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การศึกษาคนควาครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีและความ 
พึงพอใจของนักเรียนโดยใชเพลงประกอบการสอน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอกไม สํานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน เพลงที่ใชประกอบ   
การสอนมีจํานวน 3 เพลงคือ เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิค ผลงานภาพวาดระบายสี  
ที่ใชในการศึกษาจํานวน 90 ภาพ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสังเกตผลงานภาพวาด
ระบายสีดานเนื้อหา ดานการจัดภาพ ดานการถายทอดภาพ ดานการใชสี ดานผลงานที่สะทอนถึง
จังหวะ ทํานองและอารมณเพลง และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ดานเนื้อหา นักเรียนวาดภาพที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สดุรอยละ 25.56 
รองลงมามีเน้ือหาเกี่ยวกับมนุษยและความสัมพันธของมนุษยรอยละ 24.44 มีเน้ือหาจากจินตนาการ
รอยละ 18.89 มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเชื่อและความศรทัธารอยละ 15.56 มีเน้ือหาเกี่ยวกับมนษุยสราง 
รอยละ 8.89 และมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยที่สุดรอยละ 6.66 
 2.  ดานการจัดภาพ นักเรียนจัดภาพมีความสมดุลจากความรูสึกมากที่สุดรอยละ 64.44 และ
ความสมดุลจากแกนกลางนอยที่สุดรอยละ 35.56 สวนการจัดภาพดานการเนน นักเรียนมีการเนน
ดวยสีมากที่สดุรอยละ 40 รองลงมาการเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลางรอยละ 33.33 การเนนดวยการ
ตกแตงรอยละ 16.67 และการเนนดวยขนาดนอยที่สุดรอยละ 10 
 3.  ดานการถายทอดภาพ นักเรียนมีการถายทอดเลียนแบบของจริงมากที่สุดรอยละ 68.89 
รองลงมามีการถายทอดภาพตามความรูสึก รอยละ 20 และมีการถายทอดโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
นอยที่สุดรอยละ 11.11 
 4.  ดานการใชส ีนักเรียนมีการระบายสตีามความรูสึกมากที่สุดรอยละ 36.67 รองลงมาการ
ระบายสตีามแบบของจริงรอยละ 32.22 การใชสีตัดกันตามวงสีรอยละ 13.33 การใชสีกลมกลืนตามวง
สีรอยละ 11.11 การและระบายสีที่รุนแรงนอยที่สุดรอยละ 6.67  
  5.  ดานผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง นักเรียนมีผลงานสะทอน
ประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลงมากที่สดุรอยละ 48.89 รองลงมา ผลงาน
สะทอนถึงจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงอยางชัดเจนรอยละ 26.67 ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ 
ทํานองและอารมณเพลงนอยที่สุดรอยละ 24.44 



 

 

 6.  ความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจในการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม 
เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิคประกอบการสอน ผลเฉลี่ยรวมเทากับ 2.54 ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก 
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 The purpose of this research was to study the painting work and student’s attitude 
by instructional songs. The population consisted of 30 students from Prathomsuksa 4 in the 
second semester of academic year 2009 of Watdokmai School, Bangkok Metropolitan 
School. The data collecting tools of this study were songs such as original Thai songs, 
folksongs, classical songs as well as questionnaire about content composition, 
transformation, color, the products reflect the rhythm, musical tone and temper, and attitude. 

The results revealed as follows. 
  1. Content that Prathomsuksa 4 students mostly used was nature (25.56%), human 
and human’s relative (24.44%), imagining (18.89%), belift (15.56%), human’s creative 
painting (8.89%), and at least science and technology (6.66%) 
  2. Composition that Prathomsuksa 4 students mostly used included feeling 
equilibrium (64.44%) and at least center equilibrium (35.56%). However they mostly used 
color (40%), included center (33.33%), decoration (16.67%) and at least relation shape (10%) 
  3. Tranformation that Prathomsuksa 4 students mostly used imitation (68.89%), 
feeling (20%) and at least shape changing (11.11%) 
  4. Color that Prathomsuksa 4 students mostly used included feeling based color 
(36.67%), realistic color (32.22%), contrast color (13.33%), consistent color (11.11%), and at 
least violent color (6.67%)  

5. Painting products that Prathomsuksa 4 students mostly reflect the old experience 
as the rhythm, musical tone and temper. (48.89%), next they reflect the rhythm, musical tone 
and temper clearly. (26.67%) and at least they do not reflect the rhythm, musical tone and 
temper. (24.44%) 

6. Attitude that Prathomsuksa 4 students mostly used included original Thai songs, 
folksongs and classical songs was average 2:54. 

 
 
 



 

 

ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเกี่ยวของหลายทาน 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพและขอกราบขอบพระคณุเปนอยางดีจาก  
รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศภุเศรษฐศิริ ซ่ึงเปนประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และ 

ผูชวยศาสตราจารยจักรพงษ แพทยหลักฟา กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ทีใ่หคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนเกีย่วกบังานวิจัยทั้งทางตรงและทางออม จนทําใหปริญญานพินธ
ฉบับน้ีสําเร็จลลุวงไปดวยดี ซ่ึงผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศศิริร บวรกติติ  
รองศาสตราจารยเกริก ยุนพันธ ผูชวยศาสตราจารยสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารยสุชาติ ทองสมิา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและ อาจารยสมบรูณ คํามามูล โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) ที่
กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําตรวจแกไขเครื่องมือทีใ่ชสําหรับงานวิจัยครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนวัดดอกไม สํานกังานเขตยานนาวา สังกัดกรงุเทพมหานคร 
ที่ใหความเอ้ือเฟอสถานที่ในการทดลองใชเครื่องมือ 
  

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พ่ีนอง และเพื่อนๆ ทั้งจากสาขาวิชาศิลปศกึษา เพ่ือน
ครูในโรงเรียนวัดดอกไม และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลืออยางดียิ่ง
แกผูวิจัยมาโดยตลอด 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนหรือยุคขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน ความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ  
ฉะนั้นประเทศไทยเราจะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น  ปจจัยที่สําคัญทีต่องเรง
พัฒนาคือ คุณภาพของคน คนจะมีคุณภาพเพียงใดอยูที่การจัดการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550  มาตรา 52 ไดกําหนดไวชัดเจนวาเด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดาน
รางกาย  จิตใจและสติปญญาตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ (ธีรเดช นรัตถรักษา. 2551: 15) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมศึกษาแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่ตองการพัฒนาคน ใหมีคุณธรรมนําความรู 
เกิดภูมิคุมกันโดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวติ (ธรีพงษ  
มหาวีโร.  2550: 46) ประเทศไทยมแีนวทางในการพัฒนาพลเมืองใหมีคุณภาพและเปนการสราง
ทรัพยากรบุคคลสําหรับการนําพาประเทศกาวสูการแขงขันในเวทีโลกโดยจัดทํามาตรฐานการศกึษา
ของชาติเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานทีต่องการใหเกดิขึ้นใน
สถานศึกษาทกุแหง อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ  การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวติ และ
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  (สํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา.  2548: 13) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู
เพ่ือความงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรม ในการดํารงชวีิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน  ไดอยางมีความสุข 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ 
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญทีสุ่ด กระบวนการการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2542: 25-26) 
 ศิลปะเปนองคประกอบหนึง่ของกระบวนการจัดการศึกษาที่มุงหวังใหผูเรียนมีจิตใจงดงาม  
มีสุนทรียภาพ ชางคดิ  ชางสังเกต  รูจักพินิจพิเคราะห มีความรูความเขาใจ  เห็นคุณคาของศลิปะ  
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ กระบวนการ
เรียนการสอนศิลปะมีบทบาทสําคัญทําใหเด็กมีพัฒนาการในดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา อารมณ 
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และสังคมเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกอยางอิสระใชจินตนาการความคิดสรางสรรค ตามความสามารถ
ของแตละคน  ศิลปะทําใหเด็กมีสมาธิ สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี อันเปนรากฐานของการพัฒนาชีวติ 
ที่สมบูรณตอไปในอนาคตซึง่จะสงผลตอสงัคมและประเทศชาต ิ
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  กลาวถึงการจัดการศึกษาวาใหมุงเนน
ความสําคัญ ทั้งดานความรู ความสามารถ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอ  
สังคม เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรยีนสําคัญที่สดุ ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได (กรมวิชาการ. 2544: 3) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีความสําคญัไมยิ่งหยอนไปกวา
ไปกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนเพราะเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพ
ชีวติมนุษยสามารถคนพบศกัยภาพของตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศกึษาตอ  หรือประกอบอาชีพได
ดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546: 1)  ในทํานองเดียวกนั วิรุณ  ตั้งเจริญ (2539: 54) กลาวไววา ศิลปะเด็ก คอื ศิลปะที่เด็ก
แสดงออกตามสภาพความสนใจการรับรูและความพรอมของเด็กแตละคนโดยที่การแสดงออกนั้นจะ
แสดงออกดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งผานวัสดุที่เหมาะสมและปรากฏเปนผลงานศิลปะที่รับรูไดดวย
ประสาทตาหรือที่เรียกวา ทัศนศลิป เชน ภาพเขียน รูปปน แกะสลกั ภาพพิมพ เปนตน เม่ือศลิปะเด็ก
เกี่ยวของกับระบบการศึกษาในโรงเรียนศลิปะเด็กจึงสัมพันธกับกระบวนการเรียนการสอนและ
จิตวิทยาในการเรียนการสอนไปพรอมกัน 
 การจัดกิจกรรมศิลปะเปนสิง่ที่ผูสอนตองออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับการเสรมิสราง
ศักยภาพของเด็ก ลักษณะของกิจกรรมควรสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลาแสดงออก  การสอนศิลปะ  
ควรใชวธิีการที่หลากหลายเพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรียนรู  มีความคิดสรางสรรค  มีจินตนาการมี   
ทัศนคติที่ดีตอศิลปะ  ซ่ึงจะนําไปสูการพฒันาเด็กใหมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงคตามที่หลักสูตรตองการ 
 ปริญญา  นันตสุข  (2547: 16) กลาวถึงการมองคุณคาจากงานศิลปะของเด็กวา ครูศิลปะที่
มีความเขาใจเด็กในพฤติกรรมตางๆ ก็พอจะเห็นหนทางที่จะใชกระบวนการทางศิลปะเพื่อปรบัปรุง
บุคลิกภาพของเด็ก  ใหใชชวีิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  ผอนคลายความกดดันภายในจิตใจรูเหตุ 
ผลผิดชอบชัว่ดี ม่ันใจในตนเองแลวแปลออกมาเปนผลงานทางศิลปะ อันจะนําตัวเด็กไปสูการยอม  
รับจากสังคม เม่ือเขาไดเรียนรูไดแสดงออก เห็นคุณคาในตัวเองจนสามารถชี้แนะผูอ่ืนได ในทํานอง
เดียวกัน Lowenfeld (1987)  ไดกลาวถึงบทบาทความสําคัญของศิลปะที่มีผลตอการสงเสริมพัฒนาใน
ดานตางๆ ของเด็ก ศิลปะนอกจากจะมีสวนชวยใหเด็กไดมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  
สังคม  สติปญญาแลวยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการในดานการรับรู  การสรางสรรค และสุนทรียภาพอีก
ดวย พัฒนาการทางการวาดภาพระบายสีของเด็กจะแตกตางกันไปตามวัยซ่ึงเด็กในชวงอายุ 9-11 ป 
น้ันตามทฤษฏีพัฒนาการทางดานศิลปะเด็กของโลเวนเฟลด และบรเิทน (Lowenfeld; & Brittain. 
1987)  ไดกลาววาเด็กในวยัน้ีเริ่มมีการวาดภาพเหมือนจริงมากขึ้นแตยังไมสามารถวาดภาพตามที่ตา
มองเห็นได  เพราะเด็กยังไมรูจักการสังเกตรายละเอียด มีการเปลี่ยนแปลงการใชเสนมาตรฐานมาเปน
เสนพ้ืนที่ราบ  ที่แสดงถึงการใชชองไฟที่เหมือนจริงมากขึ้น 
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 การวาดภาพของเด็กในชวงอายุ 9-11 ป เปนชวงที่เด็กจะมีพัฒนาทางการวาดภาพที่ลดลง
ซ่ึงหากไมไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางการวาดภาพแลวน้ัน ความสามารถของพวกเขากค็งยาก 
ที่จะพัฒนาตอไปไดในที่สุด แมกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ (ณัฏฐกาญจน  อนันทราวัน. 2550: 3;  
อางอิงจาก วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2526)  สาเหตุดังกลาว สวนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กเองและสภาพแวดลอมรอบๆ ตวัเด็กและหากครูผูสอนยังจํากัดอยูในรูปแบบการสอน
แบบเดิมๆ โดยไมคํานึงถึงทักษะ  และพัฒนาการของเด็กในวัยน้ีอาจสงผลทําใหเด็กกลายเปนคนที่
ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง  
 ในระยะหลังมาน้ีมีผลการวจัิยมากมายที่ชี้ใหเห็นวาดนตรีมีอิทธิพลในการชวยสงเสริม
พัฒนาการดานตางๆ ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ หรือสติปญญา  ดนตรีมีสวนชวยใหพัฒนาการ
ของเด็กเปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น  พันธุกรรมไมใชปจจัยเดียว มีผลตอพัฒนาการดานตางๆ 
สิ่งแวดลอมก็มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่  การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ดียอมชวยใหเด็กไดมีการพัฒนาทางดานความคิดและสติปญญา 
 ผลกระทบของเสียงดนตรีทีส่มองตีความหมายนั้นมีการทํางานอยางเปนระบบ และเสียง 
ดนตรีก็สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณไดทั้งในขณะที่รูสึกตัวและไมรูสึกตัว  รําไพพรรณ ศรีโสภาค 
(ศศธิร ปรือทอง. 2537: 3;  อางอิงจาก รําไพพรรณ  ศรีโสภาค. 2518) ไดกลาวไววาดนตรีที่
กอใหเกิดความสงบของจิตใจ อารมณ ควรเปนดนตรีประเภทที่มีความยาวพอสมควรดนตรีคลาสสิค 
หรือดนตรีไทยเดิม ซ่ึงมีประโยชนตอการทําใหจิตใจสงบลงไดมากกวาเพลงปอปปูลาทัว่ไป เพราะ
สามารถดึงอารมณใหคลองตามไปไดติดตอกันโดยไมสะดุด ดนตรีเปนสวนหนึ่งในเนื้อแทของ
กระบวนการศกึษา  เพราะดนตรีมีสวนชวยทะนุบํารุงชวีิตเด็กใหสมบูรณพูนสุข ทัง้เปนตัวประกอบ
สําคัญที่สงเสริมบุคลิกภาพของแตละคน  และดนตรียังกอใหเกิดความรูสึกทางอารมณตางๆ ความ 
นึกคิดและสามารถสรางมโนภาพได  โยชิโร  นากามุสึ  ไดกลาววา การฟงดนตรีสามารถปรับสภาพ
สมองใหอยูในลักษณะพรอมที่จะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะในขณะฟงดนตรีน้ันสมองจะอยู
ในลักษณะที่ผอนคลาย  อันเปนพ้ืนฐานของการคิดสรางสรรค (ศศธิร ปรือทอง. 2537: 22; อางอิงจาก 
Yoshiro  Nakamutsu. n.d.) 
 ในการใชเพลงประกอบการเรียนการสอนถือวาเปนนวตักรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งใน
วงการการศึกษาของไทยเรามีบทบาทสําคัญที่จะชวยในการเรียนการสอนไดทุกวชิา เฉลิมพล งามสุทธิ 
(2548: 51) กลาวไววา กิจกรรมเกือบทกุอยางนับไดวามีดนตรีเขาไปเกี่ยวของทัง้ทางตรง และทางออม
เสมอ  เสียงดนตรีมีอิทธิพลตอสรีระทางรางกาย  เชน การเดินของระบบหัวใจ ความดันโลหิต การสูบฉีด
โลหิต และการกระตุกของกลามเนื้อและผวิหนาไดมีการทดลองวัดความดันโลหิตของนักรองขณะรอง
เพลง  ในจังหวะที่มีความเรว็-ชา แตกตางกัน ผลปรากฏวา ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงไป การฟงเพลง
และการรองเพลงถือเปนการจัดปจจัยเกื้อหนุนในทางบวก กระตุนพัฒนาสมองทําใหเซลลประสาทของ
การเรียนรูทํางานและอยูคงทน  การฟงเพลงหรือดนตรีนับเปนภาษาหนึ่งซ่ึงใชถายทอดความรูสึกที่
ภาษาในลักษณะอ่ืนไมสามารถถายทอดได แทนที่จะเปนคําพูดหรือทาทางเพลง กลับใชเสียงและจังหวะ
เปนสื่อในการถายทอดความรูสึกแทน ดังที่  เยาวพา  เดชะคุปต (2542: 75) กลาววา เด็กทุกคนแมแต
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เด็กพิการ ดอยโอกาสก็ยังไดยินเสียงดนตรีมาตั้งแตเกดิ  ดนตรีเปนทุกสิ่งทุกอยางของชีวิตเด็ก เรา
สามารถเลือกและจัดประสบการณทางดนตรีใหกับเด็กได ดนตรีมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา 
ดานตางๆ ทุกดาน โดยดนตรีจะมีสวนในการพัฒนารางกาย อารมณ  สังคม และสติปญญาของเด็ก 
ณรุทธ สุทธิจิตต (2541: 21-22)  กลาววา  ดนตรีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการของเด็ก  
ดนตรีเปนตวักระตุนใหเด็กคิดคน  ทดลองและแสดงออกโดยใชดนตรีเปนสื่อ เน่ืองดวยประสบการณ 
ทางดนตรีชวยใหเด็กรูจักและเขาถึงความรูสึก ความสามารถของตนเอง ยังชวยใหเด็กเขาใจเอกลักษณ
ของวัฒนธรรมของตนดวยและสิ่งที่สําคญัที่สุดดนตรีเปนโสตศลิปชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน
สุนทรีย ซ่ึงนําไปสูความซาบซึ้งในดนตรี ชวยใหมีอารมณสุนทรียโดยการตอบสนองตอองคประกอบของ
ดนตรี เชน ทาํนองจังหวะ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ชวยใหเด็กรูซ้ึงถึงความสวยงาม ความเต็มอ่ิมในอาหาร และ
ความงอกงามทางการรับรู การที่เด็กมีประสบการณทางดนตรีชวยเตมิความรูสึกและความตองการของ
เด็กใหเต็ม ซ่ึงทําใหเด็กเตบิโตเปนผูใหญที่สมบูรณมีจิตใจเจริญงอกงาม สําหรับเพลงที่ฟงทําใหเกิด
ความคิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรคสามารถฟงเพลงไดหลายประเภท ไดแก  เพลงคลาสสิค   
เพลงสากล  เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง  เพลงไทยสากล  เพลงพื้นบาน เปนตน 
 จากความสําคญัดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําดนตรีมาใชประกอบการเรียน 
การสอนศิลปะ  เพ่ือพัฒนาความสามารถและความคิดสรางสรรคทางดานการวาดภาพระบายสขีอง   
นักเรียน  ซ่ึงในปจจุบันผูวิจัยสอนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 พบวานักเรียนมีปญหาทางดาน
ความคิดสรางสรรค  ความสามารถทางการวาดภาพ  และการกลาแสดงออก  ผูวิจัยจึงไดศึกษา
คนควาหาวิธกีารสอนและสือ่การสอนเพื่อนํามาพัฒนาผูเรียน  โดยศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับดนตรีไมวาจะเปนเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิค พบวาดนตรีสามารถ
นํามาใชในการสรางบรรยากาศในการเรยีนการสอน  เพ่ือทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค   
มีสมาธิ  อารมณผอนคลาย  กลาแสดงออก  และแสดงความคิดจินตนาการอยางอิสระ  มีผลงานที่
แปลกใหม ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาผลงานวาดภาพระบายสี ดานเนื้อหา การจัดภาพ   
การถายทอดภาพ และการใชสี ผลงานทีส่ะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง และความ 
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเพลงประกอบการสอน  เพ่ือนําผลการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะใหดียิ่งขึน้  และนําไปประยุกตใชกบัวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
  1. เพ่ือศึกษาผลงานภาพวาดภาพระบายสี  โดยใชเพลงประกอบการสอน 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนการสอนศิลปะ  โดยใชเพลงประกอบ  การ
สอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4   
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ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงลักษณะผลงานภาพวาดระบายสี และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนศิลปะ โดยใชเพลงประกอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงสามารถนํา
ผลการทดลองไปใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะใหดีขึ้น  และสงเสริมในการสราง
บรรยากาศในหองเรียน เพ่ือที่จะชวยพัฒนาความสามารถและความคดิสรางสรรคในการเรียนศิลปะ 
และนําผลการทดลองไปประยุกตใชกับวชิาอ่ืนๆไดเปนอยางดี  การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอ
สถานศึกษาทัง้ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศกึษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2552  ของ
โรงเรียนวัดดอกไม  สํานักงานเขตยานนาวา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี 4 หองเรียน โดยแตละ
หองเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบคละเด็กเกง ปานกลาง และ เด็กออนทุกหองเรียน จํานวน 
120 คน  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที ่2   
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดดอกไม  สํานักงานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเลือก
มาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) โดยการจับฉลาก มา 1 หองเรียน จาก 4 
หองเรียนจํานวน  30  คน เปนกลุมตัวอยาง 
  

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การสอนวิชาศลิปะโดยใชเพลง
ประกอบการสอน 
  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  
  2.1  ผลงานภาพวาดระบายสี  โดยใชเพลงประกอบการสอน 
  2.2  ความพึงพอใจในการเรียน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การสอนการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลง  หมายถึง  แผนการสอนศิลปะเรื่องการ
วาดภาพระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอน มีจํานวน 3 แผนการสอน ประกอบดวยสาระสําคญั 
จุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  โดย
คัดเลือกเพลงไทยเดิม  เพลงลูกทุงและเพลงคลาสสคิเปนสื่อการเรียนการสอนและเปดเพลงระหวาง 
ที่นักเรียนปฏบิัติกิจกรรมศลิปะ 
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 2.  ผลงานภาพวาดระบายสี  หมายถึง  ผลงานภาพวาดระบายสีที่เด็กแสดงออกทางการ
วาดภาพดานเนื้อหา  การจัดภาพ  การถายทอดภาพ  การใชสี และผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง 
และอารมณเพลงจากการใชเพลงประกอบการสอน  
 3.  ความพึงพอใจในการเรียนศิลปะ หมายถึง ความรูสึกและความคิดของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนศิลปะ โดยไดรับการจูงใจในการเรียนการสอนศิลปะโดยใชเพลงประกอบการสอนถายทอด
อารมณ ความคิด  จินตนาการออกมาเปนภาพวาด ทําใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพัฒนา
ความคิด ความสามารถ เกิดความกระตอืรือรน มีความสนใจและพึงพอใจในการเรียนเปนผลทาํใหเกิด
ประสิทธิภาพของผลงาน  ทําใหเกิดการพัฒนาขึ้นโดยวัดไดจากคะแนนการตอบแบบ 
สอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนศิลปะโดยใชเพลงประกอบการสอน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีสามารถเขยีนเปนกรอบแนวคิดการวจัิยใดดังภาพ 
 

 
   
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

การสอนการวาดภาพระบายส ี
โดยใชเพลงประกอบการสอน 

ความพึงพอใจในการเรียน 

ผลงานภาพวาดระบายส ี



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับวิชาศิลปศึกษา 
  1.1  ศิลปศึกษาและทฤษฎีศลิปะเด็ก 
  1.2  ทฤษฏีการรับรูทางศิลปะ 
  1.3  ความสําคัญและทฤษฎีเกีย่วกับพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก 
  1.4  ลักษณะสภาพแวดลอมที่มีผลตอการวาดภาพระบายสขีองเด็ก 
  1.5  กิจกรรมการเรียนการสอนและวธิีสอนศลิปะ 
  1.6  การวัดและประเมินผลการสอนศิลปะ 
  1.7  หลักในการวดัผลประเมินผลการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 
 2. เอกสารเกี่ยวกับการวาดภาพระบายส ี
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตร ี
  3.1  ความหมายและองคประกอบของดนตร ี
  3.2  ความสําคัญและคุณคาของดนตรี 
  3.3  ความหมายและองคประกอบของดนตรีไทย 
   3.4  เพลงไทยเดิมและประเภทของเพลงไทยเดิม 
   3.5  เพลงลูกทุง 
   3.6  การฟงดนตรีคลาสสิค 
   3.7  ดนตรีคลาสสคิกับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
   3.8  การนําดนตรีคลาสสิคบูรณการกับการเรยีนการสอนศิลปะกับเด็ก 
   3.9  ความสัมพันธระหวางดนตรกีับศิลปะ  
  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
  4.1 ความหมายความพึงพอใจ 
  4.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
  4.3  องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจ 
  4.4 การวัดความพึงพอใจ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  5.2  งานวิจัยตางประเทศ  
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1. เอกสารที่เกี่ยวของกับศิลปศึกษา 

 1.1 ศิลปศึกษาและทฤษฏีศิลปะเด็ก 
 เน่ืองจากศิลปศึกษาเปนสาขาหนึ่งในอาณาจักรของการศึกษา (Education) และการศึกษามี
รากฐานมาจากทฤษฏีทางมนุษยศาสตรผสมผสานกับทฤษฏทีางจิตวทิยาการศึกษา (Smith. 1987: 
15) ซ่ึงบางทฤษฏีก็มุงเนนการเรียนรูและประสบการณของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน บางก็เนน
เฉพาะภายในโรงเรียน ทฤษฏีทางดานศลิปศึกษาจึงสืบสานแนวทางและรากฐานมาจากทฤษฏปีรัชญา
การศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและหลักการเฉพาะตวัของศิลปศึกษาเองผสมผสานกันไป 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2542: 46–50) สรุปทฤษฏศีิลปะเด็กตามที่เฟลดแมน (Feldman, E.B.) เสนอ
ไวดังน้ี คือ  
 
 ทฤษฏีการรูคิด (Cognitive Theory) 
 ทฤษฏีการรูคดิหรือทฤษฏีสติปญญา (Cognitive or Intellectual Theory) ในทางศลิปะเด็ก
ในมุมมองที่วา เด็กเขียนภาพหรือเสนอสิ่งที่เด็กรูมากกวาสิ่งที่เด็กเห็น (He Knows rather than what 
he sees) สภาพการลดตัดทอนขนาดและรูปทรงในศิลปะเด็กไดรับการพิจารณาวา เกิดจากการออน
ดอยความรู หรือพัฒนาการทางดานมโนทัศนที่เกีย่วกบัขนาดหรือรูปทรงของสิ่งน้ันๆ ไมถูกตองและ
เปนจริงเพียงพอ 
 แนวทางทฤษฏีการรูคิด มีขอสันนิษฐานอยูบนพ้ืนฐานที่วา “ความรูที่ถกูตองอันเปน สัจภาวะ 
คือ พ้ืนฐานของการนําเสนอที่ชัดเจนของสัจภาวะในงานศิลปะ” การเพิ่มประสบการณตอโลกใหกับเด็ก 
จะชวยใหเด็กลดขอบกพรองหรือลดความไมพรอมทางดานมโนทัศนตอสิ่งตางๆ ในเยาววัยลง และจะ
เพ่ิมคุณภาพในการใชเขียนภาพแสดงความจริงของวัตถุยิ่งขึ้น 
 ทฤษฏีน้ียังเชือ่วา การมองเห็นของเด็กไมตางไปจากผูใหญ การแสดงความงามของเด็กใน
สภาพลดตัดทอนเรียบงาย ไมใชเปนความพยายามที่จะกระทําเชนน้ัน ไมใชปญหาทางการมองเห็น
หรือปญหาในการควบคุมรางกาย ภาพบนจอภาพ (Retinal Images) ในตาของเดก็ปรากฏขึ้น
เชนเดียวกบัผูใหญแตปฏิกิริยาในการนําเสนอของเด็ก จากสิ่งที่เด็กมองเห็นหรือระลึกขึ้นมา เด็กจะไม
เชื่อถือขอมูลผัสสะ (sense data) น้ัน เด็กจดจําหรือคิดเฉพาะโครงสรางใหญๆ ในสิ่งที่เขามุง
แสดงออกเด็กตอบสนองแตเพียงความเขาใจในเชิงสตปิญญาหรือมโนทัศนตอวัตถ ุเปนความเขาใจที่
ไมชัดเจนเพราะเด็กยังไมคุนเคยตอโลกและสรรพสิ่งตามความเปนจรงิ ตอเม่ือเด็กเรียนรูและผานวุฒิ
ภาวะในระดบัหน่ึง เด็กจะสรางมโนทัศน ในประสบการณที่เขาเกี่ยวของเพ่ิมขึ้นและแจมชัดขึ้น มโน
ทัศนที่เดนชัดขึ้นน้ีจะพบไดจากการแสดงออกของเด็กดวยรายละเอียดที่มากขึ้นซับซอนขึ้นและ
จินตนาการทีก่ระจางชัดยิ่งขึ้น 
 โดยสรุป ทฤษฏีการรูคิดนี ้พยายามอธิบายถึงสภาพรูปทรงงายๆ ในศิลปะเด็ก และจุดออน
ตามการมองเห็นแบบผูใหญ และยังเปนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงดานการแสดงออกทางความงาม
ของเด็กที่มีความสัมพันธกบัการพฒันาการรับรูสิ่งแวดลอม 
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 แตดูเหมือนวา ทฤษฏีน้ีจะขาดการอธิบายถึงสภาพจินตนาการและการสรางสรรคในระดับ
เด็กที่โตขึ้นคลายเปนการดงึทฤษฏไีปสูความรูในทางภาษาของเด็กและพลังมโนทศัน เปนหลัก ไมได
มองวามโนทัศนเตบิโตขึ้นมาจากประสบการณสัมผัส (Sensory Experiences) ไมไดมองถึงวาการ
นําเสนอจะตองเก่ียวของกับการสรางสรรคภาพที่มองเห็น หรือการรับรูน้ันจะขึ้นอยูกับความพึงพอใจ 
หรือเปนการสะสมความรูสกึสัมผัสก็ไดและไมไดมองถึงวาการที่เด็กแสดงออกจะมีอิทธิพลจากความ
งามของวัสดุ หรือเกี่ยวของกับการรับรูวัสดุขณะที่เด็กทาํงาน 
 
 ทฤษฏีพัฒนาการ (Development Theory) 
 จากการศึกษาและวิจัยเชิงประจักษพยานในภาพเขียนของเด็กนั้น มีเหตุผลทีเ่ปนไปไดใน
การเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะการเขียนภาพใหเห็นเดนชัดเปนชวงๆ โดยมีความเดนชัดเปนชวงๆ โดยมี
ความเดนชัดเฉพาะระดับจากวัยหนึ่งไปสูอีกวัยหนึ่งที่อายุมากขึ้น ซ่ึงพิจารณาเริ่มตนจากสภาพขีดเขี่ย
สับสนในชวงวัยกอนเขาโรงเรียน เด็กพัฒนาไปสูการเขียนภาพในสภาพวงกลม วงรี รูปทรงแทนคน
และสิ่งของ หลังจากนั้นก็จะเพ่ิมรายละเอียดเขาไปในรูปทรงพื้นฐาน พรอมทั้งการแสดงบริเวณวางที่มี
ความหมาย เสนอสภาพการเคลื่อนไหว เพ่ิมดีกรีในการสนองตอบ ตอภาพที่มองเห็น ทางดานรูปทรง 
สี และตําแหนงของวัตถใุนบริเวณวาง หลงัจากนั้นก็กาวไป 
สูการแสดงออกในลักษณะเหมือนจริง 
 พัฒนาการทางวุฒิภาวะดานการแสดงออกทางศิลปะเชนน้ัน ไดรับการศึกษาคนควาและ
บันทึกไวอยางชัดเจนในงานของโลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1947) ซ่ึงเขายืนยันวาการเปลี่ยนแปลงทางดาน
การแสดงออกในสิ่งที่มองเห็นไดน้ีเปนปฏกิิริยาตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงของ สติปญญา อารมณ 
สังคม การรับรู กายภาพ สุนทรียะ และการสรางสรรคภายในตวัเด็กซึ่ง 
โลเวนเฟลดไดแบงแยกระดับวุฒิภาวะไวดังน้ี 
 ระดับขีดเขี่ยสบัสน / Scribbling Stage  2 – 4 ป 
 ระดับกอนโครงการ / Preschematic Stage 4 – 7 ป 
 ระดับโครงแบบ / Schematic Stage  7 – 9 ป 
 ระดับเริ่มเหมือน / Dawning Realism  9 – 11 ป 
 ระดับเหมือนแฝง / Pseudorealistic Stage 11–13 ป 
 

 หลังจากโลเวนเฟลดไดเสนอทฤษฏีพัฒนาการเชนนี้ ตอมาก็ยังมีนักศิลปศึกษาที่เสนอระดับ
วุฒิภาวะของเด็กในดานการแสดงออกทางศิลปะ แมจะมีขอแตกตางไปบางทางดานการกําหนดอายุ
หรือบุคลิกในการแสดงออก แตก็มิไดแยกออกไปจากแกนความคิดของโลเวนเฟลดมากนัก โลเวน
เฟลดตระหนกัดีวา เด็กแตละคนไมจําเปนตองผานระดับวุฒิภาวะเหลานี้อยางเทาเทียมกัน แตถาการ
แสดงออกของเด็กคนใดคนหนึ่งที่วนเวยีนในระดับวุฒิภาวะใดวุฒิภาวะหนึ่งน้ันอาจจะเปนดัชนีชี้ใหเห็น
ความยุงยากทางสมอง หรือารมณของเด็กคนนั้นได ยกเวนเด็กที่มีปญหาทางปญญา (Retarded 
Child) ซ่ึงยอมไมสอดคลองกับระดับวุฒิภาวะเหลานี้อยางแนนอน 
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 ดวยเหตุน้ี การแสดงออกทางศิลปะของเด็กตามระดับวุฒิภาวะในทฤษฏขีองโลเวนเฟลด จึง
มีความสอดคลองกับพัฒนาการทางดานอารมณ สังคม สติปญญา ความคิด-สรางสรรคดวย เปน
ความสัมพันธกับคนและสิ่งของตางๆ ในสภาพแวดลอม ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีผลตออารมณและสติปญญา 
เชน ขนาดของวัตถใุนภาพเขียนของเด็กจะแสดงความสาํคัญของสิ่งน้ันที่มีตอความ 
รูสึกของเขา เปนตน ซ่ึงการมองในแงน้ียอมเก่ียวของกับสภาพการรูคิด (Cognition) ของเด็ก เปนการ
มองถึงพัฒนาการทางมโนทัศนที่สัมพันธกับพัฒนาการทางความงามดวยเชนกัน การที่เด็กเขียนภาพ
แมใหญกวาพอ ก็เปนการชี้ใหเห็นความสาํคัญในเชิงความคิดที่เด็กมีตอแม เปนตน 
 ปญหาสําคัญสําหรับการสอนศิลปะในทฤษฏีพัฒนาการนี้ โดยอยางยิ่งในระดับประถม 
ศึกษา ซ่ึงตองกระตุนการแสดงออกของเด็กใหพัฒนาการของเขาสอดคลองกับเกณฑในเชิง
วิทยาศาสตรน้ัน และดูเหมือนวาทฤษฏพัีฒนาการนี้ จะใหความสาํคัญในเชิงจิตวทิยาบําบัดมากกวา
เปาหมายในเชิงความงาม 
 
 ทฤษฏีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) 
 รากฐานความคิดทางจิตวิเคราะห คือ มโนทัศนของจิตไรสํานึก (Unconscious) ซ่ึงเปน
ตัวกําหนดกิจกรรมใหกับสมองกับระบบประสาท สภาพจิตไรสํานึกเปนผลมาจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในสมอง (Metabolic Processes) จากพลังไปสูการทํางาน และเชื่อวาจิตไรสํานึกเปน
เสมือนที่สะสมทุกสิ่งทุกอยางไว 
 กิจกรรมของจิตไรสํานึก เชน ความฝนและการลืม เกดิขึ้นอยางตอเน่ืองและปราศจากการ
ควบคุมจิตไรสํานึก เปนอิทธิพลของกระบวนการรับรู จิตสํานึก หรือการแสดงความสนใจอันเหมือนกับ
เปนการจดจํา การตอกย้ํา การจินตนาการ การคาดเดา และการเก็บกดไว ถาทฤษฏีจิตไรสํานกึเปน
จริง กิจกรรมของจิตไรสํานึกครอบงํามนุษยอยูตลอดเวลา ความคิด อารมณ การรับรู ความรูสกึสัมผัส 
และการหยั่งรู ยอมมีผลมาจากกระบวนการทางสมองที่เกี่ยวกบัจิตไรสํานึกทั้งสิน้ 
 ในทางศิลปะเด็ก ในมุมมองของจิตวิเคราะหเราจะใหความสนใจเปนพิเศษตอการรับรูและ
การนําเสนอ จิตไรสํานึกสงผลตอการแสดงออกทางศิลปะ เปนการแสดงออกภายใตอิทธิพลของมรดก
เกา (Archaic Heritage) ที่สะสมไว ประสบการณเก็บกด (Repressed Experience) ประสบการณ
ความทรงจํา (Remembered Experience) รวมทั้งความรูสึกสัมผัสและการรับรูที่เปนอยูในปจจุบันกาล 
ตามความเชื่อในเชิงจิตวิเคราะหแลว ความขัดแยงระหวางสัจภาวะของวัตถุและการนําเสนอของเด็ก 
ยอมสะทอนกระบวนการจติไรสํานึกในระบบสัญลักษณ ซ่ึงปฏิบัติการณอยางเกอืบจะเปนอิสระจาก
ประสบการณที่มองเห็นไดของเด็ก เปนกระบวนการสญัลักษณอยางหน่ึง 
 การที่เด็กแสดงออกเปนภาพงายๆ ยอมอธิบายในมุมมองของทฤษฏีจิตวิเคราะหได ใน
ทํานองวาเด็กนําเสนอจินตภาพภายใน ซ่ึงจินตภาพนั้นเกิดขึ้นจากพลังอํานาจไรสํานึก จิตไรสาํนึกสั่ง
การใหแสดงออกในรูปวงกลม ก็เพราะแรงขับสัญลักษณอันทรงพลังซ่ึงเด็กไมสามารถควบคุมจิตสํานึก
ของเขาได วงกลมนั้นอาจจะแสดงถึงครรภ ปาก หรืออกก็ได 
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 เม่ือจิตสํานึกของเด็กมีโอกาสพัฒนา สัญลักษณจะลดลง และมีสภาพเปนการนําเสนอภาพ
อันแทจริง แสดงโลกภายนอกมากกวาโลกภายใน เม่ือเด็กพบวาการแสดงออกของเขาไมสอดคลองกับ
ภาพจริง เขาจะพยายามอยางหนักในอันที่จะเก็บกดจิตไรสํานึกซึ่งเปนตวัชี้นําใน 
ขณะสรางสรรคความงาม ในคนที่สามารถเก็บกดจิตไรสํานึกอยางไดผล ก็ยอมพัฒนาพลังที่ดีในการ
นําเสนอภาพที่มองเห็นได เปนการเรียนรูจากภาพที่เห็นในผัสสะบนมานตา 
 
 ทฤษฏีเกสตอลท (Gestalt Theory) 
 นักทฤษฏี เกสตอล ที่เชื่อวา เม่ือเรามองวัตถุไมไดมองเห็นวัตถุในแงผลรวมของสวนตางๆ 
ที่มองไดโดยตรง แตมองเห็นภาพสวนรวมหรือจินตภาพรวมซึ่งกอโครงสรางขึ้นมาจากสมอง บน
พ้ืนฐานของความประทบัใจในภาพที่มองเห็นได และพ้ืนฐานการมองเห็นขึ้นอยูกับการรับรูเปนสาํคัญ 
คนเรารับรูและผานไปสูกระบวนการทางสมอง การรับรูของคนเราตางไปจากการรับรูภาพของกลอง
ถายรูปภาพจากมานตาจะกระตุนกระบวนการเคมี (Electrochemical Impulse) ในสมองภาพที่
มองเห็นไดกับภาพในสมองจึงตางกัน บางครั้งตามองเห็นภาพแตสมองไมรับภาพก็เปนไปได และ
ภาพในสมองอาจะลดตัดทอนหรอืขยายจากภาพจริงก็ไดเชนกัน 
 ตามทฤษฏี เกสตอลท ในระยะแรกการนาํเสนอของเด็กจะไมใชสัญลักษณ เปนการสรางขึ้น
ดวยกระบวนการทางสมองในเชิงนามธรรม เปนการจํากัดรายละเอยีดที่มีอยู เด็กยอมรูจักวัตถุ
มากกวาที่เขานําเสนอ จากเหตุผลในทฤษฏีน้ีการเสนอภาพรายละเอยีดของเด็กจึงไมใช 
การแสดงออกที่ดี แตการที่เด็กแสดงออกใหเรียบงายและลดตัดทอน เปนการสะทอนใหเห็นถึงความ
พยายามในการจัดระบบ หรือสรางโครงสรางใหกับจินตภาพในการรบัรูของเขา 
 เม่ือเด็กมีวุฒิภาวะสูงขึ้นเขาจะพบกับความไมพอใจในการแสดงออกทางความงามของเขา 
เขาจะตรวจสอบและควบคมุการรับรูภายในสมองของเขามากขึ้น การรับรูกับการเห็นมีความสัมพันธ
กันมากขึ้น แตการนําเสนอกลับขาดความสัมพันธกับการเห็น 
 ทฤษฏีในเชิงจิตวิทยาศิลปศึกษา อาจจะเปนพ้ืนฐานความคิดในอันที่จะผลักดันให การเรียน
การสอนศิลปศึกษาหรือการกําหนดกิจกรรมศิลปะเด็ก เปนไปอยางมีเหตุมีผล และมีเปาหมายกระจาง
ชัดขึ้น 
 
 1.2 ทฤษฎีการรับรูทางศิลปะ  
 การเขาใจถึงศิลปะเด็ก ตองเขาใจถึงพ้ืนฐานการแสดงออกที่เกี่ยวกบัสภาพการรับรูของเด็ก
อีกดวย เพราะการรับรูสภาพแวดลอมของเด็กแตละคน มีความผิดแผกแตกตางกนัออกไป ตางไปจาก
การรับรูของผูใหญอยางแนนอน สภาพการรับรูและการแสดงออกทางศิลปะของเด็กแบงออกเปน
ทฤษฏีตางๆ คือ 
 วิรุณ ตั้งเจริญ ไดแยกสภาพการรับรูและการแสดงออกทางศิลปะของเด็กออกเปนทฤษฏี
ตางๆ คือ 
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 ทฤษฏีเหมือนจริง (Naive Realism) 
 ทฤษฏีเหมือนจริงทางศิลปะขึ้นอยูกับสมมุติฐานทีว่า “ไมมีขอแตกตางกันระหวางรูปวัตถ ุ
และภาพที่เด็กรับรู” จากสมมุติฐาน หมายความวา เม่ือวัตถุสิ่งแวดลอมมีรูปทรง สี รายละเอียด 
อยางไร ภาพที่เด็กรับรูก็สามารถจะรับรูรูปทรง สี และรายละเอียดตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
เม่ือเรารับศิลปะแบบเหมือนจริงเขามาสอนในโรงเรียนโดยเนนการฝกฝนดานฝมือ ไดผลงานที่
เลียนแบบวตัถุสิ่งแวดลอม สื่อที่ใชในการแสดงออกก็มีจํานวนจํากัด ซ่ึงทําใหการแสดงออกในลักษณะ
เหมือนจริงมีจุดออนยิ่งขึ้น 
  การสอนศิลปะเด็กในลักษณะเหมือนจริงจะสอดคลองกับสภาพการศึกษาทีย่ึดครเูปน
ศูนยกลางดวยเชนเดียวกัน มีลักษณะฝกฝนทางทักษะของศิลปะอีกดวยทําใหการเรียนการสอน 
ศิลปะในลักษณะเหมือนจริงไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและเปนเวลานานพอสมควรแมฝกฝน
ศิลปะแบบเหมือนจริงจะเหมาะสมกับการฝกฝนของเดก็นักเรียนที่โตขึ้นแตการเขยีนภาพเหมือนจริงก็
ยังคงใชไดกับศิลปะเด็ก แตตองเปนเพียงสวนหนึ่งซ่ึงจะชวยใหเด็กมีประสบการณและการแสดงออกที่
หลากหลายยิง่ขึ้น และก็ตองไมใชแบบเหมือนจริงตามมาตรฐานของผูใหญ แตเปนแบบเหมือนจริง
ตามมาตรฐานของเด็ก โดยมีความแตกตางเฉพาะบคุคลเปนพ้ืนฐานในการแสดงออก 
 
 ทฤษฏีปญญา (Intellectualist Theory) 
 ตามแนวคิดของทฤษฏีปญญาทางศิลปะ มีความเชื่อรวมกันวา เม่ือเด็กเขียนสิ่งใดจะเขียน
ตามที่รู การทีเ่ด็กรูในที่น้ี หมายถึง การที่เด็กมีความรูตอสิ่งน้ันๆ เปนความรูในลักษณะที่เปนความคิด
รวบยอดตอสิง่น้ันเปนผลมาจากการสั่งสมประสบการณของแตละคน ภาพที่ปรากฏอยูเบื้องหนาเปน
เพียงตัวกระตุนใหคิดคํานึงถึงประสบการณเปนสิ่งน้ันๆนักทฤษฏีปญญาสรุปวา เด็กที่เขียนภาพตามที่
เขารูไมใชจากการที่เด็กมองเห็น การประยุกตทฤษฏปีญญามาใชสําหรับศิลปะเด็ก สามารถนํามาใชได
อยางดี เพราะเปนการเปดโอกาสใหเด็กเสนอสติปญญาของเด็กแตละคนที่ไดสะสมประสบการณและ
การรบัรูจนเกดิเปนความคดิรวบยอดในจิตสํานึกของเด็ก ซ่ึงความคิดรวบยอดจะถูกตองและดีงาม
เพียงใดยอมขึ้นอยูกับการเตรียมการของผูใหญทั้งทางบานและโรงเรยีน 
 สําหรับการเรยีนการสอนศิลปะเด็กโดยทัว่ไปไมไดยึดทฤษฏีน้ันเพียงทฤษฏีเดียวเพราะ 
ขีดจํากัดของกิจการนี้มีอยู แนวคิดของทฤษฏปีญญาจึงถูกนําไปแทรกหรือผสมผสานกับแนวคดิอ่ืนๆ 
ดวย เพ่ือใหเด็กไดเสนอความคิด ไดแสดงออกและไดรับประสบการณที่กวางขึ้น เพราะประสบการณ
ทางศิลปะควรมีลักษณะบรูณาการหลายดาน เชน การเสนอความคดิ รูปแบบสรางสรรค การแสดง
อารมณ การบันทึกสภาพ แวดลอม เปนตน 
 
 ทฤษฏีการรับรู (Perceptual Theory) 
 จากแนวคิดจิตวทิยา เกสตอลท (Gestalt Psychology) ในแงการรับรูจากสภาพสวนรวมมาสู
สวนยอย ไดสวนผลมาสูทฤษฏีของ อารนไฮม (Arnheim’s Theory) ซ่ึงไดเสนอหลักการโดยสรุปวา 
“เด็กเขียนภาพตามที่เห็น” โดยเชื่อในกระบวนการรบัรูที่เริ่มจากการมองเห็นสิ่งตางๆ ในสภาพ
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สวนรวมทั้งหมด แลวจึงมองเห็นรายละเอียดตามมา จะพบวาวัยเด็กในชวงแรกจะเขียนภาพวตัถุ
สิ่งแวดลอมเปนรูปทรงงายๆไมมีรายละเอียดมากนักตอเม่ือเด็กโตขึ้นภาพเขียนของเขาคอยๆ เพ่ิม
ความซับซอนหรือรายละเอียดขึ้น นอกจากการรับรูจะตางกันตามวยัแลวความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดยงัแตกตางกันแตละเฉพาะบคุคลอีกดวย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสมรรถภาพในการรับรูของแตละ
คนซึ่งอาจเกี่ยวของกับสติปญญาประสบการณความตั้งใจ และสภาพวฒันธรรมที่แตกตางกัน 
 ตามแนวคิดทฤษฏีการรบัรู ไดสงผลมาถึงการเรียนการสอนเปนอยางมากชวงเวลาหนึ่ง  
โดยครูจะพยายามชี้แนะใหเด็กมองไปยังวัตถุสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว มองใหเห็นเปนรูปทรงงายๆ กอน
แลวจึงมองรายละเอียดตามมา ซ่ึงตอมาเม่ือมีการเขียนภาพของเด็กเนนเสรีภาพมากขึ้น วิธีการเหลานี้
จึงคอยๆ เปลีย่นไป จากวิธกีารสอนตามแนวคิดนี้ไมไดพัฒนาใหกวางออกไป ทําใหการเรียนวาดเขียน
ของเด็กเกิดรูปแบบที่ซํ้าซากจําเจ การเรียนการสอนที่ไมเราใจและเกิดการเลียนแบบรูปแบบกนัอยาง
มาก การเขียนตามวิธีการขางตนจึงลดความสําคัญลง 
 
 ทฤษฏีความรูสึกและการเห็น (Haptic and Visual Theory) 
 ทฤษฏีความรูสึกและการเหน็เปนแนวคิดที่ประมวลมาจากความคิดของนักศิลปะ โลเวน 
เฟลด (Lowenfeld) ที่เชื่อวา “เม่ือเด็กพบเห็นสิ่งใดสิ่งหน่ึง เด็กไมเพียงแตรับรูรูปทรงของวัตถสุิ่งของ
เทานั้น แตจะเกิดความรูสึกอยางเสรีภาพ และเชื่อม่ันวาการสงเสริมการแสดงออกในลักษณะนี้ยอม
สรางเสริมใหเด็กเกิดคุณคาอยางกวางขวาง ทั้งในแงคุณคาทางศิลปะและคุณคาทางดานบุคลิกภาพ 
โดยเฉพาะทางดานบุคลิกภาพนั้นเกี่ยวของกับความรูสึกสัมผัสที่มีตอสภาพแวดลอมรอบดาน เด็กจะ
แสดงอารมณดวยความรูสกึที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยตรง เด็กไมเนนการแสดงออกดวยการสรางสรรค
กลวธิีอยางเดนชัดแตแสดงออกอยางตรงไปตรงมาตามความรูสึกสัมผัสของเขา ซ่ึงอาจจะแสดงออก
ดวยสี ร้ิวรอย และรูปทรงอยางงายๆ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2539: 235-141)  
 กลาวสรุปไดวา ครูสามารถนําแนวความคิดในแตละทฤษฎีมาใชในการสอนศิลปะใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว โดยจัดกิจกรรมการสอนตามทฤษฎีน้ันๆ ใหเหมาะสมกับ วุฒิภาวะและระดับ
ความสามารถของนักเรียนแตละกลุมหรือบุคคล 
 
 การรับรูจากประสาทสัมผัสทั้งหา (Sensibility) 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 296) กลาวถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรับรูดวยประสาทสมัผัสเปน
กิจกรรมที่เนนประสาทสัมผัสหลายดาน ทั้งประสาทสมัผัสทางตา มือ และความรูสึกสัมผัสเกี่ยวกับ
รูปทรง พ้ืนผิวและวัสดุตางๆ เปนการเปดโอกาสใหเด็กรูจักทดลอง คนควารูปแบบ ปฏิบตัิดวยวัสดุที่
แตกตางกันหลายชนิดซึ่งแตละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป ทําใหไดรับประสาทสัมผัสหลาย
ดานตามวิธีการและความรูสึกตอบรับตอวัสดุตางๆ รูจักนํามาประกอบเขาดวยกนัตามประโยชนและ
หนาที่ที่เหมาะสม 
 ปรีดา ชื่นเชย (2543: 170 ) กลาวถึง การเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสรูป รส กลิน่ เสียง 
สัมผัส จิตใจระดับแรกสุดของคนเรา คือ จิตสํานึก ทําหนาที่เกี่ยวกบัการรับความรูสึกจาก สิ่งเรารอบๆ 
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ตัว โดยผานประสาทสัมผัสและอวัยวะตางๆ ของรางกาย การที่เด็กเล็กๆ ตื่นเตนสนุกสนานไปกับ
ธรรมชาติ การสัมผัสสิ่งแวดลอมตางๆ โดยใชอวัยวะตางๆ รับรูความรูสึกรอบตัวแปลกๆ ใหมๆ  ทําให
จิตสํานึกของเด็กไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว และนอกจากนั้นยังเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนา
สติปญญาและความสามารถในการเรียนรูสิ่งตางๆ ของเด็กเม่ือเติบโตขึ้นอีกดวย 
 วิรุณ ตั้งเจริญ และคณะ (2543: 31) ไดกลาวถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของเปนประสาทสมัผัส 
ทั้งหา ไวดังน้ี 
 1.  กิจกรรมการวาดภาพสัมผัส โดยปกติแลวการวาดภาพหรือ Drawingมักเปนการวาดภาพ
โดยการมองไปที่วตัถุหรือรูปทรงที่จะวาด แลววาดภาพลงบนระนาบ โดยที่ผูวาดจะดูทั้งวัตถุหรือ
รูปทรงเบื้องหนาและภาพทีป่รากฏ และมักมุงเนนความเหมือนระหวางภาพที่ปรากฏและวตัถหุรือ
รูปทรงเบื้องหนาเปนประการสําคัญ ซ่ึงการเขียนภาพเชนน้ันเปนวธิีการหนึ่งไดรับการฝกฝนกนัมาก
จากอดีต การวาดภาพดังกลาวอาจขาดการสังเกตในรายละเอียด และขาดความสมัพันธระหวางเคลื่อน
สายตากับการลากเสน กิจกรรมการวาดภาพสัมผัสมุงเนนการใชสมาธิที่จะใชสายตาสัมผัสไปบนวัตถุ
หรือรูปทรงเบือ้งหนา ทั้งรูปทรง รูปราง เสน ลักษณะ ผิว สังเกตและเคลื่อนสายตาไปชาๆ กําหนดให
มือลากเสนอยางชาๆ เชนกัน ตามการเคลื่อนของสายตา โดยไมกังวลถึงความเหมือนเปนดานหลัก 
การเขียนภาพจะไมมองมือหรือภาพบนกระดาษจนกวาจะเขียนภาพเสร็จสิ้นลง ภาพที่ปรากฏจะเปน
ภาพเสนที่แสดงความนุมนวลตามการสมัผัสหรือตามการเคลื่อนของสายตาบนวตัถุหรือรูปทรงที่
ตองการวาด 
 2. กิจกรรมการเขียนภาพจากเพลง การเขยีนภาพจากเพลงมักเปนกิจกรรมใชเพลงที่มีเน้ือ
รอง และการเขียนภาพที่เขยีนภาพตามเนื้อรองในเพลงนั้น ซ่ึงกิจกรรมเชนนั้นจะไดภาพที่แสดง
เน้ือหาของเพลงชัดเจน แมไมตองมีเพลงก็สามารถเขียนเปนภาพได โดยแทจริงแลวคุณคาของเพลง
จะอยูที่ทวงทาํนองลีลาองเพลงเปนดานหลัก เพลงจะมีเน้ือรองหรือไมมีเน้ือรองก็ได บทเพลงทีมี่
เฉพาะทํานองอาจเปดโอกาสใหผูฟงไดจินตนาการอยางอิสระ บนพ้ืนฐานประสบการณของตนเอง การ
เขียนภาพจากเพลงในกิจกรรมนี้เปนเพลงที่มีเฉพาะทํานองเปนเพลงสนุกเพื่อใหเด็กไดแปรความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากการฟงเพลงสรางเปนภาพทางทัศนศิลปเปนการปรับเปลี่ยนความรูสึกสัมผัส 
(Sensibility) จากการฟงไปสูภาพที่มองเห็นได 
 3. กิจกรรมการเขียนภาพจากกลิ่น การเขยีนภาพจากกลิ่นเปนกิจกรรมในเชิงสุนทรยีศึกษา 
(Aesthetic Education) ที่มุงพัฒนาความรูสึกสัมผัส จากโสตประสาทหนึ่งแปรไปแสดงออกอีกโสต
ประสาทหนึ่ง ทํานองเดียวกบักิจกรรมการเขียนภาพจากเพลง ในแงความรูสึกสัมผัสแลวกลิ่นให
ความรูสึกสะอาดไดกลิ่นใหความรูสึกสกปรกไดกลิ่นใหความรูสึกสวยงามไดการแสดงออกทางศิลปะ
มิไดจํากัดไวเพียงเฉพาะการมองเห็นภาพและเขยีนเปนภาพ ทัศนศลิปอาจเกี่ยวของกับเสียง กลิ่น 
แสง บรรยากาศ ลีลาการเคลื่อนไหว ฯลฯ ซ่ึงเปนการพัฒนาการรวมสมัยในปจจุบนั 
 4. กิจกรรมการเขียนภาพจากรส การเขียนภาพจากรสก็เปนกิจกรรมในเชิงสุนทรยีศึกษา
ดวยเชนกัน มุงแปรความรูสกึสัมผัสไปสูการสรางสรรคอีกความรูสึกสัมผัสหนึ่ง เปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการรับรูและการแสดงออกไปพรอมกัน แมความรูสึกสัมผัสทางดานรสจะนํามาใชใน
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การแสดงออกทางทัศนศิลปไมมากนัก แตอีกมิติหน่ึงสีก็ใหความรูสึกเกี่ยวกับรส สใีหความรูสึก
เกี่ยวกับเสียง สีใหความรูสกึเกี่ยวกบักลิน่ไดเชนกัน และในชวีติจริงไมอาจแยกความรูสึกสัมผสัเหลานี้
ออกจากกันไดโดยเด็ดขาด เรารับรูจากโสตประสาทรวมกันและรูสึกรวมกัน 
 5. กิจกรรมการเขียนภาพจากวัตถุสัมผัส การเขียนภาพจากวัตถุสัมผัสเปนกิจกรรมใน
ลักษณะสุนทรียศึกษาอีกกจิกรรมหนึ่ง เปนการถายทอดวัตถุสัมผัสแปรไปสูการเขียนภาพระบายสี 
กิจกรรมการเขียนภาพจากวัตถุสัมผัส มิไดเนนการเขียนภาพรูปทรง แตเนนการแสดงออกที่มีตอวัตถุ 
สัมผัส ผิวสัมผัสและความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสโดยมองไมเห็นรูปทรง ความรูสึกสัมผัสที่เกิดขึ้น
อาจเปนความรูสึกนุมนวล รูสึกขยะแขยง รูสึกเปยก ฯลฯ ความรูสึกสัมผัสทางดานวัตถุสัมผัสที่มี
ความสัมพันธกบัการแสดงออกทางดานทัศนศลิปโดยตรงเพราะถาผลงานทัศนศลิปที่แสดงรูปทรงวัตถุ
สิ่งของสามารถแสดงความรูสึกสัมผัสทางดานวัตถุสัมผสัเหลานั้นไดการแสดงออกนาจะมีความหมาย
ยิ่งขึ้น 
 จึงสรุปไดวา มนุษยทุกคนตางเริ่มเรียนรูโลกหรือความรูสึกตางๆ ในโลกดวยความรูสึกทั้งสิ้น 
จวบจนเขาสูวยัที่ตองเรียนในระบบโรงเรยีนจะถูกสอนใหรูดวยเหตุดวยผลมากขึ้น จนในที่สุดความ
ถนัดโดยธรรมชาติทางการเรียนรูดวยความรูสึกก็จะถูกกลืนหายไป สุดทายกลายเปนผูใหญที่มีเหตุผล 
แตไมมีความรูสึก ดังน้ันการพัฒนาตัวเด็กโดยผานกิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะจากประสาทสมัผัสทั้ง
หาเปนการวางพื้นฐานสําหรับตวัเด็กใหเปนผูที่มีความคิดฉับไวในการแกปญหาและประสบการณ
ตางๆ ที่อยูรอบตวั 
 
 1.3 ความสําคัญและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก 
 จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก และการวิจัยเกี่ยวกับการวาดภาพของ
เด็กนั้น พบวา การเปลี่ยนแปลงทางวุฒิภาวะของเด็กจากวัยหนึ่งไปสูอีกวัยหนึ่ง มีผลตอการเขยีนภาพ
ของเด็กอยางชัดเจนซึ่งพิจารณาจากการเริ่มตนจากภาพขีดเขี่ยสบัสนในชวงกอนวัยเขาโรงเรียน เด็ก
พัฒนาไปสูการเขียนภาพวงกลม วงรี รูปทรงแทนคน และสิ่งของ หลังจากนั้นก็เพ่ิมรายละเอียดเขาไป
ในรูปทรงพื้นฐานพรอมทั้งการปลอยบริเวณวางที่มีความหมาย มีภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวเพิ่มการ
สนองตอบตอภาพที่มองเห็นทางดานรูปทรง สี และตําแหนงของวัตถุในบริเวณวางหลังจากนั้นก็กาว
ไปสูการแสดงออกในลักษณะเหมือนจริง พัฒนาการทางวุฒิภาวะดานการแสดงออกทางศิลปะนั้ไดรับ
การศึกษาคนควา และบันทกึไวอยางชัดเจนในงานวิจัยของ โลเวนเฟลด และบรติเตน (Lowenfeld; & 
Brittain , 1987) ซ่ึงยืนยันวาการเปลี่ยนแปลงทางดานการแสดงออกในสิ่งที่มองเห็นไดน้ีเปนปฏกิิริยา
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของสติปญญา อารมณ สังคม การเรียนรู สุนทรียะ และการสรางสรรค
ภายในตวัเด็ก 

 โลเวนเฟลด และบรติเตน (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท.  2544: 227-234; อางอิงจาก Lowenfeld; 
& Brittain.  1987) จากขอมูล โลเวนเฟลดและบรติเตน (1987) สรุปพัฒนาการทางศิลปะของเด็กโดย
ย้ําวาเขาทั้งสองมุงนําเสนอถึงปฏิสัมพันธระหวางเด็กกบัศิลปะของเด็ก เพ่ือใหผูใหญไดตระหนักถึง
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ความรูสึกและการเฉียบไว (Sensitivity) ตอกระบวนการสรางสรรคของเด็ก ครูจะตองรับผิดชอบตอ
การสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู ในทีน้ี่จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 
 วัยแหงมโนทศัน (The Schematic Stage) ระหวางอายุ 7-9 ขวบ: วัยสราง มโนทัศน 
ลักษณะของการวาด (Drawing Characteristics) 
 1. การวาดแสดงออกถึงพัฒนาการของการคิดสรางมโนทัศนขึ้นในระบบความคิด  
(cognitive development) เด็กจะวาดซ้ําๆ หรือทําการเคลื่อนไหวในทิศทางซ้ําๆ สอถึงการพยายามทํา
ความเขาใจกับมโนทัศนเหลานั้น 
 2. มโนทัศนเปลีย่นไปเม่ือมีความหมายพิเศษเกิดขึ้นแกเด็ก 
 3. การวาดแสดงใหเห็นถึงความรู ความเขาใจมโนทัศนมากกวาการเห็นหรือรับรูทางตา 
 4. รูปที่วาดมักแสดงออกอยางโดดเดน ตรงไปตรงมาและแบนๆ 
 5. รูปวาดของเด็กวัยน้ีมักแสดงถึงความรูของเด็กเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบ  ๆตัวเด็ก 
 
 การใชเน้ือที่ในการวาด (Space Representation) 
 1. รูปที่วาดมักแสดงเสนฐาน (พ้ืนดิน) – ทองฟา - และอากาศอยูตรงกลาง 
 2. รูปวาดมักแสดงถึงการจัดภาพอยูในลักษณะ 2 มิติ 
 3. ไมมีการแสดงมิติโดยการใชวิธีทบัซอนกัน (overlapping) หรือจะมีก็นอยมาก 
 4. สื่อความหมายในดานเนื้อที่ หรือพ้ืนที่ ในลักษณะที่ตองการใหผูดูเห็นดังที่ตนเห็นโดยวิธ ี
   4.1 ถายทอดจากมุมมองดานแปลนหรือมุมตานก (bird’s – eye view) 
   4.2 แสดงลักษณะโปรงใสหรือแบบเอ็กซเรย (x – ray) 
   4.3 สลับดาน (แบบจิตรกรรมอียิปต) 
 5. มีการใชเสนฐานมากกวาหนึ่ง (multi – base lines) (เสนฐาน คือ เสนแสดงพื้น หรือพ้ืนดิน 
เด็กในวัยน้ีเริม่เขาใจวาทกุสิ่งตองตั้งอยูบนพ้ืนมิใชลอยอยูกลางอากาศ แตเด็กวยัน้ีจะวาดทุกสิง่ตั้งอยู
บนเสนนี้โดยมิไดล้ําออกมานอกเสน คือ เด็กยังไมถายทอดพื้นในลกัษณะเนื้อที่แตเปนลกัษณะเสน
เทานั้น) 
 6. ใชสัญลักษณในการแสดงออกถึงสิ่งแวดลอม 
 
 การแสดงออกดานรูปคน (Human Flgure Repressentation) 
 1. มักวาดรูปคนลักษณะหนึ่งๆ ซํ้าๆ หลายๆ รูป 
 2. รูปรางของรูปคนที่วาดมักประกอบดวยรปูรางแบบเรขาคณิต 
 3. ขา แขน เร่ิมมีเน้ือที่ มิใชสักแตเปนเสน  ๆเหมือนวัยกอน บางก็วาดอยูถูกที่ทาง 
 4. การวาดเกินความเปนจริง หรือตัดทอนมีปรากฏใหเห็น ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวา
ประสบการณที่เด็กไดรับเพ่ิมขึ้น ยอมเปลี่ยนมโนทัศนทีเ่ด็กมีอยูเดิม 
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 5. สัดสวนของรปูวาดแลวแตความรูสึกหรอือารมณของเด็ก (ตัวคนในภาพ เชน ตัวเองอาจ
ใหญ แตวาดพอแมหรือนองตัวนิดเดียว) 
 
 วัยเกาะกลุม (Gang Age) ระหวางอายุ 9 – 12 ป: วัยเริ่มสรางงานในลักษณะเหมือน
จริง 
 1. ลักษณะของการวาด (Drawing Characteristics) 
  1.1 เริ่มใสใจกับรายละเอียดมากขึ้น 
  1.2 เริ่มพิถีพิถันกบังานวาดของตนเอง (รูวาตวัวาดไดดีไมดีเชนไร) 
  1.3 เริ่มใสใจถึงสิ่งแวดลอมในภาพ 
  1.4 ถายทอดเหตุการณในลักษณะตกแตงมากกวามุงถายทอดลักษณะตามธรรมชาต ิ
  1.5 ยังไมมีความเขาใจกับเรื่องของแสงและเงา 
 2. การใชเน้ือที่ในการวาด (Space Representation) 
  2.1 เสนฐานที่แสดงพื้นดิน (base line) เริ่มหายไปจากภาพเปลี่ยนเปนเนื้อที่แทน 
  2.2 เริ่มมีลักษณะที่สอวามีการถายทอดมิติ โดยวิธีทบัซอน (overlapping) 
  2.3 เริ่มสอวาวตัถตุางๆ ในภาพมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน 
  2.4 ทองฟาเริ่มพบกับพ้ืนดินที่เสนขอบฟา (horizontal line) 
  2.5 มีการวาดที่สอวาแสดงมิติหรือความลึกดวยการวาดวตัถุในภาพใหมีขนาดตางๆ กัน 
(สิ่งที่อยูดานหนาใหญกวาสิ่งที่อยูหลัง) 
 3. การแสดงออกดานรูปคน (Human Figure Representation) 
  3.1 มโนทัศนเกี่ยวกับรูปคนเริม่เปลี่ยนไป 
  3.2 มีการวาดรายละเอียด เชน กระดุม ลายเสื้อ ฯลฯ 
  3.3 ลดการวาดเกนิความเปนจรงิและการตัดทอนนอยลง ลดบางสวนของรางกายเพื่อ 
เนนถึงบางสิ่ง (เชน ทาทาง) ตัวอยาง เชน การวาดถายทอดทาทางในบางลกัษณะจะไมสามารถเห็น
ทุกสวนของรางกายไดอยางชัดเจนครบถวน 
  3.4 สวนตางๆ ของรางกายมีความหมายเชนเดิมเม่ือสวนนั้นอยูตางหากไมรวมอยู 
กับรางกาย 
  3.5 รางกายอยูในลักษณะแข็งทือ่ขึ้น (เพราะเริ่มตระหนักวารางมนุษยมีโครงกระดูกหรือ
มิฉะนั้นก็จะเร่ิมระมัดระวังในการวาดมากขึ้น ไมเฉียบขาดเชื่อม่ันเชนเคย) (มะลิฉตัร เอ้ืออานันท. 
2545: 227-234) 
 สมสมร ภูประกร (2531) ศกึษาพัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กในระดับประถม 
ศึกษาไดกลาวถึงกริฟฟทส (Griffiths: 1945)ที่ไดแนะนาํขอเสนอความคิดเกี่ยวกับขั้นพัฒนาการ แบง
ออกเปน 11 ขั้น และนําเรือ่งนี้ไปสัมพันธกับพัฒนาการทางจินตนาการของเด็กในวัยตางๆ ดังน้ี  
 ระยะที่ 1 เปนระยะทีข่ีดเขี่ยซ่ึงยังไมสามารถแยกความแตกตางได 
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 ระยะที่ 2 เปนระยะที่เขียนรปูทรงเรขาคณิตหยาบๆ สวนมากเปนวงกลม สี่เหลี่ยมพรอมตั้ง
ชื่อใหดวย เชน ประตู หนาตาง แอปเปล เปนตน 
 ระยะที่ 3 เปนระยะทีว่าดรูปสิ่งของ โดยการใชเสน และสี่เหลี่ยม หรือวงกลม เทานัน้ 
 ระยะที่ 4 เปนระยะทีว่าดภาพโดยใชวงกลม และเสน โดยมีจุดมุงหมายหลักเปนเคาโคลง
มนุษย 
 ระยะที่ 5 เปนระยะทีต่ั่งชื่อภาพที่ตนเองเขียนขึ้นเปนสิง่ตางๆ ที่ตอเน่ืองกันไป 
 ระยะที่ 6 เปนระยะทีต่ั่งใจเขียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดในชวงเวลาหนึ่ง งานที่วาดเดนชดัขึ้น กลา
แสดงออกมีความเอาใจใสมากขึ้น และมีรายละเอียด 
 ระยะที่ 7 เปนระยะการวาดภาพตอเน่ืองกัน แตความสัมพันธของภาพชัดเจนขึ้น และ
สามารถดูออก และเขาใจ 
 ระยะที่ 8 เปนระยะวาดภาพสังเคราะหบางสวนแสดงความสัมพันธซ่ึงกันและกันในภาพ 
 ระยะที่ 9 เปนระยะทีว่าดภาพบริสุทธิเ์พียงภาพเดียว 
 ระยะที่ 10 เปนระยะทีว่าดภาพผสมกันหลายๆ ภาพ 
 ระยะที่ 11 เปนระยะพัฒนาการวาดภาพเปนชุดๆ ตางกัน  
 จากขอมูลดังกลาวเห็นไดวา วัย จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ตลอดจนสภาพแวดลอม
ตางมีอิทธิพล ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งที่มีผลตอพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก โดยเฉพาะดาน
ศิลปศึกษาอันเปนสวนสําคญัในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเด็กไปในทศิทางตางๆ ตอไปในอนาคต 
 วิรุณ ตั้งเจริญ กลาวถึงการแสดงออกทางศิลปะของเด็กวัย 7 – 11 ป ไววาการแสดงออก
ทางศิลปะของเด็กวัย 7 – 11 ป เปนการแสดงออกในลักษณะเลยีนแบบวตัถสุิ่งแวดลอมที่ตนมองเห็น
ได การเขียนภาพคนก็จะเนนความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงดวยเสื้อผาเครื่องแตงกายซึ่ง
อาจจะเปนผลจากการที่เด็กวัยน้ีคิดวาตนเองมีความสําคัญมาก การเขียนภาพก็ดูเสนแข็งกระดางมาก
ขึ้นดวย 
 เด็กเริ่มเปลี่ยนจากเสนฐานมาแสดงพื้นราบ เด็กจะมีปญหากับการจัดบริเวณวางบนพื้นภาพ
มากขึ้น ไมม่ันใจกับการจัดวางภาพ พยายามเนนความรูสึกดวยการใชสี เริ่มเห็นวาสีเปนสิ่งสําคัญใน
การแสดงออกมากขึ้นดวย พยายามใชสตีามประสบการณที่เด็กมีตอสภาพแวดลอมการเขียนภาพเริ่ม
แสดงลักษณะการประดิษฐตกแตงภาพเพิ่มขึ้นดวย เด็กมองจากภาพจริงจากสิ่งแวดลอม รูปทรงจะวาง
ซอนกันตามที่มองเห็นโดยไมไดเปดเผยบริเวณทีถูกบังเสนมีลักษณะคลายความจริงมากกวารูปแบบ
ทางเรขาคณติ (วิรุณ ตั้งเจริญ.  2539: 122) 
 กลาวสรุปไดวา การวาดภาพของเด็กอายุ 9 -11 ป เปนชวงวัยที่เด็กพยายามแสดงออก เด็ก
เริ่มใสรายละเอียดมากขึ้น พิถีพิถันกับงานวาดของตน ลดการลอกเลยีนแบบ เริ่มใสใจสิ่งแวดลอมใน
ภาพ เริ่มใชสีที่เห็นจากสิ่งแวดลอม แตผลงานยังอยูในลักษณะ 2 มิติ ยังไมมีความเขาใจเรื่องแสงเงา 
ภาพยังมีลักษณะแข็งไมมีชีวิตชีวา เด็กวยัน้ีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและอารมณ มีการ
พัฒนาการวาดภาพใหเหมือนจริง แมจะยังไมสามารถวาดไดตามทีต่นตองการ เด็กในวัยน้ีถาขาดการ
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สงเสริมการวาดภาพ ความสามารถของเด็กวัยน้ีจะคงที่เม่ือเลยวัยน้ีก็ยากที่จะพัฒนาตอไป ฉะน้ันการ
สอนของครูจะชวยสรางเสรมิพัฒนาการของเด็กใหดีขึ้นได 
  

 1.4 ลักษณะสภาพแวดลอมที่มีผลตอการวาดภาพระบายสีของเด็ก 
 สภาพแวดลอมพื้นที่เขตยานนาวา 
 สํานักงานเขตยานนาวา ตั้งอยูเลขที่ 209/1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร 28 เขตยานนาวา 
กรุงเทพ ฯ มีพ้ืนที่ 16.662 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดตอเขตสาทร 
 ทิศใต ติดตอแมนํ้าเจาพระยา เขตราษฏรบูรณะ และอําเภอพระประแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตอเขตคลองเตย และแมนํ้าเจาพระยา 
 ทิศตะวันตก ติดตอเขตบางคอแหลม 
 พ้ืนที่การปกครองแบงออกเปน 2 แขวง คอื แขวงชองนนทรี และแขวงบางโพงพาง มี
ประชากรรวมทั้งสิ้น 87,527 คน (สถิติเดือนกันยายน 2551) มีบานที่พักอาศัยรวมทั้งสิ้น 41,419 
หลังคาเรือน ชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จํานวน 23 ชุมชน ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธมีบางสวนนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาครสิตประกอบอาชีพคาขาย รับจาง
ทั่วไป และองคการของรัฐ 
 สภาพทางเศรษฐกิจพ้ืนทีเ่ขตยานนาวาเปนเขตชุมชนหนาแนนมีอาคารพาณิชยจํานวนมาก 
บางสวนยังเปนเขตเกษตรกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมในเครือบริษทัสําคัญตั้งอยูหลายโรงงานดวยกัน 
เชน บริษทัในเครือสหพัฒนาพิบูลย เขตยานนาวา เปนแหลงเศรษฐกจิที่สําคัญแหงหน่ึงจัดใหเปนพ้ืนที่
พิเศษ เขตเศรษฐกิจพระรามที่3 หรือพ้ืนที่หัวแหวนอตุสาหกรรมมีวัดจํานวน 9 วัด มัสยิด 2 แหง 
โบสถคาทอลกิ 1 แหง สถานีตํารวจมี 2 แหง มีสถานศึกษาทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา รวมทั้งอาชีวศกึษารวม 23 แหง ผลิตภัณฑชุมชนเขตยานนาวา เชน กลุมอาชีพเจียรนัย
มุกและพลอย กลุมผลไมแปรรูปไทย กลุมบานเรือนไทยจําลอง กลุมอาชีพชมรมชางทอองพระนครใต 
กลุมอาชีพงานประดิษฐจากผาใยบวัและผลิตภัณฑสมุนไพร เปนตน สิ่งกอสรางที่โดดเดน ไดแก 
สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม นอกจากยังมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ 3 แหง ไดแก โลตัส แมคโคร 
และเซ็นทรลั สําหรบัทางดานวัฒนธรรมและประเพณทีี่สําคัญ ไดแก ลอยกระทง สงกรานต บวชนาค 
แตงงาน การแหเทียนพรรษา การทําบญุตักบาตร เปนตน 
 
 สภาพแวดลอมของโรงเรยีน 
 โรงเรียนวัดดอกไมตั้งอยูในพ้ืนที่แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 
7 ไร 2 งาน มีอาคารเรียน 4 หลัง หอประชุมใหญ 1 หลัง บานพักครู 2 หลัง บานพักภารโรง 4 หลัง 
จํานวนครู 44 คน นักเรียน 980 คน พ่ีเลีย้ง 5 คน ภารโรง 8 คน เปดสอนตั้งแตชัน้อนุบาลจนถงึชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กิจกรรมเดนๆ ที่โรงเรียนจัดไดแก กิจกรรมการทําบุญวันขึ้นปใหม การเวียนเทียน
รอบพระอุโบสถ เน่ืองในวนัสําคัญทางศาสนา กิจกรรมการเขาคายพุทธบตุร การแหเทียนพรรษาพิธี
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ไหวครู กิจกรรมวันแม วันพอ การไปทัศนศึกษา การอยูคายพักแรมของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 
กีฬาสี วันสุนทรภู การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การปลูกพืชผักสวนครัว สวนพฤกษศาสตร ดนตรี
ไทย เปนตน หอประชุมใหญของโรงเรียนเปนสถานทีฝ่กอบรมประชุมสัมมนาของขาราชการครูและ
หนวยงานตางๆ เปนสถานที่จัดกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การจัดนิทรรศการการแขงขัน การแสดงของ
นาฏศิลป การฝกซอมมหกรรมดนตรีไทยของนักเรียนกรุงเทพมหานคร การเลนละคร การแสดงของ
นักเรียน ใชเปนที่จัดเลี้ยง งานแตง งานบวช วันปใหม เปนตน ใกลโรงเรียนมีศนูยเยาวชนเปนสถานที่
ใชสอนเยาวชนที่มีความสนใจในดานกีฬานาฏศิลปและศิลปะ เวลาประมาณ 6.30 น. จะมีประชาชนมา
เตนออกกําลังกายทุกวันโรงเรียนอยูใกลแมนํ้าเจาพระยาและสะพานพระราม 9 
 
 สภาพแวดลอมของชุมชน 
 ลักษณะมีบานเรือนหนาแนนผูคนในชุมชนมาจากภาคตางๆ สวนใหญมาจากภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ อาชีพสวนมากจะมีอาชีพรับจาง ทํางานโรงงาน คาขาย แตอาชีพอ่ืนก็มีบาง เชน  
รับราชการ ทาํธุรกิจสวนตัว ผูปกครองนักเรียนจะมีฐานะยากจน เด็กบางคนพอแมหยารางกัน ใน
ชุมชนจะมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ 3 แหง มีโรงงานขนาดใหญผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป สบู ยาสีฟน 
ผงซักฟอก และของใชตางๆ นอกจากนี้ยังมีบริษัท รานคา อีกมากมาย มีตลาดสดทุกวันพุธจะมี 
ตลาดนัดขายผัก ผลไม อาหาร เครื่องนุงหม และสินคาหลากหลายชนิด วัฒนธรรมประเพณี ไดแก 
การทําบุญตักบาตร การเวียนเทียน เน่ืองในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง  
บวชนาค การบรรพชาสามเณร จะมีประเพณีแขงเรือยาว การแสดงลิเก ดนตรีในเทศกาลสําคัญ เชน 
วันลอยกระทง มีสวนสมเด็จยาเปนสถานที่พักผอน 
 
 1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีสอนศิลปะ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ 
 กิจกรรมศิลปะ หมายถึง งานศิลปะที่นักเรียนศิลปะจะตองฝกปฏิบตัหิลังจากเรียนภาคทฤษฏี
หรือภาคปฏิบัติเพ่ือฝกใหเกดิความชํานาญทั้งทางดานฝมือและความคิด การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสดง
ใหเห็นวาผูเรยีนเขาใจในเนือ้หานั้นๆ โดยแสดงออกมาเปนผลงาน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ 
โครเช (Croe) ที่กลาววา “ศิลปะ” เปนการแสดงออกถึงความเขาใจทีอ่ยูภายในและจะบรรยายใหผูอ่ืน
ไมไดนอกจากสรางเปนผลงานศลิปะออกมา (เกสร ธิตะจารี. 2543: 7) สอดคลองกับที่ ชัยณรงค  
เจริญพานิชยกุล (2532: 19) กลาวถึงการจัดกิจกรรมศิลปะวา กิจกรรมศิลปะมุงเปาหมายไปที่การ
แสดงออกของเด็ก ครูอาจไมตองคอยมองหาคําตอบ ทีถู่กตองเพียงแตมุงสงเสริมใหเด็กแตละคน
กระตุนความรูสึกจากภายในของเด็กออกมา สรางบรรยากาศที่จะทําใหเกิดการแสดงออกทางสุนทรีย 
สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวย ตอความคิดสรางสรรค 
 แนวการจัดการเรียนรู ชวงชัน้ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 หรือเด็กในชวงอายุ 9 -11ป  
การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงชั้นที่ 1 แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งทีต่น
สนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม การสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใชหัวเรื่อง ในการจัด 
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การเรียนการสอน เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดทกัษะในการคดิ การคนควา แสวงหาความรู สรางความรูดวย
ตนเอง สามารถสรางสรรคผลงานแลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน (กรมวิชาการ.  2544) 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 142) กลาววา ถาพจิารณาเกี่ยวกบัวิชาที่กําลังสอนนั้นอยางละเอียด
จะพบวาปญหาหรือองคประกอบพื้นฐานอยู 3 ดาน คือ ผูเรียน เน้ือหาวิชา และผูสอน ซ่ึงปญหาทั้ง 3 
ดานนี้จะเกี่ยวของกับวิธีการสอนการใชอุปกรณการเรียนการสอนเนื้อหาวิชา และการประเมินผล 
นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังเกี่ยวของกับความเขาใจ วุฒิภาวะของเด็ก ความพรอม สิ่งเราและ
กิจกรรมศิลปะอีกดวย ศิลปะสําหรับเด็กการใหลงมือสรางสรรคกิจกรรมศิลปะโดยตรง เพ่ือใหผูเรียนมี
ทักษะและความสามารถที่จะแกปญหา ไดในระดับหน่ึง ยอมมีคาตอการเรียนรูเปนอยางหนึ่ง 
 การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะของเด็กชวยใหเด็กไดทดลองใชวสัดุอุปกรณ รูวิธี และขัน้ตอนการ
ทํางานกระบวนการทํางานและการทํางานรวมกันนอกจากนี้ยังชวยใหเด็กเกิดคุณคาทางดานประสาท
สัมผัส จินตนาการ การแสดงออก การสรางสรรคตางๆ ยอมสงผลใหมีความรู ความเขาใจและ
ความรูสึกตอบรับอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตวัในการแสดงความคิด รูจักคิด รูจักแกปญหา
ลําดับความคดิ และตัดสินใจอยางฉับไว เพ่ือใหแสดงออกไดอยางเปนกระบวนการตอเน่ือง มีความ
คิดเห็นเปนตวัของตวัเอง มีความคิดใหมๆ ในการสรางสรรค และดัดแปลง ตกแตง หรือประดิษฐสิ่ง
ตางๆ รูจักตัดทอนสิ่งตางๆ ใหเหลือเพียงสิ่งที่จําเปนคดิวิเคราะห และเปรียบเทยีบในเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพื่อนําไปสูการตดัสินใจ กิจกรรมสําหรับเด็ก สามารถจัดกิจกรรมศิลปะไดหลายรูปแบบและ
เน้ือหาโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็ก เพราะเด็กมีความกระตอืรือรนที่จะมี
ประสบการณหรือเรียนรู สิ่งใหมๆ ตลอดเวลา ซ่ึงกิจกรรมสําหรับเด็กพอสรุปไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
 1.  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับเวลาและบริเวณวาง (Time and Space) เชน งานโครงสราง     
โมบิลหรือประติมากรรมแขวน ปน แกะสลัก เปนตน 
 2.  กิจกรรมที่เกี่ยวของในการรบัรูดวยประสาทสัมผัส (Sensory Perception) เชน ภาพ 
ปะติด ภาพพิมพ เขียนภาพดวยนิ้วมือ เปนตน 
 3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประดิษฐคดิคน (Imaginary Invention) เชน เขียนภาพหนัง 
เขียนภาพระบายสี ทําหนากาก พับกระดาษ เปนตน 
 4. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสื่อสารที่มองเห็น (Visual Communication) เชน งานเขียน
ออกแบบ งานโฆษณา งานตกแตง เปนตน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนศิลปะสําหรับเด็กควรคํานึงถึงพฤติกรรม และวุฒิภาวะของเด็ก
เพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานในการคดิวิเคราะห สังเคราะห รูจักการแกปญหา ลําดับขั้นตอนในการทํางาน
เพ่ือที่จะแสดงออกอยางเปนกระบวนการ เกิดประสิทธภิาพในการเรียนรู การพัฒนาศิลปะสําหรับเด็ก
น้ัน ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี ควรศึกษาจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอน พัฒนาการของเด็ก
โดยถือประสบการณตรงใหเด็กเปนสําคญั การจัดหาวัสดุอุปกรณและไมควรจัดประสบการณโดย
กําหนดผลสําเร็จอยางตายตัวเพราะจะทาํใหเกิดการปดกั้นทางความคิดสรางสรรค ไมกลาคิดกลาทํา 
ควรชี้แนะเปนรายบุคคล เพราะแตละคนมคีวามแตกตางกัน ควรใหเด็กมีความคิดเห็น อภิปราย และ
พูดคุยในปญหาทั่วไปทีเ่หมาะสมที่เกี่ยวกับการปฏิบตังิานเคารพตอการทํางานและผลงานของเด็ก 
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สรางความภาคภูมิใจใหเกิดแกเด็กแงที่วาผลงานชิ้นนั้นเปนฝมือของเด็กเองครูไมควรแกไขดัดแปลง 
การชวยเหลืออาจเปนไดเพียงเล็กนอย ในกรณีที่เด็กขอรอง แตวิถีทางที่ดีที่สุด คือ ยกตัวอยางกวางๆ 
หลายๆ แงมุมพอเปนทางใหเด็กแกปญหาของเขาเอง และสงเสริมใหเด็กสามารถทําในสิ่งที่ทําได โดย
ไมใชวธิีหักโหมทําใหเด็กทําที่ยากเกินไป อยาหวังผลสําเร็จเปนหลักเพราะการเรียนรูเกิดจากการ
คนควาทดลองและเลือกสรร ครูตองมีความอดทนที่จะเปนเด็กเรียนศิลปะอยางคอยเปนคอยไปและ
เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
 สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อฝกใหนักเรียนเกิดความชํานาญทั้งทางดาน
ฝมือและความคิด สามารถสรางผลงานตามที่ตนสนใจ การจัดกิจกรรมศิลปะตองคาํนึง 
ถึงพฤติกรรมและวุฒิภาวะ ศึกษาจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอน พัฒนาการของนักเรียน
เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะหสังเคราะห รูจักการแกปญหา ลําดับขัน้ตอน 
ในการทาํงานเพื่อจะแสดงออกอยางเปนกระบวนการเกดิประสิทธิภาพในการเรียนรู 
 
 วิธีการสอนศิลปะ 
 นวลลออ ทินานนท ไดกลาวถึงวธิีการสอนวา วิธีการสอนมีความสําคัญสําหรับผูทีเ่ปนครู
จะตองมีความรู และมีทักษะ เพ่ือที่จะมาใชในกระบวนการถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดรับความรู
ใหกับผูเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี จําเปนตองอาศัยการสอนทีดี่ของ
ครู ซ่ึงวิธีสอนมีอยูมากมายหลายวธิี จากในอดีตถึงปจจุบันการเรียน การสอนไดพัฒนาจนมองเห็น
ความสําคัญของนักเรียน หรือที่เรียกวาเด็กเปนศูนยกลาง นักการศกึษาจึงคิดคนวิธีสอนทีต่อบสนอง
ตอการแสดงออกของเด็กอยางหลากหลายรวมถึงในวิธกีารสอนที่ครูจะตองเขาไปมีบทบาทในการ
เลือกสรรวธิีการสอนใหเหมาะสมตามลักษณะของบทเรียน และมุงใหผูเรียนไดเกิดหลายสิ่งหลายอยาง 
เชน ทักษะ ความรู ความคดิสรางสรรค จนถึงการเนนใหนักเรียนไดคิดไดทาํ และแกปญหาดวยตนเอง 
วิธีสอนจะไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับความมุงหมายวาจะใหไปในทิศทางใด และควรพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
 1.  วิธีสอนขึ้นอยูกับความมุงหมายของบทเรยีน โดยปกติแลวความมุงหมายของแตละวชิา
ยอมมีความมุงหมายตางกัน ซ่ึงความตางกันจําแนกได 3 ประการ คือ 
   1.1  ดานพุทธพิสัย หรือสติปญญา (Cognitive Domain) ความมุงหมายดานนี้ มุงหวังให
ผูเรียนมีความสามารถทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ การวิเคราะหสงัเคราะห คิดหาเหตุผล 
การรูจักสรุปความ 
   1.2  ดานเจตคติ หรืออารมณ และสังคม (Affective Domain) ในดานนี้มุงหวังใหนักเรียน
เปนผูมีความเขาใจในภาวะจิตใจของคน มีพัฒนาการดานอารมณ รูจักที่จะยอมรับหรือปฏิบัตติาม
คานิยมบางอยาง 
   1.3  ดานทักษะพิสยั หรือทางดานรางกาย (Psychomotor Domain) จุดมุงหมายดานนี้
มุงเนนเรื่องการพัฒนาทักษะทางรางกายอันไดแก ความคลองแคลว ความชํานาญในการกระทํา 
  วิธีสอนที่ดีจึงตองมุงใหผูเรียนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทั้ง 3 ดาน การดําเนินการ ในการ
สอนจึงตองมีความแตกตางกัน เพ่ือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตางกัน 
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 2.  วิธีสอนขึ้นอยูกับความพรอมในดานสื่อการเรียนการสอนความพรอมของสื่อการเรียนการ
สอนจะชวยสงเสริมใหวิธีการสอนของครูประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 
 3.  วิธีสอนขึ้นอยูกับธรรมชาตขิองผูเรียน สิ่งสําคัญในการเรียน คือ ตัวผูเรียน การสอน ควร
นําจิตวิทยาตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน เพราะธรรมชาติของเด็ก มีชวงความสนใจสั้น จึงควรใชวิธี
สอนใหเด็กมีสวนรวม 
 4.  วิธีสอนขึ้นอยูกับธรรมชาตแิหงวิชา หรือบทเรียนในบางวิชา หรือบทเรียนมีธรรมชาติเปน
วิชาทีต่องการใหผูเรียนทราบถึงกฏเกณฑ ทฤษฏี ในบทเรียนเนนการฝกทักษะหรือบางบทเนนใหเกิด
ทัศนคติ ครูจึงควรพิจารณา เน้ือหาและความมุงหมายของบทเรียนวาตองการใหเกดิอะไร แลวจึงหาวิธี
สอนใหเกิดกับบทเรยีนนั้น (นวลลออ ทนิานนท. 2542: 38-41) 
 พีระพงษ กุลพิศาล ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะไว 3 แนวคิด 
คือ 
 แนวคิดที่ 1 ยดึครูเปนศูนยกลาง เน้ือหาเปนการสอนวาดภาพเพื่อการเปนชางเขยีน ใน
อนาคต ใหรูจักสังเกตรูปทรงตางๆ ที่อยูใกลตวักอน โดยไมคํานึงถึงวารูปทรงนั้น จะทาทายความ
สนใจตามวุฒิภาวะหรือไม ซ่ึงอาจเหมาะกับเด็กบางคนเทานั้น และควรเปนเด็กโต อายุอยางนอยราว 
10 – 12 ป ใหความสําคัญกับทักษะหรือความเปนชาง (Craftsmanship) และเนนที่ความสําเร็จของ
ผลงานเปนหลัก 
 แนวคิดที่ 2 เปนแนวคิดที่ยดึเด็กเปนศูนยกลาง ซ่ึงใหความสําคัญตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามวัยของเด็กดานตางๆ ไมไดเนนทักษะและผลสําเร็จของงาน แตเนนถึงสิ่งที่เด็กจะไดรับ
ระหวางกระบวน การสรางสรรค เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดานตางๆ ซ่ึงปจจุบันระบบการศึกษาของเรา
จะเปนไปตามแนวคิดนี้เปนสวนใหญ 
 แนวคิดที่ 3 เปนแนวยึดศลิปะเปนศูนยกลาง แนวคิดนีเ้ห็นวาศลิปะเปนวิชาสามัญ วิชาหนึ่ง
เหมือนกับ คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สงัคมศึกษา ฯลฯ (ตางจากแนวคิดที่ 2 ที่เห็นวาศิลปะเปนวิชา
รอง เพ่ือเสริมวิชาสามัญ) มีองคความรู (Body of knowledge) เปนของตนเอง ซ่ึงเปนความรูทีไ่ดจาก
ประสบการณทางสุนทรียศาสตร กระบวนการเรียนการสอน จึงมุงจัดประสบการณที่มุงเกี่ยวของกับ
ศิลปะโดยตรง เปนการศึกษาหาความรูจากศิลปะ (Education through Art) ทั้งเชิงคุณคาและปรมิาณ 
ไมไดมองวากิจกรรมศิลปะเปนเครื่องมือของสิ่งใด แตเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาการรับรูคุณคาของศิลปะ 
โดยตรงและไมมุงเนนใหเด็กเปนชาง หรือศิลปนอยางแนวคิดที่ 1 อีกดวย ความรูดังกลาประกอบดวย
ความรูทางการวิจารณศิลปะ ประวตัิศาสตร สุนทรียศกึษาและการปฏิบัติงานศิลปะ กลาวไดวาเปน
เน้ือหาที่จัดใหเน้ือหาทางศิลปะเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยเนื้อหาทั้ง 4 สวน ไมไดแยกออกจาก 
กันโดยสิ้นเชิง พัฒนาการดานอ่ืนๆ เปนผลมาจากการเรียนการสอนเทานั้น (ณัฎฐกาญจน อนันทราวัน. 
2550: 31; อางอิงจาก พีระพงษ กุลพิศาล. 2531) 
 วิธีการสอนและเทคนิคการสอน เปนกิจกรรมที่ครูผูสอนนําไปปฏิบตัิการสอนใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยของเด็ก ซ่ึงการเรียน
การสอนที่ดีน้ัน เลิศ อานันทะ กลาววาจําเปนตองมีโครงการสอนที่คํานึงถึงความสนใจ ประสบการณ 
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และความถนดัตามธรรมชาติของผูเรียน ในขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการไปตามความมุงหมายของ
หลักสูตรดวย และการเลือกวิธีการสอนมาใชในการเรียนการสอนศิลปศึกษานั้น มีหลายวธิี แตทีส่ําคัญ
ควรยึดหลัก 3 ประการ ดังน้ี 
 1. การสอนใหเด็กเกิดการสรางสรรค (creative) เด็กทุกคนมีพลังอํานาจ ในการแสดงออก
ตามทัศนะ โดยนําประสบการณมาสรางงานศิลปะซึ่งสอดคลองกับทัศนะของวิรุณ ตั้งเจริญ (2526) 
เกี่ยวกับทฤษฏีพหุปญญาทางศิลปศกึษาวา การสั่งสมประสบการณทําใหเด็กเกิดความคิดรวบยอด  
ในขณะเดียวกันครูมีบทบาทสําคัญทีท่ําหนาที่สงเสริมใหเด็กแสดงออกในวิถีทางที่สังคมยอมรับ 
 2. การสอนตามความสนใจของเด็ก (interest) เปนการสอนที่ใหเด็กแสดงออกตามความ 
สามารถของแตละบุคคลโดยอิสระและคํานึงถึงความสนใจของเด็กเปนสําคัญ ครจัูดบทเรียนโดย
กําหนดหัวขอเรื่องตามเหตกุารณและสิ่งแวดลอมที่เด็กสนใจ ประเพณีสําคัญในทองถิ่น 
 3. การสอนใหสัมพันธกับวชิาอ่ืนๆ (correlate) การสอนที่มุงพัฒนาการของความสนใจและ
ความแตกตางระหวางบุคคล ครูอาจจะจัดกิจกรรมทางศลิปะใหสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆได โดยใชวธิีศลิปะ
เปนตวันําบทเรียน (ณัฏฐกาญจน อนันทราวัน. 2550: 32; อางอิงจาก เลิศ อานันทะ. 2518) 
 บาเทอร (Bates) ไดนําเสนอรูปแบบการสอนศิลปะไว 3 รูปแบบ คือ 
  1. แบบปลายปด (Closed – ended) ยึดครูเปนศูนยกลางเรียน เนนทักษะการทํางานเปน
รูปแบบการสอนศิลปศึกษาที่ตองการพัฒนาในดานทักษะ 
  1.1 ครูเปนผูวางแผน และเปนแบบใหนักเรยีนทําตาม 
  1.2 นักเรียนทําตามครูทีละขั้น ซ่ึงมีขั้นตอนทีแ่นนอน 
  1.3 มีแบบเดียวเทานั้นถูกตองทีสุ่ด 
 2. แบบปลายเปด (open – ended) เปนรูปแบบการสอนที่เนนใหครูกบันักเรียนรวมมือกัน 
  2.1 เด็กมีโอกาสในการเลือกสิ่งที่จะแสดงออก 
  2.2 เด็กทําตามเกณฑที่ครูกําหนดใหแตมีอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นออกมา 
  2.3 กิจกรรมที่เนนกระบวนการหรือผลงานก็ได 
  3.  แบบอิสระ (Laissez–faire) เปนรูปแบบการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางเนนกระบวนการ
ทํางานการทํางาน แตไมเนนผลงาน 
  3.1 ใหอิสระนักเรยีนเต็มที่ในการสํารวจ ทดลอง คนควา 
  3.2 เรียนจากประสบการณ 
  3.3 นักเรียนคนพบดวยตนเอง 
  3.4 ตัวอยางและกฎเกณฑครูไมตองใหเด็กคิดเอง (Bates. 2000) 
 วิธีการสอนมหีลายรูปแบบ ครูผูสอนตองเลือกใหเหมาะสมกับผูเรียน เหมาะสมกับเนื้อหา 
และจุดประสงคของบทเรียน นักวิชาการไดจัดประเภทการสอนไว 3 รูปแบบ คือ 
 1.  วิธีสอนแบบยดึครูเปนศูนยกลาง (Teacher – Centered Method) เปนการสอนแบบ
ด้ังเดิมที่ครูใชกันมา ครูมีหนาที่พูดอธิบายตัวอยาง สาธิต ทดลอง หรือกําหนดกิจกรรม ใหนักเรียนทํา 
เปนวธิีสอนที่เนนบทบาทของครูเปนสวนใหญ ครูเปนผูถายทอดความรู วางแผน การสอน ควบคู
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เน้ือหากิจกรรมโดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมนอยมากหรือไมมีเลย วธิีสอนแบบน้ีครูไมคํานงึถึง
จุดประสงคการเรียน เน้ือหา และความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) ครูจะสอนโดย
ใชวธิีบรรยายใหเด็กจดเนื้อหาที่สําคัญหรือใหอานหนังสือประกอบ 
 2.  วิธีสอนแบบยดึเด็กเปนศูนยกลาง (Child – Centered Method) เปนการสอนใหเปน 
ไปตามแบบหลักสูตรใหม เนนใหนักเรียนคิดเปนทําเปนแกปญหาเปนและดํารงอยูไดในสังคม เปนวธิี
สอนที่เนนบทบาทของนักเรยีน ครูใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง ทัง้ในลักษณะรวมกัน
เปนกลุมหรือรายบุคคล การสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางมีหลายวิธี เชน การสอนแบบหนวยบูรณาการ 
การสอนแบบใชชุดการสอนตางๆ การสอนแบบกลุมกิจกรรมการสอนแบบอภิปราย การศึกษานอก
สถานที่ การสอนแบบโปรแกรม การศึกษานอกสถานที่ เปนตน วธิีสอนเหลานี้ สามารถนํามาใชในการ
สอนศิลปะไดเปนอยางดี 
 3.  วิธีสอนแบบครูและนักเรียนวางแผนรวมกนั (Teacher – Student Planning) ครูและ
นักเรียนจะรวมกันในการจัดบทเรียน วางแผนคนควาหาพวกหมวดหมู ถือเอาความเห็นของกลุมเปน
หลัก 
 สรุป จะเห็นวาวิธีสอนมีหลายวิธีแตกตางกันไป แตละวธิีก็มีจุดเดนจุดดอยอยูที่ครูสอนจะ
เลือกวธิีที่เหมาะสมกับนักเรยีน เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงคและบทเรียนเปนสําคัญ 
 ในสวนของการเขียน “แผนจัดการเรียนรู” จําเปนตองใช “องคความรู” อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมา
บูรณาการเขาดวยกัน เพ่ือเขียนรายละเอียดของแตละองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู เชน 
การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูปลายทาง/ นําทางจําเปนตองใชความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู
ของมนุษย การกําหนดสื่อการเรียนรูจําเปนตองใชความรูเกี่ยวกับหลักการเลือกใชสื่อ การกําหนด
กิจกรรม /กระบวนการเรียนรูจําเปนตองใชความรูเกี่ยวกับหลักวธิีการสอน การประเมินผลการเรียน 
จําเปนตองใชความรูดานการประเมินผลตามแนวการประเมินผลตามสภาพจริง เปนตน ดังน้ัน กอน
การเขียน “แผนการจัดการเรียนรู” ครูผูสอนจึงควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ อยางกวางขวาง
ใหเขาใจชัดเจน จะเปนประโยชนและชวยใหการ “เขียนแผนจัดการเรียนรู” มีความถูกตองสมบรูณตาม
หลักการและหลักวิชา“แผนการจัดการเรียนรู” จะมีองคประกอบที่สาํคัญ และจําเปนครบถวน คือ มี
จุดประสงคการเรียนรูทั้งปลายทางและนําทางในแตละแผนการสอน ซ่ึงเปนพฤติกรรมยอยสวนหนึ่ง
ของ ผลการเรียนรูที่คาดหวงัตามที่กาํหนดไวในหนวยการเรียนรู มีเน้ือหาสาระที่สอดคลองสัมพันธกับ
จุดประสงคการเรียนรู ที่สอดคลองสัมพันธกับจุดประสงค เน้ือหาสาระ และสื่อการเรียนรู มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองสัมพันธกับจุดประสงคนําทาง/ปลายทาง ของแตละแผน ฯ อันจะนํา 
ไปสูการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ไดกําหนดไวในหนวยการเรียนรู ไดในที่สุด (กรมวิชาการ. 
2544) 
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 1.6 การวัดและประเมินผลการสอนศิลปะ 
 ความหมายของการวัดผล 
 ภัทรา นิคมานนท (2540) กลาวไววา การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือ
หาปริมาณแทนคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือแทนพฤติกรรมหรือสมรรถภาพของบุคคล โดยใช
เครื่องมือชวยในการวัดและผลของการวัดจะออกมาเปนตัวเลขหรือคะแนนวามีจํานวนหรือปริมาณ
เทาใด 
 อีเบล และไฟรลไบย (Ebel; & Frisbie. 1986: 14) กลาววา การวัดผลเปนการกําหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยกฏเกณฑอยางใดอยางหน่ึง 
 แซค (Sax. 1989: 14) กลาววาการวัดผลเปนกระบวนการกําหนดตัวเลขใหกับคณุสมบัต ิ
หรือคุณลักษณะของบุคคล วัตถุหรือเหตกุารณตามแบบแผนหรือกฎที่กําหนดขึ้น 
 ไวรสมา และเจอรส (Wiersma; & Jurs. 1990: 8) กลาววาการวัดผล คือ การกําหนดจํานวน
ใหกับวตัถุหรือเหตุการณตามกฎที่ทําใหตัวเลขมีความหมายเชิงปริมาณ 
 สรุปไดวา การวัดผล (measurement) หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสญัลักษณ
ใหกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณอยางมีกฎเกณฑ เพ่ือใหไดขอมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพของ
คุณลักษณะทีจ่ะวัด 
 
 ความหมายของการประเมินผล 
 เยาวดี วิบลูยศรี (2549: 2) กลาววา การประเมินผล หมายถึง การตีคาของสิ่งที่เราจะวัดได
รวมถึงการตัดสินคุณคาดวย นอกจากนั้นการประเมินผลจะตองมีเกณฑ (Criteria) หรือวัตถุประสงค 
(objective) หรือมาตรฐาน (Standard) ที่แนนอนซึ่งกําหนดขึ้นในแตละครั้ง 
 ภัทรา นิคมานนท (2540) ไดกลาวถึงความหมายของการประเมินผลวา หมายถึง การนําเอา
ขอมูลทั้งหลายที่ไดจากการวัดผลมาใชในการตัดสินใจโดยการหาขอสรุป ตัดสินประเมินคาหรือตีราคา
โดยเปรียบเทยีบกับขอมูลอ่ืนๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว 
อีเบลและไฟรสไบย (Ebel; & Frisbie. 1989: 13) กลาววา การประเมนิผลเปนการตัดสินเกี่ยวกบั
คุณภาพหรือคุณคาของสิ่งที่ตองการประเมิน 
 แซค (Sax. 1989: 24) กลาววา การประเมินผลเปนกระบวนการตัดสินคุณคาหรือตัดสินใจที่
เกิดจากการสังเกตจากประสบการณและจากการฝกฝนของผูประเมิน 
 ไวรัสมา และเจอรส (Weirsma; & Jurs. 1990: 9) กลาววา การประเมินผลเปนการตัดสิน
คุณคาและในทางการศึกษาจะเปนการตดัสินบนพื้นฐานขอมูลที่เปนวัตถุประสงคโดยการตีความหมาย
คะแนนเพื่อตดัสินวายอดเยี่ยม ดี ปานกลาง หรือต่ํา 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 17) กลาววา การประเมินผลเปนกระบวนการในการ
ตัดสินคุณคาของสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางมีหลักเกณฑเพ่ือสรุปวาสิ่งน้ันดี – เลว ปานใด 
 จากความหมายดังกลาวสรปุไดวา การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การตัดสินคุณคา 
หรือคุณภาพของผลที่ไดจากการวัดโดยเปรียบเทยีบกบัผลการวัดอ่ืนๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว 
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 อุบล ตูจินดา (2532: 215) กลาววา การประเมินผลวิชาศิลปะ ก็คือ การที่ครูตองการ ทราบ
วานักเรียนคนไหนเรียนรูเรือ่งหรือไม เรียนแลวเจริญงอกงามและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอย
เพียงไร สมดังจุดมุงหมายที่ตั้งไว คือ หลักสูตร และจุดประสงคการสอนหรือไม เพราะศิลปะเปนเรื่อง
ของแตละบุคคล ดังน้ัน การประเมินผล คือ การชวยใหเด็กมองเห็น สามารถเปรียบเทียบผลงานใน
อดีตถึงปจจุบัน จึงเปนการสงเสริมเด็กในดานการพัฒนาการเปนอยางดี นักเรียนจะไดทราบวาตนเอง
มีความสามารถหาทางปรับปรุงแกไข ปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ตามวัตถุประสงคของการศึกษาได ซ่ึง
มีจุดมุงหมายในการประเมนิผล ทางศิลปะดังน้ี 
 1. เพ่ือเปนการวดัพื้นฐานความรูของนักเรียนกอนทําการสอน 
 2. การประเมินผลเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการเรียนรู เปนตัวกระตุนและแรงจูงใจที่จะ 
ใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูมากขึ้น 
 3. เพ่ือวินิจฉัยวา บทเรยีนตอนใดยากและเปนปญหาแตนักเรียน 
 4. เพ่ือดูความสามารถของนักเรียนเปนดานๆ วามีจุดเดน จุดดอยตรงไหน จะไดแกปญหา
ตรงจุด 
 5. เพ่ือศึกษาวา การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที่ตัง้ไวหรือไม 
 6. เพ่ือรูวานักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน หรือสถานการณอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใด 
 7. เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอ หรือทราบความถนัดของนักเรียนระหวางเรียน 
 ศรียา นิยมธรรม กลาววา การประเมินผลการเรียนวิชาศิลปะที่สําคัญ คือ การวัดพัฒนาการ
ของนักเรียนในดานการสรางสรรคสุนทรียภาพ การรับรูอารมณ สติปญญา สังคมและการวัดพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรียนการสอน วิชาศลิปะในดานความรู ความเขาใจ ความคิด ความนิยมในศิลปะ เจตคติ 
ทักษะ และการนําไปใช ดังน้ี คือ 
 1.  การวัดพัฒนาการดานตางๆ  ที่เกิดจากการเรียนการสอนซึ่งแบงออกเปน 6 อยาง คือ 
   1.1  พัฒนาการทางดานการสรางสรรค สามารถคิดดัดแปลงแกปญหาทําสิง่ตางๆไดดีมี
คุณคามากกวาเดิมไมได 
   1.2  พัฒนาการทางสุนทรียภาพ สามารถรูและเขาใจในคุณคาทางศิลปะอยางมี
หลักเกณฑ นักเรียนแสดงออกโดยสามารถเขาใจและนยิมในศิลปะวดัผลไดโดยการทดสอบการสังเกต 
สัมภาษณ และแบบสํารวจ 
    1.3 พัฒนาการทางการเรียนรู สามารถสังเกต เขาใจในงานถูกตองตามหลักศลิปะ
นักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายการใหเหตผุลในความงามอยางถูกตอง การจัดความสามารถในงาน
ที่ทําได โดยการทดสอบสังเกต การสัมภาษณ 
   1.4  พัฒนาการทางดานสติปญญา มีความสามารถในดานตางๆ สามารถจําได
รายละเอียดถกูตอง การแสดงออกโดยการแกปญหาไดดี การวัดโดยการสังเกต การทดสอบและการ
สัมภาษณ 
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  1.5  พัฒนาการทางดานอารมณ มีความสามารถแสดงออกอยางอิสระและควบคุมอารมณ
ได มีความมั่นใจในการทํางาน พัฒนาการทางดานอารมณ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ การแสดงออกโดย
การทํางานไดอยางสุขุมเปนระเบียบ การวัดผลทําไดโดยการสังเกต การสัมภาษณ 
   1.6  พัฒนาการทางกาย มีความสามารถในการปฏิบัตทิางศลิปะใชเครื่องมือและอุปกรณ
ไดอยางคลองแคลวม่ันคง ไมเปนอันตราย มีความแนนอนและแมนยําในการทํางาน การแสดงออกโดย
การปฏิบัติและการเคลื่อนไหวการจัดโดยการสังเกต การสัมภาษณ และการทดสอบ 
   1.7  พัฒนาการทางดานสังคม มีความสามารถเขาใจในสิ่งแวดลอม เขาใจความตองการ
ของผูอ่ืน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีมีความสุขในการทํางาน 
 2.  การวัดพฤติกรรมดานตางๆ ชวยใหครูเขาใจนักเรียน และสามารถนํามาใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาศลิปะใหไดผล ตามวตัถุประสงคในการศึกษา คือ 
   2.1  ในดานความรู สามารถทราบและจําเรื่องราวของประสบการณที่ไดรวมทั้ง
ประสบการณที่สัมพันธไดอยางถูกตอง แสดงออกโดยการระลึกถายทอด สามารถวดัไดโดยการทดสอบ 
การสัมภาษณ การสังเกต 
   2.2  ในดานความเขาใจ สามารถเขาใจในคุณคา และหลักการของศิลปะจนประเมิน 
ผลงานได การแสดงออกโดยการอภิปราย ารวัดโดยการทดสอบการสังเกต และการสัมภาษณ 
  2.3  ในดานความคิดและการออกแบบ สามารถแกปญหาโดยการออกแบบการใชเหตุผล
และสรุปผล การตีความ สามารถวัดไดโดยการทดสอบการสังเกต และการแสดงความคิดเห็น 
   2.4  ศิลปะนยิม มีความรูความเขาใจในคุณคา และความสาํคัญของงานแสดงออกโดย 
การอธิบายนยิาม สามารถวัดไดโดยการสัมภาษณ สังเกต การทดสอบ การจัดลําดับคุณภาพ 
   2.5  ทัศนคติและความสนใจ มีความนิยมและสนใจ ที่จะปฏบิัติความเชื่อมเขารวม
กิจกรรมอยางสุขใจ สามารถวัดได โดยการสังเกต และจัดอันดับคุณภาพ 
    2.6  ทักษะและการนําไปใช มีความสามารถในการใชวัสดุและเครื่องมือใหถูกตอง 
สามารถสรางสรรคงานไดรวดเร็วและประหยัด แสดงออกโดยการปฏิบัตตินการใชวัสดุเครื่องมือการ
แกปญหา และการนําไปใชวัดโดยการสังเกต (ศรียา นิยมธรรม. 2545: 19-23) 
 การวัดผลวิชาศิลปะ ครูควรอธิบายวธิีการใหคะแนนใหนักเรียนเขาใจ โดยเฉพาะการวัด
ความรู ทักษะ และการนําไปใชเพ่ือจะไดเปนมาตรฐานใหนักเรียนไดมีโอกาสตรวจทานแกไขปรบัปรุง 
 บรูม  (Bloom) ไดกลาววา การจัดการศึกษาโดยทั่วไป ซ่ึงรวมทั้งศิลปะดวยนั้น มีจุดประสงค
เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ดาน คือ 
 1.  พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาดานความรู ความเขาใจ 
ทักษะ และความหมายทางสติปญญา 
 2.  จิตพิสัย (Affective Domain) มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาดานความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ 
คานิยม ความสนใจ และความซาบซึ้ง 
 3.  ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาดานทักษะหรือความ
ชํานาญในการใชอวัยวะตางๆ (ณัฏฐกาญจน อนันทราวัน. 2550: 35; อางอิงจาก Bloom. 1982) 
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 กรูเบอร (Gruber) กลาววา ครูศิลปะจําเปนตองใหความสําคัญกับการตั้งเกณฑเพ่ือใหเกิด
ความสมดุล ซ่ึงประกอบดวยการประเมนิ 4 ดาน คือ 
 1.  ประเมินผลดานความรู เปนการวัดดานเนื้อหาวิชาเปนการวัดความจาํการคิดวิเคราะห 
โดยวิธีสอบขอเขียน เชน ปรนัย อัตนัย เติมคําในชองวาง หรือการทําแบบฝกหัด 
 2.  ประเมินผลดานเจตคติ เปนการวัดดานอารมณ ความรูสึก ความเชื่อ ทัศนคติและคุณคา 
โดยจะแสดงออกในเรื่องคุณภาพของงานหรือการใหคําตอบแบบวิเคราะห 
 3.  ประเมินผลดานทักษะ เปนการวัดดานการเตรียมและการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ โดย
สังเกตจากกระบวนการปฏบิัติงาน 
 4.  ประเมินผลดานพฤติกรรม เปนการวัดดานพฤติกรรมการทํางาน ระเบียบ วินัย การ
รวมมือในการทํางาน ความตั้งใจและการใหความสําคัญในการทํางาน (ณัฏฐกาญจน อนันทราวัน. 
2550: 35; อางอิงจาก Gruber. 1994) 
 โรเวนฟลด (Lowenfeld) นักจิตวิทยาพฒันาการ ไดเสนอเกณฑเกี่ยวกับการวัดผลทางศลิปะ
ซ่ึงมุงเนนที่จะวัดพัฒนาการของผูเรียนในดานตางๆ เปนดังน้ี 
 1.  ดานรางกาย เพ่ือศึกษาความสามารถในการใชเครื่องมือ เครื่องใชอยางคลองแคลว มี
ความแมนยํา การปฏิบัติงานเปนการแสดงออกที่สามารถวัดผลไดจากทักษะการใชเทคนิคตางๆ และ
จากงานที่สําเร็จ 
 2.  ดานอารมณ เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานที่ออกมาดวยความเพลิด 
เพลิน ในการทํางาน โดยอิสระ แสดงถึงสุขภาพจิตและอารมณที่ดี 
 3.  ดานสังคม เพ่ือศึกษาความสามารถในการทํางานดวยตนเอง และทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 
 4.  ดานสติปญญาเพื่อศึกษาความสามารถในการแสดงออก แกปญหาไดอยางฉลาดถูกตอง 
ทํากิจกรรมสําเร็จดวยดีอยางมีหลักการและความรู 
 5.  ดานสุนทรียภาพ เพ่ือศึกษาความเขาใจในงานศิลปะเขาใจในความงามและธรรมชาติ 
สามารถแสดงขอคิดเห็น บรรยาย วิจารณ ไดโดยใชหลักการศิลปะไดอยางเหมาะสม 
 6.  ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง ริเริม่ วางแผนไดอยางอิสระ ไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน แสดงความคิดกาวหนาอยางเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
 7.  ดานการรับรู เพ่ือศึกษาความสนใจในการแสดงออก บรรยาย อภิปราย เขาใจ และแสดง
ความรูไดอยางม่ันใจ (ณัฏฐกาญจน อนันทราวัน. 2550: 35; อางอิงจาก Lowenfeld. 1987) 
 การวัดและประเมินผลจากผลงาน (Production) คือ การพิจารณาจากการแสดงออกใน
ผลงาน (Expression) เปนหลัก ซ่ึงรวมถงึกระบวนการสรางผลงานและสิ่งที่ปรากฏอยู ผลงาน 
ตัวอยาง ลักษณะเฉพาะในกระบวนการสรางผลงาน คือ ความตั้งใจในการทาํงานความพยายามใน 
การทดลองในเทคนิคตางๆ ตัวอยางสิ่งทีป่รากฏอยูในผลงาน เชน เอกภาพ ความประสมประสาน
กลมกลืน ความคิดสรางสรรค คุณภาพของเสนอันเนื่องมาจากความสามารถ ในการบังคับกลามเน้ือ
มือการใหแสงเงาที่ถูกตอง เปนตน 
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 ลักษณะการใชการวัดและประเมินผลการเรียน การใชน้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ 
คือ 
  1. เพ่ือการรวบรวม เก็บคะแนน และรายงานผลการเรียนของนักเรียน ในกรณีน้ันครู 
จําเปนตองกําหนดหลักเกณฑในการวัด และประเมินผลใหแนนอน และชัดเจน ทั้งน้ีเพราะผลจากการ
ประเมินจะออกมาในรูปลายลักษณอักษร เพ่ือใชพิจารณาประกอบกับผลการเรียนในวิชาอ่ืนๆ และสรุป
เปนผลการเรยีนโดยภาพรวมและเพื่อรายงานผลการเรียนตอผูปกครอง 
 2.  เพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนปรับปรุง และพัฒนาความสามารถในการเรียนศิลปะ สําหรับ
ในกรณีหลังน้ี คือ การแนะนํานักเรียนอยางไมเปนทางการ และไมมีผลโดยตรงตอการใหคะแนน หรือ 
การตัดสินผลการเรียน แตเปนเพียงเทคนิควิธปีระกอบการสอน หรือกิจกรรมในเชิงประเมินรูปแบบ
หน่ึง ขอสําคัญคือการเนนการประเมินใหเปนไปในเชงิสรางสรรค 
 สรุป การประเมินผลงานศิลปะเปนการเกบ็ขอมูลของนกัเรียนจากผลงาน โดยจะมีการจัด
และประเมินผลทั้ง 3 ดาน คือ ทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) 
และทักษะพิสยั(Psychomotor Domain) เปนการประเมินผลงานของนักเรียนและเก็บขอมูลเพ่ือศึกษา
พัฒนาการดานการเรียน และนําไปปรบัปรุงการเรียนการสอนศิลปะตอไป 
 
 1.7 หลักในการวัดผลประเมินผลการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 
 อารี สุทธิพันธุ (2525: 92-95) ไดกลาววาเกณฑในการพิจารณาผลงานศิลปะเด็กจะแตกตาง
กับเกณฑทีใ่ชกันในระบบโรงเรียนเพราะเหตุวา เด็กที่เขียนผลงานสงเขาประกวดในการแสดงศลิปะ
เด็ก มีแรงจูงใจหรือสิ่งเราตางกัน ดังน้ันก็ควรมีเกณฑในการพิจารณาตางไปจากทีเ่คยใชกันใน
หองเรียน 
 เกณฑ หมายถึง ขอตกลงทีร่วมกันกําหนดขึ้นเพ่ือนําไปใชประเมินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
หรือสภาพการณใดสภาพการณหน่ึงที่สังคมจัดขึ้น เกณฑสามารถแบงออกเปน 2ประเภท คือ 
 1.  เกณฑในเชิงปริมาณ หมายถึง เกณฑทีมี่ผลบังคับโดยตรงใครไมปฏิบัตติามเกณฑที่
สังคมกําหนดไวจะตองไดรับโทษ เชน การเกณฑทหาร เปนตน 
 2.  เกณฑในเชิงคุณภาพ หมายถึง เกณฑทีมี่ไมมีผลบังคับโดยตรง เปนขอตกลงที่
คณะกรรมการรวมกันพิจารณากําหนดขึ้นเพ่ือนําไปใชเปนครั้งคราว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรม
ทางดานศิลปะ เปนตน 
 ดังน้ัน เกณฑในการพิจารณาผลงานศิลปะเด็กที่จะเสนอตอไปน้ีจัดอยูในประเภทเกณฑใน
เชิงคุณภาพ ซ่ึงมี 4 ประการ คือ 
 1.  เกณฑในการพิจารณาทางอายุ 
 2.  เกณฑในการพิจารณาทางดานสื่อวัสดุ 
 3.  เกณฑในการพิจารณาทางดานเนื้อหาสาระ 
 4.  เกณฑในการพิจารณาทางดานการแสดงออก 
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 เกณฑในการพิจารณาทางอายุ 
 ในการพิจารณาผลงานศิลปะเด็กเรื่องอายุมีความสําคัญมาก คณะกรรมการจะตอง ตกลงกัน
แบงกลุมอายุใกลเคียงกันจัดมาพิจารณารวมกัน เพราะวาความพรอมของเด็กที่ตางวัยกันไมเหมือนกัน 
และการรับรูกต็างกันดวย ดังน้ันเพ่ือความเหมาะสมและเปนธรรมจึงควรคํานึงถึงวยัที่ตางกันของเด็ก 
 
 เกณฑในการพิจารณาทางดานสื่อวัสดุ 
 เกณฑในดานนี้มีผลตองานศิลปะเด็กเปนอยางมาก เด็กที่อยูในชนบทยอมมีอุปกรณการ
เรียนและคุณภาพของวัสดุสูเด็กในเมืองไมได ดังน้ันเม่ือนําผลงานมาพิจารณาเปรียบเทยีบกนั 
คณะกรรมการควรจะตองเนนความคิดทีเ่ด็กแสดงออกมากกวาสื่อวสัดุที่ใชในการแสดงออกหรือจะตอง
แบงเปนกลุมของเด็กในเมืองและเด็กตางจังหวัด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอตกลงรวมกันของกรรมการ 
 
 เกณฑในการพิจารณาทางดานเน้ือหาสาระ 
 สําหรับเกณฑในดานนี้โดยทั่วไปแลวจะไมบงหรือเนนใหชัดเจนวาจะใหเด็กเขียนรปูอะไร 
เขียนเร่ืองอะไร มักจะปลอยใหเด็กใชเสรภีาพในการเลอืกเรื่องที่จะเขียนเอง หรือบางทีก็อาจจะ
เสนอแนะกวางๆ ซ่ึงหมายความวา คณะกรรมการพอรูแลววาเด็กมักจะเขียนเร่ือง ใกลตวัทีต่นรับรูจาก
สื่อมวลชน หรือเรื่องตามจินตนาการของเด็กเอง ดังน้ันการพิจารณาเนื้อหาสาระของเรื่องจึงมักจะจัด
กลุมของเน้ือหาสาระใกลเคียงกันรวมไวพิจารณารวมกัน และขณะเดียวกันคณะกรรมการก็ตองมี
ความสามารถในการแปลความจากสัญลักษณที่เด็กแสดงออกในเนื้อหาสาระนั้นๆ ดวย 
 
 เกณฑในการพิจารณาทางดานการแสดงออก 
 เกณฑในดานนี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสังเกตและการถายทอดรูปแบบ ของเด็ก 
ซ่ึงจะมีความแตกตางกันในดานความกลัวแสดงความเปนตวัของตวัเองในการใชส ีการถายทอด
ความคิดใหเปนรูปแบบตามที่ตองการ ซ่ึงคณะกรรมการจะมองเห็นไดจากความฉับไว ความกลาใน
การใชเสน การใชสี การแสดงทาทาง ลีลาของรูปแบบที่มีตอเน้ือหาสาระที่สรางสรรคและความ
ปรารถนาของเด็กตอโลกภายนอกโดยตรงเมือถายทอดรูปแบบแลว 
 พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 180-186) ใหความเห็นถึง การวิจารณงานศิลปะเด็กเปนเรื่องที่
นาสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะในวงการศิลปะเด็กในระบบหรือนอกระบบโรงเรยีน การเรียนรูดาน
การวิจารณศลิปะเด็กจําเปนตองอาศัยความรูพ้ืนฐานหลายๆ ดานเปนองคประกอบซึ่งกันและกัน 
ความรูและหลกัเกณฑตางๆ ของการวิจารณศิลปะเด็กแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 1.  ความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกบัการวิจารณศิลปะ 
   1.1  บทบาทของการวิจารณศิลปะ 
   1.2  ประเภทของการวิจารณศิลปะ 
   1.2.1 การวิจารณในหองปฏิบัติการ (Studio Criticism) 
   1.2.2 การวิจารณเพ่ือมวลชน (Popula Criticism) 
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   1.2.3 การวิจารณทางหนังสือพิมพ (Journalistic Criticism) 
   1.2.4 การวิจารณระดับวิชาการ (Scholaristic Criticism) 
 2.  องคประกอบของการวิจารณศิลปะเด็ก 
   2.1  ความรูความสามารถของผูวจิารณศิลปะเด็ก 
   2.1.1  เขาใจธรรมชาติของการรับรูและการแสดงออกทางศิลปะของเด็กแตละวัย 
   2.1.2  ยอมรับวาผลงานศิลปะของเด็กเปนประสบการณอยางหนึ่ง และเปน
ประสบการณเฉพาะตัว 
   2.1.3  มีประสบการณทางสุนทรียศาสตรทั้งโดยตรงและออม 
   2.1.4  แยกแยะความแตกตางของทฤษฎีความงามศิลปะได 
   2.1.5  มีประสบการณและความรูเกี่ยวกับเทคนคิทางศลิปะ  
 
 ข้ันตอนการวิจารณเพื่อประเมินคาผลงานของเดก็แตละคน 
 กอนที่จะดําเนินการวิจารณ จะตองติดตั้งผลงานใหอยูในระดับทีเ่ห็นชัดเจน และผลงาน
จะตองอยูในสภาพเรียบรอยที่สุด ประกอบกับตองมีแสงสวางเพียงพอดวย หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนิน
ขั้นตอนตอไปนี้ 
 1.  สํารวจ กวาดสงตาไปใหทัว่ผลงานเพื่อจับความรูสึกตางๆประเมินคาเบื้องตนไวในใจกอน
และบอกไดวาผลงานนั้นมีองคประกอบอะไรบางที่เปนขอมูลเบื้องตน 
 2.  วิเคราะห เปนขั้นกําหนดแยกประเด็นที่จะวิจารณ จะใชเกณฑประเภทใด อยูที่การ
ตัดสินใจของผูวิจารณในทีน้ี่เสนอแนะใหใชเกณฑ 
  UNITY    เอกภาพ: มองรวมๆ 
  COMPLEXITY ความละเอยีด: มองละเอียด 
  INTENSITY   การเนน : มองความรูสึก 
 3.  การตีความ คอื ขั้นอธิบายใหเหตุผลจากเกณฑ และประเด็นที่แยกไวตามความรูสกึที่
ประเมินไวแลวในขั้นสํารวจ 
 4.  ตกลงใจ เปนขั้นการหาขอมูลอ่ืนๆ มาสนับสนุนการตคีวาม เชน ขอมูลทางประวตัิศาสตร 
 5.  ตัดสิน คือ ขั้นลงความเห็นวางานที่ไดวิจารณมาดีหรือไมดีระดับใดตามเหตุผลที่ใหไว 
 สน สีมาตรัง (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 40; อางอิงจาก สน สีมาตรัง. 2521) ไดให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑการตัดสินงานศิลปะเด็ก มีหลักเกณฑเบือ้งตนดังน้ี 
 1.  จะตองเปนเกณฑที่อํานวยประโยชนในดานการปลูกฝงศิลปะนิสยัแกเด็กจํานวนมาก 
 2.  จะตองเปนเกณฑที่ใหความยุติธรรมแกเด็กมากที่สุด 
 3.  จะตองเปนเกณฑที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย 
 ประภัสร นิยมธรรม (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 40; อางอึงจาก  ประภัสร นิยมธรรม. 
2522: 50-53)ไดกลาวเกี่ยวกับการประเมนิผลงานศิลปะวา งานศิลปะที่ผลติออกมานั้นยอมมีความ
แตกตางระหวางบุคคล เพราะเปนผลมาจากที่บุคคลถึงการรับรู ความประทับใจทีไ่ดจากประสบการณ
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ในอดีตมาใช เม่ือเปนเชนน้ีจึงยากที่จะใหผลงานนั้นออกมาในลักษณะเหมือนกัน แมวาไดรับการสอน
แบบเดียวกัน การประเมินผลงานทางศิลปะจึงควรเปนเรื่องการชวยใหเด็กมีพัฒนาการตอไปมากกวา
จะทําใหเด็กทอแทเบื่อหนาย ครูจะตองเขาใจเด็ก เขาใจจิตวิทยาพฒันาการเด็กเขาใจถึงความสามารถ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ครูสอนศิลปะจึงควรมองผลงานของเด็กในลกัษณะของการใหการศึกษาดาน
ศิลปะมากกวาที่จะประเมินวาเด็กของตนเปนศิลปนแคไหน   
 การประเมินผลงานศิลปะเด็ก ก็คือ การวัดพัฒนาการของเด็กในดานการสรางสรรค 
สุนทรียภาพการรับรู อารมณ สติปญญา สังคม และวิชาพฤติกรรมทีเ่กิดจากการเรียนการสอนวชิา
ศิลปะในดานความรู ความเขาใจ ความคดิ ความนิยมในศิลปะ ทัศนคติ ทักษะ และการนําไปใช 
 

2. เอกสารเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี 
 การวาดภาพเปนการแสดงหลักฐานทางภาษาภาพอยางหนึ่ง ที่สามารถสื่อใหทราบถึง
เรื่องราวและเหตุการณที่เกีย่วของกับมนษุย และทําหนาที่บันทึกสภาพความเปนไปในการดําเนินชีวติ 
ตลอดจนความเชื่อที่มนุษยมีจินตนาการขึ้น มนุษยผูมีตามองเห็นและใชเครื่องมือวาดเขียนไดสามารถ
เขียนภาพไดทุกคน ถึงแมวาจะมีความแตกตางกันทางภาษา ก็อาจจะเขาใจภาษาภาพนั้นได 
 

 2.1 ความหมายของการวาดภาพระบายสี 
 การวาดภาพ (Drawing) หมายถึง การลาก ขูด ขีด เขียนดวยวัสดุหรือเครื่องเขียนตางๆ 
เชน ดินสอ ปากกา ชอลก ฯลฯ บนระนาบรองรับซ่ึงเปนดิน โลหะ กระดาษหรือวัสดุ อ่ืนๆ ที่มีผิวหนา
เรียบ แบน โคง โดยทําใหเห็นเปนรูปรางดวยเสน รูปรางที่เกิดจากเสนนี้อาจเกิดจากเสนตรง เสนโคง 
เสนหยัก ฯลฯ ทั้งน้ีอาจมีนํ้าหนักออนแกของเสนเทากันหรือไมเทากันก็ได รูปรางที่เกิดจากเสนนี้มี
ลักษณะสองมติิ คือ กวางและยาว หากผูวาดตองการใหมีลักษณะสามมิติ คือ กวาง ยาว และลึก ก็
กระทําไดโดยการลากเสนหลายๆ เสน ตามวิธีการแรเงา (อารี สุทธิพันธุ. 2528: 108) 
 ชวลติ ดาบแกว และสุภาวดี เหมทานนท (2525: 136) กลาววา การวาดภาพระบายสี คือ 
การขดี เขียน ขูด และระบายดวยวัสดตุางๆ ลงบนแผนรองรับ เชน กระดาษ ผา ไม หรือวัสดุตางๆ  
 การระบายสี (Painting) หมายถึง การระบายสีลงไปในภาพใหทั่วบรเิวณทีต่องการระบาย
โดยวิธีใดก็ได จะใชอุปกรณหรือไมใชก็ถือเปนการระบายสีทั้งสิ้น (วิโรจน ชาทอง และทํานอง จันทิมา. 
2517: 6) 
 การวาดภาพระบายสี จึงหมายถึง การลาก ขูด ขีด เขียนดวยวัสดุหรือเครื่องเขียนตางๆ บน
ระนาบรองรับ ซ่ึงเปนวัสดุทีมี่ผิวหนาเรียบ แบน โคง โดยทําใหเห็นเปนรูปรางดวยเสนใหเปนรปูราง 2 
มิติ หรือ 3 มิติก็ได แลวระบายสีลงในภาพนั้นใหทั่วบรเิวณทีต่องการ 
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 แนวคิดของการวาดภาพ 
 แนวคิดของการวาดภาพ มีอยู 3 ประการ คือ 
 1. เพ่ือบันทึกสิ่งที่นาสนใจรอบตัวที่มองเห็นซึ่งอาจบันทึกทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะบางสวน
บางตอนที่เห็นวามีความหมายก็ได ภาพวาดตามแนวคิดนี้จะมีรูปรางคลายของจริงตามมุมมองของ 
ผูวาด ตามตําแหนงของสิ่งที่วาดตั้งอยู ซ่ึงอาจสูงกวาระดับสายตา ต่าํกวาระดับสายตา หรือตรงระดับ
สายตาพอดี ผูวาดอาจจะวาดเฉพาะสิ่งทีเ่ขาตองการลงไปในภาพเทานั้น ภาพวาดในลักษณะนีจ้ะเปน
เพียงภาพที่ดูรูเรื่องวาเปนภาพอะไร อยูที่ไหน มีสัดสวนเปนอยางไร 
 2.  เพ่ือถายทอดตามสิ่งที่ผูวาดคิดหรือจินตนาการ ภาพวาดตามแนวคดินี้มีรูปแบบ  
ไมเหมือนของจริง อาจมีขนาดสัดสวนแตกตางไปจากสดัสวนที่เห็นจริง อาจมีลักษณะประดิษฐตกแตง
เปนลวดลายที่ไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติ หรือเปนลวดลายเรขาคณิตอาจมีลักษณะ พรามัวไมชัดเจน 
เพ่ือกระตุนใหผูพบเห็นตองใชความคิดหรือทําใหฉงน แตถาผูดูมีความคิดคลายกบัผูวาดหรือมี
จินตนาการแนวเดียวกันกส็ามารถชื่นชมการเขียนภาพตามแนวก็ได 
 3.  เพ่ือสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน ภาพวาดตามแนวคิดนี้มีรูปแบบเรียบงายเดนชัด  
มีลักษณะเปนสัญลักษณหรือเครื่องหมายตางๆ ที่ผูดูเขาใจไดทันที หรือเม่ือเห็นแลวรูวาจะตองปฏิบัติ
อยางไร เชน เครื่องหมายจราจร เปนตน 
 การเรียกชื่อภาพจะเรียกชื่อตางกันตามวสัดุที่ใชวาด ตามหนาที่ใชสอย หรือตามลักษณะ
ภาพที่เห็น เชน การวาดภาพราง ภาพคน ภาพสัตว เปนตน (อารี สุทธิพันธ. 2528: 108–109) 
 
 ความสําคัญของการวาดภาพระบายส ี
 เลิศ อานันทนะ (2523: 138) กลาววา การวาดภาพระบายสีเปนสวนหนึ่งของวิชาศิลปศึกษา
ที่ตั้งขึ้นดวยวตัถุประสงคทีจ่ะสงเสริมใหเด็กทุกเพศและวัยไดมีโอกาสแสดงออกไปตามระดับ
ความสามารถของแตละคน เพ่ือพัฒนาการทางสุขภาพจิตและกาย สงเสริมใหเปนผูมีระเบียบวนัิย รูจัก
รักษาความสะอาดเรียบรอย มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ธรรมชาติแวดลอมและศิลปวตัถุ
ของชาติ รวมทั้งพยายามปลูกฝงใหเด็กทกุระดับสามารถปรับปรุงตน เพ่ือบําเพ็ญประโยชนใหแก
สังคม รักความกาวหนา มีรสนิยมที่ดี 
 วิรัตน พิชญไพบูลย (2524: 1) ใหความเห็นวา การวาดภาพระบายสีเปนการแสดงออกทาง
ศิลปะอยางหนึ่งซ่ึงเกิดจากการสรางสรรคโดยใชสื่อตางๆ เพ่ือแสดงความปรารถนาออกมาในรูปของ
จินตนาการ ซ่ึงอาจเหมือนหรือไมเหมือนธรรมชาติก็ได 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 17) ใหความเห็นวา การสอนวาดภาพระบายสตีองสงเสริมใหเด็กได
รูจักแสดงออกในทางสรางสรรคตั้งแตเยาววัยและเปนไปอยางตอเน่ือง การกระทําสิ่งใดอยางตอเน่ือง
สมํ่าเสมอ ยอมเทากับปลูกฝงพฤติกรรมใหเด็กโดยตรง พฤติกรรมสรางสรรค ในตวัเด็กจึงเปน
เปาหมายหนึ่งที่มีคุณคาตอตัวเด็กและตอชีวติในสังคม 
 ฉวีวรรณ กินาวงศ (2526: 142–143) กลาวถึง การวาดภาพระบายสขีองเดก็วาเปนการเลน
ของเด็กชนิดหนึ่งที่ใหคุณคากับเด็กมาก เพราะเด็กจะวาดลงไปดวยความรูสึกของตัวเขาเองใหเปน
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สัญลักษณ ใหเปนแบบ เปนลวดลาย เปนจังหวะ และสสีันตางๆ และใชแทนการใชภาษาพูด การเลน
วาดรูปและการระบายสีจะชวยใหเด็กผอนคลายอารมณไดมาก เพราะเด็กมีโอกาสไดเปนอิสระไมตอง
อยูในระเบียบตลอดเวลา การที่เด็กไดวาดรูปและระบายสีเปนการแสดงความรูสึกในออกมา โดยที่เด็ก
ไมเขาใจวาเปนการระบายความโกรธแคน ความกดดัน ความตื่นเตน ความกระวนกระวายใจ ความ
กลัวอ่ืนๆ รวมทั้งความสุข ความยินดี การเขียนภาพระบายสีของเด็กนั้นเปนการพักผอน และเปนการ
แสดงออกทางความคิดสรางสรรคของเด็กดวย ภาพที่เด็กวาดจะเปนภาพที่เขาชอบและสนใจใน
ขณะน้ันๆ การที่ครูและผูปกครองแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการวาดภาพระบายสีของเด็กทํา
ใหเด็กไดรับประสบการณใหมๆ เพ่ิมขึ้นดวย 
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาการแสดงออกทางศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสีของเด็ก  
มีความสําคัญตอตัวเด็กและสังคมเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหเด็กไดพัฒนาทั้งทางรางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญา และการสรางสรรคไดถูกตองและเหมาะสมกบัวุฒิภาวะของเด็ก การใช
แบบเรียนอัตลักษณ เรื่องการวาดภาพระบายสี จากงานวิจัยน้ี จะเราใหผูเรียนไดมีโอกาสสรางสรรค
จินตนาการและแสดงออกไดอยางอิสระ เต็มตามศักยภาพ 
 
 กิจกรรมสรางสรรคในการวาดภาพ 
 อารี พันธุมณี (2545: 194–196) กลาวถึงกิจกรรมในการวาดภาพไววาการวาดภาพ 
หมายถึง การวาดภาพในลกัษณะตางๆ ดังน้ี 
 1.  การวาดภาพตามใจชอบ หมายถึง การใหโอกาสเด็กไดมีโอกาสเลือกวาดสิ่งที่เด็กพอใจ 
และสามารถวาดได ซ่ึงสวนมากเด็กในวัยกอนเรียนมักจะวาดรูปคน บาน สัตว ตุกตา หรือภาพที่เด็ก
ประทับใจ 
 2.  การวาดภาพจากประสบการณ หมายถึง การใหเด็กเลอืกวาดภาพจากประสบการณที่เด็ก
ไดไปเที่ยวตามที่ตางๆ หรือสิ่งที่เด็กไดรับ เชน ทะเล สวนสัตว ของขวัญวันเกิด สตัวเลี้ยง ของเลน 
เปนตน 
 3.  การวาดภาพจากการฟงนิทาน หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากนิทานที่ครูเลาใหฟง 
หรือเทปนิทาน ซ่ึงเด็กจะแสดงทั้งความรูสึกนึกคดิ ทางดานสติปญญา และความรูสึกนึกคิดทางดาน
จิตใจ ถายทอดออกมาเปนภาพได 
 4.  การวาดภาพจากเสียงเพลง หมายถึง การใหเด็กไดฟงเพลงแลววาดภาพตามความนึกคิด
ของเด็ก เปนภาพที่ประทับใจจากการฟงเพลง 
 5.  การวาดภาพจากการแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากการที่เด็กได
แสดงบทบาทสมมติไป แลวถายทอดออกมาเปนภาพ 
 6.  การวาดภาพจากสิ่งเราที่กําหนด หมายถึง การที่เด็กเพิ่มเติมตอใหเปนภาพจากสิ่งเราที่
กําหนดมาให ซ่ึงสิ่งเราอาจแบงเปน 
  6.1 ตอเติมภาพจากสิ่งเราที่ไมสมบูรณ เชน เสนในลักษณะตางๆ เชน  
เสนตรง    เสนคูขนาน      และอ่ืนๆ ( ~ Λ ) เปนตน 
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  6.2  ตอเติมภาพจากสิ่งเราที่สมบูรณ เชน วงกลม  สี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม  
เปนตน 
 การตอเติมในลักษณะเชนนีเ้ปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคไดดี เด็กเกิดจินตนาการ 
ยั่วยุ และทาทายใหอยากลองทําใหเสร็จเปนรูปรางดวยความคิดที่เปนอิสระและดวยความพอใจของตน 
นอกจากนั้นยังสงเสริมความคิดแปลกไมซํ้ากัน เด็กแตละคนจะวาดภาพตามความคิดของตน ซ่ึงเปน
การเริ่มตนในการกลาคิด และยอมรับความแตกตางของตนจากเพื่อนคนอ่ืนสรางเสรมิใหเด็กเกิดความ
ม่ันใจ กลาคิดในสิ่งที่แปลกๆ อันนําไปสูความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
 เน้ือหา 
 อารี สุทธิพันธุ ใหความหมายของเนื้อหาวาเปนเรื่องราวที่คนดวยกันมองเห็นรับรูได หรือ 
ที่ตนไมเคยเหน็ในโลกความเปนจริง โดยจัดเรื่องราวได 4 หมวดหมู ดังน้ี 
 1.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย และความเชื่อในศาสนา จากผลงานศิลปะบนผนังถ้ําจะเห็น
เรื่องการลาสัตวเปนสวนมาก ทั้งเพราะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษยสมัยน้ัน ตอมาเม่ือ
มนุษยรูจักเพาะปลูก รูจักแบงงานกันทํากลายเปนระบบสังคม เรื่องราวมักจะปรากฏเกี่ยวกบัความเชื่อ
ในศาสนา ทั้งน้ีเพ่ือวาคนในสังคมจะไดมีหลักยึดม่ันอันเดียวกัน มีความเห็นเกี่ยวกบัอํานาจลี้ลับ
นอกเหนือมนุษยเหมือนๆ กัน รูปแบบของพระเจา และประวตัิทางดานอภินิหาร ไดรับการถายทอด
บนผนัง และตามบริเวณสถาปตยกรรมที่สําคัญๆ ของสังคม ลักษณะของรูปแบบตามเรื่องราวดังกลาว
น้ีมักจะมีลักษณะเหมือนจริงโดยเพิ่มเติมจินตนาการของศิลปนเขาไปดวย ในที่สดุก็จะมีลักษณะ
เหมือนจริง และตกแตงประดับประดามาก ซ่ึงจะรวมถึงการเลือกคุณคาของวัสดุที่มีคามากที่สดุ 
ทนทานมากทีสุ่ด เพ่ือถายทอดรูปแบบพระเจาที่เคารพมากที่สุด 
 2.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งที่ธรรมชาติสราง และมนุษยสราง เรื่องราวดังกลาวนี้
ปรากฏใหเห็นควบคูกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย ไดแก ภาพธรรมชาติ ภาพทิวทศัน ภาพสิ่งกอสราง 
ภาพอาคาร ภาพโบสถวิหาร เรื่องราวเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมน้ีไดแนวคิดจากนักปรัชญาของกรีกโบราณ 
ซ่ึงมีความเชื่อวามนุษยเปนศูนยกลางของจักรวาลเปนเสมือนเครื่องวัดของสิ่งตางๆ มนุษยเราจงึหันมา
สนใจความเปนอยูของมนุษย มากกวาสนใจในอํานาจที่นอกเหนือมนุษย รูปแบบทีป่รากฏตาม
เรื่องราวน้ีจึงมีลักษณะเหมอืนจริง โดยใชคนจริงๆ เปนแบบมากที่สดุ และพยายามแสดงทาทางให
เหมือนคนจริงๆ สวนเนื้อหาสาระนั้นก็เพ่ือเตือนใหมนุษยตระหนักในความสําคัญของมนุษยเอง ซ่ึง
อาจจะแสดงใหเห็น ทั้งทางดานความงามและทางดานความทารุณโหดรายการกดขี่ระหวางมนุษย 
 3.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย และความสัมพันธของมนุษยในสังคม เรื่องราวดังกลาวนี ้ไดแก 
เรื่องความรัก เรื่องความสัมพันธของครอบครัว เรื่องความเห็นอกเห็นใจในสังคมที่แตกตางระหวางชน
ชั้นเรื่องราวตามแบบนี้ อาจแสดงออกในรูปของการสงเสริมใหผูดู ตระหนักในความสําคัญของการอยู
รวมกัน การพึ่งพาอาศัยกัน หรืออาจแสดงออกในทางตรงกันขาม โดยหวังผลในทางดี ความเชื่อทีเ่ปน
พ้ืนฐานสาํหรับเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย ไดแก ความเชือ่เกี่ยวกับพลงังานในตัวมนษุย สิทธิเสรีภาพ
ของมนุษยในระบบประชาธปิไตย โดยเชือ่วาทุกคนมีสทิธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ซ่ึงความเชื่อดังกลาวนี้
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ในบางสมัยถกูละเลยไปมาก เชน ความเชื่อในความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี เปนตน 
ลักษณะรูปแบบตามเรื่องราวน้ีสวนใหญกจ็ะมีลักษณะเหมือนจริงดวยการใชแสงและเงาตามตาเห็น 
หรือดัดแปลงตามที่เห็นวาเหมาะสม หรือการใชรูปและพ้ืนผสานกันอยางกลมกลืน 
 4.  เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจรญิกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรื่องราวตาม
แนวนี้เปนเรื่องราวที่พัฒนาขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่หน่ึง และไดเจริญกาวหนามาจนถึงปจจุบัน 
จุดเริ่มแรกดูเหมือนวาเกิดขึ้นหลงัการปฏิวัติอุตสาหกรรม เปนตนมา เน่ืองจากรูปแบบศิลปกรรมของ
สมัยใดยอมสะทอน 
 สภาพความเปนไปของความเจริญทางสังคมของสมัยน้ัน เรื่องราวที่นํามาถายทอดในชวง
หลังจึงเปนรูปเครื่องจักรกล การแสดงเกี่ยวกับความเรว็ การแสดงเกี่ยวกับการคาดฝนขางหนาใน
อวกาศการผจญภัยทางความคิดดานตางๆ (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 41–42; อางอิงจาก อารี 
สุทธิพันธุ. 2533: 20–22)  
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2527: 89–107) ไดแบงเนื้อหาทางดานศิลปะ ดังน้ี 
 1.  เน้ือหาสวนตวั เปนเนื้อหาที่เริ่มตนจาก ชีวติสวนตัว ความรัก ความพอใจสวนตวั แบง
ออกเปน 
  1.1  การแสดงออกทางดานจิตวิทยา 
  1.2  ความรัก เพศ และชีวิตครอบครัว 
  1.3  ความตาย และอารมณที่นากลัว 
  1.4  ความศรัทธาสวนตัว 
  1.5  การแสดงออกทางดานความประณีตงดงาม 
 2. เน้ือหาเพื่อสังคม มนุษยผูสรางผลงานศิลปกรรมนําไปเปดเผยในสังคม ก็นาจะเปนสมบัติ
ของสังคมดวย แบงออกเปน 
  2.1  การเมือง และลัทธิความเชื่อ 
  2.2  บรรยายสังคม 
  2.3  ถากถางสังคม 
 โบเวน (Bowen. 1992: 111–143)  
 1. เรื่องราวเกี่ยวกับภาพสัตว 
 2. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ 
 3. เรื่องราวเกี่ยวกับบานเมือง 
 4. เรื่องราวเกี่ยวกับโลกสวนตัว 
 5. เรื่องราวเกี่ยวกับภาพคนเหมือน 
 6. เรื่องราวเกี่ยวกับภาพเปลือย 
 7. เรื่องราวเกี่ยวกับภาพทาทาง 
 8. เรื่องราวเกี่ยวกับที่ยึดถือลักษณะเหมือนจริง 
 



 38 

 9. เรื่องราวเกี่ยวกับเวลา และความเคลื่อนไหว 
 10. เรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับมหัศจรรย 
 จากการศึกษาคนควาจากแนวคิดตางๆ ในเน้ือหาของงานจิตรกรรม ผูวิจัยไดประมวลตามที่
ผูวิจัยตองการศึกษาสามารถแบงได 6 ลกัษณะดังน้ี 
 1.  เน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติ ไดแก ภาพคน ภาพสัตว ภาพดอกไม เปนตน 
 2.  เน้ือหาเกี่ยวกบัมนุษยสราง ไดแก สิ่งกอสราง ภาพเครื่องบิน เปนตน 
 3.  เน้ือหาเกี่ยวกบัมนุษยและความสัมพันธของมนุษยในสังคม ไดแก ความรัก ชีวติความ
เปนอยูในครอบครัว เปนตน 
 4.  เน้ือหาเกี่ยวกบัความเชื่อและความศรทัธา ไดแก การทําบุญ บวชนาค ลอยกระทง เปนตน 
 5.  เน้ือหาเกี่ยวกบัความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดแก ยาน
อวกาศ ความเจริญกาวหนาของเครื่องจักรกล เปนตน 
 6.  เน้ือหาจากจินตนาการ ไดแก นางฟา คนบินได เปนตน 
 
 หลักในการสรางงานศลิปะ 
 หลักในการสรางงานศิลปะนัน้จะตองนําสวนประกอบตางๆ มาจัดรวมเขาดวยกันตดัทอน
สวนประกอบบางอยาง เพ่ิมเติมสวนประกอบอีกบางสวน เพ่ือใหเกดิความผสม กลมกลืน โดยเรียกวา
การจัดองคประกอบศิลปะ การนําเอาสวนประกอบตางๆ ของศิลปะมาประสานสัมพันธใหเขากนัได
อยางเหมาะสม มีหลักดังน้ี 
 
 เอกภาพ (Unity) 
 ประเสริฐ ศีลรตันา (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 43; อางอิงจาก ประเสริฐ ศลีรัตนา.  2525: 
64) ใหความหมายของเอกภาพวา เปนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของแตละสวนขององคประกอบ 
ขั้นมูลฐานที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน จนมีลักษณะเปนอันหนึ่งเดียวกัน 
 บุญเยี่ยม แยมเมือง (2537: 49)ใหความหมายของเอกภาพวา เปนการจัดองคประกอบขั้น
มูลฐานตางๆ ใหเปนหมวดหมู เม่ือมองดูแลวมีความเปนหนวยเดียวกัน 
 ชะลูด น่ิมเสมอ (2542: 101) ใหความหมายของเอกภาพวา เปนการรวมตวักันอยางมี
ระเบียบและดุลยภาพของเรือ่ง แนวเรื่อง และรูปทรง 
 จากความหมายของเอกภาพดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หมายถึง การรวมตวัของ
สวนประกอบขั้นมูลฐานทางศิลปะอันไดแก เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรง เปนตน ซ่ึงเม่ือดูภาพ
แลวมีความเปนหนวยเดียวกัน 
 
 ความสมดุล (Balance) 
 พจนานุกรมศัพทศิลปะราชบัณฑิตยสถาน (2541: 37) ใหความหมายวา เปนการแสดงออก
ใหเห็นน้ําหนักที่เทากันในความรูสึกโดยการใชสี เสน องคประกอบ แสง เงา ความใกล ไกล เพ่ือให
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ภาพมีนํ้าหนักสมดุลกันไมเอียงหนักหรือเบาไปขางใดขางหนึ่ง ดุลยภาพทางศิลปะใชความรูสึกเปน
หลัก ตางกับดุลยภาพทางวิทยาศาสตรซ่ึงทั้ง 2 ขางจะตองเทากันจริง 
 อารี สุทธิพันธ (2535: 83) ไดกลาวไววา ความสมดุล หมายถึง สถานะของรูปทรงที่สัมพันธ
กันกับสภาพสวนรวมทั้งหมดในภาพ ทําใหรูปทรงสวนรวมคงอยูในสถานะนั้นๆ ได และกลมกลนืกับ
สภาพของรูปทรงสวนรวมทั้งหมดดวย ความสมดุลเปนความรูสกึที่เกิดจากประสาทตา สราง
ประสบการณทางการเห็น ใหความรูสึกไมขัดตา การทีเ่ราเห็นและรูสึกวาสมดุลน้ันเปนไปโดยการ
ประมาณเทานั้น 
 ความสมดุลมีความสําคัญตอการจัดภาพ และประสบการณทางการเห็นเปนอยางมาก เพราะ
ชวยใหดูไมขดัตา หรือรูสึกไมเหมาะสม ศิลปนหรือจิตรกรทุกแขนงมักจะตองคํานึงถึงความรูสกึสมดุล
เสมอเม่ือสรางภาพ 
 พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 108-110) ไดใหความหมายของความสมดุลในทางศลิปะ 
หมายถึง ความเทากันของซายและขวาทั้งที่เปนจริง และตามความรูสึก ความสมดุลจะชวยย้าํให
ผลงานดูมีความมั่นคง สงา นาสนใจ และมีเสนห โดยแบงความสมดลุไดเปน 3ประเภท คือ 
 1. สมดุลแบบซายขวาเหมือนกันหรือคลายกัน (Symmetrical or Formal Balance) 
 2. สมดุลแบบซายขวาไมเหมือนกัน (Asymmetrical or Informal Balance) 
 3. สมดุลแบบรศัมี (Radial Balance) 
 วัฒนา พุทธางกูรานนท (2530: 76) ใหความหมายของความสมดุล หมายถึง ความเทากัน
หรือความถวงใหเกิดความเทากัน การเทากันน้ีอาจจะไมเทากันจรงิก็ได เปนความเทากันในความรูสึก 
 เกษร ธติะจาร ี(ม.ป.ป.: 143) ใหความหมายของความสมดุล หมายถึงการจัดองค 
ประกอบที่ใหความรูสึกวาภาพนั้นๆ มีนํ้าหนักเทากัน 
 วิรัตน พิชญไพบูลย (2504: 63) ใหความหมายของความสมดุล หมายถึง ความทรงตัว อยู
น่ิง ม่ันคง เปรียบเหมือนกับตาชั่งที่อยูในสภาพที่เทากนัทั้งสองขาง 
 ธวัชชานนท ตาไธสง (2549: 44) ความสมดุล คือ การจัดโครงสรางของภาพใหอยูในสภาพที่
สมดุล หยุดนิ่งหรือทรงตัวอยูไดอยางคงที่ ความสมดุลเกิดขึ้นไดทั้งจากรูปลักษณะที่มองเห็นตาม
ธรรมชาติ หรือเกิดจากความรูสึกไดหลายประการ 
 ฉัตรชัย อรรถปกษ (2548: 142) ไดใหความหมายความสมดุล หมายถึง ความเทากันตาม
ความรูสึก โดยการแบงภาพหรือผลงานออกเปน 2 สวน 
 จากความหมายของความสมดุลดังกลาวขางตนพอสรปุไดวา หมายถึง การถวงใหเกิดความ
เทากันทางสายตาและความรูสึก แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1.  สมดุลจากแกนกลาง เปนความสมดุลที่มีองคประกอบ 2 ขางเหมือนกัน เชน ใบหนาของ
มนุษยที่มีลักษณะเหมือนกัน ทั้งซายและขวา 
 2.  สมดุลจากความรูสึก อาจจะแตกตางกันดวยขนาด รูปราง รูปทรง และสี เชน ภาพ
ทิวทศันดานหนึ่งมีหาดทราย มีตนมะพราว มีเรือประมงจอด สวนมุมตรงกันขามมีเกาะ มีกระทอมชาว
เกาะ มีหมูตนไม 
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 การเนน (Emphasis) 
 วิรัตน พิชญไพบูลย ใหความหมายของการเนนวา เปนการสงเสริมองคประกอบขัน้มูลฐาน
ทางศิลปะ ใหเห็นเปนที่สะดุดตากวาองคประกอบขั้นมูลฐานอ่ืนๆ (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 43; 
อางอิงจาก วิรัตน พิชญไพบลูย. 2504: 79) 
 พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 111-113) กลาววา ผลงานออกแบบทีมี่ความแปลกตานาทึ่ง 
จัดเปนผลงานที่งดงามไดประเภทหนึ่งเกิดขึ้นได ก็คือ ความขัดแยงเพียงเล็กนอยขององคประกอบ
ตางๆ ที่นํามาจัดไวดวยกัน กลาวคือ ในจํานวนองคประกอบเหลานั้น จะมีจุดหนึ่งที่นาสนใจกวาสวน
อ่ืนๆ เรียกวา ความเดน อันเปนจุดที่สะดุดตาที่สุดกอนที่สายตาจะเคลื่อนไปยังจุดอ่ืนๆ หรือบางครั้งก็
เรียกวา “จุดสนใจ” (Interesting Point) การออกแบบทางทัศนศลิปกมี็การย้ําใหเกิดความเดนดวย
องคประกอบตางๆ ซ่ึงมีหลายวิธี เชน 
 1. ใชสีตัดกนัหรอืตางวรรณะกนั 
 2. ใชเสนที่มีลักษณะตางไปจากสวนรวม 
 3. ใชรูปทรงซึ่งมีขนาดตางไปจากรูปอ่ืนๆ ในสวนรวม 
 4. เนนความเขมของสี 
 5. ใหมีนํ้าหนักตางไปจากบริเวณอื่น 
 6. ใหอยูบริเวณกึ่งกลางของภาพ 
 สวนศรี ศรีแพงพงษ (2534: 94) ใหความหมายของการเนนวา เปนการสงเสริมองคประกอบ
มูลฐานของศลิปะใหเห็นเปนที่สะดุดตากวาสวนอ่ืนๆเปนการเรียกรองความสนใจ การสรางจุดเดนใน
การเขียนภาพหรือในการสรางสรรคงานศิลปะใดๆ อาจเนนไดเพ่ือใหถูกจุดประสงค การทํา ทําไดงาย 
ไมยุงยากซับซอนเกินไป เชน 
 1. การตกแตงสีใหเดนเปนพิเศษ 
 2. เนนดวยเสน 
 3. เนนดวยแสงเงา 
 4. เนนดวยการใชชองวาง 
 สุชาติ เถาทอง (2536: 79) ไดกลาวไววา จุดเดนของงานศิลปะ (Dominance) เกิดจากการ
เนนหรือสงเสริมมูลฐานของศิลปะ ใหแลเห็นเดนเปนทีส่ะดุดตากวาสวนประกอบมูลฐานอ่ืนๆ การเนน
ใหเกิดจุดเดนในงานทศันศลิปเปนสิ่งสําคญัมาก เพราะจะเปนเครื่องมือเรียกรองความสนใจและความ
นาดูของภาพ สามารถทําไดหลายวิธี คือ 
 1. การเนนโดยการใชสีใหเดนเปนพิเศษ 
 2. การเนนโดยการใชเสน รูปราง และขนาดใหตัดกัน 
 3. การเนนโดยการตกแตง 
 4. การเนนโดยการจัดชองวางใหเหมาะสม 
 บุญเยี่ยม แยมเมือง (2537: 56) ใหความหมายของการเนนวาเปนการกระทําเพือ่ใหเกิด
ความเดนเปนพิเศษ เปนการกําหนดจุดเพื่อใหเกิดความนาสนใจในงานนั้น 
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 จากความหมายของการเนนดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หมายถึง การทําใหเดนเปนพิเศษ 
เปนการกําหนดจุดเพื่อใหเกิดความนาสนใจในงานนั้น 
 จากความหมายของการเนนดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หมายถึง การทําใหเดนเปนพิเศษ
เฉพาะบางแหงที่ตองการใหแปลกตา เพ่ือใหเปนจุดสนใจ การจัดภาพเพื่อใหภาพนาสนใจโดยใชการ
เนน มีแนวทางทั้งที่เหมือน และแตกตางซึ่งพอจะสรุปรวบรวมเปนแนวทางหลักๆ ได 4 แนวทาง ดังน้ี 
 1.  การเนนโดยการใชสีใหเดนเปนพิเศษ คือ ใชสีสวนรวมของภาพใหกลมกลืนกันหรือ
ใกลเคยีงกันใชบริเวณที่ตองการเนนใหเดนชัดกวาบริเวณอ่ืน 
 2.  การเนนโดยใชเสน รูปราง และขนาดใหตัดกัน เปนการเนนดวยการใชสวนประกอบมูล
ฐานของศิลปะ สงเสริมใหเกิดจุดเดน เชน ใชเสนสวนใหญพาสายตาไปยังจุดเดน ใชรูปรางลักษณะ
สงเสริมไปยังจุดเดน หรือใหขนาดของจุดเดนใหญเปนพิเศษกวาสวนรอบๆ ตวัอยาง ที่เห็นงายๆ คือ 
การเขียนภาพที่ลากเสน ใหไปรวมกันทีบ่ริเวณจุดเดน การจัดอันดับพระพุทธรูปเรียงเปนอันดับกันทั้ง
สองขางไปจนถึงองคพระประธานที่ใหญอยูตรงกลาง จะดูเดนเปนพิเศษ 
 3.  การเนนโดยการตกแตง คือ การตกแตงบริเวณหรือสวนที่จะเนนใหงดงามเปนพิเศษ เชน 
เนนและตกแตงที่ใบหนา เปนตน 
 4.  การเนนโดยการวางชองวางใหเหมาะสม คือ การจัดพื้นที่วางรอบๆ สิ่งที่จะเนนน้ันให
เรียบไมสับสนสามารถเห็นไดงายๆ ตัวอยางที่จะเห็นในชีวติประจําวนั คือ บุคคลที่ยืนอยูหนาพุมไมที่มี
กิ่งกานยุงเหยิงจะเห็นยากและไมงามตาเทากับออกมายืนอยูในที่ๆ มีทองฟาที่ใสสะอาดเปนพ้ืนอยู
ดานหลัง 
 
 จังหวะ (Rhythm) 
 บุญเยี่ยม แยมเมือง (2537: 54) ใหความหมายของจังหวะวา เปนการจัดจังหวะชองไฟ 
เพ่ือใหเกิดความงาม การจัดจังหวะลีลาดน้ัีนจะเปนการจัดที่หนีความจําเจ ซํ้าซาก 
 สุชาติ เถาทอง (2536: 77) ไดใหความหมายของชวงจังหวะวา หมายถึง จังหวะทีเ่กิดขึ้น
ระหวางความสัมพันธของเสน รูปราง นํ้าหนัก และสี จังหวะมีความสัมพันธตอเน่ืองกัน จะชวยใหเกิด
ความเดนและแกปญหาการซ้ํากันของภาพได การจัดชวงจังหวะเปนกฏเกณฑหน่ึงที่แกปญหาความ
ซํ้ากัน หรือทําใหการจัดภาพมีชีวิตชีวานาสนใจ การจัดแบบซ้ํากัน 
 วัฒนา พุทธางกูรานนท (2530: 78–79) ใหความหมายของจังหวะวา เปนการเคลือ่นไหวที่มี
จังหวะกลมกลืนตอเน่ืองกันอยางงดงาม การเคลื่อนไหวเปนจังหวะเรียบๆ และสม่ําเสมอ 
 สวนศรี ศรีแพงพงษ (2534: 94) ใหความหมายของจังหวะวา เปนการเคลื่อนไหว การเวน
ระยะการตอเน่ืองกันขององคประกอบมูลฐานทางศิลปะ มีอยู 2 ลักษณะ คือ 
 1.  ชวงจังหวะทีเ่ทากัน ทําใหเกิดความกลมกลนื จากขนาดใกลเคียงกันซํ้าๆ กันหรือ
เหมือนๆ กัน 
 2. ชวงจังหวะที่ไมเทากัน ทาํใหเกิดความตื่นเตน สนุกสนานและแปลกตา 
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 จากความหมายของจังหวะดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หมายถึง ชองวาง หรือชองไฟ
ระหวางรูปทรง การจัดภาพโดยมีจังหวะ มีแนวทางที่เหมือนกันพอสรุปไดเปน 2 แนวทาง ดังน้ี 
 1.  การซ้ําหรือการย้ํา (Repetition) คือ การใชรูปทรง รูปลกัษณะ สี และเสนซ้ําๆ กันออกไป 
เชน ลายไทยที่มีการใชรูปทรงซ้ําๆ กัน 
 2.  การขยายเพิ่มมากขึ้นและการตอเน่ืองกัน (Progression & continuity) หมายถึง การเพิ่ม
เสนสี ความออนแก และขนาดใหตอเน่ืองกันไป เชน การเพิ่มขนาดจากเล็กไปหาใหญ เชน การเขียน
ภาพแถวของตนไมใหมีขนาดใหญขึ้นทีละนอยโดยสม่ําเสมอ การจัดแบบนี้ นอกจากชวยใหภาพดู
งดงามเปนระเบียบแลว ยังชวยใหภาพนั้นดูมีระยะเพ่ิมมากขึ้น 
 
 สัดสวน (Proportion) 
 สุชาติ เถาทอง (2536: 71) ไดใหความหมายของสัดสวนวา หมายถงึ ความสัมพันธของ
ขนาด ความยาว ความสูง และความลึก เปนอัตราเฉลีย่ของแตละสวนในงานทัศนศิลปที่จะตองไดสวน
สัมพันธกัน 
 สวนศรี ศรีแพงพงษ (2534: 92) ใหความหมายของสัดสวนเหมือนกันวา เปนการจัด
องคประกอบที่ใหไดสวนกนั มีความพอดีในสิ่งน้ัน 
 วิรัตน พิชญไพบูลย (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 43; อางอิงจาก วิรัตน พิชญไพบลูย. 
2504: 68) ใหความหมายของสัดสวนวาเปนการไดสวนกันของรูปลกัษณะและรปูทรงที่มีความสัมพันธ
กลมกลืนกันอยางเหมาะสม 
 จากความหมายของสัดสวนดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หมายถึง การไดสวนกนัของรูปราง
รูปทรงทั้งในตวัเอง และสัมพันธกันกับสวนอ่ืนๆ ในภาพ การจัดสัดสวนในงานศลิปะแบงไดเปน 2 
ลักษณะ ดังน้ี 
 1. สัดสวนที่พอเหมาะของตัวมันเอง เชน สัดสวนของแจกัน คน เปนตน 
 2. สัดสวนที่พอเหมาะระหวางตัวมันเองกับวัตถุอ่ืน เชน ความสัมพันธของรูปทั้งหมดในภาพ 
 
 การใชสี 
 ความหมายของสี 
 สีมีอยูในธรรมชาติทัว่ไป มีความกลมกลืน มีความสัมพันธ และมีความแตกตางกัน มีถิ่น
กําเนิดมาจากธรรมชาติ นักวิชาการทางทฤษฏีสไีดใหคาํจํากัดความไววา สี คือ คลืน่ของแสงหรือ
ความเขมของแสงที่มากระทบตาเรา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542: 1197) ใหความหมายของสีวา เปนลกัษณะของ
แสงที่ปรากฏแกสายตาเราใหเห็นเปนสีขาว ดํา แดง เขียว ฯลฯ เราสามารถมองเห็นดวยจักษุสมัผัส 
หรือ สีคือ การสะทอนรัศมีของแสง (Spectrum) มาสูตาเรา 
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 สี สามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. สีธรรมชาต ิ
 2. สีที่มนุษยสรางขึ้น 
 สีธรรมชาติ เปนสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน สีของแสงอาทิตย สีของทองฟายามเชา – 
เย็น สีของรุงกินน้ํา เหตุการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตลอดจนสีของดอกไม ตนไม พ้ืนดิน ทองฟา นํ้า
ทะเล ฯลฯ 
 สีที่มนุษยสรางขึ้น หรือไดสังเคราะหขึ้น เชน สีวิทยาศาสตร มนุษยไดทดลองจากแสงตางๆ 
นํามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน นํามาใชประโยชนในการละคร การจัดฉากเวที ภาพยนตร 
โทรทัศน หองแสดงสินคา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสีวัตถธุาตุที่จัดเปนวัสดุของสี เชน สีนํ้า สีนํ้ามัน สีเมจิก 
สีชอลก สีโปสเตอร ฯลฯ ที่เรียกวาสีชางเขียน สามารถนําไปใชสรางสรรคงานศิลปะทั่วไป การผสมสี
เขาดวยกันตั้งแต 2 สี ขึ้นไป ก็จะทําใหเกิดสีที่แตกตางออกไปจากเดิม และแตละสีจะทําใหเกิด
ความรูสึกผานการสัมผัสโดยใชตาเปนสือ่มองเห็น 
 อารี สุทธิพันธ (2540: 31) ใหความหมายของสีวา หมายถึง ลักษณะความเขมของแสงที่
ปรากฏแกตาใหเปนสี เชน เขียว แดง เหลอืง นํ้าเงิน ฯลฯ สีที่เราเห็นไดเปนรังสีชนิดหนึ่งซ่ึงมีชวงแสง
ระยะหนึ่งที่ตาสามารถรับรูได เรียกวา Visual Rays 
 สวนศรี ศรีแพงพงษ (2534: 62) ใหความหมายวา สี หมายถึง ลักษณะความเขมของแสงที่
กระทบสายตาใหเปนสี มีผลถึงจิตวิทยา คือ มีอํานาจบันดาลใหเกิดอารมณและความรูสึก 
 ชวลติ ดาบแกว (2526: 209) ใหความหมายของสีตรงกนัวา เปนลักษณะความเขมของแสงที่
ปรากฏแกตา เปนคุณสมบตัิอยางหนึ่งตอความรูสึก 
 ฉัตรชัย อรรถปกษ (2548: 73) ไดใหความหมายของสีวา หมายถึงปรากฎการณที่แสงสอง
กระทบวัตถุแลวสะทอนคลืน่แสงบางสวนเขาตา 
กัลยาณี กาญจนดุล (2539: 8) ไดใหความหมายของสีวา สีมีความหมาย 2 ดาน คือ 
 1. สี หมายถึง สื่อชนิดหนึ่งที่จิตรกรนํามาใชสรางสรรคผลงานดานจิตรกรรม 
 2.  สี เปนพลังประเภทหนึ่งเม่ือตาของเรารับแสงสวางพรอมกับภาพวัตถสุิ่งของรอบตัว ภาพ
จะไปสูประสาทที่เรียกวา เรตินา (Retina) จะทําหนาที่สงภาพไปยังสมองทําใหเกิดการมองเห็นและ
รูสึกสัมผัสตอภาพเบื้องตนทั้งรูปทรง และสี 
 จากความหมายของสี ดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หมายถึง สื่อชนิดหนึ่งที่มีผูนํามาสราง
ผลงานทางจิตรกรรมหรือการเขียนภาพระบายสี และมีคณุสมบัติอยางหนึ่งตอความรูสึกทางจักษุ
สัมผัส 
  
 ความสําคัญของสี 
 ลักษณะของสีตางๆ ที่เรารบัรูน้ันมีความสําคัญอยางยิ่งในการเขียนภาพระบายสี ซ่ึงไดมีผูให
ความสําคัญของสีไวดังน้ี 
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 วิรัตน พิชญไพบูลย (2528: 15) ใหความเห็นถึงความสาํคัญของสีวา เปนการสราง
บรรยากาศหรอืสรางเหตุการณใหเกิดความรูสึก เพ่ือเตรียมความสนใจในงานจิตรกรรม สีสามารถ
สรางลักษณะพิเศษของภาพ สีใหความรูสึก ใหความหมาย หรือสามารถใชเปนสญัลักษณ และให
ลักษณะพิเศษเฉพาะกับงานที่ทํา 
 วัฒนา พุทธางกูรานนท (2530: 67) ใหความเห็นถึงความสําคัญของสีวา เปนหลักในการ
สรางสรรค กอใหเกิดอารมณที่ตองการเนนการจุดเดนของผลงาน 
 ชะลูด น่ิมเสมอ (2542: 57) ใหความเห็นถึงความสําคญัของสีวา ทําหนาที่เชนเดียวกับ
นํ้าหนักทุกประการ แตเพ่ิมหนาที่พิเศษสาํคัญที่สุดขึ้นอีกประการหนึ่ง คือใหอารมณความรูสึกดวย
ตัวเองโดยตรง 
 พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 82) ไดกลาวถึงความสําคญัของสีวา เปนองคประกอบของศิลปะ
ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษยมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืน ทั้งเด็กและผูใหญตางก็มีความ
ประทับใจเกี่ยวกับสีไดโดยไมยากนัก สีสามารถสรางความประทับใจ และเราอารมณตอผูดูไดอยาง
รวดเร็วและชดัเเจงโดยไมตองใชเวลาคิดไตรตรองหาเหตุผลจากความรูสึกเหลานั้นเลยดวยเหตน้ีุ
ความรูสึกทางสุนทรียภาพตอสีตางๆ จึงมีอยูในบุคคลทัว่ไป 
 สุชาติ เถาทอง (2536: 49) ไดกลาวถึงความสําคัญของสีวา สีมีคุณลกัษณะของธาตุทั้งหลาย
รวมอยูครบถวน คือ เสน นํ้าหนัก ลักษณะผิว และมีคณุสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น 2 อยาง คือ ความเปนสี 
(Hue) และความจัดของสี (Intensity) สีจะมีความหมายเปนลักษณะเฉพาะตวั ใหความรูสึกทั้งในดานดี
และไมดีไปตามลักษณะของแตละสี ซ่ึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมแตละแหงดวย 
 ฉัตรชัย อรรถปกษ (2548: 72) ไดกลาวถงึความสําคัญของสีวา สีมีอิทธิพลตอจิตใจของ
มนุษย คือ มีอํานาจบันดาลใหเกิดอารมณและความรูสึกตางๆไดตามอิทธิพลของสี 
 อภิศักดิ์ บุญเลิศ (2541: 106) กลาวถึงความสําคัญของสีวา สีเปนองคประกอบหนึ่งของงาน
ศิลปะที่มีความหมายมาก เพราะสีชวยใหเกิดคุณคาในองคประกอบอ่ืนๆ การใชสยีังมีสวนสงเสริมให
เกิดความคิด ความรูสึกและอารมณ 
 จากความสําคญัของสีดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา สีมีหนาที่สําคัญในการสรางบรรยากาศ
เรียกความสนใจใหเกิดในงานจิตรกรรม และที่สําคญัที่สดุ ก็คือ สีสรางอารมณความรูสึก ให
ความหมาย และใชแทนเปนสัญลักษณตางๆ ที่ตองการ 
 
 ชนิดและคุณลักษณะของสี 
 สีเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญของการสรางสรรคงานศิลปะ ชวยใหงานศิลปะนาสนใจ    
มีชีวิตใหอารมณความรูสึก สีที่เราเห็นอยูทั่วๆ ไปน้ัน เปนสีที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ เชน สีของดอกไม 
สีของทองฟา สีของน้ําทะเล เปนตน แตสทีี่นํามาใชในงานศิลปะ เปนที่เกิดจากการประดิษฐคิดคนของ
มนุษย โดยนําเอาสีจากธรรมชาติมาปรุงแตง ใชกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรผลิตออกมา ทําใหไดรับ
ความสะดวกในการนํามาใช ซ่ึงมีดวยกันหลายชนิด บางชนิดโปรงแสง บางชนิดมัน บางชนิดดาน  
บางชนิดทึบแสง พอจะแยกประเภทไดดังน้ี 
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 นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525: 206-208) ไดกลาวถึงวัสดุที่ใชในการเขียนภาพระบายสี 
ในสวนทีเ่กี่ยวกับชนิดของส ีไวดังน้ี 
 1. สีที่เปนแทง ไดแก  
  1.1  สีเทียน (Wax Crayon) เหมาะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน เพราะจับถือ
ไดสะดวก ไมหักงายเกินไป และใชไดหลายวิธ ี
  1.2  สีชอลก (Pastel) ราคาแพงกวาสีเทียน ไมเหมาะสําหรับเด็กเล็ก เพราะหักงาย ใชกับ
กระดาษเปยกจะใหผลที่นาสนใจ 
  1.3  สีถาน เหมาะสําหรับเด็กโต ใชในการเขยีนภาพที่เปนเรื่องแสงและเงา 
  1.4  สีเมจิก ใหสีสดใสเรียบน้ําหนักเทากัน ใชงายแตไมเหมาะกับภาพที่ตองการเปนแสง
และเงา 
 2.  สีที่ตองผสมน้าํหรือเปนน้ํา 
  2.1  สีฝุนหรือสีโปสเตอรผง ใชผสมน้ํานอยๆ อาจใชระบายธรรมดาหรือผสมแปงเปยกละเลง 
  2.2  สีครามใชแทนสีฝุนไดในการวาดภาพดวยการละเลงแปงเปยก (Fingerprinting) 
  2.3  สีโปสเตอรนํ้า (Tempera) เปนสีที่แพงกวา สดใสกวาสฝีุน ใชงายระบายไดรวดเรว็ 
เหมาะสําหรับเด็กโต ใชไดกบักระดาษทุกชนิด 
  2.4  สีนํ้า มีสีบางใส เหมาะสําหรับเด็กตั้งแตอายุ 11 – 14 ปขึ้นไป ผสมกับนํ้าแลวใช
ระบายภาพดวยพูกัน 
 ทวีเดช จ๋ิวบาง (2547: 6–8 ) ไดกลาวถึงชนิดของสีที่ควรรูจัก โดยแยกประเภทไวดังน้ี 
 1.  สีนํ้า (Water Colour) มีคุณสมบัติโปรงแสง ระบายคอนขางยาก เพราะการระบายตองฝก
ใหมีทักษะพอสมควร ลักษณะของการระบายดวยสีนํ้า ภาพนั้นจะมีลักษณะขุน ใสบางสะอาด และ
นุมนวล ทําใหมีความรูสึกวาเปนการระบายสีนํ้า ในการเขียนสีนํ้าไมควรใชสขีาวและสีดํา ควรใชนํ้า
ผสมถาตองการใหสีออนลง และผสมสีตรงขามหรือสีที่เขมกวาเปนการฆาสี (Broken Colour) ตาม
หลักการของการผสมสีที่ตองการสีมืดกวาเดิม กระดาษที่เขียนสีนํ้าควรมีลักษณะผิว (Texture) หยาบ 
ขรุขระจะดีกวากระดาษผิวเรยีบเปนมัน 
 2.  สีนํ้ามัน (Oil Colour) เปนสีประเภททบึแสง (Opaque) เกิดจากการผสมของ เน้ือสีฝุนกับ
นํ้ามัน ตามปกติแลวใชนํ้ามันลินสีด (Linseed) เปนสวนผสม เวลาระบายมักใชสขีาวผสมเพื่อใหเกิด
นํ้าหนักออนแก (Value) หรือผสมสีอ่ืนๆ เพ่ือใหบังเกิดสีใหม เขียนลงบนวัตถุชนิดตางๆ ได สามารถ
เขียนทบัลงไปใหมได แหงชาเวลาเขียนภาพใชเวลาไดนาน 
 3.  สีฝุน (Tempera) เปนสีเริ่มแรกของชางเขยีนรูจักการใชสีซ่ึงไดจากธรรมชาติ พืช ดิน หิน 
นํามาทําใหละเอียดเปนผงผสมกาวและน้ํา กาวทํามาจากหนังสัตว กระดูกสัตว และกาวกระถิน ชวย
ทําใหสีเกาะพืน้แนน สีฝุนเปนสีทึบแสงเพราะมีเน้ือสีคอนขางหนา 
 4.  สีโปสเตอร (Poster Colour) เปนสีชนิด (Tempera) สวนผสมของสีโปสเตอรใชนํ้าผสม
เหมือนสีนํ้าและใชสีขาวผสมแบบสีนํ้ามัน จึงเขียนไดสองลักษณะ ภายในขวดสีโปสเตอร มีสิ่งที่เปน
สวนผสมของกรีเซอรรีนชวยใหแหงงาย ดังน้ันเวลาใชแลวควรปดขวดใหสนิทเพือ่มิใหแหงเร็ว 



 46 

 5.  สีเทียน (Grayon , Pastel) เปนสีผงละเอียดผสมกับไขของสัตว (เทียน) อัดเปนแทง มี
หลายสี ภาพที่เขียนจึงมีเทยีนผสมรวมกบัสีจึงมีความเปนมันเวลาเขยีนสามารถทบักันได 
 6.  สีชอลก (Chalk Colour, Pastel) เปนสีผงละเอียดผสมกบัยางไม ทําใหเปนแทงเล็กๆ 
กลมและเหลี่ยม มีหลายสี กระดาษที่ใชเขยีนสีชอลกทําขึ้นโดยเฉพาะ พ้ืนผิวกระดาษมักจะหยาบมี
หลายสี มีวิธีการเขียนเชนเดียวกับสีเทียน 
 7.  สีหมึก มีอยูหลายชนิดที่เปนขวด มีทั้งอยาง Water Proof และละลายน้ําไดที่เปนแทงใช
ฝนกับแทนหมึก ใชเขียนภาพไดดีแตควรระวังเม่ือระบายสีไปครั้งหน่ึงแลวจะสนทิกับเนื้อกระดาษ
ละลายหรือใหกลมกลืนยาก 
 8.  สีอะคริลิค (Acrylic Colour) มีลักษณะเดน คือ คงทนตอสภาพดินฟาอากาศ สามารถเก็บ
ไดนานโดยสีไมเปลี่ยนแปลง ระบายไดงาย เพราะสีอะคริลิคเกาะแนน แหงเร็วกวาสีนํ้ามัน มีทั้งทบึ
แสงและโปรงแสงสามารถผสมไดดวยน้ําหรือนํ้ายามีเดียม (Medium) และ วานิช (Varnish) 
 สรุปไดวาสีทีใ่ชในการเขียนภาพมีหลายชนิดดวยกัน คือ สีที่ผสมในตัวของมันเอง ไดแก     
สีเทียน สีชอลก สีที่ผสมดวยน้ํา ไดแก สีนํ้า สีโปสเตอร และสีที่ผสมดวยน้ํามัน ไดแก สีนํ้ามัน สีแตละ
ชนิดมีคุณลักษณะของตวัมันเอง แลวแตความพึงพอใจของผูสรางงานที่จะนําไปใชใหเหมาะสมความ
ตองการ 
  
 คุณสมบัติของสีและทฤษฏีสี 
 สีเปนองคประกอบขั้นมูลฐานที่สําคัญ และมีบทบาทมากในงานการเขียนภาพระบายสี       
มีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังน้ี 
 1.  สีแท (Hue) หมายถึง คุณสมบัติที่แสดงลกัษณะของตวัมันวาเปนสีอะไรตาม วงจรสี
ธรรมชาติ ไดแก 
  - สีขั้นที่ 1 (Primary Colors) หรือแมสี ไดแก เหลือง แดง นํ้าเงิน 
  - สีขั้นที่ 2 (Secondary Colors) หรือแมสี ไดแก สม เขียว มวง 
  - สีขั้นที่ 3 (Intermediate Colors) หรือแมสี ไดแก สมเหลือง สมแดง เขียวน้ําเงิน    
เขียวเหลือง มวงแดง มวงน้ําเงิน 
 2.  มีนํ้าหนักออนแก (Value) หมายถึง นํ้าหนักจากสีออนไปยังสีแก สีทั้ง 12 สี มีคุณสมบัติ
อีกอยางหนึ่ง คือ มีนํ้าหนักออน–แก เฉพาะตัวอาจจะใกลเคียงกัน เหมือนกัน หรือตางกัน นํ้าหนักออน 
– แก เฉพาะตัวน้ีเรยีกวา นํ้าหนักปกติ (Normal Value) โดยเปรียบเทียบจากน้ําหนักขาว – ดํา และ
นํ้าหนักปกติของทุกสีเปลี่ยนแปลงไดโดยผสมสีขาว สีเทา สีดํา สีตรงขาม และผสมน้ํา 
 3.  มีความเขมเฉพาะตัว (Intensity) เปนคุณสมบัติสุดทายของสีทั้ง 12 สี ความเขมหมายถึง 
ความสดใส สทีุกสีจะมีความเขมสูงสดุเม่ือเปนสีแท และเม่ือสีแทถูกเปลี่ยนน้ําหนักความเขมก็
เปลี่ยนไปดวย สีที่มีความเขมสูงสุด คือ สีแดง ต่ําสุด คือ สีมวง เราจะรูวาสีใด มีความเขมมากนอยแค
ไหน โดยการเปรียบเทียบกบัสีเทา 
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 ณรงค ทองปาน กลาวถึงความหมาย ทฤษฏี และคุณคาของสีที่สําคัญไววาในทางทัศนศลิป 
สี หมายถึง ความเขมของแสงที่สองไปกระทบวัตถุ และสะทอนเขาสูตาเรา แตสีที่นํามาเขียนภาพ
แตกตางไปจากสีที่เปนลําแสงโดยตรง เพราะเปนวตัถธุาตุ เวลาใชตองนํามาผสมขึ้นใหม โดยใชแมสี
ซ่ึงเปนสีแทมีคุณสมบัติโดยเฉพาะไมสามารถผสมดวยสีตางๆ ใหเปนแมสีได แตแมสีทั้งหลายถานํามา
ผสมกันจะเกิดสีใหมขึ้นเสมอ ผูที่ศึกษาเรื่องสีไดแบงแมสีออกเปนกลุมๆ แตกตางกันดังน้ี 
 1.  กลุมนักเคมี กําหนดแมสีไว 3 สี โดยอาศัยคุณสมบัตทิางเคมี การผลิต การยอม การผสม 
คือ สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน 
 2.  กลุมนักฟสิกส กําหนดแมสีไว 3 สี โดยอาศัยความยาวของคลื่น ความเขมของสี คือ สี
แดง สีเขยีว สมีวง 
 3.  กลุมนักจิตวทิยา กําหนดแมสีไว 4 สี โดยอาศัยอิทธิพลของสีที่มีตอจิตใจหรือความรูสึก
ของมนุษย คือ สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียว 
 4.  กลุมศิลปน กลุมน้ีศึกษาเรือ่งสีในดานอารมณ ความรูสึก การผสมสี การยอมสี กลุมน้ีถือ
ไดวาเปนผูใชสีโดยตรง การกําหนดแมสีของกลุมศิลปนมี 2 ทฤษฏี คือ 
  4.1  ทฤษฏีแปรง (Prang System) กําหนดแมสีไว 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน 
  4.2  ทฤษฏีมันเซล (Munsell System) กําหนดแมสีไว 5 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สี
เขียว และสีมวง (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 43; อางอิงจาก ณรงค ทองปาน. 2526: 85) 
 ประเสริฐ ศีลรตันา (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 43; อางอิงจาก ประเสริฐ ศลีรัตนา.  2525: 
67) ไดกลาวถงึทฤษฏสีีไววา แมสีตางๆ ที่ยึดถือเปนหลักอยูโดยทั่วๆ ไป ไดแก 
 1.  แมสีชางเขียน (Artist) 
  สีตางๆ ที่เปนวัตถุธาตุนํามาผสมดวยกาว นํ้าหรือนํ้ามันตามกรรมวธิีแตละชนิดของชาง
เขียนหรือชางโดยทั่วไป และแมสีของชางเขียนนี้ใชไดทัว่ไปไมเฉพาะแตวงการงานวิจิตรศลิปเพียง
อยางเดียว ซ่ึงแมสีชางสีไดกําหนดสีเหลานี้ไวเปนแกน คือ 
  1.1  สีแดง  (Red = Crimson lake) 
  1.2  สีเหลือง (Yellow = Gamboge Yellow) 
  1.3  สีนํ้าเงิน (Blue = Prussian Blue) 
 

 
ภาพประกอบ 2 แมสีชางเขียน 
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 2.  แมสีวิทยาศาสตร (Physicist) 
  เปนสีที่เกิดจากแสงไฟฟาหรือแสงพิเศษผสมดวยการทดแสงประสานกัน จะเห็นไดจาก
การทดสอบโดยใหแสงผานแทงแกวสามเหลี่ยม (Prism) จะปรากฏเปนสีรุงขึ้นเรียกวา Spectrum การ
กําหนดแมสีจากแสงหรือแมสีวิทยาศาสตรน้ีมีอยู 3 สี คือ 
  2.1  สีแดงเสนหรือสีแดงสม (Red = Vermillion Red) 
  2.2  สีเขียวมรกต (Green = Emerald Green) 
  2.3  สีมวง (Violet) 
 

 
ภาพประกอบ 3 แมสีวิทยาศาสตร (Physicist) 

 
 3. แมสีจิตวิทยา (Psycologist) 
  เปนสีที่เกี่ยวกบัความรูสึกของสี เกิดผลในทางสัมผัสภายในโดยใชสายตา เปนสื่อ คือ เม่ือ
ไดเห็นก็จะเกิดความรูสึกขึน้ ประโยชนใชสอยเกี่ยวกบัการตกแตงภายในและการรักษาโรคทาง
ประสาท แมสจิีตวิทยามีดังน้ี คือ  
  3.1 สีแดง (Red) 
  3.2 สีเหลือง (Yellow) 
  3.3 สีเขียว (Green) 
  3.4 สีนํ้าเงิน (Blue) 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แมสีจิตวิทยา (Psycologist) 
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 การใชสี 
 การใชสีน้ันเรามีจุดประสงคก็เพ่ือสรางความสนใจ แสดงออกซึ่งอารมณและความรูสึก จาก
การศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการใชสีของ (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 43; อางอิงจาก ชวลติ ดาบแกว. 
2526: 212–220) ทวีเดช จ๋ิวบาง (2536: 25–40) ชะลอ พงษสามารถ (2526: 45–47) กัลยาณี กาญ
จนดุล (2539: 11–17) ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมไวเฉพาะเรือ่งที่ตองการศึกษาในเรื่องการใชสีมีดวยกนั 3 
ลักษณะ ดังน้ี 
 1.  คุณคาของสี (Value) 
  จากการศึกษาเอกสารในเรือ่งนี้ของ ทวีเดช จ๋ิวบาง (2547: 25) ชวลติ ดาบแกว (2526: 
213) และพีระพงษ กุลพิศาล (2546: 82) สรุปได ดังน้ี 
  คุณคาของสี แบงออกเปน 2 ประเภท 
  1.1  คาน้ําหนักของสีหลายสี (Value of Different Colour) คือ นํ้าหนักออนไปแกในวงจร
สีธรรมชาติ ดังน้ี สีเหลือง สีสม สีสมแดง สีแดง สีมวงแดง และสีมวง หรือ สีเขียวเหลอืง สีเขียว สีเขียว
นํ้าเงิน สีนํ้าเงิน และสีมวงน้าํเงิน 
  1.2  คาน้ําหนักของสีเดียว (Value of Single Colour) คือ คาน้ําหนัก สีเดียวจากออนไป
แกโดยการผสมสีขาว 
  การทําใหสีมีนํ้าหนักทําได 5 วิธ ี
  1) โดยการใชสีขาวผสม (Tint) เพ่ือลดความเขม โดยใหนํ้าหนักไปในทางสีขาว วธิีน้ีใชได
กับสีทุกชนิด เชน สีนํ้า สีโปสเตอร สีนํ้ามัน สีเทียน และสีชอลก เปนตน 
  2) โดยการใชสีใกลเคียงเขาชวย วธิีน้ีคอนขางจะยาวกกวาวธิีอ่ืนๆ เชน ในขณะทีร่ะบายสี
เหลืองลงบนพื้นสีแดง เราจะเห็นวาสีเหลืองและแดงนั้น มีสีสมเขามาปนอยูสําหรับแมสีทั้ง 3 สี ซ่ึง
หมายถึง สีเหลือง สีแดง สีนํ้าเงินนั้น สีเหลืองมีนํ้าหนักนอยกวาสีแดง และสีนํ้าเงินตามลําดับ และใน
เวลาเดียวกัน สีเหลืองมีนํ้าหนักนอยกวาสีมวง ถาดูจากวงจรสีแลวเราจะพบวาน้ําหนักของสีเริ่มจากสี
เหลือง และเพ่ิมนํ้าหนักไปตามลําดับจนถึงสีมวง สําหรับวธิีน้ีใชกบัสทีุกชนิด 
  3) โดยการเติมนํ้า วิธีน้ีถูกจํากัดโดยคุณสมบัติของสี อาจใชไดกับ สีนํ้า สีหมึก สีเมจิก 
สําหรับสีนํ้าและสีหมึกนั้น มีลักษณะโปรงใส ทําใหเกิดน้ําหนักโดยการเติมนํ้าทีละนอย สวนสี เมจิกนั้น 
เราสามารถนําสีเมจิกที่หมดแลว เก็บไวใชงานไดเปนอยางดีโดยการจุมนํ้าทําใหเกิดน้ําหนักได แต
โดยทั่วไปสีเมจิกมักจะมีสีไวใหเลือกใชตามน้ําหนักสีมากมาย แตการใชนํ้าเปนเทคนิคหนึ่งที่สราง
คุณคาน้ําหนักได อีกทั้งยังเปนการประหยัดอีกดวย 
  4) โดยการผสมสเีทาหรือสีตรงขามเพ่ือลดความเขมโดยใหมีนํ้าหนักกลาง เรียกวา  
สีกลาง (Neutral) 
  5) โดยการผสมสีดํา เพ่ือลดความเขมโดยใหมีนํ้าหนักไปทางสีดํา เรียกวา สีคล้ํา 
(Shade) 
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 2.  สีกลมกลืน (Harmony) 
  จากการศึกษาเอกสารในเรือ่งนี้ของ ทวีเดช จ๋ิวบาง (2547: 30–32) ชะลอ พงษสามารถ 
(2526: 45) และกัลยาณี กาญจนดุล (2539: 11) สรุปได ดังน้ี 
  สีกลมกลืน คอื สีที่อยูติดกันในวงจรสีธรรมชาติ เปนการใชสีในวงจรสีธรรมชาติ เรยีงตาม
กันไปจะวนไปทางใดก็ได 6 สีดวยกัน ซ่ึงมีแนวทางในการใชสี 2 วธิ ีดังน้ี 
  1)  สีกลมกลนืแบบขางเดยีว เชน ถากาํหนดสีระยะแรกเปนสีเขียว สีกลมกลืนตอไป
จะตองเปน สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้าํเงิน และบวกสีใกลเคียงตอไป หรือจะใชสีกลมกลืนทางสีสม
ก็ได แตตองเปนการใชสีกลมกลืนแบบเดียวกัน หรือวรรณะเดียวกนั 
  2)  การใชสีกลมกลืนแบบขนาบขาง เชน กําหนดสีแดงเปนสีกลางอยูกึ่งกลางอีกดานหนึ่ง
ตองเปนสีใกลเคียง คือ แดงเขม มวงแดง หรือมวง และสีใกลเคียงอีกดานหนึ่งตองเปนสีสมแดง สีสม 
หรือสีสมเหลือง 
  สีตามลําดับวงจรสีธรรมชาติ เริ่มจากสีเหลืองเปนสีที่ 1 ดังน้ี 
  1. สีเหลือง  2. สีเขียวเหลอืง หรือ สีเขียวแกมเหลือง 
  3. สีเขียว  4 สีเขียวน้ําเงิน หรือ สีเขียวแกมน้ําเงิน 
  5. สีนํ้าเงิน  6. สีมวงน้ําเงิน หรือ สีมวงแกมน้ําเงิน 
  7. สีมวง  8. สีมวงแดง  หรือ สีมวงแกมแดง 
  9. สีแดง  10. สีสมแดง  หรือ สีสมแกมแดง 
  11. สีสม  12 สีสมเหลือง หรือ สีสมแกมเหลือง 
 3. สีตรงขาม (Complementary) 
  จากการศึกษาเอกสารในเรือ่งนี้ของ ทวีเดช จ๋ิวบาง (2547: 39) ชวลติ ดาบแกว (2526: 
212) และพีระพงษ กุลพิศาล (2546: 85) สรุปได ดังน้ี 
  สีตรงกันขาม หมายถงึ นําสีที่อยูตรงขามในวงจรสีธรรมชาตินํามาใชในงานเดียวกัน สีทุก
สีจะมีสีคูของมัน เม่ืออยากรูวาสีเปนสตีรงขามกันหรือเปลาใหเอามาผสมกันดู ถาผลลัพธเปนสกีลาง 
(Neutral Tint) แสดงวาตางก็เปนสีตรงขาม สีตรงขามมีตัวอยางดังน้ี 
  สีมวง  สีคู คือ  สีเหลือง 
  สีมวงน้ําเงิน สีคู คือ  สีสมเหลือง 
  สีนํ้าเงิน  สีคู คือ  สีสม 
  สีเขียวน้ําเงิน สีคู คือ  สีสมแดง 
  สีเขียว  สีคู คือ  สีแดง 
  สีเขียวเหลือง สีคู คือ  สีมวงแดง 
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 จิตวทิยาของสี 
 ณรงค ทองปาน กลาวถึงจิตวทิยาในการใชสีวา สีจัดเปนสิ่งเราอยางหนึ่งที่มนุษยสามารถรับ
ไดทางจักษุสัมผัส และกอใหเกิดความรูสกึตางๆ เชน ตื่นเตน กระวนกระวาย สดชื่น เศราหมอง เปน
ตน สีทุกๆสีจึงมีความหมายและใหความรูสึกตางกันดังน้ี 
 สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญและเปนสญัลักษณของความไมปลอดภัย 
 สีเหลือง หมายถึง ความสดชื่น ความสดใส 
 สีมวงแดง หมายถึง ความมั่นคง ความโอโถง 
 สีนํ้าเงิน หมายถึง ความฉงน ความเศราโศก ความสงบ 
 สีเขียว  หมายถึง ความสดชื่น ความเยือกเยน็ 
 สีดํา  หมายถึง ความเศราโศก ความมืด 
 สีขาว  หมายถึง ความบริสทุธิ์ ไรเดียงสา 
 สีเทา  หมายถึง ความสุขุม ความสงาผาเผย 
 สีแดง  ใหความรูสึกตืน่เตน 
 สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกเงียบสงบ 
 สีเทาปนเขยีว ใหความรูสึกชรา 
 สีชมพู  ใหความรูสึกนุมนวล 
 สีเขียว  ใหความรูสึกปลอดภัย 
 สีเขียวปนเหลอืง ใหความรูสึกเปนหนุมเปนสาว 
 สีอุน (Warm Tone) คือ สีที่กระตุนประสาทตา เกิดความกระปรี้กระเปราและอบอุน ไดแก  
สีแดง สีมวงแดง สีสม สีสมแดง สีอุนเหมาะที่จะนํามาเขียนภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก 
โดยเฉพาะหนังสือสําหรับเด็กที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการผจญภัย สนุกสนาน ตื่นเตน 
 สีเย็น (Cool Tone) คือ สีที่ใหความรูสึกเย็นตา สงบ ไดแก สีนํ้าเงิน สีมวงน้ําเงิน สีเขียว  
สีเขียวน้ําเงิน และสีเขียวเหลือง เปนตน 
 ภาพเขียนที่ใชสีเยน็จะแสดงความเศรา ความสงบ สวนภาพเขียนที่ใชสีอุนจะแสดงอารมณ
ตื่นเตน กระฉบักระเฉง ร่ืนเริง ความขัดแยง ผูเขียนภาพมีอารมณเชนใด การใชสจีะแสดงวรรณะของสี
ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน (ธานินทร ศรีภาวินทร. 2546: 43; อางอิงจาก ณรงค ทองปาน. 2526: 86–
87)  
 จากการศึกษาคนควาในดานการใชสี ผูวจัิยไดสรุปการใชสีได 5 ลักษณะ ดังน้ี 
 1.  ระบายสตีามแบบของจริง 
 2.  ระบายสตีามความร ู สึก 
 3.  การใชสีที่รุนแรง 
 4.  การใชสีกลมกลืนตามวงส ี
 5.  การใชสีตัดกนัตามวงส ี
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับดนตร ี
 3.1 ความหมายและองคประกอบของดนตรี 
 ความหมายของดนตรี 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542: 394) ไดใหความหมายของดนตรีไววา เสียงที่
ประกอบกันเปนทํานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําใหรูสึกเพลิดเพลินหรอืเกิดอารมณรัก โศก  
มานิต หลอพินิจ (2547: 2) ไดใหความหมายของดนตรี หมายถึง ลําดับเสียงอันไพเราะ 
 ดนตรีเปนศาสตรแขนงหนึง่ที่แสดงถึงสุนทรียภาพเปนความงามที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาแต
เปนความงามที่จะมองเห็นไดดวยจิตใจและพลังความนกึคิด โดยที่คีตกวตีางๆ ไดประพันธไวอยาง
วิจิตงดงาม ผูฟงไดยินแลวเกิดความประทับใจ 
 สรุปไววา ดนตรี หมายถึง เสียงที่ประกอบกันเปนทํานองที่มีระดับเสียงทั้งเสียงสูง-ต่ํา เม่ือ
ฟงใหความรูสกึทางดานจิตใจ ทั้งเพลิดเพลิน ออนหวาน เศรา สนุกสนาน เปนตน 
  ดนตรีเปนสวนหนึ่งของศิลปะการแสดงออกทางดานอารมณ และความรูสึกนึกคดิของมนุษย
น้ันคือรากฐานของการพัฒนาชีวิตจะตองเร่ิมตั้งแตวัยเด็กเพื่อเรียนรูในการแสดงออกทางอารมณ 
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการไดดวยการศึกษาจากธรรมชาติ จากสิ่งใกลตวัและภายในตนเอง 
ดนตรีสามารถแสดงถึงความเขาใจและวฒันธรรมที่เปนเอกลักษณประจําชาติ (พิชัย ปรัชญานสุรณ. 
2545: 2) 
  ดนตรีเปนสื่อของอารมณที่สามารถสัมผัสไดดวยหู อาศัยเสียงดนตรี อาศัยอารมณสัมผัสและ
ผสมกันออกมาเปนความไพเราะของดนตรี ดนตรีเปนเรื่องสุนทรียะ วาดวยความไพเราะ ความไพเราะ
ของดนตรีวดัไดจากประสบการณทางสุนทรียะ จะมากจะนอยขึ้นอยูกับแตละบคุคล ดนตรีเปนการ
ระบายสีสันลงบนความเงียบ เสียงดนตรีจะออกมาอยางไร ขึ้นอยูกับเจาของอารมณ คือ ผูประพันธ  
ที่จะถายทอดออกมา ผูประพันธเพลงจะใสอารมณลงไปในเพลงตามที่ตนตองการ ผูบรรเลงก็ถายทอด
ออกมาลงบนเครื่องดนตรี ในชีวติประจําวนัของมนุษยเราปจจุบันมีความสัมพันธกบัดนตรีมาก ทั้งวิทยุ 
โทรทัศน งานสังสรรคร่ืนเริงตางๆ ก็จะขาดไมไดที่จะประกอบไปดวยเสียงดนตรี กิจกรรมเกือบทกุ
อยางก็วาไดที่มีดนตรีเขาไปเกี่ยวของไมวาจะทางตรงหรือทางออม  
 
 องคประกอบของดนตร ี
 องคประกอบของดนตรี คือสวนสําคัญ คอื พ้ืนฐานที่ทาํใหดนตรีเปนรูปเปนรางขึ้นมาได 
ประกอบไปดวยสวนประกอบสําคัญตางๆ คือ 
 1.  เสียง (Tone) เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ไมสมํ่าเสมอ เสียงดนตรีเกิดจากการ
เปา การรอง การดีด การสี เสียงดนตรีประกอบไปดวยคุณสมบัติสาํคัญ 4 ประการ คือ ระดับความสูง
ต่ําของเสียง ความสั้นยาวของเสียง ความเขมขนของเสียงและคุณภาพของเสียง 
 2.  เวลา (Time) ดนตรีเปนเรื่องของเสียงที่เคลื่อนที่ไปในชวงของระยะเวลาประกอบไปดวย
ความเร็วของจังหวะ (tempo) อัตราจังหวะ (Meter) และจังหวะ (Rhythm) ดนตรีอาจมีการชาลงหรือ
เร็วขึ้น ความเร็วของจังหวะที่ตางกันจะใหความรูสึกทีต่างกันดวยการเปลี่ยนความเร็วของจังหวะจะให
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อารมณเพลงที่ตางกัน จังหวะที่เร็วอาจทาํใหอารมณเบาขึ้นและผอนคลาย จังหวะจะใหอารมณเพลงที่
ตางกัน จังหวะที่ชาจะทําใหรูสึกหนักและเครียด ลักษณะของจังหวะจําแนกไดดังน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงการจําแนกลักษณะของจังหวะ 
 

ประเภท คํากํากับ ความเรว็ ความหมาย 
ชา Grave 

Largo 
Lento 
Adaglo 
Adante 

Adantino 

ชามากๆ  
ชามาก 
ชา 

ชาแตเคลื่อนที่ 
เคลื่อนที่ปกต ิ
เคลื่อนที่เรว็ขึน้ 

หนักเครียด 
กวางใหญ 

หนืด หวงแหน 
สบายใจไรกังวล 
เดินตามไป 
เดินรีบเรงขึ้น 

ปานกลาง Mederato 
Allgretto 

เร็วปานกลาง 
คอนขางเร็ว 

ปกต ิ
ร่ืนเริง สุขสดชื่น 

เร็ว Allegro 
Vivace 
Presto 

Prestissimo 

เร็ว 
เร็วขึ้น 
รวดเร็ว 
เร็วที่สุด 

สุข ราเริง 
มีชีวิตชีวา 
ทันทีทันใด 

ยิ่งกวาทันททีนัใด 

      
 ที่มา: จเร สําอางค. (2547).  ผลการใชเสยีงดนตรีประกอบการสอนวิชาศลิปะที่มีตอความคิด
สรางสรรค และความสามารถในการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6.  หนา 55. 
 
 3.  ทํานอง (Melody) คือ การจัดเรียงของเสียงที่มีความแตกตางของระดับเสียงและความ
ยาวของเสียงตามแนวนอน โดยทั่วไปดนตรีประกอบไปดวยทํานองที่งายตอการจดจํามากที่สุด 
ทํานองมีหลากหลายลักษณะแตกตางกนัออกไป ทํานองคลายกับภาษาพูด เปนภาษาดนตรทีี่ประกอบ
เปนประโยคเพื่อเสนอความคิดของผูพูด คือ ผูประพันธ ดังน้ันการจะเขาใจดนตรจึีงตองจําไดวา
ทํานองเปนอยางไร 
 4.  เสียงประสาน (Harmony) คือ องคประกอบของดนตรีที่เกิดจากการผสมผสานของเสียง
มากกวา 1 เสียงในแนวตั้ง หรือในเวลาเดียวกัน ซ่ึงตรงกันขามกับทาํนองซึ่งเปนการจัดเรียงของเสียง
ตามแนวนอน เสียงประสานเปนองคประกอบของดนตรีที่สลับซับซอนกวาจังหวะและทํานอง และจะไม
พบการประสานเสียงในดนตรีของสังคมลาสมัย แมในสังคมตะวันตกเองการประสานเสียงก็มีขึ้นชากวา
องคประกอบของดนตรีประเภทอ่ืนๆ แนวคิดเรื่องการประสานเสยีงที่สําคัญ คือ คอรด (Chords) คือ 
กลุมของเสียงตั้งแต 3 เสียงขึ้นไปมาจัดเรียงกันตามแนวตั้ง ความกลมกลืนกันและความไมกลมกลืน
กัน (Consonance and Dissonance) คือ การนําเสียงตั้งแต 2 เสียงขึ้นไปมาเลนพรอมกันจะเกิดการ
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ผสมของเสียง ซ่ึงผลที่เกิดขึน้จะไดเสียงทีก่ลมกลืนและไมกลมกลืนกนั เสียงที่กลมกลืนทําใหรูสกึสบาย
หู โดยปกติเพลงตางๆ จะจบลงดวยเสียงที่กลมกลืน เสยีงที่ไมกลมกลืนทําใหรูสึกขัดหู ตึงเครียด คาง 
หรือแขวนอยู การประสานเสียงมักจะมีทั้งการใหคอรดที่กลมกลืนและไมกลมกลืน เพลงสวนมากจะมี
เสียงที่ไมกลมกลืนกันนอย แตเพลงบางเพลงโดยเฉพาะเพลงสมัยใหมจะมีเสียงที่ไมกลมกลืนกันมาก 
 5.  ระบบเสียง (Tonality) ดนตรีเปนเรื่องของเสียงซึ่งมีการจัดระบบมีอยูหลายลักษณะ แต
โดยทั่วไปจะเปนระบบเสียง Tonal Music หลักในการประพันธดนตรีจะใชเสียงหนึง่เปนเสียงหลกัและ
การประสานเสียงจะเกี่ยวพันกัน เสียงหลักนี้เรียกวา เสยีงโทนิค (Tonic) เพลงจะมีความรูสึกจบไดเม่ือ
มีการประสานเสียงจบลงที่คอรดที่สรางขึ้นจากเสียงโทนิค เม่ือโทนิคเปนเสียง ซี จึงเรียงเพลงนั้นวาอยู
ในบันไดเสียง ซี ถาเพลงมีเสียงโทนิคเปนเสียงเอฟ จะกลาวไดวา เพลงนั้นอยูในบันไดเสียงเอฟ 
ลักษณะดนตรทีี่มีการประพนัธโดยยึดหลักบันไดเสียง จะเรียกวาระบบเสียง เพลงคลาสสิกสวนใหญจะ
บอกวาอยูในบันไดเสียงใดเสมอ เชน โซนาดา ในบันไดเสียง ดีเมเจอร หรือซิมโฟนีหมายเลข 40 ใน
บันไดเสียง จีเมเจอร สวนดนตรีที่ไมมีระบบเสียง (atonal music) ไดแก ดนตรีในศตวรรษที่ 20 หรือ
ในยุคปจจุบัน 
 6.  สีสัน (Tone Color) คือ คุณสมบัติของเสียงของเครื่องดนตรี รวมทัง้เสียงรองของคน ซ่ึงมี
ความแตกตางกัน เน่ืองจากคุณสมบัติของการเกิดเสียงในทางดนตรี สีสันอาจเปนลักษณะของการ
แสดงเดี่ยว ถอืการเลนหรือรองโดยเครื่องดนตรี หรือคนเพียงคนเดียวหรืออาจจะเปนการรวมกนัของ
เครื่องดนตรี หรือเสียงรองตางๆ ของคนทําใหเกิดเปนการรวมวง (จเร สําอางค. 2547: 54-56) 
 
 3.2 ความสําคัญและคุณคาของดนตรี 
 มนุษยกับดนตรีที่มีความสัมพันธกันมายาวนานแลวจากยุคโบราณทีม่นุษยอยูกันเปนกลุม
ชนเล็กๆ ตามถ้ําหรือปาเขาที่ตองอาศัยธรรมชาติถึงยุคปจจุบันที่มีวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเขามามี
อิทธิพลกับความเปนอยูไมวาจะเปนรูปแบบวัฒนธรรม ถิ่นฐานเชื้อชาติหรือภาษาใด ศิลปะการดนตรีก็
ยังใหคุณประโยชนมากมาย ทั้งในดานการสื่อสารทางภาษาอารมณ ความนึกคิด ความบันเทิง      
การพักผอนคลายเครียดและการศึกษาเพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมยคุโลกาภิวัตน (พิชยั 
ปรัชญานุสรณ. 2545: บทนํา) สอดคลองกับวิญู ทรพัยะประภา (2543: บทนํา) กลาววาดนตรีเปน
สวนประกอบหนึ่งของชีวิตมนุษยเพราะดนตรีเขามีบทบาทในชีวติประจําวันของบุคคลโดยตลอดใน
วาระและโอกาสตางๆกัน ประสบการณทางดนตรีกอให 
 เกิดผลอันเปนคุณประโยชนในแงของความสุขความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจหรือตาม
วัตถุประสงคของแตละบุคคลทีต่ั้งเอาไว นอกจากนี้ดนตรียังมีผลโดยตรงตอการพัฒนาตนเอง ในดาน
ตางๆ ไดแก การพัฒนาสมอง การพัฒนาอารมณ การพัฒนาระบบความคิดการเสริมสรางพลังสมาธิซ่ึง
มีบทบาทสําคญัอยางยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในโลกปจจุบัน 
 เฉลิมพล งามสุทธิ (2548: 53) ไดกลาววา ในอดีตสมัยกรีกและโรมันเชื่อวาดนตรีเปนสิ่ง
มหัศจรรย และอํานาจของดนตรีสามารถชวยบําบัดโรคทางกายและจิตใจได ดนตรีบําบัดเปนการ
ประยุกตกิจกรรมทางดานดนตรีเลือกสรรแลวมาใชกบัเด็กโดยมุงใชกิจกรรมดนตรีชวยเสริมพัฒนาการ
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ของเด็ก ชวยแกไขความบกพรองของเด็ก กิจกรรมดนตรีบําบัด เชน การบําบัดทางการพูดโดยใช
เสียงเพลง การบําบัดดวยการรองเพลง เปนตน 
 ประทีป เลารตันอารีย กลาววาประโยชนของดนตรีมีมากมายซึ่งจะยกเปนตวัอยางพอสังเขป
ดังตอไปน้ี 
 1.  ดนตรีเพ่ือการขับกลอม (Music for Soothing) ดนตรีประเภทนี้จะเปนเพลงชาๆ ฟง
สบายๆ คลายความเครียดและทายที่สุดก็จะนอนหลับไปเลย เพลงจําพวกนี้ไดแก เพลงกลอมเด็ก 
กลอมพระบรรทม ตับมโหรี 
 2.  ดนตรีเพ่ือการทํางาน (Working Song) ดนตรีเปนเครื่องชวยใหคนไดสนุกกับการทาํงาน
ไมเบื่อหนาย และถือเปนการผอนคลายไปในตวั 
  3.  ดนตรีเพ่ือศาสนา (Ceremonial Music) ในพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ มักจะฟงดนตรีหรือ
คํารองหรือบทสวดตางๆ มารอยรจนาเปนคําประพันธประเภทโคลง ฉันท กาพย กลอน และนําคํา
ประพันธ บทสวดเหลานั้นมาขับรองในทวงทํานองตางๆ เพ่ือใหเกิดความไพเราะและนาศรทัธา
เลื่อมใส 
 4.  ดนตรีเพ่ือปลกุใจ (Patriotic Song) ดนตรีและเพลงรองเปนสื่อสําคัญที่สามารถสราง
จิตสํานึกใหผูคนเกิดความรกั ความสามัคคี เชน เพลงชาติ เพลงสยามมานุสติ เพลง รักเมืองไทย   
กราวกีฬา 
 5.  ดนตรีเพ่ือความพรอมเพรียงทางการทหาร (Martial Music) ในการศึกสงคราม ในสมัย
โบราณขุนทัพนายกองจะใชดนตรีเปนเครือ่งสงสัญญาณนัดหมายของการเขาตอตีบุกทะลวง หรือรน
ถอยในวงการทหารจึงมีวงดนตรีที่เรียกวา วงโยธวาทิต ซ่ึงฝรั่งเรียกวา Military Band  
 6.  ดนตรีเพ่ือการพรรณนา (Descriptive Music) มนุษยมีความใกลชิดกับธรรมชาตมีิการ  
ไดยินไดฟงเสียงตางๆ ที่เกดิจากธรรมชาติ มนุษยจึงไดคิดประดิษฐเครื่องมือตางๆ เพ่ือทําเสียง
ลอเลียน จึงเกดิบทเพลงประเภทดนตรีพรรณนาขึ้น เชน เพลงโหมโรง คลื่นกระทบฝง เปนตน 
 7.  ดนตรีเพ่ือประกอบการแสดง (Theatrical Music) ดนตรีกับการแสดงนั้นเปนสิ่งที่สงเสริม
กัน เปนสวนสาํคัญอยางยิ่งของการแสดง ในการแสดงแตละเร่ืองนั้นจะมีการแตงเพลงหรือเลอืกบรรจุ
เพลงใหเขากบัเคาโครงเรื่องน้ัน 
  8.  ดนตรีบําบัด (Music Therapy) ปจจุบันในวงการแพทยไดเห็นความสําคัญของการใช
ดนตรีในการบําบัดรักษาโรคใหกับคนไขซ่ึงพิการทางสมอง เชน เด็กปญญาออน คนไขที่ปวยเปนโรค
อัมพาต อัมพฤกษ ทําใหคนไขเหลานั้นมีอาการดีขึ้น (ประทีป เลารตันอารีย. 2548: 58-60) 
 บัควอลเตอร (เกศศจี สุขุมาภัย. 2540; อางอิงจาก Buckwater. 1985) ไดสรุปประโยชนของ
ดนตรีที่มีตออารมณและจิตใจของมนุษย ดังน้ี 
 1. กอใหเกิดความสนใจและความกระตือรือรน 
 2. กระตุนความทรงจําและความคิดฝน 
 3. ชวยควบคุมอารมณและกระตุนความรูสกึนึกคิด 
 4. ลดความซึมเศราและผอนคลายความเครียด 
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 5. ลดความวติกกังวลแบบเสตท 
 6. ทําใหจิตใจสงบและมีสมาธ ิ
 7. ลดความรูสึกโดดเดี่ยวและอางวาง 
 8. สงเสริมในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และทําใหผูปวยกลับเขาสูสภาพความเปน
จริงได 
 
 ปองกันการเกิดโรคประสาท 
 วิรุณ ตั้งเจริญ. (2546: 89) กลาววา ดนตรีมีคุณคาตอการพักผอน จินตนาการ จิตวิญญาณ
มิต ิและการรบัรูพิเศษของคนเราอีกดวย เปนแรงกระตุนสําหรับโลกสวนตวั เปนประสบการณสุนทรียะ
ที่ไมมีผลในทางปฏิบัติ ไมมีผลในทางรูปธรรม แตเปนพลังกระตุนที่กอใหเกิดความปติเฉพาะบุคคล ซ่ึง
ความปตเิฉพาะบุคคลยอมกอใหเกิดพลังในการทํางานและพลังในการสรางสรรคตอไป 
หรรษา นิลวเิชียร ไดกลาววา คุณคาของดนตรี มีดังน้ี 
 1.  การสรางสรรค (Creativity) เด็กสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค โดยอาศัยดนตรีเปน
สื่อ เด็กสามารถแสดงออกทางความคิด ความรูสึกอยางอิสระในขณะเลนดนตรี หรือเตนไปตามจงัหวะ
เพลง เด็กตองการเวลา วฒิุภาวะ ทักษะ และความรูที่จะคิดสิ่งใหมๆ ครูมีบทบาทในการสงเสริมใหเด็ก
แสดงออกหลายๆ วิธีจากประสบการณเดียวกัน ใหอิสระ วัสดุอุปกรณ และเวลา อยางเพียงพอแกเด็ก
ไดสรางสรรค ยอมรับเด็กทุกคน ไมตัดสินหรือเปรียบเทียบผลงานเด็กกับผลงานของผูใหญ ครูไมควร
ชี้นําหรือบอกเด็กถึงวิธีการเคลื่อนไหวหรอืวิธีการรองเพลง เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกในวิธีของ
ตนเอง 
 2.  คุณคาดานสังคม (Social) ดนตรีชวยใหเด็กรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม การรองเพลง
ดวยกันทําใหมีความรูสึกรวมกัน เด็กจะรูสึกวาตวัเองมีคา มีความสําคัญและประสบความ 
สําเร็จ เพลงพื้นบานจะชวยสืบตอวัฒนธรรมจากคนรุนกอนไปยังรุนหลังๆ 
 3.  ดานรางกาย (Physical) ดนตรีชวยใหเด็กไดพัฒนาการทรงตัว ความสัมพันธของสวน
ตางๆ ของรางกายและการควบคุมกลามเน้ือ กลามเนื้อใหญจะพัฒนาในขณะที่เด็กเคลื่อนไหว หรือ
เลนดนตรี นอกจากนี้การมีสวนรวมในดนตรียังชวยใหเด็กพัฒนาการตระหนักถึงความสามารถของ
รางกายตนเอง 
 4.  ดานสติปญญา (Intellectual) ดนตรีเปนเรื่องของนามธรรม ตองการกระบวนการรบัรู การ
จํา และการสรางมโนทัศน การสรางความเขาใจ และกระบวนการรับขอมูล จะตองอาศัย การกระทํา 
การหยิบจับสมัผัส การรวบรวม การรับรูและจินตนาการ อันไดแก ทาง โสตประสาท ทางจักษ ุสัมผัส
และการเคลื่อนไหวประการสุดทาย คือ จากสัญลักษณทางตัวอักษรและเครื่องหมาย (Brunner.1966) 
ดนตรีชวยใหเด็กพัฒนาทางสติปญญาตามคุณสมบัติขางตน 
 5.  ดานอารมณ (Emotional) ดนตรี คือ ความสนุกสนาน ดนตรีชวยใหเด็กเคลื่อนไหวอยาง
สรางสรรค ไดแสดงออกทางดานการรองเพลง การแสดงละคร ซ่ึงชวยปลดปลอยพลังงาน และ 
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ความเครียด เด็กไดเรียนรูวาดนตรีมีทั้งเศรา สุข ขบขัน เครียด โกรธ เห็นใจ ฯลฯ (นันทัชพร  
จิรขจรชัย. 2551: 34-35; อางอิงจาก หรรษา นิลวเิชียร. 2535: 195) 
 สรุปไดวาดนตรีกับมนุษยมีความผูกพันกนัอยางมาก มีอิทธิพลตออารมณ ความรูสึกนึกคิด 
สามารถโนมนาวจิตใจผูฟงใหคลอยตาม ชวยผอนคลายความตึงเครียด ดนตรีชวยบาํบัดโรค ดนตรีมี
คุณคาตอเด็กชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค พัฒนาดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ดนตรีเปน
โสตศลิปะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานสุนทรียะมองโลกในแงดี มีจิตใจเจริญงอกงามจะทําใหเด็ก
เติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณมีความสุขในชีวติ 
 
 3.3 ความหมายและองคประกอบของดนตรีไทย 
 ความหมายของดนตรีไทย 
มานพ วิสุทธแิพทย ไดใหความหมายทางดนตรีไทย และดนตรีไทยเดิมไวดังน้ี 
ดนตรีไทย (Thai Music) หมายถึง ดนตรีประเภทตางๆ ซ่ึงเปนผลงานการประพันธเพลง ทั้งเพลง
บรรเลงและเพลงรองประเภทตางๆ ที่สรางสรรคจากภูมิปญญาของคนไทย และเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมที่รับใชสังคมไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน ดนตรีไทยแยกแยะเปนประเภทตางๆ ไดดังน้ี 
 1.  ดนตรีไทยเดมิและเพลงไทยเดิมหรือดนตรีแบบแผนหรือดนตรีราชสาํนัก 
 2.  ดนตรีชนเผาหรือดนตรีกลุมชน 
 3.  เพลงพื้นบาน 
 4.  ดนตรีไทยสากลและเพลงไทยสากล 
   4.1  ดนตรีลูกกรุงและเพลงลูกกรุง 
   4.2  ดนตรีลูกทุงและเพลงลูกทุง 
 ดนตรีไทยเดมิ (Thai Classical Music) หมายถึง เพลงที่ประพันธโดยคีตกวไีทยตามทฤษฏี
ดุริยางคศิลปของไทย บรรเลงโดยเครื่องดนตรีไทยและใชในการดําเนินวิถีชวีิตของคนไทยที่เกีย่วของ
กับธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและวฒันธรรมประจําชาติ (มานพ วิสุทธิแพทย. 2548: 98-103) 
 
  องคประกอบของดนตรไีทย 
  ดนตรีเปนศลิปะของเสียงทีเ่กิดจากความพากเพียรของมนุษยในการสรางเสียงใหอยูใน
ระเบียบของจังหวะทํานอง สีสันของเสียงและคตีลักษณ องคประกอบของดนตรีไทย เฉลิมศักดิ์ พิกุล
ศรี กลาววาควรประกอบไปดวยสวนสําคญัดังตอไปน้ี 
 1.  เสียง (Tone) 
  ผูสรางสรรคดนตรีสามารถสรางเสียงที่หลากหลายโดยอาศัยวิธีการผลิตเสยีงเปนปจจัย
กําหนด เชน การสี การตี และการเปา เปนตน เสียงเกดิจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่เปนไปอยาง
สมํ่าเสมอ  
  
 



 58 

 2.  พ้ืนฐานจังหวะ (Element of Time) 
  จังหวะเปนศลิปะของการจัดระเบียบเสียงที่เกี่ยวของกับความชาเร็ว ความหนัก เบา  
และความสั้น ยาว องคประกอบเหลานี้หากนํามารอยเรียง ปะติดปะตอเขาดวยกันตามหลักวิชาเชิง
ดนตรีแลว สามารถที่จะสรางสรรคใหเกิดลีลาจังหวะอันหลากหลาย  
3. ทํานอง (Melody) 
  ทํานองเปนการจัดระเบียบของเสียงที่เกี่ยวของกับความสูง - ต่ํา ความสั้น – ยาว และ 
ความดัง – เบา คุณสมบัติเหลานี้เม่ือนํามาปฏิบัติอยางตอเน่ืองบนพ้ืนฐานของความชา– เร็ว จะเปน
องคประกอบของดนตรีที่ผูฟงสามารถงายตอการทําความเขาใจไดมากที่สุดในเชิงจิตวิทยาทํานองจะ
กระตุนผูฟงในสวนของสติปญญา ทํานองจะมีสวนสําคัญในการสรางความประทับใจ จดจํา และ
แยกแยะความแตกตางระหวางเพลงหนึ่งกับอีกเพลงหนึ่ง 
  ทํานองของดนตรีไทยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ ทํานองหลักและ
ทํานองแตง 
 4.  พ้ืนผิวของเสยีง (Texture) 
  ในเชิงดนตรีพ้ืนผิว หมายถึง ลักษณะหรอืรูปแบบของเสียงทั้งที่ประสานสัมพันธและไม
ประสานสัมพันธโดยอาจจะเปนการนําเสยีงมาบรรเลงซอนกันหรือพรอมกัน ซ่ึงอาจพบทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอน ตามกระบวนการของการประพันธเพลง ผลรวมของเสยีงหรือแนวทั้งหมดเหลานั้น 
จัดเปนพ้ืนผิวตามนัยของดนตรีทั้งสิ้น 
  5.  สีสันของเสียง (Tone Color) 
  สีสันของเสียง หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่กําเนดิจากแหลงเสียงที่แตกตางกัน  
แหลงกําเนิดเสียงดังกลาว เปนไดทั้งที่เปนเสียงรองของมนุษยและเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวของกับเครื่องดนตรีน้ัน ความหลากหลายดานสีสันของเสียง ประกอบดวยปจจัยที่แตกตางกัน
หลายประการ เชน วิธีการบรรเลงวัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรี รูปทรง ขนาด ปจจัยเหลานี้ลวนสงผล
โดยตรงตอสีสันของเสียง เครื่องดนตรี ทําใหเกิดคุณลักษณะของเสียงที่แตกตางกันออกไป 
  6.  คีตลักษณ (Forms) 
  คีตลักษณหรือรูปแบบของเพลงเปรียบเสมือนกรอบที่หลอมรวมเอาจังหวะ ทํานองพื้นผิว
และสีสันของเสียงใหเคลื่อนที่ไปในทศิทางเดียวกัน เพลงที่มีขนาดสัน้-ยาว วนกลบัไปกลบัมาลวนเปน
สาระสําคัญของคีตลักษณทั้งสิ้น (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี. 2542: 2-15) 
 
 3.4 เพลงไทยเดิมและประเภทของเพลงไทยเดิม 
 เพลงไทยเดมิ 
 สุมนมาลย นิมเนติพันธ (2525: 45) ไดกลาววา เพลง หมายถึง เสียงที่ออกมาจากเครื่อง
ดนตรีเปนทํานองตางๆ เพลงไทย คือ เพลงไทยเดิม แตงขึ้นตามหลักของดนตรไีทยเปนเอกลกัษณ
ประจําชาติไทย มีลีลาในการบรรเลงและการขับรองแบบไทย โดยเฉพาะแบงจังหวะเปนสามชัน้ สอง
ชั้น และชั้นเดียว 
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 สมพงษ กาญจนผลิน (2545: 1) ไดใหความหมายวา เพลงที่แตงขึ้นตามหลักของดนตรีไทย
มีลีลาในการขบัรองและบรรเลงแบบไทยโดยเฉพาะ และแตกตางจากเพลงของชาตอ่ืินๆ เพลงไทยเดิม
มักจะมีประโยคสั้นๆ และมีจังหวะคอนขางเร็ว สวนใหญมีตนกําเนิดมาจากเพลงพื้นบาน หรือเพลง
สําหรับประกอบการรําเตน เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง เม่ือตองการจะใชเปนเพลงสําหรับรองขับ 
กลอม และประกอบการแสดงละครก็จําเปนตองประดิษฐทํานองใหมีจังหวะชากวาเดิมและมีประโยค
ยาวกวาเดิม ใหเหมาะสมที่จะรองไดไพเราะ 
 สุกรี เจริญสุข (2545: 52) กลาววา เพลงไทย หมายถึง เพลงที่แสดงถึงเพลงของ ชนเผาไทย
ที่เปน Traditional Music ในความหมายสากลโดยใชวธิีการเลนอาศยัประเพณี มีขนบธรรมเนยีมของ
เชื้อชาติ ใชดนตรีด้ังเดิมเปนองคประกอบ 
  
 ประเภทของเพลงไทยเดมิ 
 เรณู โกศินานนท (2545: 12-26) ไดกลาววา เพลงไทยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
เพลงที่ใชดนตรีลวนไมมีการขับรอง กับเพลงสําหรับการรอง คือ มีการขับรองมีการบรรเลงดนตรี
ประกอบ ซ่ึงแบงออกเปนหลายลักษณะดงัน้ี 
 1.  เพลง 2 ชั้น คอื เพลงที่ถือวาเปนเพลงหลกั เปนเพลงสัน้ๆ ที่รองและจําทํานองงาย มี
จังหวะปานกลาง ซ่ึงใชโทนรํามะนาตีเปนจังหวะเพลง 2 ชั้น  
  2.  เพลง 3 ชั้น คอื เพลงที่นําเพลง 2 ชั้นเปนหลัก แลวแตงขยายขึ้นอีก 1 เทาตัว 
จึงเปนเพลง 3 ชั้น โทนรํามะนาจะทําจังหวะเพลง 3 ชั้น 
 3.  เพลงชั้นเดียว คือ เพลงที่นําเพลง 2 ชั้นเปนหลักและตดัทอนมาครึ่งทอนจึงเปนเพลงชั้น
เดียว จังหวะก็จะตองเรงกระชั้นขึ้นเปนธรรมดา 
 4.  เพลงเถา คือ เพลงเพลงหนึง่ ซ่ึงมี 3 ชนิดติดตออยูในเพลงเดียวกันโดยบรรเลง เพลง
สามชั้น กอน แลวเปนเพลงสามชั้นกอน แลวเปนเพลงสองชั้น ลงมาจนถึงเพลงชัน้เดียว เรียกวา 
“เพลงเถา” 
 5.  เพลงเรื่อง คือ เพลงหลายๆ เพลงที่นํามาขับรอง หรือบรรเลงติดตอกัน ชื่อของเร่ืองมักจะ
นํามาจากชื่อเพลงที่ขึ้นตน หรือเพลงสําคัญของเพลงนัน้มาเปนชื่อ แตบางทีก็เรยีกชื่อตามโอกาสที่ใช 
หรือตามหนาทับของเพลงนั้น โดยนําเอาเพลงหลายๆ เพลงที่มีลักษณะใกลเคียงกันมารวมกันเขาและ
บรรเลงติดตอกันเปนชุด 
 6.  เพลงตบั คือ เพลงที่ขับรองหรือบรรเลงโดยนําเพลงหลายๆ เพลงมาขับรองและบรรเลง
ติดตอกัน แบงออกเปน 2 อยาง คือ 
   6.1 ตับเพลง คือ การเรียบเรียงเพลงที่จะนํามาบรรเลงติดตอกันใหมีสําเนียงทํานองเปน
ชุดและประเภทเดียวกันตามแบบแผนโบราณที่ไดวางไว บทรองจะตดิตอกันหรือไม หรือเปนคนละ
เรื่องไมคํานึงถึง เชน ตับเพลง ตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้น ตับเพลงลมพัดชายเขา 3 ชั้น 
   6.2 ตับเรื่อง คือ การเรียบเรียงเพลงจากหลายเพลงนํามาตดิตอกันโดยมุงหมาย ในเนื้อ
เรื่องของบทรอยกรองเปนสวนสําคัญใหเน้ือรองนั้นติดตอกันเปนเรื่องราว ไดเน้ือความเปนไป
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ตามลําดับ เพลงที่จะบรรจุจะมีสําเนียงทํานองแตกตางกันอยางไร หรือแมตางอัตรากันเปนคนละชั้นก็
ไมคํานึงถึง เชน ตับเพลงราชาธิราช ตบัเจริญศรี ฯลฯ 
 7.  เพลงเกร็ด คอื เพลงที่ไมไดเรียบเรียงเขาเปนชุดตางๆเหมือนเพลงเร่ืองและเพลงเถา 
เพลงชนิดนี้มีไวสําหรับบรรเลงในเวลาสั้นๆ คือ บรรเลงฟงเฉพาะเพลง หรือเฉพาะบทรองนั้นๆ เทานั้น 
 8.  เพลงหมู คือ เพลงที่เครื่องดนตรีทกุชิ้นบรรเลงพรอมๆ กันไปเปนหมูเปนกลุม จึงเรียกวา 
เพลงหมู 
 9.  เพลงเด่ียว คอื เพลงที่กําหนดใหเครื่องดนตรีเครื่องใดเครื่องหน่ึงบรรเลงโดดเดี่ยวแค
เพียงเครื่องเดียวเปนการอวดฝมือ 
 10. เพลงโหมโรง คือ เพลงที่เร่ิมบรรเลงเปนเพลงแรกในการบรรเลงครั้งหน่ึงๆ เพลง โหม
โรงไมมีการขับรอง ความมุงหมายของเพลงโหมโรง คือ เตือนใหผูฟงผูชมทราบวาการบรรเลงจะเริ่ม
ขึ้นแลว  
 11. เพลงลูกลอ ลูกขัดประเภทโยน คือ เพลงที่มีทํานองเปน 3 ชั้น โดยอาศัยการวางประโยค
และวรรคตอนใหมีลูกเอ้ือนในการขับรองหลายชั้น ยิ่งกวาเพลงประเภท 3 ชั้นใดๆ ขอสังเกตเกีย่วกับ
เพลงจําพวกนี้ คือ การขับรองกับเครื่องรับไมเทากัน 
 12. เพลงทายเครื่องหรือเพลงหางเครื่อง คือ เพลงที่บรรเลงตอเน่ืองกัน เม่ือเลนเพลงเกร็ด
เพลงเถาจบแลว แตยังมีความเสียดายไมอยากใหหมดไปเสียงายๆ นักดนตรียังมีมืออยู จึงตองแถม
เพลงทายเครือ่ง เพลงจําพวกนี้จะเปนเพลงสั้นๆ แปลงๆ แตตองเลือกใหกลมกลืนเขากันกับเพลงเกร็ด 
 13. เพลงสงทายหรือเพลงลาโรง คือ เพลงที่บรรเลงครัง้สุดทายซึ่งถือวาเปนการอําลาและให
พรแกเจาภาพ เพลงจําพวกนี้มีไมมาก ไดแก พระอาทิตยชิงดวง เตากินผักบุง อกทะเล ฯลฯ 
 กลาวสรุปไดวา เพลงไทยเดมิเปนเพลงบรรเลงและขับรองแบบไทยทีเ่ปนเอกลักษณประจํา
ชาติไทย ใชเปนเพลงสําหรับขับกลอมและประกอบการแสดงละครมีจังหวะเรว็และจังหวะชาแตกตาง
กันไป เพลงไทยเดิมที่ผูวิจัยคัดเลือกจะมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาศิลปะในระดับ
ประถมศึกษา โดยคัดเลือกมาทั้งหมด 1 เพลง คือ เพลงคลื่นกระทบฝง ผูแตง คือ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว มีจังหวะและทํานองที่ชาฟงแลวทําใหเกิดอารมณที่นุมนวล เคลบิเคลิ้มให
บรรยากาศแบบไทยๆ จัดเปนเพลงบรรเลงที่บรรเลงดวยเครื่องดนตรีไทยลวนๆ ซ่ึงมีความเหมาะสม
กับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงเหมาะสมกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรยีนรู  
 
 3.5 เพลงลูกทุง 
 เพลงลูกทุง เปนบทเพลงทีมี่เรื่องราวของชาวบาน บรรยากาศชนบท แสดงออกอยางถึงลูก
ถึงคน เปนเพลงของสังคมเกษตรกรรม ทํานองงายๆ สั้นๆ ทํานองเพลงพื้นบาน 
 ปทมาภรณ เชื้อศูทร (2517: 7-31) ไดกลาวถึงเพลงลกูทุงไววา เพลงลูกทุงมีลักษณะเนื้อหา
ที่สะทอนภาพของสังคมชนบทที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมเมือง โดยสะทอนใหเห็นถึงคานิยมใน
การบริโภควตัถุนิยมของสังคมเมือง ทําใหสังคมชนบทมีคานิยมบริโภควัตถุตามสงัคมในเมืองเชนกัน
และแสดงถึงความลมเหลวของคานิยมชนบทที่ไมสามารถเหนี่ยวรั้ง ผูคนใหอยูในถิ่นฐานเดิมได 
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 เต็มศิริ บุญยสิงห (2518: 117-128) ไดใหความเห็นเกีย่วกับเพลงลกูทุงวา เพลงลูกทุง
สามารถที่จะเขาถึงจิตใจผูฟงได เน่ืองจากมีลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบานมีความเปนอยูแบบสังคม
เกษตรกรรม และมีเน้ือหาเกี่ยวกับการสะทอนปญหาของสังคมในยุคสมัยน้ัน จึงเปนเสมือนบันทึก
เหตุการณของสังคมอีกทางหนึ่งน่ันเอง 
 กาญจนา แกวเทพ (2522: 56) กลาวถึงเพลงลูกทุงวา เพลงลูกทุงนอกจากจะทําหนาที่
บันทึกเหตกุารณทางสังคมแลว ยังตอบสนองความตองการดานจิตใจของผูใชแรงงาน โดยเฉพาะ
ชาวนา ชาวไรในชนบท เน้ือหาของเพลงสวนใหญจึงสะทอนถึงความคิดความรูสกึของผูยากไรที่อยูใน
สังคม ถอยคําที่ปรากฎในเพลงจึงแสดงถึงความจริงใจและเปนขอเท็จจริง ถึงแมบางคําจะแสดงถึงการ
เยาะเยยเสียดสี แตก็แฝงไวดวยความจริงทั้งปวง 
 บุญยงค เกศเทศ (2525: 47) กลาวถึงเพลงลูกทุงวา เปนวรรณกรรมประเภทหนึง่ที่เขาถึง
ประชาชนไดดีกวาวรรณกรรมประเภทอื่น เพราะผูแตงไดนําเอาปญหาชีวิตความเปนอยูของผูคนทุก
ระดับชั้นในสังคมทั้งดาน เศรษฐกิจ การเมือง การประกอบอาชีพ รวมทั้งเสียง 
ดนตรีทวงทํานองและภาษาจดจําไดงาย จึงเปนที่สนใจของคนทั่วไป 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2532: 27-30) ทรงกลาวถึงเพลงลูกทุง
ในดานเนื้อหาไววา มีเน้ือหาหลากหลาย โดยผูประพันธไดหยิบยกปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน 
ฝนตก ฟารอง นํ้าทวม หรือวิถีชวีิตของผูคนในดานเศรษฐกิจ สงคราม การเมือง นอกจากนั้นภาษาที่
ใชก็เรียบงาย เขาใจและจดจําไดเร็ว รวมทั้งใชบันทึกขอมูลทางประวตัิศาสตรของสังคม เปนแหลงรวม
ภูมิปญญาของชาวบาน เพลงลูกทุงจึงเขาถึงสังคมทุกชั้นไดอยางทั่วถึง 
 สุกรี เจริญสุข (2532: 94-96) กลาวถึงลกัษณะของเพลงลูกทุงพอสรุปไดดังน้ี 
 1.  มีลีลา จังหวะมาจากเพลงพื้นบาน เนนความสนุกสนานครึกครื้นเปนสําคัญ 
 2.  ทํานองมาจากเพลงพื้นบาน มีลักษณะเปนเพลงงายๆ สั้นๆ ซํ้าๆ 
 3.  เน้ือหาเปนเรื่องของชาวบานพูดกันอยางตรงไปตรงมา นิยมชมธรรมชาติ บรรยายชีวิต 
ความตลกขบขัน เสียดสีสังคม เปนตน 
 4.  เน้ือรองเปนเรื่องของชาวบาน ใชสําเนียงพ้ืนบาน ถายทอดอารมณที่เปนภาษาชาวบาน 
มีลักษณะเดนจากการใชลูกคอ หรือจังหวะรัวเสียงและมีการเอื้อนเสียงเปนสําคัญ 
 5.  เครื่องดนตรี ขึ้นอยูกับความสะดวก แตใชความสําคัญกับเครื่องประกอบจังหวะ เชน 
กลองชุด กลองคองโก ฉิ่ง ฉาบ เปนตน 
 6.  เรียบเรียงเสียงประสานจากการสืบทอดของเพลงพื้นบาน คือ นิยมบรรเลงตาม ใจชอบ 
เหตามกันไป โดยอาศัยแนวทํานองของเนื้อเรื่องเปนหลัก 
 7.  การถายทอดอารมณเพลง อาศัยเน้ือเร่ืองที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงแลวถายทอดอารมณ
ออกมาดวยความซาบซึ้งกินใจ 
  กลาวสรุปไดวา เพลงลูกทุงเปนเพลงบรรเลงดวยดนตรสีากลที่เปนเอกลักษณประจําชาติไทย 
มีจังหวะเร็วและจังหวะชาแตกตางกันไป เพลงลูกทุงทีผู่วิจัยคัดเลือกจะมีความเหมาะสมกับการเรียน
การสอนวิชาศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยคัดเลือกมาทั้งหมด 1 เพลง คอื เพลงฮักสาว
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ขอนแกน ผูแตง คือ เกษม สุวรรณเมนะ ซ่ึงเปนเพลงทีมี่จังหวะและทํานองชา ชา ชา ฟงแลวทาํใหเกิด
อารมณสนุกสนานรื่นเริง จัดเปนเพลงทีบ่รรเลงดวยเครื่องดนตรีสากล ซ่ึงมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ในแผนการจัดการเรียนรู  
 

 3.6 การฟงดนตรีคลาสสิค 
 ดนตรีเปนศาสตรที่เกีย่วกบัเสียงโดยตรง เปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนารสนิยม คานิยม และ
บุคลิกภาพดนตรีเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ไมสามารถแยกออกจากชีวติคนเราได ดนตรีเปนนามธรรมที่
ไมสามารถจับตองหรือมองเห็น ตองอาศัยความรูสึกสัมผัส การที่มนุษยจะไดรับอรรถรสหรือสุนทรีย
ของเสียงดนตรีน้ันอวัยวะทีจํ่าเปนที่สุด คือ หู หูถือวาเปน อวัยวะดานแรกที่ทําใหมนุษยเราไดยนิเสียง
ตางๆ จากนั้นจึงจะสงกระแสเสียงไปยังอวัยวะที่รับรูสวนอ่ืนๆ ของรางกาย ปกติแลวหูของมนุษยเรา
สามารถรับฟงเสียงไดที่ระดับความถี่ 16 – 20,000 รอบ ตอวินาที แตเสียงที่นํามาใชสรางเสียงดนตรีมี
ชวงความถี่อยูระหวาง 27–4,000 รอบตอวินาที ซ่ึงปรากฏอยูในเสียงของเปยโน ความผูกพันระหวาง
ดนตรีกับชวีิตดูเหมือนวาดนตรีอยูใกลตวัเราแตในขณะเดียวกันความไมมีตวัตนของดนตรีทําใหดู
เหมือนวาดนตรีเปนเรื่องไกลตวั 
 สดับพิณ รัตนเรือง (2543: 86) ไดกลาวถงึ “การฟงเพลงคลาสสิกแบบไมปนบันได” สรุปได
ดังน้ี 
 ดนตรีคลาสสคิในทุกวัฒนธรรมของโลกนี้มีทั้งแบบที่เปนเพลงบรรเลงลวนๆ และแบบรอง
หลายคนคงเคยไดยินคําวา “เพลงโอเปรา” (Opera) น้ีก็เปนละครรองแบบคลาสสิก หรืออีกหลายคนคง
เคยไดยินเสียงเทเนอรเพราะๆ ของโฆเซ การเรรัส (Jose Carreras) หรือ พาวาร็อตติ (Luciano 
Pavarotti) ประเภทและสุมเสยีงของเพลงคลาสสิกนั้นแทบจะสรุปลงใหแคบไมไดเลยแตที่พอจะพูดได 
ก็คือ ดนตรีคลาสสิกเปนเพลงไพเราะอันทรงคุณคาเปนสมบัติล้ําคาของมวลมนุษยชาต ิ
 Classic ในทีน้ี่แปลวา อมตะ ไมตายงายๆ บางบทบางประเภทก็ประเทืองปญญา บางบท
เพลงก็ประเทอืงอารมณไดอยางลึกซึ้ง ละเอียดออน บางบทบางประเภทก็มีพลังลกึล้ํา ที่สามารถ
ปลดปลอยความรูสึกและอารมณที่ขึ้นๆ ลงๆ ตามประสามนุษยของเราไดดียิ่งกวาเพลงประเภทอื่นใด 
 การฟงเปนสื่อสาํคัญยิ่งในการทํากิจกรรมทั้งหลายที่เกีย่วกับดนตรี เพราะดนตรีเปน ศิลปะ
ซ่ึงอาศัยเสียงเปนสื่อ โสตประสาทและการรับฟงจึงเปนสวนที่สําคญัมากในการสื่อสาร ทางดนตรี การ
ที่ผูฟงผูหน่ึงผูใดจะไดรับอรรถรสจากการฟงมากนอยแคไหนนั้นขึ้นอยูกับวธิีการฟงของผูน้ัน และ
ระดับความเขมขนในการรบัฟงของแตละทํานอง ระดับของการฟงของคนเรา ที่จะนําไปสูความซาบซึ้ง
ไดน้ัน ขึ้นอยูกับลักษณะและทศันะของผูฟงซ่ึงจัดระดับการฟงดนตรี ไดเปน 4 ประเภทดังน้ี 
 1. การฟงแบบผานหู (Passive Listening) การฟงประเภทนี้เปนการฟงโดยมิไดตั้งใจหรือ
ฟงแบบผานๆ หู การไดยินเสียงดนตรี เปนสวนประกอบของเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงที่ผูน้ันกําลัง
กระทําอยูซ่ึงเรากระทํากันอยูทั่วไปและเกอืบตลอดเวลา 
 2. การฟงดวยความตัง้ใจ (Sensuous Listening) การฟงดนตรีประเภทนี้เปนระดับการ
ฟงที่มีความตัง้ใจฟงมากขึ้นกวาระดับที่ 1 ผูฟงจะเกิดความนิยมชมชอบกับเสียง 
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ดนตรีที่ไพเราะ ผูฟงระดับน้ีถาเขาชอบฟงเพลงประเภทใดก็มักให ความสนใจตอรายละเอียดของเพลง
ประเภทนั้นเปนพิเศษ  
 3. การฟงอยางเขาถึงอารมณ (Emotional Listening) การฟงดนตรีประเภทนีผู้ฟงมีจิตใจ
และความรูสึกจดจอตอเพลงที่ตนชอบฟงไปตามอารมณ หรือมีปฏิกิริยาตอเสียงดนตรีมากขึ้น 
เน่ืองจากดนตรีทําใหสนใจและเกิดอารมณรวมไปกับอารมณตางๆ ที่เขาคิดวาเสยีง 
เพลงสื่อออกมา 
 4. การฟงโดยรับรูความซาบซึ้ง (Perceptive Listening) การฟงประเภทนี้เปนการฟงที่
ผูฟงเห็นสุนทรียหรือเห็นความงามขององคประกอบตางๆ ของเสียงดนตรีโดยตรง ซ่ึงอาศัยความมี
สมาธิ และมีสภาพจิตใจ อารมณที่สงบนิ่ง เปนการเห็น ความงามของการที่องคประกอบตางๆ น้ันมา
สัมพันธกันอยางลงตัวอยางมีศิลปะ องคประกอบพื้นฐานของดนตรี ระดับการฟงทีก่ลาวมา 4 ระดับ
ขางตนนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในการฟงของมนุษยเราทั้งสิน้ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบทเพลงทีบุ่คคล 
ผูน้ันเลือกฟง และขึ้นอยูกับการรับรูตอเสยีงดนตรีและความตองการที่จะเขาถึงสุนทรีของดนตรีใน
ระดับใดของผูน้ัน การฟงดนตรี ก็เหมือนกับการกระทํากิจกรรมอยางอ่ืนๆ คือ จะตองมีลําดับหรือ
ขั้นตอน 
  การไดยิน (Hearing) ในขัน้แรกผูฟงจะตองไดยินเสียงดนตรีเสียกอน ครั้นตอมาเม่ือเกิด
ความสนใจขึน้ก็จะผานไปถึงขั้นที่สอง คอื ขั้นการฟง 
  การฟง (Listening) ในขั้นนี้ก็จะเปนการวัดไดวา เขาเริ่มแบงความสนใจมาใหกับเสียง
ของดนตรีบางแลว และถาเขายังมีใจจดจอที่จะไดยินตอเน่ืองกันไปก็หมายความวา เขาไดสนใจที่จะ
ฟงดนตรีแลว 
  การคิด (Thinking) ขณะที่เขากําลังฟงดนตรีอยู เขาก็จะเร่ิมคิดในเสียงดนตรีที่เขาไดยิน
การคิดนี้ลึกซึง้แคไหนยอมขึ้นอยูกับความรูและประสบการณของผูฟงดนตรีแตละคน 
  การรูสึก (Feeling) การคิดยอมนํามาซึ่งความรูสึกหวั่นไหวทางอารมณซ่ึงเรียกวา การ
รูสึก การรูสึกนี้เปนขั้นตอนสําคัญของการฟงดนตรี ผูฟงจะเร่ิมรูคุณคา (Appreciate) บทเพลงทีฟ่ง
มากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการรูสึกนี ้
  การจํา (Remembering) เปนขั้นสุดทายของการฟงดนตรี เพลงบทใดถาผูฟงสนใจและ
ไดฟงซํ้าบอยๆ ก็จะจําได เม่ือจําไดและยังสนใจอยากจะฟงเพลงนั้นอีกก็เทากับวาผูฟง ผูน้ันไดรู
คุณคาของเพลงบทนั้นแลวเปนอยางดี 
  ผูฟงดนตรี คือ ผูพรอมที่จะรับกระแสเสยีงที่ผูขับรองหรือเครื่องดนตรีของผูบรรเลงเปลง
ออกมา โดยผานขบวนการตีความหมายอยางละเอียดลออจากบทเพลงของคีตกวี หรือจะกลาวงายๆ 
ก็คือ ความชืน่ชอบหรือการรูคุณคาในสิง่ที่มีคุณคาทีภ่าษาอังกฤษเรียกวา Appreciation ของผูฟงคน
หน่ึงคนใดจะมีมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ การฟงมามาก และหาโอกาสที่จะ
ฟงอยูเรื่อยๆ การฝกฝนในดานรสนิยม (Taste) ใหเปนผูมีรสนิยมในการฟงที่ดี ความกระตือรือรนที่จะ
ศึกษาเรื่องราวตางๆ อันเกีย่วของกับดนตรีอยางไมหยุดยั้ง 
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 ณรุทธ สุทธจิตต (2535: 204) ไดกลาวถงึการฟงเพลงคลาสสิกสรุปไดดังน้ี การฟงจัดเปนสิ่ง
สําคัญที่ทําใหผูเรียนดนตรีเขาใจถึงโครงสรางของดนตรีซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะนําไปสูความซาบซึ้ง 
การพัฒนาการฟงขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของการฟงที่จะกลาวตอไปเปนลักษณะทัว่ๆ 
ไป ดังน้ี 
 1.  มีสมาธิในการฟงเสียงดนตรีใหตลอด  
 2.  พยายามฟงโดยการจับแนวทํานองหลักของบทเพลงใหได  
 3.  จดจําแนวทํานองหลัก หรือลักษณะเดน ของเพลงใหได 
 4.  สังเกตดูวาแนวทํานองหรือลักษณะสําคัญในบทเพลงนั้นๆ เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไป
อยางไร  
 5.  พยายามฟงบทเพลงนั้นหลายๆ หน 
 6.  พยายามประยุกตใชสิ่งที่คนพบจากการไดยินกับบทเพลงที่เพ่ิงจะฟงเปนครั้งแรก 
เน่ืองจากดนตรีมีรูปแบบ การฟงเพลงใดๆ มักจะมีรูปแบบที่เหมือนกัน 
 7.  พยายามจับรายละเอียดปลกียอยของบทเพลงใหได 
 8.  ใชสัมผัสทางความรูในการฟงเพลง 
 9.  พยายามฟงดนตรีเพ่ือใหเขาถึงสุนทรียรสของดนตรี 
 10. ฝกฝนการฟงดนตรีใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
 การฟงถือวาเปนหัวใจสําคญัของการที่เราจะไดรับสุนทรียและนําไปสูความซาบซึ้งในทาง
ดนตรีได บางคนอาจสงสัยวาในเมื่อเราฟงดนตรีเราก็ไดยินเสียงดนตรีน้ันๆ อยูแลว ไมเห็นจําเปนตอง
มีความรูอะไร แตความเปนจริงแลวหากเราตองการฟงบทเพลงใหไดรับความซาบซึ้งจริงๆ น้ัน ตองใช
การฟงในระดับที่ 4 โดยรับรูความซาบซึง้ (Perceptive Listening)  
 
 3.7 ดนตรีคลาสสิคกับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
 การพัฒนาดนตรีของเด็กระดับประถมศึกษา อุสา สุทธสิาคร (2544) ไดอธิบายไววา เด็กวัย 
9 – 11 ขวบ หรือระดับประถมปที่ 4 – 6 มีพัฒนาการทางดนตรีแตกตางไปบางจากเด็กวัยที่ผานมา 
สวนใหญเด็กในวัยน้ีมีความเขาใจเกี่ยวกบัจังหวะ ทํานอง และรูปแบบของเพลงลึกซึ้งขึ้น กลาวคอื 
สามารถเรียนรูเรื่องยากและซับซอนไดความละเอียดออนเกี่ยวกับความรูสึกของเพลงจะมีมากขึ้นการ
จัดกิจกรรมดนตรีใหกับเด็กวัยน้ีเพ่ือสนบัสนุนความสามารถทางดนตรีของเด็กทําไดโดย 
 1.  พาเด็กไปชมดนตรี เปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กวัยน้ีสามารถนั่งฟงเพลงไดนานขึ้นเพราะมี
สมาธิยาวนานขึ้นจึงอาจพาเด็กไปชมดนตรีกับผูใหญเปนบางครั้งบางคราวเพื่อใหเด็ก รูถึงบรรยากาศ
ในการฟงดนตรี พรอมทั้งจูงใจใหเด็กสนใจฟงดนตรีมากขึ้น 
 2.  เรียนดนตรี โดยเรียนจากความชอบและความสนใจของเด็ก และเรียนอยางตอเน่ือง 
นอกจากนี้สภาพแวดลอมทางบานมีความจําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมความสามารถทางดนตรีของ
เด็กวัยน้ี 
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 ในสวนของ ณรุทธ สุทธจิตต (2541) ไดกลาวถึงการนําบทเพลงคลาสสิกมาสอนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายไววา บทเพลงคลาสสิกที่สามารถนํามาใชกบัเด็กวัยน้ีมีอยูมาก จริงอยูวาเพลง
คลาสสิกเปนเพลงที่ยากในการฟงที่มักจะใชภาษาพูดในทํานองวา “ตองปน บันไดฟง” น้ัน เน่ืองจาก
ความลึกซึ้งของเพลงมีมากขึ้น ซ่ึงคลายกบัเพลงไทยทีมี่ทั้งเพลงที่ฟงงายๆ และเพลงที่ฟงยากขึ้น
ตามลําดับ ฉะนั้นอยูที่วาการเลือกประเภทของเพลงคลาสสิกที่นํามาใชมากกวา บทเพลงคลาสสกิที่
สามารถนํามาใหผูเรียนในวยัน้ีฟงไดมีตั้งแตลักษณะของการแนะนํารูจักเครื่องดนตรีตางๆ ซ่ึง
ผูประพันธเพลงไดนํามาแตงเปนเรื่องราวคลายนิทานเพลง เพ่ือใหผูเรียนสนุกสนานในการฟง เพราะ
เปนเรื่องราวที่มีผูเลาประกอบ โดยเรียนรูลักษณะของเพลงและเสียงของเครื่องดนตรีรวมทั้งวงออรเคส
ตราไปดวย เชน นิทานเพลง ซ่ึงทําใหผูเรียนไดรับความสนุกสนานและความรูทางดนตรีไปดวย 
 
 3.8 การนําดนตรีคลาสสิคบูรณาการกับการเรียนการสอนศิลปะกับเด็ก 
 รูปแบบการเรยีนการสอนที่เปนสากลซึ่งไดรับการพิสูจนทดสอบประสิทธิภาพและไดรับ
ความนิยมโดยทั่วไปมีจํานวนมากและครอบคลุมการพัฒนาทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะ-พิสัย 
และการพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการ บูรณาการหรือเนน
การเรียนรูแบบองครวม (ทศินา แขมมณี. 2550: 73) 
 การนําดนตรีคลาสสิคเขามาบูรณาการกับการเรียนศลิปะ เปนการสรางบรรยากาศทางการ
เรียน ซ่ึง อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 224) กลาววา การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนคือ การจัดสภาพ 
แวดลอมในชัน้เรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน เพ่ือชวยสงเสริมใหกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยสรางความสนใจใฝรู ใฝศึกษา ตลอดจนชวยสรางความมี
ระเบียบวินัยใหแกผูเรียน บรรยากาศการเรียนที่นักเรียนพอใจจะทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน 
และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 
 ดานของสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนศิลปะ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในหอง
ปฏิบัติงานศิลปะ ควรเปนหองเรียนที่แยกเปนเอกเทศ ตองกวางขวาง เพ่ือการเคลื่อนไหวคลองตัวของ
ผูเรียน และมีความแตกตางจากหองเรียนธรรมดา (ณัฎฐกาญจน อนันทราวัน.  2550: 64; อางอิงจาก 
ชลอ พงษสามารถ. 2526) นอกจากสภาพแวดลอมลอมในหองเรียนศิลปะที่ดี การสรางบรรยากาศที่
หลากหลาย นําองคความรูในสาขาวชิาอ่ืนมาบูรณาการกับการเรียนศิลปะไดเชนกนั 
 กลาวสรุปไดวา การฟงเปนสื่อสําคัญยิ่งในการทํากิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกบัดนตรีเพราะ
ดนตรีเปน ศลิปะซ่ึงอาศัยเสยีงเปนสื่อ โสตประสาทและการรับฟงจึงเปนสวนที่สําคญัมากในการสื่อสาร
ทางดนตรี บทเพลงคลาสสคิจึงสามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนศิลปะในระดับประถม 
ศึกษาได เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศในการจัดชั้นเรียน เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน และสงเสริม
ใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ นักเรียนพอใจ มีความสุขในการเรียนและ
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรยีน โดยเพลงคลาสสิคที่ผูวจัิยคัดเลือกจะมีความเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนวิชาศลิปะในระดับประถมศึกษา โดยคัดเลือกมาทั้งหมด 1 เพลง คือ เพลง Piano 
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Sonata in A Major ผูแตง คือ Mozart เปนเพลงที่มีจังหวะและทํานองที่เร็วฟงแลวทําใหเกิดอารมณ
คึกคักสนุกสนาน บรรเลงดวยเปยโน ซ่ึงเหมาะสมกับเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู  
 

 3.9 ความสัมพันธระหวางดนตรีกับศิลปะ 
 หลักการทั่วไปที่ไดกําหนดขึ้นมาในวิชาการดนตรีจะสมัพันธกับวชิาศิลปะอยูดวย งาน
ทางดานวิชาศิลปะจะมีแบบแผนและมีระบบ ศลิปะจัดเปนผลงานอันนาชื่นชมของมนุษย เม่ือคนเราคิด
สรางสรรคสิ่งใดอยางมีศิลปะ จะตองจัดเตรียมวัสดุตางๆ ไวอยางพรอมมูล เชน เตรียมถอยคําในภาษา
วรรณคดี สี การจัดระบบ การจัดระยะในการใชสี หลักเบื้องตนของวชิาดนตรี จังหวะและการ
เคลื่อนไหวในการเตนรํา การรวบรวมวัสดขุองศิลปะ จัดเปนสิ่งที่นาสนใจ และเปนสิ่งเล็กๆ นอยๆ ซ่ึง
ทุกๆ คน สามารถทดลองกับการแสดงออกขั้นตน ดวยการตระเตรยีมและรวบรวมจัดหาวัสดุของศิลปะ 
สิลปะเกีย่วของกับชีวติประจําวันซึ่งอาจมอง 
เห็นภาพพจนอันดีงาม คนเราสามารถแสดงออกในสิ่งซ่ึงเปนสากล และเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกัน 
โดยอาศัยวิชาศิลปะ ศิลปะมีสิ่งที่เปนหลักสากล และเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกัน โดยอาศัยวิชาศิลปะ 
ศลิปะมีสิ่งที่เปนหลักสากลและก็มีบางสวนที่แยกความแตกตางออกจากกันได  
  
 สาระสําคัญที่บงชี้ถึงความสัมพันธระหวางดนตรกัีบวิชาศลิปะ 
 1.  จังหวะของการดนตรีจะเปนพ้ืนฐานอันสําคัญที่จะนําไปสูศิลปะรอยกรอง และ
สถาปตยกรรม 
 2. การบันทึกเพลงและโนตเพลงที่เปนระเบียบถูกตองจะกระตุนใหเกิดการสรางสรรคทาง
ศิลปะ 
 3. บทเพลงหรือการประพันธเน้ือเพลง ทวงทํานอง ลลีา ทําใหเกิดอารมณ เกิดการ
จินตนาการ เกิดมโนภาพ จนสามารถบรรยายสิ่งเหลานั้นไดดวยศลิปะในการวาดภาพ 
 4. สวนประกอบและการประดิษฐดนตรีแบบงายๆ ซ่ึงจะตองเก่ียวของกับวิชาศิลปะและวิชา
หัตถศึกษา 
 5. ความคิดและการแสดงออกทางอารมณแหงดนตรีไดมาจากสื่อกลาง หลายๆ อยาง เชน 
ศิลปการแสดงละคร การเขยีนแบบ ฯลฯ 
 6. แบบอยางอันวิจิตรงดงามมานั้น ยอมเกี่ยวของกับทัง้ดานดนตรีและศลิปะ เชน 
ศิลปะกรรมโบราณและวรรณคดี 
 7. ทั้งศิลปะและดนตรี มีความสามารถแยกแยะจังหวะ ความสมดุลยขอเปรียบเทียบรูปธรรม 
และความรักสวยรักงามในตวัเองทั้งสองอยาง 
 8. มโนภาพแหงความคิด ในสิ่งดีงามทั้งมวล แนวความคิดเห็นแหงการสรางสรรคจะแสดง
ออกมาทางศิลปะและดนตรี 
 9. สวนประกอบแหงการแสดงดนตรีทั้งมวล ทั้งเครื่องแตงกาย ฉาก เวที สิ่งเหลานี้อาศัย
ศิลปะทั้งสิ้น (จเร สําอางค. 2547: 64; อางอิงจากวิรัช ซุยสูงเนิน. 2525: 22) 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 
 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเรียนรูและความสําเร็จของการศึกษาจะบรรลุ
เปาหมายที่วางไว การจัดการเรียนการสอนผูสอนจึงจําเปนตองคํานงึถึงความพึงพอใจของผูเรียน ถา
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแลวจะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดคนควา
เกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความพึง
พอใจ พอสรุปไดดังน้ี 
 วอลเลอรสเตน (Wallerstein. 1971: 112) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาเปน
ความรูสึกที่เกดิขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
 กูด (Good. 1973: 320) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือ
ระดับความรูสกึพอใจซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆ และทศันคติที่ดีของบุคคล ทีมี่ตอสิ่งตางๆ  
 สุวัฒนา ในเจริญ (2540: 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มี
ตอสิ่งน้ันๆ เม่ือบุคคลอุทศิแรงกาย แรงใจ และสติปญญาเพื่อกระทาํในสิ่งน้ันๆ  
 ประภาส เกตแุกว (2546: 12) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษย 
ที่เกี่ยวของกับอารมณจากการไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่ง
สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 ทรงสมร คชเลิศ (2543: 12) ไดสรุปความพึงพอใจวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ 
ความรูสึก และทัศนคติของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ ซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤตกิรรม
และเปนองคประกอบที่สําคญัในการทํากจิกรรมตางๆ ของบุคคล 
 ธํารง อุดมไพจิตรกุล (2546: 73) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสกึที่แสดงออกและ
สามารถสังเกตเห็นได (Overt Behavior) และเปนปจจัยประเภทหนึง่ที่สะทอนประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากรที่มีจํากัด ความพึงพอใจเกิดขึ้นไดเม่ือความตองการไดรับการตอบสนอง ทําใหมีความรู
ทางบวกเปนผลใหมีความสุขเพราะสําเรจ็ตามที่มุงหวัง 
 อุบลลักษณ ไชยชนะ (2543: 36) กลาววา ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึก
หรือทัศนคตทิีเ่ปนไปตามคาดหวังที่จะทําใหเกิดความสามารถในการเรียนรูที่ไดยิ่งขึน้ 
 จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบพอใจและ
ประทับใจของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการและมีความสุขเม่ือไดปฏิบัติงานหรอื
กระทําสิ่งตางๆ จนบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม สังเกตจากสายตา คําพูด และ
การแสดงออกทางพฤติกรรม 
 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฏีทีเ่ก่ียวกับความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนความรูสกึที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือที่ประทับใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่
ไดรับโดยสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจบุคคลทกุคนมีความตองการ
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หลายสิ่งหลายอยาง และมีความตองการหลายระดับ ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองก็จะกอใหเกิดความ
พึงพอใจ การจัดการเรียนรูใดๆ ที่จะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ การเรียนรูน้ันจะตองสนองความ
ตองการของผูเรียน ทฤษฏีเกี่ยวกับความตองการที่สงผลตอความพึงพอใจ ที่สําคัญสรุปไดดังน้ี 
 ทฤษฏีลําดับชัน้ของความตองการ Maslow (Needs-Herarchy Theory) เปนทฤษฏีหน่ึงที่
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยตั้งอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ดังน้ี 
 1. ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 
   1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับชั้นความสําคัญ โดยเริ่มระดับความ
ตองการขั้นสูงสุด 
   1.2 มนุษยมีความตองการอยูเสมอเม่ือความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนอง 
แลวก็มีความตองการสิ่งใหมเขามาแทนที่ 
   1.3 เม่ือความตองการในระดับหน่ึงไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใหเกิดพฤติกรรมตอ
สิ่งน้ัน แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน และเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 
   1.4 ความตองการที่เกิดขึ้น อาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคู คือ เม่ือความตองการ
อยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไป ก็จะมีความตองการอีกอยางหนึ่งเกิดขึ้นมา 
  2. ลําดับขั้นความตองการของมนุษย มี 5 ระดับ ไดแก 
   2.1 ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการ
เบื้องตนเพ่ือความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการ อาหาร นํ้า อากาศ เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ที่
อยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็
ตอเม่ือความตองการทั้งหมดของคนยังไมไดรับการตอบสนอง 
   2.2 ความตองการความมั่นคง ปลอดภัย (Security Needs) เปนความรูสึกที่ตองการ
ความมั่นคงปลอดภัย ในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ 
   2.3 ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ไดแก ความตองการทีจ่ะเขา
รวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพื่อน 
   2.4 ความตองการที่จะไดรับการยกยองหรือมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เปนความ
ตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ ความรู ความสามารถ 
ความเปนอิสรภาพและเสรี และการเปนทีย่อมรับนับถือของคนทั้งหลาย 
  2.5 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวติ (Self Actualization Needs) เปนความ
ตองการระดับสูงของมนุษย สวนมากจะเปนการนึกอยากจะเปน อยากจะไดตามความคิดเห็นของ
ตัวเอง แตไมสามารถแสวงหาได (Maslow.1970: 69-80) 
 นักจิตวิทยา นักวิจัย และนกับริหาร ไดใหความสนใจศึกษาความสมัพันธระหวางความพึง
พอใจกับการทํางาน และไดพยายามสรางทฤษฎขีึ้นมาอธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
และสามารถสรุปขึ้นมาเปน 2 ทฤษฎ ีดังที่ อารี เพชรผุด (2530: 58-59) ไดรวบรวมไว คือ 
 1. ความพอใจนําไปสูการทํางานหรือความพอใจสัมพันธกับการทาํงาน (Satisfaction --- > 
Performance) จากการศึกษาของ เอลตนั มาโย (Elton Mayo) และคณะ รวมทั้งนักจิตวิทยากลุม
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ตางๆ พยายามสรุปใหเห็นวา ความพึงพอใจจะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพถาบุคคลมีความพึง
พอใจในการทํางานที่เขารับผิดชอบอยู เขาจะสามารถทาํใหมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น
และทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจอาจเกิดขึ้นจากกําลังขวัญในการทํางานคนที่มีกําลังขวญัดีกําลัง
ขวัญสูง บุคคลนั้นจะมีความสุข และเม่ือมีความสุขก็จะทํางานมีประสิทธิภาพ เฮอรซเบอรค 
(Herzberg) และคณะไดนําเอาความพึงพอใจ (Satisfaction) มาอธิบายในรูปตวัแปรในการทํางาน ซ่ึง
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ(Dissatisfies) กับกลุมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
(Satisfiers) 
   1.1  กลุมที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานในองคการ ไดแก การนิเทศงาน  
สภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน คาจางแรงงาน และนโยบายขององคการ หรือนโยบาย 50 ของบริษัท 
สวนกลุมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ ไดแก ลักษณะงานที่จะกอใหเกิดความสัมฤทธิผล การยอมรับนับ
ถือจากบุคคลอื่น และความภาคภูมิใจของผูนําจากทฤษฎีน้ีก็อาจสรุปไดวาองคประกอบที่กอใหเกิด
ความพึงพอใจจะสัมพันธกับการทํางาน ถาคนงานมีความพึงพอใจเขาจะทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
และผลผลิตก็จะเพ่ิมขึ้นซ่ึงเปนผลที่จะติดตามมา 
    ผลการทํางานทําใหเกิดความพึงพอใจ (Performance ---> Satisfaction) ไดมีบุคคล
ที่ไมเห็นดวยกับทฤษฎีแรก จึงคิดทฤษฎีใหมขึ้นมา ซ่ึงกลับตรงกนัขามทฤษฎีแรก คือผลการทํางาน
หรือผลงานจะนําไปสูความพึงพอใจ (Performance Satisfaction) ในกลุมน้ีมีบุคคลสําคัญที่มี
แนวความคิดแบบหลังน้ี คือ พอรเตอรและลอวเลอร (Porter and Lawler) บุคคลทั้งสองเนนใหเห็นวา 
ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ อีกมากมาย ตลอดจนผลงานที่ปรากฏจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน ดังน้ัน พอรเตอรและลอวเลอร (Porter and Lawler) จึงเสนอรูปแบบแนวความคิดของเขา ดังน้ี 
พอรเตอรและลอวเลอร (Porter; & Lawler) แสดงใหเห็นวา ตวัแปรทีท่ําใหเกิดความพึงพอใจนั้นมีอยู
หลายอยาง รวมทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ตลอดจนความคาดหวงัที่จะไดรับสิ่งตอบ
แทนที่ยุตธิรรม ตามแนวคดิทฤษฎีทีส่องนี้ สรุปไดวา ความพึงพอใจจะไมเกิดขึ้นถาบุคคลที่ทํางาน
ไมไดรับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยตุิธรรมจากแนวคิดตามทฤษฎีที่สองนี้เนนใหเห็นวา 
ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นเปนผลมาจากความสามารถและลักษณะนิสยัเฉพาะตัวของบุคคล 
ประกอบกับการฝกอบรมตามกระบวนการที่ถูกตองนอกจากนี้ประสิทธิภาพในการทํางานยังเกี่ยวของ
กับสิ่งตอบแทนและคาจาง ดังน้ันการบริหารคาจางแรงงานก็เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง  
การบริหารคาแรงงานที่ดีจะทําใหคนงานรบัรูวายตุิธรรมหรือไมยุติธรรมนอกจากนี้ อารี เพชรผุด 
(2530: 62) ไดกลาววา ลักษณะของบุคคลเปนองคประกอบอันหนึ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน ซ่ึงองคประกอบสวนบุคคล ที่ทําใหเกิดความพงึพอใจ ไดแก 
 1.  ลักษณะสวนตัว เชน อายุ เพศ และการศึกษาก็มีสวนที่จะทําใหบคุคลพอใจหรือ ไมพอใจ
ในการทํางาน คนอายุมากจะมีความพึงพอใจมากกวาบคุคลอายุนอย ผูหญิงมีความพึงพอใจในงานที่
ตนทํามากกวาผูชาย อาจจะเปนเพราะผูหญิงมีโอกาสนอยกวาและมีสถานภาพดอยกวา คนงานที่มี
การศึกษาสูงหรือดีกรีสูงจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาคนงานที่มีการศึกษาต่ํา 
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 2.  ความสามารถ (Ability) ความสามารถของแตละบุคคลทีมี่อยู ถาตรงกบัความตองการที่จะ
ใชในการทํางานแลวจะทําใหบุคคลนั้นมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาความสามารถที่มีอยูแตใช
ในการทํางานไมได 
 3.  ลักษณะบุคลกิภาพ (Personality Characteristics) ลกัษณะบุคลิกภาพของแตละบุคคล
น้ัน ก็เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง คนที่มีบุคลิกภาพที่เขมแขง็ มีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ ์มี
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) จะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาบุคคลที่มีแรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic Motivation) อาจจะกลาวไดวา ความพึงพอใจของบุคคลที่ทาํงานมีความ
คลายคลึงกับความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเลาเรียน บุคคลที่ทํางานจะทํางานอยางเต็มใจ 
เต็มความสามารถและมีความสุข ก็เพราะวา บุคคลเหลานั้นมีความพึงพอใจตอผูบริหารและงานที่ตน
กระทําอยู เชนเดียวกับนักเรียนที่ตองมีความพึงพอใจตอองคประกอบ และกระบวนการสอน 
(คุณสมบัติของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล) ของครูจึงจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูบรหิารและครูในโรงเรียนที่จะสรางความสุขในการ
เรียนใหกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรักและความกระตือรือรนในการเลาเรียน 
โดยการปรับปรุงองคประกอบและกระบวนการสอน (คุณสมบัติของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล) ของคร ูมีการยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนที่กระทําความดี มีมนุษย
สัมพันธที่ดี กับนักเรียน สงเสริมใหนักเรยีนมีความเจรญิกาวหนา การสรางสภาพแวดลอมเก่ียวกับ
อาคารสถานที่ไดเหมาะสม นาอยู เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟงและให
ความชวยเหลอืเม่ือนักเรียนมีปญหาทุกขรอน ปจจัยความพึงพอใจนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ ประการหนึ่งที่จะ
สงผลใหนักเรยีนประสบผลสําเร็จในการศึกษาเลาเรียนวิธีสรางความพึงพอใจในการเรียนมีการศึกษา
ในดานความสัมพันธเชิงเหตุและผล ระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการเรียน จุดที่นาสนใจจุดหนึ่งคือ
การสรางความพึงพอใจในการเรยีนใหแกเด็กทุกคนซึง่ในเรื่องนี้ มีผูใหแนวคิดไวหลายทาน ดังน้ี 
 สกินเนอร (วันทยา วงศศิลปะภิรมย. 2533: 9; อางอิงจาก Skinner. 1971: 1-63, 96-120) มี
ความเห็นวา การปรับพฤตกิรรมของคนไมอาจทําไดโดยเทคโนโลยทีางกายภาพและชวีภาพ 
(Physical and Biological Technology) เทานั้น แตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤตกิรรม ซ่ึงเขา
หมายถึงเสรีภาพ และความภาคภูมิ (Freedom and Dignity) จุดหมายปลายทางทีแ่ทจริงของ
การศึกษา คือ การทําใหคนมีความเปนตวัของตวัเอง (Autonomous Man) มีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตน เสรีภาพและความภาคภมิูเปนครรลองของการไปสูความเปนคนดงักลาวนั้น เสรีภาพ
ความหมายตรงขามกับการควบคุม แตเสรีภาพในความหมายของ สกินเนอร ไมไดหมายถึงความเปน
อิสระจากความควบคุมหรือความเปนอิสระจากสิ่งแวดลอมแตหมายถึง ความเปนอิสระจากการควบคุม
บางชนิดที่มีลกัษณะแข็งกราว (Aversive) คือไมไดหมายถึงการทําลายหรือหนีจากสิ่งแวดลอม แตเปน
การวิเคราะหและเปลี่ยนหรอืปรับรูปแบบใหม (Redesign) ใหแกสิ่งแวดลอมน้ัน โดยทําใหอํานาจการ
ควบคุมออนตัวลงจนบุคคลเกิดความรูสึกวาตนไมไดถกูควบคุมหรือตองแสดงพฤติกรรมใดๆ ที่
เน่ืองจากความกดดันภายนอกบางอยาง บุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับ (Credit) ในผลสําเร็จของ
การกระทําการเปนที่ยกยองยอมรับเปนความภาคภูมิ ความภาคภูมิเปนคุณคาของมนุษย แตการ
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กระทําที่ควรจะไดรับการยกยองยอมรับมากเทาไร จะตองเปนการกระทําที่ปลอดจากการบังคับ
(Force) หรือสิ่งควบคุม (Controlling Stimuli) ใดๆ มากเทานั้น น่ันคือสัดสวนปรมิาณของการยกยอง
ยอมรับที่ใหแกการกระทํา จะเปนสวนกลบักัน ความเดนหรือความสําคัญของสาเหตุที่จูงใจใหเขา
กระทํา สกินเนอรไดอางคํากลาวของจาง จาค รูซโซ (Jean – Jacques Rousseau) ที่แสดงความคิด
ในแนวเดียวกนัจากหนังสือ “เอมีล” (Emile) โดยใหขอคิดแกครูวา จงทําใหเด็กเกดิความเชื่อวา เขาอยู
ในความควบคุมของตัวเขาเอง แมวาผูควบคุมแทจริงคือครู ไมมีวิธกีารใดดีไปกวาการใหเขาไดแสดง
ดวยความรูสกึวา เขามีอิสระ เสรีภาพ ดวยวธิีน้ี คนจะมีกําลังใจดวยตนเอง ครูควรปลอยใหเด็กไดทํา
เฉพาะในสิ่งทีเ่ขาอยากทํา แตเขาควรจะอยากทําเฉพาะสิ่งที่ครูตองการใหเขาทําเทานั้น 
 แนวคิดของสกินเนอร สรุปไดวา เสรีภาพนําบุคคลไปสูความภาคภมิู และความภาคภูมิ
นําไปสูความเปนตัวของตนเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิด ตัดสินใจ การกระทํา และผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และนั่นคือเปาหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา สิ่งที่สกินเนอร
ตองการเนน คือ การปรับแกพฤติกรรมของคนตองแกดวยเทคโนโลยีของพฤติกรรมเทานั้นจึงจะสําเร็จ 
สวนการจะใชเทคโนโลยีของพฤติกรรมนีก้ับใคร อยางไรดวยวธิีไหน ถือเปนเรื่องของการตัดสินใจ ใช
ศาสตร ซ่ึงตองอาศัยภูมิปญญา (Wisdom) ของผูใชเทานั้น 
 บลูม (วันทยา วงศศลิปะภิรมย. 2533: 12; อางอิงจาก Bloom. 1976: 72-74) มีความเห็นวา 
ถาสามารถจัดใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองตองการ ก็นาจะคาดหวังไดแนนอนวานักเรียนทุก
คนไดเตรียมใจสําหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้น ดวยความกระตือรือรน พรอมทั้งความมั่นใจ เรา
สามารถสังเกตเห็นความแตกตางของความพรอมดานจิตใจไดชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนตอ
งานที่เปนวิชาบงัคับกับวิชาเลือกหรือจากสิ่งนอกโรงเรียนทีนักเรียนอยากเรียน เชน การขับรถยนต 
ดนตรีบางชนดิ เกม หรืออะไรบางอยางที่นักเรียนอาสาสมัครและตดัสินใจไดโดยเสรีในการเรียน การมี
ความกระตือรือรน มีความพึงพอใจและมีความสนใจเมื่อเริ่มเรียน จะทําใหนักเรียน เรียนไดเร็วและ
ประสพความสําเร็จสูงอยางไรก็ตาม บลูมเห็นวาวธิีน้ีคอนขางเปนอุดมคติที่จัดไดลาํบาก 
 
 4.3 องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจ 
 เบรนนารค (Barnard. 1996: 142-149) กลาววา ปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรู คือ 
 1.  สิ่งจูงใจเกี่ยวกับวตัถุประกอบดวยวัสดุอุปกรณ อาคาร สถานที่ เปนตน 
 2.  สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาสเชน โอกาสเกี่ยวกับการมีชื่อเสยีง ความเดน ความมีอํานาจ 
อิทธิพล 
 3.  สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพวัสดอุุปกรณ ความรวมมือ การไดรับบริการ ซ่ึงอาจจะไดโดยรูตัว
หรือไมรูตัว 
 4.  ความสามารถของครูผูสอน ที่จะทําใหความพึงพอใจแกบุคคล โดยเปดโอกาสใหเขาแสดง
อุดมคติโดยเสรี เพ่ือกอใหเกิดความภาคภูมิใจในฝมือ 
 5.  สิ่งจูงใจเกี่ยวกับเพ่ือนรวมงาน การมีสัมพันธฉันมิตรกบับุคคลภายในหอง ความผูกพัน
กับสถาบันและการมีสวนรวมกับกิจกรรมในโรงเรียน 
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 4.4 การวัดความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไมน้ันขึ้นอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบกับระดับ
ความรูสึกของนักเรียน ดังน้ันในการวัดความพึงพอใจในการเรียนรู กระทําไดหลายวธิีตอไปน้ี 
(สาโรจน ไสยสมบัติ. 2534: 39) 
 1.  การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชมากอยางแพรหลายวธิีหน่ึง 
 2.  การสัมภาษณ ซ่ึงเปนวิธีทีต่องอาศัยเทคนคิ และความชาํนาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะ
จูงใจใหผูตอบคําถามตามขอเท็จจริง 
 3.  การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้งกอนการปฏิบัตกิิจกรรม ขณะปฏิบตัิกิจกรรมและ
หลังการปฏิบตัิกิจกรรม 
 จะเห็นไดวา การวัดความพึงพอใจในการเรียนรูสามารถที่จะวัดไดหลายวธิีทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ความ สะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมาย หรือเปาหมายของการวัดดวยจึงจะสงผลใหการ
วัดนั้นมีประสทิธิภาพนาเชือ่ถือ 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ฉัตรสุดา เธียรปรีชา (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมในบรรยากาศที่มีเสียงดนตรีประกอบ กับเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรม
แบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง ที่มีอายุระหวาง 4 – 5 ป 
ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2536 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน โดยการสุมอยางงายและทํา
การคัดเลือกกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมในบรรยากาศที่มีเสียงดนตรีประกอบและกลุมควบคมุไดรับ
การจัดกิจกรรมแบบปกติ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม ในบรรยากาศที่มีเสียงดนตรีประกอบแตกตาง
จากเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 รองเนือง ศุขสมิต ิ(2537: 47) ไดศึกษาผลของการใชเพลงเสริมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวานักเรยีนที่สอนโดยใช
เพลงเสริมมีผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนที่สอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 ศศธิร ปรือทอง (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเปรยีบเทียบผลของการฟงเพลงบรรเลงไทย
เดิม เพลงไทยบรรเลงจังหวะเรว็กอนเร่ิมตนบทเรยีนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และความคิดสรางสรรคทางวทิยาศาสตร พบวานักเรียนที่ฟงเพลงบรรเลงไทย
เดิม เพลงไทยบรรเลงจังหวะเรว็กับนักเรียนที่ไมฟงเพลง มีผลสัมฤทธิท์างดานทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานแตกตางกันและเม่ือเปรียบเทียบ ทีละคูพบวาเพลงบรรเลงไทยเดิมกับไมฟง
เพลงแตกตางกัน เพลงไทยบรรเลงจังหวะเร็วกบัไมฟงเพลงไมแตกตางกัน 
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 เกศศจี สุขุมาภัย (2540: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องผลของเสียงดนตรีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาศลิปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วิชาศลิปศึกษาประกอบเสียงดนตรีของเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยาง คอื นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 90 คน จากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบรีุ ปการศึกษา 2540 
โดยแบงกลุมทดลองเปนสามกลุม กลุมแรกใชดนตรีคลาสสิค กลุมที่สองใชดนตรีสากลยอดนิยมแหงป 
และกลุมสุดทายไมใชดนตรีประกอบ ประเมินผลดวยแบบทดสอบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
แบบสอบถามความชอบทางการเรียน ผลการวิจัยพบวามีความแตกตางของผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของทั้งสามกลุมที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ .05 โดยกลุมแรกมีคะแนนสูงสุดตามมาดวยกลุมที่สองและ
กลุมควบคุม และพบความแตกตางทางความชอบในการเรียน คือ นักเรียนชอบเรียนแบบกลุมที่สอง
มากกวากลุมแรกและกลุมควบคุม สวนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ .05 เชนกนั โดยที่กลุมที่สองมีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิเ์พ่ิมขึน้สูงสุด สวนกลุมแรกและกลุมควบคุมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิเ์พ่ิมขึ้นนอย 
 จงลักษณ ชางปลื้ม (2541: 96-98) ไดศกึษาเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรค และ
ความสามารถการวาดภาพจากกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปที่ 2 พบวา นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟง
นิทาน มีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคจากการทดสอบหลังการทดลอง ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 12 และ
ครั้งที่ 18 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของแตละครั้งพบวา การทดสอบหลังการทดลองครั้งที่ 18 สูงกวาครั้งที่ 12 ครั้งที่ 6 และ 
ครั้งที่12 สูงกวาที่ 6 ดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และยังพบอีกวา นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 
2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทาน มีความสามารถในการวาดภาพ 
จากการทดสอบหลังการทดลองครั้งที่ 6 ครั้งที่ 12 และครั้งที่ 18 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของแตละครั้ง พบวา การทดสอบหลังการ
ทดลองครั้งที่ 18 สูงกวาครัง้ที่ 12 และครัง้ที่ 6 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการทดสอบ
หลังการทดลองครั้งที่ 12 สูงกวาครั้งที่ 6 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 วราภรณ วราธิพร (2543: 47) ไดศึกษาการใชเพลงประกอบการสอนกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โปรแกรมสองภาษา พบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช
เพลงประกอบการสอนเพิ่มขึ้นรอยละ 18.6 ความสามารถดานการฟงและพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 24 
 กีรติ ศรีสุชาต ิ(2544: บทคดัยอ) ศึกษาเรื่องผลการสอนวาดภาพระบายสีดวยเทคนิค
กระบวนการกลุมที่มีตอผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5กรุงเทพมหานคร  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการสอนวาดภาพระบายสดีวยเทคนคิกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนวาดภาพระบายส ี
จากการทดลองพบวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียนดานเนื้อหาความรู ดานทักษะการวาดภาพระบายสีและ
ทัศนคติในการวาดภาพระบายสีดวยเทคนิคกระบวนการกลุมกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .05 พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑดี 
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 ปรียาภรณ โพธิบัณฑติ (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องผลของการสอนวาดภาพ ระบายสีโดย
ใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาผลการสอนวาดภาพระบายสีโดยใชเทคนิคหมวกหกใบที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศลิปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศกึษา ปที่ 5 โดยการเปรียบเทียบ
การทดลองกอนเรียนและหลังเรียน ผลการทดลองพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานพุทธพิสัยสูงขึน้หลัง
เรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และแสดงทักษะการทํางานในแตละพฤติกรรมตามเกณฑทีก่ําหนด 
รอยละ 70 คาเฉลี่ยของคะแนนการวาดภาพระบายสีของนักเรียนสูงขึ้น เทคนิคหมวกความคิดหกใบ
สงเสริมความสามารถในการคิดของนักเรียนใหเขาใจเนื้อหาชัดเจนและงายขึ้น เพลิดเพลิน ยอมรับ
ความคิดเห็นผูอ่ืนและเชื่อม่ันในตนเอง 
 จเร สําอางค (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชเสียงดนตรีประกอบการสอนวชิาศิลปะที่มี
ตอความคิดสรางสรรคและความสามารถในการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร จํานวน 90 คน 
โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรกจะไดรับบรรยากาศใหมีเสียงดนตรีคลาสสิกประกอบ กลุมที่สองจะ
ไดบรรยากาศที่มีเสียงดนตรีแจสประกอบ และกลุมทีส่ามเปนกลุมควบคุมจะไมมีเสียงดนตรีประกอบ 
ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับบรรยากาศของเสียงดนตรีประเภทคลาสสิค และประเภทแจส มีคะแนน
ดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และพบความแตกตางกันของทั้ง 
3 กลุม โดยกลุมที่ไดรับบรรยากาศของเสียงดนตรีประเภทคลาสสิคมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.05 ในดานความสามารถในการวาดภาพ ผลการวิจัย
พบวา กลุม 3 กลุมมีคะแนนดานความสามารถในการวาดภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 
.05 แตไมพบความแตกตางกันของทั้ง 3 กลุม เม่ือนํามาหาคาความสัมพันธระหวางความคิด
สรางสรรคกับความสามารถในการวาดภาพ พบวามีเพียงกลุมที่ไดรับบรรยากาศของเสียงดนตรี
ประเภทแจสเทานั้นที่พบความสัมพันธกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 สุวรรณา กอนทอง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคดิสรางสรรคและเปรียบเทยีบความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสยีงดนตรีคลาสสิคกับเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป 
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลที่ 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนจินดารัตน อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย แบงเปนกลุมทดลอง 15 คน กลุมควบคุม 15 คน กลุม
ควบคุม 15 คน กลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิค และกลุมควบคุม
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 20 – 30 นาที 
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิค และเดก็
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติ มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 และ เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปะประกอบเสยีงดนตรีคลาสสิค และเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติ มีความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 
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 ณัฏฐกาญจน อนันทราวัน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเรยีนการสอนศิลปะโดยใช
ดนตรีคลาสสกิที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนศิลปะของนักเรียนชวงอายุ 9 – 11 ป กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คอื นักเรียนที่มีอายุ 9 – 11 ป โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย ในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 
2550 จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนศิลปะโดยใชดนตรีคลาสสิก
ของนักเรียนชวงอายุ 9 – 11 ป กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นภายหลังการเรียนศิลปะโดยใชดนตรีคลาสสกิ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพระบายสีโดยใชดนตรีคลาสสิกของนักเรียนชวงอายุ 9 – 11 ป กอนเรียน
และหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นภายหลังการเรียนศิลปะโดยใชดนตรีคลาสสกิ 
 สุกรี เจริญสุข (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ดนตรีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมอง เพ่ือทดสอบ
วาดนตรีมีผลตอจิตใจ โดยเลือกใชเพลงพ้ืนบานในภูมิภาคตางๆ 7 เพลง บทเพลงไทยโบราณ 7 เพลง
บทเพลงในราชสํานัก 7 เพลง และบทเพลงพระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 10 เพลง 
ซ่ึงบทเพลงเหลานี้นํามาเรียบเรียงเสียงประสานใหมแบบดนตรีคลาสสิกตะวันตกและบรรเลงดวย
เครื่องดนตรีตะวันตกโดยวงซิมโฟนี มาใชในการวิจัยทดลองหาความสัมพันธระหวางเพลงกับ
ความรูสึก โดยวัดจังหวะของการเตนของหัวใจกับเสียงดนตรี ตั้งแตการฟงเพลง การรองเพลง และ
การเปาแซกโซโฟน ดวยเครื่องวัดความถีข่องการเตนหัวใจ ผลจากการทดลองพบวา เพลงที่ฟง   
เพลงที่รอง ดนตรีที่เลนและจิตใจของผูเลน มีความสัมพันธกัน เสียงดนตรีมีอิทธิพลตอรางกาย จิตใจ 
และสมอง เม่ือฟงเสียงดนตรีที่ดีจะทําใหเสนประสาทขยายตวั และสมองถูกกระตุนใหตื่นตวั 
 นันทัชพร จิรขจรชัย (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเพลงไทยเดิม ซ่ึงทําการศึกษากับกลุมตวัอยาง นักเรียนชายและ
หญิงชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2550 จํานวน 15 คน จากเด็กจํานวน 27 
คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม มี
ความคิดสรางสรรคทั้งภาพรวมและรายดาน หลังจัดกิจกรรมสงูกวากอนจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญ
ของสถิติที่ระดับ P < .01 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคทั้งภาพรวมและรายดานสูงขึ้นกวากอนไดรับกิจกรรมอยาง
ชัดเจน 
 
 5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 เซเวน (Savan. 1999: 138-146) ไดศึกษาเรื่องผลของเพลงประกอบการศึกษา ซ่ึงไดทดลอง
กับเด็กชาย 10 คนที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนเด็กที่มีความรุนแรงทางพฤติกรรมและอารมณ โดยใช
เทปเสียงของ Mozart orchestral ประกอบภายใตเง่ือนไขที่กระตุนภาวะความดันเลือด อุณหภูมิ 
รางกายและอัตราการเตนของชีพจร ผลการศึกษาพบวา การถูกกระตุนของเสียงมีผลตอการสันดาป
ของรางกายและเอนไซมในการผลิตฮอรโมนใหลดลง Mozartian ไปกระตุนการผลิตของสารเคมีใน
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รางกาย ซ่ึงสิ่งน้ีไปเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูเรียน ลดความขัดของใจ และลดความรุนแรงลง
ได 
 เวลล และคนอื่นๆ (Well; & others. 1991) ไดศึกษาเกี่ยวกับดนตรทีี่นิยม Popular Music) 
ที่มีตออารมณของเด็กวัยรุน จากการติดตามผลหลังการศึกษาในเรื่องของสื่อทางดนตรี เม่ือเร็วๆ น้ี
พบวา ดนตรีน้ันจัดเปนสื่อสารมวลชนทีมี่พลังอยางมาก ที่กระทบโดยตรงตออารมณ (ความตืน่เตน 
ความสุข ความรัก) ในเด็กมัธยมปลาย และพบวาผูหญิงคอนขางมากจะมกีารเชื่อมโยงอารมณกับ
ดนตรีและใชดนตรีเพ่ือในการจัดการอารมณ 
 ลีวิดิน (Levitin. 2000) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Me Gill และอดีตผูเชี่ยวชาญทางดนตรี 
ไดสํารวจระบบความซับซอนของสมองจากกระบวนการทางดนตรีและตั้งสมมตฐิานวาเพลงอาจจะ
เกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษย การปรับตวัขั้นพ้ืนฐานของชีวติ ผลการสํารวจพบวา ดนตรีแทรก
ซึมอยูในทุกๆ วันของชีวติ แมบางทีอาจไมแสดงออกอยางชัดเจน เชน เพลงจากเสียงคลื่นกระทบ
ชายหาด , เสียงรองของนกนางนวล ซ่ึงเสียงเหลานี้กระตุนการทาํงานของออกซิเจนใหสูบฉีดไปหลอ
เลี้ยงเซลตางๆ ของรางกาย สรุปผลของการวิจัยพบวา เพลงหรือเสียงดนตรีมีอิทธิพลตอความสัมพันธ
ของประสบการณ ความคิด และสมองของมนุษย 
 ฮอลแลม และก็อดวิน.  (Hallam; & Godwin.  2000) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการใช
เพลงประกอบที่มีตอการแสดงออกทางการเขียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล ฮอลแลม 
ไดศึกษากับเด็กอายุ 10 – 11 ป จํานวน 54 คน นักเรียนไดรับคําสั่งใหเขียนเร่ืองราวที่ตื่นเตนขณะฟง
เพลงประกอบที่เงียบสงบหลังจากนั้นก็ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเขาใจ ผลของการวิจัยพบวาเด็ก
มีความสับสนเขียนเร่ืองราวที่เหลวไหล สภาวะจิตไมน่ิงแตเม่ือเปดเพลงที่ตื่นเตนใหสอดคลองกับ
เรื่องราวงานเขียนที่ตื่นเตน เด็กจะเขียนไดดีกวา เด็กมีการถายทอดอารมณที่ตื่นเตนสัมพันธกนักับ
เพลงที่เปด ดังน้ันผลการวจัิยจึงสรุปไดวา เสียงเพลงประกอบมีความสัมพันธและอิทธิพลตอการเขียน
เรื่องราวของเด็ก 
 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของจะเห็นไดวาเสียงดนตรมีีความสาํคัญยิ่ง ชวยพัฒนาดาน
ความคิดสรางสรรค สติปญญา รางกายและอารมณของเด็ก ใหสามารถนํามาประยกุตใชในการเรียน
การสอนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูและการกลาแสดงออกอยางอิสระ ในการวาดภาพระบายสี 
โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีพัฒนาการทางดานการวาดภาพที่ลดลง ดังน้ันจึงทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง เพลงคลาสสคิ เขามาเปนสื่อและเปนสิ่งเราใน 
การเรียนการสอน เพ่ือจะไดทราบวาการใชเพลงประกอบการสอนวชิาศลิปะ ผูเรยีนจะมีความสามารถ
แสดงถึงเนื้อหา การจัดภาพ การถายทอดภาพ การใชสี และผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และ
อารมณเพลง เปนอยางไร มีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพ่ือนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะของเด็กและสามารถนําไปใชกับวิชาอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลงานภาพวาดระบายสี และความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงประกอบการสอน  ซ่ึงผูวิจัยได  ดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5.  วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  การกําหนดประชากรและการกลุมตัวอยาง 
 1.1  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 
2552ของโรงเรียนวัดดอกไม สํานักงานเขตยานนาวา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี 4 หองเรียน โดย
แตละหองเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบคละเด็กเกง ปานกลางและเด็กออนทุกหองเรียน 
จํานวน 120 คน  
 2. กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4     
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดดอกไม  สํานักงานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดจาก
การที่ผูวิจัยไดทําการสุมตวัอยางอยางงาย (Simple  Random  Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 
หองเรียน จาก 4 หองเรียนจํานวน  30  คน เปนกลุมตัวอยาง 
  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การสอนวิชาศิลปะโดยใชเพลงประกอบการ
สอน 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  
  2.1 ผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอน 
  2.2 ความพึงพอใจในการเรียน 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ประกอบดวย 
 1.  แผนการสอนวิชาศลิปะโดยใชเพลงประกอบการสอน ชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 4  
 2.  แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสขีองนักเรียน  มีดวยกัน  5  ประเด็น  ดังน้ี 
  2.1 เน้ือหา 
   2.1.1 เกี่ยวกับธรรมชาติ 
   2.1.2 เกี่ยวกับมนุษยสราง 
   2.1.3 เกี่ยวกับมนุษยและความสัมพันธของมนุษยในสังคม 
   2.1.4 เกี่ยวกับความชื่อและความศรัทธา 
   2.1.5 เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   2.1.6 จากจินตนาการ 
  2.2 การจัดภาพ 
   2.2.1  ความสมดุล 
     -  ความสมดุลจากแกนกลาง 
    -  ความสมดุลจากความรูสึก 
   2.2.2 การเนน 
    -  การเนนดวยสี 
    -  การเนนดวยขนาด 
    -  การเนนดวยการตกแตง 

    - การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง 
  3.3 การถายทอดภาพ 
   3.3.1 การถายทอดภาพเลียนแบบของจริง 
   3.3.2 การถายทอดภาพเปลี่ยนแปลงรูปทรง 
   3.3.3 การถายทอดภาพตามความรูสึก 
  3.4 การใชส ี
   3.4.1 ระบายสีตามแบบของจริง 
   3.4.2 ระบายสีตามความรูสึก 
   3.4.3 ระบายสีที่รุนแรง 
   3.4.4 การใชสีกลมกลืนตามวงสี 
   3.4.5 การใชสีตัดกันตามวงสี 
  3.5 ผลงานสะทอนถึงจังหวะ  ทํานอง และอารมณเพลง 
   3.5.1 ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน 

   3.5.2 ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
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   3.5.3 ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาศลิปะโดยใชเพลง
ประกอบการสอน 
 

3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางและหาคุณภาพของแผนการสอน แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสี  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาศลิปะโดยใชเพลงประกอบการสอน 
 
 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางเครื่องมือ 
   1. เพ่ือสรางแผนการสอนวิชาศิลปะ แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสีของนักเรียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาศลิปะโดยใชเพลงประกอบการสอน 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของแบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสี  ในดานเนื้อหา การจัดภาพ  
การถายทอดภาพ  การใชสี  และผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
 3. เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะ
โดยใชเพลงประกอบการสอน  ในดานความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน 
 
 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนการสอนวิชาศลิปะโดยใชเพลง
ประกอบการสอน  
  1.  ศึกษาทฤษฎี  และเอกสารของกลุมสารการเรียนรูศิลปะ ชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่  4 ในเรื่องจุดประสงครายวิชา  คําอธิบายรายวิชา  และขอบเขตของเนื้อหา 
  2. วิเคราะหเน้ือหาออกเปนหมวดหมูตางๆ และคัดเลือกเนื้อหาออกเปน 3 แผน  การสอนที่
เหมาะสมตอการสรางเปนบทเรียน โดยพิจารณาจากบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชาศลิปะ  ชวงชั้นที่ 
2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4  ลักษณะเนื้อหา และ สาระการเรียนรู ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
    2.1 ชื่อกิจกรรม 
    2.2 สาระสําคัญ 
    2.3 จุดประสงคการเรียนรู 
    2.4 สาระการเรียนรู  
     2.5 วิธีดําเนินกิจกรรม 
    2.6 ขอเสนอแนะ 
    2.7 สื่อการเรียนการสอน 
    2.8 การวัดผลและการประเมินผล  
 3. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม  กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนให
ครอบคลุมกับเนื้อหา 
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 4. คัดเลือกเพลงบรรเลงมา  3  ประเภทไดแก  เพลงไทยเดิม  เพลงลูกทุง  เพลงคลาสสิค  
ที่จะนํามาเปนสื่อในการประกอบการเรียนการการสอน   
  5. นําเนื้อหาที่ไดมาวิเคราะหและสรางแผนการสอน  โดยแผนการสอนแตละแผนใชเวลา 1  
ชั่วโมง   
   6. นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา วาแตละแผนการสอนมีความตรงตามจุดประสงคของเนื้อหาหรือไม   
จากนั้นนําคาการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Congruence) 
โดยใชวธิีของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2543) เทากับ 0.91–1.00 
จากนั้นนําขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข 
 ผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ ซ่ึงมีประสบการณทางดานการสอนเปนอยางมาก  
จํานวน 5 ทาน  ประกอบดวย   
 1) ผศ.ดร.เลิศศิริร  บวรกิตติ   
  สาขาทัศนศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 2) ผศ.สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง  
  สาขาจินตทัศน คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 3) รศ.เกริก  ยุนพันธ   
  สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 4) อาจารยสุชาติ  ทองสิมา   
  สาขาทัศนศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 5) นายสมบูรณ  คํามามูล   
  ตําแหนงครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ดานทัศนศิลป)  โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ)   
  สํานักงานเขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 
   โดยการสมัภาษณเพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการตางๆ ในการจัดทําแผนการสอน
เครื่องมือการวิจัย  และคัดเลือกผลงานของนักเรียน 
 
 7.  นําแผนการสอนวิชาศลิปะโดยใชเพลงประกอบมาปรับปรุงแกไขตามขอ 3 แลวไป 
ทดลอง (Try Out) กับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเวลา 1 สัปดาห  ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2552  ในโรงเรียนวัดดอกไม  สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุง
ขอบกพรองในเรื่องตาง ๆ โดยสรางแบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอน
ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นใหมีความสอดคลองและครอบคลุมกับเน้ือหา  และนําผลมาตรวจสอบเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ดูความเหมาะสม
ของเนื้อหาของแบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอน จากนั้นนําผลที่ไดไป
ปรับปรุงแกไข 
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 8. นําแผนการสอนวิชาศลิปะโดยใชเพลงประกอบการสอน ที่ปรับปรุงใหเหมาะสมแลวไป
สรางเปนเครือ่งมือฉบับสมบูรณ  แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตวัอยาง 
 
 การสรางและการหาคุณภาพ  แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลง
ประกอบการสอน มีวิธีดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
   1.  ศึกษาเอกสารตําราและทฤษฎีเกี่ยวกบัการสรางแบบสงัเกตผลงานภาพวาดระบายสี 
   2.  สรางแบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสี  โดยสรางขอคําถามใหครอบคลุม 
กับประเด็นทีต่องการวัดทั้ง 5 ประเด็น คือ  ดานเนื้อหา  การจัดภาพ  การถายทอดภาพ  การใชส ีและ
ผลงานสะทอนถึงจังหวะ  ทํานอง และอารมณเพลง 
   3. นําแบบสังเกตที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิง
เน้ือหา (IOC:  Index  of  Congruence)  โดยใชวิธีของโรวิเนลลี  และแฮมเบิลตนั (ลวน สายยศ;  
และอังคณา  สายยศ.  2539)  เทากับ  0.91–1.00  จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ 
 4. นําแบบสังเกตที่ไดรับการแกไขแลว ไปทดลองใชกบักลุมตวัอยางที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ
ประชากรกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาจํานวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความบกพรองของภาษา  
ความถูกตองและความชัดเจนเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง  โดยเครื่องมือในการวิจัยไดขอคาํถาม
ทั้งหมด 5  ประเด็น  แบงเปนดานเนื้อหา 6 ขอ  การจัดภาพ  6  ขอ  การถายทอดภาพ 3 ขอ การใชสี 
5 ขอ  และผลงานสะทอนถงึจังหวะ  ทํานอง และอารมณเพลง  3 ขอ 
 
 การสรางและการหาคุณภาพ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการ
เรียนวชิาศิลปะโดยใชเพลงประกอบการสอน มีวธีิดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
   1.  ศึกษาเอกสาร ตําราและทฤษฎี เกี่ยวกบัการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   2.  สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3  ระดับ  (Rating Scale)  โดยสรางขอ
คําถามจํานวน 5 ขอ พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจจากแวนแกว พนภัย (2549: 83 – 84) 
เกณฑการใหคะแนน 
  ถาเลือกตอบ   พึงพอใจระดับมาก  ให 3 คะแนน 
     พึงพอใจระดับปานกลาง ให 2 คะแนน 
     พึงพอใจระดับนอย  ให 1 คะแนน 
  การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจ  เพ่ือใหทราบความพึง
พอใจของนักเรียนมีเกณฑการประเมินผลดังน้ี 
  2.41 – 3.00  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับมาก 
  1.71 – 2.40  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  1.00 – 1.70  หมายความวา  มีความพึงพอใจระดับนอย 
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  3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเหมาะสม
ของขอคําถามและความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (IOC:  Index  of  Congruence)  โดยใชวธิีของโรวิเนลลี  
และแฮมเบิลตนั (ลวน สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2539)  เทากับ  0.91–1.00  จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกับประชากรกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษาจํานวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความบกพรองของ
ภาษา  ความถูกตองและความชัดเจนแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นเพ่ือนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางจริง  โดยเครื่องมือในการวิจัยไดขอคําถามทั้งหมด  5 ขอ  
 5. นําผลการตรวจใหคะแนนมาหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธสีัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2541: 171-172) และ
จัดทําแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนฉบบัสมบูรณ  จํานวน 5 ขอ  แลวนําไปเกบ็ขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง 
 

4. ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลง
ประกอบการสอนทั้งหมด  5 ประเด็น คือ ดานเนื้อหา  การจัดภาพ  การถายทอดภาพ การใชสี  และ
ผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนวิชาศิลปะโดยใชเพลงประกอบการสอน จํานวน 5 ขอ  เปนแบบชนิดมาตราสวนประมาณคา 
3 ระดับ  
 

5. วิธดีําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One 
Group Design  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรยีนถึงวิธีการเรียน บทบาทของนักเรียน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และวิธีการวัดและประเมินผล 
 2.  นําแผนการสอนวิชาศลิปะเกี่ยวกับภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม  เพลงลูกทุง  
และเพลงคลาสสิค ประกอบการสอนไปดําเนินการทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 สปัดาห  สัปดาหละ 1 
ชั่วโมง 
 3. นําผลงานภาพวาดระบายสีจํานวน  90  ภาพมาวิเคราะหโดยใชแบบสังเกตผลงาน
ภาพวาดระบายสีทั้ง 5 ประเด็น  คือ  ดานเนื้อหา  การจัดภาพ  การถายทอดภาพ  การใชสี  และและ
ผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง มาจัดกลุมและวเิคราะหหาคารอยละ 
 4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะโดยใชเพลง
ประกอบการสอน  ไปทดลองใชกับนักเรยีนหลังการเรยีนรู  
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 5. นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรยีนวิชาศิลปะโดยใช
เพลงประกอบการสอน มาวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงและความเชือ่ม่ัน 
 6. รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อนํามาศึกษาวเิคราะหโดยใชเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสม  แลวจึงสรุปผลโดยการหาคาทางสถติิและนําเสนอในรูปแบบของตาราง  
พรอมทั้งอภิปรายผล 
 

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล 
 1. คาเฉลี่ย  (Mean)  คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 35) 
 

    XX = 
N
∑  

 
  เม่ือ Χ  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    ΣX แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     Ν  แทน  จํานวนนักเรียน 
 
 2. คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 
35) 

 

    
2 2n x  - ( x)S.D. =  

n (n -1)
∑ ∑  

 
  เม่ือ S.D.  แทน  คาความเบี่ยงเบน 
   Ν  แทน  จํานวนคะแนนทั้งหมด 
   (Σx)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   Σx2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
 
 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1. หาคาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  โดยคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ซ่ึงคํานวณจากสูตร  ดังน้ีคือ  (ลวน สายยศ;  และอังคณา สายยศ.  2543) 
 

    RIOC = 
N
∑  
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  เม่ือ IOC แทน  คาดัชนีความสอดคลองที่บงชี้ความเที่ยงตรงเชงิพินิจ 
   ΣR แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
   Ν  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   
 2. หาคาสถิติรอยละ  ซ่ึงคํานวณจากสูตร  ดังน้ีคือ  
 
 จํานวนคําตอบของขอมูลตามประเด็นทีศ่ึกษา  
 

คารอยละ  = 
จํานวนประชากรที่ศึกษา 

X 100 
 

 
 3. หาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  คํานวณโดยใชสตูร 
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach)  (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2543: 171-172) 
 

    
2
i

2
t

Sn = 1
n - 1 S

α
⎛ ⎞∑
−⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
  เม่ือ α แทน  คาสัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 
     n  แทน  จํานวนขอของเครื่องมือ 
   si

2 แทน  คาความแปรปรวนเปนรายขอ 
   st

2 แทน  คาความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิเคราะหขอมูลจากผลงานการวาดภาพระบายสี และความพึงพอใจโดยใชเพลง
ไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสคิ ประกอบการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดย
ศึกษาการแสดงออกทางการวาดภาพระบายสีจากผลงานของนักเรียน 5 ประเด็น ดังน้ี 
 1. เน้ือหา 
  1.1 เกี่ยวกับธรรมชาติ 
  1.2 เกี่ยวกับมนุษยสราง 
  1.3 เกี่ยวกับมนุษยและความสัมพันธของมนุษยในสังคม 
  1.4 เกี่ยวกับความชื่อและความศรัทธา 
  1.5 เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  1.6 จากจินตนาการ 
 2. การจัดภาพ 
  2.1  ความสมดุล 
   2.1.1 ความสมดุลจากแกนกลาง 
   2.1.2 ความสมดุลจากความรูสึก 
  2.2  การเนน 
   2.2.1 การเนนดวยสี 
   2.2.2 การเนนดวยขนาด 
   2.2.3 การเนนดวยการตกแตง 

   2.2.4 การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง 
 3. การถายทอดภาพ 
  3.1 การถายทอดภาพเลียนแบบของจริง 
  3.2 การถายทอดภาพเปลี่ยนแปลงรูปทรง 
  3.3 การถายทอดภาพตามความรูสึก 
 4. การใชสี 
  4.1 ระบายสีตามแบบของจริง 
  4.2 ระบายสีตามความรูสึก 
  4.3 ระบายสีที่รุนแรง 
  4.4 การใชสีกลมกลืนตามวงสี 
  4.5 การใชสีตัดกันตามวงสี 
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 5.  ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนอง และอารมณเพลง 
  5.1 ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน 
  5.2 ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะทํานองและอารมณเพลง 
  5.3 ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 
 การศึกษาความพึงพอใจในการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอนโดยใช 
คําถามจํานวน 5 คําถาม 
 

1. ดานเนื้อหา 
 
ตาราง 2 ผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม “เพลงคลื่นกระทบฝง” ประกอบการสอนของ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน มีเน้ือหาและเหตุผลที่วาดดังน้ี 
 

นักเรียน 
คนที่ 

เน้ือหา เหตุผลทีว่าด 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 

 

ปาไมที่มีลําน้าํไหลผาน 
การแขงเรือยาว 
การบวชนาค 
ธรรมชาติมีตนไม ลําธาร ปู ปลา 
 
การเวียนเทียน 
ธรรมชาติปาเขา สัตวปา 
 
มวยไทย 
บานทรงไทย  
 
การแตงงาน 
การแสดงลิเก 
งานศพ 
ธรรมชาติ ดอกไม แมลง รุงกินนํ้า 
โบสถ เจดีย 

ฟงเพลงแลวนึกถึงธรรมชาต ิ
ฟงเพลงแลวนึกถึงประเพณีแขงเรือ 
ฟงเพลงแลวนึกถึงการบวชนาค 
ฟงเพลงไทยเดิมแลวมีความสุขเหมือน
เห็นธรรมชาตทิี่ไดไปเที่ยวมา 
ฟงเพลงแลวนึกถึงภาพการเวียนเทียน 
ธรรมชาติเปนสิ่งสวยงามจาก
ประสบการณที่เคยไปเที่ยวมา 
ฟงเพลงไทยเดิมนึกถึงกีฬาไทย 
ฟงเพลงไทยเดิมแลวนึกถึงสิ่งกอสราง 
แบบไทย ๆ 
ฟงเพลงแลวนึกถึงงานแตงงาน 
เคยดูลิเกเขาใชดนตรีไทยบรรเลง 
เพลงไทยเดิมบางเพลงใชในงานศพ 
ฟงเพลงแลวนึกถึงธรรมชาติที่สวยงาม 
ฟงเพลงไทยเดิมแลวนึกถึงสิ่งกอสราง
แบบไทย ๆ 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

นักเรียน 
คนที่ 

เน้ือหา เหตุผลทีว่าด 

14 
15 
 

16 
 

17 
18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
 

28 
29 
30 

 

ภาพคนเหาะได 
การทําบุญใสบาตรพระตอนเชา 
 
ไปเที่ยวทะเล 
 
การเลนคอมพิวเตอร 
ธรรมชาติ นํ้าตก ภูเขา นกบิน 
 
รําไทย 
 
ไหวแม 
 
ลอยกระทง 
 
ทุงนา 
ใชเสนสีตามเสียงเพลง 
น่ังสมาธิ 
การบรรเลงดนตรีไทย 
การใชเสนสีตามเสียงเพลง 
การละเลนของเด็ก งูกินหาง  
ขี่มากานกลวย 
ภาพใตทะเลมงูี ปลา ปะการัง 
การทําบุญตักบาตร 
ทุงนามีตนขาวเขียวขจี มีลาํคลอง 

ฟงเพลงแลวไดอารมณเพอฝน 
ฟงเพลงไทยเดิมแลวนึกถึงบรรยากาศ
การทําบุญ 
ฟงเพลงนี้แลวไดอารมณเหมือนเห็นคลื่น
ในทะเล 
ชอบเรียนคอมพิวเตอรที่โรงเรียน 
ฟงเพลงแลวมีอารมณเบิกบานเหมือนอยู
ทามกลางธรรมชาต ิ
ฟงเพลงไทยเดิมแลวนึกถึงรําไทย เพราะ
ที่โรงเรียนมีการรําบอย ๆ 
ไปรวมงานวันแมที่โรงเรียนและมีดนตรี
ไทยประกอบ 
ฟงเพลงไทยแลวมีความสุขเหมือนไปงาน
ลอยกระทง 
ฟงเพลงแลวนึกถึงชนบท 
วาดภาพตามอารมณเพลง 
ครูใหฝกนั่งสมาธิบอย ๆ 
ที่โรงเรียนมีการซอมดนตรีไทยเปนประจํา 
วาดภาพตามทํานองเพลง 
ฟงเพลงแลวนึกถึงการละเลนของเด็กไทย 
 
ฟงเพลงแลวนึกถึงธรรมชาติใตทะเล 
ฟงเพลงไทยเดิมแลวนึกถึงวัฒนธรรมไทย 
ชอบบรรยากาศในชนบท 
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ตาราง 3 ผลการศึกษาเนื้อหาผลงานจากการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม “เพลงคลื่น 
     กระทบฝง” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 
 

เน้ือหา จํานวนภาพ รอยละ 
เกี่ยวกับธรรมชาติ 9 30 
เกี่ยวกับมนุษยสราง 2 6.67 
เกี่ยวกับมนุษยและความสัมพันธของมนุษยในสังคม 7 23.33 
เกี่ยวกับความชื่อและความศรัทธา 8 26.67 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 3.33 
จากจินตนาการ 3 10 

รวม 30 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน เม่ือฟงเพลงไทยเดิม 
“เพลงคลื่นกระทบฝง” ประกอบการสอน นักเรียนวาดภาพที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติ มากที่สุดรอย
ละ 30 รองลงมาเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ และความศรทัธารอยละ 26.67 มีเน้ือหาเกี่ยวกับมนษุยและ
ความสัมพันธของมนุษยในสังคมรอยละ 23.33 มีเน้ือหาจากจินตนาการรอยละ 10 เน้ือหาเกี่ยวกับ
มนุษยสรางรอยละ 6.67 มีเน้ือหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยที่สุด รอยละ 3.33  
 
 

              

ภาพประกอบ 5 ผลงานนักเรียนคนที่ 6              ภาพประกอบ 6 ผลงานนักเรียนคนที่ 29 
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ตาราง 4 ผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงลูกทุง “เพลงฮักสาวขอนแกน” ประกอบการสอนของ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน มีเน้ือหาและเหตุผลที่วาดดังน้ี 
 

นักเรียน
คนที่ 

เน้ือหา เหตุผลทีว่าด 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
 

10 
11 

 
12 
13 
 

14 
15 
 

16 
17 
18 
19 
20 
 

ภาพตึก รถไฟฟา ทางดวน 
การใชเสนและสีตามจังหวะเสียงเพลง 
 
ชุมชน บานเรือน รานคา 
เสน สี 
ชนบท ทุงนา ควาย กองฟาง 
การแขงขันวายน้ํา 
 
ครอบครัวของฉัน 
 
การเก็บขยะ 
ฝนตกเด็ก ๆ กําลังเลนน้ําฝน 
 
งานบวช 
เลนฟุตบอล 
 
ภาพนางฟา เทวดา 
เด็กจูงคนแกขามทางมาลาย 
 
รถเกี่ยวขาว 
เครื่องเสียง โทรทัศน มีภาพเพลง 
คาราโอเกะ 
วันสงกรานต 
การเลนวาวของเด็ก 
ทุงนาชาวนากําลังเกี่ยวขาว 
การใชเสนและสีตามจินตนาการ 
เด็กมีความสุขทามกลางธรรมชาติ 
 

๐เปนสิ่งกอสรางที่พบเห็นไดงายในกรุงเทพ ฯ 
๐เสนและสีสร างเปนผลงานตามจังหวะ
เสียงเพลงได 

๐พบเห็นเปนประจํา 
๐วาดตามอารมณเพลง 
๐ฟงเพลงลูกทุงแลวนึกถึงการทํานา 
๐เปนกีฬาที่ใชความเร็วเหมาะกับเพลงที่มี
จังหวะเร็ว ๆ 

๐ฟ ง เพลงแล ว มีความสุข เห มือนอยู กั บ
ครอบครัว 

๐อยากใหทุกคนชวยกันรักษาความสะอาด  
๐เพลงมีจังหวะสนุกสนานเหมือนกับการเลน
นํ้าฝน 

๐งานบวชมักจะไดยินเพลงลูกทุง 
๐ชอบเลนฟุตบอลเพราะตองใช จังหวะที่
รวดเร็วคลายกับจังหวะของเพลง 

๐ฟงเพลงแลวมีความสุขเหมือนอยูบนสวรรค 
๐ฟงเพลงแลวมีความสุขอยาก 
ชวยเหลือผูอ่ืน 
๐ฟงเพลงแลวนึกถึงชนบท 
๐ที่โรงเรียนมีการฝกรองคาราโอเกะเพลง
ลูกทุง 

๐เลนสงกรานตสนุกสนานเหมือนจังหวะเพลง 
๐สนุกเหมือนฟงเพลง 
๐ฟงเพลงลูกทุงนึกถึงชาวชนบท 
๐วาดไปตามจังหวะของเพลง 
๐อยูกับธรรมชาติแลวมีความสุขเหมือนกับฟง
เพลงลูกทุง 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

นักเรียน
คนที่ 

เน้ือหา เหตุผลทีว่าด 

21 
 

22  
23 
24 
25 
 

26 
27 
 

28 
29 
30 

ภาพชนบท 
 
ธรรมชาติ ภูเขา นํ้าตก เด็กเลนนํ้าตก 
แมนํ้าเจาพระยา มีเรือ มีปลา 
ตลาดนดขาง ๆ วัด 
ปาไมและสัตวปา 
 
ดอกไมและหมูผึ้ง 
คนรองเพลงและมีคนเตน 
 
การเตนออกกําลังกาย 
การละเลนของเด็กไทย 
เด็กกําลังวาดภาพ 

๐ฟงเพลงลูกทุง คิดถึงคนบานนอก๐จังหวะ
เพลงสนุกสนานเหมือนเลนน้ําตก 
๐แมนํ้าอยูใกลโรงเรียน เคยพบเห็นทุกวัน  
๐ตลาดนัดชอบเปดเพลงลูงทุง 
๐ชอบธรรมชาติ เหมือนชอบเพลงลูกทุง 
๐ฟงเพลงแลวมีความสุขเหมือนเห็นดอกไม
และแมลง 
๐ครูเคยเปดเพลงลูกทุงใหเด็กที่โรงเรียนเตน 
๐ขาง ๆ โรงเรียนเปดเพลงลูกทุงเตนออก
กําลังกายทุกเย็น 
๐ฟงเพลงแลวมีความสุขเหมือนการละเลน
ของเด็ก 
๐ครูเคยเปดเพลงใหฟงขณะวาดภาพ 

 
ตาราง 5 ผลการศึกษาเนื้อหาผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงลูกทุง “เพลงฮักสาวขอนแกน”  
     ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

เน้ือหา จํานวนภาพ รอยละ 
เกี่ยวกับธรรมชาติ 9 30 
เกี่ยวกับมนุษยสราง 2 6.67 
เกี่ยวกับมนุษยและความสัมพันธของมนุษยในสังคม 10 33.33 
เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา 3 10 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 6.67 
จากจินตนาการ 4 13.33 

รวม 30 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน เม่ือฟงเพลงลูกทุง 
เพลง “ฮักสาวขอนแกน” ประกอบการสอน นักเรียนวาดภาพที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับมนุษยและ
ความสัมพันธของมนุษยในสังคมมากที่สุดรอยละ 33.33 รองลงมามีเน้ือหาเกี่ยวกบัธรรมชาติรอยละ 
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30 เน้ือหาเกี่ยวกับจินตนาการรอยละ 13.33 เน้ือหาเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธารอยละ 10 มี
เน้ือหาเกี่ยวกบัมนุษยสรางและเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยนีอยที่สุดรอยละ 6.67 
 

            
 
ภาพประกอบ 7 ผลงานนักเรียนคนที่ 10              ภาพประกอบ 8 ผลงานนักเรียนคนที่ 28 
 
ตาราง 6 ผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงคลาสสิค “Piano Sonata in Amajor” ประกอบการสอน 
     ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน มีเน้ือหาและเหตุผลที่วาดดังน้ี 
 

นักเรียน 
คนที่ 

เน้ือหา เหตุผลทีว่าด 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
 

12 

บานคนลอยอยูกลางอากาศ 
แมนํ้าเจาพระยา มีปลา มีเตา 
โรงเรียน เสาธง สนาม 
คนไหวพระพุทธรูป 
คนมีปกบินไปบนทองฟา 
สวนสนุก รถไฟเหาะ เรือไวก้ิง 
สวนสาธารณะ ตนไม ดอกไม 
 
ในหลวงพระราชทานสิ่งของแกเด็ก 
คนกําลังเตนรํา 
สะพานพระราม 9 ตึก แมนํ้า 
ภาพลงนามถวายพระพรแด 
ในหลวง 
หุนยนตพูดได 

๐ฟงเพลงแลวฝนอยากใหบานลอยไปในอากาศได 
๐ฟงเพลงแลวมีบรรยากาศรมิแมนํ้า 
๐ฉันรักโรงเรียน 
๐เคยไปไหวพระที่โบสถ 
๐ฝนอยากมีปกบินไดเหมือนนก 
๐ฟงเพลงแลวสนุกเหมือนไดไปเที่ยวสวนสนุก 
๐ฟงเพลงแลวเพลิดเพลินเหมือนไปเดินเลนที่
สวนสาธารณะใกลโรงเรียน 
๐ฟงเพลงแลวคิดถึงในหลวง 
๐ฟงเพลงแลวสนุกสนานเหมือนการเตนรํา 
๐อยูใกลโรงเรยีน พบเห็นเกอืบทุกวัน 
๐อยากใหในหลวงหายจากอาการประชวร 
 
๐ฟงเพลงแลวอยากใหมีหุนยนตที่ใชงานไดจริง 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

นักเรียน 
คนที่ 

เน้ือหา เหตุผลทีว่าด 

13 
 

14 
15 
16 
17 
18 
 

19 
 

20 
21 
22 
23 
 

24 
25 
26 
27 
 

28 
29 
30 

ตนไม ดอกไมที่โรงเรียน 
 
เสนสีตามอารมณเพลง 
จานบินจากตางดาว 
รถไฟฟา 
นางฟาบนสวรรค 
เลนเกมคอมพิวเตอร 
 
ขี่บอลลูนลอยไปในอากาศ 
 
โรงเรียน นักเรียนเก็บกวาดขยะ 
นางฟาบนสายรุง 
ภาพลายมือ 
การลดโลกรอน 
 
การใชเสน รูปราง รูปทรง 
เยาวชนรวมมือกันลดโลกรอน 
ธรรมชาติใตทะเล 
ภาพครอบครัวแหงความสุข  
 
การใชเสนสีตามความรูสึก 
ยานเก็บขยะ 
การใชเสนสี รูปราง 

๐ฟงเพลงแลวสดชื่นเหมือนเห็นดอกไมสวย ๆ ที่
โรงเรียน 

๐วาดภาพตามทํานองเสียงเพลง 
๐ฟงเพลงแลวนึกถึงจานบินนอกโลก 
๐เคยนั่งรถไฟฟา 
๐ฟงเพลงแลวอยากมีความสุขเหมือนนางฟา 
๐ฟงเพลงแลวมีความสุขเหมือนไดเลนเกม 
คอมพิวเตอร 
๐ฟงเพลงแลวสดชื่นเหมือนขี่บอลลูนลองลอยไปใน
อากาศ 

๐ฟงเพลงแลวนึกถึงเรื่องความสะอาด 
๐ฟงเพลงแลวฝนอยากเปนนางฟา 
๐วาดภาพไปตามอารมณเพลง 
๐ฟงเพลงแลวนึกถึงการรณรงคการลดภาวะโลก
รอน 

๐วาดไปตามเสียงเพลง 
๐ฟงเพลงแลวนึกถึงการลดโลกรอนได 
๐ฟงเพลงแลวนึกถึงความงามใตทะเล 
๐ฟงเพลงแลวอยากใหทุกคนในครอบครัว มี
ความสุข 

๐วาดภาพไปตามเพลง 
๐อยากใหมียานเก็บขยะบานเมืองจะไดสะอาด 
๐วาดตามความรูสึกและอารมณเพลง 
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ตาราง 7 ผลการศึกษาเนื้อหาผลงานจากการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงคลาสสิค “เพลง Piano  
     Sonata in Amajor” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

เน้ือหา จํานวนภาพ รอยละ 
เกี่ยวกับธรรมชาติ 5 16.67 
เกี่ยวกับมนุษยสราง 4 13.33 
เกี่ยวกับมนุษยและความสัมพันธของมนุษยในสังคม 5 16.67 
เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา 3 10 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 10 
จากจินตนาการ 10 33.33 

รวม 30 100 

  
 จากตารางสรุปไดวา นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน เม่ือฟงเพลงคลาสสิค 
“เพลง Piano Sonata in Amajor” ประกอบการสอน นักเรียนวาดภาพที่มีเน้ือหาจากจินตนาการมาก
ที่สุดรอยละ 33.33 รองลงมามีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติและเกี่ยวกบัมนุษยและสัมพันธของมนุษยใน
สังคมรอยละ 16.67 เน้ือหาเกี่ยวกับบมนษุยสรางรอยละ 13.33 มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเชื่อและความ
ศรัทธาและเกีย่วกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยที่สุดรอยละ 10 
 
 

                                     
  
   ภาพประกอบ 9 ผลงานนักเรียนคนที่ 19      ภาพประกอบ 10 ผลงานนักเรียนคนที่ 23 
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ตาราง 8 ผลการศึกษาเนื้อหาผลงานจากการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และ 
     เพลงคลาสสิค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 90 ภาพ มีผลสรุปไดดังน้ี 
 

เน้ือหา จํานวนภาพ รอยละ 
เกี่ยวกับธรรมชาติ 23 25.56 
เกี่ยวกับมนุษยสราง 8 8.89 
เกี่ยวกับมนุษยและความสัมพันธของมนุษยในสังคม 22 24.44 
เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา 14 15.56 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 6.66 
จากจินตนาการ 17 18.89 

รวม 90 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน เม่ือฟงเพลงไทยเดิม 
เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิค แลววาดภาพระบายสีไดภาพจํานวน 90 ภาพ นักเรียนวาดภาพที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกบัธรรมชาติมากที่สุด รอยละ 25.56 รองลงมามีเน้ือหาเกี่ยวกับมนษุยและความสัมพันธ
ของมนุษยในสังคม รอยละ 24.44 มีเน้ือหาจากจินตนาการ รอยละ 18.89 มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเชื่อ
และความศรทัธา รอยละ 15.56 มีเน้ือหาเกี่ยวกับมนษุยสราง รอยละ 8.89 มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยที่สุดรอยละ 6.66 
  

2.  การจัดภาพ  
 
ตาราง 9 การศึกษาการจัดภาพจากผลงานการภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม “เพลงคลืน่ 
     กระทบฝง” ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การจัดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
ความสมดุล 30 100 
     ความสมดุลจากแกนกลาง 10 33.33 
     ความสมดุลจากความรูสึก 20 66.67 
การเนน 30 100 
     การเนนดวยส ี 14 46.67 
     การเนนดวยขนาด 3 10 
     การเนนดวยการตกแตง 3 10 
     การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง 10 33.33 
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 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงไทยเดิม
ประกอบการสอนมีการจัดภาพดานความสมดุล นักเรียนจัดภาพมีความสมดุลจากความรูสึกมากที่สุด 
รอยละ 66.67 และความดุลจากแกนกลางนอยที่สุด รอยละ 33.33 สวนการจัดภาพดานการเนน 
นักเรียนมีการเนนดวยสีมากที่สุด รอยละ 46.67 รองลงมาการเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง รอยละ 
33.33 การเนนดวยขนาดและการเนนดวยการตกแตงนอยที่สุด รอยละ 10 
 

             
 
  ภาพประกอบ 11 ผลงานนักเรียนคนที่ 9       ภาพประกอบ 12 ผลงานนักเรียนคนที่ 25 

 
ตาราง 10 การศึกษาการจดัภาพจากผลงานการภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงลูกทุง “เพลงฮักสาว 
     ขอนแกน” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การจัดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
ความสมดุล 30 100 
     ความสมดุลจากแกนกลาง 11 36.67 
     ความสมดุลจากความรูสึก 19 63.33 
การเนน 30 100 
     การเนนดวยส ี 11 36.67 
     การเนนดวยขนาด 2 6.67 
     การเนนดวยการตกแตง 7 23.33 
     การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง 10 33.33 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงลูกทุง
ประกอบการสอน มีการจัดภาพดานความสมดุล นักเรียนจัดภาพมีความสมดุลจากความรูสึกมากที่สุด
รอยละ 63.33 และความสมดุลจากแกนกลางนอยที่สุดรอยละ 36.67 สวนการจัดภาพดานการเนน 
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นักเรียนมีการเนนดวยสีมากที่สุดรอยละ 36.67 รองลงมาการเปนดวยการจัดใหอยูตรงกลางรอยละ 
33.33 การเนนดวยการตกแตงรอยละ 23.33 และการเนนดวยขนาดนอยที่สุดรอยละ 6.67 
 
 

               
  
ภาพประกอบ 13 ผลงานนักเรียนคนที่ 9               ภาพประกอบ 14 ผลงานนักเรียนคนที่ 11 
 
ตาราง 11 การศึกษาการจดัภาพจากผลงานการภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงคลาสสิค “เพลง Piano  
     Sonata in Amajor” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การจัดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
ความสมดุล 30 100 
     ความสมดุลจากแกนกลาง 11 36.67 
     ความสมดุลจากความรูสึก 19 63.33 
การเนน 30 100 
     การเนนดวยส ี 11 36.67 
     การเนนดวยขนาด 4 13.33 
     การเนนดวยการตกแตง 5 16.67 
     การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง 10 33.33 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงลูกทุง
ประกอบการสอน มีการจัดภาพดานความสมดุล นักเรียนจัดภาพมีความสมดุลจากความรูสึกมากที่สุด
รอยละ 63.33 และความสมดุลจากแกนกลางนอยที่สุดรอยละ 36.67 สวนการจัดภาพดานการเนน 
นักเรียนมีการเนนดวยสีมากที่สุดรอยละ 36.67 รองลงมามีการเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลางมาก
ที่สุดรอยละ 33.33 การเนนดวยการตกแตงรอยละ 16.67 และการเนนดวยขนาดนอยที่สุด รอยละ 
13.33 
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ภาพประกอบ 15 ผลงานนักเรียนคนที่ 26              ภาพประกอบ 16 ผลงานนักเรียนคนที่ 27 
 
ตาราง 12 ผลการศึกษาการจัดภาพของผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิมเพลงลูกทุง และ 
     เพลงคลาสสิค ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 90 ภาพ  
 

การจัดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
ความสมดุล 90 100 
     ความสมดุลจากแกนกลาง 32 35.56 
     ความสมดุลจากความรูสึก 58 64.44 
การเนน 90 100 
     การเนนดวยส ี 36 40 
     การเนนดวยขนาด 9 10 
     การเนนดวยการตกแตง 15 16.67 
     การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง 30 33.33 

 
 จากตารางสรุปไดวาผลงานภาพวาดระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใช 
เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิค ประกอบการสอนจํานวน 90 ภาพ มีการจัดภาพดาน
ความสมดุล นักเรียนจัดภาพมีความสมดุลจากความรูสึกมากที่สุดรอยละ 64.44 และความสมดุลจาก
แกนกลางนอยที่สุดรอยละ 35.56 สวนการจัดภาพดานการเนน นักเรียนมีการเนนดวยสีมากที่สดุรอย
ละ 40 รองลงมาการเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลางรอยละ 33.33 การเนนดวยการตกแตงรอยละ 
16.67 และการเนนดวยขนาดนอยที่สดุรอยละ 10 
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3. การถายทอดภาพ 
 
ตาราง 13 ผลการศึกษาการถายทอดภาพจากผลงานการวาดภาระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม “เพลง 
     คลื่นกระทบฝง” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การถายทอดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
การถายทอดเลียนแบบของจริง 26 86.67 
การถายทอดเปลี่ยนแปลงรปูทรง 1 3.33 
การถายทอดตามความรูสกึ 3 10 

รวม 30 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงไทยเดิม
ประกอบการสอน นักเรียนมีการถายทอดภาพเลียนแบบของจริงมากที่สุด รอยละ 86.67 รองลงมามี
การถายทอดภาพตามความรูสึกรอยละ 10 และมีการถายทอดภาพโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนอย
ที่สุดรอยละ 3.33 
 
 
 

                  
 
 ภาพประกอบ 17 ผลงานนักเรียนคนที่ 5                 ภาพประกอบ 18 ผลงานนักเรียนคนที่ 16 
 
 
 
 
 
 



 

 

99 

ตาราง 14 ผลการศึกษาการถายทอดภาพ จากผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงลูกทุง “เพลง 
     ฮักสาวขอนแกน” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การถายทอดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
การถายทอดเลียนแบบของจริง 22 73.33 
การถายทอดเปลี่ยนแปลงรปูทรง 3 10 
การถายทอดตามความรูสกึ 5 16.67 

รวม 30 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงลูกทุง 
ประกอบการสอน นักเรียนมีการถายทอดภาพเลียนแบบของจริงมากที่สุดรอยละ 73.33 รองลงมา มี
การถายทอดภาพตามความรูสึกรอยละ 16.67 และมีการถายทอดภาพโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
นอยที่สุดรอยละ 10 
 

                   
 
ภาพประกอบ 19 ผลงานนักเรียนคนที่ 16                 ภาพประกอบ 20 ผลงานนักเรียนคนที่ 18 
 
ตาราง 15 ผลการศึกษาการถายทอดภาพจากผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงคลาสสคิ  
     “Piano Sonata in Amajor” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การถายทอดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
การถายทอดเลียนแบบของจริง 14 46.67 
การถายทอดเปลี่ยนแปลงรปูทรง 6 20 
การถายทอดตามความรูสกึ 10 33.33 

รวม 30 100 
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 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงคลาสสิค 
ประกอบการสอน นักเรียนมีการถายทอดภาพเลียนแบบของจริงมากที่สุด รอยละ 46.67 รองลงมามี
การถายทอดภาพตามความรูสึกรอยละ 33.33 และมีการถายทอดภาพโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
นอยที่สุดรอยละ 20  
 
 

                 
 
ภาพประกอบ 21 ผลงานนักเรียนคนที่ 5                ภาพประกอบ 22 ผลงานนักเรียนคนที่ 6 
 
ตาราง 16 ผลการศึกษาการถายทอดจากผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง  
     และเพลงคลาสสิคประกอบการสอนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 90 ภาพ  
 

การถายทอดภาพ จํานวนภาพ รอยละ 
การถายทอดเลียนแบบของจริง 62 68.89 
การถายทอดเปลี่ยนแปลงรปูทรง 10 11.11 
การถายทอดตามความรูสกึ 18 20 

รวม 90 100 

 
 จากตารางสรุปไดวาผลงานภาพวาดระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเพลง
ไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสคิ ประกอบการสอนจํานวน 90 ภาพ นักเรียนมีการถายทอด
เลียนแบบของจริงมากที่สุดรอยละ 68.89 รองลงมามีการถายทอดภาพตามความรูสึก รอยละ 20 และ
มีการถายทอดโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนอยที่สุดรอยละ 11.11 
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4. การใชสี 
 
ตาราง 17 ผลการศึกษาการใชสี จากผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม “เพลงคลืน่ 
     กระทบฝง” ประกอบการเสนอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การใชสี จํานวนภาพ รอยละ 
ระบายสตีามแบบของจริง 14 46.67 
ระบายสตีามความรูสึก 8 26.67 
ระบายสีที่รุนแรง 1 3.33 
การใชสีกลมกลืนตามวงส ี 5 16.66 
การใชสีตัดกนัตามวงส ี 2 6.66 

รวม 30 100 

  
 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงไทยเดิม 
ประกอบการสอน นักเรียนมีการระบายสตีามแบบของจริงมากที่สุดรอยละ 46.67 รองลงมามีการ
ระบายสตีามความรูสึกรอยละ 26.67 การใชสีกลมกลนืตามวงสีรอยละ 16.66 การใชสีตัดกันตามวงสี
รอยละ 6.66 การระบายสีทีรุ่นแรงนอยที่สุดรอยละ 3.33 
 
 

                 
 
ภาพประกอบ 23 ผลงานนักเรียนคนที่ 1                 ภาพประกอบ 24 ผลงานนักเรียนคนที่ 12 
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ตาราง 18 ผลการศึกษาการใชสีจากผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงลูกทุง “เพลงฮักสาว 
     ขอนแกน” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การใชสี จํานวนภาพ รอยละ 
ระบายสตีามแบบของจริง 7 23.33 
ระบายสตีามความรูสึก 14 46.67 
ระบายสีที่รุนแรง 1 3.33 
การใชสีกลมกลืนตามวงส ี 4 13.33 
การใชสีตัดกนัตามวงส ี 4 13.33 

รวม 30 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงลูกทุง 
ประกอบการสอน นักเรียนมีการระบายสตีามความรูสกึมากที่สุดรอยละ 46.67 รองลงมามีการระบายสี
ตามแบบของจริง รอยละ 23.33 การใชสกีลมกลืนตามวงสีและการใชสีตัดกันตามวงสีรอยละ 13.33 
และการระบายสีรุนแรงนอยที่สุดรอยละ 3.33 
 
 

                    
 
ภาพประกอบ 25 ผลงานนักเรียนคนที่ 5                   ภาพประกอบ 26 ผลงานนักเรียนคนที่ 12 
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ตาราง 19 ผลการศึกษาการใชสีจากผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงคลาสสิค “Piano Sonata  
     in Amajor” ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ 
 

การใชสี จํานวนภาพ รอยละ 
ระบายสตีามแบบของจริง 8 26.67 
ระบายสตีามความรูสึก 11 36.67 
ระบายสีที่รุนแรง 4 13.33 
การใชสีกลมกลืนตามวงส ี 1 3.33 
การใชสีตัดกนัตามวงส ี 6 20 

รวม 30 100 

  
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยใชเพลงคลาสสิค 
ประกอบการสอน นักเรียนมีการระบายสตีามความรูสกึมากที่สุดรอยละ 36.67 รองลงมามีการระบายสี
ตามแบบของจริงรอยละ 26.67 การใชสีตดักันตามวงสี รอยละ 20 ระบายสีที่รุนแรงรอยละ 13.33 การ
ใชสีกลมกลืนตามวงสีนอยที่สุดรอยละ 3.33 
 
 

                  
 
ภาพประกอบ 27 ผลงานนักเรียนคนที่ 2                 ภาพประกอบ 28 ผลงานนักเรียนคนที่ 25 
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ตาราง 20 ผลการศึกษาการใชสีจากผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และ 
     เพลงคลาสสิค ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 90 ภาพ  
 

การใชสี จํานวนภาพ รอยละ 
ระบายสตีามแบบของจริง 29 32.22 
ระบายสตีามความรูสึก 33 36.67 
ระบายสีที่รุนแรง 6 6.67 
การใชสีกลมกลืนตามวงส ี 10 11.11 
การใชสีตัดกนัตามวงส ี 12 13.33 

รวม 90 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานภาพวาดระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใช
เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิค ประกอบการสอนจํานวน 90 ภาพ นักเรียนมีการระบาย
สีตามความรูสึกมากที่สุดรอยละ 36.67 รองลงมาการระบายสตีามแบบของจริงรอยละ 32.22 การใชสี
ตัดกันตามวงสีรอยละ 13.33 การใชสีกลมกลืนตามวงสีรอยละ 11.11 และการระบายสีที่รุนแรงนอย
ที่สุดรอยละ 6.67  
 
ตาราง 21 ผลการศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
     โดยใชเพลงไทยเดิม “คลื่นกระทบฝง” ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
     จํานวน 30 ภาพ 
 

ผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
จํานวน 

ภาพ 
รอยละ 

ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน 7 23.33 
ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 21 70 
ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 2 6.67 

รวม 30 100 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลงานภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทาํนอง และอารมณเพลง 
โดยใชเพลงไทยเดิม “คลื่นกระทบฝง” ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 จํานวน 
30 ภาพ ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารณเพลงมากที่สุดรอยละ 70 
รองลงมา ผลงานสะทอนถงึจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลงอยางชัดเจน รอยละ 23.33 ผลงานที่   
ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงนอยที่สุดรอยละ 6.67 
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ภาพประกอบ 29 ผลงานนักเรียนคนที่ 23             ภาพประกอบ 30 ผลงานนักเรียนคนที่ 15  
 
ตาราง 22 ผลการศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลงโดยใช 
     เพลงลูกทุง “ฮักสาวขอนแกน” ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน  
     30 ภาพ  
 

ผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
จํานวน
ภาพ 

รอยละ 

ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน 10 33.33 
ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 14 46.67 
ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 6 20 

รวม 30 100 

  
จากตารางสรุปไดวา ผลงานภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทาํนอง และอารมณ 

เพลง โดยใชเพลงลูกทุง “ฮักสาวขอนแกน” ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 30 ภาพ ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทาํนอง และอารมณเพลงมากที่สุด
รอยละ 46.67 รองลงมา ผลงานสะทอนถงึจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงอยางชัดเจนรอยละ 33.33 
ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงนอยที่สุดรอยละ 20 
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ภาพประกอบ 31 ผลงานนักเรียนคนที่ 2                 ภาพประกอบ 32 ผลงานนักเรียนคนที่ 20 
 
ตาราง 23 ผลการศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลงโดยใช 
     เพลงคลาสสิค “Piano Sonata in Amajor” ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
     จํานวน 30 ภาพ 
 

ผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
จํานวน 

ภาพ 
รอยละ 

ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน 7 23.33 
ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 9 30 
ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 14 46.67 

รวม 30 100 

 
จากตารางสรุปไดวา ผลงานภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทาํนอง และอารมณ 

เพลง โดยใชเพลงคลาสสคิ “Piano Sonata in Amajor” ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 ภาพ ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงมากที่สุด
รอยละ 46.67 รองลงมา ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
รอยละ 30 ผลงานสะทอนถงึจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงอยางชัดเจนนอยที่สุดรอยละ 23.33 
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ภาพประกอบ 33 ผลงานนักเรียนคนที่ 9                 ภาพประกอบ 34 ผลงานนักเรียนคนที่ 14 

 
ตาราง 24 ผลการศึกษาภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลงโดยใชเพลง 
     ไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสคิ ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
     จํานวน 90 ภาพ  
 

ผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
จํานวน
ภาพ 

รอยละ 

ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน 24 26.67 
ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 44 48.89 
ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 22 24.44 

รวม 90 100 

 
จากตารางสรุปไดวา ผลงานภาพวาดระบายสีที่สะทอนถึงจังหวะ ทาํนอง และอารมณ 

เพลง โดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง เพลงคลาสสคิ ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 จํานวน 90 ภาพ นักเรียนมีผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และ
อารมณเพลงมากที่สุดรอยละ 48.89 รองลงมา ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงอยาง
ชัดเจนรอยละ 26.67 ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงนอยที่สุดรอยละ 24.44 
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ตาราง 25 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในการวาดภาพระบายส ี
     โดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสคิประกอบการสอน มีผลสรุปดังน้ี 
 

รายการ Χ  S.D. α 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. นักเรียนชื่นชอบการวาดภาพโดยใชเพลง
ประกอบการสอน 

2.50 0.58  มาก 

2. นักเรียนมีอิสระในการสรางผลงาน 2.53 0.61  มาก 
3. นักเรียนสนุกสนานเพลดิเพลินในการทํางาน 2.60 0.52  มาก 
4. นักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอน 2.57 0.69  มาก 
5. นักเรียนชอบเรียนศลิปะมากขึ้น  2.50 0.58  มาก 

รวม 2.54 0.60 0.76 มาก 

 
 จากตารางสรุปไดวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในการ
วาดภาพระบายสีโดยใชไทยเดิม เพลงลกูทุง และเพลงคลาสสิคประกอบการสอน ผลสรุปคือ นักเรียน
ชื่นชอบการวาดภาพโดยใชเพลงประกอบการสอน ผลเฉลี่ยเทากบั 2.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก นักเรียนมีอิสระในการสรางผลงาน ผลเฉลี่ยเทากบั 2.53 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก นักเรียน
สนุกสนานเพลิดเพลินในการทํางาน ผลเฉลี่ยเทากบั 2.60 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนการสอน ผลเฉลี่ยเทากับ 2.57 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก นักเรียนชอบเรียน
ศิลปะมากขึ้น ผลเฉลี่ยเทากับ 2.50 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผลเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 2.54 
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 
 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง เพลง
คลาสสิค รวมทั้งความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยมีผลสรุป
การวิจัยดังตอไปน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลงานภาพวาดระบายสี โดยใชเพลงประกอบการสอน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนการสอนศิลปะโดยใชเพลงประกอบการ
สอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงผลงานภาพวาดระบายสีและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนการสอนศิลปะโดยใชเพลงประกอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงสามารถนําผลการ
ทดลองไปใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะใหดีขึ้น และสงเสริมในการสรางบรรยากาศใน
หองเรียนเพ่ือที่จะชวยพัฒนาความสามารถและความคดิสรางสรรคในการเรียนศิลปะและนําผลการ
ทดลองไปประยุกตใชกับวชิาอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาทัง้ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา 2552 ของ
โรงเรียนวัดดอกไม สํานักงานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี 4 หองเรียน โดยแตละ
หองเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบคละเด็กเกง ปานกลาง และเด็กออนทุกหองเรียน จํานวน 
120 คน 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดดอกไม สํานักงานเขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเลือก
มาโดยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จาก 4 หอง 
จํานวน 30 คน เปนกลุมตวัอยาง  
 



 

 

110 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ประกอบดวย 
 1. แผนการสอนวิชาศลิปะโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลกูทุง และเพลงคลาสสิค ประกอบการ
สอน ชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 2. แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสขีองนักเรียน มีดวยกัน 5 ประเด็น ดังน้ี 
  2.1  เน้ือหา 
   2.1.1 เกี่ยวกับธรรมชาต ิ
   2.1.2 เกี่ยวกับมนุษยสราง 
   2.1.3 เกี่ยวกับมนุษยและความสมัพันธของมนุษยในสังคม 
   2.1.4 เกี่ยวกับความชื่อและความศรัทธา 
   2.1.5 เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   2.1.6 จากจินตนาการ 
  2.2  การจัดภาพ 
   2.2.1 ความสมดุล 
    - ความสมดุลจากแกนกลาง 
    - ความสมดุลจากความรูสึก 
   2.2.2  การเนน 
    - การเนนดวยสี 
    - การเนนดวยขนาด 
    - การเนนดวยการตกแตง 

    - การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง 
  2.3  การถายทอดภาพ 
   2.3.1 การถายทอดภาพเลียนแบบของจริง 
   2.3.2 การถายทอดภาพเปลี่ยนแปลงรูปทรง 
   2.3.3 การถายทอดภาพตามความรูสึก 
  2.4  การใชส ี
   2.4.1 ระบายสตีามแบบของจริง 
   2.4.2 ระบายสตีามความรูสึก 
   2.4.3 ระบายสีที่รุนแรง 
   2.4.4 การใชสีกลมกลืนตามวงส ี
   2.4.5 การใชสีตัดกนัตามวงส ี
  2.5 ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนอง และอารมณเพลง 
   2.5.1 ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน 
   2.5.2 ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
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   2.5.3 ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาศลิปะโดยใชเพลง
ประกอบการสอน 
 
 วิธีดําเนินการวิจัยเกบ็รวบรวมขอมูล 
 การทําวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Design ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน
ดังน้ี 
 1. นําแผนการสอนวิชาศลิปะเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง 
และเพลงคลาสสิคประกอบการสอนไปดําเนินการทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 1 
ชั่วโมง 
 2.  นําผลงานภาพวาดระบายสีจํานวน 90 ภาพ มาวิเคราะหโดยใชแบบสังเกต ผลงานภาพ
ระบายสีทั้ง 5 ประเด็น คือ ดานเนื้อหา การจัดภาพ การถายทอดภาพ การใชสี และผลงานสะทอนถึง
จังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง มาจัดกลุมหาคารอยละและอภิปรายผล 
 3.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนศิลปะโดยใชเพลงประกอบ 
การสอนไปทดลองใชกับนักเรียนเสร็จสิน้กิจกรรมวาดภาพระบายสี แลวนํามาสรุประดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนวาอยูในระดับมาก ปานกลาง และนอย 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิค 
ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวนผลงาน 90 ภาพ มีผลสรุปไดดังน้ี 
 
 ดานเน้ือหา 
 นักเรียนวาดภาพที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สดุรอยละ 25.56 รองลงมามีเน้ือหา
เกี่ยวกับมนุษยและความสมัพันธของมนุษยรอยละ 24.44 มีเน้ือหาจากจินตนาการรอยละ 18.89 มี
เน้ือหาเกี่ยวกบัความเชื่อและความศรทัธารอยละ 15.56 มีเน้ือหาเกี่ยวกับมนุษยสราง รอยละ 8.89 
และมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยที่สุดรอยละ 6.66 
  
 ดานการจัดภาพ 
 นักเรียนจัดภาพมีความสมดุลจากความรูสึกมากที่สุดรอยละ 64.44 และความสมดุลจาก
แกนกลางนอยที่สุดรอยละ 35.56 สวนการจัดภาพดานการเนน นักเรียนมีการเนนดวยสีมากที่สดุรอย
ละ 40 รองลงมาการเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลางรอยละ 33.33 การเนนดวยการตกแตงรอยละ 
16.67 และการเนนดวยขนาดนอยที่สุดรอยละ 10 
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 ดานการถายทอดภาพ 
 นักเรียนมีการถายทอดเลียนแบบของจรงิมากที่สุดรอยละ 68.89 รองลงมามีการถายทอด
ภาพตามความรูสึก รอยละ 20 และมีการถายทอดโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนอยที่สุดรอยละ 10 
  
 ดานการใชสี 
 นักเรียนมีการระบายสตีามความรูสึกมากที่สุดรอยละ 36.67 รองลงมาการระบายสีตามแบบ
ของจริงรอยละ 32.22 การใชสีตัดกันตามวงสีรอยละ 13.33 การใชสกีลมกลืนตามวงสีรอยละ 11.11 
การและระบายสีที่รุนแรงนอยที่สุดรอยละ 6.67  
   
 ดานผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
 นักเรียนมีผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลงมาก
ที่สุดรอยละ 48.89 รองลงมา ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงอยางชัดเจนรอยละ 
26.67 ผลงานที่ไมสะทอนกบัจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงนอยที่สุดรอยละ 24.44 
 
 ความพึงพอใจ 
 นักเรียนมีความพึงพอใจในการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลง
คลาสสิคประกอบการสอน ผลเฉลี่ยรวมเทากับ 2.54 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีและความพึงพอใจโดยใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง 
เพลงคลาสสิค ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอกไม สํานักงานเขต
ยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 30 คน จํานวนผลงานภาพวาดระบายสี 90 ภาพ 
แบงเปนผลงานจากการใชไทยเดิมจํานวน 30 ภาพ เพลงลูกทุง จํานวน 30 ภาพ และ เพลงคลาสสิค 
จํานวน 30 ภาพ ผลการวิเคราะหขอมูลอภิปรายผลไดดังน้ี 
 
 ดานเน้ือหา 
 ผลการศึกษาเนื้อหาผลงานภาพวาดระบายสีจํานวน 90 ภาพ พบวา นักเรียนมีการวาดภาพ
ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุดรอยละ 25.56 ไดแก ภาพภูเขา ปาไม ตนไม ดอกไม แมลง สัตว
ปา นํ้าตก ลําธาร แมนํ้าลําคลอง ทุงนา ภาพทะเล ธรรมชาติใตทะเล เหตุผลที่นักเรียนวาดภาพ
ธรรมชาติ เพราะชอบและรกัธรรมชาตวิาดภาพจากประสบการณที่ไดเคยพบเห็นและเคยทองเที่ยวมา
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาคนควาเรื่องพัฒนาการทางศิลปะของเด็กวัย 5–12 ป ของสมชาย พรหม
สวุรรณ (สุนทรี แยมทัพ.  2541 : 43; อางอิงจาก  สมชาย พรหมสุวรรณ. 2528: 54) พบวาเนือ้หาที่
เด็กวาดมีพ้ืนฐานจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่พบเห็นและจากการศึกษาผลงานการเขียนภาพระบายสี
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ของนักเรียนในระดับการ ศกึษาภาคบังคบั 9 ป ของ ธานินทร ศรีภาวินทร (ธานินทร ศรีภาวินทร. 
2546: 148) พบวานักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่4มีความถนัดและความสนใจที่จะวาดภาพที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุดรองลงมามีเน้ือหาเกี่ยวกับมนุษยและความ สัมพันธของมนุษยในสังคม
รอยละ 24.44 ไดแก ภาพการแขงเรือ มวยไทย การละเลนของเด็ก การเลนวาว การเก็บขยะ ภาพ
ครอบครัว เปนตน มีเน้ือหาจากจินตนาการรอยละ 18.89 ไดแก ภาพคนเหาะได จานบิน ยานเก็บขยะ 
เปนตน มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธารอยละ 15.56 ไดแก ภาพการแตงงาน การทําบุญ
ตักบาตร ลอยกระทง การไหวพระ เปนตน มีเน้ือหาเกี่ยวกับมนษุยสราง รอยละ 8.89 ไดแก รถ 
อาคาร บาน เปนตน และมีเน้ือหาเกี่ยวกบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยที่สุดรอยละ 6.66 ไดแก 
ภาพคอมพิวเตอร บอลลูน โทรทัศน เครือ่งเสียง เปนตน 
 สรุปไดวา เน้ือหาที่นักเรียนวาดสวนมากจะมาจากประสบการณที่เคยปฏิบตัิและพบเห็นจาก
สภาพแวดลอมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยูเปนบริบทตอการรับรูและถายทอดออกมาเปนภาพวาด 
บางคนก็คิดสรางสรรคงานใหมีเน้ือหาแปลกออกไป 
 
 การจัดภาพ 
 ผลงานภาพวาดระบายสีจํานวน 90 ภาพ นักเรียนมีการจัดภาพมีความสมดุลจากความรูสึก
มากที่สุดรอยละ 64.44 เพราะนักเรียนจะวาดภาพแบบซายขวาไมเหมือนกัน ลักษณะสมดุลแบบนี้ไม
มีกฏเกณฑตายตัว สวนใหญเปนไปโดยอัตโนมัติตามความรูสึกและการคาดคะเน สอดคลองกับ
งานวิจัยของธานินทร ศรีภาวินทร (ธานินทร ศรีภาวินทร.  2546: 152) ที่ศึกษาผลงานดานการจัด
ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวานักเรียนมีการจัดภาพที่มีความสมดุลจากความรูสึกมาก
ที่สุด นักเรียนมีการจัดภาพมีความสมดุลจากแกนกลางรอยละ 35.56 สําหรับการเนนนักเรียนมีการ
เนนดวยสีมากที่สุด รอยละ 40 การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลางรอยละ 33.33 การเนนดวยการ
ตกแตงรอยละ 16.67 และการเนนดวยขนาดนอยที่สุดรอยละ 10 
 
 การถายทอดภาพ  
 ผลการศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญจะถายทอดภาพเลียนแบบของจริงมากที่สุด รอยละ 
68.89 ไดแก ภาพตนไม สัตวปา บาน รถ สอดคลองกับพัฒนาการที่โลเวนเฟลดและบรติเตน 
(Lowenfeld; & Brittain.  1987) กลาวไววา เด็กวัยน้ีจะวาดรูปตามประสบการณ เปนวัยเริ่มสรางงาน
ในลักษณะเหมือนจริง เริ่มใสใจกับรายละเอียดมากขึ้น มีการถายทอดตามความรูสึกรอยละ 20 ไดแก 
คนเหาะได นางฟา เทวดา เปนตน การถายทอดโดยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนอยที่สุด รอยละ 11.11 
 
 การใชสี 
 ผลการศึกษาพบวานักเรียนมีการระบายสีตามความรูสึกมากที่สุด รอยละ 36.67 ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของโลเวนเฟลล (สุนทรี แยมทพั. 2541: 44; อางอิงจาก Lowenfeld .1987: 
255-265) พบวาการใชสขีองเด็กอายุ 9-11เด็กจะใชสีสมัพันธกับอารมณและความรูสึกนึกคิดที่
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เกี่ยวของกับประสบการณของตน ระบายสีตามแบบของจริงรอยละ 32.22 เชน สีเขียวของตนไม สี
เน้ือของคน สีของเสื้อผา การใชสีตัดกันตามวงสีรอยละ 13.33 การใชสีกลมกลืนตามวงสี รอยละ 
11.11 และการระบายสีที่รุนแรงนอยที่สุด รอยละ 6.67 
  
 ผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานอง และอารมณเพลง 
 ผลการศึกษาผลงานภาพวาดระบายสีจํานวน 90 ภาพ พบวา ผลงานสะทอนประสบการณ
เดิมคลายกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงมากที่สุดรอยละ 48.89 จะเห็นวาเพลงบรรเลงทั้ง 3 
เพลง คือ เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิค มีผลตอการวาดภาพระบายสีของนักเรียน 
เพลงไทยเดิม “เพลงคลื่นกระทบฝง” จะมีจังหวะทํานองชา ฟงแลวจะไดอารมณเพลงนุมนวล ได
บรรยากาศแบบไทย ๆ เม่ือนักเรียนฟงแลวจะวาดภาพที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
เชน การทําบญุ การเวียนเทียน บวชนาค แตงงาน งานศพ ลอยกระทง ธรรมชาติ เพลงลูกทุง “เพลง
ฮักสาวขอนแกน” มีจังหวะ ทํานองที่เร็วเปนจังหวะสามชา ฟงแลวจะไดอารมณเพลงสนุกสนานรื่นเริง 
นักเรียนจะวาดภาพมีเน้ือหาเกี่ยวกับชนบท ทุงนา ธรรมชาติ การเลนฟุตบอล เพลงคลาสสคิ “Piano 
Sonata in Amajor” มีจังหวะทํานองที่เรว็ ฟงแลวจะไดอารมณเพลงสนุกครึกครืน้ นักเรียนจะวาดภาพ
มีเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครวั ภาพนางฟา ธรรมชาติ ซ่ึงภาพผลงานเหลานี้ ถือวาคลายกับจังหวะ 
ทํานองและอารมณเพลง แตยังไมชัดเจน สวนผลงานทีส่ะทอนถึงจังหวะทํานอง และอารมณเพลง
อยางชัดเจนมีรอยละ 26.67 ภาพผลงานนักเรียนจะลากเสนตามจังหวะทํานองเพลงถาเปนเพลงไทย 
ถาเปนเพลงไทยเดิม นักเรียนจะใชลากเสนไปตามจังหวะทํานองและอารมณเพลง สีที่ใชจะเปนสีที่ดู
กลมกลืนไดนํ้าเงินเขม นํ้าเงิน ฟา เสนที่ลากจะดูคลายคลื่นทะเล เปนตน เพลงลูกทุง ภาพจะแสดงถึง
ความสนุกสนาน เชน วันสงกรานต คนรองเพลง และมีคนเตน เพลงคลาสสิค นักเรียนจะใชเสนสีไป
ตามอารมณ ภาพวาดที่ถายทอดออกก็จะแสดงถึงความสนุกสนาน ครึกครื้น เชน ภาพคนกําลังเตนรํา 
สวนสนุก เปนตน สวนผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลงรอยละ 24.44 เชน ภาพ
การเลนคอมพิวเตอร ภาพจูงคนแกขามถนน ตลาดนดั รถไฟฟา ที่เปนเชนนี้เพราะนักเรียน ฟงเพลง
แลวยังเขาไมถึงจังหวะทํานองและอารมณเพลง แตจะวาดจากประสบการณ และสภาพแวดลอมที่พบ
เห็นใกล ๆ ตวั 
 
 ความพึงพอใจ  
 ผลการศึกษาพบวาการใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุงและเพลงคลาสสคิประกอบการสอน 
นักเรียนมีความพึงความพึงพอใจ มีผลคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการวาดภาพระบายอยูทามกลางบรรยากาศที่มีเสียงเพลง และมีความ
ตั้งใจพยายามทํากิจกรรม อีกทั้งยังพบวาระยะเวลาในการทํากิจกรรมยาวนานขึ้น สอดคลองกับ เกษร 
ธิตะจารี (2542) ที่กลาววา รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่แตกตางจากที่นักเรียนเคยเรียนมา    
ทําใหผูเรียนใหความรวมมือและตั้งใจในการเรียนรูสูง การสรางบรรยากาศโดยใชเสียงเพลง
ประกอบการวาดภาพระบายสีจะชวยผอนคลายอารมณ ทําใหเกิดสมาธิ กลาทํา กลาแสดงออกทําให 
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มีความสุขในการทํางาน ฮอฟเฟอร (Hoffer. 1984: 3) กลาววา ดนตรีสามารถดึงดูดความสนใจของ
เด็ก ทําใหจิตใจแชมชื่น เกดิการผอนคลาย สบายใจ ในขณะที่เด็กทาํกิจกรรมศิลปะ เม่ือมีเสียงดนตรี
เปดในความดงัที่สมํ่าเสมอ เด็กจะมีความพึงพอใจในการทํางานกิจกรรมทามกลางบรรยากาศทีมี่
เสียงเพลง และมีความตั้งใจพยายามทํากิจกรรม อีกทั้งยังพบวาระยะเวลาในการทาํกิจกรรมแตละ
ประเภทจะยาวนานขึ้น นอกจากนี้เสียงดนตรียังทําใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และจิตนาการในขณะ
ทํากิจกรรมไดเปนอยางดี 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีมีขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการ
เรียนการสอนและเพื่อการวจัิยครั้งตอไป สรุปไดดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 
  1.1  ครูกับนักเรียนตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกนักอนจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
ความคุนเคยกับนักเรียน ครูจะไดทราบขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน เพราะผลงานภาพวาดของนักเรียน
จะสะทอนใหทราบถึงความคิดประสบการณของนักเรียน 
  1.2  ควรมีการเผยแพรผลการวจัิยไปสูครูผูสอนศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยม 
ศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการสอนตอไป 
  1.3  การเลือกเพลงตองคํานึงถึงความชอบไมชอบของนักเรยีนเพราะเลือกเพลงนั้นมีผล
ตอความสนใจของนักเรียนในการปฏิบตักิิจกรรม 
  1.4  การเปดเพลงควรปรบัระดับเสียงดังเบาใหมีความเหมาะสมกับระดับการไดยินของ
นักเรียน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาผลงานภาพวาดระบายและความพึงพอใจโดยใชเพลงประกอบการสอน
ของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
  2.2  เพลงที่ใชประกอบการสอนอาจเปนสตริง เพลงลูกกรุง เพลงสากลก็ไดไมจําเปนตอง
ใชเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุง และเพลงคลาสสิคเสมอไป 
  2.3  ควรมีการศึกษาผลงานปน การแกะสลัก โดยใชเพลงประกอบการสอน เพ่ือสงเสริม
การสอนศิลปะที่หลากหลาย 
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แบบสงัเกตผลงานภาพวาดระบายสี  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
 

ดานเน้ือหา 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวตามความเห็นที่เปนจริงของทาน 

 

ประเด็น จํานวนภาพ 

เกี่ยวกับธรรมชาต ิ  
เกี่ยวกับมนษุยสราง  
เกี่ยวกับมนษุยและความสมัพันธของมนุษยในสังคม  
เกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธา  
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
จากจินตนาการ  

รวม  
 
 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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แบบสงัเกตผลงานภาพวาดระบายสี  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
 

ดานการจัดภาพ 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวตามความเห็นที่เปนจริงของทาน 

 

ประเด็น จํานวนภาพ 

ความสมดุล 

-  ความสมดุลจากแกนกลาง 

 

-  ความสมดุลจากความรูสกึ  
การเนน 

-  การเนนดวยสี 
 

-  การเนนดวยขนาด  
-  การเนนดวยการตกแตง  
-  การเนนดวยการจัดใหอยูตรงกลาง  

รวม  

 
 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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แบบสงัเกตผลงานภาพวาดระบายสี  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
 

ดานการถายทอดภาพ 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวตามความเห็นที่เปนจริงของทาน 

 

ประเด็น จํานวนภาพ 

การถายทอดภาพเลียนแบบของจริง  
การถายทอดภาพเปลี่ยนแปลงรูปทรง  
การถายทอดภาพตามความรูสึก  

รวม  

 
 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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แบบสงัเกตผลงานภาพวาดระบายสี  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
 

ดานการใชสี 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวตามความเห็นที่เปนจริงของทาน 

 

ประเด็น จํานวนภาพ 

ระบายสตีามแบบของจริง  
ระบายสตีามความรูสึก  
ระบายสีที่รุนแรง  
การใชสีกลมกลืนตามวงส ี  
การใชสีตัดกนัตามวงส ี  

รวม  

 
 

ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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แบบสงัเกตผลงานภาพวาดระบายสีทีส่ะทอนถึงจงัหวะ  ทํานอง และอารมณเพลง 
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ดานผลงานที่สะทอนถึงจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางเพียงชองเดียวตามความเห็นที่เปนจริงของทาน 

 

ประเด็น จํานวนภาพ รอยละ 

ผลงานสะทอนถึงจังหวะ ทาํนองและอารมณเพลงอยางชัดเจน   
ผลงานสะทอนประสบการณเดิม คลายกับจังหวะ ทํานอง และ
อารมณเพลง 

  

ผลงานที่ไมสะทอนกับจังหวะ ทํานองและอารมณเพลง   
รวม   

 
ขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

131 

แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนวิชาศลิปะ 
โดยใชเพลงประกอบการสอน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

คําชี้แจง 
 แบบวัดความพึงพอใจนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักเรียนวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรียนวิชาศลิปะโดยใช
เพลงประกอบการสอนและเพื่อคณะผูจัดทําไดนําผลการประเมินไปวิเคราะห  แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่  1   รายการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวชิาศิลปะโดยใชเพลง
ประกอบการสอน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 ตอนที่  2   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ตอนที่ 1    โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองระดับความพึงพอใจตามความรูสกึที่แทจริงที่  มีตอ
การเรียนวิชาศิลปะโดยใชเพลงประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 
3   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
2   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
1   หมายถึง   พึงพอใจนอย 
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ระดับความพึงพอใจ 
รายการ 

มาก ปานกลาง นอย 

1.  นักเรียนชื่นชอบการวาดภาพโดยใชเพลง
ประกอบการสอน 

   

2.  นักเรียนมีอิสระในการสรางผลงาน    

3.  นักเรียนสนุกสนานเพลดิเพลินในการ
ทํางาน 

   

4.  นักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอน    

5. นักเรียนชอบเรียนศลิปะมากขึ้น     

รวม    

 

ตอนที่  2   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
 
ลงชื่อ..................................................ผูตอบแบบประเมิน 
    วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.......... 
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แผนการสอนการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอน 
 
กิจกรรมที่  1  การวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม “เพลงคลื่นกระทบฝง” 
เวลา  1  ชั่วโมง   วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................... 
 
สาระสําคัญ 
 การวาดภาพระบายสีโดยใชเสียงดนตรีเปนสื่อกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีอารมณรวมไปกับ
เสียงเพลง เกิดความคิดและจินตนาการจากทวงทํานอง ลีลาจังหวะของเพลง แลวถายทอดออกมาเปน
ภาพวาด ฝกใหผูเรียนมีสมาธิในการฟง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. สามารถวาดภาพระบายสี แสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวอยางอิสระ มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ สนุกสนานเพลดิเพลินในการวาดภาพจากการฟงเพลง 

2. สามารถแสดงถึงการจัดภาพและการใชสีได  
 
สาระการเรียนรู 
 การวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงไทยเดิม “เพลงคลื่นกระทบฝง” ผูเรียนจะมีอารมณรวมในการฟง
เพลง ฟงลีลาจังหวะทํานอง แลวจินตนาการวาดภาพออกมาอยางอิสระ 
  
วิธีดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
 1.  ครูเปดเพลงไทยเดิมบรรเลง “เพลงคลื่นกระทบฝง” ใหผูเรียนฟง 1 รอบ โดยฟงอยางตั้งใจและ
มีสมาธิ 
 2.  ครูถามผูเรียนวาเพลงทีฟ่งน้ันใหความรูสึกอยางไร ผูเรียนผลัดกนัตอบ 
 
ข้ันดําเนินกิจกรรม 
 1.  ครูเปดเพลงไทยเดิมบรรเลง “เพลงคลื่นกระทบฝง” 
 2.  ครูใหผูเรียนวาดภาพตามเสียงเพลง ถายทอดผลงานออกมาอยางอิสระตามอารมณเพลง 
 
ข้ันสรุป 
 1. ครูใหตัวแทนผูเรียน 2 – 3 คน นําผลงานออกมาอธิบายใหเพ่ือนฟง 
 2.  ครูและผูเรยีนรวมกันสรปุการปฏิบตัิกจิกรรมอีกครั้งตามจุดประสงคการเรยีนรู 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ครูกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถามและนําเสนอผลงาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษ  100  ปอนด 
2. ดินสอ  ยางลบ 
3. สีชอลก  สีไม  สีโปสเตอร  สีนํ้า 
4. พูกันจานสี 
5. ซีดีเพลง “คลืน่กระทบฝง” 
6. เครื่องเลนซีดี 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. ผลงานภาพวาดระบายสีของผูเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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แผนการสอนการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอน 
 

กิจกรรมที่  2  การวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงลูกทุง “เพลง ฮักสาวขอนแกน” 
เวลา  1  ชั่วโมง   วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................... 
 
สาระสําคัญ 
 การวาดภาพระบายสีโดยใชเสียงดนตรีเปนสื่อกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีอารมณรวมไปกับ
เสียงเพลง เกิดความคิดและจินตนาการจากทวงทํานอง ลีลาจังหวะของเพลง แลวถายทอดออกมาเปน
ภาพวาด ฝกใหผูเรียนมีสมาธิในการฟง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. สามารถวาดภาพระบายสี แสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวอยางอิสระ มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ สนุกสนานเพลดิเพลินในการวาดภาพจากการฟงเพลง 

2. สามารถแสดงถึงการจัดภาพและการใชสีได 
 
สาระการเรียนรู 
 การวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงลูกทุง “เพลง ฮักสาวขอนแกน” เปนเพลงที่มีจังหวะและลลีาของ
เพลง มีทํานอง หนัก-เบา ชา-เร็ว สลบักันไป บรรเลงดวยดนตรีสากล ผูเรียนจะมีอารมณรวมในการฟง
เพลงแลวจินตนาการวาดภาพออกมาอยางอิสระ 
  
วิธีดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
 1.  ครูเปดเพลงลูกทุง “เพลง ฮักสาวขอนแกน”  ใหผูเรียนฟง 1 รอบ โดยฟงอยางตั้งใจและมีสมาธิ 
 2.  ครูถามผูเรียนวาเพลงทีฟ่งน้ันใหความรูสึกอยางไร ผูเรียนผลัดกนัตอบ 
 
ข้ันดําเนินกิจกรรม 
 1.  ครูเปดเพลงลูกทุง “เพลง ฮักสาวขอนแกน” 
 2.  ครูใหผูเรียนวาดภาพตามเสียงเพลง ถายทอดผลงานออกมาอยางอิสระตามอารมณเพลง 
 
ข้ันสรุป 
 1. ครูใหตัวแทนผูเรียน 2 – 3 คน นําผลงานออกมาอธิบายใหเพ่ือนฟง 
 2.  ครูและผูเรยีนรวมกันสรปุการปฏิบตัิกจิกรรมอีกครั้งตามจุดประสงคการเรียนรู 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ครูกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถามและนําเสนอผลงาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษ  100  ปอนด 
2. ดินสอ  ยางลบ 
3. สีชอลก  สีไม  สีโปสเตอร  สีนํ้า 
4. พูกันจานสี 
5. ซีดีเพลง “ฮักสาวขอนแกน” 
6. เครื่องเลนซีดี 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. ผลงานภาพวาดระบายสีของผูเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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แผนการสอนการวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงประกอบการสอน 
 

กิจกรรมที่  3  การวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงคลาสสคิ “เพลง Piano Sonata in A Major  ” 
เวลา  1  ชั่วโมง   วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................... 
 
สาระสําคัญ 
 การวาดภาพระบายสีโดยใชเสียงดนตรีเปนสื่อกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีอารมณรวมไปกับ
เสียงเพลง เกดิความคิดและจินตนาการจากทวงทํานอง ลีลาจังหวะของเพลง แลวถายทอดออกมา 
เปนภาพวาด ฝกใหผูเรียนมีสมาธิในการฟง 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. สามารถวาดภาพระบายส ีแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวอยางอิสระ มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ สนุกสนานเพลดิเพลินในการวาดภาพจากการฟงเพลง 

2. สามารถแสดงถึงการจัดภาพและการใชสีได  
 
สาระการเรียนรู 
 การวาดภาพระบายสีโดยใชเพลงคลาสสิค “เพลง Piano Sonata in A Major  ” เปนเพลงที่มี
จังหวะและลีลาของเพลง มีทํานอง หนัก-เบา ชา-เร็ว สลับกันไป บรรเลงดวยเปยโน ผูเรียนจะมีอารมณ
รวมในการฟงเพลงแลวจินตนาการวาดภาพออกมาอยางอิสระ 
  
วิธีดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
 1.  ครูเปดเพลงคลาสสคิ “เพลง Piano Sonata in A Major  ”  ใหผูเรียนฟง 1 รอบ โดยฟงอยาง
ตั้งใจและมีสมาธิ 
 2.  ครูถามผูเรียนวาเพลงทีฟ่งน้ันใหความรูสึกอยางไร ผูเรียนผลัดกนัตอบ 
 
ข้ันดําเนินกิจกรรม 
 1.  ครูเปดเพลงคลาสสคิ “เพลง Piano Sonata in A Major  ” 
 2.  ครูใหผูเรียนวาดภาพตามเสียงเพลง ถายทอดผลงานออกมาอยางอิสระตามอารมณเพลง 
 
ข้ันสรุป 
 1. ครูใหตัวแทนผูเรียน 2 – 3 คน นําผลงานออกมาอธิบายใหเพ่ือนฟง 
 2.  ครูและผูเรยีนรวมกันสรปุการปฏิบตัิกจิกรรมอีกครั้งตามจุดประสงคการเรียนรู 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ครูกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการตอบคําถามและนําเสนอผลงาน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษ  100  ปอนด 
2. ดินสอ  ยางลบ 
3. สีชอลก  สีไม  สีโปสเตอร  สีนํ้า 
4. พูกันจานสี 
5. ซีดีเพลง Piano Sonata in A Major   
6. เครื่องเลนซีดี 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. ผลงานภาพวาดระบายสีของผูเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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บรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชเพลงไทยเดิม  “เพลงคลื่นกระทบฝง”  
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บรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชเพลงไทยลูกทุง  “เพลงฮกัสาวขอนแกน”  
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บรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชเพลงคลาสสคิ  “เพลง Piano Sonata in A Major ”   
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ผลงานการวาดภาพระบายสีของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยใชเพลงไทยเดิม  “เพลงคลื่นกระทบฝง”  ประกอบการสอน 

 

                 
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 1            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 2 
 
 

                 
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 3            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 4 
 
 

                 
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 5      ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 6 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 7            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 8 
 
 

 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 9             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 10 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 11            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 12 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 13           ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 14 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 15   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 16 
 

                  
 
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 17          ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 18 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 19          ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 20 
 

                           
 

 ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 21             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 22 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 23           ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 24 
 

                
    
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 25   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 26 
 

             
   
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 27           ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 28  
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 29   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 30 
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ผลงานการวาดภาพระบายสีของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยใชเพลงลูกทุง  “เพลงฮักสาวขอนแกน”  ประกอบการสอน 

 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 1             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 2 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 3            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 4 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 5             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 6 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 7                   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 8 
 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 9            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 10 
         
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 11             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 12 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 13             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 14 
 

                               
 

   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 15            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 16 
 

               
  

   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 17           ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 18 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 19   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 20 
 

                    
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 21                  ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 22 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 23   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 24 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 25          ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 26 
 

              
 
               ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 27             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 28 
 

                
 
              ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 29    ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 30 
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ผลงานการวาดภาพระบายสีของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยใชเพลงคลาสสิค  “เพลง Piano Sonata in A Major ”  ประกอบการสอน 

 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 1            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 2 
 

                    
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 3            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 4 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 5             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 6 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 7            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 8 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 9            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 10 
 

                    
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 11          ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 12 
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ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 13            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 14 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 15   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 16 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 17   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 18 
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              ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 19            ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 20  
 

                    
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 21          ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 22 
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   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 23             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 24 
 

              
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 25             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 26 
 

                
      
 
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 27             ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 28      
 
 

 



 
 

 

158 

                 
 

ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 29   ภาพผลงานนักเรียนคนที่ 30           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ/ ผูเชี่ยวชาญ 
การแนะนําตรวจสอบและแกไขเคร่ืองในการทําปริญญานิพนธ 

 

 
1.  ผูชวยศาสตราจารยดร.เลิศศิริร   บวรกิตต ิ  อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  รองศาสตราจารยเกริก   ยุนพันธุ   อาจารยคณะมนุษยศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.  ผูชวยศาสตราจารยสาธติ   ทิมวัฒนบรรเทิง  อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.  อาจารยสุชาติ   ทองสิมา    อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5.  นายสมบูรณ   คํามามูล    ครูเชี่ยวชาญ  สาขาศิลปศึกษา 
       โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) 
       สํานักงานเขตพระโขนง    
       กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

หนังสือราชการ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล   นายสุเชน   นอยสําแดง 
วันเดือนปเกิด   15  กันยายน  2501 
สถานที่เกิด   จังหวัดนครนายก 
สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 1160  ซอยจรัญสนิทวงศ  46  ถนนจรัญสนิทวงศ    
    แขวงบางยีข่นั  เขตบางพลัด   กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูชํานาญการ  สาขาศิลปศึกษา 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนวัดดอกไม ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
    กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2515  ประถมศึกษาปที่ 7 
    จาก  โรงเรียนวัดศรีจุฬา  จังหวัดนครนายก 
 พ.ศ. 2518  มัธยมศึกษาปที่ 3 
    จาก  โรงเรียนนครนายกวทิยาคม จังหวัดนครนายก 
 พ.ศ. 2522  ป.กศ.สูง  (วิชาเอกภาษาไทย) 
    จาก  วิทยาลยัครูสวนสุนันทา  
 พ.ศ. 2524  กศ.บ. (วิชาเอกภาษาไทย) 
    จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2553  กศ.ม. สาขาวชิาศิลปศึกษา 
    จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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