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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชงิสร้างสรรค์เพือ่ยกระดับคณุค่างานทศันศลิป์
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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บทคัดย่อ
  การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการยกระดบัคุณค่างานทัศนศลิป์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา  
2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่า
งานทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ�านวน 30 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ 2. แบบวัด
ทกัษะการยกระดบัคณุค่างานทศันศลิป์ 3) แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ 
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหา
การยกระดับคุณค่างานศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกิดจากหลักสูตรการเรียนการสอนไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งสอน
เพียงให้เห็นคุณค่าแต่ไม่ได้น�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการยกระดับคุณค่าให้ได้มาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาต่อยอดเป็นของตนเอง 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  ประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่คือ 2.1 วิเคราะห์หลักสูตร 2.2 การก�าหนดประสงค์การเรียนรู้ 2.3 การก�าหนด
เนื้อหา 2.4 การก�าหนดสื่อและวิธีการสอน 2.5 การวิเคราะห์ผู้เรียน/จัดกลุ่มผู้เรียน 2.6 ออกแบบกิจกรรม 2.7 จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ SK2D 2.7.1 ชวนให้ดู 2.7.2 คุยให้รู้ 2.7.3 ท�าดูให้เป็น 2.7.4 เน้นให้เกิดนวัตกรรม 2.8 วัดผลและประเมินผล 
2.9 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีทักษะในการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์หลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract
  The objectives of the research are to study the issue and to raise the value of visual arts, the case 
studies of Phra Bot, sacred cloth products for high school students. Develop a creative learning manage-
ment model to raise .The value of visual arts, the case studies of Phra Bot, sacred cloth products for high 
school students. Study the effectiveness of the creative learning management model to raise the value 
of visual arts, the case studies of Phra Bot, sacred cloth products for high school students. The samples 
of this study were 30 high school students by purposive selection from three high schools in Nakhon Si 
Thammarat. They were 10 students each from Kuankoey suttiwittaya school, Pakpanang school and  
Ronphiboonkietwasuntharapiwat school. The data were colleeted by a creative learning management 
model to raise the value of the visual arts, local heritage study Phra Bot, sacred cloth products. An 
evaluation form about raising the value of visual arts. Qualitative and quantitative methods were imple-
mented. The research findings were as follow: 1. The learning activity can be advanced. 2. The creative 
learning management model to raise the value of visual arts, the case studies of Phra Bot, sacred cloth 
products for high school students, Consisted of 7 main elements. There were a principle goals setting 
content setting activity operation SK2D model time materials evaluation and 6 sub ele ments: the teacher’s 
orientation grouping 4-5 students with differentiated learning abilities. teacher’s classroom management 
students’SK 2D learning activity performance development  Filing a patent. 3. The level of perceiving 
visual arts value of the students after by learning management model to raise the value of the visual arts 
were higher before leaning at the significant at the significant difference level of .01
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ความส�าคัญของปัญหาของการวิจัย
  คุณค่างานทัศนศิลป์เป็นสิ่งท่ีรับรู ้ได้ด้วยสายตา 
การรับรู้ทางการมองเห็นในแขนงจิตรกรรม ประติมากรรม
และสถาปัตยกรรม ท�าให้เกดิแรงกระตุน้และตอบสนองทาง
ด้านจิตใจพร้อมกันนั้นจิตใจของมนุษย์ก็เป็นตัวแปรค่าและ
ก�าหนดความงาม ความประณีต เรื่องราว และประโยชน์
ต่อสังคมมนุษย์ ส�าหรับงานทัศนศิลป์ไม่ว่ารูปแบบใดย่อมมี
คุณค่าในตัวของ ผลงานเอง ผลงานทัศนศิลป์สามารถแบ่ง
การรับรู้คุณค่าได้ 2 คุณค่า คือ 1. คุณค่าทางความงาม 
เป็นการรวบรวมในเรื่องของความประณีต ความละเอียด มี
ระเบียบ น่าทึ่ง มโหฬาร ประหลาด แปลกหูแปลกตา 2. 
คุณค่าทางเรื่องราว เป็นการแสดงลักษณะบ่งบอกถึงความ
หมายเรื่องราวความเก่ียวข้องและจุดประสงค์แฝงอยู่ในผล
งาน สามารถบอกเนื้อหาสาระส�าคัญว่ามีอะไร จะต่อไป
อย่างไร เพราะทัศนศิลป์แต่ละชิ้นบอกเรื่องราวต่างๆ อยู่ใน
ตวัเอง จงึมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่าคณุค่าทางด้านความ

งาม บ้านจอมยุทธ, (2560)  
  สภาพปัญหาการยกระดับคุณค่างานทัศศิลป์เกิด
จากการเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบเดิมๆ คือ ครูเป็น
ศูนย์กลาง การศึกษาประเทศไทยมาช้านาน แนวปฏิบัติดัง
กล่าวได้วางรากฐานการเรียนแบบตามบทเรียน หรือ การ
เรียนแบบจดจ�า มากกว่าเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน ข้อบกพร่องของระบบดังกล่าว เห็นได้จากความไม่
กระตือรือร้นของผู้เรียนที่ขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 
และไม่มีความคิดสร้างสรรค์  ชุติมา ธรรมรักษา, (2011) 
  ผ้าพระบฏเป็นวัฒนธรรมที่อยู ่คู ่กับชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีมาตั้งแต่ราว พ.ศ. 1773 สมัยพระเจ้า
ศรีธรรมาโศกราชเป็นเจ้าเมืองศรีธรรมราชมหานครหรือ
เมืองสิบสองนักษัตร ผ้าขึ้นธาตุหรือผ้าพระบฏ (ผ้าวาดรูป
พระพุทธเจ้า) ผืนแรกเป็นผืนผ้ายาว คล่ืนซัดมาติดฝั่งที่
ชายทะเลปากพนัง ชาวปากพนังแห่อัญเชิญถวายพระเจ้า
ศรธีรรมาโศกราช ต่อมาจงึมกีารแห่ผ้าขึน้ธาตใุนวันวสิาขบชูา 
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ช่วงหลังเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับฤดูกาลท่ีไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางชาวเมืองสิบสองนักษัตร ตลอดจน
พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงเลื่อนมาจัดประเพณี
แห่ผ้าขึน้ธาต ุในวนัมาฆบชูา และเรยีกขานกันว่า “ประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช” เรียกโดยทั่วไปว่า 
“แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ปัจจุบันมีผ้าพระบฏพระราชทาน 5 ผืน 
สืบพงศ์ ธรรมชาติ, (2559) ซ่ึงผู้ท่ีได้เข้าร่วมพิธีแห่ผ้า
พระบฏมักจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้วิจัยจึงมองเห็นว่า
นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนท่ัวไปควรได้รับส่วนร่วมและ
รูจ้กัผ้าพระบฏ จงึเริม่ต้นจากการทดลองจากนกัเรยีนในกลุม่
ตวัอย่างและพฒันาสูร่ปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์
เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  ดังนั้นการสอนเพื่อการยกระดับคุณค่างานทัศน
ศิลป์ จึงเป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏเป็นเรื่องที่มี
ความส�าคัญอย่างยิ่งควรที่จะรับการพัฒนา และท�านุบ�ารุง 
สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า และหาแนวทางส่งเสริม เพื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องจะได้น�าไปวางแผนปรับปรุงสร้างจิตส�านึก ในการ
ยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางภูมิปัญญา  
ให้มากยิ่งขึ้นด้วยความส�าคัญของผ้าพระบฏดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
  2. เ พ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนรู ้ เชิ ง
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ 
กรณศึีกษาผลติภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
  ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการมอง
เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การขยายขอบเขตความคิด
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่
เคยมมีาก่อน เพือ่ค้นหาค�าตอบทีดี่ทีสุ่ดให้กบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
การคิดเพื่อการเปล่ียนแปลงจากส่ิงเดิมไปสู่ส่ิงใหม่ที่ดีกว่า 
ซึง่จะได้ผลลัพธ์ทีต่่างไปโดยส้ินเชงิหรอืทีเ่รียกว่า “นวตักรรม” 
เพ็ญนิดา ไชยสายัณ์, (2552) 
  การยกระดบัคณุค่า เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์ 
คุณค่า (Value Creation) อันจะน�าไปสู่มูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยยกระดับความสามารถในการ
แข่งขนัของธรุกจิให้สงูขึน้ สร้างภมูคิุม้กนัจากการลอกเลยีน
แบบและการตัดราคา รวมทั้งปรับต�าแหน่งของธุรกิจสู่
ต�าแหน่งทีส่ามารถเป็นผูก้�าหนดราคาได้ตามความเหมาะสม 
น�ามาซ่ึงรายได้และผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นความส�าเร็จของการ
ยกระดับคุณค่า อยู่ที่การสร้างความสมดุลที่ดีระหว่างสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็น “คุณค่าเพิ่ม” ที่ผู้บริโภคจะได้รับ และ “มูลค่า
เพิ่ม” ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง อันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป ISMED สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, (2558)
  วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ (2555) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎี
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เป็นหลักส�าคัญส�าหรับผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ และศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะมีคุณค่า
อยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และคุณค่าทาง
ด้านเรื่องราวคุณค่าด้านรูปทรง เกิดจากการน�าเอาองค์
ประกอบของทัศนธาตุ อันได้แก่จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี 
และพื้นผิว ฯลฯ จัดเข้าด้วยกันท�าให้เกิดความสวยงาม ซึ่ง
แนวทางในการน�าองค์ประกอบต่างๆ มาจัดรวมกันนั้น
เรียกว่า การจัดองค์ประกอบศิลป์ คุณค่าทางด้านเรื่องราว 
เป็นเนื้อหา หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ต้อง 
การแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสรับรู้ โดยอาศัยรูปลักษณ์
ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์
  ผ้าพระบฏ ของไทยเป็นผ้าผืนส่ีเหล่ียมขนาดยาว 
หรือขนาดย่อมที่เขียนภาพพระพุทธเจ้า พุทธประวัติหรือ
ทศชาติชาดก ตลอดจนข้อคติธรรมค�าสอน ส�าหรับห้อย
แขวนเป็นพุทธบูชา มีขนาดแตกต่างตามคติและความนิยม 
โดยนยิมเขยีนเป็นภาพพระพทุธเจ้าพระองค์เดยีวหรอืขนาบ
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ด้วยพระอคัรสาวก, เล่าเร่ืองพทุธประวตั ิจนกระท่ังเรือ่งราว 
อื่นๆ เช่น พระมาลัย ชาดกทศชาติ พระเวสสันดรชาดก 
พระเจดีย์จุฬามณี และข้อคติธรรมต่างๆ เพื่อการสักการะ 
ประดับ ตกแต่งและประกอบการถ่ายทอดสอนสั่ง เผยแผ่
พระศาสนาจนกระทั่งเป็นการสืบทอดและอุทิศส่วนกุศล
สร้างผลบุญ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงาน
นครศรีธรรมราช, (2553)
  การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) 
เป็นการเรียนแบบเผชิญหน้ากันในห้องเรียนปกติ และการ
เรียนแบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมเอาคุณลักษณะ
ที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนในห้องเรียนและคุณลักษณะ
ที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุกอย่างอิสระ 
(Active independent learning) ลดเวลาสอนในห้อง 
เรียน (Garnham & Kaleta, 2002) การเรียนรู้แบบผสม
ผสานสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบคุคลและศกัยภาพ
ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ท�าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น (Driscoll, 
2002) และส่งผลให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างสูงสุด (Singh, 2003) 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
เป็นวิธีการเรียนแบบหนึ่งที่นักเรียนท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก โดยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถที่แตกต่างกัน และ
มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกันและกัน ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์การเรียน หรือแม้แต่การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
(Slavin, 1987, อ้างถึงใน นัทธีรัตน์ วุฒิเจริญ, 2538: 12) 
คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่ม (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542: 34) ผลจาก
การวิจัยทั้งหลายพบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อ  
ผูเ้รยีนตรงกนัคอื นกัเรยีนมีความพยายามทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย
มากขึ้นมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น และมีสุขภาพ
จิตดีขึ้น (Johnson, Johnson, & Holubec, 1994, อ้างถึง
ใน ทิศนา แขมมณี, 2545: 101) นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับ
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนเฉลีย่ทัง้ห้องเรียน (วฒันาพร 
ระงับทุกข์, 2541: 44)

  การเรียนรู้แบบร่วมมือมีอยู่หลายเทคนิค เทคนิค 
STAD เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคหน่ึงที่มี
องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ 1) การน�าเสนอเนื้อหา 2) การ
ท�างานเป็นทีมหรือกลุ่ม 3) การทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล 
4) คะแนนพัฒนาการของสมาชิกแต่ละคน และ 5) การ
รับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม (สุวิทย์ มูลค�า 
และอรทัย มูลค�า, 2545: 170) 

ขอบเขตของการวิจัย
  ขอบเขตด้านเน้ือหา: การวิจัยรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์ เพือ่ยกระดบัคณุค่างานทศันศลิป์ กรณี
ศกึษาผลติภณัฑ์ผ้าพระบฏ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา โดย
ใช้กิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึง่มีเนือ้หาทีเ่กีย่วกับ 3.1 ทศันธาต ุ3.2 การจัดองค์ประกอบ 
3.3 การวาดภาพ 3.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3.5 การยก
ระดับคุณค่า
  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย: นกัเรยีนระดับชัน้มธัยม 
ศึกษา จ�านวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
จากโรงเรยีนมธัยมศึกษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช 3 โรงเรยีน 
คือโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา โรงเรียนปากพนัง และ
โรงเรียนร่อนพบิลูย์เกยีรติวสนุธราภิวฒัก์ โรงเรียนละ 10 คน 
เพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการยก
ระดับคุณค่างานทัศนศิลป์
  ขอบเขตด้านระยะเวลา: ด�าเนินการระหว่างปีการ
ศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2557 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

วิธีด�าเนินการวิจัย
   รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ รายละเอียดดังนี้  
  ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การยกระดับ
คุณค่างานทัศนศิลป์ ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาม ี3 ขัน้ตอน 
คือ 1.1 ศึกษาสภาพปัญหา การยกระดบัคุณค่างานทศันศิลป์ 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 1.2 ศึกษาสภาพ
ปัญหา การยกระดบัคุณค่างานทศันศิลป์ จากกการสัมภาษณ์
เชิงลึก 1.3 ศึกษาสภาพปัญหา การยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ จากการท�าแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาสภาพปัญหา การ
ยกระดบัคณุค่างานทศันศลิป์ แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
แบบสอบถาม จ�านวน 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 และสัมภาษณ์ โดย
น�าข้อค�าถามในการวิจัยขั้นตอนที่ 3 มาเป็นแนวค�าถาม
เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
  การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารน�ามาบันทกึในแบบวิเคราะห์เอกสาร เก็บข้อมลูจาก
การสัมภาษณ์ครู ถอดเทปการสัมภาษณ์ และการจดราย
ละเอยีดของข้อมลู และเกบ็ข้อมลูจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากการท�าแบบสอบถาม จ�านวน 30 คน มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.60 อยู่ในระดับมาก และวิเคราะห์เนื้อหาน�าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบของการพรรณนา 
  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา มี 3 
ขั้นตอน คือ ร่างรูปแบบจากการศึกษาสภาพปัญหาจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องของการวิจัยในระยะที่ 1 มายกร่างรูป
แบบ ประเมินความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัดทักษะการยกระดับคุณค่างานทัศน
ศิลป์ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ทดลองน�าร่องกับ
นักเรียนในโรงเรียนทีม่บีรบิทใกล้เคยีงกัน เพือ่หาประสทิธภิาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั เป็นแบบสงัเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 1 แบบประเมินความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความ
สอดคล้องของแบบวดัทกัษะการยกระดบัคณุค่างานทศันศลิป์ 
และแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความ
พึงพอใจ
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  น�าเครื่องมือท่ีผ่านการหา
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ กับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาโรงเรยีนควนเกยสทุธวิทิยา เพือ่หาประสทิธภิาพ
ของรูปแบบ โดยการทดลอง 1:1, 1:10 และการทดลอง

ภาคสนาม 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าความสอด 
คล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 
คน มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.69
  ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ เพือ่ยกระดบัคุณค่างานทศันศิลป์ 
กรณศึีกษาผลติภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
มี 2 ขั้นตอน คือ 1. แบบวัดทักษะการยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์และการขอยื่นจดสิทธิบัตร 2. ผลการสอบถาม
ความพงึพอใจของคร/ูนกัเรยีน กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ�านวน 
30 คน
  เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบวัดทักษะการยกระดับ
คุณค่างานทัศนศิลป์ จ�านวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงความใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ จ�านวน 20 ข้อ
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  น�ารูปแบบการจัดการเรียน
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ ไปทดลอง
ใช้กับกลุ ่มตัวอย่างจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ�านวน 6 แผน 12 ชั่วโมง ก่อนทดลองให้
นักเรียนท�าแบบทดสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ ก่อนหลังจาก
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ครบทุกแผนให้นักเรียนท�าแบบ
ทดสอบวัดทักษะการยกกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์หลัง
เรยีนด้วยแบบทดสอบฉบบัเดมิน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ผล
 
ผลการวิจัย
  ผลการศึกษาสภาพปัญหาการยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากการศึกษา
เอกสาร พบว่าปัญหาการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ของ
ผู้เรียน หลักสูตรการเรียนการสอนไม่มีเป้าหมายท่ีจัดเจน
ว่านกัเรยีนจบหลักสูตรแล้วสามารถน�าความรูป้ระสบการณ์
ไปประยุกต์ในชีวิตประจ�าวัน โดยมุ่งเน้นเนื้อหา ความรู้
ความจ�า มากกว่าปฏิบัติ ท�าให้นักเรียนส่วนใหญ่เรียนได้ 
ขั้นท�าตามแบบ ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความคิดของตนเอง ส่วนส่ือการจัดการเรียนรู้ 
ไม่ทันสมัย ไม่มีกิจกรรมที่ในเด็กนักเรียนได้รู้จักการยก
ระดับคุณค่าผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ครูที่ผ่านการประเมิน
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วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ พบว่า ครูสอนเนื้อหาส่วนเป็น
ใหญ่อธิบายหรือบรรยายให้ฟัง ไม่มีกิจกรรมที่เอื้อให้
นักเรียนได้น�าความรู ้ไปประยุกต์เพื่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และขาดการน�ากิจกรรมที่นักเรียนสามารถยก

ระดับคุณค่าและน�าไปพัฒนาต่อยอดได้  จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน มีผลจากการตอบแบบสอบถาม 
สภาพปัญหาการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์สรุปผลได้
ตามตาราง 1 

ตำรำง 1 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทีมีต่อสภาพปัญหาการยกระดับ คุณค่างานทัศนศิลป์

   รำยกำร  Mean          S.D.      ระดับ 

 1.  ฉันเห็นด้วยกับค�าพูดที่ว่า เห็นแต่ไม่รู้ รู้แต่ไม่ท�า ท�าแต่ไม่พัฒนา 3.90 .80 มาก
 2.  ฉันไม่เคยออกแบบเองหรือลอกเลียนแบบเลย 3.13 .43 ปานกลาง
 3.  ฉันไม่เคยโต้แย้งหรือโต้เถียงกับเพื่อนในการออกแบบ 2.67 .66 ปานกลาง
 4.  ฉันมักจะคิดเรื่องราวต่างๆ ได้ช้า ไม่ทันเพื่อนๆ และไม่กล้า
  ที่จะแสดงความคิดเห็น  3.20 .48 ปานกลาง
 5.  ฉันคิดว่าเด็กที่ชอบคิดอะไรแปลกๆ ไปจากเพื่อนๆ 4.27 .52 มาก
 6.  ฉันคิดว่าถ้ารู้จักสังเกต อ่านหนังสือมากๆ ฉันจะมีความคิด
  สร้างสรรค์ได้ดี  3.70 .83 มาก
 7.  ฉันจะท�าชิ้นงานตามแบบได้ดีกว่าชิ้นงานที่เป็นการคิดเอง 3.80 .48 มาก
 8.  ฉันอยากให้ครูใจประเมินผลการเรียนจากการปฏิบัติมากกว่า
  การท�าข้อสอบ  4.43 .72 มาก
 9.  ฉันอยากให้ครูใจกว้างเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถ
  ทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ 4.93 .36 มากสุด
 10. ฉันไม่ชอบแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวว่าจะไม่ตรงกับ
   ความคิดเห็นของผู้อื่น  3.27 .45 ปานกลาง
 11. ฉันรู้สึกเบื่อเมื่อต้องออกแบบเอง 3.60 .93 มาก
 12. ฉันไม่ชอบเมื่อครูสอนเรื่องที่ต้องให้นักเรียนมีความคิด
   สร้างสรรค์  3.47 .62 ปานกลาง
 13. ฉันอยากให้ครูสอนเรื่องที่สนุก ไม่เครียด และน่าสนใจ 
   น่าติดตาม  5.00 .00 มากที่สุด
 14. อยากให้ครูจัดกิจกรรมการสอนที่ท�าให้เด็กกล้าพูด 
   กล้าแสดงความคิดเห็น  4.80 .40 มากที่สุด
 15. ฉันไม่ชอบวิธีการสอนแบบบรรยายหรือให้อ่านเรื่องราวใน
   หนังสือเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ 4.03 .61 มาก
 16. ครูไม่ให้เด็กได้คิดนานๆ ส่วนใหญ่ครูจะตอบเอง
   เพราะกลัวไม่ทันเวลา  3.07 .98 ปานกลาง
 17. ครูมักจะบ่นเสมอว่าเด็กไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 
    ให้ออกแบบอะไรก็ท�าไม่ได้  3.00 1.17 ปานกลาง
 18. ฉันไม่เคยสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ และรู้สึกเบื่อ 
   ขาดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อต้องออกแบบชิ้นงาน 3.23 .50 ปานกลาง
 19. ฉันอยากให้การเรียนในห้องเรียนมีความสนุกสนาน
     เป็นกันเอง มีบรรยากาศที่ดีในการเรียน 4.93 .25 มากที่สุด
 20. เมื่อจะซื้ออะไรฉันจะตัดสินใจด้วยความรวดเร็วเสมอ

      ไม่ลังเล  3.10 .88 ปานกลาง  
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  จากตาราง 1 พบว่าสภาพปัญหาการยกระดบัคณุค่า
งานทัศนศิลป์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาล�าดับแรก ได้แก่ 
ฉันอยากให้ครูสอนเรื่องที่สนุก ไม่เครียด และน่าสนใจ น่า
ติดตาม (ค่าเฉลี่ย 5.00) ล�าดับรองลงมาคือฉันอยากให้ครู
ใจกว้างเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถทางความคิด
สร้างสรรค์ของเดก็ๆ และฟังเหตผุลของเด็กๆ (ค่าเฉลีย่ 4.93) 
และฉันอยากให้การเรียนในห้องเรียนมีความสนุกสนาน
เป็นกันเอง มีบรรยากาศที่ดีในการเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.93) ซึ่ง
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ฉันไม่เคยโต้แย้งหรือโต้เถียงกับ
เพื่อนในการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 2.67)  
  ผลจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาผู้วิจัยได้
น�าผลการศึกษาสภาพปัญหาในระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็นรูป

แบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบหลัก 
และ 6 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 7 องค์ประกอบหลัก 1. 
หลักการ 2. วัตถุประสงค์ 3. เนื้อหา 4. กิจกรรม 5. ระยะ
เวลา 6. สื่อ 7. การวัดและประเมินผล และ 6 องค์ประกอบ
ย่อยซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้สอนปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 2. ผู้สอนจัดแบ่งกลุ่ม
นักเรียน กลุ่มละ 4-5 คนประกอบด้วยนักเรียนที่มีความ
สามารถทางเรียนแตกต่างกัน 3. ผู้สอนชี้แจ้งเกี่ยวกับการ
สอนและควบคุมแลการสอบภายในห้องเรียนให้อยู ่ใน
ความเรียบร้อย 4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  5. พัฒนาต่อ 
ยอด 6. การขอยื่นจดสิทธิบัตร ส�าหรับองค์ประกอบที่ 4 ผู้
วจิยัได้สงัเคราะห์ขัน้ตอนการสอนของ ศภุกัษร ฟองจางวาง 
และ กอบสุข คงมนัส (2559) มาเป็นขั้นตอนของการสอน
ของ SK2D ปรากฏตามภาพ 1

9 
 

 

ฉันอยากใหครูใจกวางเปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถทางความคิดสรางสรรคของเด็กๆ และฟงเหตุผล
ของเด็กๆ (คาเฉลี่ย 4.93) และฉันอยากใหการเรียนในหองเรียนมีความสนุกสนานเปนกันเอง มีบรรยากาศ
ท่ีดีในการเรียน (คาเฉลี่ย 4.93) ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด และอยูในระดับปาน
กลาง คือ ฉันไมเคยโตแยงหรือโตเถียงกับเพื่อนในการออกแบบ (คาเฉล่ีย 2.67)   
           ผลจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงสรางสรรค เพื่อยกระดับคุณคางานทัศนศิลป 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑผาพระบฏ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาผูวิจัยไดนําผลการศึกษาสภาพปญหาในระยะที่ 1 
มาพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีท้ังหมด 7 องคประกอบหลัก และ 6 องคประกอบยอย ดังนี้ 7 
องคประกอบหลัก 1. หลักการ 2. วัตถุประสงค 3. เนื้อหา 4. กิจกรรม 5. ระยะเวลา 6. ส่ือ 7. การวัดและ
ประเมินผล และ 6 องคประกอบยอยซ่ึงประกอบดวย 1. ผูสอนปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตามรูปแบบฯ 2. ผูสอนจัดแบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4-5 คนประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถทางเรียน
แตกตางกัน3. ผูสอนชี้แจงเกี่ยวกับการสอนและควบคุมแลการสอบภายในหองเรียนใหอยูในความเรียบรอย 
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  5. พัฒนาตอยอด 6. การขอยื่นจดสิทธิบัตร สําหรับองคประกอบท่ี 4 ผูวิจัยได
สังเคราะหข้ันตอนการสอนของ ศุภักษร ฟองจางวาง และ กอบสุข คงมนัส (2559) มาเปนข้ันตอนของการ
สอนของ SK2D ปรากฏตามภาพ 1 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงสรางสรรคเพื่อยกระดับ คุณคางานทัศนศิลป 
กรณีศึกษาผลติภณัฑผาพระบฏของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.หลักการ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
2. บทบาทผู้สอน 
3. บทบาทนักเรียน 

2.วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาทัศนศิลป์ 

3. เน้ือหา 
1.การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. การสร้างสรรค์ผลงาน 
3.การยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ 

4. กิจกรรม (SK2D) 
1. ผู้สอนปฐมนิเทศรักเรียนเกี่ยวกับการเรียน
การสอนตามรูปแบบฯ 
2. ผู้สอนจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน 
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกัน 
3. ผู้สอนชี้แจ้งเกี่ยวกบัการสอนและ
ควบคุมดูแลการสอบภายในห้องเรียนให้อยู่ใน
ความเรียบร้อย 
4.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม (SK2D) 
5.พัฒนาต่อยอด 
6. การขอย่ืนจดสิทธิบัตร  5. ระยะเวลา 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

6. สื่อ 
1. ICT 
2. หนังสือเรียน 

7. การวัดและประเมินผล 
1. การทดสอบก่อนเรยีน 
2. การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
3. การสร้างผลงานกลุ่ม 
4. การสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุ่มของ
นักเรียน 
5.ประเมินผลงานก่อนเรียน (ย่อย) 
6. ประเมินผลงานหลังเรียน 

 

ภาพ 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับ คุณค่างานทัศนศิลป์กรณี  
  ศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
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  1. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
รูเ้ชิงสร้างสรรค์เพือ่ยกระดบัคณุค่างานทศันศลิป์ กรณศึีกษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า 
นักเรียนมีทักษะการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์หลังจาก
การใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ เพือ่ยกระดบั
คณุค่างานทศันศิลป์ กรณีศกึษาผลติภณัฑ์ผ้าพระบฏ สงูข้ึน
กว่าก่อนใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังตาราง 2

  อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 
2 ผลการวิจัยดังกล่าว จากการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ 
กรณศึีกษาผลติภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
พบว่า จาการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/87.62 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้ และสามารถพัฒนาทักษะการยกระดับคุณค่า
งานทัศนศิลป์ของนักเรียนได้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรูปแบบ

ตำรำง 2  การเปรยีบเทยีบทกัษะการยกระดบัคณุค่างานทศันศลิป์ของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้รปูแบบการ  
   จัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนักเรียนชั้น  
   มัธยมศึกษา

  ผลกำรทดลอง  N X  S.D. T

 ก่อนเรียน  30 13.93 2.586 
 หลังเรียน  30 24.31 2.662 24.664

t.01 df = 29 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่  ระดับ .01

¯

อภิปรายผล
  อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 
1 ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสภาพปัญหาการยก
ระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปัญหาการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา เกิดจากวิธีการสอนของครู สื่อการจัดการ
เรียนรู้ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลา
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ จะค่อยกระตุ้นให้
นักเรยีนสนใจในวชิาทีม่ผีลต่อคะแนนมากกว่า ท�าให้นกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาขาดทักษะการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ 
ที่ส�าคัญครูสอนเน้นให้เด็กปฏิบัติตามค�าสั่ง  ไม่ได้ฝึกให้เด็ก
ได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยศักยภาพตนเอง เด็กจึง
ขาดทกัษะในการแสดงออก สอดคล้องกบั ชติุมา ธรรมรกัษา, 
(2011) ครูเป็นศูนย์กลาง การศึกษาประเทศไทยมาช้านาน 
แนวปฏิบัติดังกล่าวได้วางรากฐานการเรียนแบบตามบท
เรียน หรือ การเรียนแบบจดจ�า มากกว่าเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน ข้อบกพร่องของระบบดังกล่าว 
เห็นได้จากความไม่กระตือรือร้นของผู้เรียนที่ขาดทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์ และไม่มีความคิดสร้างสรรค์  

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น รูปแบบการจัดการเรียนรู้  
ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างมีล�าดับขั้นตอน จากการสังเคราะห์
เอกสาร แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์
เนื้อหาของผ้าพระบฏ ยกร่างรูปแบบ ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการหา
ประสิทธิภาพจากการทดลองรายบุคคล ทดลองกลุ่มย่อย 
และทดลองภาคสนาม ก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศุภักษร ฟองจางวางและกอบสุข คงมนัส 
2559 องค์ประกอบของร่างรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นพื้น
ฐานด้วยภาษาจาวาสคริปต์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 แล้วจึงพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนฯ เพื่อให้
ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถน�าไปจัดการเรียนรู้
การเขียนโปรแกรมขั้น พ้ืนฐานสาหรับนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
  อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 
3 ผลการวิจัยดังกล่าว   ผลการประเมินประสิทธิผลของรูป
แบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่า
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งานทศันศลิป์ กรณศีกึษาผลติภณัฑ์ผ้าพระบฏ ของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะการยกระดับคุณค่า
งานทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 24.13 ซึ่งสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เป็นรูปแบบที่สามารถเสริมสร้างทักษะการยกระดับคุณ
งานทัศนศิลป์ ได้เป็นอย่างดีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่สร้าง
ขึ้นผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบได้รับการตรวจ
สอบแก้ไขจากอาจารย์ทีป่รกึษาดษุฎีนพินธ์ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เชงิสร้างสรรค์ เพือ่ยกระดบัคณุค่างานทศันศิลป์ 
กรณศึีกษาผลติภัณฑ์ผ้าพระบฏ  ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มี
ล�าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ เนื้อหาที่น�ามาสอน เป็นเนื้อหาของผ้าพระบฏ 
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีแฝงไว้ด้วย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ความเป็นอยู่สมัยก่อน 
สภาพธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ซึ่งเด็กได้ศึกษาแล้วท�าให้มี
ความตระหนักในคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ท�าให้มีความ
เจริญทางด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และมีความเจริญทาง 
ด้านสังคมทีดีงามการเจริญของร่างกายดีขึ้น มีจินตนาการ
สร้างสรรค์สิง่ทีด่งีาม เดก็จะมคีวามประทบัใจในงานทัศนศลิป์ 
ที่ส�าคัญช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง พุทธประวัติ จาก
เหตุผลที่กล่าวมา ท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนทางการ
ยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์สูงขึ้น และมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับ
คุณค่างานทัศนศิลป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ ของ
นักเรียนชัน้มธัยมศกึษา สอดคล้องกบั ศกัด์ิชยั เกยีรตนิาคนิทร์, 
(2542) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้าง
ทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชนโดยศึกษาใน 3 
ประเด็น คือ 1) ศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าเชิงศิลปกรรม
ของชุมชน 2) ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณค่าศิลปกรรมกับสร้างทัศคติต่อตนเองและความผูกพัน
กบัชุมชนของชาวบ้าน 3) สร้างรปูแบบความสมัพันธ์ระหว่าง
คุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความ
ผูกพันต่อชุมชน

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ข้อเสนอแนะ จากการวิจัย
  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้จัดกิจกรรมการจัดการ
เรยีนรูก้ารเสริมสร้างทกัษะการยกระดบัคุณค่างานทศันศลิป์ 
ควรมีการศึกษาสภาพปัญหา ในการยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ของผู้เรียน และทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันพัฒนาการ
ยกระดับ คุณค่างานทัศนศิลป์ของผู้เรียน ดังนี้
  ผู ้บริหารต้องเห็นคุณค่าและความส�าคัญการยก
ระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ ควรสนับสนุนให้ครู พัฒนา
ตนเอง เข้ารับการอบรมในเรื่องของการยกระดับคุณค่า
งานทัศนศิลป์ เพื่อน�ามาพัฒนาผู้เรียน  ครูต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการ
สอน ให้ปฏิบัติโดยที่นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องของการเชื่อม
โยงภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจนเกิดทักษะเสียก่อน ครูต้องมี
กิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายเด็กไม่เบื่อ เช่น ปฏิบัติกิจกรรม
บนมือถือ ครูต้องลดพฤติกรรมสนใจแต่นักเรียนเก่งต้องท�า 
ความเข้าใจกับนักเรียนที่ไม่เก่ง ว่าเขายังไม่เข้าใจตรงไหน
ภายใต้ความเช่ือที่ว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาได้เท่าเทียมกัน 
แต่ใช้เวลาไม่เท่ากัน จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออกทางผลงานทศันศลิป์มากยิง่ข้ึน ในการน�ารปูแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ไปใช้ ครูต้องศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนการ
ใช้รูปแบการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเตรียมเน้ือหาและส่ือการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ยกระดบัคณุค่างานทศันศลิป์นี ้ ครตู้องกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเห็น
ความส�าคญัว่า ทศันศลิป์ช่วยส่งเสรมิความเชือ่มัน่ในตนเอง
และสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้ การสอนโดยใช้รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์  เพือ่ยกระดบัคุณค่างานทศันศลิป์ 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าพระบฏ ครูต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการยกระดับคุณค่า 
งานทัศนศิลป์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ผ้าพระบฏ 
เพื่อส่งเสริมทักษะการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็น
มรดกทางภูมิปัญญา ให้ได้รับการพัฒนา ท�านุบ�ารุงสืบสาน 
ถ่ายทอดคุณค่า ให้คงอยู่ตลอดไป
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