) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 

กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดฉะนั้น ครู ผูสอน และผูจัดการศึกษา
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จะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูนํา ผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุน

ผูเรียน ในการแสวงหาความรูจากสื่อ และแหลงการเรียนรูตางๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน 

เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน 

 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา 

พัฒนาการความคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ แลว

ยังมุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง 

เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอนตอง

คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของ

ผูเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้นควรใชรูปแบบวิธีการที่

หลากหลาย เนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวนตนเองการเรียนรูรวมกัน การเรียนรู

จากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 

 1.7 กลุมวิชาศิลปะ  

 กลุมวิชาทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป หรือเรียกโดยรวมวาศิลปศึกษานั้นถือเปนกลุม 

วิชา 1 ใน 8 ที่จะตองมีการปฏิรูปการเรียนรูควบคูไปกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูป

สังคมทั้งระบบนั้นก็หมายความวา กระบวนการเรียนรูศิลปศึกษาแบบเดิม เพ่ือกาวเขาสูการปฏิรูป

ศิลปศึกษา ไปสูพหุศิลปศึกษาที่มีการบูรณาการแนวคิดและการสรางสรรคศิลปะ โดยเลือกสรรสื่อ

แสดงออกที่หลากหลาย สื่อแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ไมวาจะเปนสื่อสี สื่อวัตถุ 

สื่อรางกาย สื่อเสียง สื่อภาษา อันเปนการแสดงออกจากสภาพการรูคิด และจินตนาการ เพ่ือสะทอน

สุนทรียะ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมนั้นจะตองมีการศึกษาทําความเขาใจในจุดหมายของการปฏิรูป

การศึกษาและการปฏิรูปสังคมทั้งระบบ จะตองเขาใจการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ประสานเชื่อมโยงแบบ

องครวม จะตองทําการศึกษาคนควาทฤษฎีตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการปฏิรูปศิลปศึกษา หรือนัย

หนึ่งก็คือ การพัฒนาพหุศิลปศึกษา (Art Education) สัมพันธกับทฤษฎีสนับสนุน 5 ทฤษฎี ไดแก 

1.) พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE/Discipline – Based Arts Education) 2.) พหุศิลปศึกษา 

เชิงพหุปญญา (MIAE/Multiple Intelligences Arts Education) 3.) พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญาไทย 

(TWAE/Thai Wisdom Arts Education) 4.) พหุศิลปะเชิงศิลปะสมัยใหม (PMAE/Post – Modem 

Arts Education ) และ 5.) พหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ (GCAE / Gifted Child Arts Education) 
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  1. พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE/Discipline – Based Arts Education)  

  คือศิลปศึกษาโดยมุงเนนแบบแผน หรือหลักเกณฑแทนการแสดงออกเฉพาะตัว (Self 

– expression) พัฒนาการดังกลาวผสานสัมพันธกับพัฒนาการของสิทธิหลังสมัยใหมศิลปศึกษาแบบ

แผน (Discipline – centered Movement ) ไดพัฒนาแกนสําคัญในการสอนแบบ 4 แกน ดังน้ี 

   1. ประวัติศาสตรศิลป (Art History) 

   2. สุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

   3. ศิลปวิจารณ (Art Criticism) 

   4. ศิลปะสรางสรรค (Creating Art) 

  เปนความพยายามที่มุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียนใหเด็ก

ไดรับประสบการณ โดยการนําเสนอทฤษฎีตามแกนดังกลาว ดวยหลักเกณฑหรือแบบแผนมากมาย 

ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวไดสงผลใหศิลปศึกษาพัฒนาไปสูการสรางความรู (Cognitive domain) เปน

ประเด็นนํา 

  2. พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา (MIAE/Multiple Intelligences Arts Education) 

  เปนทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสมองสามสวน ประกอบดวย สมองซีกซาย และ

สมองซีกขวา กับการเสนอทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของการดเนอร

(Howard Gardner) วาดวยความฉลาด และเชาวปญญาภายในตัวของมนุษย 8 ดาน ไดแก 

1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) 

2. ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical – Mathematical Intelligence) 

3. ปญญาดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) 

4. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) 

5. ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 

6. ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 

7. ปญญาดานตน หรือความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

8. ปญญาดานนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

  ทฤษฎีพหุปญญาวาดวยความฉลาด และเชาวปญญาภายในตัวของมนุษยทั้ง 8 ดาน 

พหุศิลปศึกษาในเชิงพหุปญญาจึงเปนทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับจิตวิทยา สมอง ปญญา เพ่ือการพัฒนา 

การเรียนการสอนจุดหมายในการพัฒนาภูมิปญญาของผูเรียน พัฒนาดานทัศนคติสุนทรียะ 

ความคิดสรางสรรค จินตนาการ ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรม บูรณาการ (Integral Culture) และการ

มีแนวคิดแบบองครวม (Holistic View) 
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  แมจะมีองคประกอบที่ชัดเจนขององคความรู ทฤษฎีพหุปญญา ทฤษฎีศิลปศึกษาเชิง

พหุปญญาและทฤษฎีสนับสนุนอ่ืนๆ อยางครบถวน แตหากขาดกิจกรรมรองรับทฤษฎีการพัฒนา  

พหุศิลปศึกษาของสังคมไทย ก็มิอาจเกิดขึ้นเปนจริงไดดังนั้น กิจกรรมควรมีประเด็นครอบคลุม

แนวทางดังตอไปน้ี 

   1. เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน สรางสรรค ผลงานทางศิลปะโดยผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

   2. เปนกิจกรรมที่สนับสนุนผูเรียนเกิดการพัฒนาและบูรณาการทางปญญาใน       

ทุกดาน 

   3. เปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนมีประสบการณในการใชสื่อแสดงออกที่

หลากหลาย แบบศิลปะจินตทัศน 

   4. เปนกิจกรรมที่คํานึงถึงความแตกตาง คํานึงถึงพัฒนาการเรียนรู และให

ความสําคัญในกระบวนการสรางทัศนคติที่ดีพัฒนาประสบการณทางสุนทรียะพัฒนารสนิยม และ

จินตนาการ 

   5. เปนกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความเปนคนที่สมดุล 

   6. เปนกิจกรรมที่คํานึงถึงความสําคัญจําเปนที่มีลักษณะรวมและเปนกิจกรรมที่

คํานึงถึงลักษณะตางๆ ของชุมชน สังคม ภูมิปญญา และวัฒนธรรมเพ่ือใหพหุศิลปศึกษามีบทบาท

รวมในการพัฒนาสังคมอยางเปนจริงและยั่งยืน 

  สรุป กระบวนการเรียนรูของพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญานั้น ใหความสําคัญตอผูเรียน

ทุกคน ใหความสําคัญตอปญญาความสามารถทั้ง 8 ดาน โดยเชื่อวาปญญาทั้ง 8 ดาน สามารถ

พัฒนาได และการพัฒนาดังกลาวพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญายอมรับความสามารถที่เปนปจจัย

ภายในของผูเรียน และยอมรับปจจัยภายนอกจากการจัดประสบการณและการสรางสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมใหกับผูเรียน 

  3. ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญาไทย (TWAE/Thai Wisdom Arts Education)

คือการศึกษาทางดานพหุศิลปศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับภูมิปญญาไทยทั้งที่สืบทอดมาจากอดีต 

ภูมิปญญาพ้ืนบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญารวมสมัย สามารถนํามาพัฒนาเปน

กระบวนการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยแยกกิจกรรม       

การเรียนรูดังตอไปน้ี 

   1. การแสวงหาความรู ภูมิปญญาไทยจากบุคคล 

   2. การแสวงหาความรู ภูมิปญญาจากเอกสารและบันทึกตางๆ 

   3. การแสวงหาความรู ความเขาใจจากประสบการณตรง 
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   4. การพัฒนาภูมิปญญาไทยใหเหมาะสมและสอดคลองกับปจจุบัน รวมทั้งการ

สรางสรรคขึ้นใหม 

  4. พหุศิลปะเชิงศิลปะสมัยใหม (PMAE/Post – Modem Arts Education) 

  คือ ศิลปะหลังสมัยใหมเปนงานศิลปะที่เกิดขึ้นมาละลายกําแพงกั้นระหวางวัฒนธรรม

ชั้นสูงกับวัฒนธรรมชั้นลาง (High and Low Culture) เชน งานของวอรฮอล (Andy Warhol) งาน

ศิลปะหลังสมัยใหม จะสัมพันธเกี่ยวของกับระดับสังคม และเศรษฐกิจของศิลปนผูสรางงานและเสพ

งานศิลปะที่มีรากฐานมาจากผูบริโภคและสรางขึ้นเพ่ือพวกเขา นอกจากนี้ งานศิลปะหลังสมัยใหม 

เปนงานที่ทําลายตัวกั้นระหวาง High และ Low Arts เปนรูปแบบงานที่ใชสื่อนานาชนิด และละลาย

กฎเกณฑที่เคยยึดถือมา รวมทั้งกฎเกณฑตามแบบของศิลปะสมัยใหม 

  5. พหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ (GCAE / Gifted Child Arts Education) 

  คือบูรณาการแนวคิดทั้งความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป แนวคิดจิตวิทยาศิลปะแนวคิด

เกี่ยวกับสมองและการสรางสรรค แนวคิดสุนทรียศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับพหุปญญา และสรางสรรค

งานศิลปะ จากการเลือกสรรสื่ออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อการแสดงออกจากสภาพการรู

คิดและจินตภาพ เพ่ือสะทองสุนทรียะภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

  สรุปไดวา ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาดังกลาวสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนศิลปศึกษาทุกแขนง รวมถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

 

2.  เอกสารที่เก่ียวกับความความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ 

 ธํารง  อุดมไพจิตรกุล (2546: 73) วา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกและสามารถ

สังเกตเห็นได (Overt Behavior) และเปนปจจัยประเภทหนึ่งที่สะทอนประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร

ที่มีจํากัด  ความพึงพอใจเกิดขึ้นไดเม่ือความตองการไดรับการตอบสนอง ทําใหมีความรูสึกทางบวก

เปนผลใหมีความสุข  เพราะสําเร็จตามที่มุงหวัง 

 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2542) ไดใหความวา ความพึงพอใจเปนทัศนคติ

หรือความรูสึกชอบหรือไมชอบ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับทัศนคติ และเจตคติโดยตรง และทัศนคติน้ันมี

องคประกอบที่สําคัญคือ องคประกอบทางดานความคิด ความเขาใจ (Congritive Component)เปน

สวนที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด  ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  องคประกอบดานอารมณหรือความรูสึก 

(Affective Component) ซ่ึงเปนสวนที่เปนอารมณหรือความรูสึกที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่เขารูและ

เขาใจอยูกอนแลว และองคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรม (behavioral tendency component) 
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ซึ่งจะสงผลตอการเกิดพฤติกรรม ยกตัวอยาง เชน เมื่อกลาววา ฉันชอบทํางานในหลายลักษณะ 

(แสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบ) แตงานของฉันยุงยากสับสนเกินไป (แสดงถึงความคิดความเขาใจ)  

ฉันจึงวางแผนจะหางานใหม (แสดงถึงแนวโนมของพฤติกรรม) เม่ือนําเอาลักษณะทั้งสามมาผสมผสาน

กัน  เปนทัศนคติของบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับงานซึ่งจะสามารถจะทํานายถึงผลกระทบที่จะมีในอนาคตได

ดวย 

 ความพึงพอใจเกิดจากความตองการเปนพ้ืนฐาน  เม่ือความตองการไดรับการตอบสนอง

ทําใหเกิดความพึงพอใจ  หรือเกิดความรูสึกทางบวก  ซ่ึง A.H.Maslow นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได

สรางทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้น  มีสมมติฐานอยู 3 ประการคือ 

 1.  มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลา  ไมมีการสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู 

 2.  ความตองการที่ไดรับการสนองตอบแลวจะไมเปนแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมนั้นอีก

ตอไป  ความตองการที่ยังไมไดรับสนองตอบเทานั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจตอไป 

 3.  ความตองการของคนมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับความสําคัญ 

ในขณะที่ความตองการขั้นต่ําไดรับการสนองตอบแลว ความตองการขั้นสูงก็จะตามมา ทฤษฎีของ

มาสโลว แบงลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับดังน้ี 

  1. ความตองการทางกายภาพ ( physiological needs) เปนความตองการขั้นต่ําสุด  

ตามความคิดของมาสโลวความตองการขั้นนี้เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย ซ่ึงจะขาดเสียมิได

เชน ความตองการอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย  และการพักผอนเปนตน 

  2. ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (safety and security needs) เม่ือมนุษย

ไดรับการสนองตอบในขั้นที่หน่ึงแลว  ความตองการในขั้นที่สองก็จะตามมา  ความตองการในขั้นนี้

จะเปนความตองการในการปองกันตนเองใหพนจากอันตรายและมีความมั่นคง 

  3. ความตองการทางสังคม (social or belongingness needs) เม่ือความตองการทาง

กายภาพและความปลอดภัยไดรับการสนองตอบแลว ความตองการทางสังคมคือ ความตองการที่จะ

อยูรวมกับคนอื่นรวมทั้งตองการที่จะมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น 

  4. ความตอการเกียรติยศชื่อเสียง ( esteem or status needs ) ความตองการขั้นนี้มี

ความเขมขนสูงกวาทางสังคม  คือ  ความตองการมีฐานะเดนเปนที่ยอมรับในสังคม 

  5. ความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุด (selfactualization or self – realization) 

ความตองการขั้นนี้เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ความตองการขั้นนี้จะเกิดขึ้น เม่ือความ

ตองการขั้นที่ต่ํากวาไดรับการสนองตอบจนเปนที่พอใจแลว บุคคลที่มีความตองการในขั้นนี้จึงมีไม

มากนัก 
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 พอสรุปไดวาความพึงพอใจมีสาเหตุมาจากความตองการ  เม่ือความตองการไดรับการ

สนองตอบความพึงพอใจก็จะตามมาในทางบวก  เชนเดียวกับการเรียนการสอนถานักเรียนเกิด

ความเขาใจ  มีความชัดเจนในการเรียนการปฏิบัติ  เม่ือเกิดการปฏิบัติเปนผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย

ก็จะเกิดความพอใจมีความรูสึกในทางบวก  ซ่ึงจะเปนแรงกระตุนที่อยากจะเรียนอยากปฏิบัติดวย

ความพอใจ 

 

3.  เอกสารเกี่ยวกับความรูความเขาใจพื้นฐานในการสอนศิลปะ 

 3.1  กลุมสาระศิลปะ 

 กรมวิชาการ (2544: 1) อธิบายวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระที่มุงเนนการ

สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมีคุณคา 

ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย 

 การเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ การคิดที่เปนเหตุเปนผลถึง

วิธีการทางศิลปะ ความเปนมาของรูปแบบ ภูมิปญญาทองถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรม 

 คุณภาพของผูเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว ผูเรียน

จะมีสภาพจิตใจที่งดงาม มีสุนทรียภาพ มีรสนิยม รักสวยรักงาม รักความเปนระเบียบ มีการรับรู

อยางพินิจพิเคราะห มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค มีความเชื่อม่ันพัฒนาตนเองได และแสดงออก

อยางสรางสรรค มีสมาธิในการทํางาน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ได 

 

 3.2 การจัดการเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะ มีเน้ือหาสาระอยู 3 สาระ คือ ทัศนศิลป ดนตรี และ

นาฏศิลป 

  3.2.1 ทัศนศิลป เนนการเรียนรูดวยการเห็น ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม 

และภาพพิมพ 

  3.2.2 ดนตรี เนนการเรียนรูดานการไดยินไดฟง ไดแก ดนตรีไทย ขับรอง และดนตรี

สากล 

  3.2.3 นาฏศิลป เนนการเรียนรูดวยการเคลื่อนไหว การไดเห็น การไดยิน ไดแก 

นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากล 
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 สรุป การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะโดยผนวก 3 สาระ เขาดวยกัน เพ่ือใหเกิด

การเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

 กรมวิชาการ (2546: 1-3) อธิบายวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะโดยผนวก 3 สาระ เขา

ดวยกัน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการทาง

ศิลปะชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย ดังน้ัน กิจกรรม

ศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรงทั้งดานรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ และ

สังคม ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง และ

แสดงออกในเชิงสรางสรรคพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะการเห็นภาพรวม การสังเกต

รายละเอียด สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ

ได ดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 

 การเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ความคิดที่เปนเหตุเปนผล ถึง

วิธีการทางศิลปะ ความเปนมาของรูปแบบ ภูมิปญญาทองถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรม คนหาวา

ผลงานทางศิลปะสื่อความหมายกับตนเอง คนหาศักยภาพความสนใจสวนตัว ฝกการรับรูการสังเกต

ที่ละเอียดออนอันนําไปสูความรัก เห็นคุณคาและเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ และสิ่งรอบตัว 

พัฒนาเจตคติ สมาธิ รสนิยมสวนตัว มีทักษะ กระบวนการวิธีการแสดงออก การคิดสรางสรรค 

สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม ในบริบทของการสะทอนวัฒนธรรมของ

ตน มีปฏิกิริยาตอบสนองตองานศิลปะ ชวยใหมุมมองและเขาใจโลกทัศนกวางไกล ชวยเสริมความรู 

ความเขาใจ มโนทัศนอ่ืนๆ สะทอนใหเห็นมุมมอง และเขาใจโลกทัศนกวางไกล ชวยเสริมความรู 

ความเขาใจ มโนทัศนดานอ่ืนๆ สะทอนใหเห็นมุมมองของชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกคอรง และความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา ดวยลักษณะธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ การเรียนรูเทคนิค วิธีการทํางาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ ทําให

ผูเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหคิดริเริ่ม สรางสรรค ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ และ

เห็นคุณคา ของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเสริมสราง ใหชีวิตมนุษยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชวยใหมี

จิตใจงดงาม มีสมาธิสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุล อันเปนรากฐานของการพัฒนาชีวิตที่

สมบูรณ เปนการยกระดับคุณภาพชีวิของมนุษยชาติโดยสวนตน และสงผลตอการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของสังคมโดยรวม 

 เม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว ผูเรียนจะมีจิตใจงดงามมี

สุนทรียภาพ รักความสวยงาม ความเปนระเบียบรับรูอยางพินิจพิเคราะห เห็นคุณคาความสําคัญ
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ของศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ 

สามารถคนพบศักยภาพความสนใจของตนเองอันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ

ทางศิลปะ มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรคมีความเชื่อม่ันในตนเอง ไดและแสดงออกอยาง

สรางสรรค มีสมาธิในการทํางาน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข 

 

 3..3   ความหมายของศิลปะ และศิลปศึกษา 

 อุบล ตูจินดา (2532: 2-3) กลาววา ศิลปะ (Art) เปนคําทีมีความหมายกวางและมีนิยามที่

ไมแนนอนตายตัว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูใหคํานิยามที่จะใหคําจํากัดความและทัศนะเกี่ยวกับศิลปะ ที่ศลิปน

นักการศึกษาทางศิลปะ และนักวิจารณศิลปะตางๆ ไดกลาวไวเปนแนวทางหลายแนวทาง คือ 

กิจกรรมของมนุษยที่มีจุดหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ มีทักษะเพื่อ

สรางผลงานขึ้นมา ศิลปะคือ การแสดงออกทางประสบการณและความสามารถของมนุษยในการทํา

สิ่งตางๆ อยางมีความคิดสรางสรรค 

 อารี สุทธิพันธุ (2528: 27) ไดใหนิยามเกี่ยวกับความหมายของคําวา ศิลปะ หมายถึง การ

รูจักเขาใจ ถายทอดธรรมชาติที่เห็น ดวยจินตนาการ และความคิดที่สรางสรรค ดวยความเขาใจ 

เลือกวัสดุที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดรูปทรงใหม ความหมายที่ตกลงนี้ถือตามขบวนการทํางาน และ

ความคิดที่สรางสรรคของมนุษย เพราะความรูสึกครั้งแรกที่มนุษยไดรับจากการเห็นผลงานศิลปะนั้น 

คือความแปลกใหม ของรูปทรง ตอไปจึงรูสึกสนใจวารูปทรงนั้นๆ ทําดวยอะไร มีเรื่องอะไร ทําเพื่อ

อะไร ซ่ึงความรูสึกเหลานี้เปนเสมือนแรงกระตุนใหบังเกิดความนิยมชมชื่นในศิลปะนั้นๆ ได 

 วิชัย  วงษใหญ (2515: 2) กลาววา ศิลปะนั้นชวยใหเราเกิดความรูสึกทางจิตใจทําใหเรา

เกิดความเบิกบานใจได และเปนเรื่องของทางดานจิตวิญญาณไมใชทางวัตถุเพราะวัตถุเสื่อมสลายได 

แตคามรูสึกทางจิตใจนั้นเกี่ยวพันกับทางประสาทที่เปนอยูสวนภายใน คือเปนเรื่องของวิญญาณ 

เพราะฉะนั้นผลงานทางศิลปะจึงเปนเคร่ืองทําใหจิตใจสงบ ไดเชนเดียวกัน ศาสนาซึ่งมีจุดหมาย

เดียวกน เพราะศาสนามุงใหเรามีความสงบสุขทางจิตใจ ทวา เปนทางฝายธรรม แตทางฝายศิลปะ

เปนโลก และเอาทางฝายธรรมเขาไปบวกดวย ความหมายของศิลปะจะเปนเชนไรก็ขึ้นอยูกับ

กาลเวลา สถานที่ ความยึดถือของชุมชนนั้น 

 วิรัตน พิชญไพบูลย (2528: 1) กลาววา ศิลปะเปนผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของ

อารมณ ปญญา และทัศคติ รวมทั้งทักษะความชํานิชํานาญของมนุษย ซ่ึงศิลปะเกิดจากการ

สรางสรรคของมนุษย โดยใชสื่อตางๆ เพ่ือแสดงความปรารถนาออกมาในรูปของจินตนาการซึ่งอาจ
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เหมือนหรือไมเหมือนธรรมชาติก็ได แตตองไมเปนการเลียนแบบรูปรางลักษณะจากธรรมชาติได

โดยตรง ศิลปนจะตองสรางสรรคใสความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปในงานสรางสรรคน้ันดวย พรอมกับ

ใชทักษะทางการชางฝมือเปนอยางสูง 

 จากความหมายดังกลาว จะเห็นวาศิลปะเปนสวนหนึ่งของชีวิตเพราะทุกคนตองอยูใน

สังคม ตองทํางาน มีหนาที่รับผิดชอบ ศิลปะจึงไมใชสิ่งที่ถูกแบงแยกตางหากสําหรับคนกลุมหน่ึง  

คือศิลปนเทานั้น แตเปนสิ่งที่มีคุณคาและจําเปนตอชีวิตของคนทุกคน และคนทุกคนมีศิลปะในการ

แสดงออก และมีความคิดสรางสรรคอยูในตัวมาตั้งแตเด็ก ถาไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหถูกทิศทาง

ความงอกงามก็ยอมเกิดขึ้น คือ 1) สงเสริมความคิดสรางสรรคโดยการสรางสรรคสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้นมา

และพรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีตอสิ่งตางๆ โดยการบูรณาการความคิดเกา และ

ใหมเขาดวยกันเพ่ือแสดงออกใหปรากฏเปนผลงานที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค 2) มีสิทธิเสรีภาพ

ในการแสดงออก ในทางศิลปะเปนรูปแบบอยางตามความสามารถ และศักยภาพของแตละคนที่พึงมี 

ศิลปะจึงเปนขบวนการที่จะชวยพัฒนาบุคคลกระตนใหกลาตัดสินใจที่จะทํา กลาแสดงออก โดยเสนอ

ความคิด และเหตุผลของแตละคน 3) พัฒนาบุคลิกภาพ และเอกลักษณของตนเอง เพ่ือใหเปนที่

ยอมรับของสังคม และสามารถพัฒนาจนเปนเอกลักษณของตนเองได 4) ผลงานทางศิลปะจะชวย

พัฒนาประเทศชาติการเตรียมตัวใหคนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนการเตรียมที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเปนประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต 

 อุบล  ตูจินดา (2532: 3-7 ) กลาววา สําหรับเด็กศิลปะเปนการสรางสรรคงานที่แสดงออก

ถึงความรูสึกนึกคิด เปนการสํารวจตรวจสอบสิ่งตางๆ ที่มาประกอบงานศิลปะช้ีใหเห็นถึงแบบแผน

ของความคิดและความรูสึกสวนตัวของแตละคนโดยเนนความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันมีผลไปสู

บุคลิกลักษณะนิสัยของเด็กตอไปในอนาคต ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาศิลปะของ

เด็กเปนสิ่งที่ทําใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็กโดยตรง ฉะนั้น การแสดงออกทางศิลปะควรไดรับ

การสงเสริมใหเปนไปตามธรรมชาติ ใหสัมพันธกับการเรียนรู และการรับรูจากสภาพแวดลอมรอบตัว 

ซ่ึงศิลปะจะตองไมคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนหลัก แตควรจะคํานึงถึงกระบวนการทํางานศิลปะที่

จะนําไปสูการพัฒนาความเปนมนุษย ใหรูจักเลือกวิชาอยางมีเหตุผล ไดแก 1) ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคที่เปนสวนสัมพันธกับการเรียนรู 2) กระบวนการทํางานของเด็ก จะนําไปสูการพัฒนาการ

ทางดานเจตคติ อันไดแก ความรูสึก อารมณ ความสนใจ ความชอบ คานิยม และรสนิยมที่ดี อันเปน

เปาหมายหลักของวิชาศิลปศึกษา 3.) กระบวนการทํางานของเด็กจะนําไปสูความสามารถในการ

ฝกฝนปฏิบัติ อันเปนผลที่นําไปสูทักษะและความชํานาญซึ่งเปนความสามารถ เฉพาะอยางของเด็ก

ในอนาคตตอไป อันเปนเปาหมายของการสอนศิลปศึกษา 4) กระบวนการทํางานของเด็กจะนําไปสู
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การปลูกฝงเสริมสรางลักษณะนิสัยละเอียดออนรักความสะอาดสวยงาม ทนตอความสกปรกรกรุงรัง

จากสิ่งแวดลอมไมได 

 สรุปการเรียนการสอนในอดีตที่เนนผลสําเร็จของงาน ปจจุบันศิลปะไดเนนกระบวนการ

เปนสําคัญในการเรียนการสอน ซ่ึงผลสําเร็จของชิ้นงานที่ทําเปนสวนหนึ่งเทานั้นของกระบวนการ

ทั้งหมด กระบวนการสามารถทําใหเด็กรูจักและเขาใจการทํางานเปนขั้นตอน รูจักการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน เปนผลใหงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 

 

 3..4  กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 142) กลาววา ถาพิจารณาเกี่ยวกับวิชาที่กําลังสอนนั้นอยางละเอียด 

จะพบวาปญหาหรือองคประกอบพื้นฐานอยู 3 ดาน คือ ผูเรียน เน้ือหาวิชา และผูสอน ซ่ึงปญหาทั้ง 

3 ดานนี้ จะเกี่ยวของกับวิธีการสอนการใชอุปกรณการเรียนการสอนเนื้อหาวิชา และการประเมินผล 

นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังเกี่ยวของกับความเขาใจวุฒิภาวะของเด็ก ความพรอม สิ่งเรา และ

กิจกรรมศิลปะอีกดวย ศิลปะสําหรับเด็ก การใหลงมือสรางสรรคกิจกรรมศิลปะโดยตรง เพ่ือให

ผูเรียนมีทักษะและความสามารถที่จะแกปญหาไดในระดับหน่ึง ยอมมีคาตอการเรียนรูเปนอยางหนึ่ง 

 การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะของเด็กชวยใหเด็กไดทดลองใชวัสดุอุปกรณ รูวิธี และข้ันตอน

การทํางาน กระบวนการทํางาน และการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ยังชวยใหเด็กเกิดคุณคาทางดาน

ประสาทสัมผัส จินตนาการ การแสดงออก การสรางสรรคตางๆ ยอมสงผลใหมีความรูความเขาใจ 

และคามรูสึกตอบรับอยางมีประสิทธิภาพ มีคามคลองตัวในการแสดงความคิด รูจักคิด รูจักแกปญหา 

ลําดับความคิด และตัดสินใจอยางฉับไว เพ่ือใหแสดงออกไดอยางเปนกระบวนการตอเน่ืองมีความ

คิดเห็นเปนตัวของตัวเอง มีความคิดใหมๆ ในการสรางสรรค และดัดแปลง ตกแตง หรือประดิษฐสิ่ง

ตางๆ รูจักตัดทอนสิ่งตางๆ ใหเหลือเพียงสิ่งที่จําเปนคิดวิเคราะห และเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ กิจกรรมสําหรับเด็ก สามารถจัดกิจกรรมศิลปะไดหลายรูปแบบ 

และเนื้อหาโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็ก เพราะเด็กมีความกระตือรือรนที่จะมี

ประสบการณหรือเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา ซ่ึงกิจกรรมสําหรับเด็กพอสรุปไดเปน 4 ลักษณะคือ 

 1. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับเวลาและบริเวณวาง (Time and Space) เชนงานโครงสราง โมบิล

หรือประติมากรรมแขวน ปน แกะสลัก เปนตน 

 2.  กิจกรรที่เกี่ยวของในการรับรูดวยประสารทสัมผัส (Sensory Perception) เชน ภาพปะตดิ 

ภาพพิมพ เขียนภาพดวยนิ้วมือ เปนตน 
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 3.  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประดิษฐคิดคน (Imaginary Invention) เชนเขียนภาพผนัง 

เขียนภาพระบายสี ทําหนากาก พับกระดาษเปนตน 

 4.  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสื่อสารที่มองเห็น (Visual Communication) เชน งานเขียน

ออกแบบ งานโฆษณา งานตกแตง เปนตน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนศิลปะสําหรับเด็กควรคํานึงถึงพฤติกรรมและวุฒิภาวะของเด็ก 

เพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห สังเคราะห รูจักการแกปญหา ลําดับขั้นตอนในการทํางาน

เพ่ือที่จะแสดงออกอยางเปนกระบวนการการเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู การพัฒนาศิลปะสําหรับ

เด็กนั้น ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี ควรศึกษาจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอน พัฒนาการของ

เด็กโดยถือประสบการณตรงใหเด็กเปนสําคัญ การจัดหาวัสดุอุปกรณ และไมควรจัดประสบการณ

โดยกําหนดผลสําเร็จอยางตายตัว เพราจะทําใหเด็กเกิดการปดกั้นทางความคิดสรางสรรคไมกลาคิด 

กลาทํา ควรชี้แนะเปนรายบุคคลเพราะแตละคนมีความแตกตางกัน ควรใหเด็กมีความคิดเห็น 

อภิปราย และพูดคุยในปญหาทั่วไปที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเคารพตอการทํางานและ

ผลงานของเด็ก สรางความภาคภูมิใจใหเกิดแกเด็ก แงที่วา ผลวานชิ้นนั้นเปนฝมือของเด็กเอง ครูไม

ควรแกไขดัดแปลง การชวยเหลืออาจเปนไดเพียงเล็กนอย ในกรณีที่เด็กขอรอง แตวิถีทางที่ดีที่สุด

คือ ยกตัวอยางกวางๆ หลายๆแงมุมพอเปนทางใหเด็กแกปญหาของเขาเอง และสงเสริมใหเด็ก

สามารถทําในสิ่งที่ทําได โดยไมใชวิธีหักโหมทําใหเด็กทําที่ยากเกินไป อยาหวังผลสําเร็จเปนหลัก 

เพราะการเรียนรูเกิดจากการคนควา ทดลองและเลือกสรร ครูตองมีความอดทนที่จะเปนเด็กเรียน

ศิลปะอยางคอยเปนคอยไป และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ 

 สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็กควรคํานึงถึงพฤติกรรมและวุฒิ

ภาวะ รวมถึงจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนการสอน เพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห รูจักการแกปญหา ลําดับขั้นตอนในการทํางานเพื่อจะแสดงออกอยางเปนกระบวนการ

เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูเปนสําคัญ 

 

 3.5  วิธีสอนศิลปศึกษา 

 นวลลออ  ทินานนท (2542: 38-41) กลาววา วิธีการสอนมีความสําคัญสําหรับผูที่เปนครู 

จะตองมีความรู และมีทักษะ เพ่ือที่จะมาใชในกระบวนการถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดรับความรู

ใหกับผูเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี จําเปนตองอาศัยการสอนที่ดีของ

ครู ซ่ึงวิธีสอนมีอยูมากมายหลายวิธี จากในอดีตถึงปจจุบัน การเรียนการสอนไดพัฒนา จนมองเห็น

ความสําคัญของนักเรียน หรือที่เรียกวา เด็กเปนศูนยกลาง นักการศึกษาจึงคิดคนวิธีสอนที่ตอบสนอง
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ตอการแสดงออกของเด็กอยางหลากหลายรวมถึงในวิธีการสอนที่ครูจะตองเขาไปมีบทบาทในการ

เลือกสรรวิธีการสอนใหเหมาะสมตามลักษณะของบทเรียน และมุงใหผูเรียนไดเกิดหลายสิ่งหลายอยาง 

เชนทักษะ ความรู ความคิดสรางสรรค จนถึงการเนนใหนักเรียนไดคิดไดทํา และแกปญหาดวยตนเอง 

วิธีสอนจะไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับ ความมุงหมายวาจะใหไปในทิศทางใด และควรพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 

 1. วิธีสอนขึ้นอยูกับความมุงหมายของบทเรียน โดยปกติแลวความมุงหมายของแตละวิชา

ยอมมีความมุงหมายตางกัน ซ่ึงความตางกันจําแนกได 3 ประการ คือ 

  1.1 ดานพุทธพิสัย หรือสติปญญา (Cognitive Domain) ความมุงหมายดานนี้ มุงหวัง

ใหผูเรียนมีความสามารถทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ การวิเคราะห สังเคราะห คิดหาเหตุผล 

การรูจักสรุปความ 

  1.2 ดานเจตคติ หรืออารมณ และสังคม (Affective Domain) ในดานนี้มุงหวังใหนักเรียน

เปนผูมีความเขาใจในภาวะจิตใจของคน มีพัฒนาการดานอารมณ รูจักที่จะยอมรับหรือปฏิบัติตาม

คานิยมบางอยาง 

  1.3 ดานทักษะพิสัย หรือทางดานรางกาย (Psychomotor Doman) จุดมุงหมายดานนี้

มุงเนนเรื่องการพัฒนาทักษะทางรางกายอันไดแกความคลองแคลว ความชํานาญในการกระทํา 

  วิธีสอนที่ดีจึงตองมุงใหผูเรียนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทั้ง 3 ดาน การดําเนินการในการ

สอนจึงตองมีความแตกตางกัน เพ่ือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตางกัน 

 2. วิธีสอนขึ้นอยูกับความพรอม ในดานสื่อการเรียนการสอน ความพรอมของสื่อการเรียน

การอสอนจะชวยสงเสริมใหวิธีการสอนของครูประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 

 3. วิธีสอนขึ้นอยูกับธรรมชาติของผูเรียน สิ่งสําคัญในการเรียนคือ ตัวผูเรียน การสอน ควร

นําจิตวิทยาตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนเพราะธรรมชาติของเด็ก มีชวงความสนใจสั้น จึงควรใชวิธี

สอนใหเด็กมีสวนรวม 

 4. วิธีสอนขึ้นอยูกับธรรมชาติแหงวิชา หรือบทเรียนในบางวิชา หรือบทเรียนมีธรรมชาติ

เปนวิชาที่ตองการใหผูเรียนทราบถึงกฎเกณฑ ทฤษฎี ในบทเรียนเนนการฝกทักษะหรือบางบทเปน

ใหเกิดทัศนคติ ครูจึงควรพิจารณา เน้ือหาและความมุงหมายของบทเรียนวา ตองการใหเกิดอะไร 

แลวจึงหาวิธีสอนใหเกิดกับบทเรียนนั้น 
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3.6  ประเภทวิธีการสอน 

 วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนควรใชประสบการณ สอนให

เหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงคของบทเรียนนักวิชาการไดจัดประเภทของการสอนไว 3 รูปแบบ

คือ 

  1. วิธีสอนแบบยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher – Centered Method) เปนวิธีสอนที่เนน

บทบาทของครูเปนสวนใหญ ครูเปนผูถายทอดความรู วางแผนการสอน ควบคูเน้ือหาจัดกิจกรรม

โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมนอยมากหรือไมมีเลย วิธีสอนแบบนี้สวนใหญครูจะใชวิธีบรรยาย

ใหเด็กจดเนื้อหาที่สําคัญ หรือกําหนดใหอานหนังสือประกอบ 

  2. วิธีสอนแบบยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child – Centered Method) เปนวิธีสอนที่

เนนบทบาทของนักเรียน ครูใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง ทั้งในลักษณะรวมกันเปน

กลุมหรือรายบุคคล 

  3. วิธีสอนแบบครูและนักเรียนวางแผนรวมกัน (Teacher – Student Planning ) ครู

และนักเรียนจะรวมกัน ในการจัดบทเรียนวางแผนคนควาหาความรู สรุปผลออกมาเปนความรู วิธี

สอนแบบนี้สวนใหญแลวเนนทํางานเปนพวกหมวดหมู ถือเอาความเห็นของกลุมเปนหลัก 

 วิธีสอนแบบตางๆ ที่สามารถนํามาใชในการสอนศิลปะ คือ วิธีสอนศิลปะแบบปกติ วิธีการ

สอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบโครงการ วิธีสอนแบบศึกษานอกสถานที่ วิธีสอนแบบแสดงหาความคิด

รวบยอด วิธีสอนแบบศิลปะวิเคราะห เปนตน 

 สรุป จะเห็นไดวาวิธีสอนมีหลากหลายแบบ แตละแบบมีจุดเดนจุดดอย และบทบาทที่

แตกตางกัน จึงไมมีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด จึงควรผสมผสานแตละวิธีใหเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค 

และบทเรียนเปนหลัก 

 

 3.7  การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนศิลปะ 

 การประเมินผลวิชาศิลปะ คือ การที่ควรตองการทราบวานักเรียนมีความเจริญงอกงามและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากนอยเพียงไร ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม และเปนการชวยใหเด็กได

มองเห็น และเปรียบเทียบการทํางานในปจจุบันและในอดีต และมุงจัดระดับความเจริญงอกงามที่

เกิดขึ้น จากการเรียนและประกอบกิจกรรมวามีความสามารถ ความถนัด และแกไขปรับปรุงในดาน

ใด ซ่ึงเปนผลใหครูไดแกไข และปรับปรุงการสอนใหดีขึ้นอีกประการดวย (อุบล ตูจินดา. 2532: 215) 
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 นวลลออ  ทินานนท (2542: 74) กลาววา ในกระบวนการเรียนการสอน เม่ือตั้งจุดมุงหมาย

การศึกษา เพ่ือเปนสิ่งคาดหวังใหผูเรียนไดมีความรู ความสามารถตลอดจนดานทัศนคติ ในเรื่อง

ตางๆ จะตองมีการตรวจสอบดูวาผูเรียนมีความรู ความสามารถ หรือไมเพียงใด บรรลุจุดประสงค

ที่ตั้งไวหรือไมจึงตองมีการตรวจสอบผลนั้น ดวยการวัดผลประเมินผลน่ันเอง 

 พีระพงษ  กุลพิศาล ( 2546: 172 – 174) กลาววา วิชาศิลปศึกษานับวาเปนวิชาที่ยุงยาก

แกการวัดผลมากโดยเฉพาะการวัดผลจากผลงานศิลปะของเด็กสมัยกอนครูศิลปะจะมุงวัดผลจาก

ผลงานที่ทําสําเร็จเทานั้นไมไดสนใจการพัฒนาการดานอ่ืน ๆ ของเด็กเลย นอกจากนั้นสิ่งที่ครูศิลปะ

สมัยกอนนิยมทํากันมากก็คือ นําผลงานเด็กมาเปรียบเทียบในลักษณะแขงขันกัน แลวใหคะแนน 

การวัดผลเชนนี้ ชี้ใหเห็นถึงความหางเหินระหวางครูกับเด็ก ความจริงแลวจุดสําคัญของการวัดผล

ทางดานศิลปะ ควรอยูบนพ้ืนฐานความคิดวา เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นกวาครั้งกอนหรือไม พัฒนาการ

ดังกลาวนั้น ไมสามารถดูไดจากผลงานที่ทําสําเร็จเพียงอยางเดียว แตตองดูจากระหวางชวงเวลาที่

เด็กกําลังทํางานดวย โดยตองไมนําเด็กไปเปรียบกับเด็กคนอื่น หรือแขงขันกับคนอื่น เด็กตอง

แขงขันกับตัวเอง ดังน้ัน การวัดผลและประเมินผลวิธีน้ี จําเปนตองใชความระมัดระวังและใกลชิดกับ

เด็กอยางเพียงพอ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของเขาอยูตลอดเวลาและกอนการวัดผลหรือประเมินผล 

 วิบูลย จันทรแยม (2531: 24) กลาววา การศึกษาในแขนงใดก็ตาม ถาดําเนินการสอนไป

โดยไมไดประเมินผลสิ่งที่ทําไปแลวน้ัน เราจะไมสามารถทราบไดวาที่ลงมือกระทํานั้น ควรปรับปรุง

แกไขหรือไม หรือมีขอบกพรองที่ควรจะเพิ่มเติม การวัดผลจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะชวย

สะทอนความกาวหนาของวิชานั้นๆซึ่งรวมทั้งครูผูสอน หลักสูตร กิจกรรม และความสําเร็จของ

ผูเรียน วิบูล จันทรแยม (อารี สุทธิพันธุ. 2515: 183; อางอิงจาก วิบูล  จันทรแยม. 2531: 25-26) วา 

ในเรื่องการวัดผล และประเมินผลน้ัน พอสรุปความหมายไดดังน้ี 

 

  3.7.1 การวัดผล (Measurement) 

  หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือปริมาณ แทนคุณลักษณะของสิ่งหน่ึงหรือแทน

พฤติกรรมหรือสมรรถภาพของบุคคล โดยใชเครื่องมือชวยในการวัดและผลของการวัดจะออกมาเปน

ตัวเลขหรือคะแนนวา มีจํานวนหรือปริมาณเทาใด สวนการประเมิน (Evaluation) น้ัน หมายถึง กระยวน

การในการตัดสินใจ หรือวินิจฉัย เพ่ือตีราคา หรือสรุปคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือพฤติกรรม

ของคนใดคนหนึ่งอยางมีหลักเกณฑโดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดจากการวัดผล 

  อุบล ตูจินดา (2532: 215) กลาววา การประเมินผลวิชาศิลปะก็คือ การที่ครูตองการ

ทราบวา นักเรียนคนไหน เรียนรูเรื่องหรือไมเรียนแลวเจริญงอกงามและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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นอยเพียงไร สมดังจุดมุงหมายที่ตั้งไว คือ หลักสูตร และจุดประสงคการสอนหรือไม เพราะศิลปะ

เปนเรื่องของแตละบุคคล ดังน้ันการประเมินผลคือ การชวยใหเด็กมองเห็น สามารถเปรียบผลงานใน

อดีตถึงปจจุบัน จึงเปนการสงเสริมเด็กในดานการพัฒนาการเปนอยางดี นักเรียนจะไดทราบวา

ตนเองมีความสามารถหาทางปรับปรุงแกไข ปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ตามวัตถุประสงคของ

การศึกษาได ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการประเมินผล ทางศิลปะดังน้ี 

  1. เพ่ือเปนการวัดพื้นฐานความรูของนักเรียน กอนทําการสอน 

  2. การประเมินผลเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการเรียนรู เปนตัวกระตุนและแรงจูงใจที่

จะใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูมากขึ้น 

  3. เพ่ือวนิิจฉัยวา บทเรียนตอนใดยากและเปนปญหาแตนักเรียน 

  4. เพ่ือดูความรูความสามารถของนักเรียนเปนดานๆ วามีจุดเดน จุดดอยตรงไหน จะ

ไดแกปญหาตรงจุด 

  5. เพ่ือศึกษาวา การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม 

  6. เพ่ือรูวานักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน หรือสถานการณอยางมี

ประสิทธิภาพเพียงใด 

  7. เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอ หรือทราบความถนัดของนักเรียนระหวางเรียน 

  3.7.2  การประเมินผล 

  การเรียนวิชาศิลปะที่สําคัญคือ การวัดพัฒนาการเรียนของนักเรียน ในดานการสรางสรรค

สุนทรียภาพ การรับรู อารมณ สติปญญา สังคมและการวัดพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอนใน

ดานความรู ความเขาใจ ความคิด ความนิยมในศิลปะ ทัศนคติ ทักษะและการนําไปใชดังน้ีคือ 

    3.7.2.1 การวัดพัฒนาการที่เกิดจาการเรียนการสอน ซ่ึงแบงออกเปน 6 อยาง

คือ 

     3.7.2.1.1 พัฒนาการทางดานการสรางสรรค สามารถคิดดัดแปลง

แกปญหาทําสิ่งตางๆ ไดดีมีคุณคามากกวาเดิมได 

     3.7.2.1.2 พัฒนาการทางสุนทรียภาพ สามารถรูและเขาใจในคุณคา

ทางศิลปะอยางมีหลักเกณฑ นักเรียนแสดงออกโดยสามารถเขาใจ และนิยมในศิลปะ วัดผลไดโดย

การทดสอบการสังเกต สัมภาษณ และแบบสํารวจ 

     3.7.2.1.3 พัฒนาการทางการเรียนรู สามารถสังเกต เขาใจในงาน

ถูกตองตามหลักศิลปะนักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายการใหเหตุผลในความงามอยางถูกตอง การ

จัดความสามารถในงานที่ทําได โดยการทดสอบ สังเกต การสัมภาษณ 
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     3.7.2.1.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา มีความสามารถในดานตางๆ

สามารถจําไดรายละเอียดถูกตอง การแสดงออกโดยการแกปญหาไดดี การวัดโดยการสังเกต การ

ทดสอบและการสัมภาษณ 

     3.7.2.1.5 พัฒนาการทางดานอารมณ มีความสามารถแสดงออกอยาง

อิสระและควบคุมอารมณได มีความมั่นใจในการทํางาน พัฒนาการทางดานอารมณ สุขภาพจิต 

บุคลิกภาพ การแสดงออกโดยการทํางานไดอยางสุขุมเปนระเบียบการวัดผลทําไดโดยการสังเกต 

การสัมภาษณ 

     3.7.2.1.6 พัฒนาการทางกาย มีความสามารถในการปฏิบัติทางศิลปะ

ใชเครื่องมือและอุปกรณไดอยางคลองแคลวม่ันคง ไมเปนอันตราย มีความแนนอนและแมนยําในการ

ทํางาน การแสดงออกโดยการปฏิบัติและการเคลื่อนไหวการจัดโดยการสังเกต การสัมภาษณและ

การทดสอบ 

    3.7.2.2 การวัดพฤติกรรม ชวยใหครูเขาใจนักเรียน และสามารถนํามาใชในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาศิลปะใหไดผล ตามวัตถุประสงคในการศึกษา คือ 

     3.7.2.2.1 ในดานความรู สามารถทราบและจําเรื่องราวของประสบการณ

ที่ไดรวมทั้งประสบการณที่สัมพันธไดอยางถูกตอง แสดงออกโดยการระลึกถายทอด สามารถวัดได

โดยการทดสอบ การสัมภาษณ การสังเกต 

     3.7.2.2.2 ในดานความเขาใจ สามารถเขาใจในคุณคา และหลักการ

ของศิลปะจนประเมินผลงานได การแสดงออกโดยการอภิปราย การวัดโดยการทดสอบ การสังเกต 

และการสัมภาษณ 

     3.7.2.2.3 ในดานความคิดและการออกแบบ สามารถแกปญหาโดยการ

ออกแบบการใชเหตุผลและสรุปผลการตีความ สามารถวัดไดโดยการทดสอบการสังเกต และการ

แสดงความคิดเห็น 

     3.7.2.2.4 ศิลปะนิยม มีความรูความเขาใจในคุณคา และความสําคัญ

ของงานแสดงออกโดยการอธิบายนิยาม สามารถวัดไดโดยการสัมภาษณ สังเกต การทดสอบ การ

จัดอันดับคุณภาพ 

          3.7.2.2.5 ทัศนคติและความสนใจ มีความนิยมและสนใจ ที่จะปฏิบัติ

ความเชื่อเขารวมกิจกรรมอยางสุขใจ สามารถวัดได โดยการสังเกต และจัดอันดับคุณภาพ 
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     3.7.2.2.6 ทักษะและการนําไปใช มีความสามารถในการใชวัสดุ และ

เครื่องมือใหถูกตอง สามารถสรางสรรคงานไดรวดเร็วและประหยัด แสดงออกโดยการปฏิบัติตน การ

ใชวัสดุเครื่องมือการแกปญหา และการนําไปใชวัดโดยการสังเกต 

    การวัดผลวิชาศิลปะ ครูควรอธิบายวิธีการใหคะแนนใหนักเรียนเขาใจ โดยเฉพาะ

การวัดความรู ทักษะ และการนําไปใช เพื่อนักเรียนจะไดมองเห็นมาตรฐานที่วางไวอยางชัดเจน

สามารถนํามาปรับปรุงแกไข 

  3.7.3 วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลวิชาศิลปะ 

  อุบล ตูจินดา (2532: 219) การประเมินผลความเจริญงอกงามทางศิลปะของนักเรียนมี

เทคนิคและวิธีตางๆ หลายประการเชน 

  1. การประเมินผลตัวเอง (Self Evaluation) เชน การสังเกตผลงานของตัวเอง จะชวย

ใหนักเรียนรูจักควบคุม มีวินัยในตนเอง และรูจักพิจารณาไตรตรองในผลงาน 

  2. การประเมินผลงานครู (Teacher Evaluation) ครูอาจจะใชวิธีการหลายๆ อยาง 

เพ่ือรวบรวมขอมูลความกาวหนาของนักเรียน เชน การสังเกต การวัดผลงาน และการใชแบบทดสอบ 

ฯลฯ 

  3. กระบวนการสังเกต (Observation Procedures) ครูจะรวบรวมพฤติกรรมของนักเรียน 

เชน สังเกตพฤติกรรมขณะที่สอนเปนการสังเกตการณทํางานของนักเรียนในแงมุมตางๆ เชนการ

เลือก และการใชเครื่องมือ การเอาใจใส การตั้งใจทํางาน การรวมมือกันทํางาน การควบคุมอารมณ 

การสังเกตพฤติกรรมหลังการสอน เชน การสังเกตการณแสดงออก และความเปนไปของนักเรียน

หลังจากการเรียนแลว 

  4. ระเบียนสะสม (Anecdotal Records) ครูอาจใชวิธีจดบันทึก เชนบันทึกพฤติกรรม

ที่มองเห็น และตีความหมายพฤติกรรมนั้นๆ  

  5. ตารางตรวจสอบ (Check Lists) ในฐานะที่เปนครู ควรมีตารางในการสังเกตพฤติกรรม 

และกระบวนการทํางานโดยกําหนดคะแนนในพฤติกรรมแตละขอ และสามารถนําคะแนนจากพฤติกรรม

น้ันมาเปนเครื่องมือในการตัดสินผลครั้งสุดทายได 

  สรุปไดวา เครื่องมือในการประเมินผลวิชาศิลปะนั้น ควรมีองคประกอบหลายอยางที่จะ

ชวยใหการประเมินผลมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวยครู ผูเปนผูสรางสถานการณ ควบคุมนักเรียน

และเครื่องมืออยางอ่ืน เชนแบบสังเกต แบบตารางการตรวจสอบตางๆ หรือแมกระทั่งการจดบันทึก

แบบฉับพลันในสถานการณทุกขณะที่ดําเนินการแลว นํามาประมวลเรียบเรียง เพ่ือตัดสินผลที่เกิดขึ้น

จากการอางอิงขององคประกอบดังกลาว และเพิ่มความเชื่อม่ัน ในการประเมินน้ันๆ ดวย 
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4.   เอกสารเกี่ยวกับความรูความเขาใจพื้นฐานดานทัศนศิลป 

 กรมวิชาการ (2538: 10-12) ไดใหความหมายของทัศนศิลป (Visual Art) หมายถึง ศิลปะ

ที่มองเห็น เปนศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู และชื่นชมความงามไดดวยตา และสงผลกระทบไปสูสมอง

และจิตใจ ทัศนศิลปเปนสวนหนึ่งของ วิจิตรศิลป (Fine Art) ซ่ึงเปนศิลปะที่สนองความตองการดาน

อารมณ จิตใจ ทัศนศิลปแบงออกเปน 3 ประเภท 

 1. จิตรกรรม หมายถึง การวาดภาพระบายสี หรือการแสดงออกบนพื้นระนาบ ราบเรียบ 

เชน กระดาษ ไมอัด ผนังปูน ฯลฯ มีสถานะ 2 มิติ มีความกวาง ยาว  

 2. ประติมากรรม หมายถึง การปนและแกะสลัก มีลักษณะเปนงาน 3 มิติ คือ มีความกวาง 

ยาวและหนา หรือสูง คําวา ประติมากรรม เขียนอีกแบบหนึ่งคือ ประติมากรรม หมายถึง การปน 

แกะสลักเกี่ยวกับพุทธศาสนา ไดแก พระพุทธรูป 

 3. สถาปตยกรรม หมายถึง การออกแบบกอสราง อาคารบานเรือน สะพาน ทางดวน ฯลฯ 

เปนงานศิลปะ 3 มิติ ที่ตองการรองรับนํ้าหนักสําหรับการอยูอาศัย หรือใชงานจึงเปนงานที่เกี่ยวกับ

โครงสราง สถาปตยกรรมที่เปนผลงานดานวิจิตรศิลป มุงสนองความตองการ ดานอารมณ และจิตใจ 

ไดแก วัด เจดีย โบสถ วิหาร ประมิด ฯลฯ 

 สุชาติ เถาทอง (2538: 25) ไดกลาววา ทัศนศิลป เปนศัพทที่ไดรับการบัญญัติขึ้นไวใน

วงการศิลปะของประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 ปที่ผานมา โดยแปลความหมายมาจากภาษาอังกฤษ

วา Visual Art จุดมุงหมายสําคัญของการกําหนดความหมายก็คือ  ตองการจะแยกลักษณะการรับรู

ของมนุษยเกี่ยวกับศิลปะเพราะแตเดิมเรื่องของศิลปะจะเกี่ยวของกับวิจิตรศิลป (Fine Art) หรือศาสตร

ทางดานความงามแทบทั้งสิ้น ทัศนศิลปเปนคําที่ใชกันอยูในแวดวงศิลปะมีความหมายวา ศิลปะที่สื่อ

ความหมาย วา ศิลปะที่สื่อความหมาย และรับรูไดดวยการมองเห็น ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปตยกรรม และภาพพิมพ 

 อารี สุทธิพันธุ (2543: 45) กลาววา ทัศนศิลป (Visual Arts) เปนคําที่เพ่ิงนํามาใชกันใน

วงการศิลปะปจจุบันเม่ือไมกี่ปมานี้เอง ความเปนมาของคํานี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุมศิลปน เบาเฮาส 

ของเยอรมนีตั้งสถาบันเบาเฮาสขึ้น ค.ศ. 1919 และตั้งไดไมนานก็ตองแยกยายกันไปในประเทศตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งยายไปอยูประเทศอเมริกามากที่สุดและไดตั้งสถาบันทางศิลปะใหมขึ้นที่นครชิคาโก 

ชื่อวา Institute of design โดย โมโฮลี นาจ (Moholy Nagy) และโมโฮลี นาจ ผูนี้เอง ไดพยายาม

ทบทวนจุดยืนทางศิลปะใหม ตามแนวทางของศิลปะที่มีพ้ืนฐานจากความเขาของการมองเห็น การ

สัมผัส การไดยิน และการไดกลิ่น (Sight , Touch, sound and Smell) ซ่ึงทําใหศิลปะมีลักษณะเปน

เหตุเปนผล และเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น 
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 ทัศนศิลป หรือ (Visual Arts) ยังไมเปนที่นิยม เพราะยังมีคูแขง คือศิลปะรูปทรง (Plastic 

Art) เขามาพัวพันดวย กอความเขาใจสับสน พวกที่ยึดม่ันความรูสึกก็มักจะใชทัศนศิลป พวกที่ถือ

ตามความสําคัญของวัตถุ ก็มักจะใชศิลปะรูปทรง ดังน้ัน ในปจจุบันจึงยังมีใชกันทั้ง Visual Art และ

Plastic Artอยางไรก็ดี หลักจากไดมีการวิจัยคนควากันอยางจริงจัง เกี่ยวกับเรื่องการรับรูดังกลาว

แลว คําวา ทัศนศิลป ดูเหมือนวาจะมีนํ้าหนักดีกวา การเรียกชื่อคําดังกลาวนี้ สรุปไดวา 

 1. เม่ือเรียกผลงานระยะแรก เรียกกันวา งานชาง (Useful Art) เรียกตามประโยชน 

 2. ผลงานระยะตอมาเรียกวา วจิิตรศิลป (Fine Art) เรียกตามความงามและตามแขนงวชิาชีพ 

(Professional classification) 

 3. ผลงานในระยะหลัง เรียกวา ทัศนศิลป คือ ศิลปะรูปทรง (Visual และ Plastic Art) 

เรียกกันตามรับรูและคุณสมบัติของวัสดุตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีการแบงเปนประยุกตศิลป หรือ

ศิลปะประยุกตอีกดวย ดังนั้น ความหมายของทัศนศิลป จึงหมายความถึง ผลงานที่มนุษยสรางขึ้น 

ใหเห็นเปนรูปทรงสองมิติ และสามมิติ มีเนื้อที่บริเวณวางตามปริมาณของการรับรู มีลักษณะเปน

สองมิติ และสามมิติ และที่สําคัญคือมองเห็นได 

  ทัศนศิลป แบงไดเปนแขนงตางๆ 3 แขนงคือ 

  ทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม 

 อารี  สุทธิพันธุ (2528: 39) กลาววา ทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม คือ ผลงานทางการขีดเขียน 

ระบายดวยสีชนิดตางๆ ดวยวิธีการตาง ๆ มีลักษณะสองมิติ คือ กวาง และยาว สําหรับมิติที่ 3 คือ 

ความตื้นลึกนั้นอยูที่ความรูสึกของผูดู ผูพบเห็น 

 สุชาติ เถาทอง(2536: 110) กลาววา จิตรกรรม หมายถึง การเขียนภาพระบายสีจึงมีความสําคัญ

ในงานจิตกรรมมาก สีสามารถสรางลักษณะพิเศษของภาพ สีใหความรูสึกใหความหมาย หรือใชเปน

สัญลักษณสีนํ้าใหความรูสึกโปรงใส ความสดใส สีนํ้ามันทึบแสงและการเขียนภาพลักษณะอื่นๆ ก็

สามารถถายทอกแสดงคุณสมบัติ และเอกลักษณของสีแตละชนิดได 

 จิตรกรรมโดยทั่วไปจะถายทอดลงบนระนาบรองรับที่เปน 2 มิติ คือ ความกวาง และความ

ยาว เพ่ือใหเกิดภาพ สามมิติ ซ่ึงเปนมิติลวง (Pictorial Space) การสรางมิติของจิตรกรรมเกิดขึ้น

จากการจัดองคประกอบของทัศนธาตุ ไดแก เสน สี รูปราง รูปทรง ผิวและน้ําหนัก มิติที่ 3 เปน

ความรูสึกที่รับรูจาก การมองเห็นภาพใกล และไกลบนระนาบรองรับไมใชความลึกหรือระยะที่แทจริง 

 ดังนั้น ถาจะสรุปความหมายของจิตรกรรมในเงื่อนไขที่กลาวมาขางตน จึงหมายถึงภาพที่

เขียนดวยสีทั้งสีเดียว และหลายสี ศิลปนบางทานอาจจะระบายสีเลยแลวแตความถนัด และ

ความรูสึกของแตละบุคคลเกี่ยวกับงานนั้นๆ รวมเรียกวา จิตรกรรม 
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 ทัศนศิลปแขนงประติมากรรม 

 ความหมายของประติมากรรม คําวา ประติมากรรม มีผูใหความหมายไวดังตอไปน้ี 

 อารี สุทธิพันธุ (2528: 41) กลาววา ประติมากรรมเปนทัศนศิลปแขนงหนึ่งเกี่ยวของกับ

การสรางสรรค รูปที่มองเห็น (Visual Form) มีลักษณะเปนสามมิติ คือมีความกวาง ความยาว และ

ความหนา หรือความสูง ประติมากรรมทําดวยวัสดุที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงได (Plasticity) ซ่ึงบางทีก็

เรียกวาพลาสติกอารต (Plastic Art)ประติมากรรมมีวิธีทําไดหลายวิธี เชน แกะสลัก วิธีปน วิธีหลอ 

วิธีถอดแมพิมพ และวิธีเชื่อม เปนตน 

 พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 59) กลาววา ประติมากรรม คือสื่อทางสุนทรียภาพ 3 มิติ มีทั้ง

รูปแบบที่เปนนามธรรม และรูปแบบที่เหมือนธรรมชาติ หรือสิ่งที่เราเคยคุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวคิด 

ในการสรางสรรคของประติมากรแตละคน ดวยความเปน 3 มิติ ผลวานประติมากรรมมีรูปลักษณะ

ตางๆ กัน อาจจะมีลักษณะเปนภาพลอยตัวเปนภาพนูน หรือเปนเสนก็ได ประติมากรรมลอยตัว

จัดเปนประติมากรรมที่มีความเปน 3 มิติสมบูรณแบบที่สุด เปนตน 

 คําวา ประติมากรรม ในภาษาไทยเราเขียนได 2 แบบ คือ ประติมากรรมและปฎิมากรรมที่

ใหความหมายแตกตางกัน ประติมากรรมหมายถึง รูปปนทั่วไป เชน รูปคน รูปสัตว ฯลฯ สวน

ปฏิมากรรม หมายถึง รูปปนที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะ เชน รูปปนพระพุทธรูป สําหรับผูทําหรือ

ศิลปนก็เรียกวา ปฏิมากรตามลําดับ 

 ทัศนศิลปแขนงสถาปตยกรรม 

 ความหมายของสถาปตยกรรม คําวา สถาปตยกรรม (Architecture) พจนานุกรมศัพท

ศิลปะของราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา ศิลปะและวิทยาการแหงการกอสราง ซ่ึงอธิบาย

อีกนัยหน่ึงไดวาเปนการจัดวาง 3 มิติ (Three – Dimensional Space) เพ่ือสนองความตองการของ

มนุษยทั้งทางรางกายและทางจิตใจ (ศิริลักษณ ไทยดี. 256: 19) 

 พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 65) กลาววา เรามักจะเขาใจ และใหความหมายของสถาปตยกรรม

เพ่ืออธิบายลักษณะรวมๆอยูเสมอวา เปนศิลปะแหงการสรางรมเงาที่ใชในที่น้ีเปนความหมายกวางๆ

เทานั้น เพราะตางรูกันดีวา มีสถาปตยกรรมตาง ๆ มากมายหลายชนิดที่ไมสามารถใชเปนที่บังรมเงา

ได หรือแมแตจะกันแดดกันฝนก็ยังไมได ความหมายของสถาปตยกรรมจึงมีมากกวาความเปนอาคาร 

ดังน้ันเราจึงสามารถพิจารณาใหความหมายของสถาปตยกรรมไดอยางกวางๆ วา หมายถึง ศิลปะ

แหงการสรางรมเงาสําหรับกายและใจใหแกมนุษย หรืออีกความหมายหนึ่ง สถาปตยกรรมก็คือ การ

ออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ เพ่ือใชใหเปนประโยชนเปนสําคัญ 
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5.   เอกสารเกี่ยวกับการวาดเขียน 

 ความหมายของการวาดเขียน 

 มีนักวิชาการใหคําอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการวาดเขียนไวหลายลักษณะ เชน 

 นงนารถ เมินทุกข (2534: คํานํา) กลาววา วิชาวาดเขียนเปนพ้ืนฐานสําคัญของงานศิลปะ

ทุกแขนง การเรียนการสอนมักจะเริ่มตนดวยการศึกษาวิชาวาดเขียนเสียกอน 

 ประสพ  ลี้เหมือดภัย (2541: 1) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวาดเขียนวา วาดเขียน (Drawing) 

ถูกใชเปนเครื่องมือในการถายทอดความคิดใหเปนภาพเขียนที่มองเห็นเปนรูปราง รูปทรง เพ่ือการ

สรางสรรคและแกไขขอบกพรองทางความคิดที่ไดเห็น ไมวาการสรางสรรควัตถุและสิ่งของนั้นๆ จะ

เพ่ือประโยชนใชสอยทางกายภาพหรือเพ่ือความสุขทางดานจิตใจ ก็ตามตองสอดคลองกับทัศนศิลป

ทุกแขนงในฐานะที่เปนพ้ืนฐานของวิชาเหลานั้น แมแตงานอุตสาหกรรม งานหัตถกรรม งานวิทยาศาสตร 

และอ่ืนๆ  

 เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ (2544: 3) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการวาดเขียนวา 

การวาดใหเปนรูปภาพตางๆ บนพ้ืนระนาบ กระดาษ แผนไม ฯลฯ เปนกระบวนการแรกของการ

เริ่มตนทํางาน จิตรกรรม ประติมากรรม หรือสถาปตยกรรม และเปนการออกแบบสําหรับงานศิลปะ

ทุกประเภทเปนงานวิจิตรศิลปที่มีคุณคาดวยตัวมันเอง โดยสามารถสรางขึ้นไดดวยกลวิธีตางๆ  

 โกศล พิณกุล (2541: 3) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการวาดเขียนวา เราใชคําวา Drawing ใน

ความหมายลักษณะตางๆ เชน 

 Drawing ในความหมายของการวาดเสน 

 Drawing ในความหมายของการวาดเขียน 

 Drawing ในความหมายของการลากเสน 

 Drawing ในความหมายของการวาดภาพลายเสน 

 Drawing ในความหมายของการใชเสน ลาก ขูด ขีด เขียน 

 เม่ือความหมายของคําวา Drawing มีหลายลักษณะดังกลาว เพ่ือความเขาใจใหตรงกันใน

ที่น้ีขอใหเขาใจวา Drawing คือ การวาดดวยเสน ทั้งน้ีเพราะมีความเชื่อวาเม่ือจะลากเสน (To Draw) 

เราสามารถสรางรูปตางๆ ไดดวยเสน (A line can be many things) 

 อภิศักดิ์  บุญเลิศ (2541: 23) กลาววา การวาดเขียน คือ ผลงานการสรางสรรคของมนุษย 

โดยการวาดหรือการเขียน เครื่องมือลงบนพื้นระนาบ รองรับ ดวยวิธีการขีดเขียน ปาด ระบาย ฯลฯ 
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 สุชาติ เถาทอง (2536: 6) กลาววา ความสัมพันธระหวางวาดเสน กับจิตรกรรม มีความ

สอดคลองกันเปนอยางมาก จนบางครั้งไมสามารถแยกออกจากกันไดชัดเจน เพราะมีเทคนิคบาง

ประการรวมกัน เชน การปาย การเขียน การระบาย เปนตน 

 ศิลปนสวนใหญ ใชเทคนิคการวาดเขียนเปนโครงรางของภาพกอนหลัง จึงลงสีหรือระบาย

สีเปนภาพจิตกรรมภายหลัง 

 อารี สุทธิพันธุ (2538: 44) ไดกลาวถึงการวาดภาพเขียนและการระบายสีวา ผูที่จะระบาย

สีไดดี จะตองมีพ้ืนฐานจากการวาดเขียนดีมากอน และทั้งการวาดเขียนและการระบายสีสามารถแยก

ออกจากกันไดเลย ความเชื่อน้ีสวนหนึ่งพอรับฟงได แตถาสอบทานและทบทวนอยางรอบคอบ

เกี่ยวกับการวาดเขียนและการระบายสีแลวจะตองมีความเห็นขัดแยงกับความเชื่อน้ี เพราะเริ่มตั้งแต

ซ่ึงที่เรียกการวาดเขียนและการระบายสี ก็แสดงวากิจกรรมทางศิลปะทั้งสองตางกัน (Drawing 

Painting) ในการใชคําและภาษาสําหรับทางดานความหมายและความเขาใจดูเหมือนวาเปนเสรีภาพ

เฉพาะบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็นตอความเชื่อดังกลาว จริงอยูการที่เชื่อวาถาพื้นฐานการวาด

ภาพเขียนดี ยอมสงผลใหการระบายสีตามไปดวย เปนความเชื่อในประเด็นของทักษะและวิธีการ ถา

เรียกตามนักจิตวิทยาเขาใจก็กลาวไดวา  เปนการถายโยงทักษะจากการฝกฝนกิจกรรมหนึ่งไปยัง

กิจกรรมหนึ่ง (Transfer of Training) ซ่ึงมีโอกาสเปนไปได เพราะกิจกรรมทั้งสองเกิดขึ้นจากการใช

มือเหมือนกัน หากพิจารณาดานวัสดุและเครื่องมือที่ใชสําหรับกิจกรรมทั้งสองซึ่งไมเหมือนกันทั้ง

รูปราง หนาที่ใชสอยและกระบวนการกระทําก็จะพบวา ความเชื่อปราศจากการสอบทานอยางสุมลึก 

เพียงถือดานการกระทําที่ใชมือแลวสรุปเพ่ือปลอบใจเทานั้นเอง 

 สรุปการวาดเขียนเปนพ้ืนฐานของงานศิลปะทุกชนิด โดยเริ่มจากการเขียนรูปรางรูปทรง

กอนเพื่อวางแปลนในการสรางมโนทัศนในงานศิลปะ ซ่ึงทุกขั้นตอนตองผานการทดลองเพื่อหา

ผลสรุปเกิดเปนหลักการและเหตุผลทางดานทฤษฎีศิลปะ แลวนํามาพัฒนางานเขียนและจิตรกรรมสี

นํ้าตอไป 

 

6.  เอกสารทางทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียงของ 

 การรับรู ( perception) วิรุณ  ตั้งเจริญ ( 2547: 124 – 141 ) การรับรูเกี่ยวของทั้งกับผู

สรางสรรคและผูชื่นชม  ยอมสงผลไปสูการพัฒนางานศิลปะและการชื่นชม  เม่ือเรารับรูปรากฏการณ

ตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เราสรางภาพขึ้นในความคิดหรือในสมอง  แลวตีความแลว

นําเสนอเปนผลงานศิลปะ  กลไกสมองสามารถสรางภาพหรือปรับภาพใหหลายลักษณะ 
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 1. จินตภาพ (image)  

 2. สัญลักษณ (symbol or metaphor) 

 3. กระสวนเกสตอลท (gestalt’s pattern) 

 4. แบบอารมณ (emotional mode) 

 5. เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร (scientific reason) 

 6. แรงกระตุนจิตใตสํานึก (subconsciousness) 

 7. รูปแบบความคิด (conceptual form) 

 ซ่ึงภาพในสมองเหลานี้  ศิลปนสามารถตีความและนําเสนอเปนผลงานศิลปะไดหลากหลาย

ลักษณะ 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาของกลุมเกสตอลท (Gestaltism Psychology) 

 เกสตอลท (Gestaltism หรือ Gestalt Psychology) (กันยา สุวรรณแสง. 2532: 41- 42) 

การรับรูไดเขาไปเกี่ยวของกับกลุมจิตวิทยาเกสตัลทอยางมาก  ซ่ึงนักจิตวิทยาพวกนี้ไดรับอิทธิพล

มาจาก St. Thomas ที่เชื่อวาวิญญาณเปนรูปของสวนรวมเปนหน่ึงแบงแยกตอไปไมได กลุมน้ี

เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน เม่ือราวๆ ค.ศ. 1912 เปนระยะเวลาใกลเคียงกับกลุมพฤติกรรมนิยม  ซ่ึง

กําลังแพรหลายในสหรัฐอเมริกา สวนกลุมเกสตอลทเกิดในเยอรมัน โดยเริ่มจากคณาจารยจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเบอรลิน Max Wertheimer (1880 – 1943) เปนผูนํากลุมไดทําการทดลองตามแนวนั้น

แลวบันทึกผลรวบรวมไวในหนังสือ Mentality of Apes จนรูจักแพรหลายทั่วโลก  หลังจากทฤษฎีน้ี

ซบเซาเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และเริ่มมาแพรหลายในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลังสงคราม  ซ่ึงตอมา 

Kurt Lewin (1890 – 1947) นําทฤษฎี Gestalt มาปรับปรุงดัดแปลง  ทฤษฎีน้ีมีชื่อใหมในระยะหลัง

วา Field Theory (ทฤษฎีสนาม) จิตวิทยาเกสตอลทไดรับความสนใจจาก Kohler ไดรับเชิญเปน

นายกสมาคมจิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1959 คําวา “Gestalt” เปนคําในภาษาเยอรมัน 

หมายความวา Totality หรือ A whole configuration หรือ see as a whole หรือกระสวน โครงราง 

รูปราง รูปแบบ (pattern) สนาม (Field) การรวมหนวยยอย (Configuration) หรือโครงรูปแหงการ

รวมหนวย (การรวมกันเปนรูปราง) หรือโครงสรางของการรวมหนวย (โครงสรางของสวนรวม) 

(Form configuration หรือ Organization) สวนรวมทั้งหมด  หรือโครงสรางทั้งหมด (The Torality or 

configuration) จิตวิทยากลุมเกสตอลทนิยมจึงหมายถึงจิตวิทยาที่ยึดถือเอาสวนรวมทั้งหมดเปน

สําคัญ 
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 นักจิตวิทยากลุมน้ีมีความเห็นวา การศึกษาจิตวิทยานั้นตองศึกษาพฤติกรรมทางจิตเปน

สวนรวม จะแยกศึกษาที่ละสวนไมได  เขามีความเชื่อมั่นในการรวมหนวยตางๆ อยางแนนแฟน  

กลาวคือพิจารณาพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยทุกๆอยางเปนสวนรวม เนนในเรื่องสวนรวม

มากกวาสวนยอย เพงเล็งถึงสวนทั้งหมดในลักษณะที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (unique)  มีความคิด

วาครั้งแรกที่เรามองวัตถุเราจะมองทั้งหมดกอนแลวจึงแยกดูเปนสวนยอยเปนสวนๆ ไป เชน ดูสี     

ดูขนาด เชน เรามองบานครั้งแรกเรามองบานทั้งหลังกอนแลวจึงดูสวนประกอบ เชน หลังคา  

หนาตาง เสา การที่เรามองเห็นสิ่งตางๆ น้ัน เราจะรับรูลักษณะทั้งหมดเปนสวนรวมรายละเอียดจะ

ถูกมองขามไปไมไดรับการเอาใจใส นอกจากจะพิจารณาในแงที่เกี่ยวพันกับสวนรวมเทานั้น เชนเรา

มองดูภาพโดยรวมๆ เราทราบวาเปนภาพอะไรทั้งๆ ที่ไมไดพิจารณาสวนยอยอยางละเอียด การรับรู

ของคนเรา จะรับรูเปนสวนรวมกอนการพิจารณารายละเอียดสวนยอย กลุมเกสตอลทมีแนวคิดวา  

“สวนรวมมีความสําคัญมากกวาสิ่งยอยที่มารวมกัน” 

 แนวคิดที่สําคัญของจิตวิทยาเกสตอลทมี 2 ประการ คือ 

 1. การรับรู (Perception) การที่คนเราจะรับรูสถานการณโดยเขาใจไดทั้งหมดนั้นจะตอง

รับรูสวนรวมทั้งหมด (Whole) แลวจึงพิจารณาสวนยอย (the part) เปนสวนๆ ภายหลัง จึงจะ

สามารถทราบถึงความสัมพันธของสวนตางๆ ทําใหเขาใจสถานการณที่มาเราไดอยางถูกตอง แนน

แฟน 

 2. การหยั่งเห็น (Insight) กลุมเกสตอลท เชื่อวาการแกปญหาเปนวิธีการเรียนรูของคน

และสัตวชั้นสูง ความคิดที่เกิดขึ้นเม่ือมีการแกปญหาทําใหลุลวงไปไดเรียกการหยั่งเห็น (Insight) วิธี

สอนแบบแกปญหา (Problem solving method) จึงเริ่มเขามามีบทบาทในโรงเรียน ความสามารถใน

การแกปญหาของคนเราขึ้นอยูกับความสามารถในการหยั่งเห็น ถาเกิดการหยั่งเห็นขึ้นเม่ือใดก็คือ  

การแกปญหาไดเม่ือน้ัน  และเม่ือแกปญหาไดก็หมายถึงเกิดการรับรูขึ้นแลวน่ันเอง 

 หลักการของเกสตอลท (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2547: 138 – 139) 

 ความรูเกี่ยวกับเกสตอลทในการมองเห็น  ยอมชวยในการวิเคราะหและสรางสรรคผลงาน

ออกแบบที่ดี  ซ่ึงเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการผสานสัมพันธ  การขจัดความสับสนไมเปนระบบ  สราง

งานออกแบบที่มีความชัดเจนและมีหลักการ  ดังน้ี 

 1. ความคลายคลึง (similarlity) เม่ือเรามองสิ่งตางๆ ที่มีความคลายคลึงกัน  โดยธรรมชาติ

แลวเราจะจัดกลุมมันเขาดวยกันไมวาจะเปนสภาพคลายคลึงของรูปราง ขนาด สี ตําแหนงของ

บริเวณวาง  มุม  และนํ้าหนักสี  สิ่งตางๆ  ยอมมีความคลายคลึงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  และ

ยอมมีความแตกตางกันในลักษณะหนึ่งเชนกัน 
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 2. ความใกลเคียง (proximity) การจัดกลุมสิ่งที่คลายกันเขาไวดวยกัน  เรียกวา  ความใกล

กัน  สิ่งที่ใกลกัน 2 สิ่งขึ้นไป เราจะมองเห็นเปนกลุม  ความใกลเคียงของเสนหรือขอบทําใหงายตอ

การมองเห็นและจัดกลุม 

 3. ความตอเน่ือง (continuation) ความตอเน่ืองจะปรากฏเมื่อสายตาติดตามเสนตรงหรือ

แนวโคงไปอยางนุมนวล  บนวัตถุที่ตอเน่ืองกันสายตาจะติดตามรูปรางที่ไมมีอะไรกีดขวางและ

รูปรางที่มีความสัมพันธกลมกลืนกัน  ความตอเน่ืองจะชวยเนนการเคลื่อนไหวและพลังบนพ้ืนภาพ

ไดเปนอยางดี 

 4. ความใกลชิด (closure) รูปรางและรูปทรงที่มีความคุนเคย ยอมใหความรูสึกสมบูรณ

มากกวารูปรางรูปทรงที่ไมคุนเคย  เม่ือสายตาของเราสัมผัสกับเสนตรง  เสนโคงหรือรูปรางที่คุนเคย  

ความรูสึกใกลชิดยอมเกิดขึ้น ถาความใกลชิดเกิดขึ้นอยางงายดายหรืองายเกินไป ความรูสึกนาเบื่อ

อาจจะเกิดขึ้นดวย 

 สรุปไดวากลุมเกสตอลทไดนําทฤษฎีการใหความสําคัญของสวนรวมมากกวาสวนยอยมา

รวมกันซึ่งเปนหลักความจริงจากธรรมชาติ  เพราะทุกอยางในโลกนี้ยอมสัมพันธและอาศัยซ่ึงกันและ

กันซึ่งหลักการนี้เราสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได  ซ่ึงอารี  สุทธิพันธุไดนํามา

ประยุกตใชสามารถใหนักเรียนไดแสดงออกทางการระบายสีไดอยางเหมาะสมและทันสมัยโดยไมได

เนนที่ความเหมือนแตเนนที่การแสดงออกที่โครงสรางสวนรวมมากกวาสวนยอยหรือรายละเอียด 

  

7.   เอกสารเกี่ยวกับจิตรกรรมสีน้ํา 

โกศล  พิณกุล (2545: 6) ใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของสีนํ้าวา สีนํ้า (Watercolor) 

หมายถึง การใชเน้ือสีตางๆ ที่บรรจุมาในหลอด ในตลับหรือลักษณะบรรจุภัณฑอ่ืนๆ เม่ือจะใชตอง

มาละลายดวยน้ําหรือผสมน้ํานั้นผลที่ไดจากการผสมน้ํานั้นยอมสงผลใหผลงานที่เกิดมีลักษณะ

เปนไปตามตัวน้ํากับสี กลาวคือ ถาผสมน้ํามากจะเหลว เน้ือสีมีนอย เม่ือระบายจะปรากฏสีจางๆ 

สวนมากจะใชระบายบริเวณพื้นหรือแสดงระยะไกลๆ ของภาพ สวนที่ใชเปนสวางหรือสีออน การ

สังเกตวาสีกับนํ้าเหลวเพียงใด ใหจุมพูกันลงในสีที่ละลายน้ําแลว ยกพูกันขึ้นใหปลายพูกันหอยด่ิงจะ

หยดจากขนพูกันทันทีแสดงวาสีเหลวในทางกลับกันจุมขนพูกันลงในสีแลวยกขึ้นนับ 1 – 2 – 3 

ติดกัน สียังไมไหลหยดลงมาแสดงวาสีขนหรือนับ1 – 2 – 3 แลวสีไหลทันทีแสดงวาขนปานกลางถือ

เปนการทดสอบแบบงายๆ  
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 ถาผสมน้ําไมมากสีก็จะขน เหมาะสําหรับระบายแสดงความเขมขนของสิ่งตางๆ หรือ

ระบายทับสีออนเพื่อแสดงน้ําหนักของสีหรือลําดับสี (Gradation) การผสมสีดวยนํ้าเพื่อใหสีขนนั้นมี

ทั้งขนมากถึงปานกลาง การนําไประบายก็เปนลักษณะเดียวกัน คือ การเนนสีบนภาพ ซ่ึงมีทั้งการ

เนนแบบใหสีอยูที่เดียวหรือใหซึมเขาหาสีอ่ืนๆ ที่เรียกวา สีแหงบนสีเปยก อยางนี้เปนตน 

 เม่ือเขาใจวาสีนํ้า คือสีที่ละลายดวยน้ําแลว การนํามาสรางงานนั้นยอมขึ้นอยูกับการ

ควบคุมนํ้าและสี ภาพที่เกิดจะเปนมิติลึกตื้นเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการใชสีในสวนนี้เอง การรูจัก

ควบคุมสีกับนํ้าไดยอมควบคุมการระบายสีใหเปนรูปที่ตองการได มีคํากลาววา การรูจักควบคุมสีนํ้า

ไดจะรูรักควบคุมตัวเองได  

 อารี สุทธิพันธ (2535: 3 – 9) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเขาใจเรื่องสีนํ้าวามนุษยมี

ความคิดสรางสรรคติดตัวมาทุกคน เสมือนเปนสวนหนึ่งของรางกาย เชน แขน ขา ดังนั้น มนุษยจึง

รูจักนําความคิดสรางสรรคไปใชถายทอดธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวตามคุณคาและปริมาณที่

ตนมีความประทับใจและการรับรูตามธรรมชาติของมนุษยเกือบทุกยุคทุกสมัยตลอดมา 

 จากการลองผิดลองถูก การสังเกต การผจญภัย และการแสวงหา อยากรูอยากเห็นของ

มนุษย สั่งสมประกอบเปนประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ทําใหมนุษยเลือกอยางเสรีไดวาสื่อ

วัสดุประเภทไหนจะกอใหเกิดรูปแบบที่มองเห็นไดนาดู สอดคลองกับเหตุการณและเรื่องราวไดดีกวา

กันและยังสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวางมนุษยไดตรงกันดวย ดังน้ันการรับรูและการ

ตอบสนองในเชิงลักษณะรูปแบบที่มองเห็นของมนุษย จึงเปนผลลัพธที่ประกอบดวยการผสมของมือ 

ตา ความคิดสรางสรรค สื่อวัสดุ และความรูสึกที่สัมพันธกันอยางกลมกลืนเปนอยางดี ลักษณะ

รูปแบบที่มนุษยรูจักถายทอดในสมัยแรกๆ สวนมากเปนรูปแบบของการพิมพ และการวาดเขียนโดย

ใชเสนเปนแกนนํา มุงสนองความเชื่อตามสังคมที่ยอมรับกัน ตอมารูปแบบเหลานี้ไดรับการพัฒนา

และปรับปรุงใหเหมาะสมสอดคลองกับความกาวหนาของวัสดุและหนาที่ใชสอยตามที่มนุษยเห็นวา

จําเปน ดังน้ัน สีนํ้าจึงเปนผลผลิตใหมสําหรับสังคมที่สงเสริมใหการพิมพและการวาดเขียนมีคายิ่งขึ้น 

 สีนํ้าเปนวัสดุที่ใชเปนสิ่งถายทอดความรูสึกของมนุษยดวยลักษณะในตัวของมันเองและ

ชวยประกอบใหการวาดเขียนและการพิมพมีความสมบูรณ ทั้งน้ีเพราะเหตุวา การวาดเขียนก็ดี การ

พิมพก็ดี ยอมมีขีดจํากัดในลักษณะเฉพาะของมันเอง เชนชวยใหรูปแบบการถายทอดนั้นรูวาอะไร

เปนอะไร มุงสนองความเชื่อดานไหน แตเม่ือมนุษยสรางสรรคคิดคนสีนํ้ามาใชเปนสื่อไดใหม สีนํ้าจึง

มีบทบาทเปนตัวเสริมสรางบรรยากาศ ใหรูปแบบที่ถายทอดนั้นๆมีเสนหมากขึ้น จนถึงกับทําใหเกิด

ความเชื่อวา การถายทอดธรรมชาติใหเปนรูปแบบโดยปราศจากบรรยากาศนั้นไมตางอะไรกับ

กระดาษเปอนสี หาไดแสดงความรูสึกอยางใดไม 
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 ลักษณะและสมบัติของสีน้ํา 

 สีนํ้ามีสวนประกอบสําคัญ คือ เน้ือที่บดแลวอยางละเอียด (Pigment) ผสมกับกาวอารบิค 

ซ่ึงสกัดจากตนอะคาเซีย (Acacia Tree) กาวชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ละลายน้ํางายและเกาะติด

กระดาษแนน ทั้งยังมีลักษณะโปรงใสอีกดวย ดังน้ัน จึงนิยมผสมเนื้อกับกาวอารบิคนี้ 

 สําหรับในกรณีที่ตองการใชกาวอ่ืนแทน ก็สามารถใชนํ้าผึ้งหรือกลีเซอรีน ซ่ึงละลายน้ําไดดี 

ดังน้ันสีนํ้าจึงประกอบดวย เน้ือสี กาว และกลีเซอรีน ตามปริมาณที่ไดทดลองคนควากัน 

 สวนการบรรจุหลอดเพื่อการเก็บรักษาในชวงแรกๆนั้น คงเก็บในภาชนะฝาปดธรรมดา 

ตอมาเมื่อมีผูนิยมใชสีระบายมากขึ้น จึงพัฒนารูปแบบบรรจุหลอดและตลับ ผูเริ่มพัฒนาคือ ศิลปนสี

นํ้าชาวอังกฤษ ชื่อ วินเซอร นิวตัน ,รีฟ และนิวแมน โดยใชตะกั่วทําเปนหลอดหรือตลับ ปจจุบันมี

การใชอลูมิเนียม ซ่ึงปองกันสีไดดีกวา 

 สีนํ้าเปนสื่อวัสดุที่มีคุณสมบัติเดนๆ 4 ประการคือ 

 1.   ลักษณะโปรงใส (Transparent Quality) เน่ืองจากสีนํ้ามีสวนผสมของกาวและสีที่บด

อยางละเอียด ดังน้ันเม่ือระบายบนกระดาษสีขาวจึงมีเน้ือสีไมหนาทึบจนเกินไป ทําใหเกิดลักษณะ

โปรงใส และการระบายสีนํ้าจะตองระบายไปทีเดียวไมระบายซ้ํากัน เพราะจะทําใหสีช้ําหรือหมนได 

และควรระบายจากสีออนไปหาสีแก ในบางกรณีอาจจะระบายจากสีแกไปหาสีออนก็ได ทั้งนี้ ตอง

คอยระวังอยาใหนํ้าที่ใชผสมสีขุน หรือคล้ําเพราะจะทําใหสีหมนหรือทึบได 

 2.   ลักษณะเปยกชุม (Soft Quality) เน่ืองจากในการระบายสีนํ้าจะตองผสมน้ําและระยาย

ใหซึมเขาหากัน เม่ือตองการใหสีกลมกลืนกัน ดังน้ัน เม่ือระบายไปแลวลักษณะของสีที่แหงบน

กระดาษ จะคงความชุมของสีปรากฏใหเห็นอยูเสมอ และในบางกรณีที่ใชสีนํ้าระบายมากเกินไปแลว

ปลอยใหสีแหงไปเองก็จะเกิดคราบของสี (Sfumato) ปรากฏใหเห็น ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก ยิ่งศิลปนสีนํ้าทานใดสามารถสรางสรรคใหคราบนั้นนาดูและมีความหมาย

ขึ้น ถือวาเปนลักษณะพิเศษของสีนํ้าที่มีคาควรชื่นชมเปนอยางยิ่ง 

 3.   สีนํ้ามีคุณสมบัติแหงเร็ว เม่ือเทียบกับสีนํ้ามัน ดังนั้น จึงทําใหเกิดความเชื่อตอผูที่

สนใจทั้งหลายวาเปนสิ่งที่ระบายยาก และเหมาะสําหรับผูที่สามารถตัดสินใจรวดเร็วในการถายทอด

เทานั้น อยางไรก็ดีความเชื่อดังกลาวอาจแกไขไดดวยการลงมือทําจริงเพราะเหตุวา การระบายสีนํ้า

มีวิธีระบายหลายวิธีและเราสามารถควบคุมสมบัติแหงเร็วน้ีไดดวยการผสมกลีเซอรีนลงในน้ําผสมสี

ก็ชวยใหแหงชาได 
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 4.   สีนํ้ามีคุณสมบัติรุกรานและยอมรับ (Advance Recede) ทั้งนี้เกี่ยวของกับเน้ือสีและ

สารเคมีที่ผสม ซ่ึงผูที่สนใจจะตองสอบทานดวยตนเองวามีสีใดมีคุณสมบัติรุกรานสีอ่ืนหรือสีใดยอม

ใหสีอ่ืนรุกรานและสีใดที่ติดกระดาษแนนลางไมออก (Stained Color) 

 ลักษณะและสมบัติของสีนํ้าไดโดยสรุปทั้ง 4 ประการนี้ ชวยใหผูที่สนใจสีนํ้าทั้งหลายรูวาสี

นํ้ามีขีดจํากัดในการนําไปใชเปนสื่อไดมากนอยเพียงใด และถึงอยางไรก็ดี แมวาสีนํ้าจะมีขีดจํากัดใน

ลักษณะและคุณสมบัติในตนเอง สีนํ้าก็ยังเปนสื่อที่มีประโยชนและคุณคาที่เดนๆ 3 ประการ คือ 

 1.   สีนํ้าสามารถใชเปนสื่อถายทอดรูปแบบของสิ่งตางๆ ไดตามที่ตามองเห็นและเรารูสึก 

เพ่ือแสดงคุณคาของความรูสึกที่เรียบงาย (Simplicity) คุณคาของบรรยากาศและเวลา 

 2.   สีนํ้าสามารถใชเปนสื่อบันทึกความรูสึกประทับใจและประสบการณของเราโดยตรงตอ

สถานที่และสิ่งแวดลอมที่เราสัมผัส (Impression) 

 3.   สีนํ้าโดยตัวของมันเอง มีคุณคาความงามเทากับความงามของโลกภายนอกเทาที่เรา

สามารถรับรูได (Time and Space) 

 สรุปไดวา จิตรกรรมสีนํ้า เปนพฤติกรรมตอบสนองจากการรับรูของมนุษยดวยมือและสมอ

ผสมกับความคิดสรางสรรคที่ติดตัวมา กอใหเกิดเปนรูปแบบศิลปะประเภทหนึ่ง ซ่ึงสื่อสีนํ้าที่มนุษย

นํามาใชสรางสรรคน้ีไดรับการพัฒนาจากการวาดเขียน โดยสามารถเพิ่มคุณคาเชิงคุณภาพ ดาน

บรรยากาศไดดีกวาการวาดเขียน 

 วัสดุอุปกรณในการระบายสีนํ้า 

 อารี  สุทธิพันธ (2543: เอกสารประกอบการสอน) กลาวถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณในการระบาย

สีนํ้าวา 

 สื่อ วัสดุ หมายถึง สิ่งที่นํามาใชระบายสี ซ่ึงไดแก สี นํ้า กระดาษ สามารถสิ้นเปลืองหมด

ไป ตรงขามกับอุปกรณซ่ึงไมสิ้นเปลือง มีความคงทนถาวรตามคุณสมบัติของอุปกรณน้ันๆ  

 1.   สี มีคุณสมบัติทั่วไปคือ 1) สามารถผสมกับสีอ่ืนเกิดเปนใหมได โดยเฉพาะอยางยิ่งสี

แท (Hue) 2) สามารถเปลงกําลังสองสวางใหรูสึกเดนใกลไกลได ทั้งโดยตัวของสีเองหรือเสริมดวยสี

อ่ืนๆ หรือผสมดวยสีดําหรือสีขาวใหเกิดกําลังสองสวาง (Intensity) และจานระบายสีมักเปนสีขาว 

เพ่ือชวยใหเห็นการผสมน้ําไดดีตามที่ตองการชัดเจนขึ้น 

 2.   จานสําหรับผสมสี (Palatte) เปนวัสดุที่ทําดวยเซรามิกหรือพลาสติก มีรูปรางตางๆ 

กัน จานที่ทําดวยเซรามิกจะมีความคงทนถาวรกวาและสีนํ้าไมสามารถซึมเขาเนื้อจานได จานระบาย

สีมักเปนสีขาว เพ่ือชวยใหเห็นการผสมน้ําไดสีตามที่ตองการชัดเจน 
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 3.   กระดานรองเขียน จําเปนมาก เน่ืองจากเวลากระดาษถูกน้ําจะยืดและไมมีความ

แข็งแรง จึงตองมีกระดาษรองเขียน ขนาด 18” x 24” เพ่ือรองกระดาษเวลาระบายสีและหากเปน

กระดาษวาดเขียนที่ไมหนา จําเปนตองขึงกระดาษบนกระดาษรองเขียนดวยกระดานรองเขียนควรมี

หลายๆ แผน เพราะจะชวยปองกันเวลาไประบายสีนอกชายคา จะไดไมทําลายรูปสีที่ระบายแลวน้ัน

โดยใชสองแผนเปดหนาเขาหากัน 

 4.   พูกันระบายสีนํ้า มีลักษณะตางๆ กัน คือพูกันกลม พูกันแบน พูกันฟลเนอรด พูกัน

เล็กยาว ขนพูกันที่อุมนํ้าไดดีความเปนขนสัตว พูกันกลมสําหรับระบายทั่วๆ ไปและพูกันเล็กยาว

สําหรับเนนและตัดเสน 

 5.   กระดาษวาดเขียน โดยม่ัวไปจะมีความหนาเรียกเปนปอนด เชน 100 ปอนด 180 ปอนด 

200 ปอนด 400 ปอนด ซ่ึงจะแสดงความหนาบางตามลําดับ 400 ปอนด ยอมหนากวา 100 ปอนด 

กระดาษวาดเขียนโดยปกติจะมีลักษณะหยาบดานหนึ่งและเรียบอีกดานหนึ่ง ดานหยาบใชสําหรับ

ระบายสี 

 6.   ที่ใสนํ้าระบายสี ควรมีอยางนอย 2 ชอง คือ ชองหน่ึงสําหรับใสนํ้าลางพูกัน อีกชอง

หน่ึงสําหรับใสนํ้าผสมสี นํ้าสําหรับผสมสีควรเปนนํ้าสะอาด เพ่ือจะไดไมทําใหเปลี่ยนเวลาผสมสี และ

หากตองการคุมใหแหงชาหรือเร็วก็สามารถทําไดโดยการเติมแอลกอฮอลในน้ําสําหรับผสมนี้ เม่ือ

ตองการใหแหงเร็ว หากตองการใหแหงชาก็เติมกลีเซอรีน เปนตน 

 7.   ผาเช็ดสี กระดาษเช็ดสี และสื่อวัสดุอ่ืนๆ เกลือ นํ้าตาล กาว เทป ฯลฯ หากนําไป

เขียนนอกสถานที่อาจตองมีขาหยั่งดวย 

 สรุปไดวา สีนํ้าเปนสื่อวัสดุที่มีองคประกอบสําคัญ คือ วัสดุ อุปกรณตางๆ เชนกระดาษ สี

นํ้า พูกัน ซ่ึงจะขาดเสียมิได 

 เทคนิคการระบายสีนํ้า 

 อารี  สุทธิพันธ (2535: 39) ไดกลาวถึง เทคนิคในการระบายสีนํ้าวา ศิลปนสีนํ้ามีชื่อของ

อเมริกา คือ จอหน มาริน ใหขอคิดไววา การระบายสีนํ้าคลายกับการตีกอลฟ คือจะตองฝกหัด

ตามลําดับขั้นตอน ตั้งแตการจับพูกัน การรูจักคุนเคยกับสี กระดาษ การจัดตําแหนงของกระดานรอง

เขียน และจานระบายสี ตลอดจนตองมีวินัยและตั้งใจจดจออยางจริงจังเม่ือตั้งใจฝกฝนจริงจังแลว สิ่ง

แรกที่ควรตองฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญก็คือ ความผสมผสานของเทคนิคตางๆ ที่ใชทดลองปฏิบัติ

มา ซ่ึงเทคนิคและวิธีการระบายสีนํ้า แบงออกเปน 4 อยาง คือ 

1. การระบายแบบเปยกบนเปยก (Wet into Wet) 

2. การระบายแบบเปยกบนแหง (Wet into Dry) 
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3. การระบายแบบแหงบนแหง (Dry on Dry) 

4. การระบายบนระบานรองรับที่เตรียมไว (Texture Surface) 

 

 1. การระบายแบบเปยกบนเปยก หมายถึง การระบายน้ําลงบนกระดาษกอนแลวจึง

ระบายสีตามที่ตองการลงไป การระบายแบบเปยกบนเปยกนี้จะชวยใหทานระบายสีติดบนกระดาษ

ทุกสวนเพราะกระดาษบางชนิดระบายสีติดยาก เน่ืองจากมีความมันหรือความหยาบขรุขระ การ

ระบายเปยกมีประโยชนมาเม่ือจะระยายทองฟาหรือผิววัตถุที่มีมันจะใหความรูสึกกลมกลืนของสี

เดนชัด เทคนิคของการระบายแบบเปยกบนเปยกที่สําคัญมี 2 ประการคือ 

  1.1 การไหลซึม (Mingling) 

  1.2 การไหลยอย (Dripping) 

 2.  การระบายแบบเปยกบนแหง หมายถึง การระบายสีบนกระดาษที่ไมตองลงน้ํากอนคํา

วา เปยก คือ พูกันกับสี สวนแหงคือ แผนกระดาษ การระบายแบบเปยกบนแหง เปนวิธีการ ระบาย

ทั่วไป ซ่ึงมีเทคนิคที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ 

  2.1 การระบายเรียบสีเดียว (Flat Wash) 

  2.2 การระบายออนแกเรียบสีเดียว (Grade Wash) 

  2.3 การระบายเรียบหลายสี (Color Wash) 

 3. การระบายแบบแหงบนแหง หมายถึง การระบายสีที่ใชพูกันจุมสีนํ้า แลวระบายอยาง

รวดเร็วบนกระดาษ การระบายแบบนี้ผูระบายมักจะบันทึกความรูสึกของตนเองลงไปในขณะที่

ระบายดวย 

 การระบายแบบแหงบนแหงมีประโยชนในการที่จะเนนสวนใดสวนหนึ่งหรือบริเวณที่เห็นวา

ควรทําใหเดนได บางทานใหความเห็นวา ผลอันเกิดจากการระบายสีแบบแหงบนแหงคลายกับการ

เขียนชวเลข หรือการสงโทรเลข กลาวคือ มีขอความสั้น ๆ ชัดเจน กะทัดรัด และรวดเร็ว 

 ศิลปนตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่ง จีนและญี่ปุน มีความชาํนาญในการระบายแบบแหงบน

แหงมาก เพราะมีลักษณะคลายคลึงกับตัวหนังสือของเขา สําหรับศิลปนไทยเรามักจะถือเอกสารตัด

เสนรอบนอกและรายละเอียดชัดเจนเปนแกนนํา แทนที่จะใชวิธีการแบบแหงบนแหง อยางไรก็ดีการ

ระบายแบบนี้เพ่ิงไดรับการพัฒนาเมื่อสองทศวรรษที่ผานมานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของการ

วาดเขียนตามทาทาง (Gesture Drawing) และการเนนบริเวณที่ตองการชี้เฉพาะเจาะจง (Emphasis) 

หลังจากไดระบายเรียบรอยแลว การระบายแบบแหงบนแหง มีเทคนิคที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ 
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1. การแตะ (Stamping) 

2. การปาย (Splashing) 

3. การผสม(Mixed Technique) 

 4. การระบายบนระนาบรองรับที่เตรียมไว เทคนิคการระบายสีนํ้าทั้ง 3 ประเภท ดังได

กลาวไปแลว เปนการระบายกระดาษวาดเขียน และกระดาษตางชนิดกันไมไดปรุงแตงลักษณะผิวแต

ประการใด สําหรับการระบายบนระนาบรองรับที่เตรียมไว เปนการปรุงแตงลักษณะผิวของผูสนใจสี

นํ้าที่ตองการถายทอดรูปแบบวัตถุใหคลายกับสิ่งที่มองเห็นหรือตองการสรางสรรครูปแบบใหตางไป

จากเดิมอีกดวย 

 การระบายระนาบรองรับที่เตรียมไว มีเทคนิคที่สําคัญ 3 ประการคือ 

1. การขูด ขีด ถู กระดาษวาดเขียน 

2. การพิมพสีเดียว การประทับ การเช็ดออก 

3. การผสมผสานดวยวัสดุตางๆ  

 สรุปไดวา เทคนิคและวิธีการลําดับทั้ง 4 อยางนี้ คือ การระบายแบบตางๆ และเทคนิคการ

ขูดขีดบนระนาบกระดาษ สามารถนําไปใชในงานระบายสีนํ้าไดตามเนื้อหาหรือจุดประสงคที่จะเขียน 

ใหภาพมีความรูสึกและบรรยากาศตามที่ตองการได 

 

 จิตรกรรมสีนํ้าตะวันออก 

 วรรณรัตน  ตั้งเจริญ (2546: 31) กลาวถึงจิตรกรรมสีนํ้า จีนไดชื่อวาเปนชาติแรกที่นํ้าสีนํ้า

มาใชสรางสรรคจิตรกรรม การที่จีนคุนเคยกับการใชหมึกสีดําเขียนเปนตัวอักษรและนํามาใชสราง

เปนรูปภาพเปนการแสวงหาประสบการณทางสื่อสีนํ้ากอนชาติอ่ืนใดอีกดวย เพราะสีหมึกที่จีนใช

เขียนตัวอักษร คือ สีนํ้าชนิดหนึ่งนั่นเอง ภาพเขียนของจีนในสมัยราชวงศซุง ไดปรากฏภาพเขียนสี

นํ้าเปนภาพทิวทัศนสวยงาม ภาพเขียนสีนํ้าของจีนลักษณะถายทอดรูปแบบจากธรรมชาติ แตใหมี

ความงดงาม สดใส แสดงทักษะอันชํานาญของการใชปลายพูกันอุมนํ้า ภาพเขียนของจีนดูชุมชื้น

แฝงไวดวยความสวยงามประณีต 

 จิตรกรรมสีนํ้าของจีนในแนวประเพณีนิยม มักเปนภาพที่สะทอนธรรมชาติหรือสัญลักษณ 

ซ่ึงสัมพันธกับธรรมชาติ สัญลักษณที่แสดงนัยถึงความดีงาม ความอุดมสมบูรณ ความเจริญรุงเรือง 

ปญญาธรรม ฯลฯ ชนชาติจีนรูจักการใชสื่อสีนํ้ากอนชาติอ่ืนใดในโลก ทั้งน้ีเพราะสะดวกในการนําไปใช

เขียนตัวหนังสือตามลีลาพูกัน (Calligraphy) หลักฐานพบไดตั้งแตสมัยราชวงศถึงและพัฒนาสูงสุด

ในสมัยราชวงศซุงตอติดกัน (Tang Dynasty A.D. 618 – 907: Sung Dynasty , A.D. 960 – 1127) 
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จีนเชื่อวาธรรมชาติเปนมารดาของสรรสิ่งทั้งหลายในโลก ศิลปนจีนจึงนิยมใชสื่อสีนํ้าเขียนธรรมชาติ 

ตนไม ดอกไม สัตว (อารี  สุทธิพันธ. 2526: 27) 

ศิลปนจีนไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกสําคัญในการเขียนภาพสีนํ้า ทั้งการเขียนภาพสีนํ้าบน

กระดาษและผาไหม ถึงปจจุบันนี้ศิลปนจีนก็ยังคงเขียนภาพสีนํ้าแบบเดิมอยู หนังสือภาพเขียนสีนํ้า

ของศิลปนจีน ชื่อ หลั่น ยิน ติง ไดเผยแพราเขามาในประเทศไทยชวง พ.ศ. 2500 จัดพิมพโดยสํานัก

ขาวสารอเมริกันไดสรางความประทับใจและเปนแมแบบใหศิลปนไทยไดศึกษาตอมาภาพเขียนของ 

หลั่น ยิน ติง แสดงถึงคุณสมบัติอันสวยงามของสีนํ้าที่โปรงใส สีลาการตัดสินใจของเสน รอยแปรง 

และเงา ในปจจุบันศิลปนสวนมากยังรักษาวิธีการเขียนสีนํ้าตามแนวทางของจีน โดยมีรูปแบบ 

เรื่องราว วิธีการใกลเคียงกับจีนมาก เชน ภาพเกี่ยวกับบุคคล สิ่งกอสราง และธรรมชาติทั่วไประยะ

ตอมาญี่ปุนก็ประยุกตสีนํ้าไปใชกับการพิมพภาพจากแมพิมพไว (ทวีเกียรติ ไชยยงยศ. 2533: 252) 

 

จิตรกรรมสีนํ้าตะวันตก 

วรรณรัตน  ตั้งเจริญ (2546: 36-37)กลาวถึงจิตรกรรมสีนํ้าของประเทศตะวันตก อาจเริ่มตน

จากการเขียนภาพผนังถ้ําของมนุษยสมัยหินเกา ภาพผนังของชาวอียิปตโบราณ ภาพเขียนของชาว

ดรมัน แตการกลาวถึงจิตรกรรมสีนํ้าในอดีตเชนนั้น อาจมิใชสีนํ้าในความหมายที่เราใชกันอยูใน

ปจจุบัน ซ่ึงสีนํ้าในปจจุบัน หมายถึง สีนํ้าโปรงใส (Aquarelle) และเปนการสรางสรรคสีนํ้าเพื่อสีนํ้า

มากกวาภาพประกอบทวีเกียติ ไชยยงยศ (ทวีเกียรติ ไยยงยศ. 2524: 80) ไดกลาวสรุปวา สําหรับ

ประเทศทางยุโรป ปรากฏวามีการใชสีนํ้าเขียนภาพกันมาตั้งแตสมัยคลาสิกของกรีก สมัยโรมัน  

สมัยกลาง สมัยโรวิงเจียน ระหวาง ค.ศ. 500 – 752 แลวใชกันเรื่อยมา แตสีนํ้ามีบทบาทเดนชัดใน

สมัยฟนฟูศิลปวิทยา โดยเริ่มใชรวมกับการวาดภาพเพื่อแกปญหามิติใกลไกล แสงเงาใหชัดเจนขึ้น  

 อารี สุทธิพันธ (อารี สุทธิพันธ. 2526: 28) กลาววา วงการศิลปะประเทศทางตะวันตก สี

นํ้ามีบทบาทมากตั้งแตสมัยฟนฟูโดยใชเสริมระหวางการวาดเสนสีดํากับการระบายสีนํ้าจากสมัย

ฟนฟูยุคบาโรค กลาวคือ ศิลปนใชดินสอแรเงาผสมกับการเนนดวยสีนํ้าหรือใชสีนํ้าเปนสวนประกอบ

บางสวน 

 

 ดูเรอผูบุกเบิกจิตรกรรมสีนํ้า 

 แมสมัยฟนฟูศิลปวิทยาจะเจริญรุงเรืองมากในประเทศอิตาลี มีศิลปนผูยิ่งใหญหลายตอ

หลายคน เชน สีโอนารโด ดา วินซี่  มิเคลันเจโล ราฟาเอล ทิเซียน แตในชวงเวลานั้น การระบายสี

นํ้าในลักษณะโปรงใส และการระบายสีนํ้าเพื่อการชื่นชมคุณคาของภาพเขียนสีนํ้าก็ยังไมเดนชัด 
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ศิลปนเหลานั้นยังคงใชสีทึบแสง ระบายสีนํ้าเปนภาพราง เพ่ือเปนการทดลองคนควากอนที่จะระบาย

ภาพผนังปูนเปยก (fresco wall painting) หรือระบายภาพสีนํ้ามัน แตอัสเบรชท ดูเรอร (Albrecht 

Durer) ศิลปนผูยิ่งใหญในสมัยฟนฟูศิลปะวิทยา ชาวเยอรัน ผูมีความสามารถมากมาย หลายดาน

และสรางสรรคศิลปะจํานวนมากไว ไดมีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะผูบุกเบิกสรางสรรคจิตรกรรมสี้นํา 

 การเขียนภาพสีนํ้าในกลุมประเทศชาวตะวันตก ไดเริ่มตนอยางจริงจังประมาณ ค.ศ.1400 

โดยเร่ิมในประเทศเยอรมณีกอน ซ่ึงปรากฏหลักฐานเดนชัดในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 14 ดังจะ

เห็นไดจากผลงานของ อัลเบรชท ดูเรอร (Albrecht Durer 1471- 1528) 

 ศิลปนชั้นบรมครูแหงเยอรมณี ดูเรอร เปฯศฺลปนชาวเยอรมณีซ่ึงสนใจการเขียนภาพสีดวย

นํ้ามาก ผลงานของเขามีทั้งการใชสีนํ้าระบายใหทักซอนกันและปลอยใหนํ้าไหลซึมเขาหากัน 

ในขณะที่ยังเปยกอยู อาจเรียนไดวาเปนเทคนิคเปยกบนเปยก ในปจจุบันภาพสวนใหญที่ดูเรอร 

เขียนขึ้นเปนทิวทัศน นอกจากการเขียนภาพดวยสีนํ้าแลว ยังนําสีนํ้ามาใชกับงานพิมพไม เพ่ือเปน

ภาพประกอบในหนังสืออดีตดวย (สมพร รอดบุญ. 2525: ไมมีเลขหนา) 

 ดูเรอร ไดพัฒนาการระบายสีจําตามเสนทางสีนํ้าของดูเรอร ซ่ึงเปนที่กลาวถึงอยางมากคือ 

ภาพหนาคลุมดิน แสดงการสํารวจตรวจสอบธรรมชาติและสะทอนความเปนธรรมชาติ ในแงของการ

ระบายสีนํ้า ดูเรอรสามารถแสดงพลังคุณสมบัติเฉพาะตัวของสีนํ้าไดอยางเดนชัด สภาพสีนํ้าของ

สรางความรูสึกตอสภาพบรรยากาศไดอยางดี พัฒนาการใชสีดิบ อยางอดีตมาสูการใชสีที่ผสานกับ

อากาศรอบวัตถุ และตลอดชีวิตการเปนศิลปนของเขานั้น ไดพัฒนาการใชสีนํ้าใหกาวหนาไปอยาง

รวดเร็ว 

ดูเรอร เปนศิลปนผูยิ่งใหญของเยอรมณี มีบทบาททั้งในฐานะจิตรกรและศิลปนภาพพิมพดูเรอร 

เปนทั้งนักวิชาการและศิลปนเขาเขียนหนังสือศิลปะ 3 เลม สรางสรรคภาพวาดกวา 1,000 ภาพ 

ภาพพิมพแกะไมเกือบ 250 ภาพ ภาพพิมพทองแดงประมาณ 100 ภาพ และสรางสรรคแลว ดูเรอร

สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองสรางสรรคศิลปะหลากหลายลักษณะทั้งการวาดภาพ เขียนภาพ และพิมพ

ภาพไดอยางมีคุณภาพยอดเยี่ยม หลังจากนั้นศิลปนเยอรมนีรุนหลังดูเรอรผูมีชื่อเสียงคือ โฮลไปน 

(Hans Holbenin the Yourger) และ ครานาค (Lucas Cranach the Elder) ก็ไดสรางสรรคภาพสีนํ้า

คนเหมือนอยางงดงาม (วรุณ คั้งเจริญ. 2534: ไมมีเลขหนา) 

 

 

 

 



 49 

 จิตรกรรมสีนํ้าในประเทศไทย 

 การพิจารณาถึงจิตรกรรมสีนํ้าสมัยใหมยอมสัมพันธกับศิลปะสมัยใหม (Modem Art) ซ่ึง

เกี่ยวของกับสังคมสมัยใหม สังคมประชาธิปไตย เสรีภาพ และปจเจกภาพในสังคม เกี่ยวกับเสรีภาพ

ของศิลปน และเกี่ยวของกับการสรางสรรคศิลปะในลักษณะตางๆ กัน มิใชศิลปะที่สืบทอดกันตาม

ประเพณีนิยม 

ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย อาจมีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ     

พระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยที่มีขรัวอินโขงเปนตัวแทนยุคสมัยของการสรางสรรคจิตรกรรมอิทธิพล

ศิลปะสมัยใหมของยุโรป เม่ือถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เราหันไปรับศิลปะ

ตะวันตกแบบเกาหรืออาจกลาวไดวาแบบฟนฟูศิลปะวิทยา ทั้งสถาปตยกรรมและจิตรกรรม สมเด็จ

พระเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ทรงพยายามประยุกตศิลปะตะวันตกใหเขากับศิลปะไทย 

จนกระทั่งเม่ือถึงโรงเรียนเพาะชางไดรับการสถาปนาในชวงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบ

ประชาธิปไตย การศึกษาศิลปะและการสรางสรรคศิลปะสมัยใหมในเมืองไทยจึงเริ่มแสดงตัวชัดเจนขึ้น 

 การศึกษาศิลปะและการสรางสรรคในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แมจะ

เปนทางดานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือการชาง อยางไรก็ตามการสรางสรรคสีนํ้าก็จะควบคูไป

ดวยเสมอ แมจะเปนที่นิยมมากนอยในแตละชวงเวลาก็ตาม 

 ในระหวางปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ในชวงที่สังคมและเศรษฐกิจมีปญหาทั่วโลกระยะ

สงครามเปนชวงความเดือดรอนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ที่จะใชสรางสรรคศิลปะหายาก ศิลปนหันมา

ใชสีนํ้าเปนสื่อในการแสดงออกมากขึ้น ในป พ.ศ. 2487 ไดมีกลุมศิลปนสาขาตางๆ รวมตัวกันกอตั้ง

จักรวรรดิศิลปน (The League of Artists) จักรวรรดิศิลปนเกิดขึ้นเพ่ือการตอสูใหไดมาซึ่งยุติธรรมใน

เร่ืองของแรงงานสรางสรรคไมวาจะเปนทางดานวรรณกรรมหรือทัศนศิลป โดยมีสด กูรมะโรหิต นักคิด 

นักเขียน และนักตอสูเพ่ือความยุติธรรมในสังคมไดเปนผูนําคนสําคัญของจักรวรรดิศิลปน ทางดาน

ทัศนศิลป และไดมีการจัดแสดงผลงาน 2 ครั้ง ที่ศาลาเฉลิมกรุง ครั้งแรกระหวาง 1 – 20 ธันวาคม 

2487 และครั้งที่ 2 ระหวาง 15 – 18 พฤศจิกายน และ 28 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2488 

 จากนิทรรศการศิลปะของจักรวรรดิศิลปนไดปรากฏหลักฐานวา ศิลปนหลายตอหลายคนได 

มีบทบาทเดนชัดทางดานจิตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานจิตรกรรมสีนํ้า เชน เฉลิม นาคีรักษ 

มานะ บัวขาว วรรณสิทธิ์ ปูควนัช วิจิตร ศุภโยธิน เปรม ไสยวงศ ซ่ึงเปนศิลปนจากโรงเรียนเพาะชาง 

รวมทั้งศิลปนสมัครเลน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช และสด กูรมะโรหิต 
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 โดยเฉพาะอยางยิ่ง เฉลิม นาคีรักษ ที่สรางสรรคงานจิตรกรรมอยางตอเน่ือง ทั้งจิตรกรรม

สีนํ้า สีนํ้ามัน และจิตรกรรมแบบไทยประยุกต จนเปนที่กลาวขานกันทั่วไป สําหรับจิตรกรรมสีนํ้า

ของเฉลิม นาคีรักษ นิยมเขียนภาพทิวทัศนสีสะอาดสดใส แสดงรอยพูกันและการตัดสินใจที่รุนแรง

ม่ันใจ แสดงภาพและเงาชัดเจน แมศิลปะ พีระศรี ก็ยกยองชื่นชมเปนอยางมาก  

 ชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ศิลปนตางชาติชาวญี่ปุนคนหนึ่งชื่อ โยโกตา 

ไดเขามาสอนจิตรกรรมสีนํ้าอยูทีโรงเรียนเพาะชาง ซ่ึงอาจมีผลตอการสรางสรรคจิตรกรรมสีนํ้าของ

เฉลิม นาคีรักษ ดวย ทั้งการสอนและรูปแบบจิตรกรรมสีนํ้าของโยโกตาไดสงอิทธิพลมาสูผูศึกษาศิลปะ

ในสังคมไทยดวย 

 หลังจากนั้นก็มีศิลปนสีนํ้าไดที่โดดเดนคนหนึ่งคือสวัสดิ์ ตันติสุข เปนศิษยของเฉลิม นาคีรักษ 

แสดงลักษณะเฉพาะตัว แมจะแสดงลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติในระยะแรกชวง พ.ศ. 2490 

ตอมาก็ไดเปลี่ยนแปลงโดยการแสดงกลวิธีใหเกิดคราบสีและการไหลซึมของสีนํ้ามากขึ้น การสรางสรรค

จิตรกรรมสีนํ้าระยะหลังจะสะทอนรูปทรงธรรมที่เรียบงาย และแสดงประกายแสงชัดเจน 

 นอกจากศิลปนสีนํ้าที่ผานการศึกษาจากสถาบันศิลปะโดยตรงแลว ยังมีศิลปนสมัครเลนที่

มีบทบาทในการสรางสรรคจิตรกรรมสีนํ้าที่มีคุณภาพ คือ ม.จ.การวิก จักรพันธุ  ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 

และสด กูรมะโรหิต 

 สําหรับจิตรกรรมสีนํ้าสมัยใหมในปจจุบัน ไดพัฒนาสูระบบการสอนและการสรางสรรคโดย

การนําของอารี สุทธิพันธุ ที่พยายามผสมผสานระบบจากตะวันตก ตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ลักษณะจิตรกรรมสีนํ้าของจีน และพัฒนาการจิตรกรรมสีนํ้าของไทยเขาดวยกัน อารี สุทธิพันธุ ได

เสนอการสรางสรรคจิตรกรรมสีนํ้าในระบบ เอ.เอส. (A.S. System) ทั้งการเผยแพรการสรางตํารา

บทความ การเผยแพรตอผูสนใจ การแสดงผลงานจิตรกรรมสีนํ้าของตน และการสอนที่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 ดังน้ัน การสอนวิชาการระบายสี (Painting) โดยใหเสรีภาพนักเรียนระบายตามที่เห็นตามที่รู

ตามที่คิด ตามที่รูสึก ตามที่คาดฝนและตามเสรีภาพ โดยใหเขาปฏิบัติจริงดังกลาว น้ีมีสมมติฐานอยู

ที่วา 

 1. การทดลองทําจริงนั้น สามารถกําหนดไดเปนปญหา เพ่ือเปนการทดลองดวยสีนํ้าดวย

อุปกรณตามความเขาใจ ความใฝรู และความตองการเฉพาะตนได 

 2. การทดลองทําจริงน้ัน สามารถสรางสรรครูปแบบการระบายสีนํ้าจากผลการทดลองนั้นๆ 

ได และนําไปสรางสรรคไดตลอดไป 

 3. การทดทองทําจริงๆ น้ัน สามารถปลูกฝงทัศนคติเชิงใฝรู ตลอดไปสําหรับเราได 
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 สําหรับการสงเสริมใหทํากิจกรรมรวมกันนั้น เราเชื่อวา การทํากิจกรรมสีนํ้า ผูเรียนจะมี

ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของสี วัสดุ มีทักษะการใชมือ ตา สมอง รูจักใชเวลาและบริเวณวาง และมี

ทัศนคติที่ดีในเชิงเปรียบเทยีบและสรางสรรคศิลปะ และในที่สุดก็จะรูวาสีนํ้านั้นงาย 

 สําหรับดานครูผูสอนก็คาดหวังวา ผูเรียนนะไดรับประสบการณตามที่จัดให ตามที่ตกลง

กันอยางเหมาะสม เปนกิจกรรมที่เปนประโยชน และเปนกิจกรรมสรางสรรค คุมเวลา นอกจากนี้ก็

คาดหวังวาผูเรียนจะนําประสบการณไปประกอบอาชีพหรือนําไปเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาใน

ระดับตอไป หรือนําไปประกอบแสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาวิชาชีพในการระบายสีตอไป 

 พูดถึงความคิดเห็น ในที่น้ีหมายถึง สภาพที่ทําใหปรากฏเปนรูปหรือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใน

ใจโดยไดรับการไตรตรอง พินิจพิจารณา คนหาความจริงอยางรอบคอบตลอดเวลาที่ทดลองนั้นเปน

การแสวงหาความจริง ตามสภาพตางๆ ที่ทําใหปรากฏความคิดเห็นอาจบันทึกดวยภาษาหรือแสดงออก

โดยการพูดจาไตถามกัน 

 อาจมีคําถามวา ความคิดเห็นที่ไมสามารถบันทึกหรือแสดงออกโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง

มีไหม คําตอบก็คือ ผูแสดงออกควรรูวา สิ่งใดควรแสดงออก สิ่งใดไมควรแสดงออกและการแสดงออก

น้ันควรจุดประกายความคิดสรางสรรคเปนดีที่สุด 

 อยางไรก็ดี สามารถสรุปแบบกิจกรรมทดลองไดเชน 

1. การระบายเรียบสีเดียว (Flat Wash Technique) 

2. การระบายหลายสีอยางเสรี (Free Paint) 

3. การระบายสีหลายสีตามวิธีระบายเรียบ  

4. การระบายบนเทปที่กําหนดให 
5. การระบายเรียบทับเสนรอยแปรง 
6. ระบายเรียบหลายสีโดยถูกจํากัดดวยรูปทรง 
7. ระบายเรียบบนพื้นที่กําหนดให 
8. ระบายเรียบและเสรี (Free Flat-Wash) 

 จากการทดลองกิจกรรมปฏิบัติจริงตามเทคนิคและกระบวนการสรางสรรค ปรากฏเปน

แบบอยางลักษณะตางกันของรปูแบบสีนํ้า 6 รูป คือ 

 1. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายสีเปยกบนเปยกเสร็จในเวลา (Simultaneous and Wet into 

Wet Painting) 

 2. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายเรียบ แหงและระบายทับไดหลายชั้น (Varieties of Layer 

and Under Painting) 
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 3. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายเรียบหลายสี หลายน้ําหนัก (Dabbing and Patching 

Painting) 

 4. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายสีออน-แก ผลัก-ดึง (Values and Push Pull Painting) 

 5. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายเรียบบนเสนรองรอยพูกัน (Brush Virtuoso and Wash 

Painting) 

 6. รูปแบบที่เกิดจากวธิีลางออก คัดเลือก ตดัตอเติม (Eradicate and Wipping off Painting) 

 ไดความหลากหลายรูปแบบที่เกิดจากการทดลองทําจริงน้ัน อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังตอไปน้ี 

1. ลักษณะตามเสนแบบไมมีผิดเพี้ยน 

2. ลักษณะตามการรับรูเฉพาะตน 

3. ลักษณะตามโครงสราง 

4. ลักษณะตามความรูสึก 

5. ลักษณะตามสัญลักษณ 

 อารี  สุทธิพันธุ (2544: สัมภาษณ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใชสีนํ้า โดยเนนการลงมือ

ปฏิบัติจริง ที่เนนความสําคัญของผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered) ซ่ึงทุกคนสามารถระบายสีนํ้า

ได เม่ือระบายแลวจะเกิดทักษะจากประสบการณและทัศนคติจากผลงานตามแนวทางการเรียนการ

สอนที่วา ผูเรียนจะไดรับความรู ไดมีทักษะและมีทัศนคติจากประสบการณน้ันๆ (Knowledge, Skill, 

Attitude) วา 

 เรื่องของความรู จะตองตกลงกันใหแนนอนวามีความสําคัญมากสําหรับครูศิลปะ เพราะวา

เม่ือมีความรูแลว ก็สามารถสรางสรรคภาพลักษณที่มีความเปนพ้ืนฐานขางหลังได 

 สําหรับความรู ผมอยากอธิบายรวมกันกับความคิด เปนเรื่องของความรูและความคิดเปน

เรื่องของสมอง โดยพิจารณาจากปจจัยเหตุที่ทําใหคนเราคิดจากสิ่งเรา สามกลุมคือ 1)สิ่งเราที่ทําให

เกิดปญหา 2) สิ่งเราที่ทําใหเกิดความตองการ และ3) สิ่งเราที่ทําใหสงสัย สิ่งเราทั้งสามประการนี้ 

เปนตนเหตุใหเราคิดและตัดสินใน ซ่ึงทําใหเกิดเปนความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณที่ไดเสนอแนะใหคิด

สามแนวทางอีกเชนกัน เชน 1) คิดหลังจากเพิ่มแรงเขาไปในภาพลักษณน้ัน 2) คิดหลังจากเปลี่ยน

มุมมอง และ 3) คิดหลังจากที่ไดลดทอนยอใหเล็กลง (Motion-Direction-Reduction) 

 ในตอนนี้จะขยายผลจากการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณที่มีความรูสนับสนุนอยูเบื้องหลังโดย

จะเร่ิมจากคําถามที่วา 1.ความรูคืออะไร และ 2.ความรูมาจากไหน มีความสําคัญมากนอยเพียงใด

จนกลายเปนการรูคิด และการรูคิดนั้นๆ ไดมาจากแหลงใดในแวดวงศิลปะที่มองกัน 
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 คําถามแรกที่วา ความรูคืออะไร ตอบตามสามัญสํานึกไดวา ความรูคือสิ่งที่ไดจากการรู

กอน เรารูวาอะไรเปนอะไร อะไรอยูที่ไหน หลังจากที่รูแลว ก็ฯสิ่งที่นํามาจัดลําดับความสําคัญ

กอนหลังไดเปนความรู (Know – Knowledge) 

 การรูกอนนั้นสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 1)รูเรื่องทั่วไป 2)รูเรื่องเฉพาะ 3)รูวิธีทํา 

และ  4)รูวาจะทําอะไร (Know that ,Know how to do , Know What to do) 

 สําหรับที่สองที่วา ความรูไดมาจากไหน สามารถตอบไดวา ความรูไดมาจากแหลงความรู

คิดเดนๆ 4 ทาง คือ 

1. ความรูคิดที่ไดมาจากเหตุผล (Rational) 

2. ความรูคิดที่ไดมาจากการทดลอง (Empiricle) 

3. ความรูคิดที่ไดมาจากการไดถาม สงสัย (Inquiry) 

4. ความรูคิดที่ไดมาจากการครุนคิด แวบขึ้น (Intuition) 

 แหลงความคิดดังกลาวทั้ง 4 น้ี สามารถอธิบายขยายผลคลุมพ้ืนที่ไดจากตนคิด ตามมุมมอง

ของนักปรัชญา จนไดรับการรูคิดบนเสนทางตามหมายเลข 1 – 4 ดังตอไปน้ี 

 1. ความรูคิดที่ไดมาจากเหตุผล เสนทางหมายเลข 1 ตนคิดคือ เรอเน เกสการด (Rene 

Des’ Cartes. 1596 – 1560) เรอเน เชื่อคลายกับโสกราติส ที่เชื่อวา ความรูที่แนนอนจะไดมาก็ดวย

การใชเหตุผลเทานั้น เหตุผลเปนที่มาของการรูจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เราไมสามารถยอมรับวาอะไร

จริงจนกวาเราจะรับรูมันไดอยางชัดเจนเสียกอน โดยการแตกปญหาที่ซับซอนใหเล็ก เปนสวนยอย

ไมซับซอน แลวพิจารณาคิดสวนยอย ทําใหงายทุกความคิดทั้งเหตุและผล ทําใหงายทั้งความคิดที่

สรางขึ้น หรือดวยความคิดที่มาจากโลกภายนอก หรือดวยความคิดที่ติดตัวเรามาทบทวน

เปรียบเทียบอยางมีเหตุผล เดสการตยุใหเร่ิมจากการสงสัย เม่ือคนเราเริ่มจาการสงสัยก็จะคิดได 

และเม่ือคิดไดก็เปนคนได เขาพูดวาฉันคิด ดังน้ันฉันจึงอยู เขาสรุปอยางนาฟงวาเหตุผลและการมี

อยูมีความสัมพันธกัน สิ่งใดที่เราสามารถใชเหตุผลไดอยางชัดเจน สิ่งน้ันยอมมีอยูซ่ึงเปนการกระตุน

ใหเกิดการรูคิด ที่นาสนใจยิ่ง น่ีเปนเสนทางหมายเลข 1 ของการรูคิด 

 2. ความรูที่ไดมาจากการทดลอง เสนทางหมายเลข 2 ตนคิดคือ จอหน ล็อค (John Lock. 

1932 – 1704) ล็อค มองวาไมมีสิ่งใดที่ไมไดมาจาการรับรูผานประสารทสัมผัส และเพื่อเห็นวา

ประสาทสัมผัสสําคัญ เพราะชวยใหเกิดความคิด ล็อคก็มองตอไปวา มนุษยมีจิตใจวางเปลาเหมือน

กระดาษขาว เม่ือมีความอยากรูอยากเห็นอยากสัมผัส ก็ทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง อาจทําโดยใช

วิธีลองผิดลองถูก หรือวิธีทดลองปฏิบัติจริง และเขาก็ไมเห็นดวยกับพวกเหตุผลที่วา มีความคิดมา

จากภายนอก มีความคิดที่สรางขึ้น และมีความคิดติดตัวมาเพื่อแสวงหาเหตุผลและเขาใหเหตุผลวา 
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 ความคิดเกี่ยวกับเหตุผลดังกลาว มีประเด็นโตแยงไดคือ 

 1. ถาทุกคนมีความคิดเปนเหตุเปนผลติดตัวมาก็จะมีความคิดอยางนั้นเทาๆ กันทุกคน 

และเปนคามคิดอยางเดียวกัน คลายกับรางกายมีแขนขาอยางนั้นจริงหรือ 

 2. แมวาทุกคนจะมีความคิดเหมือนกัน ตีไมไดหมายความวา ความคิดนั้นจะตองติดตัวมา 

 3. การที่เรารูไดและทําอะไรไดน้ัน เพราะประสบการณและการลองผิดลองถูกของเรา

ตางหาก น่ีเปนเสนทางหมายเลข 2 ของการรูคิด 

 3. ความรูคิดที่ไดมาจากการรับรู สงสัย ประทับใจ ไตถาม เสนทางหมายเลข 3 ตนคิดคือ 

เดวิด ฮิวม (david Hume. 1711-1776) ฮิวมมองวา ความรูทั้งหลายเกิดจากความประทับใจซึ่งเปน

ตนเหตุของการรับรูที่มีคายิ่ง โดยฮิวมเชื่อวาการรับรูของคนเรามีสองลักษณะคือ สิ่งที่เรียกวาภาพ

ประทับใจ และมโนภาพ มโนภาพคือ ภาพที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับรูมีภาพประทับใจแลวเขาขยาย

ความตอไปอีกวา จิตมีความสามารถในการติดตอ ประกอบภาพขึ้นใหมอยางนาทึ่ง หลังจากการรับรู

ประสาทสัมผัสที่ประทับใจแลว จิตก็ยังสามารถจัดลําดับมโนภาพไดอีก เปนมโนภาพเชิงเด่ียว และ

มโนภาพเชิงซอน และทั้งยังเปดประเด็นตาง ๆ ของความรูคิดอีก เชน ประเด็นของการประสาน

สัมพันธ (Law of Association) ประเด็นของความคลายคลึงกัน (Law of Similarity) ปละประเด็น

ของความใกลชิดกัน (Law of Closure) 

 ประเด็นตางๆ ที่ไดจากความประทับใจและการรับรู กอใหเกิดความสงสัยบนเสนทาง

หมายเลข 3 น้ี สามารถทําใหผูสนใจเปดประเด็นโตแยงไดหลากหลาย อยางไรก็ดีนักคิดในกรอบ

ของความประทับใจและการรับรู ยอมรับความจริงอยางหนึ่งวา ประเด็นตางๆ ที่โตแยงกันนั้นไมมี

ผลสรุปเปนแพชนะเหมือนกับการแขงกีฬา แตเปนเรื่องของความรูสึกชอบหรือไมชอบ คลายกับวา

สภาไดผานกฎหมายฉบับน้ีออกมา ดังนั้นผูเปนพลเมืองของประเทศจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

ทั้งๆ ที่ในหลายครั้งกฎหมายดังกลาวขัดแขงกับความเชื่อของประชาชน และเสียความรูสึกดวย     

ผูรวมเดินทางเสนทางหมายเลข 3 น้ี ทานหนึ่งคือ อิมนูเอล คานท (Immanuel Kant. 1724-1804) 

คานทมองวา ความรูไมไดเกิดจาการคิดหาเหตุผลอยางเดียว หรือไมไดเกิดจากการรับรูตามประสบการณ

แตละเรื่อง  แตมันเกิดจากการประสานสัมพันธกันระหวางรูปและเนื้อหาสาระ(Form/ content) 

หมายความวาระหวางสิ่งตางๆ อยางที่มันเปนกับสิ่งตางๆ ที่ปรากฏตอการรับรูของเรา เราไม

สามารถมีความรูที่แนนอนเกี่ยวกับสิ่งตางๆ อยางที่มันเปน เรารูไดแตวาสิ่งปรากฏตอเราอยางไร 

คลายกับเราไดคิดวานาจะเปนอยางนั้นกับมันเปนอยางนั้นอยู แลวมันเปนไปไดไหม มันเปนไปแลว 
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 ตัวเราเปนตนแบบของเจตจํานงเสรี เมือเราเลือกที่จะไมเห็นแกตัว แมวาการเลือกของเรา

มันจะทําเราเสียประโยชน ก็แสดงวาเรากําลังใชเสรีภาพของเราตามเจตจํานงเสรีของเขาแลว และ

ตองนึกอยูเสมอวาคนเราสามารถตกเปนทาสของความหลงในตัวตนของตนเองไดงาย เสรีภาพและ

เจตจํานงเสรีจะชวยดึงใหเราพนจากสิ่งเหลานั้น ถึงตรงนี้สามารถกลาวไดวา เสนทางหมายเลข 3 มี

สวนประสานเสนทางหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ผานมากอน เปนเสนทางแสดงออกที่มีบทบาท

สําคัญยิ่งตอการคิดของคนเกรา และแวดวงศิลปะที่มองเห็นอยางมาก 

 4. ความรูที่ไดมาจากการครุนคิด การแวบขึ้น เสนทางหมายเลย 4 ตนคิดคือ อังรี แบร็กซอง 

(Henri Bergson. 1859 – 1941) แบร็กซอง มองวาความรูทั้งหลายอยูในปญญาของมนุษย เปน

ความฉลาด หลังจากที่ไดคิดทบทวน สอบทานดวยการใชสติปญญาแลว ก็จะไดเปนความคิดรวบ

ยอด เฉพาะเปนความรูบางสวนหรือทั้งหมด เพ่ือนําไปติดตอ การติดตอ การครุนคิด การคิดทบทวน

รวมดวยได บางที่ก็สามารถอธิบายไดเวนไวแตคนนั้นจะตองครุนคิดนี้ นักปรัชญาบางทานมองใน

กรอบวิทยาศาสตร เชน เฮเกล มองวา ความคิดเคลื่อนไห ใหไหลไปตามกระแสของขนบในอดีต 

และเงื่อนไขทางวัตถุที่มี ปรากฏในเวลานั้น คือเรื่องที่เรากําหนดวาจะตองคิดประวัติศาสตร

เหมือนกับแมนํ้าสายหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว ทุกๆ จุด ตรงที่ใดที่หน่ึง บริเวณใดบริเวณหนึ่งอยูเสมอ 

บางสวนบางตอนในแงมุมของประวัติศาสตร ประเด็นตางๆ จะถูกกําหนดโดยน้ําตกที่วน และน้ําวน

ที่ดันน้ํา เคลื่อนไปคลายกับในธรรมชาติซ่ึงถูกกําหนดโดยกอนหินขางตลิ่ง 

 เหตุผลเปนสิ่งที่เคลื่อนไหว เปนกระบวนการ เปนเรื่องกาวหนา ความรูของคนเราขยาย

และกาวหนาตลอดเวลา จาการรูจักตัวเองไปสูการพัฒนาตัวเอง คนเราจะอยูคนเดียวไมได ตองอยู

รวมกับคนอื่น มีมนุษยสัมพันธ เปนสังคมไมมีใครลาออกจากสังคมได ดังน้ันบนเสนทางหมายเลข 4 

จึงเปนเสนที่ตองขับเคลื่อนอยางตอเน่ือง ครุนคิดตลอดเวลาตองลงมือกระทําจริงอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึง

จะทําใหไดรูคิดในประเด็นตาง ๆ สมํ่าเสมอ และพัฒนาตอไปดวย 

 บนเสนทางหมายเลข 4 ดังกลาว ที่พาดผานบนพื้นที่แหลงความรูที่ตอบคําถามที่วา

ความรูคิดไดมาจากไหน สามารถนําไปเปนแนวทางเพื่อตอบคําถามในแวดวงศิลปะที่มองเห็น หรือ

ทัศนศิลปได เชน มีคําถามวา การรูคิดในแวดวงศิลปะที่มองเห็นเปนความรูคิดมาจากแหลงใด กอน

ตอบคําถามนี้ควรจับกลุมความรูแบงเปน 2 พวก คือ พวกความรูที่สามารถนําไปใชเปนประโยชนได 

และพวกความรูที่เก็บไวเปนเจาของ (Applicable Knowledge = Possessive Knowledge) ความรู

ทั้งสองกลุมน้ี ผูสนใจศิลปะสมัยใหมตองใหความสําคัญเทาๆ กันและเม่ือคําถามอยูที่การคิดในแวด

วงศิลปะที่มองเห็น และศิลปะที่มองเห็นนั้นเปนศิลปะมองเห็นแขนงใด การลาก (Drawing) การ

ระบายสี (Painting) การแสดง (Performing) การปน (Modeling) การออกแบบ (Designing) ฯลฯ 
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 เราอาจตอบคําถามไดหลายรูปแบบของทัศนศิลปที่เห็นได โดยเฉพาะอยางยิ่งในแขนงการ

ลากและการระบายสี ซ่ึงมีลักษณะเดน 5 ประการ ดังตอไปน้ี 

 1. ลักษณะตามตนแบบไมผิดเพี้ยน ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข 1 หมายเลข 2 

หมายเลข 3 

 2. ลักษณะตามการรับรูเฉพาะตน ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข 2 หมายเลข 3 

 3. ลักษณะตามโครงสราง ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข 1 หมายเลข 3 

 4. ลักษณะตามความรูสึก ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข 3 หมายเลข 4 

 5. ลกัษณะตามสัญลักษณ ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข 1 หมายเลข 3 

 คําตอบตามลักษณะรูปแบบการลากและการระบายสีดังกลาว เปนการนําเสนอเพื่อใหเกิด

การครุนคิด และคิดทบทวนตอไป ซ่ึงในที่สุดก็คาดวาจะไดเปนความคิดใหม  กระทําใหมที่สามารถ

อธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรมและในที่สุดก็สามารถเปดประเด็นใหมๆ ไวในแวดวงของศิลปะที่

มองเห็น เชน ประเด็นเกี่ยวกับการเลียนแบบธรรมชาติ (The Imitation of Nature) ประเด็นเกี่ยวกับ

การแสดงออกสวนตน (The Expression of Self) และประเด็นเกี่ยวกับการสรางสรรคจินตนาการ 

(The Creation of Imagination)สอดคลองกับความคิดใหมที่วาความจริงเปนเรื่องที่ยากที่มนุษยเรา

เขาใจไดอยางทะลุปรุโปรง ทุกแงทุกมุมโดยสมบูรณ ทั้งน้ีเฉพาะความจริงประกอบดวยความ

หลากหลาย ที่นาสนใจและสําคัญยิ่งก็คือ การเปดประเด็นใหมๆ ในแงมุมตางๆ ของความจริงของแต

ละยุคแตละสมัยตางหากที่ควรรูและตองศึกษา หากเปนที่เขาใจไดตรงกันก็พบวา ความจริงไมใช

เรื่องสําคัญ ความสําคัญที่อยูวาเม่ือเรายอมรับบางเรื่องวาเปนความจริงแลว สิ่งที่เรายอมรับน้ัน จะมี

ผลอยางไร และจะทําใหเราเปนอะไรตางหากและขณะเดียวกันตองนึกเกี่ยวกับการรูอยูเสมอวาจง

อยาเชื่อโดยไรเหตุผลและไมไตรตรองใหถี่ถวนลึกซึ้ง จงอยาเชื่องายๆ ถึงแมขอเขียนนั้นจะมาจาก

ตําราหรือมาจากอาจารยผูมีชื่อเสียงโดงดังเพียงใดก็ตาม ทั้งน้ีเพราะขอความที่อางนั้นอาจคัดลอกมา

ไมครบถวน หรือปราชญผูน้ันอาจเขียนไวตอนที่ยังขาดความแตกฉานทางวิชาการความรู ความคิด 

และความหมาย นาจะตองเก่ียวโยงสัมพันธเปนหนึ่งเดียว ดังนั้น การตอบคําถามจึงตองนําลักษณะ

และการรูคิดมาตอบรวมกัน ไดดังกลาวมาแลว 
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8.  เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนการวาดภาพสีน้ําของอารี  สุทธิพันธุ 

 อารี  สุทธิพันธุ (2534: 1) กลาวถึงแนวคิดการนําเสนอวิธีการระบายสีนํ้าแบบนี้วา 

 ไดมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ที่เนนนักเรียน

เปนศูนยกลาง โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือจะไดพัฒนา มือ ตา และสมอง 

พรอม ๆ กันโดยสอดคลองกับความคิดตามแนวทัศนกลุมจิตวิทยาเกสตัลท (Gestalt) ที่วา ความ

เจริญงอกงามของนักเรียนจะเริ่มจากกลามเน้ือใหญไปสูกลามเนื้อเล็ก ทําใหสรุปเปนความเชื่อไดวา 

สวนรวมมีความสําคัญกวาสวนยอย และการเนนความเชื่อน้ีนักเรียนจะเห็นความสําคัญของรูปและ

พ้ืนฐานเปนเอกภาพซึ่งหมายถึงสวนรวมนั้นเอง 

 วิธีการระบายสีนํ้าที่นําเสนอนี้ พยายามใหนักเรียนเขาใจสวนรวมซึ่งในที่น้ีหมายถึงเทคนิค

พ้ืนฐานที่จําเปนจากการระบายสีนํ้า โดยการระบายเรียบที่ถือตามแนวคิดของศิลปนฝรั่งเศส ที่กลาว

วา จิตรกรรมก็คือ จิตรกรรม จิตกรรมมิใชการสรางรูป (Painting is Painting Not Picture Making) 

และเทคนิคเฉพาะสําหรับถายทอดรูปแบบโดยคาดหวังวานักเรียนเขาใจและระบายตามเทคนิค

พ้ืนฐานไดแลวก็จะสามารถคนพบเทคนิคเฉพาะตนเองตอไป 

 เมธี  ปลันธนานนท (2522: 89-92) กลาวถึงหลักการของทฤษฎีการศึกษาลัทธิพิพัฒนา

การนิยมไววา 

 หลักของทฤษฎีการศึกษาลัทธิน้ีมีอยูดวยกัน 6 ประการคือ  

 1. การศึกษาเปนชีวิต ไมใชเปนการเตรียมตัวเพ่ือชีวิต หลักนี้ยึดถือวาการมีชีวิตอยูอยาง

ฉลาด จะตองเก่ียวของกับการตีความของประสบการณและการปฏิรูปประสบการณ 

 2. การเรียนรูตองสัมพันธกันโดยตรงกับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ฝายลัทธิ

พัฒนาการนิยมมุงที่เด็กเปนศูนยกลาง (Child Center) กระบวนการเรียนรูสวนใหญจะคํานึงถึงเด็ก

รายบุคคล ครูควรเปนผูแนะแนวทางและจัดประสบการณดวยการควบคุมสิ่งแวดลอมที่จะทําใหเด็ก

ไดรับความเจริญงอกงาม อันหมายถึงการเพิ่มพูนปญญา (Intelligence) ในการจัดการชีวิตและมี

ปญญาในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 

 3. การเรียนรูในเนื้อหาตางๆ ตองกระทําดวยการแกปญหา ซ่ึงการเรียนรูมีหลักอยู 2 คํา 

คือ ประสบการณ กับการทดลอง เน้ือหาวิชาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่มนุษยปฏิบัติตอ

สิ่งแวดลอมของตน โดยใหผูเรียนมีการคนพบความรูใหมๆ  

 4. บทบาทของครูจะตองไมใหเด็กทําตาม แตครูจะตองเปนผูใหคําแนะนํา เพ่ือชวยให

นักเรียนไปสูจุดหมายปลายทาง เปนผูแนะแนว เปนผูประสานงานแตไมใชเปนผูใชอํานาจ 
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 5. สงเสริมความรวมมือมากกวาแขงขัน ฝายลัทธิพิพัฒนาการนิยมเห็นวาความรักและ

ความเปนมิตรตอกันเปนสิ่งที่เหมาะสมในการศึกษามากกวาการแขงขันกันระหวางบุคคล 

 6. ยอมรับหลักการประชาธิปไตย ที่จะสงเสริมการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ การ

แสดงออกซึ่งเปนเง่ือนไขจําเปนของความเจริญงอกงามที่แทจริง อุดมคติของประชาธิปไตยนั้น คือ

การแบงปนประสบการณตอกัน 

 แนวคิดการสอนการวาดภาพสีนํ้าของ อารี  สุทธิพันธุ ดานจิตวิทยา 

ความคิดของนักจิตวิทยากลุมเกสตัลท (Gestalt Psychology) 

 คําวา Gestalt อเนกกุล  กรีแสง (2517: 9) กลาวเปนภาษาเยอรมัน แปลวาโครงรูปแบบ

แหงการรวมหนวย นักจิตวิทยาในกลุมน้ีมีความคิดเห็นที่เนนในเรื่องสวนรวมมากกวาสวนยอย 

เพงเล็งสวนรวมทั้งหมดในลักษณะที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Unique) กลาวคือ การที่คนเรา

มองเห็นสิ่งตางๆ น้ัน เราจะรับรูลักษณะทั้งหมดเปนสวนรวมรายละเอียดจะถูกมองขามไปไมไดรับ

การเอาใจใสนอกจากจะพิจารณาในแงที่เกี่ยวกับสวนรวมเทานั้น 

 อบรม  สินภิบาล (ม.ป.ป.: 22-24) กลาวถึงแนวคิดที่สําคัญของจิตวิทยาเกสตัลทวามี      

2 ประการคือ  

 1. การรับรู (Perception) การรับรูเปนรากฐานของการเรียนรู การรับรูเกิดจากไดมีการ

แปลอาการสัมผัสออกมาเปนความหมาย แตละคนอาจมีความรูตางกันได แมวาจะมีการสัมผัสเหมือนกัน

และการรับรูของแตละคนไมจําเปนตองถูกตองกับความจริงเสมอไป เชน ภาพลวงตา เปนตน 

 2. การหยั่งเห็น (Insight) เปนการเรียนรูโดยการแกปญหา เกสตัลทใหความเห็นวาการ

แกปญหาเปนวิธีการเรียนรูของคนและสัตวชั้นสูง ความคิดที่เกิดขึ้นเม่ือมีการแกไขปญหาไดลุลวงไป 

เรียกวา การหยั่งเห็น การที่คนเราเกิดการเรียนรูไดน้ัน จะตองเริ่มศึกษาจากสวนรวมกวาง ๆ กอน

แลวจึงศึกษารายละเอียดปลีกยอยลึกซึ้งภายหลัง 

 กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 191-195) จาการทดลองของกลุมเกสตัลท สรุปเปนกฎการ

เรียนรูได 4 กฎ เรียกวากฎการจัดระเบียบเขาดวยกัน (Laws of Organization) 

 1. กฎแหงความแนนอนและชัดเจน (Laws of Pregnans ) คือการเรียนรูที่ดีจะตองเกิด

ความแนนอนชัดเจน 

 2. กฎแหงความคลายคลึง (Law lf Similarity) เปนกฎแหงการวางรูป เชน กลุมของเสน

หรือจุดที่คลายคลึงกันจะรับรูสิ่งเดียวกัน 
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 3. กฎแหงการความตอเน่ืองหรือใกลเคียง (Law of Proximity) สาระสําคัญของกฎนี้มีอยู

วา ถาสิ่งใดหรือสถานการณใดเกิดขึ้นในเวลาที่ตอเน่ืองกัน หรือเวลาใกลเคียงกัน อินทรียจะเกิดการ

รับรูวาเปนเหตุและเปนผลกัน 

 4. กฎแหงการสิ้นสุด (Law of Closure) สาระสําคัญของกฎนี้ คือ แมวาสถานการณหรือ

ปญหายังไมสมบูรณ อินทรียจะเกิดการเรียนรูไดจากประสบการณเดิมตอสถานการณน้ัน 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน พอสรุปไดดังน้ี 

 ดานการรูจากความเชื่อที่วามนุษยจะพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสีนํ้าจึงไมควรยึดทฤษฎีเหมือนจริงทางศิลปศึกษาดังอดีต แตควรมรสภาพ

แปรไปตามความเปลี่ยนแปลงและตองคํานึงถึงความตองการของเด็กโดยดําเนินการสอนตามหลัก

ของการเรียนรูที่เชื่อวาสิ่งแวดลอมและการดําเนินชีวิตของคนเราทําใหเกิดปญหา เม่ือแกปญหาไดก็

จะเกิดการเรียนรูขึ้น ในการฝกปฏิบัติกิจกรรมควรใหเด็กมีประสบการณในการแกปญหาของตนเอง

โดยการทดลองและใหมีสวนรวมในการสรุปความรู ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวคิดตางๆ 

ที่เกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติ 

 สรุปหลักการสําคัญในการสอนระบบ เอ.เอส (ประเสริฐ ศีลรัตนา. 2534: 23-24) หรือ

หลักการสอนวาดภาพสีนํ้าแบบอารี  สุทธิพันธุ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ดังกลาวขางตน เม่ือนํามาพิจารณาในแงการศึกษาวิธีสอน

แบบอารี  สุทธิพันธุ แลว พอสรุปเปนหลักการสําคัญไดดังน้ี 

 1. ดานการเรียนรู จากความเชื่อที่วามนุษยจะพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับสีนํ้าจึงไมควรยึดทฤษฎีเหมือนจริงทางศิลปศึกษาดังอดีต

แตควรมีสภาพแปรไปตามความเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนี้จึงตองคํานึงถึงความตองการ

ของเด็กโยดําเนินการสอนตามหลักของการเรียนรูที่เชื่อวา สิ่งแวดลอมและการดําเนินชีวิตของ

คนเราทําใหเกิดปญหา เม่ือแกปญหาไดก็จะเกิดการเรียนรูขึ้น ดังนั้นในการฝกปฏิบัติกิจกรรม ควร

ใหเด็กมีประสบการณในการแกปญหาดวยตนเองโดยการทดลอง และใหมีสวนรวมในการสรุปความรู 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวคิดตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติ 

 2. ดานตัวครู ถือวาครูมีหนาที่จัดประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมการวาดภาพระบายสีที่ดี

และเหมาะสมใหแกเด็ก โดยทุกครั้งควรไดมีการเตรียมตัวทดลองกิจกรรมนั้นๆ กอน และพิจารณา

เลือกจัดใหนักเรยีนทําตามความตองการ และความสามารถของแตละคน 
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 3. ดานตัวนักเรียน นักเรียนมีหนาที่เสาะแสวงหาประสบการณในการปฏิบัติดวยตนเอง มี

อิสระที่จะปฏิบัติหรือแสดงออกไดอยางเต็มที่ตามกิจกรรมที่กําหนด แตทั้งน้ีตองอยูภายใตการดูแล 

เอาใจใสของครู โดยที่ครูเปนเพียงผูใหคําแนะนํามิใชเปนผูสั่งการหรือกระทําเสียเอง 

 4. ดานเนื้อหาวิชากิจกรรม เชื่อวาถานักเรียนไดมีประสบการณตรงเกี่ยวกับกระบวนการ

ของสีนํ้าพื้นฐานทั่วไปแลว ก็จะพัฒนาทักษะพัฒนาคน มีอัตลักษณในการแสดงออกดวยสีนํ้า ตาม

ความตองการและจินตนาการได 

 5. ดานวิธีสอน ใชวิธีสอนแบบแกปญหา (Problem Solving) โดยนําหลักการทางวิทยาศาสตร

มาประยุกตใชครูเพียงแตเปนผูชี้แนะใหนักเรียนหาสาเหตุ ขอมูลและหาทางพิจารณาทดลองแกปญหา

ในการปฏิบัติดวยตนเอง กิจกรรมที่ใชสอนอาจใชวิธีสาธิต อภิปราย คนควา ทดลอง รวมทั้งการไป

ศึกษาปฏิบัตินอกสถานที่ ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหนักเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที่ และ

ไดรับประสบการณจริงในการปฏิบัติดวยตนเอง 

 การวัดผลประเมินผลในการระบายสีนํ้าของอารี  สุทธิพันธุ 

 จากการสัมภาษณอารี  สุทธิพันธุ (27 ก.ย. 2551) การวัดผลในสิ่งที่เราสอนทั้งความรู  

และทักษะปฏิบัติ  ซ่ึงพอสรุปไดคือ  

 1. หลักการทางทัศนศิลป  (Visual Principles) คือ  การจัดบริเวณเนื้อที่พ้ืนภาพใหเกิด

ความสมดุล หรือดุลยภาพ เชิงการเห็นและความรูสึก โดยดุลยภาพนั้นมีสองลักษณะคือ ดุลยภาพ

ซายขวาเทากัน (Symmetry) คือ หมายถึงรูปรางรูปทรงมีจุดศูนยถวงที่ใหเกิดความสมดุลอยูตรง

กลางระหวางซีกซายกับซีกขวาซึ่งมีขนาดเทากัน และซายขวาไมเทากัน (asymmetry) หมายถึง  

รูปรางและรูปทรง มีจุดศูนยถวงที่ใหเกิดความสมดุลอยูตรงกลางระหวางซีกซายกับซีกขวาซึ่งมี

ขนาดไมเทากัน  เอกภาพคือความเชื่อมโยงระหวางรูปรางรูปทรงไมกระจัดกระจายอยูในลักษณะ

เปนกลุม 

 2. มูลฐานทัศนศิลป (Visual Elements) หรือการนําองคประกอบมาจัด เชน รูปรางรูปทรง 

หมายถึงรูปรางรูปทรงที่เกิดจากการสรางสรรค อาจจะนํารูปรางรูปทรงจากธรรมชาติและรูปราง

รูปทรงจากจินตนาการมาผสมผสานกันใหเกิดคาตางๆ ขึ้น บริเวณวาง คือ บริเวณระหวางรูปราง

รูปทรงวางอยูโดยทิ้งชองวางอยางพอเหมาะพอดีไมแนนหรือมากเกินไป นํ้าหนักและมิติ  คือการ

เนนหรือลงน้ําหนักใหเกิดคาของความเขมและออนจะทําใหภาพเกิดมิติหรือสวนที่อยูไกลออกไปควร

เนนนํ้าหนักสวนที่อยูใกลจะทําใหบริเวณสวนที่อยูไกลจะผลักไกลออกไปและสวนที่อยูใกลจะดูยิ่งใกล

หรือเหมือนจะทะลุออกมาจากพื้นภาพ รูปและพ้ืน คือ การถายทอดตามทฤษฎีรูปและพื้นนี้ สืบเน่ืองมาจาก 

ทฤษฎีการมองเห็นดวยแสงและเงาเพราะในบางกรณีแสงและเงาปรากฏไมชัดเจน แตเรามองเห็นรูป
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และพ้ืนชัดเจนกวา  ดังนั้นในการถายทอดผูสนใจจะตองแยกใหออกวา จะใหสวนใดเปนรูป และ 

สวนใดเปนพ้ืนและเม่ือแยกไดแลวก็สามารถกําหนดวาสวนใดเปนบริเวณพื้นตอนหนา สวนใดเปน

บริเวณพ้ืนตอนหลัง (Foreground.Middle ground.Background) บริเวณที่เปนรูปและบริเวณที่เปน

พ้ืนมีความสัมพันธกันเปนอยางมาก  เพราะหากวารูปและพื้นมีบริเวณเทาๆ กันก็จะทําใหรูสึกวา

เปนของธรรมดาเปนความรูสึกสมดุลทั่วไปไมนาตื่นเตนมากนัก  แตถาบริเวณของรูปและพื้นตางกัน

จะใหรูปมากกวาพื้นหรือนอยกวาพื้นก็ไดดุเหมือนวาจะใหความรูสึกตื่นเตนมากกวา  การถายทอด

รูปและพื้นมี 2 วิธีคือ การถายทอดรูปและพื้นแบบปด หมายถึง การถายทอดที่แสดงใหเห็นวา  

บริเวณใดแสดงใหรูวาเปนรูป  และบริเวณใดแสดงใหเห็นวาเปนพื้น  การถายทอดตามวิธีนี้เรา

อาจจะระบายพื้นสีแกกอนก็ได  ขณะที่ยังเปยกอยู  เช็ดสวนที่เปนรูปใหเกิดสีออน  จากนั้นก็เร่ิมเพ่ิม

สีหรือลดสีลงตามที่ตองการ การถายทอดรูปและพ้ืนแบบเปด หมายถึงการถายทอดที่แสดงใหเห็นวา  

ผูถายทอดมีความเขาใจที่จะดัดแปลงผสมผสาน  และปรุงแตงรูปและพื้นใหไดความรูสึกแปลกใหม

และใหคุณคาของความเรียบงายมากที่สุด  วิธีถายทอดแบบเปดนี้จะตองคํานึงถึงสวนรวมใหมาก  

และมีหลักอยูวา  จงพยายามผสานรูปและพ้ืนใหมากที่สุด  เพ่ือใหเกิดความชัดและความแปลก 

 3. เทคนิค กลวิธี และกระบวนการทางเทคนิคการสรางภาพ คือ การระบายสีนํ้าดวยเทคนิค

ตางๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาหรือเรื่องราว เชน การระบายกอนหินควรใชเทคนิคการขูด การขีด 

หรือจุดๆ สีเพ่ือใหกอนหินดูหยาบหรือขรุขระ การระบายดอกไมควรระบายสีที่มีนํ้าชุมหรือเปยกบน

เปยกจะทําใหดอกไมดูชุมฉ่ําไมเห่ียวเฉา เทคนิคและวิธีการระบายสีนํ้า แบงออกไดเปน 4 อยางคือ   

  3.1 การระบายแบบเปยกบนเปยก (Wet into Wet) หมายถึงการระบายน้ําลงบน

กระดาษกอนแลวจึงระบายสีตามที่ตองการลงไป การระบายแบบเปยกบนเปยกนี้ จะชวยใหการ

ระบายสีติดทุกสวน เพราะกระดาษบางชนิดระบายติดยาก เน่ืองจากมีความมันและความหยาบ

ขรุขระ การระบายเปยกบนเปยกมีประโยชนมากเมื่อจะระบายทองฟาหรือผิววัตถุที่มีมัน เพราะจะ

ทําใหความรูสึกกลมกลืนของสีเดนชัด  เทคนิคของการระบายเปยกบนเปยกที่สําคัญมี 2 ประการคือ 

การไหลซึม คือการระบายสีสองสีใกลๆ กันแลวใหสีเกิดการรุกรานกันหรือไหลซึมเขาหากัน การไหล

ยอย  คือการเอียงกระดานทําใหสีไหลยอยหลังจากการระบาย 

  3.2 การระบายเปยกบนแหง (Wet into Dry) หมายถึงการระบายการระบายสีบน

กระดาษที่ไมตองลงน้ํากอน  คําวาเปยก  คือ  พูกันกับสี  สวนแหง  คือ  แผนกระดาษ  ซ่ึงมีเทคนิค

ที่สําคัญ  อยู  3  ประการ  คือ  การระบายเรียบสีเดียว  การระบายออนแกเรียบสีเดียว  การระบาย

เรียบหลายสี 
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  3.3 การระบายแบบแหงบนแหง (Dry on Dry) หมายถึง  การระบายสีที่ใชพูกันจุมสี

นอย  แลวระบายอยางรวดเร็วบนกระดาษ  การระบายแบบนี้  ผูระบายมักจะบันทึกความรูสึกของ

ตนลงไปขณะระบายดวย  การระบายแบบแหงบนแหงมีประโยชนในการที่จะเนนสวนใดสวนหนึ่ง  

หรือบริเวณที่เห็นวา  ควรทําใหเดนได  มีเทคนิคที่สําคัญคือ การแตะ  การปาย  การผสม 

  3.4 การระบายบนระนาบที่เตรียมไว (Texture Surface) หมายถึง การปรุงแตง

ลักษณะผิวกระดาษใหตางไปจากเดิม  เพ่ือผลที่แปลกและนาสนใจกวา  มีเทคนิคที่สําคัญ 3 ประการ

คือ 1) การขูด ขีด ถูกระดาษวาดเขียน 2) การพิมพสีเดียว การประทับ การเช็ดออก 3) การผสมผสาน

ดานวัสดุตางๆ 

 ซ่ึงผูวิจัยไดนําเอาหลักการดังกลาวไปสรางเปนเกณฑในการประเมินผลงานของการเรียน

การวาดภาพสีนํ้าในดานทักษะปฏิบัติ ดังน้ี 

1. หลักการทัศนศิลป  มี  การจัดภาพ  ความสมดุล  เอกภาพ 

2. มูลฐานทัศนศิลป  มี  รูปแบบ  รูปรางรูปทรง  บริเวณวาง  รูปและพ้ืน  นํ้าหนักและมิติ 

3. เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ  ความโปรงใสและความชุมของสี  เทคนิคและ 

กระบวนการผสมผสานตางๆ 

 

9.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 วิรัตน ปนแกว (2545: 59) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลงานจิตกรรมสีนํ้าดวยวิธีการสอน 

ระบบ เอ.เอส ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏที่มีพ้ืนฐานการเรียนวาดเขียนตางกัน ผลการวิจัยพบวา 

นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจะไมเครียด มีความสุขกับการระบายสีมากกวา

นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปนเพราะนักศึกษาที่จบจากอาชีวศึกษาตองรางภาพกอนจะ

ระบายสีเม่ือเรียนระบบเอ.เอสฝกใหนักศึกษาระบายสีเลย โดยไมอาศัยการรางภายจึงเกร็ง กลัวจะ

เสียบางขาดความมั่นใจ 

การสอนระบบเอ.เอสของอารี  สุทธิพันธุ ฝกใหนักศึกษาสังเกตปรากฏการณตางๆ ที่

เกิดขึ้นของภาพตรงหนา เชนขณะสีที่ระบายนั้น เวลาเปยกกับแหงมีนํ้าหนักตางกัน การไหล ซึม 

ของสีผสานกันเกิดสีใหมตางๆ ขอสําคัญตรงนี้ทําใหผูเรียนอยากเรียนรู อยากแสวงหารูปแบบใหม มี

การใชสีที่แตกตางกัน ทําใหผลงานมีความหลากหลาย สวนสําคัญตรงนี้เองทําใหผูเรียนไมยึดติดกับ

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สามารถพัฒนาความใฝรูในเรื่องของจิตรกรรมสีนํ้าจนมีลักษณะเปนของ

ตนเองในขั้นสูงตอไป 
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 ประเสริฐ  ศีลรัตนา (2534: 73) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการระบายสีนํ้าของนักศึกษา

วิทยาลัยครูโดยการสอนแบบเอ.เอส กับการสอนปกติ พบวาการสอนแบบเอ.เอสมีแนวโนมไปสูการ

สรางสรรคกระบวนแบบมากกวาติดยึดอยูกับแบบใดแบบหนึ่ง 

 สรุปไดวา การสอนระบบเอ.เอส หรือการสอนการวาดภาพสีนํ้าของอารี สุทธิพันธุ สามารถ

ทําใหเด็กไดแสดงออกอยางกวางขวางมีความคิดสรางสรรคไมยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซ่ึง

จากการศึกษาของ วิรัตน  ปนแกวไดศึกษาเปรียบเทียบผลงานจิตรกรรมสีนํ้าดวยวิธีการสอนระบบ 

เอ.เอส. ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาขณะเรียน ไมเครียด มีความสุข  

และเกิดความมั่นใจกับการระบายสี และประเสริฐ ศีลรัตนา ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูโดยการสอนระบบ เอ.เอส.กับการสอนปกติพบวา การสอนแบบ เอ.เอส.มี

แนวโนมไปสูการสรางสรรคกระบวนแบบมากกวาติดยึดอยูกับแบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงเกี่ยวของกับการ

วิจัยในครั้งน้ีคือ กระบวนการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ สามารถทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าสูงขึ้น และเกิดความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอน

อยูในระดับมากหรือรอยละ 75 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 

         ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

1. ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

2. ตัวแปรในการวิจัย 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 1.1 ประชากร เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2551 ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 2 

หองเรียน จํานวน 70 คน 

 1.2  กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1    

ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หองเรียน 

จํานวน 35 คน จากการสุมโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก 2 หองเรียน 

 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก วิธีการสอนการวาดภาพสีนํ้าของ 

อารี  สุทธิพันธุ 

 2.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variable ) คือ 

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวิธสีอนของอารี  สุทธิพันธุ 

  2.2.2 ความพึงพอใจทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวธิีสอนของอารี  สุทธิพันธุ   
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3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

 3.1 แผนการสอนการวาดภาพสีนํ้าของอารี  สุทธิพันธุ 

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า 

 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการวาดภาพสีนํ้าตอการเรยีนโดยใชวธิีการ

สอนของอารี  สุทธิพันธุ 

 

4. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 4.1 การสรางแผนการสอนการวาดสีนํ้าโดยการใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ 

  4.1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ขอบเขตของเนื้อหาทัศนศิลปตามมาตรฐานของกลุมสาระศิลปะชวงชั้นที่ 4ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 

  4.1.2 ศึกษาจากรายละเอียดจากเนื้อหา ตํารา แผนการสอนที่ผานมา คูมือ แบบเรียน

ตางๆ แผนการสอน ระบบ เอ.เอส ของงานวิจัยที่เกี่ยวของ เอกสารที่เกี่ยวของกับสีนํ้า 

  4.1.3 สัมภาษณผูที่มีประสบการณทางการสอนระบายสีนํ้า ศาสตราจารย (พิเศษ) 

อารี  สุทธิพันธุ 

  4.1.4 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนวา

ครอบคลุมเน้ือหาหรือไม 

  4.1.5 การสรางแผนการสอน แผนการสอนแตละแผนม ี2 คาบ คาบละ 60 นาที 

  4.1.6 นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ 

  4.1.7 นําขอแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข 

  4.1.8 สรางเปนแผนการสอนการวาดภาพสีนํ้าโดยเรียงลําดับเนื้อหาดังน้ี 

      4.1.8.1 การเรียนรูเกี่ยวกับสี อุปกรณและกระบวนการพื้นฐานของสีนํ้า 

    4.1.8.2 การเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการระบายสีนํ้า 

   4.1.8.3 การเรียนรูเกี่ยวกับรูปและพ้ืน 

   4.1.8.4 การเรียนรูเกี่ยวกับการผสมผสานกระบวนการตางๆ และการสรางสรรค 

  4.1.9 นําแผนการสอนการวาดภาพสีนํ้าใหผูเชีย่วชาญ 3 คน ตรวจสอบแลวนํามา

ปรับปรุงแกไขสรางเปนรายละเอียดการสอน 
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 4.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า จํานวน 40 ขอให

ครอบคลุมเน้ือหาการเรียนการวาดภาพสีนํ้า นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินตรวจสอบ และ

นํามาปรับปรุงแกไข แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า ไปทดสอบกับ

นักเรียนที่ไมใชกลุมทดลองโรงเรียนอางศิลา ตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 22 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ใชสูตร KR – 20 (Kuder – Dichardson – 20) 

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 168) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.950 

 4.3 การสรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า โดยนําเกณฑจากอารี สุทธิพันธุมา

ใชดังน้ี 1) หลักการทัศนศิลป ไดแก การจัดภาพ ดุลยภาพและเอกภาพ  2) มูลฐานทัศนศิลป ไดแก   

รูปรางรูปทรง บริเวณวาง มิติ รูปและพื้น และน้ําหนักหรือการผลักดึง 3) เทคนิคและกลวิธีในการ

สรางภาพ ไดแก วิธีการใชสีนํ้าแสดงใหเห็นลักษณะความโปรงใสและเปยกชุม เกิดปรากฏการณบน

พ้ืนภาพซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการระบายสีเทคนิคตางๆ ประสานกับความคิดสรางสรรค ซ่ึง

ประเมินผลงานการวาดภาพสีนํ้า คือ ภาพแจกันดอกไม ภาพคนครึ่งตัว และภาพทิวทัศน 

  4.3.1 นําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประเมิน

ตรวจสอบนํามาปรับปรุงแกไข 

  4.3.2 ตัวอยางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า 
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แบบประเมินผลสําฤทธิ์ในการวาดภาพสีนํ้า 

                ชื่องาน ........................................................................................... 

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

ระดับคะแนน 
หัวขอประเมิน 

4 3 2 1 
รวมคะแนน 

1. หลักการทัศนศิลป 
1.1  การจัดภาพ 

    1.2  ความสมดุล 

    1.3  เอกภาพ 

 

2.   มูลฐานทัศนศิลป 

    2.1  รูปแบบ รูปรางรูปทรง 

    2.2  บริเวณวาง 

    2.3  รูปและพ้ืน 

2.2  นํ้าหนักและมิติ 

 

3. เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ 

    3.1  ความโปรงใสและชุมของสี 

    3.2  เทคนิคและกระบวนการตางๆ 
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รวมคะแนน ……. ……. ……. ……. …………… 

   

  4 หมายถึง ดีมาก 

  3 หมายถึง ดี 

  2 หมายถึง ปานกลาง 

  1 หมายถึง ปรับปรุง 

หมายเหตุ  ดูหลักเกณฑการใหคะแนน หนา 4 และหนา 5  
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 1.  หลักทัศนศิลป 

   1.1 การจัดภาพ คือการจัดภาพมีการจัดวางเกิดความสมดุลและเปนเอกภาพเหมาะสม

กลมกลืนและลงตัวสมบูรณ 

   1.2 ความสมดุล คือ ความสมดุลเชิงการเห็นและความรูสึก โดยดุลยภาพมีสองลักษณะ

คือ ดุลยภาพซายขวาเทากัน (Symmetry) และซายขวาไมเทากัน (asymmetry) 

   1.3 เอกภาพ มีความกลมกลืนกันของสวนประกอบในภาพรวม เกิดเปนเอกภาพเปน

ชิ้นเดียวกัน 

   2. มูลฐานทัศนศิลป 

    2.1 รูปแบบ รูปรางรูปทรง คือ อาจนํารูปรางรูปทรงจากธรรมชาติหรือจากจินตนาการ

มาผสมผสานกันใหเกิดคาตางๆ 

    2.2 บริเวณวาง คือ บริเวณระหวางรูปรางรูปทรงวางอยูโดยทิ้งชองวางอยางพอเหมาะ

พอดีไมแนนจนเกินไป 

    2.3 รูปและพ้ืน คือ การถายทอดตามทฤษฎีรูปและพ้ืนวาสวนใดเปนพ้ืนสวนใดเปนรูป 

    2.4 นํ้าหนักและมิติ คือ การเนนน้ําหนักในสวนที่อยูใกลเพ่ือใหสวนที่อยูไกลรูสึกไกล  

หรือสวนไหนจะใหเดนสามารถที่จะเนนได 

 3. เทคนิคและวิธีในการสรางภาพ 

    3.1 ความโปรงใสของสี พิจารณาการใชสีโดยรวมภายในภาพ สามารถแสดงคุณสมบัติ

เดนของสีนํ้าลักษณะโปรงใส 

    3.2 นําเทคนิคตางๆ ในการระบาย และกระบวนการผสมผสานมาใชไดอยางเหมาะสม

กับงาน เชน การระบายกอนหินจะระบายโดยใชเทคนิค ขูด ขีด หรือ จุด จะทําใหดูขรุขระเปนตน 

   

 4.4 การสรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ 

  4.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจ 

  4.4.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวิธี 

การสอนของอารี  สุทธิพันธุ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของกิจกรรม  

การเรียนการสอน การประเมินผล และประโยชนที่ผูเรียนไดรับ ลักษณะของการวัด เปนแบบธรรมดา 

สวนประเมินคา 3 ระดับ จํานวน 30 ขอ 
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 เกณฑการใหคะแนน 

 - ถาเลือกตอบ พึงพอใจระดับมาก ให   3  คะแนน 

     พึงพอใจระดับปานกลาง ให   2  คะแนน 

     พึงพอใจระดับนอย ให   1  คะแนน 

  เกณฑการประเมินผล 

    2.50 – 3.00 หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับมาก 

    1.50 – 2.49 หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

    1.00 – 1.49 หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับนอย 

  4.4.3 นําแบบวัดที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบภาษาและความครอบคลุม

ในดานตางๆ ที่กําหนดไว แลวนําไปปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นนําแบบวัดไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

  4.4.4 นําแบบวัดที่ไดตรวจแกไขแลว ไปทดลองกับนําเรียนที่ไมใชตัวอยางประชากร

เพ่ือตรวจสอบความบกพรองของภาษา ความถูกตองและชัดเจน แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น เพ่ือใหกับตัวอยางประชากรจริง 
 

5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการทดลองกับกลุมประชากรที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 กลุมเดียว จํานวนนักเรียน 35 คน มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

   5.1 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการแบบ One Group Present 

Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 216) ดังแสดงในตารางดังน้ี 
 

ตารางวิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Present – Posttest Design 

        กลุมทดลอง  สอบกอน  ทดลอง   สอบหลัง 

            ER                                 T1                                          X                              T2 

 ความหมายแทนสัญลักษณ 

  R  แทน การกําหนดตัวอยางของกลุม อยางสุม 

  E  แทนกลุมทดลอง 

  T1  แทน สอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

  T2  แทน สอบหลังการทดลอง 

  X  แทนวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ 
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 5.2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า และ

ทดสอบปฏิบัติการวาดภาพสีนํ้าแจกันดอกไม วาดภาพสีนํ้าคนครึ่งตัว และวาดภาพสีนํ้าทิวทัศนกอน

การเรียน      

 5.3 ดําเนินการทดลองดวยแผนการสอนการวาดภาพสีนํ้าของอารี สุทธิพันธุ กบักลุมทดลอง

และระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห จํานวน 8 คาบ คาบละ 60 นาท ีสอบวนัละ 2 คาบ สัปดาหละ 1 วัน  

 5.4 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบการวาดภาพสีนํ้า

ฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน 

 5.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า โดยใชคะแนนผลตางระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียน และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 5.6 วัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชแบบสอบถามหลังการสอน 

 

6. การวิเคราะหขอมูล 

  6.1 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูทางการเรียนการวาด

ภาพสีนํ้า  ใชวิธีแบบคูเดอร – รีชารดสัน (Kuder – Richardson.) สูตร KR – 20 (ลวน สายยศ; และ

อังคณา สายยศ. 2538: 168) โดยใชสูตรตอไปน้ี 

 

   สูตร   KR – 20 

     rtt  =  
1−n

n  1 - 2
1

1
S

pqΣ−  

 

    เม่ือ  n   แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

     P แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆ น่ันคือสัดสวนของคนทําถูกกับคน 

       ทั้งหมด 

     Q   แทน  สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆหรือคือ 1 – p 

           S 2
1   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 

 

  6.2 คาอํานาจจําแนกความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ดานความรูทางการเรยีน

การวาดภาพสีนํ้า  ใชวิธเีทคนิค  27 % แบงกลุมสูงกลุมต่ํา หาคา PH และ PL (บุญชม  ศรีสะอาด, 

มนตรี อนันตรักษ; และนิภา ศรีไพโรจน. 2524: 106-109) 
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  6.3 หาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธิใ์นการวาดภาพสีนํ้าของอารี  สุทธิพันธุ ไดแก 

   6.1.1  การหาคาเฉลี่ยของคะแนน 

 

      Χ  = 
Ν
ΣΧ  

 

    เม่ือ Χ  แทน   คาเฉลี่ย 

     ∑Χ  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N  แทน   จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

    6.1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กาญจนา วัฒนายุ. 2548: 112) 

 

      S.D. =   
)1(

)( 22

−ΝΝ
ΣΧ−ΝΣΧ  

 

   เม่ือ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียน 

            ∑Χ2  แทน   ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียนแตละคนยกกําลังสองทีละตัว 

     N แทน จํานวนนักเรียน 

 

        6.1.3 คารอยละของคาเฉลี่ยที่แสดงระดับคุณภาพ 

 

                   จากสมการ       P =  
Ν
×Χ 100  

 

            เม่ือ P แทน คารอยละ 

                    N แทน ระดับคะแนนสูงสุดที่กําหนดในคุณภาพ 
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  6.4 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะเฉลีย่ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในกอนและหลังการ

วาดภาพสีนํ้าของอารี สทุธพัินธุ โดยใช t – Test แบบ Dependent (กาญจนา วัฒนายุ. 2548:96-97) 

   

            t =     

1
)( 22

−Ν
Σ−ΝΣ

Σ

DD
D  

 

  เม่ือ  D แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคน 

     t    แทน การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

     ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ 

                               ของนักเรียนทุกคน 

      2D     แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน       

                               แตละคนยกกําลังสอง 

 ∑ 2D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ 

                            นักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

 ( )∑ 2D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ 

                          นักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

     ∑ 2Dn  แทน จํานวนนักเรียนคูณผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียน 

                                  และหลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

 N - 1  แทน จํานวนคู (คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน) หรือจํานวนนักเรียน 

      ทั้งหมดลบดวย 1 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควานี้  ผูวจัิย  ไดกําหนดสัญลักษณทีใ่ชในการแปลความหมายของการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
   

Χ  
∑Χ  

Ν  
S.D. 

∑Χ2  
 
D 
 
t 
 

∑D  
 
D2 
 

∑ 2D  
 

)( 2∑D  
 
N∑ 2D  
 
N - 1 
 

แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
 
แทน 
 
แทน 
 
แทน 
 
แทน 
 
แทน 
 
แทน 
 
แทน 
 
แทน 

คาเฉลี่ย 
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
จํานวนขอมูลทั้งหมด 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียนแตละคน ยกกําลังสองทีละ
ตัว 
ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนแตละคน 
การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนทุกคน 
ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
จํานวนนักเรียนคูณผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
จํานวนคู (คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน) หรือจํานวน
นักเรียนทั้งหมดลบดวย 1  
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังตาราง ดังน้ี 
 ตอนที่ 1   ผลการเปรียบเทียบการวาดภาพสีนํ้า โดยใชวิธีการสอนของ อารี สุทธิพันธุ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนจากการวาดภาพสีนํ้า โดย
ใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ 
 ตอนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจการวาดภาพสีนํ้า โดยใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการวาดภาพสีนํ้า โดยใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 จากการปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพ หัวขอ ดอกไมแจกัน ภาพคนครึ่งตัว และภาพทิวทัศน 
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการวาดภาพสีนํ้า ชุด ดอกไมแจกัน ภาพคนครึ่งตัว  
 และภาพทิวทศันโดยใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ 
 

กอนเรียน หลังเรียน ผลคะแนน รายการ 
N 

Χ (x) S.D. Χ (y) S.D. (x-y) % 
ดอกไมแจกัน 35 25.42 2.651 31.28 2.573 5.86 16.74 
ภาพคนครึ่งตัว 35 23.88 3.37 30.05 2.412 6.17 17.62 
ภาพทิวทัศน 35 23.34 4.40 29.31 3.878 5.97 17.05 

 
 จากตาราง 1 พบวา คะแนนความสามารถในการวาดภาพสีนํ้า 3 ชุด เทากับ 5.68 , 6.17 
และ 5.97 แสดงวานักเรียนมีความสามารถในการวาดภาพสูงขึ้น แตเพ่ือตองการตรวจสอบวาคะแนนที่
สูงขึ้นนี้จะสูงมากกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมจึงใหตรวจสอบในตาราง
คะแนนในแตละงาน 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้าดอกไมแจกันโดยใชวิธีการสอน 
  ของอารี  สุทธิพันธุ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 

ดอกไมและแจกัน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

1 24 31 7 49 
2 27 30 3 9 
3 27 31 4 16 
4 24 27 3 9 
5 27 34 7 49 
6 23 27 4 16 
7 26 27 1 1 
8 27 30 3 9 
9 22 28 6 36 
10 24 29 5 25 
11 18 31 13 169 
12 24 35 11 121 
13 23 36 13 169 
14 29 35 6 36 
15 22 29 7 49 
16 22 19 -3 9 
17 28 34 6 36 
18 26 28 2 4 
19 28 34 6 36 
20 25 34 9 81 
21 27 32 5 25 
22 27 29 2 4 
23 27 31 4 16 
24 24 31 7 49 
25 29 32 3 9 
26 25 29 4 16 
27 27 34 7 49 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ดอกไมและแจกัน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

28 21 33 12 144 
29 22 31 9 81 
30 29 32 3 9 
31 27 35 8 64 
32 28 33 5 25 
33 27 34 7 49 
34 27 30 3 9 
35 27 30 3 9 

N=35     
รวม 925 1085 195 1487 

Χ = 25.42 31 5.57 42.49 

S.D.= 2.615 3.290 3.432  

    
 จากตาราง 2 พบวาคะแนนความสามารถในการวาดภาพสีนํ้าดอกไมแจกันกอนเรียนเฉลี่ย 
25.43  หลังเรียน เฉลี่ย  31.00  แสดงวานักเรียนโดยรวมมีความสามารถในการวาดภาพสีนํ้าภาพ
ดอกไมแจกันสูงขึ้น เฉลี่ย 5.57 
 
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า ภาพคนครึ่งตัว  โดยใชวธิีการสอน 
  ของอารี  สุทธิพันธุ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

ภาพคนครึ่งตัว 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

1 27 35 8 64 
2 25 29 4 16 
3 25 28 3 9 
4 18 27 9 81 
5 25 31 6 36 
6 23 27 4 16 
7 25 30 5 25 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ภาพคนครึ่งตัว 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

8 19 29 10 100 
9 15 28 13 169 
10 18 29 11 121 
11 25 28 3 9 
12 27 28 1 1 
13 27 28 1 1 
14 25 33 8 64 
15 26 32 6 36 
16 27 28 1 1 
17 23 31 8 64 
18 22 29 7 49 
19 27 31 4 16 
20 23 32 9 81 
21 27 25 -2 4 
22 27 30 3 9 
23 27 29 2 4 
24 23 27 4 16 
25 27 31 4 16 
26 21 31 10 100 
27 21 35 14 196 
28 22 31 9 81 
29 27 33 6 36 
30 27 32 5 25 
31 20 28 8 64 
32 27 33 6 36 
33 23 29 6 36 
34 27 34 7 49 
35 18 31 13 169 

N=35     
รวม 871 1052 216 1800 

Χ = 23.88 30.06 6.17  

S.D.= 3.37 2.413 3.706  
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 จากตาราง 3 พบวา คะแนนความสามารถในการวาดภาพสีนํ้า ภาพคนครึ่งตวั กอนเรียน
เฉลี่ย  23.89  หลังเรียน  เฉลี่ย  30.06  แสดงวานักเรยีนโดยรวมมีความสามารถในการวาดภาพสี
นํ้าภาพคนครึ่งตัวสูงขึ้น  เฉลี่ย  6.17 
 
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า  ภาพทิวทศันโดยใชวิธีการสอน 
  ของอารี  สุทธิพันธุ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

ภาพทิวทัศน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

1 27 32 5 25 
2 23 28 5 25 
3 18 20 2 4 
4 18 24 6 36 
5 27 31 4 16 
6 23 33 10 100 
7 15 30 15 225 
8 22 29 7 49 
9 14 25 11 121 
10 22 26 4 16 
11 10 18 8 64 
12 27 32 5 25 
13 18 27 9 81 
14 28 36 10 100 
15 22 27 5 25 
16 24 30 6 36 
17 27 32 5 25 
18 22 32 10 100 
19 27 29 2 4 
20 27 30 3 9 
21 27 34 7 49 
22 26 30 4 16 
23 22 30 8 64 
24 27 28 1 1 
25 27 28 1 1 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ภาพทิวทัศน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

26 23 24 1 1 
27 23 31 8 64 
28 24 35 11 121 
29 23 33 10 100 
30 25 32 7 49 
31 27 28 1 1 
32 29 30 1 1 
33 27 29 2 4 
34 20 34 14 196 
35 28 29 1 1 

N=35     
รวม 817 1026 209 1755 

Χ = 23.34 29.31 5.97  

S.D.= 4.40 3.879 3.861  

  
 จากตาราง 4 พบวา  คะแนนความสามารถในการวาดภาพสีนํ้า  ภาพทิวทศันกอนเรียน
เฉลี่ย23.34  และหลังเรียนเฉลี่ย  29.31  แสดงวานักเรียนโดยรวมมีความสามารถในการวาดภาพ  
สีนํ้าภาพทิวทศันสูงขึ้น  เฉลี่ย  5.97 
 
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนการวาดภาพสีนํ้าสามกิจกรรมโดยใชวิธีการสอน 
  ของอารี  สุทธิพันธุ 
 

ภาพดอกไมแจกัน,ภาพคนครึ่งตัว,ภาพทิวทัศน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

1 78 98 20 400 
2 75 87 12 114 
3 70 79 9 91 
4 60 78 18 324 
5 79 96 17 289 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ภาพดอกไมแจกัน,ภาพคนครึ่งตัว,ภาพทิวทัศน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

6 69 87 18 324 
7 66 87 21 441 
8 68 88 20 400 
9 51 81 30 900 
10 64 84 20 400 
11 53 77 24 576 
12 79 95 17 289 
13 68 91 23 529 
14 80 104 24 576 
15 70 88 18 324 
16 73 77 4 16 
17 78 97 19 361 
18 70 89 19 361 
19 82 94 12 144 
20 75 96 21 441 
21 81 91 10 100 
22 80 89 9 81 
23 76 90 14 196 
24 74 86 12 144 
25 83 91 8 64 
26 69 84 15 225 
27 71 100 29 841 
28 67 99 32 1024 
29 72 97 25 625 
30 81 96 15 225 
31 74 91 17 289 
32 84 96 12 144 
33 77 92 15 225 
34 74 98 24 576 
35 73 90 17 289 

 
 



 81 

ตาราง 5 (ตอ) 
 

ภาพดอกไมแจกัน,ภาพคนครึ่งตัว,ภาพทิวทัศน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

N=35     
รวม 2543 3163 620 12368 

Χ = 24.42 30.12   

S.D.= 7.677097 6.860   

 
 จากตาราง 5 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าทั้งสามกิจกรรมคือ 
ภาพแจกันดอกไม  ภาพคนครึ่งตัว  ภาพทิวทศัน  โดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ  กอนเรียน
เฉลี่ย 24.42  และหลังเรียนเฉลี่ย 30.12  แสดงวานักเรยีนโดยรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ 
วาดภาพสีนํ้าทั้งสามกิจกรรม สูงขึ้น 
 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์
  การเรียนการวาดภาพสีนํ้ากอนและหลังของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธกีารสอนของ 
  อารี  สุทธิพันธุ 
 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

1 13 29 16 226 
2 16 30 14 196 
3 15 20 5 25 
4 15 36 21 441 
5 10 29 19 361 
6 11 35 24 576 
7 14 30 16 256 
8 17 22 5 25 
9 7 17 10 100 
10 14 30 16 253 
11 11 29 18 324 
12 17 27 10 100 
13 13 18 5 25 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 
 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
N=35 เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน(X) คะแนนหลังเรียน(Y) 

D=(X-Y) D2 

14 18 28 10 100 
15 17 18 1 1 
16 13 31 18 324 
17 5 11 6 36 
18 16 21 5 25 
19 9 17 8 64 
20 17 24 7 49 
21 18 37 19 361 
22 8 11 3 9 
23 18 29 11 121 
24 14 24 10 100 
25 16 29 13 169 
26 14 18 4 16 
27 7 14 7 49 
28 13 19 6 36 
29 19 25 6 36 
30 14 30 16 256 
31 14 31 17 289 
32 12 28 16 256 
33 22 31 9 81 
34 18 37 19 361 
35 14 16 2 4 

N=35     
รวม 489 881 392 5684 

Χ = 13.97 25.17   

S.D.= 3.777 7.225   

 
 จากตาราง 6 พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของ
อารี สุทธิพันธุ โดยทดสอบกอนเรียนเฉลีย่ 13.97 และทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 25.17 แสดงวานักเรียน
โดยรวมมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนการวาดภาพสีนํ้าสูงขึ้น 
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 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการ
สอนของอารี  สุทธิพันธุ  ปรากฏดังตารางดังน้ี 
  
ตาราง 7 การเปรียบเทียบคะแนนการวาดภาพสีนํ้ากอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าภาพ 
  ดอกไมแจกัน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ 
 

การประเมิน N Χ  DΣ  DΣ 2 T-test 
กอนเรียน 35 25.42 195 1487 9.602* 
หลังเรียน 35 31.00    

df = 34    t 0.05 = 1.697        10.01 = 2.457 

*=  มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 7 พบวา เม่ือตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าภาพ
ดอกไมแจกัน ดวย t-test พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน t = 9.602 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังเรียนมีนัยสําคัญที่เชื่อม่ันได 95 % ซึ่งยอมรับสมมติฐานวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวิธีสอนของอารี สุทธิพันธุ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบคะแนนการวาดภาพสีนํ้ากอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าภาพ 
  คนครึ่งตัว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธกีารสอนของอารี สุทธิพันธุ 
 

การประเมิน N Χ  DΣ  DΣ 2 T-test 
กอนเรียน 35 23.88 216 1800 9.851* 
หลังเรียน 35 30.06    

df = 34    t 0.05 = 1.697        10.01 = 2.457 

*=  มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 8 พบวา เม่ือตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าคนครึ่งตัว  
ดวย t-test พบวา  t = 9.851  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียน
และหลังเรียนมีนัยสําคัญที่เชื่อม่ันได  95  % ซ่ึงยอมรับสมมติฐานวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
การเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวิธีสอนของอารี  สุทธิพันธุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบคะแนนการวาดภาพสีนํ้ากอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้า 
  ภาพทิวทัศน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ 
 

การประเมิน N Χ  DΣ  DΣ 2 T-test 
กอนเรียน 35 23.34 209 1755 9.148* 
หลังเรียน 35 29.31    

df = 34    t 0.05 = 1.697 

*=  มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 9 พบวา เม่ือตรวจสอบของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้า
ภาพทิวทศัน  ดวย t-test พบวา  t = 9.148  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  แสดงวาผลสัมฤทธิ์
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่เชื่อม่ันได  95  % ซ่ึงยอมรับสมมติฐานวาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยใชวธิสีอนของอารี  สุทธิพันธุ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพสีนํ้าสามกิจกรรมการ 
  วาดภาพดอกไมแจกัน  ภาพคนครึ่งตวั  ภาพทิวทัศน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย 
  วิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ 
 

การประเมิน N Χ  DΣ  DΣ 2 T-test 
กอนเรียน 35 24.42 620 12368 16.429* 
หลังเรียน 35 30.12    

df = 34    t 0.05 = 1.697 

*=  มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 10 พบวา  เม่ือตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวย  t – test พบวา  
t = 16.429 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนมี
นัยสําคัญที่เชือ่ม่ันได  95 % ซ่ึงยอมรับสมมติฐานวาการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 
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ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลงัเรียนการวาดภาพสีนํ้า   
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ 
 

การประเมิน N Χ  DΣ  DΣ 2 T-test 
กอนเรียน 35 13.97 392 5684 10.742* 
หลังเรียน 35 25.17    

df = 34    t 0.05 = 1.697 

*=  มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 11 พบวา  เม่ือตรวจสอบคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนดวย  t – test 
พบวา  t = 10.742 นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการ
เรียนมีนัยสําคัญที่เชื่อม่ันได  95 % ซ่ึงยอมรับสมมติฐานวาการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 
 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4 โดยวิธกีารสอนของอารี สุทธิพันธุ 
  
ตาราง 12 ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
  ปที่ 4 โดยวิธกีารสอนของอารี สุทธิพันธุ 
 

ขอที่ รายการประเมิน Χ  S.D. % 
ระดับความ
พึงพอใจ 

 ดานทักษะ ความรู กระบวนการ     
1 นักเรียนไมเคยเรียนวาดภาพสีนํ้าวิธีน้ีมากอน 2.171 0.608 72.33 ปานกลาง 
2 การเรียนวาดภาพสีนํ้าเนนปฏิบัตเิปนขั้นตอน 2.60 0.489 86.66 มาก 
3 ขณะที่ปฏบิัตกิารวาดภาพสีนํ้าเกิดการ

แกปญหาอยางตอเน่ือง 
2.257 0.552 75.00 ปานกลาง 

4 นักเรียนซักถามครูเวลาที่ไมเขาใจงาน 2.342 0.53 78.00 ปานกลาง 
5 นักเรียนมีความเขาใจหลักการจัดภาพ 2.285 0.451 95.00 ปานกลาง 
6 นักเรียนมีความเขาใจเรื่องการเนนนํ้าหนัก 2.514 0.554 83.66 มาก 
7 นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องภาพและพื้น 2.514 0.499 83.66 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ขอที่ รายการประเมิน Χ  S.D. % 
ระดับความ
พึงพอใจ 

8 เม่ือไดเรียนการวาดภาพสีนํ้าและนําไปใชใน
การสรางภาพได 

2.428 0.494 80.66 ปานกลาง 

9 นักเรียนสามารถนําเทคนิคการระบายสีและ
นําไปใชในการสรางภาพได 

2.628 0.438 87.33 มาก 

10 นักเรียนไดทดลองสีนํ้าเกิดประสบการณเรื่อง
เทคนิคตางๆของการระบายสีนํ้า 

2.571 0.494 85.66 มาก 

11 ครูไดมีการจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
ในการสอน 

2.857 0.349 95.00 มาก 

12 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซกัถาม 2.628 0.539 87.33 มาก 
13 การวาดภาพสีนํ้าทําใหนักเรียนพบวธิีการ

เรียนรูดวยตนเอง 
2.60 0.489 86.66 มาก 

14 นักเรียนไดทดลองการระบายสีดวยตนเอง 2.628 0.539 87.33 มาก 
15 การใชสื่อไดเหมาะสมกับเนื้อหาแตละเนือ่ง 2.257 0.498 75.00 ปานกลาง 
16 สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 2.571 0.549 85.66 มาก 
17 มีการอภิปรายระหวางนักเรียนดวยกัน  และ

ระหวางนักเรยีนกับคร ู
2.542 0.498 54.66 มาก 

18 ไดออกวาดภาพสีนํ้านอกหองเรียน 2.657 0.476 88.33 มาก 
19 ครูคอยชี้แนะในการวาดภาพ 2.828 0.376 94.00 มาก 
20 มีการประเมินผลแตละขั้นตอน 2.628 0.539 8.33 มาก 
21 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล 2.514 0.603 83.66 มาก 
 รวม     ดานความรู ทักษะ กระบวนการ 2.525 0.538 84.00 มาก 
 ดานความรูสึก     

22 นักเรียนวาดภาพตามความนึกคิดของตนเองได 2.628 0.438 87.33 มาก 

23 นักเรียนนําเทคนิคสีนํ้ามาสรางงานศิลปะแปลก 
ใหมได 

2.571 0.494 85.66 มาก 
 

24 นักเรียนเกิดความมั่นใจการวาดภาพสีนํ้า 2.628 0.539 87.33 มาก 
25 นักเรียนมีอิสระในการแสดงออก 2.542 0.498 84.66 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ขอที่ รายการประเมิน Χ  S.D. % 
ระดับความ
พึงพอใจ 

26 มีบรรยากาศเปนกันเองและสนุกสนาน 2.628 0.483 87.33 มาก 
27 มีความภูมิใจชื่นชมผลงานของตนเอง 2.628 0.483 87.33 มาก 
28 การเรียนวาดภาพสีนํ้าทําใหเกิดสมาธิและการ

ผอนคลาย 
2.60 0.545 86.66 มาก 

29 นักเรียนมีความกระตือรือรน 2.342 0.531 78.00 ปานกลาง 
30 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพสี

นํ้าโดยวิธีน้ี 
2.714 0.511 90.33 มาก 

 รวมดานความรูสึก 2.587 0.517 86.00 มาก 
 รวมหมด 2.54 0.533 84.66 มาก 

 
 จากตาราง 12 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวาดภาพสีนํ้าตามวิธีสอนของ
อารี สุทธิพันธุ โดยรวมมีความพึงพอใจในการเรียนการวาดภาพสีนํ้าทั้งดานความรู ทักษะ  กระบวนการ  
และดานความรูสึกในระดับมากเฉลี่ย 2.54 คิดเปนรอยละ 84.66 ดังมีรายละเอียดแตละดานดังน้ี 
 ดานความรู  ทักษะ กระบวนการ มีรายการดําเนินการ 21 รายการ โดยรวมนักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากเฉลี่ย 2.525  คิดเปนรอยละ  84.00 
 รายการที่ดําเนินการนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากไดแก ครูไดมีการจัดเตรียม
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการสอน  เฉลี่ย  2.85  คิดเปนรอยละ  95.00 
 รายการที่ดําเนินการนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับต่ําสุดไดแกนักเรียนไมเคยเรียนวาด
ภาพวิธีน้ีมากอนเฉลี่ย 2.17  คิดเปนรอยละ  72.33 
 ดานความรูสึก มีรายการดําเนินการ 9 รายการ โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
เฉลี่ย 2.58 คิดเปนรอยละ  86.00 
 รายการที่ดําเนินการนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากไดแก นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีน้ี เฉลี่ย  2.71 คิดเปนรอยละ  90.33 
 รายการที่ดําเนินการนักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลางไดแก ความกระตือรือรนที่จะ
วาดภาพสีนํ้า เฉลี่ย 2.34 คิดเปนรอยละ 78.00 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าและความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษาและ

ผลการศึกษา สรุปไดดังตอไปน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โดยใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย

ใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผูเรียนที่เรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนการวาดภาพสีนํ้าสูงขึ้น 

 2. ผูเรียนที่เรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ มีความพึงพอใจตอ

กระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

 

ประชากร 

 ประชากร เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 2 หองเรียน 

จํานวน 70 คน 
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กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน  1 หองเรียน จํานวน 35 คน จากการลุมโดยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) จํานวน 2 หองเรียน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 1. แผนการสอนของการวาดภาพสีนํ้าของอารี  สุทธิพันธุ 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการวาดภาพสีนํ้าตอการเรียนโดยใชวิธีการสอนของอารี  

สุทธิพันธุ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการทดลองกับกลุมประชากรที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 กลุมเดียว จํานวน 35 คน มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการแบบ  One Group Pretest - 

Posttest Design 

 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest ) โดยใชแบบทดสอบวัดผลและทดสอบทักษะปฏิบัติการ

วาดภาพสีนํ้า กับกลุมทดลอง 

 3. ดําเนินการทดลองดวยแผนการสอนการวาดภาพสีนํ้าของอารี  สุทธิพันธุ กับกลุม

ทดลอง และระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห จํานวน 8 คาบ คาบละ 60 นาที 

 4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบการวาดภาพสีนํ้า 

ฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน 

 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า โดยใชผลคะแนนระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียน และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 6. วัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชแบบสอบถามหลังการทดลอง 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการวาดภาพสีนํ้าของ อารี  สุทธิพันธุ ไดแก 

  1.1   การหาคาเฉลี่ยของคะแนน 

  1.2   หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  1.3   คารอยละ 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในกอนและหลังวาด

ภาพสีนํ้าของอารี  สุทธิพันธุ โดยใช  t-Test แบบ Dependent 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าดานทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4 โดยใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ กอนการสอนที่คะแนนระหวาง 5-22 เฉลี่ย 13.77 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 34.42 และหลังสอนโดยใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ ดวยการใหนักเรียนฝก

ปฏิบัติการวาดภาพสีนํ้า มีคะแนนระหวาง เฉลี่ย 11-37 คิดเปนรอยละ 62.92 ซ่ึงเปนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาด

ภาพสีนํ้าดานความรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ  เฉลี่ย  25.17 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวาดภาพสีนํ้าหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลอง

กับสมมติฐานที่เสนอไววา ผูเรียนที่เรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าสูงขึ้น และผูเรียนที่เรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอน

ของอารี  สุทธิพันธุ มีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

 ความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพสีนํ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการ

สอนของอารี  สุทธิพันธุ ผลปรากฏวานักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย 2.58 คิดเปนรอยละ 

86.00 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพสีนํ้าของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี

ตอการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสอนของ อารี  สุทธิพันธุ 
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 จากการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนการวาดภาพสีนํ้า โดยใชวิธีการ

สอนของอารี  สุทธิพันธุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการสอนสูงกวากอนการเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น่ันคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เกี่ยวกับความพึงพอใจการเรียนวาดภาพสีนํ้าโดยใชวิธีการสอนของ

อารี  สุทธิพันธุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย 2.58 คิดเปน

รอยละ 86.00 สําหรับรายการที่ดําเนินการนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในขอที่ 1 คือ

นักเรียนไมเคยเรียนวาดภาพสีนํ้าวิธีน้ีมากอน เฉลี่ย 2.171 คิดเปนรอยละ 72.33  ซ่ึงต่ํากวา

สมมุติฐานที่ตั้งไวคือ รอยละ 75 แสดงวานักเรียนเคยเรียนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีน้ีมากอน กอนที่

จะมาเรียนในครั้งน้ี  แตนักเรียนก็ยังที่อยากจะเรียนโดยวิธีน้ีอยูโดยสอดคลองกับรายการขอที่ 30 

คือ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีน้ีคือ เฉลี่ย 2.714 คิดเปนรอยละ 90.33  

การเรียนโดยวิธีน้ียังสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระเฉลี่ย 2.542 คิดเปนรอยละ 84.66 

สงเสริมใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง เฉลี่ย 2.571 คิดเปนรอยละ 85.66  และเกิดการ

แกปญหาอยางตอเน่ือง เฉลี่ย 2.257 คิดเปนรอยละ 75.00  จากที่นักเรียนไมเคยมั่นใจที่จะวาด

ภาพสีนํ้าก็เกิดความมั่นใจ เฉลี่ย 2.628  คิดเปนรอยละ 87.33 นอกจากนี้ยังรูจักวิธีการทํางานหรือ

การทํางานเปนขั้นตอนเฉลี่ย 2.60 คิดเปนรอยละ 86.66 และมีความภูมิใจและชื่นชมผลงานของ

ตนเอง เฉลี่ย 2.628  คิดเปนรอยละ  87.33 

 กลาวคือ การนําวิธีการสอนแบบอารี  สุทธิพันธุเปนวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง ที่จะชวยขจัด

ปญหาตางๆ ใหหมดหรือลดนอยลงไป สมองของผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูดวยความคิด

ตางๆ ทักษะ เจตคติ หรือความเชื่อไดดี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมองเห็น

ขั้นตอน ไดฝกปฏิบัติจริงตามจินตนาการดวยภาพความคิดที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถ

ทางสติปญญาที่หลากหลาย และสนองตอรูปแบบการเรียนรู ที่แตกตางกัน ของผูเรียนแตละคนได

เปนอยางดี จากขอความดังกลาว จะเห็นไดวาวิธีการดานการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของ อารี  

สุทธิพันธุน้ันสามารถพัฒนาอารมณ สังคม สติปญญา บุคลิกภาพ ความคิดสรางสรรค ทั้งทางดาน

สุนทรียะ ความดีงาม ความอดทน ซ่ึงมีอิทธิพลตอความรูสึก ความคิดสรางสรรค สามารถนําความรู

และกระบวนการที่ไดจาการฝกปฏิบัติการวาดภาพไปใชเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูในรายวิชา

อ่ืนๆได น่ันแสดงวาการสอนการวาดภาพสีนํ้าโดยวิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ ทําใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีนัยสําคัญที่ .05  และความพึงพอใจในการเรียนการวาดภาพสีนํ้า

โดยวิธีการของอารี  สุทธิพันธุอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 75 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 

 



 92 

ขอเสนอแนะ 

 ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 

 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้าและความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนของอารี  สุทธิพันธุมีขอสังเกตที่ไดจากการศึกษา

ดังน้ี 

 1. การสอนนักเรียนใหสรางสรรคงานศิลปะ การวาดภาพสีนํ้านั้น การฝกทักษะวาดภาพ

กอนเรียนและหลังเรียน มีการเปรียบเทียบและประเมินผลงานของตนเองไดตามหลักการและทฤษฎี

ทําใหนักเรียนเกิดการรูผลการปฏิบัติอยางตอเน่ืองเปนผลงานของตนเองไดตามหลักการและทฤษฎี

ทําใหนักเรียนไดเกิดการรูผลการปฏิบัติอยางตอเน่ืองเปนผลไมเบื่อหนายตอการเรียน และฝกปฏิบัติ

กิจกรรมอยางเพลิดเพลินและมีความพึงพอใจในกระบวนการทางกิจกรรมการเรียน 

 2. การปฏิบัติการวาดภาพสีนํ้า จากผลงานที่ปรากฏพบวานักเรียนไดรับการพัฒนา

กระบวนการสรางสรรคงานการวาดภาพสีนํ้าในดานกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา เกิด

ความมั่นใจในการสรางงานหรือการวาดภาพสีนํ้าอยางอิสระดวยความชื่นชม 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ในกิจกรรมการเรียนถานักเรียนทุกคนไดมีโอกาสและมีสวนรวมในการเรียนการสอนจะ

ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ครูผูสอนสามารถนําขอมูลนักเรียนจากผลการวิ จัยครั้งน้ีไปประยุกตใชในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนในวิชาศิลปะที่ไดรับมอบหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและสราง

องคความรู 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะวิชาอ่ืนๆ โดยการใชกิจกรรม

ดานศิลปะ 

 2. ควรนําผลวิจัยไปปรับปรุงเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ดานศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน 

 3. ควรศึกษาโดยออกแบบการวิจัยในรูป  Pretest  Postest  Control  Group  Design  

เพ่ือตรวจสอบกับผลที่ไดรับในระบบวิจัย 
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แผนการสอนที่ 1 

เวลา  2  คาบ  คาบละ 60 นาที 

เร่ือง การเรียนรูเรื่องสีและวัสดุอุปกรณ 

 

ความมุงหมาย 

1. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจเรื่องสี ชื่อสีที่ตนมีอยู 

2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถควบคุมการระบายสีนํ้าได 

3. เพ่ือใหนักเรียนรูจักคุณลักษณะของสื่อวัสดุอุปกรณ สําหรับการวาดภาพสีนํ้า 

 

เน้ือหา 

 1.  สีนํ้าเปนวัสดุผสมน้ํา ละลายน้ําไดดี มีคุณสมบัติโปรงแสง โปรงแสงปานกลางและทึบ

แสง 

 2.  สีนํ้ามีคุณสมบัติรุกราน และยอมรับของสีตรงขาม มีคุณสมบัติแหงชา และแหงเร็วตาม

คุณสมบัติของสี 

 3. เราสามารถควบคุมการระบายสีนํ้า โดยการลาดเอียงของกระดาษ การขึงกระดาษมี

จํานวนมาก หากเปนกระดาษบางและจําเปนสําหรับกระดาษหนาดวย เพราะกระดาษนั้นเม่ือถูกน้ํา

แลวจะยึด ทําใหผิวหนาไมเรียบ 

 4. สีนํ้าที่ใชในปจจุบันมี 2 แบบ แบบแรกสวนใหญจะผลิตมาใหนักเรียนใชหรือเรียกวาเกรด

นักเรียน แบบที่ 2 จะผลิตออกมาใหศิลปนหรือนักเขียนภาพอาชีพ 

 5. พูกันมี 2 ชนิดคือ พูกันกลมและพูกันแบน พูกันกลมใชสําหรับระบายทั่วไป สวนพูกัน

แบนใชระบายเรียบ ในพ้ืนที่บริเวณสวนกวางเปนจํานวนมาก 

 6. พูกันที่นักเรียนใช คือพูกันกลม มีเบอร 12 เบอร 6 เบอร 0 และเบอร 1 สวนพูกันแบนก็

ควรจะมีสักอันสําหรับระบายเรียบ 

 7. อุปกรณเสริมอยางเชน กระดานรองเขียน กระปองใสนํ้า กระดาษ ฯลฯ 

 

สื่อการสอน 

1. สไลดเกี่ยวกับสีนํ้า และวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับระบายน้ํา 

2. ตัวอยางของจริงวัสดุอุปกรณสําหรับระบายสี 
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กระบวนการสอน 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

   ชี้แจงและอธิบายเรื่องที่สอน ความมุงหมาย 

2. ขั้นสอน 

     กิจกรรมที่ 1 ใหตอบคําถามวานักเรียนมีสีในการปฏิบัติกี่สี และใหระบายสีลงบน

กระดาษและเขียนสีกํากับแตละสี 

        กิจกรรมที่ 2 ฝกระบายสีโดยครูสาธิตและอธิบายแตละขั้นตอน ดังน้ี 

1. ระบายสีเรียบโดยใชสีเดียว 

2. ระบายเรียบโดยใชหลายสี 

3. ระบายสีผสมระหวางสีเดียว หลายสี และทับกัน 

        กิจกรรมที่ 3 นักเรียนใชพูกันชนิดตาง ๆ ลากเสนบนกระดาษ แลวสังเกตน้ําหนัก

ตางกันอยางไร 

  กิจกรรมที่ 4 นักเรียนใชพูกันลากเปนรูปตาง ๆ โดยคํานึงถึงการวางรูปที่จะวาดอยาง

เหมาะสม 

  กิจกรรมที่ 5 ระบายสีเรียบสีใดสีหน่ึงขณะที่ยังเปยกอยู และสังเกตวาจะใชสีเขมขน

เทาใด 

 

ความคาดหวัง 

1. นักเรียนรูจักชื่อสี 

2. รูจักขั้นตอนการระบาย 

3. เห็นความสําคัญของการลงมือทําจริง 

4. เห็นรอยตอระหวางสีที่ซึมเขาหากัน 

5. สามารถคํานวณปริมาณของสีที่จะระบายลงบนระนาบ 

6. นักเรียนรูจักบังคับพูกัน 

7. สามารถอธิบายความแตกตางของเสนแตละเสน 

8. สามารถบังคับนํ้าหนักของการกดพูกันได 

9. สามารถสรางรูปทรงดวยพูกันได 
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3. ขั้นสรุป 

  ครู นักเรียน รวมกันสรุปการใชเครื่องมือตาง ๆ วาเกิดปรากฎการณอะไรบาง 

 

กิจกรรมที่ฝกใหปฏิบัติที่เปนการบาน 

4. การประเมินผล 

   จากการทํางาน 
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แผนการสอนที่ 2 

เวลา  2  คาบ  คาบละ 60 นาที 

เร่ือง การเรียนรูเทคนิคการใชสี 

 

ความมุงหมาย 

1. เพ่ือใหรูเทคนิคการระบายสีนํ้าตางๆ 

2. เพ่ือใหรูจักนําเทคนิคไปใชในการวาดภาพสีนํ้า 

 

เน้ือหา 

 1.  เทคนิคการระบายสีเปยกบนเปยก 

 2.  เทคนิคการระบายเปยกบนแหง 

 3. เทคนิคการระบายแหงบนแหง 

 4. เทคนิคการระบายบนระนาบที่รองรับที่เตรียมไว 

 

สื่อการสอน 

1. สไลดเกี่ยวกับการระบายสีนํ้าในเทคนิคตางๆ 

2. ตัวอยางจากการสาธิต 

 

กระบวนการสอน 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1.1 ชี้แจงเรื่องที่สอน ความมุงหมาย เน้ือหาและกิจกรรมที่จะปฏิบัติตามแผนการ

สอนนี้ 

1.2 ทดสอบกอนเรียน โดยการซักถาม 

2. ขั้นสอน 

                      กิจกรรมที่ 1 การฝกระบายสีตามเทคนิคตาง ๆ  

  -การฝกระบายสีเปยกบนเปยก 

  -การฝกระบายสีเปยกบนแหง 

  -การฝกระบายสีแหงบนแหง เชน การแตะ การปาย 
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  -การฝกระบายบนระนาบที่เตรียมไว เชนการพูด การขีด การถู 

  กิจกรรมที่ 2 การนําเทคนิคตาง ๆ มาสรางงานโดยใชทดลองเขียนภาพทิวทัศนโดย

ครูแนะนําขั้นตอนตางๆ พรอมสาธิต 

 

ความคาดหวัง 

1. นักเรียนนําเทคนิคตาง ๆ ในการวาดภาพสีนํ้าไปสรางงาน การวาดภาพสีนํ้าไดดวย 

   ตนเอง         

2. รูจักขั้นตอนในการระบายสี 

 

กิจกรรมที่ฝกใหปฏิบัติที่เปนการบาน 

 ใหนักเรียนเขียนภาพทิวทัศนมา 1 ภาพ โดยใชเทคนิคตาง ๆ ใหเหมาะสม ซ่ึงนํามา

อภิปรายหนาชั้นได 

 

3. ขั้นสรุป 

     ครู นักเรียน รวมกันสรุปในเรื่องเทคนิคตาง ๆ ของการระบายสี วาสามารถนําไปใช 

ประโยชนในการสรางงานใหเหมาะสมอยางไร 

4. การประเมินผล 

 เทคนิคที่ระบาย และเทคนิคตาง ๆ สามารถนําไปสรางงานไดอยางไรใหเหมาะสม 
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แผนการสอนที่ 3 

เวลา  2  คาบ  คาบละ 60 นาที 

เร่ือง การเรียนรูเกี่ยวกับรูปและพ้ืน 

 

ความมุงหมาย 

1. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจเรื่องรูปและพ้ืน 

2. เพ่ือใหนักเรียนสรางสรรครูปและพ้ืน 

 

เน้ือหา เรื่องรูปและพ้ืน (วิรัตน ปนแกว. 2545:73) 

 1.  ลักษณะรปูและพ้ืนประกอบกันเปนภาพลักษณตางๆ ซ่ึงอาจมีขอบรอบนอกคมชัด     

ซ่ึงพรามัว เปนการแบงบริเวณรูปและพ้ืน 

 2.  รูปและพ้ืน สามารถนํารูปและพ้ืนสลับกันได 

 3. รูปที่สีออน มักจะชัดเจนเม่ืออยูบนสีที่แก และสลับกัน 

 4. รูปและพ้ืนอาจเรียกวาบริเวณที่สวางสวนบก และบริเวณสวางสวนลบ 

 5. รูปที่มีขอบคมชัดอาจทําใหความรูสึกใกลรูปที่มีขอบพรามัว อาจทําใหเกิดความรูสึกไกล

หรือรูปที่มีขอบพรามัว อาจทําใหเกิดความรูสึกใกลหรือสลับกัน 

 

สื่อการสอน 

1. ภาพตัวอยางรูปและพ้ืนพรอมบรรยายประกอบ 

2. การสาธิตเรื่องรูปและพ้ืนใหนักเรียนไดเห็น โดยการระบายสีเรื่องรูปและพ้ืนซึ่งทําใหเกิด 

ภาพขึ้น 

 

กระบวนการสอน 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

   นําภาพตัวอยางรูปมาประกอบการบรรยาย 

2. ขั้นสอน 

                      กิจกรรมที่ 1  
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   ใหนักเรียนวาดภาพสีนํ้าโดยวาดภาพแจกันกับดอกไมที่กําหนดให โดยระบายสีพ้ืน

ภาพแลวใหเห็นสวนที่เปนรูป โดยสวนที่เปนพ้ืนที่จะสลับเปนรูป 

   กิจกรรมที่ 2  

   ใหนักเรียนระบายสีดอกไมโดยระบายพื้นหลังเหลือไวสวนที่เปนดอกไม ใหระบายสี

ตรงที่เปนรูปเพียงเล็กนอยเหลือใหกลืนกับพ้ืน 

        

ความคาดหวัง 

1. นักเรียนแยกบริเวณรูปและพ้ืนได 

2. นักเรียนนําพื้นมาเปนรูปได 

3. นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของรูปและพ้ืนได 

 

3. ขั้นสรุป 

1. ครู และนักเรียนรวมกันสรุปรูปและพ้ืน 

2. นักเรียนฝกวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการระบายแบบรูปและพ้ืนได 

3. นักเรียนสามารถอายความสําคัญของรูปและพ้ืนได 

 

  3. ขั้นสรุป 

        1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปรูปและพ้ืน 

   2. นักเรียนฝกวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการระบายแบบรูปและพื้นในหัวขอ 

แจกันดอกไม โดยไมตองรางภาพ 

    

4. การประเมินผล 

   สามารถอธิบายความแตกตางรูปและพ้ืนงานของตนเองได 
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แผนการสอนที่ 4 

เวลา  2  คาบ  คาบละ 60 นาที 

เร่ือง ความรูเกี่ยวกับการผสมผสานกระบวนการตางๆ และการสรางสรรค 

 

ความมุงหมาย 

1. เพ่ือใหนักเรียนนําเทคนิคตางๆ มาใชในการสรางภาพ 

2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางงานที่เปนภาพลักษณของตนเอง 

 

เน้ือหา 

 การนําเทคนิคตางๆมาสรางงาน 

 

สื่อการสอน 

1. ตัวอยางภาพวาดสีนํ้าที่ใชเทคนิคตางๆ 

2. ภาพสไลดเกี่ยวกับการวาดภาพสีนํ้า 
 

กระบวนการสอน 

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

   ครูนําภาพสีนํ้าที่ใชเทคนิคตางๆใหนักเรียนดูพรอมทั้งอธิบายสไลด 

2. ขั้นสอน 

                      กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนเลือกหัวขอที่จะสรางเชนกิจกรรมของตน ภาพทิวทัศน 

ภาพความคิดของตนเอง โดยพิจารณาถึงเทคนิคตางๆของการวาดภาพสีนํ้าประกอบ 

   กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการสรางงานของตัวเองโดยนําเทคนิคการวาด

ภาพสีน้ําไปประกอบ 

   

ความคาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถนําเทคนิคไปสรางงานไดอยางสมประกอบ 

2. นักเรียนสามารถสรางงานและดานภาพลักษณของตนเองได 
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3. ขั้นสรุป 

  นักเรียนและครูสรุปการนําเทคนิคไปสรางงานของตน 

 

4. การประเมินผล 

1. จากงานของนักเรียน 

2. จากการซักถาม 
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ภาพผนวก ข 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า 
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ขอสอบวัดผลการวาดภาพสีนํ้า 

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 

คําสั่ง ใหนักเรียน กาเครื่องหมายกากบาททับขอที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

__________________________________________________________________________ 

1.  พูกันที่นักเรียนใชระบายสีนํ้าเปนพูกันชนิดใดที่นิยมใชเปนหลักในการระบายสีนํ้า 

 ก. พูกันแบนเบอร 1,6,12 ข. พูกันกลมเบอร 1,6,12 

 ค. พูกันปลายแข็งเบอร 1,6,12 ง. พูกันและแปรงระบายสี 

2. การขึงกระดาษควรขึงดวยวิธีใดกอน 

 ก. การลูบนํ้าดานใดดานหนึ่ง ข. การลูบนํ้ากระดาษทั้งสองหนากอน 

 ค. การลูบนํ้าดวยพูกันกอน ง. การลูบนํ้าที่กระดาษกาวกอน 

3. ขอใดเปนสวนหนึ่งของการขึงกระดาษ 

 ก. การลูบนํ้าหนากระดาษ ข. การลอกกระดาษกาวน้ํา 

 ค. การติดกระดาษกาวยน ง. การลูบนํ้าที่กอนลงสี 

4. ขอใดคือคุณสมบัติของสีนํ้า 

 ก. โปรงใส  ข. ทึบแสง 

 ค. ระบายทับหลายครั้งได ง. ไมไหลเยิ้ม 

5. ขอใดคือการระบายทองฟา 

 ก. การลูบนํ้ากอนลงสี ข. การลูบนํ้าแลวปลอยใหแหง 

 ค. การลงสีเปยกบนแหง ง. ระบายแหงบนแหง 

6. ขอใดคือลักษณะรูปแบบของการถายทอดสมัยแรก ๆ ของมนุษย 

 ก. การระบาย การทา ข. การพิมพ การวาดเขียน 

 ค. การปน การแกะ ง. การแตม การเกลี่ย 

7. ขอใดคือกาวที่มีสวนผสมในสวนประกอบของสีนํ้า 

 ก. กาวยางมะตูม ข. กาวอารบิค 

 ค. กาวลาเท็ค ง. กาวสําหรับติดไม 

 

8. ศิลปนชาติใดที่พัฒนาสีนํ้าใหบรรจุหลอดและตลับ 

 ก. อังกฤษ  ข. อเมริกา 

 ค. เยอรมัน  ง. อิตาลี 
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9. เสนที่ใหความรูสึกราบเรียบ กวางสงบ คือเสนในขอใด 

 ก. เสนด่ิง  ข. เสนนอน 

 ค. เสนโคง  ง. เสนเฉียง 

10. สีที่ใหความรูสึกกระหายคือสีในขอใด 

 ก. สีแดง -สม ข. นํ้าเงิน-ชมพู 

 ค. สีเหลือง-แดง ง. สีสม-เขียว 

11. ขอใดคือสวนประกอบของสีนํ้า 

 ก. เนื้อสี กาว กรีเซอรีน ข. เน้ือสี กาว เกลือ 

 ค. เน้ือสี กรีเซอรีน ง. เน้ือสี กาว ไขขาว 

12. ขอใดทําใหสีนํ้าที่ระบายแหงชาลง 

 ก. การผสมเกลือลงในน้ํา ข. การผสมน้ําสมสายชูลงในน้ํา 

 ค. การผสมแอลกอฮอล ง. การผสมกรีเซอรีนลงในน้ํา 

13. ชนชาติใดรูจักสื่อสีนํ้าเปนชาติแรกของโลก 

 ก. ญ่ีปุน  ข. จีน 

 ค. เยอรมัน  ง. อิตาลี 

14. ชาติใดที่นําสีนํ้ามาใชในการออกแบบภาพพิมพสี 

 ก. ญ่ีปุน  ข. จีน 

 ค. เยอรมัน  ง. อิตาลี 

15. ประเทศไทยนําสีนํ้าเขามาใชประโยชนอะไรในระยะแรก 

 ก. เสริมแตงการออกแบบสถาปตยกรรม 

 ข. เสริมแตงการออกแบบวัด 

 ค. เสริมแตงการออกแบบบานเรือน  

 ง. เสริมแตงการออกแบบพระราชวัง 

16. ศิลปนในขอใดที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงสีนํ้าคนแรก 

 ก. ออลเบรทดูเรอ ข. วินเซอรนิวตัน 

 ค. รีฟ  ง. นิวแมน 

17. ขอใดคือวิธีระบายเรียบ 

 ก. การเอียงกระดานแลวระบายสี ข. ระบายสีวางกระดานเรียบ 

 ค. ระบายแลวแตในสวนที่สําคัญ ง. ระบายน้ําใหชุมกอนแลวระบายสีตาม 
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18. ขอใดคือสิ่งที่ทําใหสีนํ้าแหงเร็ว 

 ก. แอลกอฮอล เหลาวอดกา เหลาโรง ข. แอลกอฮอล นํ้าสมสายชู นํ้ามันพืช 

 ค. เหลาวอดกา นํ้ามะนาว นํ้าสม ง. เหลาโรง โซดา นํ้าผสมสารสม 

19. การวาดสีนํ้าในบรรยากาศในฤดูรอนควรระบายเทคนิคอยางไร 

 ก. ระบายสีใหชุม ข. ระบายสีใหแหงชา 

 ค. ระบายสีใหแหงเร็ว ง. ระบายสีใหเยิ้มไหล 

20. ขอใดคือการเตรียมกระดานในการวาดสีนํ้าที่เหมาะสม 

 ก. 1 แผน  ข. 2 แผน 

 ค. 3 แผน  ง. มากกวา 2 แผน 

21. ขอใดไมใชคุณสมบัติของกระดาษวาดภาพสีนํ้า 

 ก. หยาบ หนา ข. 80 ปอนด 

 ค. 400 ปอนด ง. ยิ่งหนายิ่งแพง 

22. ถากระดาษมีดานหยาบสองดานควรจะวาดในดานใด 

 ก. มีลายน้ํากระดาษอยูสองขาง ข. มีลายน้ํากระดาษอยูดานซาย 

 ค. ลายน้ํากระดาษอยูดานลาง ง. ลายน้ํากระดาษอยูดานบน 

23. ขอใดคือความหมายของ sap Green 

 ก. สีเขียวแก ข. สีเขียวสด 

 ค. สีเขียวออน ง. เปนสีที่ติดแนนถาวร 

24. สีในขอใดที่ใหความรูสึกอุน 

 ก. Gadmium yellow Medium ข. Vermillion 

 ค. Cadmium Red Light ง. Ultramarine Blue 

25. พูกันที่ใชสําหรับระบายบริเวณกวางใหญคือขอใด 

 ก. พูกันกลมพอง ข. พูกันกลมปลายแหลม 

 ค. พูกันแบบปลายเปด ง. พูกันแบนเบอร 1 

26. พูกันชนิดใดที่นิยมใชระบายวัตถุที่เปนสิ่งกอสราง (คําตอบขอ 25) 

27. ขอใดคือลักษณะการบีบสีที่ทําใหสีไมแหงเร็ว 

 ก. บีบใหกองเปนกอน ข. บีบใหกองเปนกอนยาว 

 ค. บีบใหกองยาวเปนระยะ ง. บีบเหมือนบีบยาสีฟน 
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28. ขอใดคือวิธีที่ทิ้งไวนานแข็งกลับมาใชไดอีก 

 ก. นํามาบดใหละเอียด ข. การใชนํ้าหลอที่ผสมกับกรีเซอรีน 

 ค. ใชพูกันจุมนํ้าแลวแตะสี ง. แกะหลอดออกใหไดสี 

29. ขอใดคือวิธีการลอกกระดาษกาวน้ํา 

 ก. ใชนํ้าลูบหลังกระดาษกาว ข. ใชเล็บแกะออกหรือขูดออก 

 ค. ใชคัดเตอรตัดกระดาษกาวออก ง. ใชวิธีลอกกระดาษออกทั้งแผน 

30. วิธีการระบายสีแบงออกเปนกี่อยาง 

 ก. 4 อยาง  ข. 5 อยาง  ค. 6 อยาง  ง.7 อยาง 

31. ขอใดคือความหมายของการระบายเปยกบนเปยก 

 ก. การระบายน้ํากอนลงสี ข. การระบายสีกอนระบายน้ํา 

 ค. การระบายสีลงบนกระดาษลักษณะเรียบ ง. การระบายออนแกเรียบเดียว 

32. ขอใดคือลักษณะการระบายสีแบบแหงบนแหง 

 ก. การระบายสีนํ้าแลวปลอยใหแหง            ข. การระบายสีที่ไมตองผสมน้ํา 

 ค. การระบายบนกระดาษที่แหง                ง. การใชพูกันจุมสีนอยแลวระบายอยางรวดเร็ว 

33. ขอใดคือเทคนิคของการระบายสีแบบแหงบนแหง 

 ก. การระบายเรียบบริเวณกวาง ข. การแตะ การปาย การผสม 

 ค. กรระบายใหสีไหลยอย ง. การระบายสีออนทับสีแก 

34. ขอใดคือการระบายแบบเปยกบนแหง 

 ก. ระบายสีกอนแลวลูบดวยน้ํา ข. ระบายสีแลวปลอยใหกระดาษแหง 

 ค. ระบายสีบนกระดาษที่ไมตองลงน้ํากอน ง. ระบายใหเกิดการรุกรานบนกระดาษแหง 

35. ขอใดคือเทคนิคของการระบายเปยกบนแหง 

 ก. ระบายสีใหกิดการรุกรานบนกระดาษแหง ข. ระบายเรียบจากซายไปขวา 

 ค. ระบายสีแลวลูบนํ้าภายหลัง ง. ระบายโดยใชฟองนํ้าลูบกอน 

36. ขอใดคือลักษณะการระบายบนระนาบรองรับที่เตรียมไว 

 ก. การลูบนํ้าดวยฟองน้ํา ข. กระดาษระบายเปนกระดาษแหง 

 ค. การขูด ขีด ถู ง. การระบายใหสีรุกราน 

37. การวาดภาพกอนหินที่ขรุจระควรใชเทคนิคในขอใด 

 ก. การดีดสีใหเปนจุด ๆ ข. การระบายใหซึมเยิ้ม 

 ค. การโรยเกลือ ง. การระบายใหสีไหลยอย 
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38. การระบายผนังอาคารควรใชเทคนิคในขอใด 

 ก. ระบายเปยกบนเปยก ข. ระบายแบบสีรุกราน 

 ค. การขูด ขีด ถู ง. ระบายเรียบ 

39. ขอใดมีความหมายการระบายแบบมีแสงและเงา 

 ก. ระบายสีเขมระบายสีเรียบคือเงา  

 ข. บริเวณที่มีแสงมักจะระบายเรียบเขียวออน 

 ค. บริเวณที่มีเงาควรควรระบายสีเขียวผสมแดง  

 ง. บริเวณที่มีเงาควรระบายดวยสีดํา 

40. การวาดภาพดอกไมที่อยูไกลๆ ควรใชเทคนิคในขอใด 

 ก. การไหลเยิ้ม      ข. ระบายเรียบ 

 ค. ขูด และขีด ง.  ระบายเปยกบนแหง 
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การวาดภาพสีนํ้า 
    แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการวาดภาพสีนํ้า 

    ชื่องาน................................................................ 

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

ระดับคะแนน 
หัวขอประเมิน 

4 3 2 1 
รวมคะแนน 

1. หลักการทัศนศิลป 
    1.1  การจัดภาพ 

    1.2  ความสมดุล 

    1.3  เอกภาพ 

 

2.   มูลฐานทัศนศิลป 

    2.1  รูปแบบ รูปรางรูปทรง 

    2.2  บริเวณวาง 

    2.3  รูปและพ้ืน 

2.2  นํ้าหนักและมิติ 

 

3. เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ 

    3.1  ความโปรงใสและชุมของสี 

    3.2  เทคนิคและกระบวนการตางๆ 

 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

……. 

……. 

 

 

……. 

……. 

 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

…………… 

…………... 

…………... 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

รวมคะแนน ……. ……. ……. ……. …………… 

  4 หมายถึง ดีมาก 

  3 หมายถึง ดี 

  2 หมายถึง ปานกลาง 

  1 หมายถึง ปรับปรุง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับคําตอบที่นักเรียนมีความ 

เห็นสอดคลอง 

ระดับความพงึพอใจ 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบและ

กิจกรรมการเรียนการสอนตอไปน้ีในระดับใด 

ดานความรู ทักษะ กระบวนการ 

1.นักเรียนไมเคยเรียนการวาดภาพสีนํ้าวิธีน้ีมา

กอน 

   

2.การเรียนวาดภาพสีนํ้าเนนการปฏิบัตเิปน

ขั้นตอน 

   

3.ขณะที่ปฏิบัติการวาดภาพสีนํ้าเกิดการแกปญหา

อยางตอเน่ือง 

   

4.นักเรียนซักถามครูเวลาที่ไมเขาใจงาน    

5.นักเรียนมีความเขาใจหลักการจัดภาพ    

6.นักเรียนมีความเขาใจเรื่องแสงและเงา    

7.นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องภาพและพื้น    

8.นักเรียนสามารถนําเทคนิคการระบายสีนํ้า เขาใจ

เทคนิคในการระบายสี 

   

9.นักเรียนสามารถนําเทคนิคการระบายสีนํ้าและ

นําไปใชในการสรางภาพได 

   

10.นักเรียนไดทดลองสีนํ้า เกิดประสบการณเร่ือง

เทคนิคตาง ๆ ของการระบายสีนํ้า 

   

11.ครูมีการจัดเตรียม เครื่องมือและวัสดุอุปกรณใน

การสอน 
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ระดับความพงึพอใจ 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 

12.ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม    

13.การวาดภาพสี นํ้าทําใหนักเรียนพบวิธีการ

เรียนรูดวยตนเอง 

   

14.นักเรียนไดทดลองการระบายสีดวยตนเอง    

15.การใชสื่อไดเหมาะสมกับเนื้อหาแตละเรื่อง    

16.สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง    

17.มีการอภิปรายระหวางเรียนดวยกัน  และ

ระหวางนักเรียนกับครู 

   

18.ไดออกวาดภาพสีนํ้านอกหองเรียน    

19.ครูคอยชี้แนะในการวาดภาพสีนํ้า    

20.มีการประเมินผลแตละขั้นตอน    

21.นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล     

ดานความรูสึก 

22.นักเรียนวาดภาพตามคิดนึกคิดของตนเองได 

   

23.นักเรียนนําเทคนิคสีนํ้ามาสรางงานศิลปะแปลก

ใหมได 

   

24.นักเรียนเกิดความมั่นใจในการวาดภาพสีนํ้า    

25.นักเรียนมีอิสระในการแสดงออก    

26.มีบรรยากาศเปนกันเองและสนุกสนาน    

27.มีความภูมิใจ เม่ือเพ่ือนชื่นชมผลงานของตน    

28.การเรียนวาดภาพสีนํ้าทําใหเกิดสมาธิและการ

ผอนคลาย 
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ระดับความพงึพอใจ 
ขอความ 

มาก ปานกลาง นอย 

29.นักเรียนมีความกระตือรือรนที่วาดภาพสีนํ้า    

30.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพสี

นํ้าโดยวิธีน้ี 
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ภาคผนวก ค 

ภาพตัวอยางผลงานการวาดภาพสีนํ้ากอนและหลังการเรียน 
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ผลงานการวาดภาพแจกันดอกไม 

                  กอนเรียน       หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  ประกอบตัวอยางผลงานการวาดภาพสีนํ้าของนักเรียน 
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ภาพคนครึ่งตัว 

                  กอนเรียน                                                             หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  (ตอ) 
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ภาพทิวทัศน 

                      กอนเรียน                                                       หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  (ตอ) 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล  นายโชติก  ศรชัยชนะ 

วัน เดือน ปเกิด วันที่ 6 กรกฎาคม 2501 

สถานที่เกิด  299 หมูที่ 1 ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนอางศิลา ตําบลอางศิลา อําเภอพิบูลมังสาหาร  

     จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ประวตัิการศกึษา  

   พ.ศ. 2512 ระดับประถมศึกษา ป.7  

     จากโรงเรียนประถม ศ.อ.ศ.อ. 

   พ.ศ. 2516 ระดับมัธยมศกึษา ม.1- ม. 3  

     จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

   พ.ศ. 2528 ระดับปริญญาตรี กศ.บ. (ศลิปศึกษา)  

     จากมศว. มหาสารคาม 

   พ.ศ. 2539 ค.บ. (ศิลปศึกษา) 

     จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธาน ี

   พ.ศ. 2551 ระดับปริญญาโท กศ.ม. (ศิลปศึกษา)  

     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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