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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางศิลปะ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้
ทางศิลปะมาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ และ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงาน
ศิลปะเชิงเนื้อหาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกลุ่มทดลองเป็น
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จ�ำนวนทัง้ สิน้ 47 คน แบ่งเป็นชัน้ ปีที่ 2 จ�ำนวน 24 คน ในรายวิชาประติมากรรม
เบื้องต้น ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 23 คน ในรายวิชาจิตรกรรมสีน�้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบประเมินการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาหน้าชั้นเรียน โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังฝึกการน�ำเสนอ
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ผลงานหน้าชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที
(t–test) ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนผลการประเมินการน�ำเสนอผลงาน
ศิลปะเชิงเนือ้ หาหน้าชัน้ เรียนสูงกว่าร้อยละ 80 และมีคะแนนผลประเมินการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หา
ทั้ง 12 รายการประเมิน หลังการฝึกการน�ำเสนอผลงานสูงกว่าก่อนฝึกการน�ำเสนอผลงาน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: องค์ความรู้และทฤษฎีทางศิลปะ; บูรณาการ; การน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหา
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Abstract
The purposes of the current study are to (i) investigate the learning achievement
through the use of art theory and knowledge to integrate with teaching and learning of
practical subjects and (ii) develop the process of content and concept art presentation
made by Art Education Program students, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The
research samples were 47 Art Education Program students divided into 24 second-year
students who enrolled Introduction to Sculpture course and 23 third-year students who
enrolled Watercolor Painting course. The main research instrument used for collecting
data was the evaluation form of the content and concept art presentations in the classroom.
The data were collected both before practicing and after practicing. The statistics used
for data analysis were percentage, average, standard deviation, and t-test. The study found
that the total scores of content and concept art presentations of both second-year students
and third-year students were higher than 80 percent. The aspects of total scores of content
and concept art presentations in 12 subjects before practicing and after practicing were
significantly different at the statistical level of 0.05.
Keywords: Theory of Art; Integration; Content and concept art presentation
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1. บทน�ำ
ปัจจุบันกระบวนการเรียนการสอนในวงวิชาการศิลปศึกษาในประเทศไทยทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและในระดับอุดมศึกษา ถูกขับเคลื่อนไปตามกระแสรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการศึกษาในทุกแขนงทั่วโลกตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ส่งผลให้วงวิชาการศิลปศึกษาในประเทศไทยมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างกว้างขวาง
เห็นได้จากสถาบันการศึกษาทุกระดับมีการเคลื่อนไหวจัดโครงการอบรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศึกษา การจัดโครงการสัมมนาศิลปะและศิลปศึกษาในรูปแบบการบรรยายในเชิงวิชาการ และในรูปแบบ
การปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์ผลงาน (Workshop) เพือ่ น�ำองค์ความรูต้ า่ ง ๆ มาประยุกต์ใช้รว่ มกับรูปแบบการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 กันอย่างต่อเนื่อง
โดยความส�ำคัญของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลให้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระแสรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และให้
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ทีม่ งุ่ การสอนเชิงสมรรถนะโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ดังนัน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาหรือผูเ้ รียน
มีองค์ความรู้ทางศิลปศึกษาที่รอบด้านและทันสมัย ทางหลักสูตรฯ จึงมีนโยบายให้อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนหรือท�ำวิจยั เพือ่ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็น
ในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมส�ำหรับการประกอบอาชีพครูศิลปศึกษาต่อไปในอนาคต
จากสภาพปัจจุบันของวงวิชาการศิลปศึกษา และนโยบายจากทางหลักสูตรฯ ที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาของนักศึกษา เนื่องจากผู้วิจัย
พบว่าในการเรียนการสอนรายวิชา 203321 จิตรกรรมสีน�้ำ และรายวิชา 203231 ประติมากรรมเบื้องต้น
นักศึกษายังมีปัญหาการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาเป็นอย่างมาก โดยไม่สามารถน�ำเสนอแนวความคิด
(Concept) และเนือ้ หาให้สมั พันธ์กบั ผลงานของตนได้ ซึง่ นอกจากจะไม่สามารถน�ำเสนอแนวคิดและเนือ้ หา
ได้แล้ว ยังไม่สามารถเชือ่ มโยงบริบทต่าง ๆ ในสังคม หรือเชือ่ มโยงความรูจ้ ากศาสตร์แขนงอืน่ ๆ ทีต่ นน�ำมา
เป็นแนวคิดหรือประเด็นศึกษาได้เลย ส่งผลให้ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นย้อนแย้งกับแนวความคิด
และเนื้อหาที่ผู้เรียนน�ำมาเสนอเป็นอย่างมาก ในประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะนักศึกษาในรายวิชาเรียนเท่านั้น
แต่ผวู้ จิ ยั พบว่านักศึกษาภายในหลักสูตรส่วนใหญ่มที กั ษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทีด่ ี แต่กลับไม่สามารถ
เรียบเรียงกระบวนการคิดเชิงเนือ้ หา เพือ่ น�ำเสนอผ่านผลงานสร้างสรรค์ของตนต่อคณาจารย์ เพือ่ นนักศึกษา
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้

Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University Vol. 24 No. 2 (July-December 2020)

ดังนัน้ การพัฒนาทักษะกระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาจึงเป็นโจทย์สำ� คัญ ทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่า
ต้องเร่งพัฒนาเพือ่ ให้กระบวนการเรียนการสอนภายในหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแก้ปญ
ั หา
ในประเด็นดังกล่าว มีความจ�ำเป็นต้องสร้างเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนากระบวนการน�ำเสนอเชิงเนือ้ หาของนักศึกษา
โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะ ทั้งทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และหลักศิลปวิจารณ์ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการได้มาซึ่งแนวคิด
ประเด็นของนักศึกษา อันจะน�ำไปสู่การเรียบเรียงเนื้อหา และพัฒนาน�ำไปสู่กระบวนการน�ำเสนอเชิงเนื้อหา
ทีจ่ ะสัมพันธ์กบั กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ซึง่ กระบวนการพัฒนาการสอนในเชิงบูรณาการดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวความคิดของอ�ำนาจ เย็นสบาย (2545, น. 17) ที่ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า การเรียน
การสอนศิลปะ จ�ำเป็นต้องพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ด้านการวิจารณ์
(Criticism) ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of art) และด้านศิลปะปฏิบัติ (Skill of visual art)
โดยศาสตร์ความรูท้ งั้ 4 ด้าน จะช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล เกิดความรูท้ างวิชาการ
ศิลปะ และประสบการณ์ทางสุนทรียะ เกิดความรูด้ า้ นสังคมและบริบทด้านอืน่ ๆ ควบคูไ่ ปกับความรูจ้ ากทักษะ
การปฏิบัติ โดยกระบวนการเรียนศิลปะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์แกนความรู้ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว พร้อม ๆ กับ
ควรบูรณาการให้เชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการเชือ่ มโยงศาสตร์ความรูเ้ ชิงบูรณาการจึงเป็นวิธกี ารให้ได้มาซึง่ เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการพัฒนากระบวนการได้มาซึง่ แนวคิด ประเด็น อันจะน�ำไปสูก่ ารเรียบเรียงเนือ้ หา และพัฒนาน�ำไปสู่
กระบวนการน�ำเสนอเชิงเนื้อหาที่จะสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและองค์ความรูท้ างศิลปะมาบูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชาปฏิบัติ
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหา ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ในรายวิชาจิตรกรรมสีนำ�้ และประติมากรรมเบือ้ งต้นปีการศึกษาที่ 1/2562 โดยผลสัมฤทธิ์
ที่ได้เกิดจากการใช้หลักการบูรณาการมาสร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิง
เนือ้ หาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา โดยกระบวนการเริม่ จากการน�ำเครือ่ งมือมาใช้ในการเรียนการสอน
จากนัน้ ใช้แบบประเมินการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาเพือ่ วัดผลทัง้ ก่อนและหลังเรียน เมือ่ ได้ขอ้ มูลมาแล้ว
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ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t-test (Paired sample) และวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
4.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
นักศึกษาประจ�ำหลักสูตรศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 24 คน และชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 23 คน
รวมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 47 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาจิตรกรรมสีนำ�้ และรายวิชาประติมากรรมเบือ้ งต้น
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ 1) รายละเอียดของรายวิชาจิตรกรรมสีน�้ำและรายวิชา
ประติมากรรมเบือ้ งต้น (มคอ.3) ทีต่ รวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
และ 2) แบบประเมินการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา ที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สถิติท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ การหาร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทั้งนี้โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย
และระดับความคิดเห็น ซึ่งประเมินจากค่าเฉลี่ย
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากการทดสอบความรู้แบบก่อน (Pre-test) และหลัง (Post-test)
การใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการบูรณาการองค์ความรูท้ างศิลปะและศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ พัฒนาการ
กระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หา ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2 จ�ำนวน 24 คน ในรายวิชาประติมากรรม
เบื้องต้น และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 23 คน ในรายวิชาจิตรกรรมสีน�้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดยท�ำการประเมินอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในกระบวนการน�ำเสนอให้นักศึกษาท�ำการน�ำเสนอ
ผลงานทีละคน ก�ำหนดเวลาคนละ 15 นาที ขณะที่นักศึกษาน�ำเสนอผลงานผู้วิจัยจะท�ำการประเมินผล
และสังเกตกระบวนการน�ำเสนอว่าครบทั้ง 4 ขั้นตอนหรือไม่ แล้วท�ำการบันทึกรายละเอียดกลุ่มตัวอย่าง
เป็นรายบุคคล ภายหลังเมื่อนักศึกษาน�ำเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมชั้นเรียน
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานภายในเวลา 5 นาที เมื่อครบกระบวนการผู้วิจัยจะท�ำการประเมินผลครั้งสุดท้ายแล้ว
ประเมินผลหาค่าความแตกต่าง
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5. ประโยชน์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีประโยชน์ในเชิงวิชาการ คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
การน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาจากเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ส่งผลให้นกั ศึกษาสามารถน�ำเสนอผลงาน
ศิลปะเชิงเนื้อหาได้ตรงกับผลงานศิลปะที่ตนสร้างสรรค์ได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอน
ในหลักสูตรศิลปศึกษาเชิงบูรณาการในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รายงานการวิจัย
และบทความวารสารวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานภายนอก ในการน�ำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ภายในหลักสูตรศิลปศึกษา

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางศิลปะมาบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 แสดงในรูปแบบแผนภูมิดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาทัง้ 12 รายการประเมิน
ก่อนใช้กิจกรรมและหลังใช้กิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2 (สืบศักดิ์
สิริมงคลกาล, ประเทศไทย, 2562)

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาทัง้ 12 รายการประเมิน
ก่อนใช้กิจกรรมและหลังใช้กิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 (สืบศักดิ์
สิริมงคลกาล, ประเทศไทย, 2562)
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จากแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและองค์ความรู้
ทางศิลปะมาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ ผ่านการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาทัง้ 12 รายการประเมิน ก่อนใช้กจิ กรรมและหลังใช้กจิ กรรมของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ตามล�ำดับ โดยเมื่อพิจารณาจากแผนภูมิจะเห็นว่าคะแนน
ความสามารถในการน�ำเสนอทัง้ 12 รายการ คือ 1) การอธิบายแนวคิด (Concept) มีความสัมพันธ์กบั ผลงาน
2) จุดประสงค์ความสัมพันธ์กับผลงาน 3) เนื้อหาที่น�ำเสนอมีความสัมพันธ์กับผลงาน 4) การบูรณาการ
องค์ความรูท้ างศิลปะเพือ่ ใช้ในการพัฒนาเนือ้ หาและสร้างสรรค์ผลงาน 5) การบูรณาการศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ ใช้
ในการพัฒนาเนือ้ หาและสร้างสรรค์ผลงาน 6) ผลงานมีการสะท้อนคุณภาพของการบูรณาการทัง้ องค์ความรู้
ทางศิลปะและศาสตร์อื่น ๆ เป็นอย่างดี 7) การอธิบายและน�ำเสนอกระบวนการพัฒนาผลงานในขั้นตอน
การร่างภาพผลงาน (Sketch) มีความสอดคล้องกับแนวคิด เนื้อหา และวัตถุประสงค์ 8) การอธิบายและ
น�ำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงมีความสอดคล้องกับแนวคิด เนือ้ หา และวัตถุประสงค์ 9) การอธิบาย
และการน�ำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 10) การสรุปเนือ้ หามีความสัมพันธ์
หรือสอดคล้องกับตัวผลงานอย่างสมบูรณ์ 11) การสรุปคุณค่าความงามของผลงานตามหลักองค์ประกอบศิลป์
และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ และ 12) การสรุปเนื้อหาในผลงานมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับผลงานอย่าง
สมบูรณ์ มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมทุกรายการประเมิน ซึ่งคะแนนประเมินในแต่ละข้อ
ก�ำหนดไว้ขอ้ ละ 10 คะแนน ดังนัน้ เมือ่ รวมคะแนนทัง้ 12 ข้อจะมีคะแนนเต็มทัง้ หมด 120 คะแนน โดยผูว้ จิ ยั
ได้กำ� หนดให้นกั ศึกษาควรผ่านเกณฑ์ทดสอบอย่างน้อย 96 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ขึน้ ไปจะเห็นได้วา่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมเฉลี่ย 115.57 คิดเป็นร้อยละ 96.31 ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3
มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมเฉลี่ย 113.59 คิดเป็นร้อยละ 96.31 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ
ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาทั้ง 12 ด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน
6.2 ผลการพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหา ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แสดงในรูปแบบตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย (D) ค่าที (t)
และค่าพิจารณาระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (Sig.) ก่อนใช้กจิ กรรมและหลังใช้กจิ กรรมของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2 (สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล, ประเทศไทย, 2562)
กลุ่มประชากร (n=24)
ก่อนฝึกปฏิบัติ (Pre-test)
หลังฝึกปฏิบัติ (Post-test)

X
97.34
115.57

S.D.
4.98
5.44

D
34.46

t
15.80

Sig.
0.05
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จากตารางที่ 1 เมือ่ พิจารณาพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หา ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 24 คน จากคะแนนความสามารถในการน�ำเสนอทั้ง 12 รายการประเมินในข้างต้น พบว่า
จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน นักศึกษาได้คะแนนรวมเฉลี่ยก่อนใช้กิจกรรม 97.34 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.98 ส่วนหลังการใช้กิจกรรมได้คะแนนรวมโดยเฉลี่ย 115.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.44 ดังนัน้ นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาพัฒนาขึน้ เห็นได้
จากคะแนนหลังการใช้กจิ กรรมการน�ำเสนอสูงขึน้ จากก่อนใช้กจิ กรรมการน�ำเสนอเฉลีย่ 34.46 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลต่างของคะแนนเฉลี่ย (D) ค่าที (t) และ
ค่าพิจารณาระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (Sig.) ก่อนใช้กิจกรรมและหลังใช้กิจกรรมของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 (สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล, ประเทศไทย, 2562)
กลุ่มประชากร (n=23)
ก่อนฝึกปฏิบัติ (Pre-test)
หลังฝึกปฏิบัติ (Post-test)

X
102.51
113.59

S.D.
5
3.76

D
11.08

t
9.8

Sig.
0.05

จากตารางที่ 2 เมือ่ พิจารณาพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หา ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 23 คน จากคะแนนความสามารถในการน�ำเสนอทั้ง 12 รายการประเมินในข้างต้น พบว่า
จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน นักศึกษาได้คะแนนรวมเฉลี่ยก่อนใช้กิจกรรม 102.51 คะแนน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5 ส่วนหลังการใช้กจิ กรรมได้คะแนนรวมเฉลีย่ 113.59 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.76
ดังนั้นนักศึกษามีคะแนนความสามารถในการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาพัฒนาขึ้น เห็นได้จากคะแนน
หลังการใช้กิจกรรมสูงขึ้นจากก่อนใช้กิจกรรมเฉลี่ย 11.08 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. การสรุปผลและการอภิปรายผล
7.1 ผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนโดยใช้ทฤษฎีและองค์ความรูท้ างศิลปะมาบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติ
7.1.1 นักศึกษามีคะแนนสอบวัดความรูห้ ลังใช้กจิ กรรมสูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรม กลุม่ ทดลอง
คือ นักศึกษาศิลปศึกษาทั้ง 47 คน แบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 24 คน ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 23 คน
มีคะแนนสอบวัดความรูห้ ลังใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและกิจกรรมการน�ำเสนอผลงานศิลปะ
เชิงเนือ้ หาสูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรม แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนในชัน้ เรียนทีม่ งุ่ เน้นการฝึกปฏิบตั ิ
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การพัฒนาแนวคิดและเนือ้ หาทางศิลปะผ่านรูปแบบการสอนเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือรูปแบบการสอน
แบบบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) ของทิศนา แขมมณี (2547, น. 147) ที่มีรูปแบบการสอน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน�ำเนื้อหาสาระของศาสตร์แต่ละแขนงมาเชื่อมโยงกันและจัดการความสัมพันธ์ให้เป็น
เรื่องเดียวนั้น เช่น น�ำเนื้อหาสาระของวิชาสังคมศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี มาประสานสัมพันธ์
เป็นเรื่องเดียวกัน ภายใต้หัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนเลือก จากนั้นให้ผู้เรียนท�ำการศึกษาและจัดการองค์ความรู้
ภายใต้หัวข้อดังกล่าวมาน�ำเสนอเป็นผลงานศิลปะ ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าว สามารถสร้างแนวคิด
และเนือ้ หาภายใต้บริบทใหม่ ๆ ทีเ่ กิดจากการผสมผสานองค์ความรู้ ส่งผลให้นกั ศึกษามีความชัดเจนในแนวคิด
และเนือ้ หา จนกระทัง่ สามารถน�ำเสนอแนวคิดเชือ่ มโยงกับผลงานศิลปะได้อย่างเป็นขัน้ เป็นตอนได้ และเมือ่
พิจารณาจากข้อมูลคะแนนวัดผลก่อนและหลังเรียนและกิจกรรมการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาทัง้ 5 ครัง้
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าความรูค้ วามเข้าใจในทักษะการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หา สามารถพัฒนาผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและผ่านการฝึกปฏิบัติการน�ำเสนออย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
7.1.2 นักศึกษามีคะแนนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาหลังใช้กิจกรรมสูงกว่า
ก่อนใช้กิจกรรม เป็นผลมาจากการที่นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์
จากในห้องเรียนผ่านเครื่องมือ มคอ.3 รายวิชาประติมากรรมเบื้องต้น และรายวิชาจิตรกรรมสีน�้ำ โดยใช้
วิธสี อนแบบการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ (Inquiry-based learning) ทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นจุดศูนย์กลาง ผสมผสาน
กับวิธีสอนแบบสร้างเรื่อง (Storyline method) ของทิศนา แขมมณี (2552, น. 54) ที่มีกระบวนการสอน
มุง่ เน้นการเรียนรูแ้ บบบูรณาการหรือสหวิทยาการ โดยการผสมผสานการสอนดังกล่าวมีวธิ สี อน ดังนี้ 1) ผูส้ อน
สร้างความสนใจให้นักศึกษา เริ่มจากการแสวงหาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานโดยน�ำเรื่องหรือประเด็น
ต่าง ๆ ในสังคมทีน่ กั ศึกษาสนใจมาเป็นหัวข้อหลักในกระบวนการท�ำงาน 2) ส�ำรวจและค้นหา เริม่ จากการน�ำ/
หัวข้อหลักทีส่ นใจมาก�ำหนดแนวทางการหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากสือ่ ทางเลือกทีห่ ลากหลาย ทัง้ สือ่ เอกสาร
ต�ำรา งานวิจัยต่าง ๆ สื่อออนไลน์ หรือแม้แต่การลงพื้นที่ภาคสนาม 3) การอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้
ข้อมูลครบถ้วนจึงน�ำข้อมูลต่าง ๆ มาผสมผสานเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยผู้เรียนต้องฝึกฝนการลงมือ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจและทันสมัย เมื่อได้
แนวคิดและเนื้อหาแล้วจึงลงมือปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป 4) การขยายความรู้ โดยนักศึกษา
ท�ำการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาหน้าชัน้ เรียนให้เพือ่ นร่วมชัน้ และอาจารย์ได้รบั ฟัง เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กบั เพือ่ นนักศึกษาและอาจารย์ ส�ำหรับท�ำความเข้าใจในองค์ความรูท้ ปี่ รากฏอยูภ่ ายในผลงาน
และ 5) การประเมินผล โดยในกระบวนการน�ำเสนอจะมีกระบวนการประเมินผลงานศิลปะทีผ่ นู้ ำ� เสนอสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์เชิงศิลปวิจารณ์ ร่วมกับหลักสุนทรียศาสตร์ โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฎี
การวิจารณ์ของพีระพงษ์ กุลพิศาล (2532, น. 29-66) ที่เสนอหลักการวิจารณ์ 4 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
ขัน้ พรรณนา ขัน้ วิเคราะห์รปู แบบ ขัน้ ตีความ และขัน้ ตัดสิน ร่วมกับหลักกระบวนการทางความคิดเชิงวิจารณ์
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ของสกนธ์ ภู่งามดี (2547, น. 142-144) ที่เป็นหลักการที่ช่วยเสริมหลักการวิจารณ์ให้มีความครอบคลุม
รอบด้านมากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว จะสามารถแยกประเด็นแนวคิด
เนื้อหา วัตถุประสงค์ องค์ประกอบศิลป์และคุณค่าความงามที่เหมาะสม รวมถึงค้นพบข้อปรับปรุงแก้ไข
เพือ่ น�ำไปใช้ปรับปรุงผลงานศิลปะของตนได้ นอกจากนีใ้ นกระบวนการประเมินผลในงานวิจยั นีย้ งั อาศัยหลักการ
ก�ำหนดคุณค่าความเป็นสุนทรียะของงานทัศนศิลป์ของฉลอง สุนทรนนท์ (2558, น. 74-75) ที่เสนอว่า
กระบวนการประเมินผลและตัดสินความงามของผลงาน ควรอาศัยการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม
ทัง้ บริบทเชิงปัจเจก บริบทเชิงพืน้ ที่ บริบทเชิงประวัตศิ าสตร์ และบริบทสังคมปัจจุบนั จะช่วยให้กระบวนการ
หาคุณค่าทางความงามของผลงานศิลปะมีเหตุมีผล ส่งผลให้ผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ ถูกตัดสินคุณค่าทาง
ความงามด้วยหลักการและเหตุผลที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีความงาม แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์
ชาติพนั ธุ์ คติความเชือ่ และค่านิยม จนเกิดความรูส้ ะท้อนกลับทีม่ คี ณ
ุ ค่าไปยังผูน้ ำ� เสนอ ซึง่ ผูน้ ำ� เสนอสามารถ
น�ำความรู้นั้นไปต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาผลงานต่อไปได้ ซึ่งจากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะและวิธีสอนแบบสร้างเรื่องดังกล่าว ประกอบกับการฝึกฝนการน�ำเสนอ
ผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาทัง้ 5 ครัง้ ท�ำให้นกั ศึกษาค้นพบจุดอ่อนจุดแข็งในการน�ำเสนอของตน และเมือ่ ได้ฝกึ
ปฏิบัติการน�ำเสนอบ่อยครั้งและได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ผู้สอน ส่งผลให้ทักษะการน�ำเสนอด้านต่าง ๆ
พัฒนาขึน้ เมือ่ พิจารณาผลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในการน�ำเสนอของนักศึกษาในแต่ละด้านพบความสัมพันธ์
ดังนี้
		
1) ด้านการอธิบายแนวคิด (Concept) มีความสัมพันธ์กับผลงาน มีคะแนนหลังใช้
กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรม เนือ่ งจากนักศึกษาได้รบั การฝึกฝนน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาอย่างต่อเนือ่ ง
จึงสามารถน�ำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนได้อย่างน่าสนใจและสัมพันธ์กบั ผลงานทีส่ ร้างสรรค์
เช่น นักศึกษามีแนวคิดน�ำเสนอสภาวะมลพิษทีเ่ กิดขึน้ กับสัตว์ทะเล จึงได้สร้างสรรค์ผลงานโดยจัดองค์ประกอบ
ศิลปะเป็นท้องทะเล และมีสัตว์น�้ำที่อาศัยอยู่กับล้อรถยนต์วางเป็นจุดเด่นตรงกลางของผลงาน เมื่อเข้าสู่
ขัน้ ตอนน�ำเสนอนักศึกษาจึงเล่าสถานการณ์และบริบทมลพิษทางทะเลทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั พร้อมกับเชือ่ มโยง
ไปยังแนวคิดและน�ำไปสูก่ ระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น เหตุทนี่ กั ศึกษาน�ำเสนอแนวคิดได้เป็นอย่างดี
เพราะส่วนหนึ่งมีประสบการณ์การน�ำเสนอมากขึ้น ประกอบกับได้รับข้อเสนอแนะจากกระบวนการวิพากษ์
วิจารณ์ ส่งผลให้นักศึกษามองเห็นข้อแก้ไขจึงสามารถปรับปรุงกระบวนการน�ำเสนอแนวคิดของตนให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ แตกต่างจากในช่วงก่อนใช้กจิ กรรมทีย่ งั น�ำเสนอผลงานไม่สมั พันธ์กบั ผลงาน เนือ่ งจากไม่รวู้ า่
จะเชื่อมโยงแนวคิดเพื่ออธิบายออกมาเป็นค�ำพูดให้สัมพันธ์กับผลงานได้อย่างไร
		
2) ด้านจุดประสงค์มีความสัมพันธ์กับผลงาน มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้
กิจกรรม เนื่องจากได้ฝึกกระบวนการคิดวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ในการน�ำเสนอ
ผลงานครั้งแรก นักศึกษาส่วนใหญ่ยังก�ำหนดวัตถุประสงค์ของผลงานไม่ชัดเจน เหตุเพราะไม่สามารถแยก
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วัตถุประสงค์ออกจากแนวคิดได้ ดังนั้นการน�ำเสนอจึงพูดวกไปวนมาระหว่างแนวคิดและวัตถุประสงค์ เช่น
นักศึกษาน�ำเสนอแนวคิดทางด้านการเมืองของไทย โดยมีวตั ถุประสงค์คอื เพือ่ สะท้อนให้เห็นปัญหาทางการเมือง
ของไทย จากแนวคิดและวัตถุประสงค์ดังกล่าวการวางวัตถุประสงค์ของนักศึกษามีขอบเขตที่กว้างเกินไป
และไม่แตกต่างชัดเจนจากแนวคิด ซึ่งภายหลังนักศึกษาได้รับค�ำแนะน�ำจากกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์
จึงสามารถแยกประเด็นแนวคิดออกมาเป็นวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น แนวคิดการเมืองไทย
มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการน�ำเสนอปัญหาการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นต้น
		
3) ด้านเนื้อหาที่น�ำเสนอมีความสัมพันธ์กับผลงาน มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่า
ก่อนใช้กิจกรรม เนื่องจากนักศึกษาได้ฝึกฝนการเลือกประเด็นเนื้อหา ฝึกการล�ำดับความส�ำคัญของเนื้อหา
และท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเครื่องมือ มคอ.3 จะช่วยให้นักศึกษามองสภาพสังคม
ในประเทศไทยแบบองค์รวม การเลือกเนื้อหาจะกระท�ำผ่านกระบวนการบูรณาการ จากนั้นนักศึกษาจะท�ำ
การเลือกประเด็นเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลงานจึงเกิดความสัมพันธ์กนั ระหว่างเนือ้ หา
และผลงาน ซึง่ แตกต่างจากในช่วงก่อนใช้กจิ กรรมทีน่ กั ศึกษา น�ำเสนอเนือ้ หาไม่สมั พันธ์กบั ผลงาน เนือ่ งจาก
ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกประเด็นเนื้อหาจากสังคม และขาดกระบวนการอธิบายความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาให้สัมพันธ์กับผลงาน
		
4) ด้านการบูรณาการองค์ความรูท้ างศิลปะ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาเนือ้ หาและสร้างสรรค์
ผลงาน มีคะแนนหลังใช้กจิ กรรมสูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรม เหตุเพราะนักศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ กระบวนการบูรณาการ
องค์ความรูท้ างศิลปะ จากเครือ่ งมือ มคอ.3 ซึง่ ก�ำหนดให้นกั ศึกษามีความรอบรูใ้ นองค์ความรูท้ างศิลปะอย่าง
รอบด้าน และน�ำองค์ความรู้นั้นมาบูรณาการเพื่อสร้างแนวคิด เนื้อหา และสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับ
การฝึกปฏิบัติน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และได้รับข้อแนะน�ำจากผู้ฟังและผู้สอน
ในกระบวนการวิพากษ์วจิ ารณ์ ส่งผลให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการบูรณาการองค์ความรูท้ างศิลปะ
ทัง้ องค์ประกอบศิลปะ ทฤษฎีสี ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ ซึง่ แตกต่างจากช่วงก่อนใช้กจิ กรรมทีน่ กั ศึกษาไม่สามารถ
น�ำเสนอผลงานที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะได้
		
5) ด้านการบูรณาการศาสตร์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและสร้างสรรค์ผลงาน
มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม เหตุเพราะนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากกระบวนการเรียน
การสอนภายในห้องเรียน ภายใต้เครื่องมือ มคอ.3 ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการบูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นการให้
นักศึกษามององค์ความรู้อย่างรอบด้าน โดยน�ำศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานกับแนวคิดเชิงศิลปะ แล้วน�ำมา
ประมวลเป็นแนวคิด เนื้อหา ส�ำหรับเป็นกรอบคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการข้ามศาสตร์ สามารถน�ำเสนอวิธีการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบคิดส�ำหรับน�ำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองได้ ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนใช้
กิจกรรมที่นักศึกษาไม่สามารถน�ำวิธีการบูรณาการข้ามศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับแนวคิด เนื้อหาของผลงาน
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ส่งผลให้แนวคิดและเนื้อหาที่ปรากฏบนผลงานในช่วงแรกขาดความแปลกใหม่และขาดความน่าสนใจ
เหมือนงานศิลปะทั่ว ๆ ไปที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ทางศิลปะในปัจจุบัน
		
6) ด้านผลงานมีการสะท้อนคุณภาพของการบูรณาการทั้งองค์ความรู้ทางศิลปะและ
ศาสตร์อน่ื ๆ เป็นอย่างดี โดยพบว่ามีคะแนนหลังใช้กจิ กรรมสูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรม ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็นเพราะ
นักศึกษาได้ฝึกฝนการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งองค์ความรู้ทางศิลปะ และองค์ความรู้อื่น ๆ มาผสมผสาน
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ จนเกิดแนวคิด และเนื้อหา ที่มีความแปลกใหม่หรือน่าสนใจ ดังปรากฏชัด
ในองค์ประกอบศิลปะของผลงาน ดังนั้นจึงแตกต่างกับในช่วงก่อนใช้กิจกรรมที่ผลงานศิลปะของนักศึกษา
ยังไม่ปรากฏภาพของการบูรณาการองค์ความรู้อย่างเด่นชัด เหตุเพราะนักศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ส�ำหรับเป็นกรอบคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเอง
		
7) ด้านการอธิบายและน�ำเสนอกระบวนการพัฒนาผลงานในขั้นตอนการร่างภาพ
(Sketch) มีความสอดคล้องกับแนวคิด เนื้อหา และวัตถุประสงค์ มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้
กิจกรรม ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็นเพราะนักศึกษาได้ฝกึ ฝนกระบวนการพัฒนาผลงานอย่างเป็นระบบและเป็นล�ำดับ
ขั้นตอน คือ ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ต้องท�ำการร่างภาพตามจินตนาการหรือแนวความคิด
และเนื้อหา จากนั้นจึงน�ำแบบร่างนั้นไปขยายเป็นผลงานจริง ซึ่งการฝึกฝนตามกระบวนการนี้จะช่วยพัฒนา
ให้นกั ศึกษามีการท�ำงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการน�ำเสนอจึงสามารถอธิบายกระบวนการ
พัฒนาผลงานเป็นขั้นเป็นตอน และสอดคล้องกับแนวคิด เนื้อหา และวัตถุประสงค์ได้
		
8) ด้านการอธิบายและน�ำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริง มีความสอดคล้อง
กับแนวคิด เนื้อหา และวัตถุประสงค์ มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม เหตุเพราะนักศึกษา
ได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารน�ำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ทมี่ แี นวคิด เนือ้ หา และวัตถุประสงค์สอดคล้องกันอย่างต่อเนือ่ ง
ประกอบกับได้รบั ค�ำแนะน�ำจากเพือ่ นนักศึกษาอาจารย์ผสู้ อนในกระบวนการวิพากษ์วจิ ารณ์ ส่งผลให้นกั ศึกษา
สามารถอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน และยังอธิบายครอบคลุมถึงแนวความคิด
เนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับตัวงาน ดังนั้นจึงแตกต่างกับในช่วงก่อนใช้กิจกรรมที่นักศึกษา
ยังอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ไม่ชัดเจนและอธิบายไม่เป็นขั้นเป็นตอน จึงส่งผลให้กระบวนการน�ำเสนอ
ขาดความน่าสนใจเนื่องจากกระบวนการได้มาซึ่งผลงานไม่มีการอธิบายแนวคิด เนื้อหาอย่างสัมพันธ์กับ
กระบวนการสร้างสรรค์
		
9) ด้านการอธิบายและน�ำเสนอปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
มีคะแนนหลังใช้กจิ กรรมสูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรม ผูว้ จิ ยั สังเกตว่าในการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาครัง้ แรก
นักศึกษาอาจเกิดอาการประหม่าจนไม่สามารถอธิบายปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็น
เรือ่ งส่วนตัวทีต่ นเองควรจะอธิบายในกระบวนการน�ำเสนอได้ ประกอบกับนักศึกษาบางคนยังขาดความมัน่ ใจ
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ในการน�ำเสนอ จึงท�ำให้การอธิบายปัญหาอุปสรรคไม่ตรงประเด็นเท่าใดนัก แต่เมือ่ นักศึกษาผ่านกระบวนการ
วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเพื่อนนักศึกษาและผู้สอนได้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการอธิบายปัญหาและอุปสรรคของ
การสร้างสรรค์ผลงานของเขา ท�ำให้ในการน�ำเสนอครัง้ ต่อมาจนกระทัง่ ขัน้ สุดท้าย ผูน้ ำ� เสนอจึงมีการพัฒนา
และสามารถอธิบายปัญหาและอุปสรรคได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
		
10) ด้านการสรุปเนือ้ หามีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับผลงานอย่างสมบูรณ์ มีคะแนน
หลังใช้กจิ กรรมสูงกว่าก่อนใช้กจิ กรรม เหตุเพราะนักศึกษาได้รบั การฝึกฝนการน�ำเสนออย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถสรุปเนือ้ หาได้อย่างสัมพันธ์กบั ผลงานอย่างสมบูรณ์ และข้อสรุปยังเป็นประโยชน์ตอ่ ผูน้ ำ� เสนอ
และผูฟ้ งั คือ เพือ่ นนักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึง่ ในครัง้ แรกในการน�ำเสนอนักศึกษายังขาดการสรุปเนือ้ หาของ
ผลงานที่ดี โดยมักเป็นการสรุปแบบรวบรัด เช่น ผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพสังคมเกษตรกรรม
โดยมีวตั ถุประสงค์สะท้อนความทุกข์ยากของชาวนา ซึง่ ผลงานชิน้ นีผ้ สู้ ร้างสรรค์กไ็ ด้ถา่ ยทอดออกมาตรงตาม
แนวคิด เนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การอธิบายดังกล่าวค่อนข้างรวบรัดเกินไป ขาดการอธิบายสรุปถึง
การได้มาซึ่งแนวคิด เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ คือ ความงาม ดังนั้น
ในช่วงหลังเมือ่ นักศึกษาได้รบั ค�ำแนะน�ำทีด่ ปี ระกอบกับได้ใบความรูใ้ นกระบวนการน�ำเสนอ จึงสามารถสรุปได้
อย่างน่าสนใจ พร้อมทั้งครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและผลงานอย่างสมบูรณ์
		
11) ด้านการสรุปคุณค่าความงามของผลงานตามหลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์ มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเพราะนักศึกษาได้เรียนรู้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และผ่านเครื่องมือ
มคอ.3 ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดองค์ประกอบศิลป์ และกระบวนการตัดสิน
ความงามมากขึ้น โดยในการน�ำเสนอผลงานครั้งแรกผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักศึกษายังไม่สามารถน�ำทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์มาใช้ในการตัดสินความงามได้ดมี ากนัก อาจเพราะเป็นครัง้ แรกทีต่ อ้ งน�ำทฤษฎีสนุ ทรียศาสตร์
มาอธิบายหน้าชั้นเรียน อีกทั้งยังขาดความมั่นใจ หรือมีอาการประหม่า ส่งผลให้น�ำทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
มาใช้ได้ไม่เต็มที่ การตัดสินความงามในงานศิลปะจึงยังไม่ชัดเจนในหลักการและเหตุผลมากนัก แต่หลังจาก
ได้นำ� เสนออย่างต่อเนือ่ งพร้อมกับได้รบั ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ รวมถึงการใช้ใบงานช่วยให้ความรู้ ส่งผลให้นกั ศึกษา
จดจ�ำทฤษฎีสุนทรียศาสตร์และน�ำมาใช้ในการตัดสินความงามได้ดีขึ้น จึงท�ำให้ในการน�ำเสนอผลงานศิลปะ
เชิงเนือ้ หาครัง้ สุดท้ายนักศึกษาท�ำการสรุปคุณค่าความงามของผลงานตามหลักองค์ประกอบศิลป์และทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
		
12) ด้านการสรุปผลงานมีการอ้างถึงความก้าวหน้า พัฒนาการ และศักยภาพในการ
สร้างสรรค์ มีคะแนนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรม เหตุเพราะนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการน�ำเสนอมากขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนผ่านเครื่องมือ มคอ. 3 และจาก

Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University Vol. 24 No. 2 (July-December 2020)

การน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 ครั้ง ซึ่งในครั้งแรกนักศึกษายังไม่สามารถอธิบาย
ความก้าวหน้า พัฒนาการและศักยภาพของตนผ่านงานสร้างสรรค์ของตนได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควร
อธิบายได้ เนือ่ งจากนักศึกษายังไม่เข้าใจกระบวนการอธิบายเชิงพัฒนาการ โดยภายหลังเมือ่ ท�ำการน�ำเสนอ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับค�ำแนะน�ำจากกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์จึงส่งผลให้นักศึกษาสามารถอธิบาย
ความก้าวหน้า พัฒนาการของตนและรู้ถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนดียิ่งขึ้น
7.2 ผลการพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมือ่ พิจารณาผลการพัฒนากระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หา จากคะแนนการน�ำเสนอ
ผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาทัง้ 12 ด้าน ทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้ นับเป็นผลมาจากการใช้เครือ่ งมือ มคอ.3 ในรายวิชาจิตรกรรม
สีน�้ำ และในรายวิชาประติมากรรมเบื้องต้น ตลอดจนเครื่องมือการวัดและประเมินผลการน�ำเสนอผลงาน
ศิลปะเชิงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ
ในหลักการบูรณาการข้ามศาสตร์ซึ่งเป็นหลักการที่น�ำมาสู่การพัฒนาแนวคิดและเนื้อหาในบริบทใหม่ ๆ
อีกทั้งยังช่วยพัฒนาตนเองขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งองค์ความรู้ทางศิลปะที่เพิ่มขึ้น กระบวนการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ การพูดน�ำเสนอ ภาษา รวมถึงบุคลิกท่าทางที่ดีขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการน�ำเสนอจึงพบว่า
นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี มีผลสัมฤทธิ์ในการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนื้อหาที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สักรินทร์ อินทรวงค์ และคณะ (2553, น. ก) ได้ทำ� การศึกษาการพัฒนาทักษะการน�ำเสนอผลงานของนักศึกษา
ศิลปศึกษาโดยเน้นการฝึกพูดหน้าชั้นเรียน โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
น�ำเสนอผลงานศิลปะของนักศึกษาโปรแกรมศิลปศึกษา 2) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในการพูด
ในที่ชุมชน และ 3) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิทธินนั ท์ รุง่ ทวีทรัพย์ (2561, น. 277) ได้ศกึ ษาการพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์
เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่าส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เปรียบเทียบสุนทรียะ และการ
ประเมินค่าก่อนและหลังเรียน โดยใช้กจิ กรรมศิลปวิจารณ์เพือ่ ส่งเสริมสุนทรียะ และการประเมินค่า ส�ำหรับ
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยน�ำไปใช้
8.1.1 กระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หา เป็นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งมือ มคอ.3
เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการข้ามศาสตร์ อันจะได้มาซึ่งแนวคิดและ
เนื้อหาในบริบทใหม่ ๆ ส�ำหรับเป็นกรอบคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป
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8.1.2 กระบวนการสอนและเครื่องมือในงานวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการ
กระบวนการน�ำเสนอผลงานศิลปะเชิงเนือ้ หาในรายวิชาปฏิบตั ใิ นหลักสูตรศิลปศึกษาและหลักสูตรศิลปกรรม
ได้เป็นอย่างดี
8.2 ข้อเสนอในงานวิจัยครั้งต่อไป
ควรน�ำสื่อเทคโนโลยีออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นมาใช้ร่วมกับเครื่องมือวิจัย เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการข้ามศาสตร์ในรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครูศลิ ปศึกษาในการน�ำองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้เพือ่ ตนเองและน�ำไปพัฒนา
ชุมชนของตนต่อไป
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