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 The purposes of this research are to study the comparison and achievement of 

Mattayom 2’ s paintings by using the method of CIPPA Model. 

 Simple random sampling’s applied to 50 students of Mattayom Suksa 2 , 1st 

semester , year 2011. The Municipal 5 school-municipal city Suratthani. 

 The instruments used for collecting data are the lesson plan of water color by using 

CIPPA Model , water color painting achievement test , water color painting satisfaction 

questionnaire, The data are analyzed by mean standard derivation , percentage , comparison  

of scores before and after t-test (dependent) 

 The result research reveal that : The achievement in water color painting of 

Mattayom Suksa 2 after used the teaching method of CIPPA Model increased significantly  

at 0.05 and the students were satisfied with the technical of CIPPA Model in water color 

painting. 
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บทที ่1  

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  ระบบการศึกษาไมวาในประเทศหรือ

ตางประเทศ  ต้ังแตอดีตถึงปจจุบันจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานปรัชญาการศึกษาและทฤษฎี

การเรียนการสอนอยูตลอดเวลา  ไมมีระบบการศึกษาของประเทศใดหยุดนิ่งอยู กับท่ีโดยไม

เปลี่ยนแปลงหรือปราศจากการศึกษา  สังเกตการณ  ประเมินหรือการวิเคราะหสภาพการเรียนการสอน

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

แนวการศึกษาใหยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน

มีความสําคัญที่สุด  โดยฝกใหผูเรียนไดทั้งความรู  ฝกทักษะและกระบวนการคิดกระบวนการเรียนการ

สอนเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา  เปนกลไกที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  เปนคนดี  

มีความรู  ความคิด  ความสามารถ  ทั้งในการพัฒนาคนและอาชีพการงานในสังคมอยางมีความสุข  

ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนตองมีการพัฒนาและนํามาใชในการพัฒนาคนใหทันตอความ

เจริญกาวหนาของสังคมประเทศชาติและโลก (ศรีสมร  พุมสะอาด. 2541: 63) 

 การจัดการเรียนการสอนควรยึดหลักผูเรียนมีบทบาทดวยตนเองใหมากท่ีสุด  การเรียนควร

เปนเรื่องของการกระทํา (Doing) มากกวารู (Knowing) เด็กจะตองกระตือรือรนในการเรียนมากกวา

คอยแตจะรับหรืออยูเฉย ๆ ครูจะเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนใหผูเรียนรูจักที่จะแกไข

ปญหาของตนเองและสังคม (ไพฑูรย  สิลารัตน. 2529: 85) 

 การเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL   เปนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมครูผูสอนจัดขึ้นมา  โดยกิจกรรมนั้นจะชวยสงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาทางดานรางกาย   สติปญญา  อารมณ  และสังคม  สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง

โดยอาศัยความรวมมือจากกลุม  นอกจากน้ันยังชวยพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ  เชน กระบวนการ

คิด   กระบวนการกลุม  กระบวนการปฏิสัมพันธสังคม  และกระบวนการแสวงหาความรูซึ่งผูเรียนจะ

ไดรับประโยชนจากการเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และการอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคม  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ครูผูสอนเองก็สามารถวางแผนหากิจกรรมท่ี

สอดคลองกับ  CIPPA MODEL  เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง    CIPPA MODEL  หรือรูปแบบการ

ประสาน  5  แนวคิด ไดพัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารยประจําคณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดพัฒนารูปแบบจากประสบการณในการสอนมากวา 30 ป และพบวา

แนวคิดจํานวนหน่ึงสามารถใชไดผลดีตลอดมา จึงไดนําแนวคิดเหลาน้ันมาประสานกันเกิดเปนแบบ

แผนข้ึน แนวคิดดังกลาวไดแก แนวคิดการสรางความรู แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบ

รวมมือ แนวคิดเก่ียวกับความพรอมในการเรียนรู แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูและแนวคิด

เก่ียวกับการถายโอนความรู เมื่อนําแนวคิดดังกลาวมาจัดการเรียนการสอนพบวาสามารถพัฒนา

ผูเรียนไดครบทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม โดยหลักการของ   

CIPPA MODEL  ไดยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในตัวหลักการคือการชวยให

ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู

ใหมากที่สุด มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความ

คิดเห็นและประสบการณ ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิด

สรางสรรคท่ีหลากหลายและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรู

ดวยตนเองตามแนวคิด Constructivism  (ทิศนา  แขมมณี. 2542)  

 การจัดการศึกษาในปจจุบันตองจัดใหเหมาะสมและครอบคลุมจุดประสงค  เพื่อที่ผูเรียนจะ

ไดเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูสอนตองศึกษาเปาหมายปรัชญาของการจัดการเรียนรูใหเขาใจ

อยางถองแท  ทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการ  ทฤษฎีการเรียนรูตางๆ  ตลอดจนกระบวนการเรียนการ

สอนที่เนนกระบวนการและผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  แลวพิจารณาเลือกนําไปใชออกแบบกิจกรรมท่ี

หลากหลายใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาระ  เหมาะกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนแหลงความรูของ

ทองถ่ิน  และท่ีสําคัญคือสื่อการเรียนรู  เน่ืองจากสื่อการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยใหการเรียนการ

สอนเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  (วรรณา  เจียมทะวงษ. 2528: 1) 

 การจัดกระบวนการเรียนการสอน  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (ทัศนศิลป)  โดยทั่วไป

ครูผูสอนเปนผูกําหนด  สื่ออุปกรณ  เทคนิควิธีการและเนื้อหาสาระในการสรางสรรค  ตามกรอบเกณฑ

อยางชัดเจน  ผลจากการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนจึงเปนแบบเดียวกัน  จากขอสังเกต  ประกอบ

กับขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่กลาวไวขางตน  ถึงการสรางสรรคงานศิลปะ  ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

ไปมาก  และจากการศึกษาแนวคิดการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL  เปนการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมี่ครูผูสอนจัดขึ้นมา โดยกิจกรรม

นั้นจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทางดานรางกาย  สติปญญา อารมณ และสังคม สงเสริมให

ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม  นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะ

กระบวนการตางๆ  เชน กระบวนการคิด  กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิสัมพันธสังคม  และกระบวนการ
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แสวงหาความรูซึ่งผูเรียนจะไดรับประโยชนจากการเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ในครั้งน้ีผูวิจัย  จึงทํา

การวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีนํ้าระหวางการเรียนการสอนกอน

และหลัง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบ  CIPPA  MODEL 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ําระหวางการรเรียนการสอนกอน

และหลัง  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชวิธีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ   CIPPA  MODEL  

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ   CIPPA  MODEL  

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้  ทําใหทราบถึงผลการเรียนการสอนโดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

CIPPA Model ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําและความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ําใหดีขึ้น 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

  ประชากรเปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานีท้ังหมด 5 หองเรียนจํานวน 234 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2   

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554  ของโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 1 หองเรียนจํานวน  

50 คน จากการสุมโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลากเลือก

หองเรียน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ   

CIPPA  Model 
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  2. ตัวแปรตาม  ( Dependent  Variable )  คือ 

   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL  

   2.2 ความพึงพอใจทางการเรียน  วิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใช

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL  

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ผูเรียนท่ีเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าระหวางการเรียนการสอนกอนและหลังโดยใช

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODELมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ํา

สูงขึ้น 

 2. ผูเรียนท่ีเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําระหวางการเรียนการสอนกอนและหลัง โดยใช

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมากคิดเปน  80  เปอรเซ็นต  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODELเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมี่ครูผูสอนจัดขึ้นมา โดยกิจกรรมนั้นจะชวยสงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดย

อาศัยความรวมมือจากกลุมนอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ  เชน กระบวนการคิด   

กระบวนการกลุมกระบวนการปฏิสัมพันธสังคม โดยผูวิจัยไดนําการเรียนการสอนแบบ CIPPA  

MODEL  มาใชในกิจกรรมการวาดภาพระบายสีนํ้าของนักเรียน ซึ่งมีลําดับขั้นตอนของเนื้อหาวิชาดังนี้ 

  1.1  การเรียนรูเก่ียวกับสี  อุปกรณ  และกระบวนการพื้นฐานของสีน้ํา 

  1.2  การเรียนรูเก่ียวกับเทคนิคการใชสี 

  1.3  การเรียนรูเก่ียวกับรูปและพื้น 

  1.4  การเรียนรุเก่ียวกับกระบวนการตางๆ และการสรางสรรค 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ํา หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทดสอบ

วัดความสามารถดานความรู  และความสามารถดานทักษะปฏิบัติ 

  2.1  ความสามารถดานความรู การวาดภาพระบายสีน้ํา วัสดุอุปกรณ เทคนิคการระบาย

สีน้ํา  สี เสน รูป และพื้น  ขั้นตอนและกระบวนการในการวาดภาพระบายสีน้ํา  และคุณคาทางดาน

ความงามตามคุณลักษณะของผลงานภาพวาดสีน้ํา โดยวัดจากแบบทดสอบ 
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  2.2  ความสามารถดานทักษะปฏิบัติในการวาดภาพระบายสีน้ํา  คือ  การปฏิบัติวาดภาพ

ระบายสีน้ําโดยกําหนดกิจกรรม 3 กิจกรรมในการปฏิบัติคือ  กิกรรมการวาดภาพดอกไม กิจกรรมการ

วาดภาพทิวทัศนทะเล  กิจกรรมการวาดภาพตามความคิดสรางสรรค  โดยใชหลักทางทัศนศิลป  

สวนประกอบมูลฐานทัศนศิลปเทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ  ดังนี้ 

   2.2.1 หลักการทัศนศิลป (Visual  Principles) หมายถึง การจัดภาพ จังหวะ การ

เคลื่อนไหว ดุลยภาพและเอกภาพ โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้  เกณฑอยูในขั้นดีมากไดคะแนน 4  คะแนน  

คือ การจัดภาพมีการจัดวางเกิดความสมดุลและเปนเอกภาพเหมาะสมกลมกลืนและลงตัวสมบูรณ  

เกณฑอยูในขั้นดีไดคะแนน 3 คะแนน  คือ ขาดคุณลักษณะตามที่กําหนดอยางใดอยางหนึ่งไป  เกณฑ

อยูในขั้นปานกลางไดคะแนน 2 คะแนน คือ งานขาดคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไป 2 อยาง เกณฑอยูใน

ขั้นปรับปรุงไดคะแนน 1  คะแนน  คืองานไมถึงเกณฑทุกอยางท่ีกําหนด 

   2.2.2 มูลฐานทัศนศิลป  (Visual Elements) หมายถึง  เสน  รูปรางรูปทรง  มิติ  รูป  

และพื้น และน้ําหนักการผลักดึง โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ เกณฑอยูในขั้นดีมากไดคะแนน  4  คะแนน  

คือ  งานมีรูปแบบแปลกใหม  รูปรางรูปทรงไดสัดสวน  มีบริเวณวางพอดีดูแลวไมอึดอัดหรือแนนเกินไป  

กําหนดรูปพื้นไดอยางเหมาะสมดวยการเนนน้ําหนักโดยวิธีผลักและดึงจนเกิดมิติทําใหภาพสวยงาม

และสมบูรณ  เกณฑอยูในขั้นดีไดคะแนน 3 คะแนน คืองานคุณลักษณะ 1 อยาง จากเกณฑท่ีไดคะแนน  

4 คะแนน  เกณฑอยูในขั้นปานกลางไดคะแนน 2 คะแนนคืองานขาดคุณลักษณะไป 2 อยางจาก

เกณฑท่ีไดคะแนน 4 คะแนน เกณฑอยูในขั้นปรับปรุงไดคะแนน 1 คะแนน  คืองานที่ขาดคุณลักษณะ 

3 อยางขึ้นไป 

   2.2.3 เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ (Techniques) หมายถึง วิธีการใชสีนํ้า

แสดงใหเห็นคุณลักษณะโปรงใสและเปยกชุม เกิดปรากฏการณบนพื้นภาพซึ่งเปนผลมาจาก

กระบวนการระบายสีเทคนิคตางๆ  ประสานกับความคิดสรางสรรค  คือ การระบายสีแบบทับซอน  การ

ระบายเรียบ การระบายแบบเปยกบนเปยก  การระบายแบบเปยกบนแหง  การระบายแบบแหงบนแหง  

การระบายสีแบบไหลซึม การระบายสีโดยใชเทคนิคอ่ืนๆ ประกอบรวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ท่ีนํามา

ประสานในการสรางภาพ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  เกณฑอยูในขั้นดีมากไดคะแนน 4 คะแนน 

คือ งานมีการระบายสีไดโปรงใสชุม  ใชเทคนิคการระบายอยางใดอยางหนึ่งกับเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ทํา

ไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งนํากระบวนการทางเทคนิคตางๆ เชน การขูด การพน การถู การเช็ด ฯลฯ  

มาผสานทําใหงานเกิดความต่ืนเตน เคลื่อนไหว อารมณ สวยงาม และกลมกลืนสมบูรณ เกณฑอยูใน

ขั้นดีไดคะแนน 3 คะแนน คืองานขาดคุณลักษณะไป 1 อยาง (อยางใดอยางหน่ึง) เกณฑอยูในขั้น  

ปานกลางไดคะแนน 2 คะแนน  คือขาดคุณลักษณะ 2 อยาง  เกณฑอยูในขั้นปรับปรุงไดคะแนน 1 คะแนน  

คือ  งานขาดคุณลักษณะต้ังแต 3 อยางขึ้นไป 
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 3. ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ํา หมายถึง ความรูสึกและ

ความคิดของงผูเรียนที่มีตอการเรียนการวาดภาพระบายภาพสีน้ํา โดยไดรับแรงจูงใจในการจัดการเรียน 

การสอนแบบ CIPPA  MODEL ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความกระตือรือรน ความพอใจใน

ดานตางๆ คือ การสรางความรูดวยตัวเอง  การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การมีสวนรวมดานรางกาย  การ

เรียนรูกระบวนการตางๆของกิจกรรมการเรียนการสอน การไดรับประโยชนจากการเรียนและการนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ความสนใจ เปนผลใหเกิดประสิทธิภาพ ของการทํางานและผลงานเกิด

การพัฒนาขึ้นโดยวัดไดจากคะแนนการตอบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําโดย

ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดนําเสนอหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1. เอกสารเก่ียวกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 2. เอกสารเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 3. เอกสารเก่ียวกับความรูความเขาใจพื้นฐานในการสอนศิลปะ 

4. เอกสารเก่ียวกับความรูความเขาใจพื้นฐานดานทัศนศิลป 

5. เอกสารทางทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียวของ 

6. เอกสารเก่ียวกับจิตรกรรมสีน้ํา (Watercolor  Painting) 

7. เอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ   CIPPA  MODEL 

8. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

1. เอกสารเก่ียวกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ 
 1.1  ความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

   (สปศ. 2544: 2) ดวยผลกระทบท่ีผสมผสาน และเชื่อมตอกันจากการเปลี่ยนแปลง ดาน

ตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจที่ตองอาศัยฐานความรู  ภาวะวิกฤตและการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ เก่ียวกับ

พัฒนาการของสมองและศักยภาพการเรียนรูของมนุษยตลอดไปถึงเรื่องการรับและการปรับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม การสรางพลังในการบูรณาการสังคม  การรังสรรคความผาสุกและคุณภาพ

ชีวิตของประชากร ฯลฯ  เหลานี้ยอมกอใหเกิดสภาวะท่ีทาทายตอการปฏิรูปการศึกษาเพิ่มขึ้น  เพราะ

ตองการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดการศึกษาใหมตองการออกแบบโครงสราง  และวิธีการเรียนรูใหม

ที่เหมาะสมย่ิงขึ้นเพื่อหาแนวทางที่ดีท่ีสุดในการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสามารถ

หลอหลอมความรูทักษะการเรียนรู  ความสามารถในการคิดสรางสรรค การจัดการ การปรับตัวรวม

ตลอดไปถึงการปลูกฝงความประณีต ความเอ้ืออาทรในการอยูรวมกันอยางสันติ ท้ังระหวางมนุษย

ดวยกันและมนุษยกับธรรมชาติ  และอาจกลาวไดวาการปฏิรูปการศึกษาลวนแลวแตเปนไปเพื่อเตรียม

ความพรอมในการพัฒนาประเทศใหสามารถยืนหยัดไดทามกลางกระแสการแขงขันที่รุนแรงเปน

กระแสที่ใชฐานความรูเปนหลักทั้งสิ้น  ประเทศไทยก็เผชิญกับภาวะทาทายตอการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่ง
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เปนภาวะที่รุนแรงและเรงดวนกวาประเทศอ่ืนหลายประเทศดวยเหตุผลหลายประการ  เชน  สมรรถนะ  

และศักยภาพในการแขงขันของคนไทยดอยกวาหลายประเทศรวมท้ังประเทศเพื่อนบานอีกทั้ง

สังคมไทยเผชิญปญหานานัปการ ต้ังแตภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมและ

วัฒนธรรม ปญหายาเสพยติด ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมไปถึง

ความออนแอของระบบการเมือง ฯลฯ และสําคัญที่สุดคือระบบการศึกษาของไทยยังออนแอไมมีพลัง

และศักยภาพท่ีจะรองรับ และสงเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทยไดเลย ไมวาจะเปน

ความกาวหนาทางดานอ่ืน ๆ ลวนแลวแตตองพัฒนา เชน เทคโนโลยีและการสื่อสารหรือการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมบนฐานความรู หรือการรักษารากฐานทางวัฒนธรรม การลงทุนเพื่อการศึกษาเปนตน  

ซึ่งปญหาหลักๆ ของการศึกษาไทย  ไดแก 

   1.1.1 ความคลอบคลุมและความเสมอภาคในโอกาสปจจุบัน  เด็กจํานวนไมนอยได

ออกจากการเรียนกลางคันเนื่องจากความยากจน ความพิการ  หรือความดวยในดานอ่ืน ๆ 

   1.1.2 คุณภาพการศึกษา  คุณภาพการศึกษาเปนประเด็นวิกฤตที่ตองเรงแกไข  เพราะมี

ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น  แตยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค ไมวาจะเปนความสามารถในการ

เรียนรูการคิดวิเคราะห การสรางความรู  การมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลกการงาน  เชน  

การทํางานเปนทีม ความสามารถในการเขียนการพูด ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร  นอกจากน้ียังมี

ปญหาในเรื่องความออนดอยในดานคุณธรรมจริยธรรมจองผูสําเร็จระดับตาง ๆ อีกดวย  ซึ่งคุณภาพ

ดานการศึกษาท่ีออนดอยท่ีมีหลายสาเหตุดังตอไปนี้ 

     1.1.2.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  กลาวคือ  ลักษณะการเรียนการ

สอนในระบบโรงเรียน  ยังไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห  การแสดง

ความคิดเห็น  และการแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหา

คําตอบ  อีกทั้งเนนการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน  ขาดการอบรมบมนิสัยใหเด็กสูงานพากเพียร

อยางอดทน  ทั้งโรงเรียนยังขาดการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู  ครอบครัว

และชุมชนไมมีโอกาสรวมคิด  รวมสรางกระบวนการเรียนรูสําหรับหลักสูตรยังเปนหลักสูตรกลาง

ทั้งหมด  แมจะพยายามใหมีหลักสูตรทองถ่ินในสัดสวนที่เหมาะสม  แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ  

ขาดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในเน้ือหาสาระ  และการปฏิบัติจึงไมเอ้ือใหเกิดการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย  และสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน 

     1.1.2.2 ครู  เปนผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะสงผล

ตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เปนอยางย่ิง  เมื่อพิจารณาผูประกอบวิชาชีพครูปจจุบันพบวา  

สถานภาพวิชาชีพครูคอนขางตกตํ่า  เพราะไมมีมาตรการสงเสริมวิชาชีพครู  ใหมีความกาวหนาใน  

อาชีพเหตุผลสําคัญคือกระบวนการผลิตครูยังไมมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการไมไดคนมี
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ความสามารถมาเรียนครูอีกท้ังครูไทยยังขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เมื่อเขาสูวิชาชีพครู  และครูมี

ภาระงานมากเกินไปนอกจากการสอนแลว  ครูยังมีหนาท่ีทํางานธุรการของสถานศึกษารวมท้ังภาระ 

อ่ืน ๆ ที่หนวยงานมอบหมายให 

     1.1.2.3 สื่อและเทคโนโลยี  ยังไมไดถูกนํามาใชอยางเพียงพอและเหมาะสม

โรงเรียนในชนบทหางไกลขาดแคลนเครื่องมือ  และอุปกรณจะเปนหลายอยาง  ในขณะที่บางโรงเรียน

พรอมแตไมไดใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร 

  1.1.3 การบริหารและการจัดการ  เปนอีกปญหาหน่ึงสําคัญท่ีทําใหการจัดการศึกษา

บรรลุผลโดยมีสาเหตุหลักดังนี้  

     1.1.3.1 การบริหารรวมศูนยอํานาจอยูในสวนกลางทําใหผูปฏิบัติคอยรับคําสั่ง

จากสวนกลางโดยขาดการมีสวนรวมในการคิดและรวมทํา  มีสายบังคับบัญชีและขั้นตอนการทํางานท่ี

ซ้ําซอน  ทําใหใชเวลาในการตัดสินใจและดําเนินงานลาชา  กลาวคือสถานศึกษาไมมีอิสระ 

ในการบริหารจัดการท้ังในดานวิชาการ  ดานบริหารบุคคล  การบริหารทั่วไป  และการบริหารการเงิน  

ทําใหผูบริหารและครูขาดความกระตือรือรนและความมุงมั่นในการคิดคนนวัตกรรมในการจัดการเรียน

การสอน 

      1.1.3.2 ขาดเอกภาพดานนโยบาย  ขาดการประสานงานท้ังดานนโยบายและ

ดานการปฏิบัติงานในระดับนโยบาย  หนวยงานแตละหนวยขาดการประสารซึ่งกันและกัน  ตางคน 

ตางทํา  เมื่อไมประสานกันทําใหการดําเนินงานซ้ําซอนกันโดยไมจําเปนและสิ้นเปลืองงบประมาณ     

เปนเหตุใหผูบริหารสถานศึกษาและครูซึ่งเปนผูปฏิบัติเกิดความสับสนหลายครั้งและบางครั้งครูสับสน

วาจะเลือกหรือเชื่อแนวทาง / วิธีการใดของหนวยงานใดดี 

     1.1.3.3 ขาดการมีสวนรวมของประชาชน  การจัดการศึกษาไทยถูกมองวาเปน

หนาที่ของรัฐ  ของสถานศึกษา  ของผูบริหารและครูที่มีระบบราชการเปนกลไกสําคัญของการจัดการ

โดยไมคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  ครอบครัว  และชุมชน  เชนมีสวนรวมการกําหนดนโยบาย

วางแผนพัฒนา  การจัดการศึกษา  การจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะอยางย่ิง  หลักสูตรทองถ่ินเปนตน 

  1.1.4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา  เน่ืองจากการบริหารหลายระดับเปนการ

บริหารแบบรวมศูนยอํานาจท่ีสวนกลางทําใหงบประมาณท่ีจัดสรรไปถึงผูเรียนนอย  เพราะไปสิ้นเปลือง

ที่การบริหารในรับชั้นตาง ๆ โดยไมจําเปน  นอกจากนี้งบประมาณยังไมสามารถกระจายไปยัง

สถานศึกษาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  นับเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพ       

ไมเทาเทียมกัน   
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 1.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการปฏิรูปการศึกษา 

   สํานักงานปฏิรูปการศึกษา  (2544: 17-40)  กลาวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

ใหความสําคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ ดังนี้ 

   1.2.1 ปฏิรูปการศึกษาใหสอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบไมวาจะเปนการศึกษาในระดับ

การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และตองการใหการศึกษาเปนไปเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

   1.2.2 ปฏิรูปแนวทางการจัดการศึกษา  โดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ปฏิรูปหลักสูตร

และเน้ือหาสาระ  วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียนและกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

   1.2.3 ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังหนวยงานของรัฐ  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  และเอกชน  โดยเนนในเรื่องการกระจายอาจและการมีสวนรวมของชุมชนและ

ประชาชนในการจัดการศึกษา  การตรวจสอบ  ฯลฯ 

   1.2.4 ปฏิรูประบบครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาโดยมุงเนนใหมีการยก

สถานภาพของวิชาชีพครู  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู  การจัดระบบเงินเดือนและการ

ประเมินผลงานครูท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

   1.2.5 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  เพื่อระดมทรัพยากรจาก

แหลงตาง ๆ มาใชเพื่อการจัดการศึกษาจัดสรรทรัพยากรใหถึงมือผูเรียนอยางเสมอภาค  และเปนธรรม

มีระบบบริหารที่คลองตัว  มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได 

   1.2.6 ปฏิรูประบบประกันคุณภาพ  โดยเนนเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและ 

ใหมีการรับรองประเมินมาตรฐานจากองคกรภายนอกเพื่อใหความมั่นใจเรื่องคุณภาพ  การศึกษาของ

สถานศึกษาทุกประเภทและระดับ 

   1.2.7 ปฏิรูปเรื่องสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ใหมีการผลิตใชสื่อและเทคโนโลยีใน

รูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  และการแสวงหาความรู  รวมทั้งใหมีการ

จัดสรรคลื่นความถ่ีและสื่อตัวนําตาง ๆ มาใชในการจัดและขยายบริการการศึกษาอยางกวางขวาง 

   จึงสรุปไดวา  การปฏิรูปจะนําไปสูจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่

คาดหวังวา  การศึกษาไทยจะนําไปสูความงอกงามของบุคคลและสังคม  ใหความเสมอภาคแกเด็ก

และเยาวชนไทยทุกคน  ที่จะไดพัฒนาตนเองท้ังเพื่ออนาคตของตนและของชาติ 

 1.3  ความมุงหมายและหลักการท่ัวไปของการศึกษา 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มาตรา 6 กําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา

ไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  

สติปญญาความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
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อยางมีความสุข  การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุความมุงหมายดังกลาวจําเปนตองใช  ศาสตร  คือ

ความรู   และปญญา  ประกอบกับ  ศิลป  คือ  ทักษะการปฏิบัติขับเคลื่อนดวย  จิตวิญญาณ           

การจัดการศึกษาศาสตรและศิลป  จะชวยใหการจัดการศึกษาบรรลุความมุงหมาย  ประกอบดวย 

   1.3.1 หลักการจัดการศึกษา  และการจัดระบบโครงสราง  และกระบวนการจัด

การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา  ตามมาตรา  8  และการ

จัดระบบโครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา  9 ไวดังนี้ 

     1.3.1.1  การจัดการศึกษา  ตามมาตรา  8  ใหยึดหลัก  3  ประการ  ดังนี้ 

       1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  หมายถึง  คนทุกหมู

เหลาทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกสถานะ  ทุกอาชีพ  ทุกศาสนา  และทุกทองถ่ิน  โดยไดรับสิทธิทางการศึกษา

เสมอภาคและเทาเทียม   

       2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  หมายถึง  ใหมีสวนรวม

ขยายวงกวางสูบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน

ประกอบการ  และสถาบันอ่ืน ๆ ใหมีสวนรวมในการคิด  การตัดสินใจ  รวมปฏิบัติรวมรับผลประโยชน  

รวมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา   

       3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู   ใหเปนอยางตอเนื่อง  

หมายถึง  การพัฒนาทั้งดานหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  และวิธีการเรียนการสอนดวยการ บูรณาการ

ความรู   

     1.3.1.2 การจัดระบบโครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้   

       1) หลังเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ    

       2) หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและ

องคกรปกครองทองถ่ิน   

       3) หลักการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภทการศึกษา   

       4) หลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารย  และบุคลากร

ทางการศึกษา  และการพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง   

       5) หลักการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา   

       6) หลักการมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และองคกรอ่ืน   

  1.3.2 สิทธิและหนา ท่ีทางการศึกษา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาของคนไทยไว  มีสาระดังนี้ 
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     1.3.2.1  สิทธิและโอกาสของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         1) บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย     

       2) บุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  

สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  บุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเอง

ผูดอยโอกาสมีสิทธิไดรับโอกาสทางการศึกษาเปนพิเศษตามความแตกตาง  และความตองการของแต

ละบุคคล   

       2) บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ใหจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดย

คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

     1.3.2.2 สิทธิในการจัดการศึกษาของบุคคลและองคกรอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  

องคกร  ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา  และสถาบันสังคม

อ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีสิทธิไดรับประโยชนจากรัฐตามควรแกกรณี   

     1.3.2.3 หนาที่ของบิดามารดาและผูปกครอง  มีหนาที่จัดใหบุตร  หรือบุคคล         

ซึ่งอยูในความดูแล  ไดรับการศึกษาภาคบังคับตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษา

ภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว   

  1.3.3 ระบบการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษา  มาตรา 15 กําหนดวาการจัด

การศึกษามี  3  รูปแบบ  คือ 

     1.3.3.1 การศึกษาในระบบ  เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา

หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและเมินผล  ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา          

ที่แนนอน 

     1.3.3.2 การศึกษานอกระบบ  เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการจัดและประเมินผล  ซึ่งเปน

เงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา  โดยเน้ือหา  และหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม  สอดคลอง

กับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม   

  1.3.4 ระดับการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดระดับการศึกษา

ไวดังนี้ 

     1.3.4.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก การศึกษากอนระดับอุดมศึกษาคือการศึกษา

อนุบาล  ประถม  มัธยมศึกษา  และประกาศนียบัตร 
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       สําหรับการศึกษาภาคบังคับน้ัน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

กําหนดใหบังคับบุคคลเขาเรียนเปนเวลา 9 ป โดยผูเรียนที่มีอายุยางเขาปที่ 7 (6 ป บริบูรณ)  ตองเรียน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอายุยางเขาปท่ี 16 (15 ปบริบูรณ) เวนแตสอบไดชั้นปที่ 9 ของ

การศึกษาภาคบังคับ 

     1.3.4.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก การศึกษาท่ีสูงกวาการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  แบงออกเปน  2  ระดับ  คือ  ระดับตํ่ากวาปริญญา  หรืออนุปริญญา   และระดับปริญญา 

  1.3.5 การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหเรียกสถานที่จัด

การศึกษาวาสถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษา วิทยาลัย  

สถาบัน   มหาวิทยาลัย   หรือหนวยงานอ่ืน  ของรัฐหรือเอกชนที่มีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคใน

การจัดการศึกษา 

 1.4  แนวการจัดการศึกษา 

   1.4.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาโดย

ยึดหลักผูเรียนเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตามจุดมุงหมาย  

ใหเปนคนเกง  ดี  และมีความสุข  การจัดการศึกษา : ผูเรียนสําคัญที่สุด 

     ในการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู 

   1.4.2 การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ตองเนนความสําคัญ 3 สวน คือ ความรู   

คุณธรรม   และกระบวนการเรียนรู   โดยบูรณาการเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา 

     1.4.2.1 ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง  และความสัมพันธ  ของตนเองกับสังคม 

     1.4.2.2 ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 

     1.4.2.3 ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย  และ

การประยุกตใชภูมิปญญา   

     1.4.2.4 ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร  และดานภาษาเนนการใชภาษาไทย

อยางถูกตอง 

     1.4.2.5 ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

  1.4.3 การจัดกระบวนการเรียนรู 

     การจัดกระบวนการเรียนรู ถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนสวนที่สงผลกระทบ

ตอผูเรียนโดยตรง  ภารกิจนี้เปนหนาที่ของสถานศึกษา  ครู  และผูจัดการเรียนรู  ซึ่งรวมถึงวิทยาการพอ

แม  ผูปกครอง  และบุคคลอ่ืนที่มีสวนจัดการเรียนรูทั้งโดยตรงและโดยออม พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  ไดกําหนดเรื่องนี้ไว  ในมาตรา  24  มีสาระ  6  ประการ  ดังนี้ 
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     1.4.3.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง  ระหวางบุคคล 

     1.4.3.2 ฝกทักษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ การ

ประยุกต  ความรูมาใช  เพื่อปองกัน  และแกไขปญหา  เนนการฝกทักษะ  เชน  กระบวนการคิด  การ

จัดการ  การเผชิญสถานการณ 

     1.4.3.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ          

ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

     1.4.3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกัน 

     1.4.3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม          

สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู 

     1.4.3.6 จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่ 

  1.4.4 การประเมินผูเรียน 

     การประเมินผูเรียน ใหพิจารณาจากการพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ  

สังเกตพฤติกรรมการเรียน  และรวมกิจกรรม  และจากการทดสอบ ท้ังหมดนี้ใหทําควบคูกันไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ  และรูปแบบของการศึกษา 

   กลาวโดยสรุป  การจัดการเรียนรูเปนหัวใจของการจัดการศึกษา  ซึ่งยึดหลักผูเรียนเปน

สําคัญ  หลักสูตรเน้ือหาสาระของการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู  และการประเมินผูเรียนท้ัง  4  

เรื่องนี้  แมวาครู  คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา  และผูจัดการมีความรูความเขาใจ  และปฏิบัติได

อยูแลว  แตยังไมสงผลตอการปฏิบัติใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยและบริบท

หลายประการ 

 1.5  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

   กรมวิชาการ (2544: 12) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูเปนเกณฑ  ในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน  เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งกําหนดไว

เฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพสําหรับสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติม

ไดแบงออกเปนสาระการเรียนรู  8  กลุมวิชา  คือ 

   1.5.1 กลุมวิชาภาษาไทย 

   1.5.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
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   1.5.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

   1.5.4 กลุมวิชาสังคมศึกษา 

   1.5.5 กลุมวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา 

   1.5.6 กลุมวิชาศิลปะ 

   1.5.7 กลุมวิชาอาชีพ  และเทคโนโลยี  

   1.5.8 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 1.6  การจัดการเรียนรู 

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

กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษา  ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู  และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดฉะนั้น  ครู  ผูสอน  และผูจัดการศึกษา

จะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูนํา  ผูถายทอดความรูไปเปนผูชวยเหลือ  สงเสริม  และ

สนับสนุนผูเรียน  ในการแสวงหาความรูจากสื่อ  และแหลงการเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแก

ผูเรียนเพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน 

   การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา  

พัฒนาการความคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คิดอยางมีวิจารณญาณ          

แลวยังมุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ  โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจ

ตนเองเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

   การเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย  ผูสอนตอง

คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย  และสติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนใจ  และความสามารถ

ของผูเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  ดังนั้น  การจัดการเรียนรูในแตชวงชั้นควรใชรูปแบบวิธีการที่

หลากหลาย  เนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูรวมกัน  การเรียนรู

จากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 1.7  กลุมวิชาศิลปะ 

   กลุมวิชาทัศนศิลป  ดนตรีและนาฏศิลป  หรือเรียกโดยรวมวาศิลปศึกษานั้นถือเปน        

กลุมวิชา 1 ใน 8 ที่จะตองมีการปฏิรูปการเรียนรูควบคูไปกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและการ

ปฏิรูปสังคมทั้งระบบนั้นก็หมายความวา  กระบวนการเรียนรูศิลปศึกษาแบบเดิม  เพื่อกาวเขาสูการ

ปฏิรูปศิลปศึกษา  ไปสูพหุศิลปศึกษาท่ีมีการบูรณาการแนวคิดและการสรางสรรคศิลปะ  โดยเลือกสรร

สื่อแสดงออกท่ีหลากหลาย  สื่อแสดงออกอยางใดอยางหน่ึง  หรือหลายอยาง  ไมวาจะเปนสื่อสี           

สื่อวัตถุ  สื่อรางกาย  สื่อเสียง  สื่อภาษา  อันเปนการแสดงออกจากสภาพการรูคิด  และจินตนาการ  

เพื่อสะทอนสุนทรียะ  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมน้ันจะตองมีการศึกษาทําความเขาใจในจุดหมายของ
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การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปสังคมทั้งระบบ  จะตองเขาใจการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ประสาน

เชื่อมโยงแบบองครวม  จะตองทําการศึกษาคนควาทฤษฎีตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการปฏิรูป

ศิลปศึกษา  หรือนัยหนึ่งก็คือ การพัฒนาพหุศิลปศึกษา (Art Education)  สัมพันธกับทฤษฎีสนับสนุน  

5  ทฤษฎี  ไดแก 1.) พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE/Discipline – Based  Arts  Education)            

2.) พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา (MIAE/Multiple Intelligences Arts Education) 3.) พหุศิลปศึกษา

เชิงภูมิปญญาไทย (TWAE/Thai  Wisdom Arts Education) 4.) พหุศิลปะสมัยใหม (PMAE/Post – 

Modem Arts Education) และ 5.) พหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ  (GCAE/Gifted  Child  

Arts  Education) 

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

    คือศิลปศึกษาโดยมุงเนนแบบแผน  หรือหลักเกณฑแทนการแสดงออกเฉพาะตัว  

(Self – expression)  พัฒนาการดังกลาวผสานสัมพันธกับพัฒนาการของสิทธิหลังสมัยใหมศิลปศึกษา

แบบแผน (Discipline – centered  Movement)  ไดพัฒนาแกนสําคัญในการสอนแบบ  4  แกน  ดังนี้ 

    1) ประวัติศาสตรศิลป  (Art  History)  

    2) สุนทรียศาสตร  (Aesthetics) 

    3) ศิลปวิจารณ  (Art  Criticism) 

    4) ศิลปะสรางสรรค  (Creating  Art) 

    เปนความพยายามท่ีมุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียนให

เด็กไดรับประสบการณ  โดยการนําเสนอทฤษฎีตามแกนดังกลาว  ดวยหลักเกณฑหรือแบบแผน

มากมายซึ่งหลักเกณฑดังกลาวไดสงผลใหศิลปศึกษาพัฒนาไปสูการสรางความรู   (Cognitive 

domain) เปนประเด็นนํา 

  2. พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา  (MIAE/Multiple  Intelligences  Arts  Education)  

    เปนทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของสมองสามสวน  ประกอบดวย  สมองซีกซาย  และ

สมองซีกขวา กับการเสนอทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของการดเนอร  

(Howard  Gardner) วาดวยความฉลาด  และเชาวปญญาภายในตัวของมนุษย  8  ดาน  ไดแก 

    1) ปญญาดานภาษา  (Linguistic  Intelligence) 

    2) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  (Logicai – Mathematical  Intelligence) 

    3) ปญญาดานมิติสัมพันธ  (Spatial  Intelligence) 

    4) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว  (Bodily – Kinesthetic  Intelligence) 

    5) ปญญาดานดนตรี  (Musical  Intelligence) 

    6) ปญญาดานมนุษยสัมพันธ  (Interpersonal  Intelligence) 
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    7) ปญญาดานตน  หรือความเขาใจตนเอง  (Intrapersonal  Intelligence) 

    8) ปญญาดานนักธรรมชาติวิทยา  (Naturalist  Intelligence) 

    ทฤษฎีพหุปญญาวาดวยความฉลาด  และเชาวปญญาภายในตัวของมนุษยท้ัง  8  

ดาน  พหุศิลปศึกษาในเชิงพหุปญญาจึงเปนทฤษฎีที่เชื่อมโยงกับจิตวิทยา  สมอง  ปญญา  เพื่อการ

พัฒนาการเรียนการสอนจุดหมายในการพัฒนาภูมิปญญาของผูเรียน  พัฒนาดานทัศนคติสุนทรียะ  

ความคิดสรางสรรค  จินตนาการ  ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรม  บูรณาการ  (Integral  Culture)  

และการมีแนวคิดแบบองครวม   (Holistic  View) 

    แมจะมีองคประกอบท่ีชัดเจนขององคความรู  ทฤษฎีพหุปญญา  ทฤษฎีศิลปศึกษา

เชิงพหุปญญาและทฤษฎีสนับสนุนอ่ืน ๆ อยางครบถวน  แตหากขาดกิจกรรมรองรับทฤษฎีการพัฒนา

พหุศิลปศึกษาของสังคมไทย  ก็มิอาจเกิดขึ้นเปนจริงไดดังน้ัน  กิจกรรมควรมีประเด็นครอบคลุม

แนวทางดังตอไปนี้   

    1) เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน  สรางสรรค  ผลงานทางศิลปะโดยผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

    2) เปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนผูเรียนเกิดการพัฒนาและบูรณาการทางปญญาในทุกดาน 

    3) เปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหผู เรียนมีประสบการณในการใชสื่อแสดงออกท่ี

หลากหลาย  แบบศิลปะจินตทัศน 

    4) เปนกิจกรรมท่ีคํานึงถึงความแตกตาง  คํานึงถึงพัฒนาการเรียนรู   และให

ความสําคัญในกระบวนการสรางทัศนคติที่ดีพัฒนาประสบการณทางสุนทรียะพัฒนารสนิยม  และ

จินตนาการ 

    5)  เปนกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความเปนคนที่สมดุล 

    6) เปนกิจกรรมที่คํานึงถึงความสําคัญจําเปนที่มีลักษณะรวมและเปนกิจกรรม               

ที่คํานึงถึงลักษณะตาง ๆ ของชุมชน  สังคม  ภูมิปญญา  และวัฒนธรรมเพื่อใหพหุศิลปศึกษามีบทบาท

รวมในการพัฒนาสังคมอยางเปนจริงและย่ังยืน 

    สรุป  กระบวนการเรียนรูของพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญานั้น ใหความสําคัญตอ

ผูเรียนทุกคน ใหความสําคัญตอปญญาความสามารถทั้ง 8 ดาน โดยเชื่อวาปญญาทั้ง 8 ดาน  สามารถ

พัฒนาได และการพัฒนาดังกลาวพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญายอมรับความสามารถที่เปนปจจัย

ภายในของผูเรียน  และยอมรับปจจัยภายนอกจากการจัดประสบการณและการสรางสิ่งแวดลอมท่ี

เหมาะสมใหกับผูเรียน 
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  3. พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญาไทย (TWAE/Thai  Wisdom  Arts  Education) คือ

การศึกษาทางดานพหุศิลปศึกษา  สามารถเชื่อมโยงกับภูมิปญญาไทยทั้งท่ีสืบทอดมาจากอดีต ภูมิปญญา

พื้นบาน หรือภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญารวมสมัย สามารถนํามาพัฒนาเปนกระบวนการเรียน

การสอน  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยโดยแยกกิจกรรมการเรียนรูดังตอไปนี้ 

     1) การแสวงหาความรู  ภูมิปญญาไทยจากบุคคล 

    2) การแสวงหาความรู  ภูมิปญญาจากเอกสารและบันทึกตาง ๆ 

    3) การแสวงหาความรู  ความเขาใจจากประสบการณตรง 

    4) การพัฒนาภูมิปญญาไทยใหเหมาะสมและสอดคลองกับปจจุบัน  รวมทั้งการ

สรางสรรคขึ้นใหม 

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

    คือ ศิลปะหลังสมัยใหมเปนงานศิลปะที่เกิดขึ้นมาละลายกําแพงก้ันระหวางวัฒนธรรม

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

หลังสมัยใหม จะสัมพันธเก่ียวของกับระดับสังคม และเศรษฐกิจของศิลปนผูสรางงานและเสพงาน

ศิลปะท่ีมีรากฐานมาจากผูบริโภคและสรางขึ้นเพื่อพวกเขา นอกจากน้ี งานศิลปะหลังสมัยใหมเปนงาน

ที่ทําลายตัวก้ันระหวาง High และ Low Arts เปนรูปแบบงานที่ใชสื่อนานาชนิด  และละลายกฎเกณฑ

ที่เคยยึดถือมา  รวมทั้งกฎเกณฑตามแบบของศิลปะสมัยใหม 

  5. พหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ  (GCAE/Gifted  Child  Arts  Education) 

    คือบูรณาการแนวคิดทั้งความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป  แนวคิดจิตวิทยาศิลปะ

แนวคิดเก่ียวกับสมองและการสรางสรรค  แนวคิดสุนทรียะศึกษา  แนวคิดเก่ียวกับพหุปญญา  และ

สรางสรรคงานศิลปะ  จากการเลือกสรรสื่ออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อการแสดงออกจาก

สภาพการรูคิดและจินตภาพ  เพื่อสะทอนสุนทรียะภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

  สรุปไดวา  ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาดังกลาวสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนศิลปศึกษาทุกแขนง  รวมถึงการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

 

2.  เอกสารท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ   

 ธํารง  อุดมไพจิตรกุล  (2546: 73) วา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่แสดงออกและสามารถ

สังเกตเห็นได (Overt Behavior) และเปนปจจัยประเภทหนึ่งที่สะทอนประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรที่

มีจํากัด  ความพึงพอใจเกิดขึ้นไดเมื่อความตองการไดรับการตอบสนอง  ทําใหมีความรูสึกทางบวกเปน

ผลใหมีความสุข  เพราะสําเร็จตามท่ีมุงหวัง 
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 สรอยตระกูล  (ติวยานนท)  อรรถมานะ  (2542)  ไดใหความวา  ความพึงพอใจเปนทัศนคติ

หรือความรูสึกชอบหรือไมชอบ  ซึ่งจะเก่ียวของกับทัศนคติ  และเจนคติโดยตรง  และทัศนคตินั้นมี

องคประกอบท่ีสําคัญคือ  องคประกอบทางดานความคิด ความเขาใจ (Congritive  Component)  เปนสวน

ที่เก่ียวกับความรูสึกนึกคิด  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง องคประกอบดานอารมณหรือความรูสึก (Affective  

Component) ซึ่งเปนสวนท่ีเปนอารมณหรือความรูสึกที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขารูและเขาใจอยูกอน

แลว และองคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรม (behavioral  tendency component) ซึ่งจะสงผล

ตอการเกิดพฤติกรรม ยกตัวอยาง เชน เมื่อกลาววา ฉันชอบทํางานในหลายลักษณะ  (แสดงความรูสึก

ชอบหรือไมชอบ) แตงานของฉันยุงยากสับสนเกินไป (แสดงถึงความคิดความเขาใจ)  ฉันจึงวางแผนจะ

หางานใหม (แสดงถึงแนวโนมของพฤติกรรม) เมื่อนําเอาลักษณะทั้งสามมาผสมผสานกัน  เปนทัศนคติ

ของบุคคลหน่ึงเก่ียวกับงานซึ่งจะสามารถจะทํานายถึงผลกระทบที่จะมีในอนาคตไดดวย 

 ความพึงพอใจเกิดจากความตองการเปนพื้นฐาน เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองทําให

เกิดความพึงพอใจ หรือเกิดความรูสึกทางบวก ซึ่ง A.H.Maslow นักจิตวิทยาชาวอังกฤษไดสรางทฤษฎี

ความตองการตามลําดับขั้น มีสมมติฐานอยู 3 ประการ  คือ 

   1. มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลา  ไมมีการสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู 

 2.  ความตองการท่ีไดรับการสนองตอบแลวจะไมเปนแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมนั้นอีกตอไป  

ความตองการท่ียังไมไดรับสนองตอบเทานั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจตอไป 

 3. ความตองการของคนมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากตํ่าไปหาสูงตามลําดับความสําคัญใน 

ขณะท่ีความตองการขั้นตํ่าไดรับการสนองตอบแลว  ความตองการขั้นสูงก็จะตามมา  ทฤษฎีของงมาสโลว  

แบงลําดับความตองการของมนุษยออกเปน  5  ลําดับดังน้ี 

  1) ความตองการทางกายภาพ (physiological  needs) เปนความตองการขั้นตํ่าสุดตาม

ความคิดของมาสโลวความตองการขั้นน้ีเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย  ซึ่งจะขาดเสียมิได  เชน  

ความตองการอาหาร  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  ที่อยูอาศัย  และการพักผอนเปนตน 

  2) ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (safety and security needs) เมื่อมนุษย

ไดรับการสนองตอบในขั้นที่หน่ึงแลว  ความตองการขั้นที่สองก็จะตามมา  ความตองการในขั้นนี้จะเปน

ความตองการในการปองกันตนเองใหพนจากอันตรายและมีความมั่นคง 

  3) ความตองการทางสังคม (social or belongingness needs) เมื่อความตองการทาง

กายภาพและความปลอดภัยไดรับการสนองตอบแลว  ความตองการทางสังคมคือ  ความตองการที่จะ

อยูรวมกับคนอ่ืนรวมทั้งตองการที่จะมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงขึ้น 

  4) ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (esteem or status needs) ความตองการขั้นนี้มี

ความเขมขนสูงกวาทางสังคม  คือ  ความตองการมีฐานะเดนเปนที่ยอมรับในสังคม 
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  5) ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จสูงสุด (self actualization or self - realization) 

ความตองการขั้นน้ีเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ความตองการขั้นนี้จะเกิดขึ้น เมื่อความตองการ

ขั้นที่ตํ่ากวาไดรับการสนองตอบจนเปนท่ีพอใจแลว  บุคคลที่มีความตองการในขั้นนี้จึงมีไมมากนัก 

 พอสรุปไดวาความพึงพอใจมีสาเหตุมาจากความตองการ เมื่อความตองการไดรับการ

สนองตอบความพึงพอใจก็จะตามมาในทางบวก เชนเดียวกับการเรียนการสอนถานักเรียนเกิดความ

เขาใจ  มีความชัดเจนในการเรียนการปฏิบัติ เมื่อเกิดการปฏิบัติเปนผลสําเร็จตามจุดมุงหมายก็จะเกิด

ความพอใจมีความรูสึกในทางบวก  ซึ่งจะเปนแรงกระตุนท่ีอยากจะเรียนอยากปฏิบัติดวยความพอใจ 

 

3.  เอกสารท่ีเก่ียวกับความรูความเขาใจพื้นฐานในการสอนศิลปะ 
 3.1  กลุมสาระศิลปะ 

   กรมวิชาการ (2544: 1) อธิบายวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระที่มุงเนน

การสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม สุนทรียภาพความมี

คุณคาซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย 

   การเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ การคิดที่เปนเหตุเปนผลถึง

วิธีการทางศิลปะ ความเปนมาของรูปแบบ ภูมิปญญาทองถ่ิน  และรากฐานทางวัฒนธรรม 

   คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว  ผูเรียน

จะมีสภาพจิตใจท่ีงดงาม มีสุนทรียภาพ มีรสนิยม รักสวยรักงาม รักความเปนระเบียบ มีการรับรูอยาง

พินิจพิเคราะห มีจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  มีความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองได  และแสดงออก

อยางสรางสรรค  มีสมาธิในการทํางาน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 3.2  การจัดการเรียนการสอน 

   การเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะ  มีเนื้อหาสาระอยู 3 สาระ คือ ทัศนศิลป ดนตรี และ

นาฏศิลป 

   3.2.1 ทัศนศิลป เนนการเรียนรูดวยการเห็น ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม

และภาพพิมพ 

   3.2.2 ดนตรี  เนนการเรียนรูดานการไดยินไดฟง  ไดแก  ดนตรีไทย  ขับรอง  และดนตรี

สากล 

   3.2.3 นาฏศิลป  เนนการเรียนรูดวยการเคลื่อนไหว  การไดเห็น  การไดยิน  ไดแก  

นาฏศิลปไทย  นาฏศิลปสากล 

   สรุป  การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะโดยผนวก  3 สาระ เขาดวยกัน เพื่อให

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

ดวยกัน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีมุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีจินตนาการทาง

ศิลปะชื่นชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณคา  ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย ดังนั้น กิจกรรม

ศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรงท้ังดานรางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ  และ

สังคม  ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ

แสดงออกในเชิงสรางสรรคพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะการเห็นภาพรวม  การสังเกตรายละเอียด  

สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง  อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  ดวยการมี

ความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข 

   การเรียนรูศิลปะ  มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  ความคิดที่เปนเหตุ         

เปนผลถึงวิธีการทางศิลปะ  ความเปนมาของรูปแบบ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และรากฐานทางวัฒนธรรม  

คนหาวาผลงานทางศิลปะสื่อความหมายกับตนเอง  คนหาศักยภาพความสนใจสวนตัว  ฝกการรับรู

การสังเกตที่ละเอียดออนอันนําไปสูความรัก  เห็นคุณคาและเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ  และ

สิ่งรอบตัวพัฒนาเจตคติ  สมาธิ  รสนิยมสวนตัว  มีทักษะ  กระบวนการวิธีการแสดงออก  การคิด

สรางสรรคสงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม  ในบริบทของการสะทอน

วัฒนธรรมของตน  มีปฏิกิริยาตอบสนองตองานศิลปะ  ชวยใหมุมมองและเขาใจโลกทัศนกวางไกล  

ชวยเสริมความรู  ความเขาใจ  มโนทัศนอ่ืน ๆ สะทอนใหเห็นมุมมอง  และเขาใจโลกทัศนกวางไกล  

ชวยเสริมความรู  ความเขาใจ  มโนทัศนดานอ่ืน ๆ สะทอนใหเห็นมุมมองของชีวิต  สภาพเศรษฐกิจ  

สังคม  การเมือง  การปกครอง  และความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา  ดวยลักษณะธรรมชาติของ

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  การเรียนรูเทคนิค  วิธีการทํางาน  ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออก

อยางอิสระ  ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริม  สนับสนุนใหคิดริเริ่ม  สรางสรรค  ดัดแปลง  จินตนาการ  มี

สุนทรียภาพ  และเห็นคุณคา  ของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 

   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเสริมสราง  ใหชีวิตมนุษยเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นชวยใหมี

จิตใจงดงาม  มีสมาธิสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุล  อันเปนรากฐานของการพัฒนาชีวิตที่

สมบูรณ  เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติโดยสวนตน  และสงผลตอการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของสังคมโดยรวม 

   เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว  ผูเรียนจะมีจิตใจงดงาม

มีสุนทรียภาพ  รักความสวยงาม  ความเปนระเบียบรับรูอยางพินิจพิเคราะห  เห็นคุณคาความสําคัญ

ของศิลปะ  ธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ  

สามารถคนพบศักยภาพความสนใจของตนเองอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ  หรือประกอบอาชีพทาง

ศิลปะ  มีจินตนาการ  ความคิดสรางสรรคมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ไดและแสดงออกอยางสรางสรรค  

มีสมาธิในการทํางาน  มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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 3.3  ความหมายของศิลปะ  และศิลปศึกษา 

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

นิยามที่ไมแนนอนตายตัว  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูใหคํานิยามที่จะใหคําจํากัดความและทัศนะเก่ียวกับศิลปะ  

ที่ศิลปน  นักการศึกษาทางศิลปะ  และนักวิจารณศิลปะตาง ๆ ไดกลาวไวเปนแนวทางหลายแนวทาง  

คือ  กิจกรรมของมนุษยที่มีจุดหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  การตัดสินใจ  มีทักษะเพื่อ

สรางผลงานขึ้นมา  ศิลปะคือ  การแสดงออกทางประสบการณและความสามารถของมนุษยในการทํา

สิ่งตาง ๆ อยางมีความคิดสรางสรรค 

   อารี  สุทธิพันธุ (2528: 27)  ไดใหนิยามเก่ียวกับความหมายของคําวา ศิลปะ  หมายถึง  

การรูจักเขาใจ  ถายทอดธรรมชาติท่ีเห็น  ดวยจินตนาการ  และความคิดที่สรางสรรค ดวยความเขาใจ

เลือกวัสดุท่ีเหมาะสม  เพื่อใหเกิดรูปทรงใหม  ความหมายที่ตกลงนี้ถือตามขบวนการทํางาน  และ

ความคิดที่สรางสรรคของมนุษย เพราะความรูสึกครั้งแรกที่มนุษยไดรับจากการเห็นผลงานศิลปะนั้นคือ

ความแปลกใหม ของรูปทรง ตอไปจึงรูสึกสนใจวารูปทรงน้ัน ๆ ทําดวยอะไร มีเรื่องอะไร ทําเพื่ออะไร  

ซึ่งความรูสึกเหลานี้เปนเสมือนแรกกระตุนใหบังเกิดความนิยมชมชื่นในศิลปะนั้น ๆ ได 

   วิชัย  วงษใหญ (2515: 2) กลาววา  ศิลปะน้ันชวยใหเราเกิดความรูสึกทางจิตใจทําให

เราเกิดความเบิกบานใจได  และเปนเรื่องของทางดานจิตวิญญาณไมใชทางวัตถุเพราะวัตถุเสื่อมสลาย

ไดแตความรูสึกทางจิตใจน้ันเก่ียวพันกับทางประสาทท่ีเปนอยูสวนภายใน  คือเปนเรื่องของวิญญาณ

เพราะฉะน้ันผลงานทางศิลปะจึงเปนเครื่องทําใหจิตใจสงบ  ไดเชนเดียวกัน  ศาสนาซึ่งมีจุดหมาย

เดียวกัน  เพราะศาสนามุงใหเรามีความสงบสุขทางจิตใจ  ทวา  เปนทางฝายธรรม  แตทางฝายศิลปะ

เปนโลก  และเอาทางฝายธรรมเขาไปบวกดวย  ความหมายของศิลปะจะเปนเชนไรก็ขึ้นอยูกับ

กาลเวลา  สถานท่ี  ความยึดถือของชุมชนนั้น 

   วิรัตน  พิชญไพบูลย (2528: 1) กลาววา  ศิลปะเปนผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของ

อารมณ ปญญา และทัศนคติ รวมทั้งทักษะความชํานิชํานาญของมนุษย  ซึ่งศิลปะเกิดจากการสรางสรรค

ของมนุษย  โดยใชสื่อตาง ๆ เพื่อแสดงความปรารถนาออกมาในรูปของจินตนาการซึ่งอาจเหมือน

หรือไมเหมือนธรรมชาติก็ได  แตตองไมเปนการเลียนแบบรูปรางลักษณะจากธรรมชาติไดโดยตรง  

ศิลปนจะตองสรางสรรคใสความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปในงานสรางสรรคน้ันดวย  พรอมกับใชทักษะ

ทางการชางฝมือเปนอยางสูง 

   จากความหมายดังกลาว จะเห็นวาศิลปะเปนสวนหนึ่งของชีวิตเพราะทุกคนตองอยูใน

สังคม ตองทํางาน  มีหนาที่รับผิดชอบ ศิลปะจึงไมใชสิ่งท่ีถูกแบงแยกตางหากสําหรับคนกลุมหน่ึงคือ

ศิลปนเทาน้ัน แตเปนสิ่งที่มีคุณคาและจําเปนตอชีวิตของคนทุกคน และคนทุกคนมีศิลปะในการ

แสดงออก และมีความคิดสรางสรรคอยูในตัวมาต้ังแตเด็ก  ถาไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหถูกทิศทาง
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ความงอกงามก็ยอมเกิดขึ้น คือ 1)  สงเสริมความคิดสรางสรรคโดยการสรางสรรคสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

และพรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ โดยการบูรณาการความคิดเกา  และใหม

เขาดวยกันเพื่อแสดงออกใหปรากฏเปนผลงานที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค  2)  มีสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออก  ในทางศิลปะเปนรูปแบบอยางตามความสามารถ  และศักยภาพของแตละคนที่พึงมีศิลปะ

จึงเปนขบวนการท่ีจะชวยพัฒนาบุคคลกระตุนใหกลาตัดสินใจท่ีจะทํา  กลาแสดงออก  โดยเสนอ

ความคิด  และเหตุผลของแตละคน  3)  พัฒนาบุคลิกภาพ  และเอกลักษณของตนเอง  เพื่อใหเปนที่

ยอมรับของสังคม  และสามารถพัฒนาจนเปนเอกลักษณของตนเองได  4)  ผลงานทางศิลปะจะชวย

พัฒนาประเทศชาติการเตรียมตัวใหคนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  เปนการเตรียมที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อใหเปนประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต 

   อุบล  ตูจินดา (2532: 3-7) กลาววา สําหรับเด็กศิลปะเปนการสรางสรรคงานที่แสดงออก

ถึงความรูสึกนึกคิด  เปนการสํารวจตรวจสอบสิ่งตาง ๆ ที่มาประกอบงานศิลปะชี้ใหเห็นถึงแบบแผน

ของความคิดและความรูสึกสวนตัวของแตละคนโดยเนนความสนุกสนานเพลิดเพลิน  อันมีผลไปสู

บุคลิกลักษณะนิสัยของเด็กตอไปในอนาคต  ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาศิลปะของเด็ก

เปนสิ่งที่ทําใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็กโดยตรง ฉะน้ัน การแสดงออกทางศิลปะควรไดรับการ

สงเสริมใหเปนไปตามธรรมชาติ  ใหสัมพันธกับการเรียนรู  และการรับรูจากสภาพแวดลอมรอบตัวซึ่ง

ศิลปะจะตองไมคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนหลัก  แตควรจะคํานึงถึงกระบวนการทํางานศิลปะท่ีจะ

นําไปสูการพัฒนาความเปนมนุษย ใหรูจักเลือกวิชาอยางมีเหตุผล  ไดแก  1)  ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ที่เปนสวนสัมพันธกับการเรียนรู  2) กระบวนการทํางานของเด็ก  จะนําไปสูการพัฒนาการทางดานเจต

คติ  อันไดแก  ความรูสึก  อารมณ  ความสนใจ  ความชอบ  คานิยม  และรสนิยมที่ดี  อันเปนเปาหมาย

หลักของวิชาศิลปศึกษา 3)  กระบวนการทํางานของเด็กจะนําไปสูความสามารถในการฝกฝนปฏิบัติ  

อันเปนผลท่ีนําไปสูทักษะและความชํานาญซึ่งเปนความสามารถ  เฉพาะอยางของเด็กในอนาคตตอไป  

อันเปนเปาหมายของการสอนศิลปศึกษา 4) กระบวนการทํางานของเด็กจะนําไปสูการปลูกฝงเสริมสราง

ลักษณะนิสัยละเอียดออนรักความสะอาดสวยงาม  ทนตอความสกปรกรกรุงรังจากสิ่งแวดลอมไมได 

   สรุปการเรียนการสอนในอดีตที่เนนผลสําเร็จของงาน  ปจจุบันศิลปะไดเนนกระบวนการ

เปนสําคัญในการเรียนการสอน  ซึ่งผลสําเร็จของชิ้นงานที่ทําเปนสวนหน่ึงเทานั้นของกระบวนการ

ทั้งหมด  กระบวนการสามารถทําใหเด็กรูจักและเขาใจการทํางานเปนขั้นตอน  รูจักการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน  เปนผลใหงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางตอเน่ือง 

 

 

 



24 

 3.4  กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา 

   วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2539: 142)  กลาววา  ถาพิจารณาเก่ียวกับวิชาที่กําลังสอนนั้นอยาง

ละเอียดจะพบวาปญหาหรือองคประกอบพื้นฐานอยู  3  ดาน  คือ  ผูเรียน  เน้ือหาวิชา  และผูสอน  ซึ่ง

ปญหาทั้ง  3  ดานนี้  จะเก่ียวของกับวิธีการสอนการใชอุปกรณการเรียนการสอนเนื้อหาวิชา  และการ

ประเมินผลนอกจากนั้นการเรียนการสอนยังเก่ียวของกับความเขาใจวุฒิภาวะของเด็ก  ความพรอม  

สิ่งเรา และกิจกรรมศิลปะอีกดวย  ศิลปะสําหรับเด็ก  การใหลงมือสรางสรรคกิจกรรมศิลปะโดยตรง  

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและความสามารถที่จะแกปญหาไดในระดับหน่ึง  ยอมมีคาตอการเรียนรูเปน

อยางหนึ่ง 

   การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะของเด็กชวยใหเด็กไดทดลองใชวัสดุอุปกรณ  รูวิธี และขั้นตอน

การทํางาน  กระบวนการทํางาน  และการทํางานรวมกัน  นอกจากนี้ยังชวยใหเด็กเกิดคุณคาทางดาน

ประสาทสัมผัส  จินตนาการ  การแสดงออก การสรางสรรคตาง ๆ ยอมสงผลใหมีความรูความเขาใจ

และความรูสึกตอบรับอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการแสดงความคิด รูจักคิด รูจัก

แกปญหา  ลําดับความคิด  และตัดสินใจอยางฉับไว  เพื่อใหแสดงออกไดอยางเปนกระบวนการ

ตอเนื่องมีความคิดเห็นเปนตัวของตัวเอง  มีความคิดใหม ๆ ในการสรางสรรค  และดัดแปลง  ตกแตง  

หรือประดิษฐสิ่งตาง ๆ รูจักตัดทอนสิ่งตาง ๆ ใหเหลือเพียงสิ่งท่ีจําเปนคิดวิเคราะห  และเปรียบเทียบใน

เชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ  กิจกรรมสําหรับเด็ก  สามารถจัดกิจกรรมศิลปะได

หลายรูปแบบและเน้ือหาโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็ก  เพราะเด็กมีความ

กระตือรือรนที่จะมีประสบการณหรือเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา  ซึ่งกิจกรรมสําหรับเด็กพอสรุปไดเปน  

4 ลักษณะคือ 

   1) กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเวลาและบริเวณวาง (Time and Space) เชนงานโครงสราง  

โมบิลหรือประติมากรรมแขวน  ปน  แกะสลัก  เปนตน 

   2) กิจกรรมที่เก่ียวของในการรับรูดวยประสารทสัมผัส (Sensory Perception) เชน

ภาพปะติด ภาพพิมพ เขียนภาพดวยนิ้วมือ เปนตน 

   3) กิจกรรมที่เก่ียวของกับการประดิษฐคิดคน (Imaginary Invention) เชนเขียนภาพ

ผนังเขียนภาพระบายสี  ทําหนากาก  พับกระดาษเปนตน 

    4) กิจกรรมที่เก่ียวของกับสื่อสารที่มองเห็น (Visual  Communication)  เชน  งานเขียน

ออกแบบ  งานโฆษณา  งานตกแตง  เปนตน 
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   การจัดกิจกรรมการเรียนศิลปะสําหรับเด็กควรคํานึงถึงพฤติกรรมและวุฒิภาวะของเด็ก

เพื่อใหเด็กมีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  รูจักการแกปญหา  ลําดับขั้นตอนในการทํางาน

เพื่อที่จะแสดงออกอยางเปนกระบวนการการเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู  การพัฒนาศิลปะสําหรับ

เด็กนั้น  ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  ควรศึกษาจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอน  พัฒนาการของ

เด็กโดยถือประสบการณตรงใหเด็กเปนสําคัญ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ  และไมควรจัดประสบการณ

โดยกําหนดผลสําเร็จอยางตายตัว  เพราะจะทําใหเด็กเกิดการปดก้ันทางความคิดสรางสรรคไมกลาคิด  

กลาทํา  ควรชี้แนะเปนรายบุคคลเพราะแตละคนมีความแตกตางกัน ควรใหเด็กมีความคิดเห็น  

อภิปราย  และพูดคุยในปญหาทั่วไปที่เหมาะสมที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานเคารพตอการทํางานและ

ผลงานของเด็ก  สรางความภาคภูมิใจใหเกิดแกเด็ก  แงท่ีวา  ผลงานชิ้นนั้นเปนฝมือของเด็กเอง  ครู        

ไมควรแกไขดัดแปลง  การชวยเหลืออาจเปนไดเพียงเล็กนอย  ในกรณีที่เด็กขอรอง  แตวิถีทางที่ดีที่สุด  

คือ  ยกตัวอยางกวาง ๆ หลาย ๆ แงมุมพอเปนทางใหเด็กแกปญหาของเขาเอง  และสงเสริมใหเด็ก

สามารถทําในสิ่งที่ทําได  โดยไมใชวิธีหักโหมทําใหเด็กทําที่ยากเกินไป  อยางหวังผลสําเร็จเปนหลัก

เพราะการเรียนรูเกิดจากการคนควา  ทดลองและเลือกสรร  ครูตองมีความอดทนที่จะเปนเด็กเรียน

ศิลปะอยางคอยเปนคอยไป  และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ 

 สรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็กควรคํานึงถึงพฤติกรรมและวุฒิภาวะ  

รวมถึงจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนการสอน  เพื่อใหเด็กมีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  รูจัก

การแกปญหา  ลําดับขั้นตอนในการทํางานเพื่อจะแสดงออกอยางเปนกระบวนการเกิดประสิทธิภาพใน

การเรียนรูเปนสําคัญ 

 3.5  วิธีสอนศิลปศึกษา 

   นวลลออ  ทินานนท  (2542: 38-41)  กลาววา  วิธีการสอนมีความสําคัญสําหรับผูที่เปน

ครูจะตองมีความรู  และมีทักษะ  เพื่อที่จะมาใชในกระบวนการถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดรับ

ความรูใหกับผูเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่  นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี  จําเปนตองอาศัยการสอนท่ี

ดีของครู  ซึ่งวิธีสอนมีอยูมากมายหลายวิธี  จากในอดีตถึงปจจุบัน  การเรียนการสอนไดพัฒนา         

จนมองเห็นความสําคัญของนักเรียน  หรือท่ีเรียกวา  เด็กเปนศูนยกลาง  นักการศึกษาจึงคิดคนวิธีสอน

ที่ตอบสนองตอการแสดงออกของเด็กอยางหลากหลายรวมถึงในวิธีการสอนที่ครูจะตองเขาไปมี

บทบาทในการเลือกสรรวิธีการสอนใหเหมาะสมตามลักษณะของบทเรียน  และมุงใหผูเรียนไดเกิด

หลายสิ่งหลายอยางเชนทักษะ  ความรู  ความคิดสรางสรรค  จนถึงการเนนใหนักเรียนไดคิดไดทํา  

และแกปญหาดวยตนเอง  วิธีสอนจะไดผลดีหรือไมขึ้นอยูกับ  ความมุงหมายวาจะใหไปในทิศทางใด  

และควรพิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
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   1. วิธีสอนขึ้นอยูกับความมุงหมายของบทเรียน  โดยปกติแลวความมุงหมายของแตละ

วิชายอมมีความมุงหมายตางกัน  ซึ่งความแตกตางกันจําแนกได  3  ประการ  คือ 

    1.1 ดานพุทธพิสัย  หรือสติปญญา (Cognitive Domain) ความมุงหมายดานน้ี  

มุงหวังใหผูเรียนมีความสามารถทางดานความรู  ความคิด  ความเขาใจ การวิเคราะห  สังเคราะห   คิด

หาเหตุผล  การรูจักสรุปความ 

    1.2 ดานเจตคติ  หรืออารมณ  และสังคม (Affective Domain) ในดานน้ีมุงหวังให

นักเรียนเปนผูมีความเขาใจในภาวะจิตใจของคน  มีพัฒนาการดานอารมณ  รูจักที่จะยอมรับหรือ

ปฏิบัติตามคานิยมบางอยาง 

    1.3 ดานทักษะพิสัย  หรือทางดานรางกาย (Psychomotor Doman) จุดมุงหมาย

ดานน้ีมุงเนนเรื่องการพัฒนาทักษะทางรางกายอันไดแกความคลองแคลว  ความชํานาญในการกระทํา 

    วิธีสอนที่ดีจึงตองมุงใหผูเรียนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทั้ง  3  ดาน  การดําเนินการใน

การสอนจึงตองมีความแตกตางกัน  เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตางกัน 

   2.   วิธีสอนขึ้นอยูกับความพรอม  ในดานสื่อการเรียนการสอน  ความพรอมของสื่อการ

เรียนการสอนจะชวยสงเสริมใหวิธีการสอนของครูประสบผลสําเร็จย่ิงขึ้น 

   3.  วิธีสอนขึ้นอยูกับธรรมชาติของผูเรียน  สิ่งสําคัญในการเรียนคือ  ตัวผูเรียน  การสอน  

ควรนําจิตวิทยาตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนเพราะธรรมชาติของเด็ก  มีชวงความสนใจสั้น  จึงควรใช

วิธีสอนใหเด็กมีสวนรวม 

   4.  วิธีสอนขึ้นอยูกับธรรมชาติแหงวิชา หรือบทเรียนในบางวิชา หรือบทเรียนมีธรรมชาติ

เปนวิชาท่ีตองการใหผูเรียนทราบถึงกฎเกณฑ  ทฤษฎี  ในบทเรียนเนนการฝกทักษะหรือบางบทเปนให

เกิดทัศนคติ  ครูจึงควรพิจารณา  เนื้อหาและความมุงหมายของบทเรียนวา  ตองการใหเกิดอะไรแลวจึง

หาวิธีสอนใหเกิดกับบทเรียนนั้น 

 3.6  ประเภทวิธีการสอน 

   วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ  ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนควรใชประสบการณ  สอน

ใหเหมาะสมกับเน้ือหา  และจุดประสงคของบทเรียนนักวิชาการไดจัดประเภทของการสอนไว  3  รูปแบบ  

คือ 

   1.  วิธีสอนแบบยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher – Centered Method) เปนวิธีสอนที่

เนนบทบาทของครูเปนสวนใหญ  ครูเปนผูถายทอดความรู  วางแผนการสอน  ควบคูเนื้อหาจัดกิจกรรม

โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมนอยมากหรือไมมีเลย  วิธีสอนแบบนี้สวนใหญครูจะใชวิธีบรรยายให

เด็กจดเนื้อหาที่สําคัญ  หรือกําหนดใหอานหนังสือประกอบ 
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   2.  วิธีสอนแบบยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child – Centered Method) เปนวิธีสอน       

ที่เนนบทบาทของนักเรียน  ครูใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง  ทั้งในลักษณะรวมกันเปน

กลุมหรือรายบุคคล 

   3.  วิธีสอนแบบครูและนักเรียนวางแผนรวมกัน (Teacher – Student  Planning) ครู

และนักเรียนจะรวมกัน  ในการจัดบทเรียนวางแผนคนควาหาความรู  สรุปผลออกมาเปนความรู วิธี

สอนแบบนี้สวนใหญแลวเนนทํางานเปนพวกหมวดหมู  ถือเอาความเห็นของกลุมเปนหลัก 

   วิธีสอนแบบตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาใชในการสอนศิลปะ  คือ  วิธีสอนศิลปะแบบปกติ  

วิธีการสอนแบบสาธิต  วิธีสอนแบบโครงการ  วิธีสอนแบบศึกษานอกสถานที่  วิธีสอนแบบแสดงหา

ความคิดรวบยอด  วิธีสอนแบบศิลปะวิเคราะห  เปนตน   

   สรุป  จะเห็นไดวาวิธีสอนมีหลากหลายแบบ  แตละแบบมีจุดเดนจุดดอย  และบทบาทที่

แตกตางกัน  จึงไมมีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด จึงควรผสมผสานแตละวิธีใหเหมาะสมกับเน้ือหา  จุดประสงค

และบทเรียนเปนหลัก 

 3.7  การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนศิลปะ 

   การประเมินผลวิชาศิลปะ  คือ  การท่ีควรตองการทราบวานักเรียนมีความเจริญงอกงาม

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากนอยเพียงไร  ตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไม  และเปนการชวยใหเด็ก

ไดมองเห็น  และเปรียบเทียบการทํางานในปจจุบันและในอดีต  และมุงจัดระดับความเจริญงอกงามที่

เกิดขึ้น จากการเรียนและประกอบกิจกรรมวามีความสามารถ  ความถนัด  และแกไขปรับปรุงในดานใด  

ซึ่งเปนผลใหครูไดแกไข  และปรับปรุงการสอนใหดีขึ้นอีกประการดวย  (อุบล  ตูจินดา. 2532:  215) 

   นวลลออ  ทินานนท (2542: 74) กลาววา ในกระบวนการเรียนการสอน เมื่อต้ังจุดมุงหมาย

การศึกษา เพื่อเปนสิ่งคาดหวังใหผูเรียนไดมีความรู ความสามารถตลอดจนดานทัศนคติ ในเรื่องตาง ๆ 

จะตองมีการตรวจสอบดูวาผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  หรือไมเพียงใด  บรรลุจุดประสงคท่ีต้ังไว

หรือไมจึงตองมีการตรวจสอบผลนั้น  ดวยการวัดผลประเมินผลน่ันเอง 

   พีระพงษ  กุลพิศาล (2546: 172- 174) กลาววา  วิชาศิลปศึกษานับวาเปนวิชาที่ยุงยาก

แกการวัดผลมากโดยเฉพาะการวัดผลจากผลงานศิลปะของเด็กสมัยกอนครูศิลปะจะมุงวัดผลจาก

ผลงานที่ทําสําเร็จเทาน้ันไมไดสนใจการพัฒนาการดานอ่ืน ๆ ของเด็กเลย  นอกจากน้ันสิ่งที่ครูศิลปะ

สมัยกอนนิยมทํากันมากก็คือ  นําผลงานเด็กมาเปรียบเทียบในลักษณะแขงขันกัน  แลวใหคะแนนการ

วัดผลเชนน้ี  ชี้ใหเห็นถึงความหางเหินระหวางครูกับเด็ก ความจริงแลวจุดสําคัญของการวัดผลทางดาน

ศิลปะ ควรอยูบนพื้นฐานความคิดวา เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นกวาครั้งกอนหรือไม  พัฒนาการดังกลาวนั้น  

ไมสามารถดูไดจากผลงานท่ีทําสําเร็จเพียงอยางเดียว  แตตองดูจากระหวางชวงเวลาที่เด็กกําลัง

ทํางานดวย  โดยตองไมนําเด็กไปเปรียบกับเด็กคนอ่ืน  หรือแขงขันกับคนอ่ืน  เด็กตองแขงขันกับตัวเอง  

ดังนั้น  การวัดผลและประเมินผลวิธีนี้  จําเปนตองใชความระมัดระวังและใกลชิดกับเด็กอยางเพียงพอ  

เพื่อสังเกตพฤติกรรมของเขาอยูตลอดเวลาและกอนการวัดผลหรือประเมินผล 
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   วิบูลย  จันทรแยม (2531: 24)  กลาววา  การศึกษาในแขนงใดก็ตาม  ถาดําเนินการ

สอนไปโดยไมไดประเมินผลสิ่งที่ทําไปแลวน้ัน  เราจะไมสามารถทราบไดวาที่ลงมือกระทํานั้น  ควร

ปรับปรุงแกไขหรือไม  หรือมีขอบกพรองที่ควรจะเพิ่มเติม  การวัดผลจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง  เพราะ

ชวยสะทอนความกาวหนาของวิชานั้น ๆ ซึ่งรวมท้ังครูผูสอน  หลักสูตร  กิจกรรม  และความสําเร็จของ

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

ในเรื่องการวัดผล  และประเมินผลน้ัน  พอสรุปความหมายไดดังนี้ 

   3.7.1 การวัดผล  (Measurement) 

     หมายถึง  กระบวนการในการกําหนดหรือปริมาณ  แทนคุณลักษณะของสิ่งหนึ่ง

หรือแทนพฤติกรรมหรือสมรรถภาพของบุคคล  โดยใชเครื่องมือชวยในการวัดและผลของการวัดจะ

ออกมาเปนตัวเลขหรือคะแนนวา  มีจํานวนหรือปริมาณเทาใด สวนการประเมิน (Evaluation) นั้น  

หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจ  หรือวินิจฉัย  เพื่อตีราคา หรือสรุปคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

หรือพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่งอยางมีหลักเกณฑโดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดจากการวัดผล 

     อุบล  ตูจินดา (2532: 215) กลาววา การประเมินผลวิชาศิลปะก็คือ การที่ครู

ตองการทราบวา  นักเรียนคนไหน  เรียนรูเรื่องหรือไมเรียนแลวเจริญงอกงามและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนนอยเพียงไร  สมดังจุดมุงหมายท่ีต้ังไว คือ หลักสูตร และจุดประสงคการสอนหรือไม เพราะศิลปะ

เปนเรื่องของแตละบุคคล  ดังน้ันการประเมินผลคือ การชวยใหเด็กมองเห็น สามารถเปรียบผลงานใน

อดีตถึงปจจุบัน  จึงเปนการสงเสริมเด็กในดานการพัฒนาการเปนอยางดี นักเรียนจะไดทราบวาตนเอง

มีความสามารถหาทางปรับปรุงแกไข  ปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ตามวัตถุประสงคของการศึกษาได  ซึ่ง

มีจุดมุงหมายในการประเมินผล  ทางศิลปะดังนี้ 

     1.  เพื่อเปนการวัดพื้นฐานความรูของนักเรียน  กอนทําการสอน 

     2.  การประเมินผลเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการเรียนรู  เปนตัวกระตุนและ

แรงจูงใจที่จะใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูมากขึ้น 

     3. เพื่อวินิจฉัยวา  บทเรียนตอนใดยากและเปนปญหาแกนักเรียน 

     4. เพื่อดูความรูความสามารถของนักเรียนเปนดาน ๆ วามีจุดเดน  จุดดอย

ตรงไหน  จะไดแกไขปญหาตรงจุด 

     5.  เพื่อศึกษาวา  การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

     6. เพื่อรูวานักเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  หรือสถานการณอยางมี

ประสิทธิภาพเพียงใด 

     7. เพื่อประโยชนในการศึกษาตอ  หรือทราบความถนัดของนักเรียนระหวางเรียน 
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  3.7.2 การประเมินผล 

     การเรียนวิชาศิลปะที่สําคัญคือ  การวัดพัฒนาการเรียนของนักเรียน  ในดานการ

สรางสรรคสุนทรียภาพ  การรับรู  อารมณ  สติปญญา  สังคมและการวัดพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียน

การสอนในดานความรู  ความเขาใจ  ความคิด  ความนิยมในศิลปะ  ทัศนคติ  ทักษะและการนําไปใช

ดังนี้ คือ 

     1. การวัดพัฒนาการท่ีเกิดจากการเรียนการสอน  ซึ่งแบงออกเปน  6  อยางคือ 

      1) พัฒนาการทางดานการสรางสรรค  สามารถคิดดัดแปลงแกปญหา        

ทําสิ่งตาง ๆ ไดดีมีคุณคามากกวาเดิมได 

      2) พัฒนาการทางสุนทรียภาพ  สามารถรูและเขาใจในคุณคาทางศิลปะ

อยางมีหลักเกณฑ  นักเรียนแสดงออกโดยสามารถเขาใจ  และนิยมในศิลปะ  วัดผลไดโดยการทดสอบ

การสังเกต  สัมภาษณ  และแบบสํารวจ 

      3) พัฒนาการทางการเรียนรู  สามารถสังเกต  เขาใจในงานถูกตองตามหลัก

ศิลปะนักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายใหเหตุผลในความงามอยางถูกตอง  การจัดความสามารถใน

งานที่ทําได  โดยการทดสอบ  สังเกต  การสัมภาษณ 

      4) พัฒนาการทางดานสติปญญา  มีความสามารถในดานตาง ๆ สามารถ

จํารายละเอียดไดถูกตอง  การแสดงออกโดยการแกปญหาไดดี  การวัดโดยการสังเกต  การทดสอบ

และการสัมภาษณ 

      5) พัฒนาการทางดานอารมณ  มีความสามารถแสดงออกอยางอิสระและ

ควบคุมอารมณได  มีความมั่นใจในการทํางาน  พัฒนาการทางดานอารมณ  สุขภาพจิตบุคลิกภาพ  

การแสดงออกโดยการทํางานไดอยางสุขุมเปนระเบียบการวัดผลทําไดโดยการสังเกตการสัมภาษณ 

      6) พัฒนาการทางกาย  มีความสามารถในการปฏิบัติทางศิลปะใชเครื่องมือ

และอุปกรณไดอยางคลองแคลวมั่นคง  ไมเปนอันตราย  มีความแนนอนและแมนยําในการทํางาน   

การแสดงออกโดยการปฏิบัติและการเคลื่อนไหวการจัดโดยการสังเกต  การสัมภาษณและการทดสอบ 

     2. การวัดพฤติกรรม  ชวยใหครูเขาใจนักเรียน  และสามารถนํามาใชในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาศิลปะใหไดผล  ตามวัตถุประสงคในการศึกษา  คือ 

      1) ในดานความรู  สามารถทราบและจําเรื่องราวของประสบการณที่ได

รวมทั้งประสบการณที่สัมพันธไดอยางถูกตอง  แสดงออกโดยการระลึกถายทอด  สามารถวัดไดโดย

การทดสอบ  การสัมภาษณ  การสังเกต 

      2) ในดานความเขาใจ  สามารถเขาใจในคุณคา  และหลักการของศิลปะจน

ประเมินผลงานได  การแสดงออกโดยการอภิปราย  การวัดโดยการทดสอบ  การสังเกตและการสัมภาษณ 
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      3) ในดานความคิดและการออกแบบ  สามารถแกปญหาโดยการออกแบบ

การใชเหตุผลและสรุปผลการตีความ  สามารถวัดไดโดยการทดสอบการสังเกต  และการแสดงความ

คิดเห็น 

      4) ศิลปะนิยม  มีความรูความเขาใจในคุณคา  และความสําคัญของงาน

แสดงออกโดยการอธิบายนิยาม  สามารถวัดไดโดยการสัมภาษณ  สังเกต  การทดสอบ  การจัดอันดับ

คุณภาพ 

      5) ทัศนคติและความสนใจ  มีความนิยมและสนใจ  มีความนิยมและสนใจ  

ที่จะปฏิบัติความเชื่อเขารวมกิจกรรมอยางสุขใจ  สามารถวัดได  โดยการสังเกต  และจัดอันดับคุณภาพ 

      6) ทักษะและการนําไปใช  มีความสามารถในการใชวัสดุ  และเครื่องมือให

ถูกตอง  สามารถสรางสรรคงานไดรวดเร็วและประหยัด  แสดงออกโดยการปฏิบัติตน  การใชวัสดุ

เครื่องมือการแกปญหา  และการนําไปใชวัดโดยการสังเกต 

     การวัดผลวิชาศิลปะ  ครูควรอธิบายวิธีการใหคะแนนใหนักเรียนเขาใจ  

โดยเฉพาะการวัดความรู  ทักษะ  และการนําไปใช  เพื่อนักเรียนจะไดมองเห็นมาตรฐานที่วางไวอยาง

ชัดเจนสามารถนํามาปรับปรุงแกไข 

  3.7.3 วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลวิชาศิลปะ 

     อุบล  ตูจินดา (2532: 219) การประเมินผลความเจริญงอกงามทางศิลปะของ

นักเรียนมีเทคนิคและวิธีตาง ๆ หลายประการเชน 

     1. การประเมินผลตัวเอง (Self  Evaluation) เชน  การสังเกตผลงานของตัวเอง  

จะชวยใหนักเรียนรูจักควบคุม  มีวินัยในตนเอง  และรูจักพิจารณาไตรตรองในผลงาน 

     2. การประเมินผลงานครู (Teacher  Evaluation) ครูอาจจะใชวิธีการหลาย ๆ 

อยางเพื่อรวบรวมขอมูลความกาวหนาของนักเรียน เชน การสังเกต การวัดผลงาน และการใช

แบบทดสอบ ฯลฯ 

     3. กระบวนการสังเกต (Observation Procedures) ครูจะรวบรวมพฤติกรรม

ของนักเรียน  เชน  สังเกตพฤติกรรมขณะที่สอนเปนการสังเกตการณทํางานของนักเรียนในแงมุมตาง ๆ 

เชนการเลือก  และการใชเครื่องมือ  การเอาใจใส  การต้ังใจทํางาน  การรวมมือกันทํางาน  การควบคุม

อารมณการสังเกตพฤติกรรมหลังการสอน  เชน  การสังเกตการณแสดงออก  และความเปนไปของ

นักเรียนหลังจากการเรียนแลว 

     4. ระเบียนสะสม (Anecdotal Records) ครูอาจใชวิธีจดบันทึก  เชนบันทึก

พฤติกรรมที่มองเห็น  และตีความหมายพฤติกรรมนั้น ๆ 
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     5.  ตารางตรวจสอบ (Check Lists) ในฐานะท่ีเปนครู ควรมีตารางในการสังเกต

พฤติกรรมและกระบวนการทํางานโดยกําหนดคะแนนในพฤติกรรมแตละขอ และสามารถนําคะแนน

จากพฤติกรรมนั้นมาเปนเครื่องมือในการตัดสินผลครั้งสุดทายได 

     สรุปไดวา  เครื่องมือในการประเมินผลวิชาศิลปะน้ัน  ควรมีองคประกอบหลาย

อยางที่จะชวยใหการประเมินผลมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวยครู  ผูเปนผูสรางสถานการณ  ควบคุม

นักเรียนและเครื่องมืออยางอ่ืน  เชนแบบสังเกต  แบบตารางการตรวจสอบตาง ๆ หรือแมกระทั่งการจด

บันทึกแบบฉับพลันในสถานการณทุกขณะท่ีดําเนินการแลว  นํามาประมวลเรียบเรียง  เพื่อตัดสินผลท่ี

เกิดขึ้นจากการอางอิงขององคประกอบดังกลาว  และเพิ่มความเชื่อมั่น  ในการประเมินน้ัน ๆ ดวย  

 

4.  เอกสารเก่ียวกับความรูความเขาใจพื้นฐานดานทัศนศิลป  

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

ที่มองเห็น  เปนศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู  และชื่นชมความงามไดดวยตา  และสงผลกระทบไปสูสมอง

และจิตใจ  ทัศนศิลปเปนสวนหน่ึงของ  วิจิตรศิลป  (Fine  Art)  ซึ่งเปนศิลปะที่สนองความตองการดาน

อารมณ  จิตใจ  ทัศนศิลปแบงออกเปน  3  ประเภท 

 1. จิตรกรรม  หมายถึง  การวาดภาพระบายสี  หรือการแสดงออกบนพื้นระนาบ  ราบเรียบ  

เชน  กระดาษ  ไมอัด  ผนังปูน  ฯลฯ  มีสถานะ  2  มิติ  มีความกวาง  ยาว 

 2. ประติมากรรม  หมายถึง  การปนและแกะสลัก  มีลักษณะเปนงาน  3  มิติ  คือ  มีความ

กวางยาวและหนา  หรือสูง  คําวา  ประติมากรรม  เขียนอีกแบบหนึ่งคือ  ประติมากรรม  หมายถึง  การ

ปนแกะสลักเก่ียวกับพุทธศาสนา  ไดแก  พระพุทธรูป 

 3. สถาปตยกรรม  หมายถึง  การออกแบบกอสราง  อาคารบานเรือน  สะพาน  ทางดวน  

ฯลฯ เปนงานศิลปะ  3  มิติ ที่ตองการรองรับน้ําหนักสําหรับการอยูอาศัย  หรือใชงานจึงเปนงานท่ี

เก่ียวกับโครงสราง  สถาปตยกรรมที่เปนผลงานดานวิจิตรศิลป  มุงสนองความตองการ  ดานอารมณ  

และจิตใจ  ไดแก  วัด  เจดีย  โบสถ  วิหาร  ประมิด  ฯลฯ 

 สุชาติ  เถาทอง (2538: 25)  ไดกลาววา   ทัศนศิลป  เปนศัพทที่ไดรับการบัญญัติขึ้นไวใน

วงการศิลปะของประเทศไทยเมื่อประมาณ  20  ปที่ผานมา  โดยแปลความหมายมาจากภาษาอังกฤษ

วา  Visual  Art  จุดมุงหมายสําคัญของการกําหนดความหมายก็คือ  ตองการจะแยกลักษณะการรับรู

ของมนุษยเก่ียวกับศิลปะเพราะแตเดิมเรื่องของศิลปะจะเก่ียวของกับวิจิตรศิลป (Fine  Art) หรือศาสตร

ทางดานความงามแทบทั้งสิ้น ทัศนศิลปเปนคําท่ีใชกันอยูในแวดวงศิลปะมีความหมายวา  ศิลปะที่สื่อ

ความหมาย  วา  ศิลปะที่สื่อความหมาย  และรับรูไดดวยการมองเห็น  ไดแก  จิตรกรรม  ประติมากรรม  

สถาปตยกรรม  และภาพพิมพ 
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 อารี  สุทธิพันธุ (2543: 45) กลาววา ทัศนศิลป (Visual  Arts) เปนคําที่เพิ่งนํามาใชกันในวงการ

ศิลปะปจจุบันเมื่อไมก่ีปมาน้ีเอง  ความเปนมาของคํานี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุมศิลปน  เบาเฮาส

ของเยอรมนีต้ังสถาบันเบาเฮาสขึ้น  ค.ศ. 1919  และต้ังไดไมนานก็ตองแยกยายกันไปในประเทศตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงยายไปอยูประเทศอเมริกามากที่สุดและไดต้ังสถาบันทางศิลปะใหมขึ้นที่นครชิคาโก

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

ทบทวนจุดยืนทางศิลปะใหม ตามแนวทางของศิลปะที่มีพื้นฐานจากความเขาของการมองเห็น  การ

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

เปนเหตุเปนผล  และเปนวิทยาศาสตรมากขึ้น 

 ทัศนศิลป  หรือ  (Visual  Arts)  ยังไมเปนท่ีนิยม  เพราะยังมีคูแขง  คือศิลปะรูปทรง  (Plastic  

Art)  เขามาพัวพันดวย  กอความเขาใจสับสน  พวกที่ยึดมั่นความรูสึกก็มักจะใชทัศนศิลป  พวกที่ถือ

ตามความสําคัญของวัตถุ  ก็มักจะใชศิลปะรูปทรง  ดังนั้น  ในปจจุบันจึงยังมีใชกันทั้ง  Visual  Art  

และ  Plastic  Art  อยางไรก็ดี  หลังจากไดมีการวิจัยคนควากันอยางจริงจัง  เก่ียวกับเรื่องการรับรู

ดังกลาวแลว  คําวา  ทัศนศิลป  ดูเหมือนวาจะมีน้ําหนักดีกวา  การเรียกชื่อคําดังกลาวน้ี  สรุปไดวา 

 1.   เมื่อเรียกผลงานระยะแรก  เรียกกันวา  งานชาง  (Useful  Art)  เรียกตามประโยชน 

 2.   ผลงานระยะตอมาเรียกวา  วิจิตรศิลป  (Fine  Art)  เรียกตามความงามและตามแขนง

วิชาชีพ  (Professional  classification) 

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

เรียกกันตามรับรูและคุณสมบัติของวัสดุตามลําดับ  นอกจากน้ี  ยังมีการแบงเปนประยุกตศิลป  หรือ

ศิลปะประยุกตอีกดวย  ดังน้ัน  ความหมายของทัศนศิลป  จึงหมายความถึง  ผลงานที่มนุษยสรางขึ้น

ใหเห็นเปนรูปทรงสองมิติ  และสามมิติ  มีเนื้อท่ีบริเวณวางตามปริมาณของการรับรู  มีลักษณะเปนสอง

มิติ  และสามมิติ  และที่สําคัญคือมองเห็นได 

 ทัศนศิลป  แบงไดเปนแขนงตาง ๆ  3  แขนง  คือ 

 ทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม 

 อารี  สุทธิพันธุ  (2528: 39) กลาววา  ทัศนศิลปแขนงจิตรกรรม  คือ  ผลงานทางการขีดเขียน

ระบายสีชนิดตาง ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ มีลักษณะสองมิติ คือ  กวาง  และยาว  สําหรับมิติท่ี  3  คือความ

ต้ืนลึกนั้นอยูที่ความรูสึกของผูดู  ผูพบเห็น 

 สุชาติ  เถาทอง  (2536: 10)  กลาววา  จิตรกรรม  หมายถึง  การเขียนภาพระบายสีจึงมี

ความสําคัญในงานจิตกรรมมาก  สีสามารถสรางลักษณะพิเศษของภาพ  สีใหความรูสึกใหความหมาย  

หรือใชเปนสัญลักษณสีนํ้าใหความรูสึกโปรงใส  ความสดใส  สีน้ํามันทึบแสงและการเขียนภาพ

ลักษณะ อ่ืนๆ  ก็สามารถถายทอดแสดงคุณสมบัติ  และเอกลักษณของสีแตละชนิดได 
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 จิตรกรรมโดยท่ัวไปจะถายทอดลงบนระนาบรองรับที่เปน  2  มิติ  คือ  ความกวาง  และความ

ยาว  เพื่อใหเกิดภาพ  สามมิติ  ซึ่งเปนมิติลวง  (Pictorial  Space)  การสรางมิติของจิตรกรรมเกิดขึ้น

จากการจัดองคประกอบของทัศนธาตุ  ไดแก  เสน  สี  รูปราง  รูปทรง  ผิวและน้ําหนัก  มิติที่  3  เปน

ความรูสึกที่รับรูจาก  การมองเห็นภาพใกล  และไกลบนระนาบรองรับไมใชความลึกหรือระยะที่แทจริง 

 ดังนั้น  ถาจะสรุปความหมายของจิตรกรรมในเงื่อนไขท่ีกลาวมาขางตน  จึงหมายถึงภาพที่

เขียนดวยสีทั้งสีเดียว  และหลายสี  ศิลปนบางทานอาจจะระบายสีเลยแลวแตความถนัด  และ

ความรูสึกของแตละบุคคลเก่ียวกับงานนั้น ๆ รวมเรียกวา  จิตรกรรม 

 ทัศนศิลปแขนงประติมากรรม 

 ความหมายของประติมากรรรม  คําวา  ประติมากรรม  มีผูใหความหมายไวดังตอไปน้ี 

 อารี  สุทธิพันธุ  (2528: 41)  กลาววา  ประติมากรรมเปนทัศนศิลปแขนงหนึ่งเก่ียวของกับการ

สรางสรรค  รูปที่มองเห็น  (Visual  Form)  มีลักษณะเปนสามมิติ  คือมีความกวาง  ความยาว  และ

ความหนา  หรือความสูง  ประติมากรรมทําดวยวัสดุที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงได  (Plasticity)  ซึ่งบางทีก็

เรียกวาพลาสติกอารต  (Plastic  Art)  ประติมากรรมมีวิธีทําไดหลายวิธี  เชน  แกะสลัก  วิธีปน  วิธี

หลอ  วิธีถอดแมพิมพ  และวิธีเชื่อม  เปนตน 

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

ทั้งรูปแบบที่เปนนามธรรม  และรูปแบบที่เหมือนธรรมชาติ  หรือสิ่งที่เราเคยคุน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวคิด

ในการสรางสรรคของประติมากรแตละคน  ดวยความเปน  3  มิติ  ผลงานประติมากรรมมีรูปลักษณะ

ตาง ๆ กัน  อาจจะมีลักษณะเปนภาพลอยตัวเปนภาพนูน  หรือเปนเสนก็ได  ประติมากรรมลอยตัว

จัดเปนประติมากรรมที่มีความเปน  3  มิติสมบูรณแบบท่ีสุด  เปนตน 

 คําวา  ประติมากรรม  ในภาษาไทยเราเขียนได  2  แบบ  คือ  ประติมากรรมและปฏิมากรรม

ที่ใหความหมายแตกตางกัน  ประติมากรรมหมายถึง  รูปปนทั่วไป  เชน  รูปคน  รูปสัตว  ฯลฯ  สวน

ปฏิมากรรม  หมายถึง  รูปปนที่เก่ียวกับศาสนาโดยเฉพาะ  เชน  รูปปนพระพุทธรูป  สําหรับผูทําหรือ

ศิลปนก็เรียกวา  ปฏิมากรตามลําดับ 

 ทัศนศิลปแขนงสถาปตยกรรม 

 ความหมายของสถาปตยกรรม  คําวา  สถาปตยกรรม  (Architecture)  พจนานุกรมศัพท

ศิลปะของราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา  ศิลปะและวิทยาการแหงการกอสราง  ซึ่งอธิบาย

อีกนัยหน่ึงไดวาเปนการจัดวาง  3  มิติ  (Three – Dimensional  Space)  เพื่อสนองความตองการของ

มนุษยทั้งทางรางกายและทางจิตใจ  (ศิริลักษณ  ไทยดี.  256: 19) 
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 พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 65) กลาววา  เรามักจะเขาใจ และใหความหมายของสถาปตยกรรม

เพื่ออธิบายลักษณะรวม ๆ อยูเสมอวา  เปนศิลปะแหงการสรางรมเงาที่ใชในที่นี้เปนความหมายกวาง ๆ 

เทานั้น เพราะตางรูกันดีวา มีสถาปตยกรรมตาง ๆ มากมายหลายชนิดท่ีไมสามารถใชเปนท่ีบังรมเงาได  

หรือแมแตจะกันแดดกันฝนก็ยังไมได  ความหมายของสถาปตยกรรมจึงมีมากกวาความเปนอาคาร  

ดังนั้นเราจึงสามารถพิจารณาใหความหมายของสถาปตยกรรมไดอยางกวาง ๆ วา หมายถึง ศิลปะแหง

การสรางรมเงาสําหรับกายและใจใหแกมนุษย หรืออีกความหมายหน่ึง สถาปตยกรรมก็คือ การ

ออกแบบพื้นที่ 3 มิติ เพื่อใชใหเปนประโยชนเปนสําคัญ 

 

5.  เอกสารทางทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวของ 

 การรับรู (perception) วิรุณ  ต้ังเจริญ (2547: 124 – 141) การรับรูเก่ียวของทั้งกับผูสรางสรรค

และผูชื่นชม ยอมสงผลไปสูการพัฒนางานศิลปะและการชื่นชม เมื่อเรารับรูปรากฏการณตาง ๆ ท้ังที่

เปนรูปธรรมและนามธรรม เราสรางภาพขึ้นในความคิดหรือในสมอง แลวตีความแลวนําเสนอเปน

ผลงานศิลปะ  กลไกสมองสามารถสรางภาพหรือปรับภาพใหหลายลักษณะ 

 1. จินตภาพ  (image) 

 2.   สัญลักษณ  (symbol  or  metaphor) 

 3.   กระสวนเกสตอลท  (gestalt’s  pattern) 

 4.   แบบอารมณ  (emotional  mode) 

 5.   เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร  (scientific  reason) 

 6.   แรงกระตุนจิตใตสํานึก  (subconsciousness) 

 7. รูปแบบความคิด  (conceptual  form) 

 ซึ่งภาพในสมองเหลาน้ี  ศิลปนสามารถตีความและนําเสนอเปนผลงานศิลปะไดหลากหลาย

ลักษณะ 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาของกลุมเกสตอลท  (Gestaltism  Psychology) 

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

การรับรูไดเขาไปเก่ียวของกับกลุมจิตวิทยาเกสตอลทอยางมาก  ซึ่งนักจิตวิทยาพวกน้ีไดรับอิทธิพลมา

จาก  St. Thomas  ที่เชื่อวาวิญญาณเปนรูปของสวนรวมเปนหนึ่งแบงแยกตอไปไมได  กลุมน้ีเกิดขึ้นใน

ประเทศเยอรมัน  เมื่อราว ๆ ค.ศ.  1912  เปนระยะเวลาใกลเคียงกับกลุมพฤติกรรมนิยม  ซึ่งกําลัง

แพรหลายในสหรัฐอเมริกา  สวนกลุมเกสตอลทเกิดในเยอรมัน  โดยเริ่มจากคณาจารยจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเบอรลิน  Max  Wertheimer (1880 – 1943)  เปนผูนํากลุมไดทําการทดลองตามแนวนั้น

แลวบันทึกผลรวบรวมไวในหนังสือ  Mentality  of  Apes จนรูจักแพรหลายทั่วโลก  หลังจากทฤษฎีนี้
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ซบเซาเน่ืองจากสงครามโลกครั้งที่  2  และเริ่มมาแพรหลายในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลังสงคราม  ซึ่งตอมา  

Kurt  Lewin  (1890 – 1947)  นําทฤษฎี  Gestalt  มาปรับปรุงดัดแปลง  ทฤษฎีนี้มีชื่อใหมในระยะหลัง

วา  Field  Theory  (ทฤษฎีสนาม)  จิตวิทยาเกสตอลทไดรับความสนใจจาก  Kohler  ไดรับเชิญเปน

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

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

ราง  รูปราง  รูปแบบ  (pattern) สนาม (Field) การรวมหนวยยอย (Configuration) หรือโครงรูปแหง

การรวมหนวย  (การรวมกันเปนรูปราง) หรือโครงสรางของการรวมหนวย  (โครงสรางของสวนรวม)  (Form 

configurationหรือ Organization)  สวนรวมทั้งหมด  หรือโครงสรางทั้งหมด  (The Torality or configuration) 

จิตวิทยากลุมเกสตอลทนิยมจึงหมายถึงจิตวิทยาท่ียึดถือเอาสวนรวมทั้งหมดเปนสําคัญ 

 นักจิตวิทยากลุมนี้มีความเห็นวา  การศึกษาจิตวิทยานั้นตองศึกษาพฤติกรรมทางจิตเปน

สวนรวม  จะแยกศึกษาท่ีละสวนไมได เขามีความเชื่อมั่นในการรวมหนวยตาง ๆ อยางแนนเฟน  

กลาวคือพิจารณาพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยทุก ๆ อยางเปนสวนรวม  เนนในเรื่องสวนรวม

มากกวาสวนยอย  เพงเล็งถึงสวนทั้งหมดในลักษณะท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  (unique)  มีความคิดวา

คร้ังแรกที่เรามองวัตถุเราจะมองท้ังหมดกอนแลวจึงแยกดูเปนสวนยอยเปนสวน ๆ ไป  เชน  ดูสี           

ดูขนาด  เชน  เรามองบานครั้งแรกเรามองบานท้ังหลังกอนแลวจึงดูสวนประกอบ  เชน  หลังคา  

หนาตาง เสา  การที่เรามองเห็นสิ่งตาง ๆ น้ัน  เราจะรับรูลักษณะทั้งหมดเปนสวนรวมรายละเอียดจะถูก

มองขามไปไมไดรับการเอาใจใส  นอกจากจะพิจารณาในแงที่เก่ียวพันกับสวนรวมเทานั้น  เชนเรา

มองดูภาพโดยรวม ๆ เราทราบวาเปนภาพอะไรทั้ง ๆ ท่ีไมไดพิจารณาสวนยอยอยางละเอียด  การรับรู

ของคนเรา  จะรับรูเปนสวนรวมกอนการพิจารณารายละเอียดสวนยอย  กลุมเกสตอลทมีแนวคิดวา  

“สวนรวมมีความสําคัญมากกวาสิ่งยอยที่มารวมกัน” 

 แนวคิดที่สําคัญของจิตวิทยาเกสตอลทมี  2  ประการ  คือ 

 1. การรับรู  (Perception)  การที่คนเราจะรับรูสถานการณโดยเขาใจไดทั้งหมดนั้นจะตอง

รับรูสวนรวมท้ังหมด  (Whole)  แลวจึงพิจารณาสวนยอย  (the  part)  เปนสวน ๆ ภายหลัง  จึงจะ

สามารถทราบถึงความสัมพันธของสวนตาง ๆ ทําใหเขาใจสถานการณที่มาเราไดอยางถูกตอง          

แนนแฟน 

 2. การหย่ังเห็น  (lnsight)  กลุมเกสตอลท  เชื่อวาการแกปญหาเปนวิธีการเรียนรูของคนและ

สัตวชั้นสูง  ความคิดท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการแกปญหาทําใหลุลวงไปไดเรียกการหย่ังเห็น  (Insight)  วิธีสอน

แบบแกปญหา  (Problem  solving  method)  จึงเริ่มเขามามีบทบาทในโรงเรียน  ความสามารถใน

การแกปญหาของคนเราขึ้นอยูกับความสามารถในการหย่ังเห็น  ถาเกิดการหย่ังเย็นขึ้นเมื่อใดก็คือการ

แกปญหาไดเมื่อน้ัน  และเมื่อแกปญหาไดก็หมายถึงเกิดการรับรูขึ้นแลวนั่นเอง 
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 หลักการของเกสตอลท  (วิรุณ  ต้ังเจริญ.  2547: 138 – 139) 

 ความรูเก่ียวกับเกสตอลทในการมองเห็น  ยอมชวยในการวิเคราะหและสรางสรรคผลงาน

ออกแบบที่ดี  ซึ่งเปนการเรียนรูเก่ียวกับการผสานสัมพันธ  การขจัดความสับสนไมเปนระบบ  สรางงาน

ออกแบบที่มีความชัดเจนและมีหลักการ  ดังนี้ 

 1. ความคลายคลึง  (similarlity)  เมื่อเรามองสิ่งตาง ๆ ท่ีมีความคลายคลึงกัน  โดย

ธรรมชาติแลวเราจะจัดกลุมมันเขาดวยกันไมวาจะเปนสภาพคลายคลึงของรูปราง  ขนาด  สี  ตําแหนง

ของบริเวณวาง  มุม  และน้ําหนักสี  สิ่งตาง ๆ  ยอมมีความคลายคลึงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

และยอมมีความแตกตางกันในลักษณะหนึ่งเชนกัน 

 2. ความใกลเคียง  (proximity)  การจัดกลุมสิ่งที่คลายกันเขาไวดวยกัน  เรียกวา  ความใกล

กัน  สิ่งท่ีใกลกัน  2  สิ่งขึ้นไป  เราจะมองเห็นเปนกลุม  ความใกลเคียงของเสนหรือขอบทําใหงายตอ

การมองเห็นและจัดกลุม 

 3. ความตอเนื่อง  (continuation)  ความตอเนื่องจะปรากฏเมื่อสายตาติดตามเสนตรงหรือ

แนวโคงไปอยางนุมนวล  บนวัตถุท่ีตอเน่ืองกันสายตาจะติดตามรูปรางที่ไมมีอะไรกีดขวางและรูปรางท่ี

มีความสัมพันธกลมกลืนกัน  ความตอเนื่องจะชวยเนนการเคลื่อนไหวและพลังบนพื้นภาพไดเปน      

อยางดี 

 4. ความใกลชิด  (closure)  รูปรางและรูปทรงที่มีความคุนเคย  ยอมใหความรูสึกสมบูรณ

มากกวารูปรางรูปทรงที่ไมคุนเคย  เมื่อสายตาของเราสัมผัสกับเสนตรง  เสนโคงหรือรูปรางที่คุนเคย

ความรูสึกใกลชิดยอมเกิดขึ้น  ถาความใกลชิดเกิดขึ้นอยางงายดายหรืองายเกินไป  ความรูสึกนาเบ่ือ

อาจจะเกิดขึ้นดวย 

 สรุปไดวากลุมเกสตอลทไดนําทฤษฎีการใหความสําคัญของสวนรวมมากกวาสวนยอยมา

รวมกันซึ่งเปนหลักความจริงจากธรรมชาติ  เพราะทุกอยางในโลกนี้ยอมสัมพันธและอาศัยซึ่งกันและ

กันซึ่งหลักการนี้เราสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได  ซึ่งอารี  สุทธิพันธุไดนํามา

ประยุกตใชสามารถใหนักเรียนไดแสดงออกทางการระบายสีไดอยางเหมาะสมและทันสมัยโดยไมได

เนนที่ความเหมือนแตเนนที่การแสดงออกที่โครงสรางสวนรวมมากกวาสวนยอยหรือรายละเอียด 
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6.  เอกสารเก่ียวกับจิตรกรรมสีนํ้า 

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

หมายถึง การใชเนื้อสีตาง ๆ ที่บรรจุในหลอด ในตลับหรือลักษณะบรรจุภัณฑอ่ืน ๆ เมื่อจะใชตองมา

ละลายดวยน้ําหรือผสมนํ้าน้ันผลท่ีไดจากการผสมนํ้านั้นยอมสงผลใหผลงานที่เกิดมีลักษณะเปน ไป

ตามน้ํากับสี  กลาวคือ  ถาผสมน้ํามากจะเหลว  เนื้อสีมีนอย  เมื่อระบายจะปรากฏสีจาง ๆ  สวนมาก

จะใชระบายบริเวณพื้นหรือแสดงระยะไกล ๆ ของภาพ  สวนที่ใชเปนสวางหรือสีออน  การสังเกตวาสี

กับน้ําเหลวเพียงใด  ใหจุมพูกันลงในสีที่ละลายน้ําแลว   ยกพูกันขึ้นใหปลายพูกันหอยด่ิงจะหยดจาก

ขนพูกันทันทีแสดงวาสีเหลวในทางกลับกันจุมขนพูกันลงในสีแลวยกขึ้นนับ 1 – 2 – 3  ติดกัน  สียังไม

ไหลหยดลงมาแสดงวาสีขนหรือนับ 1 – 2 – 3  แลวสีไหลทันทีแสดงวาขนปานกลางถือเปนการทดสอบ

แบบงาย ๆ ถาผสมน้ําไมมากสีก็จะเขม  เหมาะสําหรับระบายแสดงความเขมขนของสิ่งตาง ๆ  หรือ

ระบายทับสีออนเพื่อแสดงนํ้าหนักของสีหรือลําดับสี(Gradation) การผสมสีดวยนํ้าเพื่อใหสีขน  น้ันมี

ทั้งขนมากถึงปานกลาง  การนําไประบายก็เปนลักษณะเดียวกัน  คือ  การเนนสีบนภาพ  ซึ่งมีทั้งการ

เนนแบบใหสีอยูท่ีเดียวหรือใหซึมเขาหาสีอ่ืน ๆ ที่เรียกวา  สีแหงบนสีเปยก  อยางนี้เปนตน 

 เมื่อเขาใจวาสีน้ํา  คือสีที่ละลายดวยน้ําแลว การนํามาสรางงานนั้นยอมขึ้นอยูกับการควบคุม

น้ําและสี  ภาพท่ีเกิดจะเปนมิติลึกต้ืนเพียงใด  ยอมขึ้นอยูกับการใชสีในสวนนี้เอง    การรูจักควบคุมสี

กับน้ําไดยอมควบคุมการระบายสีใหเปนรูปที่ตองการได  มีคํากลาววา    การรูจักควบคุมสีน้ําไดจะรูรัก

ควบคุมตัวเองได 

 อารี  สุทธิพันธ (2535: 3 – 9) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับความเขาใจเรื่องสีน้ําวามนุษย        

มีความคิดสรางสรรคติดตัวมาทุกคน  เสมือนเปนสวนหน่ึงของรางกาย  เชน  แขน  ขา  ดังนั้น  มนุษย

จึงรูจักนําความคิดสรางสรรคไปใชถายทอดธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวตามคุณคาและปริมาณท่ี

ตนมีความประทับใจและการรับรูตามธรรมชาติของมนุษยเกือบทุกยุคทุกสมัยตลอดมา 

 จากการลองผิดลองถูก  การสังเกต  การผจญภัย  และการแสวงหา  อยากรูอยากเห็นของ

มนุษย  สั่งสมประกอบเปนประสบการณทั้งทางตรงและทางออม  ทําใหมนุษยเลือกอยางเสรีไดวาสื่อ

วัสดุประเภทไหนจะกอใหเกิดรูปแบบท่ีมองเห็นไดนาดู  สอดคลองกับเหตุการณและเรื่องราวไดดีกวา

กันและยังสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวางมนุษยไดตรงกันดวย  ดังน้ันการรับรูและการ

ตอบสนองในเชิงลักษณะรูปแบบที่มองเห็นของมนุษย  จึงเปนผลลัพธท่ีประกอบดวยการผสมของมือ  

ตา  ความคิดสรางสรรค  สื่อวัสดุ  และความรูสึกที่สัมพันธกันอยางกลมกลืนเปนอยางดี  ลักษณะ

รูปแบบท่ีมนุษยรูจักถายทอดในสมัยแรก ๆ สวนมากเปนรูปแบบของการพิมพ  และการวาดเขียนโดย

ใชเสนเปนแกนนํา  มุงสนองความเชื่อตามสังคมที่ยอมรับกัน  ตอมารูปแบบเหลาน้ีไดรับการพัฒนา

และปรับปรุงใหเหมาะสมสอดคลองกับความกาวหนาของวัสดุและหนาที่ใชสอยตามท่ีมนุษยเห็นวา

จําเปน  ดังนั้น  สีน้ําจึงเปนผลผลิตใหมสําหรับสังคมท่ีสงเสริมใหการพิมพ และการวาดเขียนมีคาย่ิงขึ้น 
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 สีน้ําเปนวัสดุท่ีใชเปนสิ่งถายทอดความรูสึกของมนุษยดวยลักษณะในตัวของมันเองและ ชวย

ประกอบใหการวาดเขียนและการพิมพมีความสมบูรณ  ทั้งนี้เพราะเหตุวา  การวาดเขียนก็ดี  การพิมพ

ก็ดี  ยอมมีขีดจํากัดในลักษณะเฉพาะของมันเอง  เชนชวยใหรูปแบบการถายทอดน้ันรูวาอะไรเปนอะไร  

มุงสนองความเชื่อดานไหน  แตเมื่อมนุษยสรางสรรคคิดคนสีน้ํามาใชเปนสื่อได ใหม  สีนํ้าจึงมีบทบาท

เปนตัวเสริมสรางบรรยากาศ  ใหรูปแบบท่ีถายทอดนั้น ๆ มีเสนหมากขึ้น  จนถึงกับทําใหเกิดความเชื่อ

วา  การถายทอดธรรมชาติใหเปนรูปแบบโดยปราศจากบรรยากาศน้ันไมตางอะไรกับกระดาษเปอนสี  

หาไดแสดงความรูสึกอยางใดไม 

 ลักษณะและสมบัติของสีนํ้า 

 สีน้ํามีสวนประกอบสําคัญ  คือ  เนื้อที่บดแลวอยางละเอียด  (Pigment)  ผสมกับกาวอารบิค

ซึ่งสกัดจากตนอะคาเซีย (Acacia Tree) กาวชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษ  คือ  ละลายน้ํางายและเกาะ ติด

กระดาษแนน  ทั้งยังมีลักษณะโปรงใสอีกดวย  ดังนั้น  จึงนิยมผสมเนื้อกับกาวอารบิคนี้ 

 สําหรับในกรณีที่ตองการใชกาวอ่ืนแทน  ก็สามารถใชน้ําผึ้งหรือกลีเซอรีน  ซึ่งละลายน้ําไดดี

ดังนั้นสีน้ําจึงประกอบดวย  เนื้อสี  กาว  และกลีเซอรีน  ตามปริมาณท่ีไดทดลองคนควากัน 

 สวนการบรรจุหลอดเพื่อการเก็บรักษาในชวงแรก ๆ นั้น  คงเก็บในภาชนะฝาปดธรรมดา

ตอเมื่อมีผูนิยมใชสีระบายมากขึ้น  จึงพัฒนารูปแบบบรรจุหลอดและตลับ  ผูเริ่มพัฒนาคือ  ศิลปน  สี

น้ําชาวอังกฤษ  ชื่อ  วินเซอร  นิวตัน , รีฟ  และนิวแมน  โดยใชตะก่ัวทําเปนหลอดหรือตลับ  ปจจุบันมี

การใชอลูมิเนียม  ซึ่งปองกันสีไดดีกวา 

 สีน้ําเปนสื่อวัสดุที่มีคุณสมบัติเดน ๆ 4 ประการ  คือ 

 1. ลักษณะโปรงใส  (Transparent  Quality)  เนื่องจากสีน้ํามีสวนผสมของกาวและสี ที่บด

อยางละเอียด  ดังนั้นเมื่อระบายบนกระดาษสีขาวจึงมีเนื้อสีไมหนาทึบจนเกินไป  ทําใหเกิดลักษณะ

โปรงใส  และการระบายสีนํ้าจะตองระบายไปทีเดียวไมระบายซ้ํากัน  เพราะจะทําใหสีซ้ํา หรือหมนได

และควรระบายจากสีออนไปหาสีแก  ในบางกรณีอาจจะระบายสีแกไปหาสีออนก็ได  ทั้งน้ี  ตองคอย

ระวังอยาใหน้ําท่ีใชผสมสีขุน  หรือคล้ําเพราะจะ ทําใหสีหมนหรือทึบได 

 2. ลักษณะเปยกชุม  (Soft  Quality) เนื่องจากในการระบายสีนํ้าจะตองผสมน้ํา และระบาย

ใหซึมเขาหากัน  เมื่อตองการใหสีกลมกลืนกัน  ดังน้ัน  เมื่อระบายไปแลวลักษณะของสีที่แหงบน

กระดาษ  จะคงความชุมของสีปรากฏใหเห็นอยูเสมอ  และในบางกรณีท่ีใชสีน้ํา ระบายมากเกินไปแลว

ปลอยใหสีแหงไปเองก็จะเกิดคราบของสี  (Sfumato)  ปรากฏใหเห็น  ซึ่งเปนลักษณะพิเศษที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก  ย่ิงศิลปนสีนํ้าทานใดสามารถสรางสรรคใหคราบน้ันนา ดูและมีความหมาย

ขึ้น  ถือวาเปนลักษณะพิเศษของสีน้ําท่ีมีคาควรชื่นชมเปนอยางย่ิง 
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 3. สีน้ํามีคุณสมบัติแหงเร็ว  เมื่อเทียบกับสีน้ํามัน  ดังนั้น  จึงทําใหเกิดความเชื่อตอผูที่สนใจ

ใจทั้งหลายวาเปนสิ่งที่ระบายยาก  และเหมาะสําหรับผูทีสามารถตัดสินใจรวดเร็วในการถายทอด

เทานั้น  อยางไรก็ดีความเชื่อดังกลาวอาจแกไขไดดวยการลงมือทําจริงเพราะเหตุวา  การระบายสีน้ํา   

มีวิธีระบายหลายวิธีและเราสามารถควบคุมสมบัติแหงเร็วนี้ไดดวยการผสมกลีเซอรีนลงในน้ํา ผสมสีก็

ชวยใหแหงชาได 

 4. สีนํ้ามีคุณสมบัติรุกรานและยอมรับ  (Advance  Recede)  ทั้งนี้เก่ียวของกับเนื้อสีและ

สารเคมีท่ีผสม  ซึ่งผูที่สนใจจะตองสอบทานดวยตนเองวามีสีใดมีคุณสมบัติรุกรานสีอ่ืนหรือสีใดยอมให

สีอ่ืนรุกรานและสีใดที่ติดกระดาษแนนลางไมออก  (Stained  Color) 

 ลักษณะและสมบัติของสีน้ําไดโดยสรุปทั้ง  4  ประการน้ี  ชวยใหผูที่สนใจสีน้ําทั้งหลายรู วาสี

น้ํามีขีดจํากัดในการนําไปใชเปนสื่อไดมากนอยเพียงใด  และถึงอยางไรก็ดี  แมวาสีน้ําจะมีขีดจํากัดใน

ลักษณะและคุณสมบัติในตนเอง สีน้ําก็ยังเปนสื่อที่มีประโยชนและคุณคาท่ีเดน ๆ 3 ประการ  คือ 

 1.   สีน้ําสามารถใชเปนสื่อถายทอดรูปแบบของสิ่งตาง ๆ ไดตามที่ตามองเห็นและเรารู สึก

เพื่อแสดงคุณคาของความรูสึกที่เรียบงาย  (Simplicity)  คุณคาของบรรยากาศและเวลา 

 2.   สีน้ําสามารถใชเปนสื่อบันทึกความรูสึกประทับใจและประสบการณของเราโดยตรง ตอ

สถานท่ีและสิ่งแวดลอมที่เราสัมผัส  (Impression)  

 3. สีน้ําโดยตัวของมันเอง  มีคุณคาความงามเทากับความงามของโลกภายนอกเทาท่ี เรา

สามารถรับรูได  (Time  and  Space) 

 สรุปไดวา  จิตรกรรมสีน้ํา  เปนพฤติกรรมตอบสนองจากการรับรูของมนุษยดวย มือและสมอง

ผสมกับความคิดสรางสรรคที่ติดตัวมา  กอใหเกิดเปนรูปแบบศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งสื่อสีนํ้า ท่ีมนุษย

นํามาใชสรางสรรคน้ีไดรับการพัฒนาจากการวาดเขียน  โดยสามารถเพิ่มคุณคาเชิงคุณภาพ  ดาน

บรรยากาศไดดีกวาการวาดเขียน 

 

 วัสดุอุปกรณในการระบายสีนํ้า 

 อารี  สุทธิพันธ  (2543: เอกสารประกอบการสอน) กลาวถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณในการระบายสี

น้ําวา 

 สื่อ  วัสดุ  หมายถึง  สิ่งที่นํามาใชระบายสี  ซึ่งไดแก  สี  นํ้า  กระดาษ   สามารถสิ้นเปลือง

หมดไป  ตรงขามกับอุปกรณซึ่งไมสิ้นเปลือง  มีความคงทนถาวรตามคุณสมบัติของอุปกรณนั้น ๆ  

 1. สี  มีคุณสมบัติทั่วไปคือ  1)  สามารถผสมกับสีอ่ืนเกิดเปนใหมได  โดยเฉพาะอยางย่ิงสี

แท  (Hue)  2) สามารถเปลงกําลังสองสวางใหรูสึกเดนใกลไกลได  ทั้งโดยตัวของสีเองหรือเสริมดวยสี

อ่ืน ๆ หรือผสมดวยสีดําหรือสีขาวใหเกิดกําลังสองสวาง  (Intensity)  และจานระบายสีมักเปนสีขาว

เพื่อชวยใหเห็นการผสมน้ําไดดีตามท่ีตองการชัดเจนขึ้น 
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 2. จานสําหรับผสมสี (Palatte) เปนวัสดุที่ทําดวยเซรามิกหรือพลาสติก  มีรูปรางตาง ๆ กัน  

จานที่ทําดวยเซรามิกจะมีความคงทนถาวรกวาและสีน้ําไมสามารถซึมเขาเนื้อจานได  จานระ บายสีมัก

เปนสีขาว  เพื่อชวยใหเห็นการผสมน้ําไดสีตามที่ตองการชัดเจน 

 3. กระดาษรองเขียน  จําเปนมาก  เนื่องจากเวลากระดาษถูกน้ําจะยืดและไมมีความ

แข็งแรง  จึงตองมีกระดาษรองเขียน  ขนาด  18”  ×  24”  เพื่อรองกระดาษเวลาระบายสีและหากเปน

กระดาษวาดเขียนที่ไมหนา  จําเปนตองขึงกระดาษบนกระดาษรองเขียนดวยกระดานรองเขียนควรมี

หลาย ๆ แผน  เพราะจะชวยปองกันเวลาไประบายสีนอกชายคา  จะไดไมทําลายรูปสีที่ระบายแลวน้ัน

โดยใชสองแผนเปดหนาเขาหากัน 

 4.  พูกันระบายสีน้ํา  มีลักษณะตาง ๆ กัน  คือพูกันกลม  พูกันแบน  พูกันฟลเนอรต  พูกัน 

เล็กยาว  ขนพูกันที่อุมนํ้าไดดีความเปนขนสัตว  พูกันกลมสําหรับระบายทั่ว ๆ  ไปและพูกันเล็กยาว

สําหรับบเนนและตัดเสน 

 5.  กระดาษวาดเขียน  โดยทั่วไปจะมีความหนาเรียกเปนปอนด  เชน  100  ปอนด  180  

ปอนด  200  ปอนด  400  ปอนด  ซึ่งจะแสดงความหนาบางตามลําดับ  400  ปอนด  ยอมหนากวา  

100  ปอนด  กระดาษวาดเขียนโดยปกติจะมีลักษณะหยาบดานหนึ่งและเรียบอีกดานหนึ่ง  ดานหยาบ

ใชสําหรับระบายสี 

 6.  ที่ใสนํ้าระบายสี  ควรมีอยางนอย  2  ชอง  คือ  ชองหนึ่งสําหรับใสน้ําลางพูกัน    อีกชองง

หนึ่งสําหรับใสนํ้าผสมสีน้ํา  สําหรับผสมสีควรเปนน้ําสะอาด  เพื่อจะไดไมทําใหเปลี่ยนเวลาผสมสี  

และหากตองการควบคุมใหแหงชาหรือเร็วก็สามารถทําไดโดยการเติมแอลกอฮอลในนํ้า สําหรับผสมนี้  

เมื่ออตองการใหแหงเร็ว  หากตองการใหแหงชาก็เติมกลีเซอรีน  เปนตน 

 7. ผาเช็ดสี  กระดาษเช็คสี  และสื่อวัสดุอ่ืน ๆ เกลือ  น้ําตาล  กาว  เทป  ฯลฯ   หากนําไปป

เขียนนอกสถานที่อาจตองมีขาหย่ังดวย 

 สรุปไดวา  สีน้ําเปนสื่อวัสดุท่ีมีองคประกอบสําคัญ  คือ  วัสดุ  อุปกรณตาง ๆ เชนกระดาษ   

สีน้ํา  พูกัน  ซึ่งจะขาดเสียมิได 

 

 เทคนิคการระบายสีนํ้า 

 อารี  สุทธิพันธ (2535: 39)  ไดกลาวถึง  เทคนิคในการระบายสีน้ําวา  ศิลปนสีน้ํามี ชื่อขององ

อเมริกา  คือ  จอหน  มาริน  ใหขอคิดไววา  การระบายสีนํ้าคลายกับการตีกอลฟ   คือจะตองฝกหัด

ตามลําดับขั้นตอน  ต้ังแตการจับพูกัน  การรูจักคุนเคยกับสี  กระดาษ  การจัดตําแหนงของกระดานรอง

เขียน  และจานระบายสี  ตลอดจนตองมีวินัยและต้ังใจจดจออยางจริงจังเมื่อต้ังใจฝกฝนจริงจังแลว  สิ่ง

แรกท่ีควรตองฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญก็คือ  ความผสมผสานของเทคนิคตาง ๆ ที่ใชทดลองปฏิบัติ

มา  ซึ่งเทคนิคและวิธีการระบายสีน้ํา  แบงออกเปน  4  อยาง  คือ 
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  1) การระบายแบบเปยกบนเปยก  (Wet  into  Wet) 

  2) การระบายแบบเปยกบนแหง  (Wet  into  Dry) 

  3) การระบายแบบแหงบนแหง  (Dry  on  Dry) 

  4) การระบายบนระบานรองรับที่เตรียมไว  (Texture  Surface) 

 1. การระบายแบบเปยกบนเปยก หมายถึง  การระบายน้ําลงบนกระดาษ กอนแลวจึงระบาย

สีตามที่ตองการลงไป  การระบายแบบเปยกบนเปยกนี้จะชวยใหทานระบายสีติดบนกระดาษทุกสวน

เพราะกระดาษบางชนิดระบายสีติดยาก  เนื่องจากมีความมันหรือความหยาบขรุขระ  การระบายเปยก

มีประโยชนมาเมื่อจะระบายทองฟาหรือผิววัตถุที่มีมันจะใหความรูสึกกลมกลืนของสีเดนชัด  เทคนิค

ของการระบายแบบเปยกบนเปยกที่สําคัญมี  2  ประการคือ 

  1.1 การไหลซึม  (Mingling) 

      1.2 การไหลยอย  (Dripping) 

 2.  การระบายแบบเปยกบนแหง  หมายถึง  การระบายสีบนกระดาษที่ไมตองลงน้ํากอน       

คําวา  เปยก  คือ  พูกันกับสี  สวนแหงคือ  แผนกระดาษ  การระบายแบบเปยกบนแหง  เปนวิธีการ  

ระบายทั่วไป  ซึ่งมีเทคนิคที่สําคัญอยู  3  ประการ  คือ 

  2.1   การระบายเรียบสีเดียว  (Flat  Wash) 

  2.2   การระบายออนแกเรียบสีเดียว  (Grade  Wash) 

      2.3 การระบายเรียบหลายสี  (Color  Wash) 

 3. การระบายแบบแหงบนแหง  หมายถึง  การระบายสีท่ีใชพูกันจุมสีน้ํา   แลวระบายอยาง

รวดเร็วบนกระดาษ  การระบายแบบนี้ผูระบายมักจะบันทึกความรูสึกของตนเองลงไปขณะที่ระบายดวย 

  การระบายแบบแหงบนแหงมีประโยชนในการที่จะเนนสวนใดสวนหน่ึงหรือบริเวณท่ีเห็น

วาควรทําใหเดนได  บางทานใหความเห็นวา  ผลอันเกิดจากการระบายสีแบบแหงบนแหงคลายกับการ

เขียนชวเลข  หรือการสงโทรเลข  กลาวคือ  มีขอความสั้น ๆ ชัดเจน  กะทัดรัด  และรวดเร็ว 

  ศิลปนตะวันตก  โดยเฉพาะอยางย่ิง  จีนและญี่ปุน  มีความชํานาญในการระบายแบบ

แหงบนแหงมาก  เพราะมีลักษณะคลายคลึงกับตัวหนังสือของเขา  สําหรับศิลปนไทยเรามักจะถือ

เอกสารตัดเสนรอบนอกและรายละเอียดชัดเจนเปนแกนนํา  แทนที่จะใชวิธีการแบบแหงบนแหง  

อยางไรก็ดีการระบายแบบนี้เพิ่งไดรับการพัฒนาเมื่อสองทศวรรษที่ผานมานี้โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

รูปแบบของการวาดเขียนตามทาทาง  (Gesture  Drawing)  และการเนนบริเวณท่ีตองการชี้

เฉพาะเจาะจง  (Emphasis)  หลังจากไดระบายเรียบรอยแลว  การระบายแบบแหงบนแหง  มีเทคนิคที่

สําคัญอยู  3  ประการ  คือ 
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      3.1 การแตะ  (Stamping) 

  3.2 การปาย  (Splashing) 

  3.3 การผสม  (Mixed  Technique) 

 4. การระบายบนระนาบรองรับที่เตรียมไว  เทคนิคการระบายสีน้ําท้ัง 3 ประเภท  ดังไดกลาว

ไปแลว  เปนการระบายกระดาษวาดเขียน และกระดาษตางชนิดกันไมไดปรุงแตงลักษณะผิวแต

ประการใด  สําหรับการระบายบนระนาบรองรับที่เตรียมไว  เปนการปรุงแตงลักษณะผิวของผูสนใจสี

น้ําที่ตองการถายทอดรูปแบบวัตถุใหคลายกับสิ่งที่มองเห็นหรือตองการสรางสรรครูปแบบใหตางไป

จากเดิมอีกดวย 

  การระบายระนาบรองรับที่เตรียมไว  มีเทคนิคที่สําคัญ  3  ประการ  คือ 

  4.1 การขูด  ขีด  ถู  กระดาษวาดเขียน 

  4.2 การพิมพสีเดียว  การประทับ  การเช็คออก 

  4.3 การผสมผสานดวยวัสดุตาง ๆ 

 สรุปไดวา  เทคนิคและวิธีการลําดับทั้ง 4 อยางน้ี คือ การระบายแบบตาง ๆ และเทคนิคการ

ขูดขีดบนระนาบกระดาษ  สามารถนําไปใชในงานระบายสีนํ้าไดตามเนื้อหาหรือจุดประสงคที่จะเขียน

ใหภาพมีความรูสึกและบรรยากาศตามที่ตองการได 

 จิตรกรรมสีนํ้าตะวันออก 

 วรรณรัตน  ต้ังเจริญ (2546: 31) กลาวถึงจิตรกรรมสีน้ํา จีนไดชื่อวาเปนชาติแรกที่น้ําสีนํ้ามา

ใชสรางสรรคจิตรกรรม การท่ีจีนคุนเคยกับการใชหมึกสีดําเขียนเปนตัวอักษรและนํามาใชสรางเปน

รูปภาพเปนการแสวงหาประสบการณทางสื่อสีน้ํากอนชาติอ่ืนใดอีกดวย  เพราะสีหมึกที่จีนใชเขียน

ตัวอักษร  คือ  สีน้ําชนิดหนึ่งน่ันเอง  ภาพเขียนของจีนในสมัยราชวงศซุง  ไดปรากฏภาพเขียนสีน้ําเปน

ภาพทิวทัศนสวยงาม  ภาพเขียนสีน้ําของจีนลักษณะถายทอดรูปแบบจากธรรมชาติ แตใหมีความ

งดงาม  สดใส  แสดงทักษะอันชํานาญของการใชปลายพูกันอุมน้ํา ภาพเขียนของจีนดูชุมชื้นแฝงไว

ดวยความสวยงามประณีต 

 จิตรกรรมสีน้ําของจีนในแนวประเพณีนิยม  มักเปนภาพที่สะทอนธรรมชาติหรือสัญลักษณซึ่ง

สัมพันธกับธรรมชาติ  สัญลักษณที่แสดงนัยถึงความดีงาม  ความอุดมสมบูรณ  ความเจริญรุงเรือง

ปญญาธรรม  ฯลฯ  ชนชาติจีนรูจักการใชสื่อสีนํ้ากอนชาติอ่ืนใดในโลก  ทั้งนี้เพราะสะดวกในการ

นําไปใชเขียนตัวหนังสือตามลีลาพูกัน  (Calligraphy)  หลักฐานพบไดต้ังแตสมัยราชวงศถึงและพัฒนา

สูงสุดในสมัยราชวงศซุงตอติดกัน (Tang  Dynasty  A.D. 618 – 907: Sung  Dynasty , A.D. 960 – 1127)  

จีนเชื่อวาธรรมชาติเปนมารดาของสรรสิ่งท้ังหลายในโลก  ศิลปนจีนจึงนิยมใชสื่อสีน้ําเขียนธรรมชาติ

ตนไม  ดอกไม  สัตว  (อารี  สุทธิพันธ.  2526: 27) 
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 ศิลปนจีนไดชื่อวาเปนผูบุกเบิกสําคัญในการเขียนภาพสีน้ํา  ทั้งการเขียนภาพสีน้ําบน 

กระดาษสาและผาไหม   ถึงปจจุบันน้ีศิลปนจีนก็ยังคงเขียนภาพสีน้ําแบบเดิมอยู   หนังสือภาพเขียนสี

น้ําของศิลปนจีน  ชื่อ  หลั่น  ยิน  ติง  ไดเผยแพรเขามาในประเทศไทยชวง  พ.ศ.  2500  จัดพิมพโดย

สํานักขาวสารอเมริกาไดสรางความประทับใจและเปนแมแบบใหศิลปนไทยไดศึกษาตอมาภาพเขียน

ของ  หลั่น  ยิน  ติง  แสดงถึงคุณสมบัติอันสวยงามของสีนํ้าท่ีโปรงใส   สีลาการตัดสินใจของเสน  รอย

แปรงและเงา  ในปจจุบันศิลปนสวนมากยังรักษาวิธีการเขียนสีน้ําตามแนวทางของจีน  โดยมีรูปแบบ

เรื่องราว  วิธีการใกลเคียงกับจีนมาก  เชน  ภาพเก่ียวกับบุคคล  สิ่งกอสราง  และธรรมชาติทั่วไประยะ

ตอมาญี่ปุนก็ประยุกตสีนํ้าไปใชกับการพิมพภาพจากแมพิมพไว  (ทวีเกียรติ  ไชยยงยศ.  2533: 252) 

 จิตรกรรมสีนํ้าตะวันตก 

 วรรณรัตน  ต้ังเจริญ (2546: 36 – 37) กลาวถึง จิตรกรรมสีน้ําของประเทศตะวันตก อาจเริ่มตน

จากการเขียนภาพผนังถํ้าของมนุษยสมัยหินเกา ภาพผนังของชาวอียิปตโบราณ ภาพเขียนของชาวโรมัน  

แตการกลาวถึงจิตรกรรมสีนํ้าในอดีตเชนนั้น  อาจมิใชสีนํ้าในความหมายที่ เราใชกันอยูในปจจุบัน    

ซึ่งสีน้ําในปจจุบัน หมายถึง สีน้ําโปรงใส  (Aquarelle) และเปนการสรางสรรคสีน้ําเพื่อสีน้ํามากกวา

ภาพประกอบทวีเกียติ  ไชยยงยศ (ทวีเกียรติ  ไยยงยศ. 2524: 80) ไดกลาวสรุปวา สําหรับประเทศทาง

ยุโรป ปรากฏวามีการใชสีน้ําเขียนภาพกันมาต้ังแตสมัย คลาสิกของกรีก  สมัยโรมัน สมัยกลาง สมัย  

โรวิงเจียน ระหวาง ค.ศ.  500 -  752 แลวใชกันเรื่อยมาแตสีน้ํามี บทบาทเดนชัดในนสมัยฟนฟูศิลปน

วิทยา  โดยเริ่มใชรวมกับการวาดภาพเพื่อแกปญหา มิติใกลไกล  แสงเงาใหชัดเจนขึ้น 

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

มีบทบาทมากต้ังแตสมัยฟนฟูโดยใชเสริมระหวางการวาดเสนสีดํากับการระบายสีน้ําจากสมัย ฟนฟูยุค

บาโรค  กลาวคือ  ศิลปนใชดินสอแรเงาผสมกับการเนนดวยสีน้ําหรือใชสีน้ําเปนสวนประ กอบบางสวน 

 

 ดูเรอผูบุกเบิกจิตรกรรมสีนํ้า 

 แมสมัยฟนฟูศิลปวิทยาจะเจริญรุงเรืองมากในประเทศอิตาลี  มีศิลปนผูย่ิงใหญหลายตอ

หลายคน  เชน  สีโอนารโด  ดา  วินซี่  มิเคลันเจโล  ราฟาเอล  ทิเซียน  แตในชวงเวลานั้น  การระบายสี

น้ําในลักษณะโปรงใส  และการระบายสีน้ําเพื่อการชื่นชมคุณคาของภาพเขียนสีนํ้าก็ยังไมเดนชัด

ศิลปนเหลานั้นยังคงใชสีทึบแสง  ระบายสีนํ้าเปนภาพราง เพื่อเปนการทดลองคนควากอนท่ี จะระบาย

ภาพผนังปูนเปยก (fresco wall painting) หรือระบายสีนํ้ามัน แตอัสเบรชท  ดูเรอร  (Albrecht Durer)  

ศิลปนผูย่ิงใหญในสมัยฟนฟูศิลปะวิทยา  ชาวเยอรมัน  ผูมีความสามารถมากมาย  หลายดานและ

สรางสรรคศิลปะจํานวนมากไว  ไดมีบทบาทสําคัญย่ิงในฐานะผูบุกเบิกสรางสรรคจิตรกรรมสีนํ้า 
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 การเขียนภาพสีน้ําในกลุมประเทศชาวตะวันตก  ไดเริ่มตนอยางจริงจังประมาณ  ค.ศ.  1400  

โดยเริ่มในประเทศเยอรมนีกอน  ซึ่งปรากฏหลักฐานเดนชัดในชวงปลายคริสตศตวรรษที่  14  ดังจะเห็น

ไดจากผลงานของ  อัลเบรชท  ดูเรอร  (Albrecht  Durer  1471 – 1528) 

 ศิลปนชั้นบรมครูแหงเยอรมณี  ดูเรอร  เปนศิลปนชาวเยอรมนีซึ่งสนใจการเขียนภาพสีดวยนํ้า

มาก  ผลงานของเขามีทั้งการใชสีนํ้าระบายใหทักซอนกันและปลอยใหน้ําไหลซึมเขาหากันใน ขณะท่ียัง

เปยกอยู  อาจเรียนไดวาเปนเทคนิคเปยกบนเปยก  ในปจจุบันภาพสวนใหญที่ดูเรอรเขียนขึ้นเปน

ทิวทัศน  นอกจากการเขียนภาพดวยสีน้ําแลว  ยังนําสีน้ํามาใชกับงานพิมพไม  เพื่อเปน ภาพประกอบ

ในหนังสืออดีตดวย  (สมพร  รอดบุญ.  2525:  ไมมีเลขหนา) 

 ดูเรอร  ไดพัฒนาการระบายสีจําตามเสนทางสีน้ําของดูเรอร  ซึ่งเปนที่กลาวถึงอยางมากคือ 

ภาพหนาคลุมดิน  แสดงการสํารวจตรวจสอบธรรมชาติและสะทอนความเปนธรรมชาติ  ในแงของการ

ระบายสีน้ํา  ดูเรอรสามารถแสดงพลังคุณสมบัติเฉพาะตัวของสีน้ําไดอยางเดนชัด  สภาพสีน้ําของ

สรางความรูสึกตอสภาพบรรยากาศไดอยางดี  พัฒนาการใชสีดิบ  อยางอดีตมาสูการใชสีที่ผสานกับ

อากาศรอบวัตถุ  และตลอดชีวิตการเปนศิลปนของเขานั้น  ไดพัฒนาการใชสีน้ําใหกาวหนาไปอยาง

รวดเร็ว 

 ดูเรอร  เปนศิลปนผูย่ิงใหญของเยอรมนี  มีบทบาทท้ังในฐานะจิตรกรและศิลปนภาพพิมพดู

เรอรเปนทั้งนักวิชาการและศิลปนเขาเขียนหนังสือศิลปน  3  เลม สรางสรรคภาพวาดกวา  1,000  ภาพ  

ภาพพิมพแกะไมเกือบ  250  ภาพ  ภาพพิมพทองแดงประมาณ  100  ภาพ  และสรางสรรคแลว  ดู

เรอรสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองสรางสรรคศิลปะหลากหลายลักษณะทั้งการวาดภาพ  เขียนภาพ  และ

พิมพภาพไดอยางมีคุณภาพยอดเย่ียม  หลังจากนั้นศิลปนเยอรมนีรุนหลังดูเรอรผูมีชื่อเสียงคือ  โฮล

ไปน  (Hans  Holbenin  the  Yourger)  และ  ครานาค  (Lucas  Cranach  the  Elder)  ก็ได

สรางสรรคภาพสีน้ําคนเหมือนอยางงดงาม  (วรุณ  ต้ังเจริญ.  2534:  ไมมีเลขหนา) 

 

 จิตรกรรมสีนํ้าในประเทศไทย 

 การพิจารณาถึงจิตรกรรมสีน้ําสมัยใหมยอมสัมพันธกับศิลปะสมัยใหม  (Modem  Art)          

ซึ่งเก่ียวของกับสังคมสมัยใหม  สังคมประชาธิปไตย  เสรีภาพ  และปจเจกภาพในสังคม  เก่ียวกับ

เสรีภาพของศิลปน  และเก่ียวของกับการสรางสรรคศิลปะในลักษณะตาง ๆ กัน  มิใชศิลปะที่สืบทอด

กันตามประเพณีนิยม 

 ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย  อาจมีวิวัฒนาการมาต้ังแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว  โดยที่มีขรัวอินโขงเปนตัวแทนยุคสมัยของการสรางสรรคจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะ

สมัยใหมของยุโรป  เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เราหันไปรับศิลปะตะวันตก
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แบบเกาหรืออาจกลาวไดวาแบบฟนฟูศิลปะวิทยา  ทั้งสถาปตยกรรมและจิตรกรรม  สมเด็จพระเจาฟา

กรมพระยานริศรานุวัติวงศ  ทรงพยายามประยุกตศิลปะตะวันตกใหเขากับศิลปะไทยจนกระท่ังเมื่อถึง

โรงเรียนเพาะชางไดรับการสถาปนาในชวงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตย  

การศึกษาศิลปะและการสรางสรรคศิลปะสมัยใหมในเมืองไทยจึงเริ่มแสดงตัวชัดเจนขึ้น 

 การศึกษาศิลปะและการสรางสรรคในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.2475             

แมจะเปนทางดานจิตรกรรม  ประติมากรรม  หรือการชาง  อยางไรก็ตามการสรางสรรคสีน้ําก็จะควบคู 

ไปดวยเสมอ  แมจะเปนที่นิยมมากนอยในแตละชวงเวลาก็ตาม 

 ในระหวางปลายสงครามโลกครั้งที่  2  ในชวงที่สังคมและเศรษฐกิจมีปญหาทั่วโลกระยะ

สงครามเปนชวงความเดือนรอนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ  ที่จะใชสรางสรรคศิลปะหายาก  ศิลปนหันมา

ใชสีนํ้าเปนสื่อในการแสดงออกมากขึ้น  ในป  พ.ศ.  2487  ไดมีกลุมศิลปนสาขาตาง ๆ รวมตัวกันกอต้ัง

จักรวรรดิศิลปน  (The  League  of  Artists)  จักรวรรดิศิลปนเกิดขึ้นเพื่อการตอสูใหไดมาซึ่งยุติธรรม

ในเร่ืองของแรงงานสรางสรรคไมวาจะเปนทางดานวรรณกรรมหรือทัศนศิลป  โดยมีสด  กูรมะโรหิต  

นักคิด  นักเขียน  และนักตอสูเพื่อความยุติธรรมในสังคมไดเปนผูนําคนสําคัญของจักรวรรดิศิลปน  

ทางดานทัศนศิลป  และไดมีการจัดแสดงผลงาน  2  ครั้ง  ที่ศาลาเฉลิมกรุง  ครั้งแรกระหวาง  1 – 20  

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

2488 

 จากนิทรรศการศิลปะของจักรวรรดิศิลปนไดปรากฏหลักฐานวา  ศิลปนหลายตอหลายคนได

มีบทบาทเดนชัดทางจิตรกรรม  โดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานจิตรกรรมสีน้ํา  เชน  เฉลิม  นาคีรักษ  

มานะ  บัวขาว  วรรณสิทธิ์  ปูควนัช  วิจิตร  ศุภโยธิน  เปรม  ไสยวงศ  ซึ่งเปนศิลปนจากโรงเรียน       

เพาะชางรวมท้ังศิลปนสมัครเลน  ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  และสด  กูรมะโรหิต 

 โดยเฉพาะอยางย่ิง  เฉลิม  นาคีรักษ  ที่สรางสรรคงานจิตรกรรมอยางตอเนื่อง  ทั้งจิตรกรรม 

สีน้ํา  สีน้ํามัน  และจิตรกรรมแบบไทยประยุกต  จนเปนที่กลาวขานกันทั่วไป   สําหรับจิตรกรรมสีน้ํา

ของเฉลิม  นาคีรักษ  นิยมเขียนภาพทิวทัศนสีสะอาดสดใส  แสดงรอยพูกันและการตัดสินใจที่ รุนแรง

มั่นใจ  แสดงภาพและเงาชัดเจน  แมศิลปะ  พีระศรี  ก็ยกยองชื่นชมเปนอยางมาก 

 ชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475  ศิลปนตางชาติชาวญี่ปุนคนหน่ึงชื่อ  โยโกตา  

ไดเขามาสอนจิตรกรรมสีนํ้าอยูที่โรงเรียนเพาะชาง  ซึ่งอาจมีผลตอการสรางสรรคจิตรกรรม สีน้ําของ 

เฉลิม  นาคีรักษ  ดวย  ทั้งการสอนและรูปแบบจิตรกรรมสีน้ําของ โยโกตา  ไดสงอิทธิพลมาสูผูศึกษา

ศิลปะในสังคมไทยดวย 
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 หลังจากนั้นก็มีศิลปนสีน้ําไดที่โดดเดนคนหนึ่งคือ  สวัสด์ิ  ตันติสุข  เปนศิษยของเฉลิม  นาคี

รักษ  แสดงลักษณะเฉพาะตัว  แมจะแสดงลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติในระยะแรกชวง พ.ศ.

2490  ตอมาก็ไดเปลี่ยนแปลงโดยการแสดงกลวิธีใหเกิดคราบสีและการไหลซึมของสีน้ํามากข้ึน          

การสรางสรรคจิตรกรรมสีน้ําระยะหลังจะสะทอนรูปทรงธรรมท่ีเรียบงาย  และแสดงประกาย แสง

ชัดเจน 

 นอกจากศิลปนสีน้ําที่ผานการศึกษาจากสถาบันศิลปะโดยตรงแลว  ยังมีศิลปนสมัครเลนท่ี มี

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

และสด  กูรมะโรหิต 

 สําหรับจิตรกรรมสีนํ้าสมัยใหมในปจจุบัน  ไดพัฒนาสูระบบการสอนและการสรางสรรค โดย

การนําของอารี  สุทธิพันธุ  ที่พยายามผสมผสานระบบจากตะวันตก  ตะวันออก  โดยเฉพาะอยางย่ิง

ลักษณะจิตรกรรมสีน้ําของจีน  และพัฒนาการจิตรกรรมสีน้ําของไทยเขาดวยกัน  อารี  สุทธิ   พันธุ  ได

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

บทความ การเผยแพรตอผูสนใจ การแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ําของตน  และการสอนที่ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 ดังนั้น  การสอนวิชาการระบายสี  (Painting) โดยใหเสรีภาพนักเรียนระบายตามที่เห็นตามที่รู

ตามท่ีคิด ตามที่รูสึก ตามที่คาดฝนและตามเสรีภาพ โดยใหเขาปฏิบัติจริงดังกลาว  นี้มีสมมติฐานอยู

ที่วา 

 1. การทดลองทําจริงน้ัน  สามารถกําหนดไดเปนปญหา  เพื่อเปนการทดลองดวยสีน้ําดวย 

อุปกรณตามความเขาใจ  ความใฝรู  และความตองการเฉพาะตนได 

 2. การทดลองทําจริงนั้น  สามารถสรางสรรครูปแบบการระบายสีน้ําจากผลการทดลอง     

นั้น ๆ ได  และนําไปสรางสรรคไดตลอดไป 

 3. การทดลองทําจริง  ๆ นั้น  สามารถปลูกฝงทัศนคติเชิงใฝรู  ตลอดไปสําหรับเราได 

 สําหรับการสงเสริมใหทํากิจกรรมรวมกันนั้น  เราเชื่อวา  การทํากิจกรรมสีน้ํา  ผูเรียนจะมี 

ความรูเก่ียวกับคุณสมบัติของสี  วัสดุ  มีทักษะการใชมือ  ตา  สมอง  รูจักใชเวลาและบริเวณวาง  และ

มีทัศนคติที่ดีในเชิงเปรียบเทียบและสรางสรรคศิลปะ  และในที่สุดก็จะรูวาสีนํ้านั้นงาย 

 สําหรับดานครูผูสอนก็คาดหวังวา  ผูเรียนจะไดรับประสบการณตามที่จัดให  ตามที่ตกลงกัน

อยางเหมาะสม  เปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน  และเปนกิจกรรมสรางสรรค  คุมเวลา  นอกจากน้ีก็

คาดหวังวาผูเรียนจะนําประสบการณไปประกอบอาชีพหรือนําไปเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับ

ตอไป  หรือนําไปประกอบแสดงความคิดเห็น  เพื่อพัฒนาวิชาชีพในการระบายสีตอไป 
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 พูดถึงความคิดเห็น  ในที่นี้หมายถึง  สภาพที่ทําใหปรากฏเปนรูปหรือเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นในใจ

โดยไดรับการไตรตรอง  พินิจพิจารณา  คนหาความจริงอยางรอบคอบตลอดเวลาที่ทดลองน้ันเปนการ

แสดงหาความจริง  ตามสภาพตาง ๆ ที่ทําใหปรากฏความคิดเห็นอาจบันทึกดวยภาษาหรือแสดงออก

โดยการพูดจาไตถามกัน 

 อาจมีคําถามวา  ความคิดเห็นที่ไมสามารถบันทึกหรือแสดงออกโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง

มีไหม  คําตอบก็คือ  ผูแสดงออกควรรูวา  สิ่งใดควรแสดงออก  สิ่งใดไมควรแสดงออกและการ

แสดงออกนั้นควรจุดประกายความคิดสรางสรรคเปนดีท่ีสุด 

 อยางไรก็ดี  สามารถสรุปแบบกิจกรรมทดลองไดเชน 

 1. การระบายเรียบสีเดียว  (Flat  Wash  Technique) 

 2. การระบายหลายสีอยางเสรี  (Free  Paint) 

 3. การะบายสีหลายสีตามวิธีระบายเรียบ 

 4. การระบายบนเทปที่กําหนดให 

 5. การระบายเรียบทับเสนรอยแปรง 

 6. ระบายเรียบหลายสีโดยถูกจํากัดดวยรูปทรง 

 7. ระบายเรียบบนพื้นที่กําหนดให 

 8. ระบายเรียบและเสรี  (Free  Flat – Wash) 

 จากการทดลองกิจกรรมปฏิบัติจริงตามเทคนิคและกระบวนการสรางสรรค  ปรากฏเปน

แบบอยางลักษณะตางกันของรูปแบบสีน้ํา  6  รูป  คือ 

 1. รูปแบบท่ีเกิดจากวิธีระบายสีเปยกบนเปยกเสร็จในเวลา  (Simultaneous  and  Wet  

into  Wet  Painting) 

 2. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายเรียบ  แหงและระบายทับไดหลายชั้น  (Varieties  of  Layer  

and  Under  Painting) 

 3. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายเรียบหลายสี  หลายนํ้าหนัก  (Dabbing  and  Patching  

Painting) 

 4. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายสีออน – แก  ผลัก – ดึง  (Values  and  push  Pull  Painting) 

 5. รูปแบบที่เกิดจากวิธีระบายเรียบบนเสนรองรอยพูกัน  (Brush  Virtuoso  and  Wash  

Painting) 

 6. รูปแบบท่ีเกิดจากวิธีลางออก  คัดเลือก  ตัดตอเติม  (Eradicate  and  Wipping  off  

Painting) 
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 ไดความหลากหลายรูปแบบท่ีเกิดจากการทดลองทําจริงน้ัน  อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

 1. ลักษณะตามเสนแบบไมมีผิดเพี้ยน 

 2. ลักษณะตามการรับรูเฉพาะตน 

 3. ลักษณะตามโครงสราง 

 4. ลักษณะตามความรูสึก 

 5. ลักษณะตามสัญลักษณ 

 อารี  สุทธิพันธุ   ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการใชสีน้ํา  โดยเนนการลงมือ ปฏิบัติจริง  ที่เนน

ความสําคัญของผูเรียนเปนสําคัญ  (Child  Centered)  ซึ่งทุกคนสามารถระบายสีน้ํา ได  เมื่อระบาย

แลวจะเกิดทักษะจากประสบการณและทัศนคติจากผลงานตามแนวทางการเรียนการสอนที่วา  ผูเรียน

จะไดรับความรู  ไดมีทักษะและมีทัศนคติจากประสบการณนั้น ๆ (Knowledge, Skill. Attitude)  วา 

 เรื่องของความรู  จะตองตกลงกันใหแนนอนวามีความสําคัญมากสําหรับครูศิลปะ  เพราะวา

เมื่อมีความรูแลว  ก็สามารถสรางสรรคภาพลักษณที่มีความเปนพื้นฐานขางหลังได 

 สําหรับความรู  ผมอยากอธิบายรวมกันกับความคิด  เปนเรื่องของความรูและความคิดเปน

เรื่องของสมอง  โดยพิจารณาจากปจจัยเหตุที่ทําใหคนเราคิดจากสิ่งเรา  สามกลุมคือ  1) สิ่งเราที่ทําให

เกิดปญหา  2) สิ่งเราที่ทําใหเกิดความตองการ และ  3) สิ่งเราที่ทําใหสงสัย  สิ่งเราทั้งสามประการนี้

เปนตนเหตุใหเราคิดและตัดสินใจ  ซึ่งทําใหเกิดเปนความคิดเก่ียวกับภาพลักษณที่ไดเสนอแนะใหคิด

สามแนวทางอีกเชนกัน  เชน  1)  คิดหลังจากเพิ่มแรงเขาไปในภาพลักษณนั้น  2) คิดหลังจากเปลี่ยน

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

 ในตอนน้ีจะขยายผลจากการรับรูเก่ียวกับภาพลักษณที่มีความรูสนับสนุนอยูเบ้ืองหลังโดยจะ

เริ่มจากคําถามที่วา  1.ความรูคืออะไร  และ  2.ความรูมาจากไหน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดจน

กลายเปนการรูคิด  และการรูคิดนั้น ๆ ไดมาจากแหลงใดในแวดวงศิลปะที่มองกัน 

 คําถามแรกท่ีวา  ความรูคืออะไร  ตอบตามสามัญสํานึกไดวา  ความรูคือสิ่งที่ไดจากการรู

กอน  เรารูวาอะไรเปนอะไร  อะไรอยูที่ไหน  หลังจากที่รูแลว  สิ่งที่นํามาจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง

ไดเปนความรู  (Know-Knowledge) 

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

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

 สําหรับที่สองที่วา  ความรูไดมาจากไหน  สามารถตอบไดวา  ความรูไดมาจากแหลงความรู

คิดเดน ๆ 4  ทาง  คือ 

 



49 

 1.   ความรูคิดท่ีไดมาจากเหตุผล  (Rational) 

 2. ความรูคิดท่ีไดมาจากการทดลอง  (Empiricle) 

 3. ความรูคิดที่ไดมาจากการไดถาม  สงสัย  (Inquiry) 

 4. ความรูคิดท่ีไดมาจากการครุนคิด  แวบขึ้น  (Intuition) 

 แหลงความคิดดังกลาวทั้ง   4  นี้   สามารถอธิบายขยายผลคลุมพื้นที่ ไดจากตนคิด             

ตามมุมมองของนักปรัชญา  จนไดรับการรูคิดบนเสนทางตามหมายเลข  1 – 4  ดังตอไปนี้ 

 1. ความรูคิดท่ีไดมาจากเหตุผล  เสนทางหมายเลข  1  ตนคิดคือ  เรอเน  เกสการด  (Rene  

Des’ Cartes. 1596 – 1560)  เรอเน  เชื่อคลายกับโสกราติส  ท่ีเชื่อวา  ความรูท่ีแนนอนจะไดมาก็ดวย

การใชเหตุผลเทานั้น  เหตุผลเปนท่ีมาของการรูจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เราไมสามารถยอมรับวาอะไร

จริงจนกวาเราจะรับรูมันไดอยางชัดเจนเสียกอน  โดยการแตกปญหาที่ซับซอนใหเล็ก  เปนสวนยอยไม

ซับซอน  แลวพิจารณาคิดสวนยอย  ทําใหงายทุกความคิดท้ังเหตุและผล  ทําใหงายทั้งความคิด              

ที่สรางขึ้น  หรือดวยความคิดที่มาจากโลกภายนอก  หรือดวยความคิดที่ติดตัวเรามาทบทวน

เปรียบเทียบอยางมีเหตุผล  เกสการดยุใหเริ่มจากการสงสัย  เมื่อคนเราเริ่มจากการสงสัยก็จะคิดได

และเมื่อคิดไดก็เปนคนได  เขาพูดวาฉันคิด  ดังนั้นฉันจึงอยู  เขาสรุปอยางนาฟงวาเหตุผลและการมีอยู

มีความสัมพันธกัน  สิ่งใดที่เราสามารถใชเหตุผลไดอยางชัดเจน  สิ่งนั้นยอมมีอยูซึ่งเปนการกระตุนให

เกิดการรูคิด  ท่ีนาสนใจย่ิง  นี่เปนเสนทางหมายเลข  1  ของการรูคิด 

 2. ความรูท่ีไดมาจากการทดลอง  เสนทางหมายเลข  2  ตนคิดคือ  จอหน  ล็อค  (John  

Lock.  1932 – 1704)  ล็อค  มองวาไมมีสิ่งใดที่ไมไดมาจากการรับรูผานประสาทสัมผัส  และเพื่อเห็น

วาประสาทสัมผัสสําคัญ  เพราะชวยใหเกิดความคิด  ล็อคก็มองตอไปวา  มนุษยมีจิตใจวางเปลา

เหมือนกระดาษขาว  เมื่อมีความอยากรูอยากเห็นอยากสัมผัส  ก็ทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  อาจทํา

โดยใชวิธีลองผิดลองถูก  หรือวิธีทดลองปฏิบัติจริง  และเขาก็ไมเห็นดวยกับพวกเหตุผลที่วา  มี

ความคิดมาจากภายนอก  มีความคิดที่สรางขึ้น  และมีความคิดติดตัวมาเพื่อแสวงหาเหตุผลและ         

เขาใหเหตุผลวา 

  ความคิดเก่ียวกับเหตุผลดังกลาว  มีประเด็นโตแยงได  คือ 

  2.1 ถาทุกคนมีความคิดเปนเหตุเปนผลติดตัวมาก็จะมีความคิดอยางนั้นเทา ๆ กันทุก

คนและเปนความคิดอยางเดียวกัน  คลายกับรางกายมีแขนขาอยางนั้นจริงหรือ 

  2.2 แมวาทุกคนจะมีความคิดเหมือนกัน  ตีไมไดหมายความวา  ความคิดนั้นจะตองติด

ตัวมา 

  2.3 การที่เรารูไดและทําอะไรไดน้ัน  เพราะประสบการณและการลองผิดลองถูกของเรา

ตางหาก  นี่เปนเสนทางหมายเลข  2  ของการรูคิด 
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 3. ความรูคิดที่ไดมาจากการรับรู  สงสัย  ประทับใจ  ไตถาม  เสนทางหมายเลข  3  ตนคิด

คือ  เดวิด  ฮิวม  (David  Hume.  1711 – 1776)  ฮิวม  มองวา  ความรูทั้งหลายเกิดจากความ

ประทับใจซึ่งเปนตนเหตุของการรับรูที่มีคาย่ิง  โดยฮิวมเชื่อวาการรับรูของคนเรามีสองลักษณะคือ  สิ่งท่ี

เรียกวาภาพประทับใจ  แบะมโนภาพ  มโนภาพคือ  ภาพที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับรูมีภาพประทับใจแลว

เขาขยายความตอไปอีกวา  จิตมีความสามารถในการติดตอ  ประกอบภาพขึ้นใหมอยางนาทึ่ง  

หลังจากการรับรูประสาทสัมผัสท่ีประทับใจแลว  จิตก็ยังสามารถจัดลําดับมโนภาพไดอีก  เปนมโนภาพ

เชิงเด่ียว  และมโนภาพเชิงซอน  และทั้งยังเปดประเด็นตาง ๆ ของความรูคิดอีก  เชน  ประเด็นของการ

ประสาทสัมผัส  (Law  of  Association)  ประเด็นของความคลายคลึงกัน  (Law  of  Similarity)  และ

ประเด็นของความใกลชิดกัน  (Law  of  Closure) 

  ประเด็นตาง ๆ ที่ไดจากความประทับใจและการรับรู  กอใหเกิดความสงสัยบนเสนทาง

หมายเลข  3  นี้  สามารถทําใหผูสนใจเปดประเด็นโตแยงไดหลากหลาย  อยางไรก็ดีนักคิดในกรอบ

ของความประทับใจและการรับรู  ยอมรับความจริงอยางหนึ่งวา  ประเด็นตาง ๆ ที่โตแยงกันน้ันไมมี

ผลสรุปเปนแพชนะเหมือนกับการแขงกีฬา  แตเปนเรื่องของความรูสึกชอบหรือไมชอบ  คลายกับวา

สภาไดผานกฎหมายฉบับนี้ออกมา  ดังนั้นผูเปนพลเมืองของประเทศจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายน้ีท้ัง ๆ 

ที่ในหลายครั้งกฎหมายดังกลาวขัดแยงกับความเชื่อของประชาชน  และเสียความรูสึกดวยผูรวม

เดินทางเสนทางหมายเลข  3  นี้  ทานหนึ่งคือ  อิมนูเอล  คานท  (Immanuel  Kant.  1724-1804)  

คานทมองวา  ความรูไมไดเกิดจากการคิดหาเหตุผลอยางเดียว  หรือไมไดเกิดจากการรับรูตาม

ประสบการณแตละเรื่อง  แตมันเกิดจากการประสาทสัมผัสกันระหวางรูปและเนื้อหาสาระ  (Form/ 

content)  หมายความวาระหวางสิ่งตาง ๆ อยางที่มันเปนกับสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏตอการรับรูของเรา  เรา

ไมสามารถมีความรูท่ีแนนอนเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ อยางที่มันเปน  เรารูไดแตวาสิ่งปรากฏตอเราอยางไร

คลายกับเราไดคิดวานาจะเปนอยางนั้นกับมันเปนอยางน้ันอยู  แลวมันเปนไปไดไหม  มันเปนไปแลว 

  ตัวเราเปนตนแบบของเจตจํานงเสรี  เมื่อเราเลือกที่จะไมเห็นแกตัว  แมวาการเลือกของ

เรามันจะทําเราเสียประโยชน  ก็แสดงวาเรากําลังใชเสรีภาพของเราตามเจตจํานงเสรีของเขาแลว  และ

ตองนึกอยูเสมอวาคนเราสามารถตกเปนทาสของความหลงในตัวตนของตนเองไดงาย  เสรีภาพและ

เจตจํานงเสรีจะชวยดึงใหเราพนจากสิ่งเหลานั้น  ถึงตรงน้ีสามารถกลาวไดวา  เสนทางหมายเลข  3  มี

สวนประสานเสนทางหมายเลข  1  และหมายเลข  2  ที่ผานมากอน  เปนเสนทางแสดงออกที่มีบทบาท

สําคัญย่ิงตอการคิดของคนเรา  และแวดวงศิลปะท่ีมองเห็นอยางมาก 

 4. ความรูที่ไดมาจากการครุนคิด  การแวบขึ้น  เสนทางหมายเลข  4  ตนคิดคือ  อังรี  แบร็ก

ซอง  (Henri  Bergson.  1859 – 1941)  แบร็กซอง  มองวาความรูทั้งหลายอยูในปญญาของมนุษย  

เปนความฉลาด  หลังจากที่ไดคิดทบทวน  สอบทานดวยการใชสติปญญาแลว  ก็จะไดเปนความคิด
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รวบยอด  เฉพาะเปนความรูบางสวนหรือทั้งหมด  เพื่อนําไปติดตอ  การติดตอ  การครุนคิด  การคิด

ทบทวนรวมดวยได  บางท่ีก็สามารถอธิบายไดเวนไวแตคนน้ันจะตองครุนคิดนี้  นักปรัชญาบางทาน

มองในกรอบวิทยาศาสตร  เชน  เฮเกล  มองวา  ความคิดเคลื่อนไว  ใหไหลไปตามกระแสของขนบ 

ธรรมเนียมในอดีตและเงื่อนไขทางวัตถุที่มี  ปรากฏในเวลานั้น  คือเรื่องที่เรากําหนดวาจะตองคิด

ประวัติศาสตรเหมือนกับแมนํ้าสายหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว  ทุก ๆ จุด  ตรงท่ีใดที่หนึ่ง  บริเวณใด 

บริเวณหน่ึงอยูเสมอบางสวนบางตอนในแงมุมของประวัติศาสตร  ประเด็นตาง ๆ จะถูกกําหนดโดย

น้ําตกท่ีวน  และน้ําวนที่ดันน้ํา  เคลื่อนไปคลายกับในธรรมชาติ ซึ่งถูกกําหนดโดยกอนหินขางตลิ่ง 

  เหตุผลเปนสิ่งท่ีเคลื่อนไหว  เปนกระบวนการ  เปนเรื่องกาวหนา  ความรูของคนเราขยาย

และกาวหนาตลอดเวลา  จากการรูจักตัวเองไปสูการพัฒนาตัวเอง  คนเราจะอยูคนเดียวไมได  ตองอยู

รวมกับคนอ่ืน  มีมนุษยสัมพันธ  เปนสังคมไมมีใครลาออกจากสังคมได  ดังน้ันบนเสนทางหมายเลข  4  

จึงเปนเสนท่ีตองขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง  ครุนคิดตลอดเวลาตองลงมือกระทําจริงอยางสม่ําเสมอ  ซึ่ง

จะทําใหไดรูคิดในประเด็นตาง ๆ สม่ําเสมอ  และพัฒนาตอไปดวย 

  บนเสนทางหมายเลข  4  ดังกลาว  ที่พาดผานบนพื้นท่ีแหลงความรูที่ตอบคําถามที่วา

ความคิดรูคิดไดมาจากไหน  สามารถนําไปเปนแนวทางเพื่อตอบคําถามในแวดวงศิลปะที่มองเห็น  

หรือทัศนศิลปได  เชน  มีคําถามวา  การรูคิดในแวดวงศิลปะที่มองเห็นเปนความรูคิดมาจากแหลงใด  

กอนตอบคําถามนี้ควรจับกลุมความรูแบงเปน  2  พวก  คือ  พวกความรูที่สามารถนําไปใชเปน

ประโยชนไดและพวกความรูท่ีเก็บไวเปนเจาของ  (Applicable  Knowledge = Possessive  

Knowledge)  ความรูทั้งสองกลุมน้ี  ผูสนใจศิลปะสมัยใหมตองใหความสําคัญเทา ๆ กันและเมื่อ

คําถามอยูที่การคิดในแวดวงศิลปะท่ีมองเห็น  และศิลปะท่ีมองเห็นนั้นเปนศิลปะมองเห็นแขนงใด  การ

ลาก  (Drawing)  การระบายสี  (Painting)  การแสดง  (Performing)  การปน  (Modeling)  การ

ออกแบบ  (Designing)  ฯลฯ 

 เราอาจตอบคําถามไดหลายรูปแบบของทัศนศิลปที่เห็นได  โดยเฉพาะอยางย่ิงในแขนงการ

ลากและการระบายสี  ซึ่งมีลักษณะเดน  5  ประการ  ดังตอไปนี้ 

 1. ลักษณะตามตนแบบไมผิดเพี้ยน  ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข  1  หมายเลข  2  

หมายเลข  3   

 2. ลักษณะตามการับรูเฉพาะตัว  ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข  2  หมายเลข  3 

 3. ลักษณะตามโครงสราง  ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข  1  หมายเลข  3 

 4. ลักษณะตามความรูสึก  ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข  3  หมายเลข  4 

 5. ลักษณะตามสัญลักษณ  ใชการรูคิดบนเสนทางหมายเลข  1  หมายเลข  3 
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 คําตอบตามลักษณะรูปแบบการลากและการระบายสีดังกลาว  เปนการนําเสนอเพื่อใหเกิด

การครุนคิด  และคิดทบทวนตอไป  ซึ่งในที่สุดก็คาดวาจะไดเปนความคิดใหม  กระทําใหมที่สามารถ

อธิบายใหเห็นอยางเปนรูปธรรมและในท่ีสุดก็สามารถเปดประเด็นใหม ๆ ไวในแวดวงของศิลปะ           

ที่มองเห็น  เชน  ประเด็นเก่ียวกับการเลียนแบบธรรมชาติ  (The Imitation of Nature) ประเด็นเก่ียวกับ

การแสดงออกสวนตน  (The Expression of Self)  และประเด็นเก่ียวกับการสรางสรรคจินตนาการ  

(The Creation Imagination)  สอดคลองกับความคิดใหมที่วาความจริงเปนเรื่องที่ยากที่มนุษยเรา

เขาใจไดอยางทะลุปรุโปรง  ทุกแงทุกมุมโดยสมบูรณ  ทั้งน้ีเฉพาะความจริงประกอบดวยความ

หลากหลาย  ท่ีนาสนใจและสําคัญย่ิงก็คือ  การเปดประเด็นใหม ๆ ในแงมุมตาง ๆ ของความจริงของ

แตละยุคแตละสมัยตางหากท่ีควรรูและตองศึกษา  หากเปนที่เขาใจไดตรงกันก็พบวา  ความจริงไมใช

เรื่องสําคัญ  ความสําคัญท่ีอยูวาเมื่อเรายอมรับบางเรื่องวาเปนความจริงแลว  สิ่งที่เรายอมรับนั้น  จะมี

ผลอยางไร  และจะทําใหเราเปนอะไรตางหากและขณะเดียวกันตองนึกเก่ียวกับการรูอยูเสมอวาจง

อยางเชื่อโดยไรเหตุผลและไมไตรตรองใหถ่ีถวนลึกซึ้ง  จงอยาเชื่องาย ๆ ถึงแมขอเขียนนั้นจะมาจาก

ตําราหรือมาจากอาจารยผูมีชื่อเสียงโดงดังเพียงใดก็ตาม  ทั้งนี้เพราะขอความที่อางนั้นอาจคัดลอกมา

ไมครบถวน  หรือปราชญผูน้ันอาจเขียนไวตอนที่ยังขาดความแตกฉานทางวิชาการความรู  ความคิด  

และความหมาย  นาจะตองเก่ียวโยงสัมพันธเปนหนึ่งเดียว  ดังนั้น  การตอบคําถามจึงตองนําลักษณะ

และการรูคิดมาตอบรวมกัน  ไดดังกลาวมาแลว 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน  พอสรุปไดดังน้ี 

 ดานการรูจากความเชื่อท่ีมนุษยจะพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับสีน้ําจึงไมควรยึดทฤษฎีเหมือนจริงทางศิลปศึกษาดังอดีต  แตมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงและตองคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยดําเนินการสอนตามหลักของ

การเรียนรูที่เชื่อวาสิ่งแวดลอมและการดําเนินชีวิตทําใหเกิดปญหา  เมื่อแกปญหาไดก็จะเกิดการเรียนรู

ข้ึน  ในการฝกปฏิบัติกิจกรรมควรใหเด็กมีประสบการณในการแกปญหาของตนเอง  โดยการใหไดมี

สวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวางแผน  ทดลอง และมีสวนรวมในการสรุป  

ความรู  ปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  และแนวคิดตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ  ดังกลาวขางตน เมื่อนําพิจารณาในแงการศึกษาวิธีการเรียน

การสอนแบบ CIPPA Model แลว พอสรุปเปนหลักการสําคัญไดดังนี้ 

 1. ดานการเรียนรู   จากความเชื่อท่ีมนุษยจะพัฒนาไปตามความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมดังน้ันการศึกษาเก่ียวกับสีน้ําจึงไมควรยึดทฤษฎีเหมือนจริงทางศิลปศึกษาดังอดีต  แต

มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและตองคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยดําเนินการสอน

ตามหลักของการเรียนรูท่ีเชื่อวาสิ่งแวดลอมและการดําเนินชีวิตทําใหเกิดปญหา  เมื่อแกปญหาไดก็จะ
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เกิดการเรียนรูขึ้น  ในการฝกปฏิบัติกิจกรรมควรใหเด็กมีประสบการณในการแกปญหาของตนเอง  โดย

การใหไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวางแผน  ทดลอง และมีสวนรวม

ในการสรุป  ความรู  ปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  และแนวคิดตางๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรูและการ

ปฏิบัติ 

 2. ดานตัวครู  ครูมีหนาท่ีจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนการสอนในการเรียนวิชาศิลปะ

ควรใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตัวเอง ปลอยใหใชความคิดอยางอิสระ โดยทุกครั้งควรมีการ

เตรียมความพรอมพิจารณา  เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามความตองการและ 

สามารถของเด็กนักเรียน  

 3. ดานตัวนักเรียน  นักเรียนมีหนาที่แสวงหาความรูหาประสบการณท้ังทฤษฏีและการ

ปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน รูจักการทํางานเปนกลุม  มีอิสระในการปฏิบัติ และ

แสดงออกไดอยางเต็มที่ในกิจกรรมท่ีกําหนด  แตท้ังนี้ตองอยูภายใตการดูแลเอาใจใสของครู  โดยที่ครู

เปนเพียงผูใหคําแนะนํามิใชเปนผูสั่งการ 

 4. ดานเน้ือหาวิชากิจกรรม  เชื่อวาถานักเรียนถานักเรียนไดมีประสบการณตรงเก่ียวกับการ

วาดภาพระบายสีน้ําโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL  แลวนั้น นักเรียนสามารถมี

ความรู มีทักษะ มีจินตนาการ และสามารถนําความรูและทักษะตางๆ ไปประยุกตใชได 

 5. ดานวิธีสอน ใชวิธีสอนแบบแกปญหา  (Problem Solving) โดยการนําหลักการทาง

วิทยาศาสตรมารประยุกตใช และกระบวนการสอนแบบกลุม CIPPA MODEL ครูเพียงแตเปนผูชี้แนะ

ใหนักเรียนหาสาเหตุ ขอมูล และพิจารณาทดลองแกปญหาในทางปฏิบัติดวยตัวเอง กิจกรรมที่ใชสอน

อาจใช วิธีการสาธิต  คนควา  ทดลอง  อภิปราย  ซึ่ง กิจกรรมเหลานี้จะชวยใหนักเรียนไดใช

ความสามารถอยางเต็มที่ และไดรับประสบการณจากการปฏิบัติดวยตนเอง 

 การวัดผลประเมินผลในการวาดภาพระบายสีน้ํา ของอารี   สุทธิพันธุ 

 1. หลักการทางทัศนศิลป (Visual Principles) คือ  การจัดบริเวณเนื้อที่พื้นภาพใหเกิด 

ความสมดุล  หรือดุลยภาพ  เชิงการเห็นและความรูสึก  โดยดุลยภาพนั้นมีสองลักษณะ  คือ  ดุลยภาพ

ซายขวาเทากัน (Symmetry)  คือ  หมายถึงรูปรางรูปทรงมีจุดศูนยถวงท่ีใหเกิดความสมดุลอยูตรง

กลางระหวางซีกซายกับซีกขวาซึ่งมีขนาดเทากัน  และซายขวาไมเทากัน (asymmetry)  หมายถึง

รูปรางและรูปทรง  มีจุดศูนยถวงท่ีใหเกิดความสมดุลอยูตรงกลางระหวางซีกซายกับซีกขวาซึ่งมีขนาด

ไมเทากัน  เอกภาพคือความเชื่อมโยงระหวางรูปรางรูปทรงไมกระจัดกระจายอยูในลักษณะเปนกลุม 

 2. มูลฐานทัศนศิลป (Visual Elements)  หรือการนําองคประกอบมาจัด  เชน  รูปรางรูปทรง  

หมายถึง  รูปรางรูปทรงท่ีเกิดจากการสรางสรรค  อาจจะนํารูปรางรูปทรงจากธรรมชาติและรูปราง

รูปทรงจากจินตนาการมาผสมผสานกันใหเกิดคาตาง ๆ ขึ้น  บริเวณวาง  คือ  บริเวณระหวางรูปราง
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รูปทรงวางอยูโดยท้ิงชองวางอยางเหมาะพอดีไมแนนหรือมากเกินไป  น้ําหนักและมิติ  คือการเนนหรือ

ลงน้ําหนักใหเกิดคาของเขมและออนจะทําใหเกิดมิติหรือสวนที่อยูไกลออกไปควรเนนน้ําหนักสวนท่ีอยู

ใกลจะทําใหบริเวณสวนที่อยูไกลจะผลักไกลออกไปและสวนที่อยูใกลจะดูย่ิงใกลหรือเหมือนจะทะลุ

ออกมาจากพื้นภาพ  รูปและพื้น  คือ  การถายทอดตามทฤษฎีรูปและพื้นนี้  สืบเนื่องมาจากทฤษฎีการ

มองเห็นดวยแสงและเงาเพราะในบางกรณีแสงและเงาปรากฏไมชัดเจน  แตเรามองเห็นรูปและพื้น

ชัดเจนกวา  ดังน้ันในการถายทอดผูสนใจจะตองแยกใหออกวา  จะใหสวนใดเปนรูป  และสวนใดเปน

พื้นและเมื่อแยกไดแลวก็สามารถกําหนดวาสวนใดเปนบริเวณพื้นตอนหนา  สวนใดเปนบริเวณพื้น 

ตอนหลัง (Foreground.Middle ground.Background)  บริเวณที่เปนรูปและบริเวณที่เปนพื้นมี

ความสัมพันธกันเปนอยางมาก  เพราะหากวารูปและพื้นมีบริเวณเทา ๆ กันก็จะทําใหรูสึกวาเปนของ

ธรรมดาเปนความรูสึกสมดุลทั่วไปไมนาต่ืนเตนมากนัก  แตถาบริเวณของรูปและพื้นตางกันจะใหรูป

มากกวาพื้นหรือนอยกวาพื้นที่ไดดุเหมือนวาจะใหความรูสึกต่ืนเตนมากกวา  การถายทอดรูปและพื้นมี 

2 วิธีคือ การถายทอดรูปและพื้นแบบปด  หมายถึง การถายทอดที่แสดงใหเห็นวาบริเวณใดแสดงใหรู

วาเปนรูป  และบริเวณใดแสดงใหเห็นวาเปนพื้น  การถายทอดตามวิธีนี้เราอาจจะระบายพื้นสีแกกอนก็

ได  ขณะท่ียังเปยกอยู  เช็คสวนท่ีเปนรูปใหเกิดสีออน  จากนั้นก็เริ่มเพิ่มหรือลดสีลงตามที่ตองการ  การ

ถายทอดรูปและพื้นแบบเปด  หมายถึงการถายทอดท่ีแสดงใหเห็นวาผูถายทอดมีความเขาใจที่จะ

ดัดแปลงผสมผสาน  และปรุงแตงรูปและพื้นใหไดความรูสึกแปลกใหมและใหคุณคาของความเรียบ

งายมากท่ีสุด  วิธีถายทอดแบบเปดน้ีจะตองคํานึงถึงสวนรวมใหมากและมีหลักอยูวา  จงพยายาม

ผสานรูปและพื้นใหมากที่สุด  เพื่อใหเกิดความชัดและความแปลก 

 3. เทคนิค  กลวิธี  และกระบวนการทางเทคนิคการสรางภาพ  คือ  การระบายสีน้ําดวย

เทคนิคตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาหรือเรื่องราว  เชน  การระบายกอนหินควรใชเทคนิคการขูด  การ

ขีดหรือจุด ๆ สีเพื่อใหกอนหินดูหยาบหรือขรุขระ  การระบายดอกไมควรระบายสีท่ีมีน้ําชุมฉ่ําไมเหี่ยว

เฉา  เทคนิคและวิธีการระบายสีนํ้า  แบงออกไดเปน 4 อยางคือ 

  3.1 การระบายแบบเปยกบนเปยก (Wet into Wet)  หมายถึงการระบายน้ําลงบน

กระดาษกอนแลวจึงระบายสีตามท่ีตองการลงไป  การระบายแบบเปยกบนเปยกนี้  จะชวยใหการ

ระบายสีติดทุกสวน  เพราะกระดาษบางชนิดระบายติดยาก  เนื่องจากมีความมันและความหยาบ

ขรุขระ  การระบายเปยกบนเปยกมีประโยชนมากเมื่อจะระบายทองฟาหรือผิววัตถุท่ีมีมัน  เพราะจะทํา

ใหความรูสึกกลมกลืนของสีเดนชัด  เทคนิคของการระบายเปยกบนเปยกที่สําคัญที่ 2 ประการคือ  การ

ไหลซึม  คือการระบายสีสองสีใกล ๆ กันแลวใหสีเกิดการรุกรานกันหรือไหลซึมเขาหากัน  การไหลยอย  

คือการเอียงกระดานทําใหสีไหลยอยหลังจากการระบาย 
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  3.2 การระบายเปยกบนแหง (Wet into Dry)  หมายถึงการระบายสีบนกระดาษที่ไมตอง

ลงน้ํากอน  คําวาเปยก  คือ  พูกันกับสี  สวนแหง คือ แผนกระดาษ  ซึ่งมีเทคนิคที่สําคัญ อยู 3 ประการ  

คือ  การระบายเรียบสีเดียว  การระบายออนแกเรียบสีเดียว  การระบายเรียบหลายสี 

  3.3 การระบายแบบแหงบนแหง (Dry on Dry) หมายถึง  การระบายสีที่ใชพูกันจุม         

สีนอย แลวระบายอยางรวดเร็วบนกระดาษ  การระบายแบบนี้  ผูระบายมักจะบันทึกความรูสึกตนลง

ไปขณะระบายดวย  การระบายแบบแหงบนแหงมีประโยชนในการที่จะเนนสวนใดสวนหน่ึงหรือบริเวณ

ที่เห็นวาควรทําใหเดนได  มีเทคนิคที่สําคัญคือ การแตะ  การปาย  การผสม 

  3.4 การระบายบนระนาบที่เตรียมไว (Texture Surface) หมายถึง การปรุงแตงลักษณะ

ผิวกระดาษใหตางไปจากเดิม  เพื่อผลที่แปลกและนาสนใจกวา  มีเทคนิคที่สําคัญ 3 ประการ คือ           

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

ดานวัสดุตาง ๆ 

 ซึ่งผูวิจัยไดนําเอาหลักการดังกลาวไปสรางเปนเกณฑในการประเมินผลงานของการเรียนการ

วาดภาพสีน้ําในดานทักษะปฏิบัติดังนี้ 

 1. หลักการทัศนศิลป  มี  การจัดภาพ  ความสมดุล  เอกภาพ 

 2. มูลฐานทัศนศิลป  มี  รูปแบบ  รูปรางรูปทรง  บริเวณวาง  รูปและพื้น  น้ําหนักและมิติ 

 3. เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ  ความโปรงใสและความชุมของสี  เทคนิคและ

กระบวนการผสมผสานตาง  

 

7.  เอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ   CIPPA  MODEL 

     ความหมายของ CIPPA 

 C มาจากคําวา Construct หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของ Constructiviism 

กลาวคือ เปนกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ เกิดการ

เรียนรูที่มีความหมายแกตนเอง และคนพบความรูดวยตนเอง เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมทาง

สติปญญา  

 I มาจากคําวา Interaction หมายถึง การชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล และแหลงความรู ท่ี

หลากหลาย ไดรูจักกันและกัน ไดแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความคิดประสบการณ แกกันและกันให

มากท่ีสุดเทาที่จะมากได ชวยใหผูเรียนมีสวนทางสังคม  
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 P มาจากคําวา Physical Participation หมายถึง การชวยใหผูเรียนมีบทบาท มีสวนรวม

ทางดานรางกาย ใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย โดยการทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ ชวยให

ผูเรียนมีสวนรวมทางดานรางกาย 

 P มาจากคําวา Process Learning หมายถึง การเรียนรู กระบวนการ ตางๆ ของกิจกรรมการ

เรียนรูที่ดี ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต  

 A มาจากคําวา Application การนําความรูที่ไดไปประยุกตใช ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับ

ประโยชนจากการเรียน เปนการชวยผูเรียนนําความรูไปใชในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสังคม และ

ชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจากแนวคิดในการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของทิศนา แขมมณี (2542) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา หลักของโมเดล

ซิปปา (CIPPA MODEL) ซึ่งไดรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งสามารถประยุกตใชจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

 1. ขั้นทบทวนความรูเดิม ขั้นนี้เปนการดึงความรูของผูเรียนในเรื่องที่เรียนเพื่อชวยใหผูเรียนมี

ความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน 

 2.  ขั้นแสวงหาความรูใหม ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูล ความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมีจาก

แหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ ซี่งครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูล

ตางๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได   

 3.  ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 

ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนเผชิญปญหา และทําความเขาใจกับขอมูล ผูเรียนจะตองสรางความหมายของ

ขอมูล ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชนใชกระบวนการคิด และ

กระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปผลความเขาใจเก่ียวกับขอมูลนั้น ซึ่งอาจจําเปนตองอาศัยการ

เชื่อมโยงความรูเดิม มีการตรวจสอบความเขาใจตอตนเองหรือกลุม โดยครูใชสื่อและยํ้ามโนมติในการ

เรียนรู  

 4.  ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นน้ีเปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปน

เครื่องมือ ในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนให

กวางข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนเองแกผูอ่ืนและไดรับประโยชนจาก

ความรู ความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอมๆกัน  

 5.  ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู ขั้นนี้เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้ง

ความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งท่ีเรียนรูใหเปนระบบระเบียบ เพื่อชวยใหจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย  
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 6.  ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นน้ีเปนขั้นท่ีชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสไดแสดงผลงานการสราง

ความรูของตนเองใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนตอกยํ้า หรือตรวจสอบ เพื่อชวยใหจดจําสิ่งที่เรียนรู

ไดงาย  

 7. ขั้นประยุกตใชความรู ขั้นนี้เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรู ความเขาใจ

ของตนเองไปใชในสถานการณตางๆที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถใน

การแกปญหาและความจําในเรื่องนั้น ๆ  (ทิศนา  แขมมณี. 2542 ) 

 

8.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 โชติก  ศรชัยชนะ (2551: 91) ไดศึกษาผลสําฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีน้ําและ        

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีสอนของอารี  สุทธิพันธุ  ผลการวิจัยพบวา

การนําวิธีการสอนแบบอารี  สุทธิพันธ เปนวิธีการสอนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ท่ีจะชวยขจัดปญหาตางๆ ให

หมดหรือลดนอยลงไป  สมองของผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูดวยความคิดตางๆ  ทักษะ  เจตคติ  

หรือความเชื่อไดดี  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมองเห็นขั้นตอน  ไดฝกปฏิบัติจริง

ตามจินตนาการดวยภาพความคิดที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางสติปญญา               

ที่หลากหลาย  และสนองตอรูปแบบการเรียนรู  ที่แตกตางกัน  ของผูเรียนแตละคนไดเปนอยางดี 

 ประเสริฐ  ศีลรัตนา  (2534: 73)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการระบายสีน้ําของนักศึกษา

วิทยาลัยครูโดยการสอนแบบ เอ. เอส  กับการสอนปกติ  พบวาการสอนแบบ เอ. เอส มีแนวโนมไปสู

การสรางสรรคกระบวนแบบมากกวายึดติดอยูกับแบบใดแบบหนึ่ง 

 สรุปไดวา การสอนระบบเอ. เอส หรือการสอนการวาดภาพสีน้ําของอารี  สุทธิพันธุ  สามารถ

ทําใหผูเรียนไดแสดงออกไดอยางกวางขวางมีความคิดสรางสรรคไมยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  

กระบวนการสอนแบบ (CIPPA  MODEL) เปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาส

ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมี่ครูผูสอนจัดขึ้นมา  โดยกิจกรรมนั้นจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา

ทางดานรางกาย  สติปญญา อารมณ และสังคม สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัย

ความรวมมือจากกลุม  นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการคิด   

กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิสัมพันธสังคม และกระบวนการแสวงหาความรูซึ่งผูเรียนจะไดรับ

ประโยชนจากการเรียนนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  

กระบวนการสอนทั้งสองมีเปาหมายที่ตรงกันคือการมุงเนนท่ีผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งเก่ียวของการวิจัย

ครั้งนี้คือ กระบวนการวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL สามารถทํา

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีนํ้าสูงขึ้น  และเกิดความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการ

สอนอยูในระดับมากรอยละ  80  ขึ้นไป 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิการศกึษาคนควา 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

 1.   ประชากร  และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 2.   ตัวแปรในการวิจัย 

 3.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.   การสรางเครื่องมือในการวิจัย 

 5.   การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 1.1 ประชากร  เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                

ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานีทั้งหมด 5 หองเรียนจํานวน  234 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 1 หองเรียน 

จํานวน 50 คน จากการสุมโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จาก  5  หองเรียน 

 

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1  ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable) ไดแก  วิธีการสอนการวาดภาพระบายสนี้ํา  

โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL  

 2.2 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)  คือ 

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอนแบบ 

CIPPA  MODEL  

  2.2.2  ความพึงพอใจทางการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอน 

CIPPA  MODEL  
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3.  เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

 3.1   แผนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอนแบบ  CIPPA MODEL 

 3.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า 

 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําตอการเรียนโดยใช 

วิธีการสอนแบบ  CIPPA  MODEL 

 

4.  การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 4.1  การสรางแผนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA 

MODEL 

  4.1.1 ศึกษาหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดประสงครายวิชา  คําอธิบาย

รายวิชา  ขอบเขตของเนื้อหาทัศนศิลปตามมาตรฐานของกลุมสาระศิลปะชวงชั้นที่ 3 ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

  4.1.2 ศึกษารายละเอียดจากเน้ือหา  ตํารา  แผนการสอนที่ผานมา  คูมือ  แบบเรียน

ตาง ๆ แผนการสอน  แบบ  CIPPA MODEL และระบบ เอ. เอส  ของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  เอกสาร          

ที่เก่ียวกับการวาดภาพระบายสีน้ํา 

  4.1.3 สัมภาษณผูที่มีประสบการณทางการสอนการวาดภาพระบายสีน้ํา   

  4.1.4 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนวา

ครอบคลุมเนื้อหาหรือไม 

  4.1.5  การสรางแผนการสอนทั้งหมด 4 แผนแตละแผนมี 2 คาบ  คาบละ  60  นาที 

  4.1.6  นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ 

  4.1.7  นําขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาปรบัปรุงแกไข 

  4.1.8  สรางเปนแผนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยเรียงลําดับเน้ือหาดังน้ี 

    4.1.8.1 การเรียนรูเก่ียวกับสี  อุปกรณและกระบวนการพื้นฐานของสีน้ํา 

    4.1.8.2  การเรียนรูเก่ียวกับเทคนิคการระบายสีน้ํา 

    4.1.8.3  การเรียนรูเก่ียวกับรูปและพื้น 

    4.1.8.4 การเรียนรู เ ก่ียวกับการผสมผสานกระบวนการตางๆ  และการ

สรางสรรค 

    4.1.8.5 การเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนแบบกลุมโดยใชการเรียนการสอน

แบบ CIPPA  MODEL   
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  4.1.9 นําแผนการสอนการวาดภาพสีนํ้าใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบแลวนํามา

ปรับปรุงแกไขสรางเปนรายละเอียดการสอน 

 4.2 สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า  จํานวน 40 ขอให

ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนการวาดภาพสีน้ํา  นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  ประเมินตรวจสอบ และ

นํามาปรับปรุงแกไข  แลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีนํ้า ไปทดสอบกับ

นักเรียนที่ไมใชกลุมทดลองโรงเรียนเทศบาล 5  เทศบาลนครสุราษฎรธานีจํานวน  50  คน  เพื่อหา

ความเชื่อมั่น  (Reliability)  ใชสูตร  KR – 20  ของคูเดอร – ริชารดสัน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  

สายยศ.  2538: 168)  ไดคาความเชื่อมั่น 0.950   

 4.3 การสรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การวาดภาพระบายสีน้ํา  โดยใชวิธีการสอนแบบ 

CIPPA MODEL โดยนําเกณฑมาใชดังน้ี 1) หลักการทัศนศิลปไดแก  การจัดภาพ  ดุลยภาพ และ

เอกภาพ 2) มูลฐานทัศนศิลปไดแก  รูปราง  รูปทรง  บริเวณวาง  มิติ  รูปและพื้น  และน้ําหนักและการ

ผลักดึง 3)  เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ  ไดแก  วิธีการใชสีนํ้าแสดงใหเห็นลักษณะความโปรงใส

และเปยกชุม เกิดปรากฏการณบนพื้นภาพซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการระบายสีเทคนิคตางๆ 

ประสานกับความคิดสรางสรรค  ซึ่งประเมินผลงานการวาดภาพระบายสีน้ํา  คือ ภาพดอกไม             

ภาพทิวทัศนทะเล   และภาพความคิดสรางสรรค 

  4.3.1 นําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การวาดภาพระบายสีน้ํา  ผู เชี่ยวชาญ 3 ทาน 

ประเมินตรวจสอบนํามาปรับปรุงแกไข 

    

 1.  หลักทัศนศิลป 

  1.1 การจัดภาพ  คือการจัดภาพมีการจัดวางเกิดความสมดุลและเปนเอกภาพเหมาะสม

กลมกลืนและลงตัวสมบูรณ 

  1.2  ความสมดุล  คือ ความสมดุลเชิงการเห็นและความรูสึก  โดยดุลยภาพมีสอง

ลักษณะ คือ ดุลยภาพซายขวาเทากัน (Symmetry)  และซายขวาไมเทากัน (asymmetry) 

  1.3 เอกภาพ  มีความกลมกลืนกันของสวนประกอบในภาพรวม  เกิดเปนเอกภาพเปน

ชิ้นเดียวกัน 

 2. มูลฐานทัศนศิลป 

  2.1 รูปแบบ  รูปรางรูปทรง  คือ  อาจนํารูปรางรูปทรงจากธรรมชาติหรือจากจินตนาการ

มาผสมผสานกันใหเกิดคาตาง ๆ 

  2.2   บริเวณวาง  คือ  บริเวณระหวางรูปรางรูปทรงวางอยูโดยทิ้งชองวางอยางพอเหมาะ

พอดีไมแนนจนเกินไป 
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  2.3   รูปและพื้น  คือ  การถายทอดตามทฤษฎีรูปและพื้นวาสวนใดเปนพื้นสวนใดเปนรูป 

  2.4   น้ําหนักและมิติ  คือ การเนนน้ําหนักในสวนที่อยูใกลเพื่อใหสวนที่อยูไกลรูสึกไกล

หรือสวนไหนจะใหเดนสามารถท่ีจะเนนได 

 3.  เทคนิคและวิธีในการสรางภาพ 

  3.1  ความโปรงใสของสี  พิจารณาการใชสีโดยรวมภายในภาพ  สามารถแสดง

คุณสมบัติเดนของสีน้ําลักษณะโปรงใส 

  3.2 นําเทคนิคตาง ๆ ในการระบายและกระบวนการผสมผสานมาใชไดอยางเหมาะสม

กับงาน เชน การระบายกอนหินจะระบายโดยใชเทคนิค ขูด  ขีด  หรือ  จุด  จะทําใหดูขรุขระ  เปนตน 

 4. การสรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชการเรียนการสอน

แบบ CIPPA MODEL 

  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

  4.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการ

เรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL  โดยใหครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวกับรูปแบบและลักษณะของ

กิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล  และประโยชนที่ผูเรียนไดรับ  ลักษณะของการวัดเปนแบบ

ธรรมดาสวนประเมินคา 5 ระดับ  จํานวน 30 ขอ 

  4.3 นําแบบวัดที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบภาษาและความครอบคลุมใน

ดานตาง ๆ ท่ีกําหนดไว  แลวนําไปปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นนําแบบวัดไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  

พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

  4.4 นําแบบวัดท่ีไดตรวจแกไขแลว  ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชตัวอยางประชากรเพื่อ

ตรวจสอบความบกพรองของภาษา  ความถูกตองและชัดเจน  แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ

ย่ิงขึ้นเพื่อใหกับตัวอยางประชากรจริง 

 

5.  การดําเนินทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

  การทดลองครั้งน้ีดําเนินการทดลองกับกลุมประชากรท่ีเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2  กลุมเดียว  จํานวนนักเรียน 50 คน  มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

  5.1  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยไดดําเนินการแบบ One Group 

Present Posttest Design (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 216) ดังแสดงในตารางดังนี้ 
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กลุมทดลอง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

ER T1 X T2 

 

    ความหมายแทนสัญลักษณ 

    R  แทน   การกําหนดตัวอยางของกลุมอยางสุม 

    E  แทน   กลุมทดลอง 

    T1 แทน   สอบกอนท่ีจะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

    T2 แทน   สอบหลังการทดลอง 

    X  แทน   การเรียนการสอบแบบ CIPPA MODEL 

  5.2 ทดสอบกอนเรียน (Pretest)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การวาดภาพ

ระบายสีนํ้าและทดสอบปฏิบัติการวาดภาพระบายสีน้ําภาพดอกไม  ภาพทิวทัศนทะเล  และภาพ

ความคิดสรางสรรคกอนการเรียน 

  5.3 ดําเนินการทดลองดวยแผนการสอนการวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการเรียนการ

สอนแบบ CIPPA MODEL กับกลุมทดลองและระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห  จํานวน 8 คาบ   

คาบละ 60 นาที  สอบวันละ 2 คาบ  สัปดาหละ 1 วัน 

  5.4 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง  โดยใชแบบทดสอบการวาดภาพสี

น้ําฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน 

  5.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ํา  โดยใชคะแนน

ผลตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  5.6 วัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชแบบสอบถามหลังการสอน 

 

6.  การวิเคราะหขอมูล 

 6.1 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูทางการเรียนการวาดภาพ

ระบายสีน้ําใชวิธีแบบคูเดอร – รีชารดสัน (Kuder –Richardson.) สูตร KR -20 (ลวน  สายยศ; และ

อังคณา  สายยศ. 2538: 168)  โดยใชสูตรตอไปนี้ 
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  สูตร  20−KR  
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  เมื่อ   n แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

P แทน   สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่ง ๆ นั่นคือสัดสวนของคนทํา 

 ถูกกับคนทั้งหมด 

Q แทน   สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึง ๆ หรือคือ 1 –P 
2

1S  แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
  

 6.2 คาอํานาจจําแนกความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูทาง การเรียน

การวาดภาพระบายสีน้ํา  ใชวิธีเทคนิค 27%  แบงกลุมสูงกลุมตํ่า  หาคา HP  และ LP   (บุญชม         

ศรีสะอาด, มนตรี  อนันตรักษ; และนิภา  ศรีไพโรจน. 2524: 106 -109) 

 6.3 หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการ

สอนแบบ CIPPA MODEL ไดแก 

  6.1.1 การหาคาเฉลี่ยของคะแนน 
 

X     = 
N

X∑  
 

     เมื่อ  X   แทน คาเฉลี่ย 

        ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

        N  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 

 

  6.1.2 หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กาญจนา  วัฒนายุ. 2548: 112) 
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     เมื่อ  S.D.  แทน    คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ∑ X   แทน    ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียน 

  2∑ X   แทน    ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียน 

  N  แทน    จํานวนนักเรียน 
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  6.1.3 คารอยละของคาเฉลี่ยที่แสดงระดับคุณภาพ 

   

     จากสมการ 
N

XP 100×
=  

   

     เมื่อ  P แทน   คารอยละ 

        N แทน   ระดับคะแนนสูงสุดที่กําหนดในคุณภาพ 

 

 6.4 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในกอนและหลังการ

วาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL  โดยใช t –test แบบ Dependent 

(กาญจนา  วัฒนายุ. 2548: 96 -97) 

      
( )

1

22

−

∑
−

=
∑ ∑

N
DDN

t

D

 

 

  เมื่อ  D   แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

         แตละคน 

     t   แทน การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

     ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

         ของนักเรียนทุกคน 

     2D   แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

         แตละคนยกกําลังสอง 

     ∑ 2D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

         ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

     ∑ )( 2D  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

         ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

     ∑ 2Dn  แทน จํานวนนักเรียนคูณผลรวมของความแตกตางของคะแนน 

         กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

     N – 1  แทน จํานวนคู (คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน) หรือจํานวนนักเรียน 

         ทั้งหมดลบดวย 1 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะหขอมูลการวิจัยไดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนจากการวาดภาพระบาย สีน้ํา  

โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 ตอนท่ี 2   ผลการประเมินความพึงพอใจการวาดภาพระบายสีน้ํา  โดยใชการเรียนการสอน

แบบ CIPPA MODEL  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนจากการวาดภาพระบาย สีน้ํา โดยใช    

การเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL  ปรากฏดังตารางดังนี้  

 

ตาราง 1  การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากการวาดภาพดอกไมของนักเรียนชั้น 

 มัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL 

 

การประเมิน N X  ∑D  2∑D  T -test 

กอนเรียน 50 15.40 590 7400 14.804* 

หลังเรียน 50 27.20    

    

Df   =  49   t 0.05   =   1.691 

*  =   มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

  

จากตาราง 1 พบวา เมื่อตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพระบายสี

น้ําดอกไมดวย t –test พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน t  = 14.804  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

แสดงวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีเชื่อมั่น 95%  ซึ่งยอมรับสมมติฐาน

วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอน

แบบ CIPPA MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ตาราง 2  การเปรียบเทียบคะแนนการวาดภาพระบายสีน้ํากอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพ 

 ระบายสีน้ําทิวทัศนทะเลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยใชการเรียนการสอน 

 แบบ CIPPA MODEL 

 

การประเมิน N X  ∑D  2∑D  T -test 

กอนเรียน 50 22.70 309 2611 11.550* 

หลังเรียน 50 28.88    

    

Df   =  49   t 0.05   =   1.691 

*  =   มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 2 พบวา เมื่อตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพระบายสีน้ํา

ทิวทัศนทะเลดวย  t –test  พบวา t  = 11.550 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์กอน

การเรียนและหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญที่เชื่อมั่น 95%  ซึ่งยอมรับสมมติฐานวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนการเรียนและหลังเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ตาราง 3  การเปรียบเทียบคะแนนการวาดภาพระบายสีน้ํากอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพ 

 ระบายสีน้ํา  ภาพความคิดสรางสรรค  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชการเรียน 

 การสอนแบบ CIPPA  MODEL 

 

การประเมิน N X  ∑D  2∑D  T -test 

กอนเรียน 50 72.70 825 15675 7.956* 

หลังเรียน 50 89.20    

    

Df   =  49   t 0.05   =   1.691 

*  =   มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 3 พบวา เมื่อตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพระบายสีน้ํา

ทิวทัศนทะเลดวย  t –test  พบวา  t  =  7.956 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่เชื่อมั่น 95%  ซึ่งยอมรับสมมติฐานวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนการเรียนและหลังเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา กอนเรียน 

 

ตาราง 4  การเปรียบเทียบคะแนนการวาดภาพระบายสีน้ํากอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพ 

 ระบายสีน้ําสามกิจกรรม  การวาดภาพดอกไม  ภาพทิวทัศนทะเล  ภาพความคิดสรางสรรค 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL 

 

การประเมิน N X  ∑D  2∑D  T -test 

กอนเรียน 50 72.70 825 15675 29.331* 

หลังเรียน 50 89.20    

 

Df   =  49   t 0.05   =   1.691 

*  =   มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

  จากตาราง 4  พบวา  เมื่อตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน t –test  พบวา  t  = 29.331 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่

เชื่อมั่น 95%  ซึ่งยอมรับสมมติฐานวาการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนการวาดภาพระบายส ี

 น้ําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model 

 

การประเมิน N X  ∑D  2∑D  T –test 

กอนเรียน 50 15.40 590 7400 27.908* 

หลังเรียน 50 27.20    

 

Df   =  49   t 0.05   =   1.691 

*  =   มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 5  พบวา  เมื่อตรวจสอบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวย t –test  พบวา  t  = 27.908 มี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แสดงวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่เชื่อมั่น 

95 %  ซึ่งยอมรับสมมติฐานวาการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย

ใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ําของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL 

  จากการวิจัยครั้งนี้ พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ท่ีเรียนวาดภาพระบายสีนํ้า  โดยกใช

การเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL  โดยรวมมีความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพระบายสีนํ้า  ท้ัง

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  ดานการใชสื่อ  ดานบรรยากาศการเรียนการสอนและดานการ

ประเมินผลอยูในระดับมาก  เฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 ดังมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 

  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  มีรายการดําเนินการ 18 รายการ  โดยรวมนักเรียนมีความพึง

พอใจระดับมาก  เฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40 เมื่อแยกเปนรายขอเรียงตามลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ 

 1. ครูสาธิตขั้นตอนการวาดภาพและการระบายสีนํ้าใหนักเรียนดู นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับมากท่ีสุด เฉลี่ย 4.70 คิดเปนรอยละ 94.00 

 2. นักเรียนไดทดลองระบายสีน้ําดวยตนเอง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย 4.48 

คิดเปนรอยละ 89.60 

 3. ครูคอยชี้แนะในการวาดภาพระบายสีน้ํา นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.44  

คิดเปนรอยละ 88.80 
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 4.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเมื่อไมเขาใจขั้นตอนในการระบายสีน้ํา นักเรียน           

มีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.42  คิดเปนรอยละ 88.40 

 5. ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับมาก เฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 

 6. นักเรียนสามารถนําเทคนิคการระบายสีน้ําไปใชสรางภาพได นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับมาก เฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 

 7. นักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.22 

คิดเปนรอยละ 84.40 

 8. นักเรียนมีอิสระในการสรางสรรคผลงาน นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.20 

คิดเปนรอยละ 84.00 

 9. การวาดภาพระบายสีนํ้าทําใหนักเรียนพบวิธีการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนมีความพึง

พอใจระดับมาก เฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40 

 10. ครูมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย 

4.10 คิดเปนรอยละ 82.00 

 11. นักเรียนมีโอกาสไดทํางานเปนกลุม นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย 4.06 คิด

เปนรอยละ 81.20 

 12. ครูสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตัวเอง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

เฉลี่ย 4.00 คิดเปนรอยละ 80.00 

 13. นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย 

4.00 คิดเปนรอยละ 80.00 

 14. นักเรียนมีทักษะในการวาดภาพและการระบายสีน้ํา นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

เฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.60 

 15. นักเรียนมีความรูในการวาดภาพและการระบายสีนํ้า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

เฉลี่ย 3.92  คิดเปนรอยละ 78.40 

 16. นักเรียนมีความเขาใจหลักการจัดองคประกอบของภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ 

มาก เฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.00 

 17. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตอกลุม นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับมาก เฉลี่ย 3.84  คิดเปนรอยละ 76.80 

 18. นักเรียนไมเคยเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําวิธีนี้  มากอน นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.18 คิดเปนรอยละ 63.60 
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 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีรายการที่ดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับมาก  เฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 เมื่อแยกเปนรายขอเรียงตามลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ 

 1. ครูและนักเรียนมีโอกาสใชสื่อการเรียนการสอนรวมกัน โดยนักเรียนมีความ พึงพอใจใน

ระดับมาก เฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60 

 2. สื่อการเรียนการสอนชวยสงเสรอมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยนักเรียนมีความ         

พึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.40 

 3. การใชสื่อเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 

4.08 คิดเปนรอยละ 81.6 

 4. ครูมีสื่อการเรียนการสอนทุกครั้งที่เขาสอน โดยนักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับมาก 

เฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.80 

 ดานบรรยากาศการเรียนการสอน มีรายการท่ีดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับมาก  เฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 เมื่อแยกเปนรายขอเรียงตามลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ 

 1. มีบรรยากาศเปนกันเองและสนุกสนาน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเฉลี่ย 

4.38 คิดเปนรอยละ 87.60  

 2. นักเรียนมีอิสระในการแสดงออก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.30 

คิดเปนรอยละ 86.00 

 3. การเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าทําใหเกิดสมาธิและการผอนคลาย โดยนักเรียน         

มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60 

 4. นักเรียนเกิดความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีนํ้า โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ ในระดับ

มาก เฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.80 

 ดานการประเมินผล มีรายการที่ดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับ

มาก เฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 86.00 เมื่อแยกเปนรายขอเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 

 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพ โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

เฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.40 

 2. มีการอภิปรายระหวางเรียนดวยกันระหวางนักเรียนกับครู โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก เฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.00 

 3. มีการประเมินผลแตละขั้นตอน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.16 คิด

เปนรอยละ 83.20 
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 4. นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก            

เฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40 

 5. ครูคอยชี้แนะในการวาดภาพระบายสีน้ํา นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.44  

คิดเปนรอยละ 88.80 

 6.  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเมื่อไมเขาใจขั้นตอนในการระบายสีน้ํา นักเรียน           

มีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.42  คิดเปนรอยละ 88.40 

 7. ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับ มาก เฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.20 

 8. นักเรียนสามารถนําเทคนิคการระบายสีน้ําไปใชสรางภาพได นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับ มาก เฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 

 9. นักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.22 

คิดเปนรอยละ 84.40 

 10. นักเรียนมีอิสระในการสรางสรรคผลงาน นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.20 

คิดเปนรอยละ 84.00 

 11. การวาดภาพระบายสีนํ้าทําใหนักเรียนพบวิธีการเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนมีความพึง

พอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40 

 12. ครูมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 

4.10 คิดเปนรอยละ 82.00 

 13. นักเรียนมีโอกาสไดทํางานเปนกลุม นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 4.06 คิด

เปนรอยละ 81.20 

 14. ครูสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตัวเอง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก 

เฉลี่ย 4.00 คิดเปนรอยละ 80.00 

 15. นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก เฉลี่ย 

4.00 คิดเปนรอยละ 80.00 

 16. นักเรียนมีทักษะในการวาดภาพและการระบายสีน้ํา นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

เฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.60 

 17. นักเรียนมีความรูในการวาดภาพและการระบายสีนํ้า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

เฉลี่ย 3.92  คิดเปนรอยละ 78.40 

 18. นักเรียนมีความเขาใจหลักการจัดองคประกอบของภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ 

มาก เฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.00 
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 19. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตอกลุม นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับ มาก เฉลี่ย 3.84  คิดเปนรอยละ 76.80 

 20. นักเรียนไมเคยเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําวิธีนี้  มากอน นักเรียนมีความพึงพอใจ

ระดับ ปานกลาง เฉลี่ย 3.18 คิดเปนรอยละ 63.60 

 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีรายการที่ดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับมาก  เฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 เมื่อแยกเปนรายขอเรียงตามลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ 

 1. ครูและนักเรียนมีโอกาสใชสื่อการเรียนการสอนรวมกัน โดยนักเรียนมีความ พึงพอใจใน

ระดับมาก เฉลี่ย 4.38  คิดเปนรอยละ 87.60 

 2. สื่อการเรียนการสอนชวยสงเสรอมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยนักเรียนมีความ         

พึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.40 

 3. การใชสื่อเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 

4.08 คิดเปนรอยละ 81.6 

 4. ครูมีสื่อการเรียนการสอนทุกครั้งที่เขาสอน โดยนักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับมาก 

เฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.80 

 ดานบรรยากาศการเรียนการสอน มีรายการท่ีดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับมาก  เฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 เมื่อแยกเปนรายขอเรียงตามลําดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ 

 1. มีบรรยากาศเปนกันเองและสนุกสนาน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเฉลี่ย 

4.38 คิดเปนรอยละ 87.60  

 2. นักเรียนมีอิสระในการแสดงออก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.30 

คิดเปนรอยละ 86.00 

 3. การเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าทําใหเกิดสมาธิและการผอนคลาย โดยนักเรียน         

มีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.60 

 4. นักเรียนเกิดความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีน้ํา โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ ใน

ระดับมาก เฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.80 

 ดานการประเมินผล มีรายการที่ดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับ

มาก  เฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 86.00 เมื่อแยกเปนรายขอเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 

 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพ โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

เฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.40 
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 2. มีการอภิปรายระหวางเรียนดวยกันระหวางนักเรียนกับครู โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก เฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.00 

 3. มีการประเมินผลแตละขั้นตอน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.16 คิด

เปนรอยละ 83.20 

 4. นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย 4.12 

คิดเปนรอยละ 82.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ํา

ระหวางการเรียนการสอนกอนและหลังและศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5  เทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL ซึ่งมี

ขั้นตอนการศึกษา และผลการศึกษา  สรุปไดดังตอไปน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ําระหวางการเรียนการสอนกอน

และหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2โดยใช

การเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ผูเรียนท่ีเรียนวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL              

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ําสูงขึ้น 

 2.  ผูเรียนที่เรียนวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มีความ

พึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

 

ประชากร 

 ประชากร เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2554 ของโรงเรียนเทศบาล 5  เทศบาลนครสุราษฎรธานี ทั้งหมด 5 หองเรียน จํานวน 234 คน 

 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาล 5  เทศบาลนครสุราษฎรธานี  จํานวน 1 หองเรียน 

จํานวน 50 คน จากการสุมโดยใชวิธีสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) จํานวน 5 หองเรียน  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 1. แผนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการวาดภาพระบายสีน้ําตอการเรียนการสอน 

โดยเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการทดลองกับกลุมประชากรที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

2 กลุมเดียว จํานวน 50 คน มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

 1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการแบบ  One Group Pretest- 

Posttest Design 

 2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลและทดสอบทักษะปฏิบัติการวาด

ภาพระบายสีนํ้า กับกลุมทดลอง 

 3.  ดําเนินการทดลองดวยแผนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ําโดยใชการเรียนการสอน

แบบ CIPPA Model กับกลุมทดลอง และระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห  14 คาบ คาบละ 60 นาที 

 4. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบการวาดภาพระบายสีนํ้า

ฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียน 

 5.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีน้ํา  โดยใชผลคะแนนระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียน และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 6. วัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชแบบสอบถามหลังการทดลอง  

 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนการวาด

ภาพระบายสีนํ้าโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL โดยเปรียบเทียบจากคะแนน

ความสามารถในการวาดภาพสีน้ําแบบตาง ๆ  พบวา การวาดภาพดอกไม กอนการสอนมีคะแนนเฉลี่ย

25.60 คะแนน และ หลังการสอนมีคะแนนเฉลี่ย 31.18 มีคะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ11.16 ซึ่งเปน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวาดภาพทิวทัศนทะเล  

กอนการสอนมีคะแนนเฉลี่ย 22.70 คะแนน และ หลังการสอนมีคะแนนเฉลี่ย 28.88 มีคะแนนเพิ่มขึ้น 

รอยละ 12.36 ซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และ      

การวาดภาพความคิดสรางสรรค กอนการสอนมีคะแนนเฉลี่ย 24.40 คะแนน และ หลังการสอนมี

คะแนนเฉลี่ย  29.14 มีคะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 9.48 ซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ต้ังไว   
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 ระดับความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพระบายสีนํ้าโดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  

MODEL  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก เฉลี่ย  4.24 คิดเปนรอยละ 

84.80 โดยแยกเปนรายดานเรียงจากลําดับมากไปนอย พบวา มีความพึงพอใจใน ดานบรรยากาศการ

เรียนการสอน รองลงมา ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการประเมินผล และ ดานกระบวนการ

จัดการเรียนรู  ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ต้ังไว   

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีนํ้า

ระหวางการเรียนการสอนกอนและหลังและศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

โรงเรียนเทศบาล 5  เทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL   ซึ่ง

หลักและทฤษฎีการเรียนการสอนของ  CIPPA  MODEL สามารถนํามาใชไดจริงเปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมที่ครูผูสอนจัดขึ้นมา โดยกิจกรรมน้ันไดชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีการ

พัฒนาไดครบทุกดานทั้งดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  สงเสริมใหผูเรียนสรางความรู

ดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม  นอกจากน้ันยังชวยพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ  เชน 

กระบวนการคิดการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ  การทํางานเปนกลุม  การชวยเหลือกัน 

รับผิดชอบรวมกัน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณตอกันในกลุม ซึ่งผูเรียนเองไดรับประโยชนจากการเรียน

มีความสุขในการทํากิจกรรมรวมกันและสรางสรรคผลงานไดอยางภาคภูมิใจ สงผลใหนักเรียนมีผล

คะแนนที่สูงขึ้นและมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยวิธีน้ีอยูในระดับมาก โดยสรุปเปนคาทางสถิติได

ดังนี้ 

 ความสามารถในการวาดภาพระบายสีน้ํา ทั้งสามกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นเฉลี่ย 

11.16 ซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึง

พอใจระดับมาก เฉลี่ย  4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 โดยแยกเปนรายดานเรียงจากลําดับมากไปนอย 

พบวา มีความพึงพอใจใน ดานบรรยากาศการเรียนการสอน รองลงมา ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

ดานการประเมินผล และ ดานกระบวนการจัดการเรียนรู   โดยอภิปรายผลในแตละดานไวดังน้ี 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  มีรายการดําเนินการ 18 รายการ  โดยรวมนักเรียนมีความพึง

พอใจระดับมาก  เฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.40 

 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีรายการท่ีดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับมาก  เฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.80 

 ดานบรรยากาศการเรียนการสอน มีรายการท่ีดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความพึง

พอใจในระดับมาก  เฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.00 
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 ดานการประเมินผล มีรายการที่ดําเนินการ 4 รายการ โดยนักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับ

มาก  เฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 86.00 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอสังเกตท่ีไดจากการวิจัย 

 ขอสังเกตท่ีไดจากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ําระหวาง

การเรียนการสอนกอนและหลังและศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการ

เรียนการสอนแบบ CIPPA   MODEL มีขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาดังนี้ 

 1. การเรียนการสอนนักเรียนใหสรางสรรคงานศิลปะ  การวาดภาพระบายสีน้ํานั้น การฝก

ทักษะการวาดภาพระบายสีน้ํากอนเรียนและหลังเรียน มีการเปรียบเทียบและประเมินผลงานของ

ตนเองไดตามหลักและทฤษฎีทําใหนักเรียนเกิดการรูผลปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนผลงานของตนเองได

ตามหลักและทฤษฎีมีการปรึกษากันในกลุม แลกเปลี่ยนความรูกัน ชวยเหลือกัน และฝกปฏิบัติ

กิจกรรมอยางเพลิดเพลิน สรางสรรค และมีความพึงพอใจในกระบวนการทางกิจกรรมการเรียน         

การสอน  

 2.  การปฏิบัติการวาดภาพระบายสีนํ้า  จากผลงานท่ีปรากฏพบวานักเรียนไดรับการพัฒนา

ดานกระบวนการคิด   กระบวนการกลุม  กระบวนการปฏิสัมพันธสังคม  กระบวนการแสวงหาความรู  

และการสรางสรรค  รูจักการแกปญหา  เกิดความมั่นใจในการสรางสรรคผลงานสามารถวาดภาพ

ระบายสีน้ําไดอยางสรางสรรคดวยความชื่นชม 

 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป                                              

 1. ในกิจกรรมการเรียนการสอนถานักเรียนทุกคนไดมีโอกาสและมีสวนรวมในกิกรรม          

การเรียนการสอนจะทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ครูผูสอนสามารถนําขอมูลนักเรียนจากผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชในการพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาศิลปะที่ไดรับมอบหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและสรางองค

ความรู 

 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบอ่ืน           

ในกิจกรรมดานศิลปะ 
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 2. ควรนําผลการวิจัยไปปรับปรุงเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 3. ควรศึกษาโดยออกแบบการวิจัยในรูป  Pretest  Posttest  Control  Group  Design เพื่อ

ตรวจสอบกับผลที่ไดรับในระบบวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

1. ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ  เลิศไพวัน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  อาจารยศักดา  รัตนมุสิก   ตําแหนงเช่ียวชาญ 

       ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 

       เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

3.  อาจารยวนิดา  รุงแดง   ตําแหนงชํานาญการพิเศษ 

       รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

       โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานี 
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หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคนิคในการวาดภาพ      

เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ํา    เวลา  2  ชั่วโมง 

ใชสอน ชั้น   ม.2/1   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น   ม.2/2   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/3   ชั่งโมง   6-7   วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/4   ชั่งโมง   2-3   วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/5   ชั่งโมง   6-7   วันที่..............เดือน........................พ.ศ. 2554 

 

แผนผังความคิด 

(Mind Mapping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนฐานการวาด

ภาพระบายสีน้ํา 

เทคนิควิธีการ

ระบายสีน้ํา 

การนําเสนอ

ผลงาน 

 

 

 

ความหมาย / วัสดุ

อุปกรณ 

วาดภาพระบายสีน้ํา 
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1.  สาระสําคัญ 

 พื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ํา  ไดแก  วัสดุอุปกรณ   การวาดเขียน  สี  การจัดองคประกอบ  

เทคนิควิธีการวาดภาพระบายสีน้ํา   การเก็บอุปกรณ  ผลงานสําเร็จ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1   จุดประสงคปลายทาง  

         2.1.1  คานความรู     

         2.1.1.1  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ํา 

       2.1.1.2  มีความรู  ความเขาใจ   วัสดุอุปกรณ  เทคนิควิธีการพื้นฐานการวาดภาพ 

ระบายสีน้ํา 

         2.1.2  ดานทักษะกระบวนการ 

       2.1.2.1  มีความสามารถในการใชความรู  ความเขาใจ  ทักษะในการเขียน  ผัง 

ความคิด  ขั้นตอนพื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ําได 

       2.1.2.2  มีความสามารถในการใชความรู ประสบการณ  ในการวาดภาพระบายสี 

น้ําไดอยางชื่นชม  และเห็นคุณคา 

       2.1.2.3  มีความสามารถในการใชความรู  ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   

และกระบวนการจัดการเรียนรูได 

       2.1.2.4  มีความสามารถในการรับรูสรางผลงานอยางสรางสรรค 

         2.1.3  คานเจตคติ 

       2.1.3.1  มีความคิดอยางเปนระบบ 

       2.1.3.2  มีความรับผิดชอบ 

       2.1.3.3  มีความเปนระเบียบในการทํางาน 

       2.1.3.4  มีความสามัคคีในกลุม 

2.2  จุดประสงคนําทาง 

       2.2.1  บอกความหมาย / วัสดุอุปกรณ ในการวาดภาพระบายสีน้ําได 

       2.2.2  อธิบาย ขั้นตอน เทคนิค วิธีการพื้นฐานการวาดภาพระบายสีนํ้าได 

       2.2.3  วาดภาพระบายสีน้ําไดอยางสรางสรรค 
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3. เน้ือสาระการเรียนรู 

สีนํ้า WWAATTEERR  CCOOLLOOUURR    

สีน้ํา เปน สีที่ใชกันมาต้ังแตโบราณ ทั้งในแถบยุโรป และเอเชีย โดยเฉพาะจีน และญี่ปุน ซึ่งมี

ความสามารถในการระบายสีน้ํา แตในอดีตการระบายสีน้ํา มักใชเพียงสีเดียว  คือ สีดําผูที่จะระบายได

อยางสวยงามจะตองมีทักษะการใชพูกันที่สูงมาก การระบายสีนํ้าจะใชน้ํา เปนสวนผสม และทํา

ละลายใหเจือจางในการใชสีน้ํา ไมนิยมใชสีขาวผสมเพื่อใหมีน้ําหนักออนลง และไมนยิมใชสีดําผสมให

มีน้ําหนักเขมขึ้น  เพราะจะทําใหเกิดน้ําหนักมืดเกินไป แตจะใชสีกลางหรือสีตรงขามผสมแทน ลักษณะ

ของภาพวาดสีน้ําจะมีลักษณะใส บาง และ สะอาด การระบายสีนํ้าตองใชความชํานาญสูงเพราะ

ผิดพลาดแลวจะแกไขยาก จะ ระบายซ้ําๆ ทับกันมากๆ ไมไดจะทําใหภาพออกมามีสีขุน ๆ ไมนาดู หรือ

ที่เรียกวา สีเนา  สีน้ําที่มีจําหนาย 

    ในปจจุบัน จะบรรจุในหลอด เปนเนื้อสีฝุนท่ีผสมกับกาวอะราบิค ซึ่งเปนกาวที่สามารถละลาย น้ําได 

มีทั้งลักษณะท่ีโปรงแสง ( Transparent )  และก่ึงทึบแสง  ( Semi-Opaque )  ซึ่งจะมรีะบุ ไวขาง

หลอด  สีน้ํานิยมระบายบน กระดาษท่ีมีผิวขรุขระ หยาบ 

3.1 วัสดุอุปกรณในการระบายสีน้ํา  วัสดุที่ตองใชในการวาดภาพระบายสีน้ํา คือ ดินสอราง

ภาพ, พูกัน, จานสี, สีน้ํา, กระดาษ, กระดานรองเขียน, ภาชนะใสน้ํา, เทปกาว, ผาใชสําหรับเช็ดพูกัน, 

กระดาษทิชชู 

3.2   การวาดเขียน   การวาดเขียนเปนพื้นฐานของงานศิลปะทุกชนิด  โดยเริ่มจากการเขียน

รูปรางรูปทรงกอนเพื่อวางแปลนในการสรางมโนทัศนในงานศิลปะ  ซึ่งทุกขั้นตอนตองผานการทดลอง

เพื่อหาผลสรุปเกิดเปนหลักการและเหตุผลทางดานทฤษฎีศิลปะ  แลวนํามาพัฒนางานเขียนและ

จิตรกรรมตอไป 

3.3  การจัดภาพองคประกอบ  หลักการจัดองคประกอบงานศิลปะ หมายถึง การจัด 

องคประกอบของงานศิลปะประเภทตางๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ฯลฯ เพื่อใหเกิด

ความสมบูรณสวยงามตามหลักเกณฑการสรางสรรคผลงาน คือ  

     3.3.1  เอกภาพ (Unity)ความสมดุล (Balance) 

    3.3.2  สัดสวน (Proportion) 

     3.3.3  จังหวะ (Rhythm) 

     3.3.4  ความขัดแยง (Contrast) 

     3.3.5  ความกลมกลืน (Harmony)    

3.3.6  การเนน (Emphasis)  
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 3.4   สี  สีตาง ๆ ท่ีอยูในสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญที่เราสามารถนํามาถายทอดลงใน

ภาพ  เพราะนอกจากสีจะชวยใหภาพสวยงามและดูสมจริง  มากขึ้นแลว  สียังบอกความรูสึกตาง ๆ ได 

เชน  สีแดงใหความรูสึกรอนแรง  สีเขียวใหความรูสึกเย็น เปนตน 

3.5  เทคนิคการระบายสีนํ้า   อารี  สุทธิพันธ  (2535:  39)  ไดกลาวถึง  เทคนิคในการระบายสี

น้ําวา  ศิลปนสีน้ํามี ชื่อของอเมริกา  คือ  จอหน  มาริน  ใหขอคิดไววา  การระบายสีน้ําคลายกับการตี

กอลฟ   คือจะตองฝกหัดตามลําดับขั้นตอน  ต้ังแตการจับพูกัน  การรูจักคุนเคยกับสี  กระดาษ  การจัด

ตําแหนงของกระดานรองเขียน  และจานระบายสี  ตลอดจนตองมีวินัยและต้ังใจจดจออยางจริงจังเมื่อ

ต้ังใจฝกฝนจริงจังแลว  สิ่งแรกท่ีควรตองฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญก็คือ  ความผสมผสานของเทคนิค

ตาง ๆ ที่ใชทดลองปฏิบัติมา  ซึ่งเทคนิคและวิธีการระบายสีน้ํา  แบงออกเปน  4  อยาง  คือ 

 3.5.1   การระบายแบบเปยกบนเปยก  (Wet  into  Wet) 

 3.5.2   การระบายแบบเปยกบนแหง  (Wet  into  Dry) 

 3.5.3   การระบายแบบแหงบนแหง  (Dry  on  Dry) 

 3.5.4   การระบายบนระบานรองรับท่ีเตรียมไว  (Texture  Surface) 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

 4.1  ขั้นทบทวนความวามรูเดิม  C  (Construct)   

 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการวาดภาพระบายสีน้ํา  วัสดุอุปกรณการระบายสีนํ้า และ

วาดภาพการระบายสีน้ําวา นักเรียนเคยมีประสบการณในการระบายสีน้ํามากอนหรือไม  วัสดุอุปกรณ

ในการวาดภาพสีน้ํามีอะไรบาง  มีเทคนิควิธีการระบายก่ีวิธี และสีน้ําตางจากสีชนิดอ่ืนอยางไร ใช

คําถาม  ตอบกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  และชวยกันหาคําตอบ 

4.2 ขั้นแสวงหาความรู  I  (Interaction) 

 4.2.1  แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คน มีทั้งหมด 10 กลุมแบงกลุมเปน STAD แต 

ละกลุมประกอบดวยนักเรียน เกง กลาง ออน  ในเน้ือหาสาระการเรียนรูศิลปะใชอัตราสวน 1:2:1 

เพื่อใหนักเรียนรวมกลุมศึกษาเน้ือหาจากสื่อ  และสืบคนขอมูลจากเหลงเรียนรูในหองสมุด   

อินเตอรเน็ต และรวมกันปฏิบัติงานวาดภาพระบายสีนํ้าเปนกลุม   

4.2.2  ใหตัวแทนกลุมออกมารับแบบฝกหัด  เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพ 

ระบายสีน้ํา  เพื่อใชตอบคําถามในเนื้อหา  

4.2.3   แนะนําการศึกษาเนื้อหาการวาดภาพระบายสีน้ํา  จากแหลงขอมูล เชน  

หองสมุด อินเตอรเน็ต 
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4.3  ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม C  

(Construct) 

4.3.1  ใหตัวแทนกลุมออกมารับใบงาน  เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ํา   

4.3.2  ใหนักเรียนเขาเรียนรูจากสื่อแหลงเรียนรู  นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยมี 

เนื้อหาที่ตองศึกษาคือ   วัสดุอุปกรณในการระบายสีนํ้า   เทคนิคการระบายสีน้ํา  การวาดภาพระบายสี

น้ํา  และผลงานสําเร็จ   โดยใหอิสระในการนําเสนอเนื้อหาท่ีศึกษา  มีการเชื่อมโยงของเน้ือหา  มีการ

แนะนําการเรียนรู  การเชื่อมโยงอยางชัดเจน  งายตอการศึกษา  นักเรียนสามรถศึกษาไดตามความ

สนใจ  เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดถูกตอง  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นกันในกลุมท่ี

ศึกษา สังเกตความสัมพันธภายในกลุม  การซักถาม  พูดคุยกันในกลุม  หากพบปญหาครูคอยชี้แนะให

เปนกลุมๆไป 

4.4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกลุม  I  (Interaction)  

หลังจากการศึกษาความรู เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีนํ้า  จากสื่อนําเสนอเสร็จ

แลว  ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อ  เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ  และเทคนิคในการวาดภาพระบายสีนํ้า  ตาม

ใบงานที่ 1  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นในกลุมที่ศึกษา  สังเกตความสัมพันธภายใน

กลุม  การซักถามพูดคุยกันในกลุม  หากพบกลุมใดมีปญหาครูคอยชวยเหลือ ชี้แนะเปนกลุมๆ ไป 

4.5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู  C  (Construct) 

                4.5.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการศึกษา   ความรูพื้นฐานการวาดภาพ

ระบายน้ํา  จากการนําเสนอหนาชั้นเรียน  และการทํากิจกรรมแนวสรุป ดังนี้ 

4.5.2  กลุมรวมกันสรุปผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู 

4.5.3  นักเรียนแตละคนสรุปผลการเรียนรูลงในสมุดงานของตนเอง 

4.6  ขั้นแสดงผลงาน  I  (Interaction) 

4.6.1  นักเรียนแตละกลุมนําผลงานใบงานที่ 1.1  จากการศึกษาจากสื่อนําเสนอ 

เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ํา เสนอหนาชั้นเรียน  แลวติดไวที่ปายนิเทศหนาชั้นเรียน 

  4.6.2  นักเรียนแตละคนสรุปบันทึกเพิ่มเติมความรูจากผลงานเพื่อนๆ แตละกลุม 

นําเสนอเพิ่มเติมลงในสมุดงานของตนใหสมบูรณ 

 4.7 ขั้นประยุกตใชความรู  A  (Application)  

  4.7.1  แจกใบงานท่ี  1.2 เรื่อง  เทคนิคการระบายสีนํ้า 

  4.7.2  ใหนักเรียนแตละกลุมหาขอมูลเก่ียวกับเทคนิควิธีการระบายสีน้ํา  เปนการบาน 

  4.7.3  สงเสริมใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับจากหองเรียน  ไปพัฒนาสรางผลงานวาด

ภาพระบายสีนํ้าในรูปแบบที่ตนสนใจตอไป 
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5.  สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1  สื่อการนําเสนอ เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีนํ้า 

 5.2  สื่อของจริงจากการเรียนรูศิลปะ  ในโรงเรียน  และทองถ่ิน 

 5.2  หนังสือ  หองสมุด  อินเตอรเน็ต  และอ่ืนๆ 

 

6.  การวัดผลและประเมินผล 

 6.1  สิ่งที่ตองวัด 

  6.1.1  พฤติกรรมความรวมมือในการทํางาน 

  6.1.2  แบบฝกหัด ท่ี 1.1  เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีนํ้า   

  6.1.3  ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง  ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ํา   

  6.1.4  ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง  เทคนิควิธีการระบายสีนํ้า 

  6.1.5  แบบบันทึกผลการเรียนรู 

  6.2  วิธีวัด 

  6.2.1  สังเกต 

  6.2.2  ตรวจแบบฝกหัด 

  6.2.3  ตรวจใบงาน 

  6.2.4  ตรวจแบบบันทึกผลการเรียนรู 

  6.2.5  ตรวจผลงาน 

  6.3  เครื่องมือวัด 

  6.3.1  แบบสังเกตบันทึกการปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล  เรื่อง  ความรูพื้นฐานการ

วาดภาพระบายสีนํ้า  

  6.3.2  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  6.3.3  แบบประเมินผลใบงานเรื่อง   เทคนิควิธีการระบายสีน้ํา 

  6.3.4  แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 6.4  เกณฑการวัด 

  6.4.1  วัดประเมินโดยการสังเกตการณปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคนิคในการวาดภาพ      

เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ําดอกไม           เวลา  2  ชั่วโมง 

ใชสอน ชั้น   ม.2/1   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น   ม.2/2   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/3   ชั่งโมง   6-7   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/4   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/5   ชั่งโมง   6-7   วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. 2554 

แผนผังความคิด 

(Mind Mapping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวาดภาพ

ระบายสี

น้ําดอกไม 

ขั้นตอนการวาดภาพ

ระบายสีน้ําดอกไม 

 

 

การนําเสนอผลงาน 

 

 

 

ความหมาย / วัสดุ

อุปกรณ 

วาดภาพระบายสีน้ํา 
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1.  สาระสําคัญ 

การวาดภาพระบายสีน้ําดอกไม  ไดแก   วัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสีน้ํา   การราง

ภาพ การจัดองคประกอบของภาพ  และเทคนิควิธีการวาดภาพระบายสีน้ําดอกไม  การเก็บอุปกรณ  

ผลงานสําเร็จ  การนําเสนอผลงานสําเร็จ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1   จุดประสงคปลายทาง  

         2.1.1  ดานความรู     

         2.1.1.1  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการวาดภาพระบายสีนํ้า 

       2.1.1.2  มีความรู  ความเขาใจขั้นตอนการวาดภาพระบายสีนํ้าดอกไม 

         2.1.2  ดานทักษะกระบวนการ 

       2.1.2.1  มีความสามารถในการใชความรู  ความเขาใจ  ทักษะในการเขียน  ผัง 

ความคิด  ขั้นตอนการวาดภาพระบายสีน้ําดอกไมได 

       2.1.2.2  มีความสามารถในการใชความรู ประสบการณ  ในการวาดภาพระบายสี 

น้ําไดอยางชื่นชม  และเห็นคุณคา 

       2.1.2.3  มีความสามารถในการใชความรู  ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   

และกระบวนการจัดการเรียนรูได 

       2.1.2.4  มีความสามารถในการรับรูสรางผลงานอยางสรางสรรค 

         2.1.3  คานเจตคติ 

       2.1.3.1  มีความคิดอยางเปนระบบ 

       2.1.3.2  มีความรับผิดชอบ 

       2.1.3.3  มีความเปนระเบียบในการทํางาน 

       2.1.3.4  มีความสามัคคีในกลุม 

2.2  จุดประสงคนําทาง 

       2.2.1  บอกความหมายของการวาดภาพระบายสีนํ้าได 

       2.2.2  อธิบาย ขั้นตอน เทคนิควิธีการวาดภาพระบายสีนํ้าดอกไมได 

       2.2.3  วาดภาพระบายสีน้ําดอกไมไดอยางสรางสรรค 

  



100 

 

3.  เน้ือสาระการเรียนรู 

 3.1  ดอกไมมีหลายชนิดมีหลากสีสันนิยมนํามาวาดภาพในงานจิตรกรรม  ดอกไมที่นิยมนํามา

วาดภาพระบายสีคือ  ดอกกุหลาบ, ดอกกลวยไม, ดอกทานตะวัน ฯลฯ  สีน้ําเปนสีที่นิยมนํามาระบายสี

ภาพดอกไมเพราะเปนสีที่โปรงแสง  สดใส  ใหสีสัน ใหความรูสึกไดดี  และใชเวลาในการระบายไมนานนัก 

3.2  ขั้นตอนการวาดภพระบายสีนํ้าดอกไม (โดยใชสื่อนําเสนอ ) 

1.  การเตรียมวัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสีน้ําดอกไม 

2.  การรางภาพ 

3.  การจัดองคประกอบของภาพ 

4.  การระบายสี 

5.  การเก็บรายละเอียดของภาพ 

6.  การเก็บวัสดุอุปกรณ 

7.  การนําเสนอผลงานสําเร็จ 

4. กิจกรรมการเรียนรู  

 4.1  ขั้นทบทวนความรูเดิม  C  (Construct)   

 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการวาดภาพระบายสีน้ํา  วัสดุอุปกรณการระบายสีนํ้า และ

การวาดภาพการระบายสีน้ําดอกไม   วานักเรียนเคยมีประสบการณในการระบายสีน้ําดอกไมมากอน

หรือไม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพสีน้ํามีอะไรบาง  มีเทคนิควิธีการระบายก่ีวิธี และภาพวาดสีน้ําตาง

จากสี   ชนิดอ่ืนอยาไร ใชคําถาม  ตอบกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  และชวยกัน

หาคําตอบ 

4.2 ขั้นแสวงหาความรู  I  (Interaction)    

 แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คน มีทั้งหมด 10 กลุมแบงกลุมเปน STAD แตละกลุม 

ประกอบดวยนักเรียน เกง กลาง ออน  ในเน้ือหาสาระการเรียนรูศิลปะใชอัตราสวน 1:2:1 เพื่อให

นักเรียนรวมกลุมศึกษาเนื้อหาจากสื่อ  และสืบคนขอมูลจากเหลงเรียนรูในหองสมุด   อินเตอรเน็ต 

และรวมกันปฏิบัติงานวาดภาพระบายสีน้ําเปนกลุม   

4.2.1  ใหตัวแทนกลุมออกมารับแบบฝกหัด  เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบาย 

สีน้ํา  เพื่อใชตอบคําถามในเน้ือหา 

4.2.2  แนะนําการศึกษาเนื้อหาการวาดภาพระบายสีน้ํา  จากแหลงขอมูล เชน  

หองสมุด อินเตอรเน็ต 



101 

 

 4.3  ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  C  

(Construct) 

 4.3.1  ใหตัวแทนกลุมออกมารับใบงาน  เรื่อง ความรูพื้นฐานการวาดภาพระบายสีน้ํา   

 4.3.2  ใหนักเรียนเขาเรียนรูจากสื่อแหลงเรียนรู  นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยมีเนื้อหาที่ 

ตองศึกษาคือ   วัสดุอุปกรณในการระบายสีน้ําดอกไม   เทคนิคการระบายสีนํ้า ดอกไม การวาดภาพ   

ระบายสีน้ําดอกไมและผลงานสําเร็จ โดยใหอิสระในการนําเสนอเน้ือหาท่ีศึกษา  มีการเชื่อมโยงของ

เนื้อหา  มีการแนะนําการเรียนรู  การเชื่อมโยงอยางชัดเจน  งายตอการศึกษา  นักเรียนสามรถศึกษาได

ตามความสนใจ  เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดถูกตอง  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นกัน

ในกลุมท่ีศึกษา สังเกตความสัมพันธภายในกลุม  การซักถาม  พูดคุยกันในกลุม  หากพบปญหาครู

คอยชี้แนะใหเปนกลุมๆไป 

 4.4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกลุม  I  (Interaction)   

 หลังจากการศึกษาความรู เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ดอกไม จากสื่อนําเสนอเสร็จ 

แลว  ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อ  เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ  และเทคนิคในการวาดภาพระบายสีนํ้า 

ดอกไม ตามใบงานท่ี 1  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นในกลุมที่ศึกษา  สังเกต

ความสัมพันธภายในกลุม  การซักถามพูดคุยกันในกลุม  หากพบกลุมใดมีปญหาครูคอยชวยเหลือ 

ชี้แนะเปนกลุมๆ ไป 

 4.5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู  C  (Construct)   

 4.5.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการศึกษา   การวาดภาพระบายนํ้า 

 ดอกไม จากการนําเสนอหนาชั้นเรียน  และการทํากิจกรรมแนวสรุป ดังนี้ 

 4.5.2  กลุมรวมกันสรุปผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู 

 4.5.3  นักเรียนแตละคนสรุปผลการเรียนรูลงในสมุดงานของตนเอง 

 4.6  ขั้นแสดงผลงาน  I  (Interaction)   

  4.6.1  นักเรียนแตละกลุมนําผลงานใบงานที่ 1.1  จากการศึกษาจากสื่อนําเสนอ 

เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ํา ดอกไม เสนอหนาชั้นเรียน  แลวติดไวท่ีปายนิเทศหนาชั้นเรียน 

  4.6.2  นักเรียนแตละคนสรุปบันทึกเพิ่มเติมความรูจากผลงานเพื่อนๆ แตละกลุม 

นําเสนอเพิ่มเติมลงในสมุดงานของตนใหสมบูรณ 

4.7 ขั้นประยุกตใชความรู  A  (Application) 

  4.7.1  แจกใบงานที่  1.2 เรื่อง  เทคนิคการวาดภาพระบายสีน้ําดอกไม 

  4.7.2  ใหนักเรียนแตละกลุมหาขอมูลเก่ียวกับเทคนิควิธีการระบายสีน้ํา ดอกไม เปนการบาน 
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  4.7.3  สงเสริมใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับจากหองเรียน  ไปพัฒนาสรางผลงานวาด

ภาพระบายสีนํ้าในรูปแบบที่ตนสนใจตอไป 

 

5.  สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1  สื่อการนําเสนอ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ําดอกไม 

 5.2  สื่อของจริงจากการเรียนรูศิลปะ  ในโรงเรียน  และทองถ่ิน 

 5.2  ภาพผลงานตัวอยาง  หนังสือ  หองสมุด  อินเตอรเน็ต  และอ่ืนๆ 

 

6.  การวัดประเมินผล 

 6.1  สิ่งที่ตองวัด 

  6.1.1  พฤติกรรมความรวมมือในการทํางาน 

  6.1.2  แบบฝกหัด ท่ี 1.1  เรื่อง การวาดภาพระบายสีนํ้า ดอกไม  

  6.1.3  ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ํา ดอกไม  

  6.1.4  แบบบันทึกผลการเรียนรู 

 6.2  วิธีวัด 

  6.2.1  สังเกต 

  6.2.2  ตรวจแบบฝกหัด 

  6.2.3  ตรวจใบงาน 

  6.2.4  ตรวจแบบบันทึกผลการเรียนรู 

  6.2.5  ตรวจผลงาน 

 6.3  เครื่องมือวัด 

  6.3.1  แบบสังเกตบันทึกการปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล  เรื่อง  การวดภาพระบาย

สีน้ําดอกไม 

  6.3.2   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  6.3.3  แบบประเมินผลใบงานเรื่อง   การวาดภาพระบายสีน้ําดอกไม 

  6.3.4  แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 6.4  เกณฑการวัด 

  6.4.1  วัดประเมินโดยการสังเกตการณปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคนิคในการวาดภาพ      

เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ําทิวทัศนทะเล    เวลา  2  ชั่วโมง  

 ใชสอน ชั้น   ม.2/1   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน.......................พ.ศ.  2554 

 ใชสอน ชั้น   ม.2/2   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน.......................พ.ศ.  2554 

 ใชสอน ชั้น  ม.2/3   ชั่งโมง   6-7   วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

 ใชสอน ชั้น  ม.2/4   ชั่งโมง   2-3   วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

 ใชสอน ชั้น  ม.2/5   ชั่งโมง   6-7   วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. 2554 

แผนผังความคิด 

(Mind Mapping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวาดภาพระบายสี

น้ําทิวทัศนทะเล 

ขั้นตอนการวาดภาพ

ระบายสีน้ําทิวทศัน

ทะเล 

 

 

การนําเสนอผลงาน 

 

 

 

ความหมาย / วัสดุ

อุปกรณ 

วาดภาพระบายสีน้ํา 
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1.  สาระสําคัญ 

 การวาดภาพระบายสีน้ําทิวทัศนทะเล  ไดแก   วัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสีนํ้า   การ 

รางภาพ การจัดองคประกอบของภาพ  และเทคนิควิธีการวาดภาพระบายสีน้ําทิวทัศนทะเล  การเก็บ

อุปกรณ  ผลงานสําเร็จ  การนําเสนอผลงานสําเร็จ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1   จุดประสงคปลายทาง  

         2.1.1  ดานความรู     

         2.1.1.1  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการวาดภาพระบายสีนํ้า 

       2.1.1.2  มีความรู  ความเขาใจขั้นตอนการวาดภาพระบายสีนํ้าทิวทัศนทะเล 

         2.1.2  ดานทักษะกระบวนการ 

       2.1.2.1  มีความสามารถในการใชความรู  ความเขาใจ  ทักษะในการเขียน  ผัง 

ความคิด  ขั้นตอนการวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเลได 

       2.1.2.2  มีความสามารถในการใชความรู ประสบการณ  ในการวาดภาพระบายสี 

น้ําไดอยางชื่นชม  และเห็นคุณคา 

       2.1.2.3  มีความสามารถในการใชความรู  ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   

และกระบวนการจัดการเรียนรูได 

       2.1.2.4  มีความสามารถในการรับรูสรางผลงานอยางสรางสรรค 

         2.1.3  คานเจตคติ 

       2.1.3.1  มีความคิดอยางเปนระบบ 

       2.1.3.2  มีความรับผิดชอบ 

       2.1.3.3  มีความเปนระเบียบในการทํางาน 

       2.1.3.4  มีความสามัคคีในกลุม 

2.2  จุดประสงคนําทาง 

       2.2.1  บอกความหมายของการวาดภาพระบายสีนํ้าได 

       2.2.2  อธิบาย ขั้นตอน เทคนิควิธีการวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเลได 

       2.2.3  วาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเลไดอยางสรางสรรค 
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3.  เน้ือสาระการเรียนรู 

 3.1  ทะเลเปนทัศนียภาพที่เกิดขึ้นตามชาติมีความสวยงาม     ทิวทัศนทะเล มีสวนประกอบ

สําคัญคือ  ทองฟา   น้ําทะเล  เกลียวคลื่น  ภูเขา  เกาะ  โขดหิน  หาดทราย  นก  เรือ  เปนที่นิยมของ

ศิลปนหลายคนที่หลงใหลในความสวยของทะเลแลวนํามาสรางสรรคเปนงานจิตรกรรมสีน้ําเพราะเปน

สีที่ โปรงแสง  ชุมช่ํา  ใหสีสันสดใส  ใหความรูสึกไดดี   และใชเวลาในการระบายไมนานนัก 

3.2  ขั้นตอนการวาดภพระบายสีนํ้า ทิวทัศนทะเล (โดยใชสื่อนําเสนอ ) 

1.  การเตรียมวัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล 

2.  การรางภาพ 

3.  การจัดองคประกอบของภาพ 

4.  การระบายสี 

5.  การเก็บรายละเอียดของภาพ 

6.  การเก็บวัสดุอุปกรณ 

7.  การนําเสนอผลงานสําเร็จ 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

 4.1  ขั้นทบทวนความรูเดิม  C  (Construct)   

 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการวาดภาพระบายสีน้ํา  วัสดุอุปกรณการระบายสีน้ํา และ

การวาดภาพการระบายสีนํ้าทิวทัศนทะเล วานักเรียนเคยมีประสบการณในการระบายสีน้ําทิวทัศน

ทะเลมากอนหรือไม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพสีน้ํามีอะไรบาง  มีเทคนิควิธีการระบายก่ีวิธี และการ

ภาพวาดสีน้ําทิวทัศนทะเลมีเทคนิคการระบายตางจากสีชนิดอ่ืนอยาไร ใชคําถาม  ตอบกับนักเรียน 

เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  และชวยกันหาคําตอบ 

 

 ความคิดเห็น  และชวยกันหาคําตอบ 

 4.2 ขั้นแสวงหาความรู  I  (Interaction) 

 แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คน มีทั้งหมด 10 กลุมแบงกลุมเปน STAD แตละกลุม 

ประกอบดวยนักเรียน เกง กลาง ออน  ในเน้ือหาสาระการเรียนรูศิลปะใชอัตราสวน 1:2:1 เพื่อให

นักเรียนรวมกลุมศึกษาเนื้อหาจากสื่อ  และสืบคนขอมูลจากเหลงเรียนรูในหองสมุด   อินเตอรเน็ต 

และรวมกันปฏิบัติงานวาดภาพระบายสีน้ําเปนกลุม   

4.2.1  ใหตัวแทนกลุมออกมารับแบบฝกหัด  เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศน 

ทะเล  เพื่อใชตอบคําถามในเนื้อหา 
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4.2.2  แนะนําการศึกษาเนื้อหาการวาดภาพระบายสีน้ํา  จากแหลงขอมูล เชน  

หองสมุด อินเตอรเน็ต 

 4.3  ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม   

C  (Construct) 

4.3.1  ใหตัวแทนกลุมออกมารับใบงาน  เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล   

4.3.2  ใหนักเรียนเขาเรียนรูจากสื่อแหลงเรียนรู  นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยมีเนื้อหาที่ 

ตองศึกษา คือ   วัสดุอุปกรณในการระบายสีน้ําทิวทัศน   เทคนิคการระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล การวาด

ภาพระบายสีนํ้า ทิวทัศนทะเลและผลงานสําเร็จ โดยใหอิสระในการนําเสนอเนื้อหาที่ศึกษา มีการ

เชื่อมโยงของเนื้อหา  มีการแนะนําการเรียนรู  การเชื่อมโยงอยางชัดเจน  งายตอการศึกษา  นักเรียน

สามรถศึกษาไดตามความสนใจ  เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติไดถูกตอง  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดง

ความคิดเห็นกันในกลุมท่ีศึกษา สังเกตความสัมพันธภายในกลุม  การซักถาม  พูดคุยกันในกลุม  หาก

พบปญหาครูคอยชี้แนะใหเปนกลุมๆไป 

4.4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกลุม  I  (Interaction)   

หลังจากการศึกษาความรู เรื่อง การวาดภาพระบายสีนํ้าทิวทัศนทะเล จากสื่อนําเสนอเสร็จแลว  ครูให

นักเรียนชวยกันสรุปเนื้อ  เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ  และเทคนิคในการวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล 

ตามใบงานที่ 1  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นในกลุมท่ีศึกษา  สังเกตความสัมพันธ

ภายในกลุม  การซักถามพูดคุยกันในกลุม  หากพบกลุมใดมีปญหาครูคอยชวยเหลือ ชี้แนะเปนกลุมๆ ไป 

4.5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู  C  (Construct)   

4.5.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการศึกษา   การวาดภาพระบายน้ํา ทิวทัศน 

ทะเล จากการนําเสนอหนาชั้นเรียน  และการทํากิจกรรมแนวสรุป ดังน้ี 

4.5.2  กลุมรวมกันสรุปผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู 

4.5.3  นักเรียนแตละคนสรุปผลการเรียนรูลงในสมุดงานของตนเอง 

4.6  ขั้นแสดงผลงาน  I  (Interaction)   

  4.6.1  นักเรียนแตละกลุมนําผลงานใบงานที่ 1.1  จากการศึกษาจากสื่อนําเสนอ 

เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล เสนอหนาชั้นเรียน  แลวติดไวท่ีปายนิเทศหนาชั้นเรียน 

  4.6.2  นักเรียนแตละคนสรุปบันทึกเพิ่มเติมความรูจากผลงานเพื่อนๆ แตละกลุม 

นําเสนอเพิ่มเติมลงในสมุดงานของตนใหสมบูรณ 

4.7 ขั้นประยุกตใชความรู  A  (Application) 

  4.7.1  แจกใบงานท่ี  1.2 เรื่อง  เทคนิคการระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล 



107 

 

  4.7.2  ใหนักเรียนแตละกลุมหาขอมูลเก่ียวกับเทคนิควิธีการระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล 

เปนการบาน 

  4.7.3  สงเสริมใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับจากหองเรียน  ไปพัฒนาสรางผลงานวาด

ภาพระบายสีนํ้าในรูปแบบที่ตนสนใจตอไป 

 

5.  สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1  สื่อการนําเสนอ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล 

 5.2  สื่อของจริงจากการเรียนรูศิลปะ  ในโรงเรียน  และทองถ่ิน 

 5.2  ภาพผลงานตัวอยาง  หนังสือ  หองสมุด  อินเตอรเน็ต  และอ่ืนๆ 

 

6.  การวัดประเมินผล 

 6.1  สิ่งที่ตองวัด 

  6.1.1  พฤติกรรมความรวมมือในการทํางาน 

  6.1.2  แบบฝกหัด ท่ี 1.1  เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล 

  6.1.3  ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล  

  6.1.4  แบบบันทึกผลการเรียนรู 

 6.2  วิธีวัด 

  6.2.1  สังเกต 

  6.2.2  ตรวจแบบฝกหัด 

  6.2.3  ตรวจใบงาน 

  6.2.4  ตรวจแบบบันทึกผลการเรียนรู 

  6.2.5  ตรวจผลงาน 

 6.3  เครื่องมือวัด 

  6.3.1  แบบสังเกตบันทึกการปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล  เรื่อง  การวาดภาพ

ระบายสีน้ํา ทิวทัศนทะเล 

  6.3.2  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  6.3.3  แบบประเมินผลใบงานเรื่อง   การวาดภาพระบายสีน้ําทิวทัศนทะเล 

  6.3.4  แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 6.4  เกณฑการวัด 

  6.4.1  วัดประเมินโดยการสังเกตการณปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เทคนิคในการวาดภาพ      

เรื่อง  การวาดภาพความคิดสรางสรรค            เวลา  2  ชั่วโมง 

ใชสอน ชั้น   ม.2/1   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น   ม.2/2   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/3   ชั่งโมง   6-7   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/4   ชั่งโมง   2-3   วันที่..............เดือน........................พ.ศ.  2554 

ใชสอน ชั้น  ม.2/5   ชั่งโมง   6-7   วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. 2554 

แผนผังความคิด 

(Mind Mapping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวาดภาพระบาย

สีน้ําความคิด

สรางสรรค 

ขั้นตอนการวาดภาพ

ระบายสีน้ําความคิด

สรางสรรค 

 

 

การนําเสนอผลงาน 

 

 

 

ความหมาย / วัสดุ

อุปกรณ 

วาดภาพระบายสีน้ํา 
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1.  สาระสําคัญ 

การวาดภาพระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค  ไดแก   วัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสีน้ํา   

การรางภาพ การจัดองคประกอบของภาพ  และเทคนิควิธีการวาดภาพระบายสีนํ้าความคิดสรางสรรค  

การเก็บอุปกรณ  ผลงานสําเร็จ  การนําเสนอผลงานสําเร็จ 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1   จุดประสงคปลายทาง  

         2.1.1  ดานความรู     

         2.1.1.1  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการวาดภาพระบายสีนํ้า 

       2.1.1.2  มีความรู  ความเขาใจขั้นตอนการวาดภาพระบายสีนํ้าความคิด 

สรางสรรค 

         2.1.2  ดานทักษะกระบวนการ 

       2.1.2.1  มีความสามารถในการใชความรู  ความเขาใจ  ทักษะในการเขียน  ผัง 

ความคิด  ขั้นตอนการวาดภาพระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค 

       2.1.2.2  มีความสามารถในการใชความรู ประสบการณ  ในการวาดภาพระบายสี 

น้ําไดอยางชื่นชม  และเห็นคุณคา 

       2.1.2.3  มีความสามารถในการใชความรู  ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี   

และกระบวนการจัดการเรียนรูได 

       2.1.2.4  มีความสามารถในการรับรูสรางผลงานอยางสรางสรรค 

         2.1.3  คานเจตคติ 

       2.1.3.1  มีความคิดอยางเปนระบบ 

       2.1.3.2  มีความรับผิดชอบ 

       2.1.3.3  มีความเปนระเบียบในการทํางาน 

       2.1.3.4  มีความสามัคคีในกลุม 

2.2  จุดประสงคนําทาง 

        2.2.1  บอกความหมายของการวาดภาพระบายสีน้ําได 

        2.2.2  อธิบาย ขั้นตอน เทคนิควิธีการวาดภาพระบายสีน้ําความคิดสรางสรรคได 

        2.2.3  วาดภาพระบายสีน้ําไดอยางสรางสรรค 
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3.  เน้ือสาระการเรียนรู 

 3.1  การวาดภาพความคิดสรางสรรค  คือการสรางจินตนาการถายถอดลงในรูปแบบของงาน

จิตรกรรม  ดวยกระบวนการวาดภาพระบายสีน้ํา  ดวยรูปแบบเทคนิคท่ีหลากหลาย  ตามความรูสึกนึก

คิดของนักเรียน   เพื่อบงบอกถึงจินตนาการและความคิดสรางสรรคของแตละคน   

3.2  ขั้นตอนการวาดภาพระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค (โดยใชสื่อนําเสนอ ) 

1.  การเตรียมวัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค 

2.  การรางภาพ 

3.  การจัดองคประกอบของภาพ 

4.  การระบายสี 

5.  การเก็บรายละเอียดของภาพ 

6.  การเก็บวัสดุอุปกรณ 

7.  การนําเสนอผลงานสําเร็จ 

4. กิจกรรมการเรียนรู 

 4.1  ขั้นทบทวนความรูเดิม    C  (Construct)  

 ครูนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการวาดภาพระบายสีน้ํา  วัสดุอุปกรณการระบายสีน้ํา และ

การวาดภาพการระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค   วานักเรียนเคยมีประสบการณในการระบายสีนํ้า

ความคิดสรางสรรคมากอนหรือไม วัสดุอุปกรณในการวาดภาพสีน้ํามีอะไรบาง  มีเทคนิควิธีการระบาย

ก่ีวิธี และภาพวาดสีน้ําความคิดสรางสรรคตางจากการวาดภาพระบายสีดวยวิธีอ่ืนอยางไร ใชคําถาม  

ตอบกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  และชวยกันหาคําตอบ 

 4.2 ขั้นแสวงหาความรู  I  (Interaction)   

 แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คน มีทั้งหมด 10 กลุมแบงกลุมเปน STAD แตละกลุม 

ประกอบดวยนักเรียน เกง กลาง ออน  ในเน้ือหาสาระการเรียนรูศิลปะใชอัตราสวน 1:2:1 เพื่อให

นักเรียนรวมกลุมศึกษาเนื้อหาจากสื่อ  และสืบคนขอมูลจากเหลงเรียนรูในหองสมุด   อินเตอรเน็ต 

และรวมกันปฏิบัติงานวาดภาพระบายสีน้ําเปนกลุม   

4.2.1  ใหตัวแทนกลุมออกมารับแบบฝกหัด  เรื่อง การวาดภาพความคิดสรางสรรค   

เพื่อใชตอบคําถามในเนื้อหา 

4.2.2  แนะนําการศึกษาเนื้อหาการวาดภาพระบายสีน้ํา  จากแหลงขอมูล เชน  

หองสมุด อินเตอรเน็ต 
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  4.3  ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับ  

 ความรู เดิม  I  (Interaction)   

 4.3.1  ใหตัวแทนกลุมออกมารับใบงาน  เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ความคิด 

สรางสรรค   

 4.3.2  ใหนักเรียนเขาเรียนรูจากสื่อแหลงเรียนรู  นําเสนอหนาชั้นเรียนโดย 

 เน้ือหาท่ีตองศึกษาคือ   วัสดุอุปกรณในการระบายสีนํ้า ความคิดสรางสรรค   เทคนิคการ

ระบายสีน้ํา ความคิดสรางสรรค การวาดภาพระบายสีน้ํา ความคิดสรางสรรคและผลงานานสําเร็จ โดย

ใหอิสระในการนําเสนอเน้ือหาท่ีศึกษา  มีการเชื่อมโยงของเนื้อหา  มีการแนะนําการเรียนรู  การ

เชื่อมโยงอยางชัดเจน  งายตอการศึกษา  นักเรียนสามรถศึกษาไดตามความสนใจ  เพื่อจะไดนําไป

ปฏิบัติไดถูกตอง  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นกันในกลุมที่ ศึกษา สังเกต

ความสัมพันธภายในกลุม  การซักถาม  พูดคุยกันในกลุม  หากพบปญหาครูคอยชี้แนะใหเปนกลุมๆไป 

4.4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกลุม  C  (Construct)   

 หลังจากการศึกษาความรู เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ความคิดสรางสรรค จากสื่อ

นําเสนอเสร็จแลว  ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อ  เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ  และเทคนิคในการวาดภาพ

ระบายสีน้ํา ความคิดสรางสรรค ตามใบงานท่ี 1  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นใน

กลุมที่ศึกษา  สังเกตความสัมพันธภายในกลุม  การซักถามพูดคุยกันในกลุม  หากพบกลุมใดมีปญหา

ครูคอยชวยเหลือ ชี้แนะเปนกลุมๆ ไป 

 4.5  ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู  C  (Construct)   

 4.5.1  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลจากการศึกษา   การวาดภาพระบายนํ้า  

ความคิดสรางสรรค จากการนําเสนอหนาชั้นเรียน  และการทํากิจกรรมแนวสรุป ดังนี้ 

 4.5.2  กลุมรวมกันสรุปผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู 

 4.5.3  นักเรียนแตละคนสรุปผลการเรียนรูลงในสมุดงานของตนเอง 

 4.6  ขั้นแสดงผลงาน  I  (Interaction) 

  4.6.1  นักเรียนแตละกลุมนําผลงานใบงานที่ 1.1  จากการศึกษาจากสื่อนําเสนอ 

เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ํา ความคิดสรางสรรค เสนอหนาชั้นเรียน  แลวติดไวท่ีปายนิเทศหนาชั้นเรียน 

  4.6.2  นักเรียนแตละคนสรุปบันทึกเพิ่มเติมความรูจากผลงานเพื่อนๆ แตละกลุม   

นําเสนอเพิ่มเติมลงในสมุดงานของตนใหสมบูรณ 

4.7 ขั้นประยุกตใชความรู  A  (Application) 

  4.7.1  แจกใบงานที่  1.2 เรื่อง  เทคนิคการระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค 
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  4.7.2  ใหนักเรียนแตละกลุมหาขอมูลเก่ียวกับเทคนิควิธีการระบายสีน้ํา ความคิด

สรางสรรค เปนการบาน 

  4.7.3  สงเสริมใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับจากหองเรียน  ไปพัฒนาสรางผลงานวาด

ภาพระบายสีนํ้าในรูปแบบที่ตนสนใจตอไป 

 

5.  สื่อ / แหลงเรียนรู 

 5.1  สื่อการนําเสนอ เรื่อง การวาดภาพระบายสีนํ้าความคิดสรางสรรค 

 5.2  สื่อของจริงจากการเรียนรูศิลปะ  ในโรงเรียน  และทองถ่ิน 

 5.2  ภาพผลงานตัวอยาง  หนังสือ  หองสมุด  อินเตอรเน็ต  และอ่ืนๆ 

 

 6.  การวัดประเมินผล 

 6.1  สิ่งที่ตองวัด 

  6.1.1  พฤติกรรมความรวมมือในการทํางาน 

  6.1.2  แบบฝกหัด ที่ 1.1  เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ํา ความคิดสรางสรรค  

  6.1.3  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ํา ความคิดสรางสรรค  

  6.1.4  แบบบันทึกผลการเรียนรู 

 6.2  วิธีวัด 

  6.2.1  สังเกต 

  6.2.2  ตรวจแบบฝกหัด 

  6.2.3  ตรวจใบงาน 

  6.2.4  ตรวจแบบบันทึกผลการเรียนรู 

  6.2.5  ตรวจผลงาน 

 6.3  เครื่องมือวัด 

  6.3.1  แบบสังเกตบันทึกการปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล  เรื่อง  การวาดภาพ

ระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค 

  6.3.2  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  6.3.3  แบบประเมินผลใบงานเรื่อง   การวาดภาพระบายสีน้ําความคิดสรางสรรค 

  6.3.4  แบบประเมินผลงานนักเรียน 

 6.4  เกณฑการวัด 

  6.4.1  วัดประเมินโดยการสังเกตการณปฏิบัติงานกลุมเปนรายบุคคล 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วาดภาพระบายสีนํ้า 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนการวาดภาพระบายสีน้ํา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า 
ขอสอบวัดผลการวาดภาพระบายสีนํ้า 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนเทศบาล 5   เทศบาลนครสุราษฎรธานี 

คําสั่ง ใหนักเรียน เลือกคําตอบท่ีเห็นวาถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 

ชื่อ.....................................................................................................เลขท่ี.................ชั้น............. 

1. ขอใดคือคุณสมบัติของสีน้ํา 

ก. โปรงแสง   ข. ทึบแสง 

ค. ดาน   ง. มัน 

2. ชนชาติใดรูจักสื่อสีน้ําเปนชาติแรกของโลก 

ก. ญี่ปุน  ข. จีน 

ค. เยอรมัน  ง. อิตาลี 

3. Drawing  หมายถึงขอใด 

ก. การระบายสี    ข. การพนสี 

ค. การเปาสี      ง. การวาดเสน 

4. Painting  colour  หมายถึงขอใด 

ก. การระบายสี   ข. การวาดภาพ 

ค. การพิมพภาพ     ง. การถายภาพ 

5. พูกันที่นักเรียนใชระบายสีน้ําเปนพูกันชนิดใดที่นิยมใชเปนหลักในการระบายสีนํ้า 

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

ค. พูกันปลายแข็งเบอร 1,6,12  ง. พูกันและแปรงระบายสี 

6. ชนชาติใดนิยมเขียนภาพดวยหมึกสีดํา 

ก. จีน  ข. พมา 

ค. ญี่ปุน  ง. ไทย 

7. ขอใดคือลักษณะรูปแบบของการถายทอดสมัยแรก ๆ ของมนุษย 

ก. การระบาย การทา  ข. การพิมพ การวาดเขียน 

ค. การปน การแกะ  ง. การแตม การเกลี่ย 

8. ขอใดคือกาวที่มีสวนผสมในสวนประกอบของสีน้ํา 

ก. กาวยางมะตูม  ข. กาวอารบิค 

ค. กาวลาเท็กซ   ง. กาวสําหรับติดไม 



116 

 

9. ขอใดไมใชคุณสมบัติของกระดาษวาดภาพสีน้ํา 

ก. หยาบ หนา   ข. 100 ปอนด 

ค. 300 ปอนด   ง. ผิวเรียบ บาง 

10. กอนระบายสีควรรางภาพดวยดินสอชนิดใดเหมาะสมที่สุด 

ก. EE   ข. 6B 

ค. 4B   ง. 2B 

11. การรางภาพมีวัตถุประสงคเพื่อการวาดภาพลักษณะใด 

ก. ละเอียด ข. คราวๆ 

ค. เสนเบาๆ ง. วาดไปเรื่อยๆ 

12. การรางภาพเปนประโยชนตอการวาดภาพในเรื่องใดมากที่สุด 

ก. หาความพอเหมาะของภาพ    ข. การจัดภาพ 

ค. ความเหมาะสมกับหนากระดาษ  ง. ความเหมาะสมระหวางพื้นกับภาพ 

13. เสนที่ใหความรูสึกราบเรียบ กวางสงบ คือเสนในขอใด 

ก. เสนด่ิง  ข. เสนนอน 

ค. เสนโคง  ง. เสนเฉียง 

14. พูกันที่ใชสําหรับระบายบริเวณกวางใหญคือขอใด 

ก. พูกันกลมเบอร 12 ข. พูกันกลมเบอร 8 

ค. พูกันแบน 1 นิ้ว  ง. พูกันกลมเบอร 1 

15. พูกันชนิดใดที่นิยมใชตัดเสนและเก็บรายละเอียดของภาพ 

ก. พูกันกลมเบอร 8  ข. พูกันกลมเบอร 12 

ค. พูกันแบบปลายเปด  ง. พูกันกลมเบอร 1 

16. กระดาษที่เหมาะสําหรับการระบายสีน้ําคือขอใด 

ก. กระดาษขาวเทา ข. กระดาษ 80 ปอนด 

ค. กระดาษสา  ง. กระดาษ 100 ปอนด หยาบ 

17.  สีถายทอดอารมณได  สีเขียวใหความรูสึกแบบใด 

ก. อบอุน  ข. ต่ืนเตน 

ค. สดชื่น  ง.  กระฉับกระเฉง 

18. สีในขอใดที่ใหความรูสึกอุน 

ก. สีสม   ข. สีเขียว 

ค. สีฟา   ง. สีน้ําเงิน 
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19. การระบายสีในบรรยากาศยามเย็นควรเลือกใชโทนสีใด 

ก. สีน้ําเงินออน   ข. สีฟา 

ค. มวงนํ้าเงิน   ง. สีเทา 

20. การระบายสีบรรยากาศยามเชาควรเลือกใชโทนสีใด 

ก. สีเหลือง  ข. สีแดงสม 

ค. สีมวง  ง. สีน้ําเงินออน 

21. ขอใดไมเหมาะสมสําหรับการใชสีกลมกลืนท่ีสุด 

ก. ภาพโปสเตอรโฆษณา  ข. ภาพทิวทัศนตนไม 

ค. ภาพทิวทัศนทะเล  ง. ภาพดอกไม 

22. เราสามารถเห็นระยะของสีไดอยางชัดเจนจากอะไร 

ก. ภาพดอกไม   ข. ภาพทิวทัศน 

ค. ภาพคน   ง. หุนปูนปน  

23. สีที่นํามาผสมไดในจานสี  และมีเนื้อสีนั้นคือสีประเภทใด 

ก. แมสีแสงสวาง   ข. แมสีวิทยาศาสตร   

ค. แมสีวัตถุธาตุ   ง. สีเอกรงค 

24. สีน้ําไมนิยมใชสีใดระบาย 

ก. มวง - แดง   ข. น้ําเงิน - มวง 

ค. ขาว - ดํา    ง. เขียว - เหลือง 

25. สีที่ใหความรูสึกสดใสคือสีในขอใด 

ก. แดง - สม  ข. มวง - เหลือง 

ค. สีเหลือง-แดง   ง. ฟา – เขียว 

26. สีที่ใหความรูต่ืนเตนคือสีในขอใด 

ก. แดง - สม  ข. มวง - น้ําเงิน 

ค. ฟา - เขียว  ง. ฟา – น้ําเงิน 

27. ในสมัยโบราณชางเขียนใชวัสดุชนิดใดทําสี 

ก. วัสดุที่อยูในถํ้า   ข. วัสดุจากธรรมชาติ    

ค. วัสดุทางวิทยาศาสตร  ง. ไมนิยมเขียนภาพดวยสี 

28. ในการระบายสีภาพทิวทัศนตอนเชา  ทิวเขาที่อยูไกลสุด ควรเปนสีอยางไร 

ก. สีดําเขม   ข. สีขาวจาง 

ค. สีเขียวสด  ง. น้ําเงินออน 
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29. สีขอใดเปนไดท้ังสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น 

ก. สีแดง   ข. สีเขียว 

ค. สีน้ําตาล   ง. สีมวง 

30. BALANCE  หมายถึงขอใด 

ก. ความสมดุล  ข. จุดสนใจ 

ค. เอกภาพ   ง. ความกลมกลืน 

31. HARMONY  หมายถึงขอใด 

ก. ความกลมกลืน ข. ความขัดแยง 

ค. ความสมดุล  ง. จุดสนใจ  

32. ขอใดคือวิธีระบายเรียบ 

ก. การเอียงกระดานแลวระบายสี   ข. ระบายสีวางกระดานเรียบ 

ค. ระบายแลวแตในสวนท่ีสําคัญ   ง. ระบายน้ําใหชุมกอนแลวระบายสีตาม 

33. การระบายสีทองฟาควรใชวิธีการใด 

ก. การระบายแบบเปยกบนเปยก  ข. การระบายแลวปลอยใหแหง 

ค. การระบายแบบเปยกบนแหง  ง. ระบายแหงบนแหง 

34. การระบายสีภาพทิวทัศนทะเลควรระบายสวนใดกอน 

ก. น้ําทะเล  ข. ชายหาด 

ค. โขดหิน   ง. ทองฟา 

35. ขอใดคือความหมายของการระบายเปยกบนเปยก 

ก. การระบายนํ้ากอนระบายสี   ข. การระบายสีกอนระบายนํ้า 

ค. การระบายสีลงบนกระดาษลักษณะเรียบ  ง. การระบายสีออนแก 

36. ขอใดคือลักษณะการระบายสีแบบเปยกบนแหง 

ก. การระบายสีกอนระบายนํ้า      ข. การระบายน้ํากอนระบายสี 

ค. การระบายสีบนกระดาษที่แหง       ง. การใชพูกันจุมสีนอยแลวระบายอยางรวดเร็ว 

37. การวาดสีน้ําหรือสีน้ําหมึกเพียงสีเดียว  สรางคานํ้าหนักออนแกดวยน้ํา  จะยึดถือขอใดเปน   

       ลักษณะเพียงใหไดเรียกวาเปนการวาดเขียน 

ก. มีเสนประกอบ      ข. มีเสนเขมระบายพื้นสีออนๆ 

ค. มีเสนเดนกวาการระบาย  ง. มีเสนเดนคลุมเหนือสวนตางๆ 
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38. การที่เราสามารถมองทิวทัศนภูเขาที่สลับซับซอนกันแลวเห็นสีท่ีตางกันเพราะเหตุใด 

ก. ภูเขาเหลานั้นสูงไมเทากัน ข. ภูเขาหิน ดิน สีตางกัน 

ค. ภูเขามีตนไมสีตางกัน  ง. ภูเขาอยูใกล – ไกลตางระยะกัน 

39. จินตนาการเกิดจากสิ่งใด 

ก. การลอกเลียนแบบผลงาน  ข. การเลียนแบบธรรมชาติ 

ค. ความคิดสรางสรรค   ง. การลองผิดลองถูก 

40. มีความคิดสรางสรางสรรค  ตรงกับขอใด 

ก. วาดภาพจากรูปถาย   ข. วาดภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ค. วาดภาพจากความทรงจํา  ง.  วาดภาพจากจินตนาการ 
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการวาดภาพระบายสีน้าํ 
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการวาดภาพระบายสีนํ้า 

โดยใชการเรียนการสอบแบบ CIPPA Model 

ชื่องาน........................................................................ชื่อ..............................................นามสกุล

....................................ชั้น...................เลขที่.............. 

 

  กอนเรียน    หลังเรียน 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนน รวมคะแนน 

4 3 2 1  

1. หลักการทัศนศิลป      

   1.1  การจัดภาพ ......... ......... ......... ......... ........................ 

   1.2  ความสมดุล ......... ......... ......... ......... ........................ 

   1.3  เอกภาพ ......... ......... ......... ......... ........................ 

2. มูลฐานทัศนศิลป      

   2.1  รูปแบบ  รูปรางรูปทรง ......... ......... ......... ......... ........................ 

   2.2  บริเวณวาง ......... ......... ......... ......... ........................ 

   2.3  รูปและพื้น ......... ......... ......... ......... ........................ 

   2.4  น้ําหนักและมิติ ......... ......... ......... ......... ........................ 

3.  เทคนิคและกลวิธีในการสรางภาพ      

   3.1  ความโปรงใสและชุมของสี ......... ......... ......... ......... ........................ 

   3.2  เทคนิคและกระบวนการตาง ๆ ......... ......... ......... ......... ........................ 

รวมคะแนน ......... ......... ......... ......... ........................ 

  

4 หมายถึง  ดีมาก 

3 หมายถึง  ดี 

2 หมายถึง  ปานกลาง 

1 หมายถึง  ปรับปรุง 
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ตารางแสดงการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนวาดภาพระบายสีน้าํ 
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ตาราง 6  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การวาดภาพระบายสีน้ําดอกไมโดยใชการเรียน 

 การสอนแบบ CIPPA MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

เลขท่ี 

ภาพดอกไม 

D  = (X –Y) 

 
2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

1 22 29 7 49 

2 22 27 5 25 

3 28 34 6 36 

4 26 34 8 64 

5 28 32 4 16 

6 25 29 4 16 

7 27 31 4 16 

8 27 31 4 16 

9 27 32 5 25 

10 24 29 5 25 

11 29 34 5 25 

12 25 31 6 36 

13 27 30 3 9 

14 24 31 7 49 

15 27 32 5 25 

16 27 30 3 9 

17 24 28 4 16 

18 27 29 2 4 

19 23 35 12 144 

20 26 36 10 100 

21 27 29 2 4 

22 22 29 7 49 

23 24 34 10 100 

24 18 34 16 256 

 



124 

 

ตาราง  6  (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ภาพดอกไม 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

25 24 32 8 64 

26 23 29 6 36 

27 29 31 2 4 

28 21 30 9 81 

29 22 27 5 25 

30 29 31 2 4 

31 27 32 5 25 

32 28 34 6 36 

33 27 30 3 9 

34 27 30 3 9 

35 27 29 2 4 

36 24 30 6 36 

37 29 35 6 36 

38 27 34 7 49 

39 22 29 7 49 

40 22 28 6 36 

41 28 34 6 36 

42 26 32 6 36 

43 28 34 6 36 

44 25 32 7 49 

45 27 29 2 4 

46 27 31 4 16 

47 27 32 5 25 

48 24 29 5 25 
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ตาราง 6  (ตอ) 

 

 

ตาราง 7  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การวาดภาพระบายสีน้ําทิวทัศนทะเล  โดยใชการเรียน 

 การสอนแบบ  CIPPA MODEL  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

เลขท่ี 

ภาพทิวทัศนทะเล 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

1 28 36 8 64 

2 22 27 5 25 

3 24 30 6 36 

4 27 32 5 25 

5 22 32 10 100 

6 27 29 2 4 

7 27 30 3 9 

 

 

 

 

 

เลขท่ี 

ภาพดอกไม 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

49 29 34 5 25 

50 25 31 6 36 

N= 50     

รวม 1280 1559 279 1905 

X   = 25.60 31.18 5.58 38.10 

S.D. = 2.507 2.274 2.666  
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ภาพทิวทัศนทะเล 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

8 27 34 7 49 

9 26 30 4 16 

10 22 30 8 64 

11 27 28 1 1 

12 27 28 1 1 

13 27 32 5 25 

14 23 28 5 25 

15 18 20 2 4 

16 18 24 6 36 

17 27 31 4 16 

18 23 33 10 100 

19 15 30 15 225 

20 22 29 7 49 

21 14 25 11 121 

22 22 26 4 16 

23 10 18 8 64 

24 27 32 8 64 

25 18 27 5 25 

26 23 24 9 81 

27 23 31 1 1 

28 24 35 8 64 

29 23 33 11 121 

30 25 32 10 100 

31 27 28 7 49 
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ตาราง 7  (ตอ) 

 

 

เลขท่ี 

ภาพทิวทัศนทะเล 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

32 29 30 1 1 

33 27 29 1 1 

34 20 34 2 4 

35 28 29 14 196 

36 23 24 1 1 

37 23 31 1 1 

38 24 35 8 64 

39 27 32 11 121 

40 23 28 5 25 

41 18 20 5 25 

42 18 24 2 4 

43 27 31 6 36 

44 23 33 4 16 

45 15 30 10 100 

46 22 29 15 225 

47 14 25 7 49 

48 22 26 11 121 

49 10 18 4 16 

50 27 32 8 64 

N= 50     

รวม 1135 1444 309 2611 

X   = 22.70 28.88 6.18 52.22 

S.D. = 4.718 4.217 3.783  
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ตาราง 8  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การวาดภาพระบายสีน้ําความคิดสรางสรรคโดยการ 

 ใชการเรียนการสอนแบบ  CIPPA MODEL  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

เลขท่ี 

ภาพความคิดสรางสรรค 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

1 27 35 8 64 

2 25 29 4 16 

3 25 28 3 9 

4 18 27 9 81 

5 25 31 6 36 

6 23 27 4 16 

7 25 30 5 25 

8 19 29 10 100 

9 15 28 13 169 

10 18 29 11 121 

11 25 28 3 9 

12 27 28 1 1 

13 27 28 1 1 

14 25 33 8 64 

15 26 32 6 36 

16 28 36 8 64 

17 22 27 5 25 

18 24 30 6 36 

19 27 32 5 25 
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ตาราง 8  (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ภาพความคิดสรางสรรค 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

20 22 32 10 100 

21 27 25 -2 4 

22 27 30 3 9 

23 27 34 7 49 

24 26 30 4 16 

25 22 30 4 16 

26 27 28 8 64 

27 27 28 1 1 

28 26 32 1 1 

29 27 28 6 36 

30 23 31 1 1 

31 22 29 8 64 

32 27 31 7 49 

33 23 32 4 16 

34 27 25 9 81 

35 27 30 -2 4 

36 27 29 3 9 

37 23 27 2 4 

38 27 31 4 16 

39 21 32 4 16 

40 21 28 11 121 

41 22 20 7 49 

42 27 24 -2 4 

43 27 31 -3 9 
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ตาราง 8  (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ภาพความคิดสรางสรรค 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

44 20 33 4 16 

45 27 30 13 169 

46 23 29 3 9 

47 27 25 6 36 

48 18 26 -2 4 

49 25 18 8 64 

50 27 32 -7 49 

N= 50     

รวม 1220 1457 237 1993 

X   = 24.40 29.14 4.74 39.86 

S.D. = 3.130 3.320 4.213  
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ตาราง 9  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การวาดภาพระบายสีน้ําสามกิจกรรมโดยใชการเรียน 

 การสอนแบบ CIPPA MODEL 

 

เลขท่ี 

ภาพดอกไม, ภาพทิวทัศนทะเล, ภาพความคดิสรางสรรค 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

1 77 100 23 529 

2 69 83 14 196 

3 77 92 15 225 

4 71 93 22 484 

5 75 95 20 400 

6 75 85 10 100 

7 79 91 12 144 

8 73 94 21 441 

9 68 90 22 484 

10 64 88 24 576 

11 81 90 9 81 

12 79 87 8 64 

13 81 90 9 81 

14 72 92 20 400 

15 71 84 13 169 

16 73 90 17 289 

17 73 86 13 169 

18 74 92 18 324 

19 65 97 32 1024 

20 70 97 27 729 

21 68 79 11 121 

22 71 85 14 196 

23 61 86 25 625 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ภาพดอกไม, ภาพทิวทัศนทะเล, ภาพความคดิสรางสรรค 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

24 71 96 25 625 

25 64 89 25 625 

26 73 81 8 64 

27 79 90 11 121 

28 71 97 26 676 

29 72 88 16 256 

30 77 94 17 289 

31 76 89 13 169 

32 84 95 11 121 

33 77 91 14 196 

34 74 89 15 225 

35 82 88 6 36 

36 74 83 9 81 

37 75 93 18 324 

38 78 100 22 484 

39 70 93 23 529 

40 66 84 18 324 

41 68 74 6 36 

42 71 80 9 81 

43 82 96 14 196 

44 68 98 30 900 

45 69 89 20 400 

46 72 89 17 289 

47 68 82 14 196 



133 

 

ตาราง 9  (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ภาพดอกไม, ภาพทิวทัศนทะเล, ภาพความคดิสรางสรรค 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

48 64 81 17 289 

49 64 70 6 36 

50 79 95 16 256 

N= 50     

รวม 3635 4460 825 15675 

X   = 72.70 89.20 16.50 313.50 

S.D. = 5.433 6.357 6.488  
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ตาราง 10  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ําโดยแบบทดสอบ 

 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวาดภาพระบายสีนํ้ากอนและหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   

 โดยใชการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL 

 

เลขท่ี 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

1 13 27 14 196 

2 15 29 14 196 

3 16 21 5 25 

4 14 27 13 169 

5 17 27 10 100 

6 13 29 16 256 

7 14 27 13 169 

8 17 23 6 36 

9 15 28 13 169 

10 15 29 14 196 

11 14 28 14 196 

12 18 26 8 64 

13 12 29 17 289 

14 19 27 8 64 

15 18 29 11 121 

16 14 27 13 169 

17 18 27 9 81 

18 17 29 12 144 

19 16 21 5 25 

20 15 29 14 196 

21 20 29 9 81 

22 13 29 16 256 
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ตาราง 10  (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

23 13 27 14 196 

24 14 27 13 169 

25 22 30 8 64 

26 18 32 14 196 

27 20 30 10 100 

28 15 27 12 144 

29 17 25 8 64 

30 13 23 10 100 

31 12 28 16 256 

32 15 27 12 144 

33 14 21 7 49 

34 17 27 10 100 

35 12 25 13 169 

36 15 27 12 144 

37 15 25 10 100 

38 18 27 9 81 

39 14 30 16 256 

40 18 30 12 144 

41 16 30 14 196 

42 15 30 15 225 

43 18 30 12 144 

44 14 27 13 169 

45 17 25 8 64 

46 12 25 13 169 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

เลขท่ี 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

D  = (X –Y) 

 

2D  N   =  50 

คะแนนกอนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) 

47 12 25 13 169 

48 14 29 15 225 

49 15 29 14 196 

50 12 25 13 169 

N= 50     

รวม 770 1360 590 7400 

X   = 15.40 27.20 11.80 148.00 

S.D. = 2.390 2.483 2.990  
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

คําชี้แจง   - ขอมูลที่นักเรียนจะตอบในแบบสอบถามน้ี เปนแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น เพื่อเปนขอมูลใน

ทําวิจัย โดยพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้า   

       -ใหกาเครื่องหมาย     ลงในชองระดับความพึงพอใจ 

    

 
 

 

 

ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจ มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

ดานกระบวนการจัดการเรียนรู      

1. นักเรียนไมเคยเรียนการวาดภาพระบายสีน้ําวิธีน้ี 

มากอน 

     

2. ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

     

3. ครูมีการจัดเตรียม วัสดุอุปกรณในการสอน            

4. นักเรียนมีความเขาใจหลักการจัดองคประกอบของภาพ      

5. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม  เมื่อไมเขาใจถึง

ขั้นตอนในการระบายสีนํ้า 

     

6. ครูสาธิตขั้นตอนการวาดภาพและการระบายสีน้ํา 

ใหนักเรียนดู 

     

7. นักเรียนมีโอกาสไดทํางานเปนกลุม         

8. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ตอกันในกลุม 

     

9. ครูคอยชี้แนะในการวาดภาพระบายสีน้ํา      

10. นักเรียนมีความรูในการวาดภาพและการระบายสีน้ํา      
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ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจ มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

12. นักเรียนไดทดลองการระบายสีน้ําดวยตนเอง      

13. นักเรียนสามารถนําเทคนิคการระบายสีนํ้าไปใชสราง

ภาพได 

     

14. นักเรียนไดทดลองการระบายสีนํ้าดวยตนเอง      

15. ครูสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตัวเอง      

16. การวาดภาพระบายสีน้ําทําใหนักเรียนพบวิธีการ  

เรียนรูดวยตัวเอง 

     

17. นักเรียนมีอิสระในการสรางสรรคผลงาน      

18. นักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได      

ดานการใชสื่อการเรียนกาสอน      

19. ครูมีสื่อการเรียนการสอนทุกครั้งที่เขาสอน      

20. การใชสื่อเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน      

21. ครูและนักเรียนมีโอกาสใชสื่อการเรียนการรวมกัน           

22. สื่อการสอนชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู        

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน      

23. มีบรรยากาศเปนกันเองและสนุกสนาน      

24. นักเรียนเกิดความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีน้ํา      

25. การเรียนการวาดภาพระบายสีนํ้าทําใหเกิดสมาธิ 

และการผอนคลาย 

     

26. นักเรียนมีอิสระในการแสดงออก      

ดานการประเมินผล           

27. มีการอภิปรายระหวางเรียนดวยกัน ระหวางนักเรียน

กับครู 

     

28. มีการประเมินผลแตละขั้นตอน      
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ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจ มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

29. นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน      

30. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวาดภาพระบายสี

น้ําวิธีนี้ 
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ภาคผนวก จ 

ภาพตัวอยางผลงานการวาดภาพระบายสีนํ้า 
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ผลงานการวาดภาพระบายสีน้าํดอกไม 

 
  ของ เด็กหญิงอรอนงค  สอนซัง  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

กอนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังเรียน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพประกอบ  1  ประกอบตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสีนํ้าของนักเรียน 
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ผลงานการวาดภาพระบายสีน้าํดอกไม 
 

ของ เด็กหญิงธราธาร  คงทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 
กอนเรียน                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาพประกอบ  2  ประกอบตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสีนํ้าของนักเรียน 



143 

 

ผลงานการวาดภาพระบายสีน้าํทิวทัศนทะเล 

 

ของ เด็กหญิงพรทิภา  สอดสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
กอนเรียน                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพประกอบ  3  ประกอบตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสีน้ําของนักเรียน 
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ผลงานการวาดภาพระบายสีน้าํทิวทัศนทะเล 

 

ของ เด็กชายชัชพงศ  บัวโต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
กอนเรียน                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาพประกอบ 4   ประกอบตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสีนํ้าของนักเรียน 
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ผลงานการวาดภาพระบายสีน้าํภาพความคิดสรางสรรค 
 

ของ เด็กหญิงศริวิมล  แกวกระจาย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
กอนเรียน                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพประกอบ 5  ประกอบตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสีน้ําของนักเรียน 
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ผลงานการวาดภาพระบายสีน้าํภาพความคิดสรางสรรค 
 

ของ เด็กหญิงพรนับพัน  ภมรสูตร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 
กอนเรียน                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาพประกอบ 6  ประกอบตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสีน้ําของนักเรียน 
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ภาพกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศในการสรางสรรคผลงานของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม 

 
ภาพประกอบ 7   ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาพกจิกรรมการเรยีนการสอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ครูและนักเรียนใชสื่อการเรียนการสอนรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
ภาพประกอบ 8   ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาพกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ครูสาธิตการระบายสีนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลงานศิลปะของนักเรียน 

 
ภาพประกอบ 9   ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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