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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

พิภัช ญาติสมบูรณ์ : การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครู
ประจ าการ (PROPOSED GUIDELINES TO DEVELOP ART EDUCATION TEACHING ABILITY OF 
IN-SERVICE TEACHERS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ {, 172 หน้า. 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศึกษาทั้งที่จบและไม่จบศิลปศึกษา 2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา
ส าหรับครูประจ าการ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลจากครูศิลปศึกษาสังกัด สพฐ 379 คน และผู้เช่ียวชาญ
ทางการพัฒนาครูศิลปะ จ านวน 34 คน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและความต้องการในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ปัจจุบันครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษายังคงต้องการได้รับการพัฒนาด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติรวมถึงด้านการสอน
ศิลปศึกษาไปพร้อมๆกัน เพื่อสร้างและก าหนดวิธีการสอนศิลปะให้เหมาะสมกับเนื้อหา น าความรู้และเทคนิควิธีการ
ทางศิลปะไปต่อยอดในช้ันเรียน สอดแทรกการพัฒนาการใช้สื่อ และการสร้างวิธีการประเมินผลทางศิลปะตามสภาพ
จริง ควบคู่กับการฝึกวิจารณ์ผลงานศิลปะ การจัดห้องปฏิบัติการทางศิลปะที่เหมาะสม 2) แนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา  ประกอบด้วย 1) ด้านการเตรียมการ ควรเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง โดยแบ่งครูออกเป็นครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษา ก าหนดกิจกรรมและวิธีถ่ายทอดทั้งทฤษฎี
และทักษะศิลปะไปพร้อมกัน 2) ด้านการด าเนินการ ประเมินพ้ืนฐานความรู้ พร้อมกับบรรยายและสาธิต เปิดโอกาส
ให้ครูลงมือปฏิบัติทุกข้ันตอนพร้อมกับการช้ีแนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง ภายใต้การฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียน สถานท่ีที่ใช้
จึงเป็นท้ังห้องอบรม หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์และโรงเรียน สอดแทรกการประเมินคุณค่าความงามในผลงาน และกระตุ้น
ความสนใจของครูด้วยเทคนิคความช านาญทางศิลปะจากวิทยากร  เช่น ศิลปิน นักออกแบบ และอาจารย์
มหาวิทยาลัย 3) ด้านระยะเวลาและการติดตามผล ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา คือ 1 สัปดาห์ขึ้นไปในช่วงเปิดและ
ปิดภาคเรียน เพื่อให้ครูได้ฝึกฝนทักษะศิลปะอย่างเต็มที่ หลังจากเข้ารับการพัฒนา เพื่อนร่วมงานและวิทยากรร่วม
ติดตามผลเป็นระยะ ในรูปของการสะท้อนความเห็นและวัดจากผลสัมฤทธ์ิในช้ันเรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

          1) ควรพัฒนาต่อยอดเป็นคู่มือส าหรับการพัฒนาฯให้ครอบคลุมครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษาได้
ใช้ร่วมกัน 

          2) การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการ  
อาจมีการทดสอบประสิทธิภาพของแนวทาง อาจอยู่ในรูปแบบการจัดอบรมจริงหรือการท าบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับ
ประกอบการพัฒนาในสาระต่างๆของศิลปศึกษา  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 
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PIPATCH YADSOMBOON: PROPOSED GUIDELINES TO DEVELOP ART EDUCATION TEACHING 
ABILITY OF IN-SERVICE TEACHERS. ADVISOR: ASST. PROF. APICHART PHOLPRASERT, Ph.D. {, 172 
pp. 

      

The objectives of the study were 1) To study conditions and needs of the development of art 
teaching. 2) To propose the development of art teaching for in-service teachers. The participants were 
art teachers under OBEC 379 people and 34 development specialist arts teachers. The research 
instrument was a five–rating–scale questionnaire and the data were analyzed using by percentage, mean, 
standard deviation, independent samples t-test, and ANOVA 

The results if this study showed that 1) for status and demand for the development of art 
education teaching ability, teachers graduated with and without art education still need the theoretical 
and practical development as well as art education teaching skills simultaneously in order to create and 
determine the methods of art teaching that meet the content, extend art knowledge and techniques 
into the classroom, interfering the media development, creating methods of art evaluation based on real 
situation, along with process of art criticism practice, and properly preparing art studio. 2)  for the 
guidelines for developing art education anility consisted of 1) for preparation, teachers should be given 
an opportunity to evaluate the real demand by dividing teachers into those graduated with and without 
art education field.   Activities and methods of conveying, both theoretically and practically, should be 
determined. 2) in implementation, knowledge should be evaluated. Lecture and demonstration should 
be offered so that teachers could take action in each step. Counseling and Mentoring should be 
provided in real school environment. The location used was conference room, art 
galleries, museums and schools. The work should be valued and evaluated. Teachers should be 
stimulated with art specialization from experts such as artists, designers, and university instructors. 3)  in 
duration and follow-up, the duration spent for development was one week during opening and closing 
the semester so that teachers could fully practice art skills. After participating in developing, co-
workers  and co-experts could make follow-up characterized by trust reflection and measurement by 
classroom achievement.  

Suggestions for further research  

1) The manual for developing comprehensively should be extended. 

2) Presentation of development of art education teaching ability of in-service teachers 
should bargained. The guidelines may be tested to efficiency in terms of real training program, or lesson 
for developing content of each at education.  
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ  

รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ซึ่งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ได้
เสียสละเวลามาในการให้ความกรุณาช่วยเหลือ แนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจน
ให้ข้อคิดต่างๆในการวิจัย รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ที่กรุณาให้
ค าปรึกษาและให้เกียรติมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคุณครูณัฐธิดา ภู่จีบ ที่คอย
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าตลอดทุกกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่าน ครูผู้สอนศิลปศึกษา 379 
ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 34 ท่าน ที่กรุณา
เสียสละเวลาให้ความร่วมมือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และตอบแบบสอบถามทั้ง 3 
รอบ เป็นอย่างยิ่ง 

  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ ได้อบรม สั่งสอน และ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์แก่ผู้วิจัย ตลอดการศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

  สุดท้าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อชูชาติ คุณแม่เจือจันทน์ 
พ่ีต่าย และหลานๆ ญาติพ่ีน้องตระกูลญาติสมบูรณ์ ที่ให้ความรัก ให้ก าลังใจและการสนับสนุนแก่
ผู้วิจัยมาเป็นอย่างดี ลูกอยากจะบอกถึงความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นและขอมอบความส าเร็จในครั้งนี้
ให้แก่พ่อและแม่อันเป็นที่รักยิ่งที่สุดในชีวิต 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความสมดุลที่ยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุน
ของประเทศที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ตัวบุคคลให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสังคมไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดวิจารณญาณ รู้จักแยะแยะว่าอะไร
เหมาะสมเป็นเบื้องต้น ตามมาด้วยการคิดอะไรใหม่ๆ มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของสังคม สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมั่นใจ และพร้อมรับใช้สังคมด้วยการมีคุณธรรม
จริยธรรม ดังนั้นคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห์ แสวงหา
ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยค านึงถึงสังคมที่ตนอยู่ แต่ความเป็นจริงแล้ว
ผู้เรียนในปัจจุบันยังคงมีลักษณะเป็นผู้รับ ขาดทักษะการวิเคราะห์ ขาดการคิดอย่างสร้างสรรค์ ขาด
การอุทิศและเห็นแก่สังคมที่ตนอาศัยอยู่ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2557) ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันได้มีการบรรจุสาระต่างๆลงในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะเหล่านั้น โดยที่สาระวิชาทาง
ศิลปศึกษาได้ถูกให้ความส าคัญ ในแง่ของวิชาที่เข้าไปร่วมพัฒนาลักษณะนิสัย ความคิด และทักษะ
ทางศิลปะผ่านกิจกรรมในบทเรียน ด้วยความที่ศิลปศึกษามีความเกี่ยวข้องกับความงาม อารมณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน ดังนั้นศิลปศึกษาจึงเข้ามา
เติมเต็มและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพของครูศิลปศึกษา ครูศิลปศึกษาในที่นี้ คือ ครูประจ าการที่ปฏิบัติการสอนรายวิชา
ศิลปศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้ รับมอบหมาย  บทบาทของครูผู้สอนจึงอยู่ที่การ
อ านวยการเรียนรู้ คอยกระตุ้นรับผิดชอบและวินิจฉัยผู้เรียน อีกทั้งครูยังต้องเป็นนักจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนให้มากที่สุด (ยนต์ ชุ่มจิต, 2550 และ วิชัย วงศ์ใหญ่, 2540) ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
ครูถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ แต่จากผลการวิจัยของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552) พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพ 
ครูส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบบรรยายโดยที่มักจะใช้การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ไม่นิยมใช้สื่อการ
สอนและนวัตกรรมใหม่ๆ เนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
สาเหตุมาจาก 1) ครูผู้สอนไม่ได้จบการศึกษาในวิชาเอกโดยตรง สาเหตุมาจากมีครูที่จบวิชาเอกไม่
เพียงพอต่อและขาดความสมดุล ส่งผลให้พัฒนาผู้เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  
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2) ครูมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สาเหตุก็มาจากการสอนไม่ตรงกับวิชาเอก 
ขาดทักษะในการสอนและไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอน และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการ
พัฒนาอบรมครูยังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครู จากปัญหาที่กล่าวมานั้น สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะที่ปรากฏในงานวิจัยของ บุญเสริม วัฒนกิจ (2551 : 90-91) พบว่า ข้อเสนอแนะของ
ครูผู้สอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ว่าครูทั้งสองระดับมีความต้องการใน
การพัฒนาทางวิชาการในทุกๆด้าน ทั้งแนวการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อีกทั้งยัง
เสนอแนะให้มีการอบรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และเทคนิควิธีการใหม่ๆแก่ครูผู้สอน 
 จากปัญหาและความต้องการข้างต้น น ามาสู่กระบวนการหรือวิธีการแก้ไขและพัฒนาส าหรับ
ครูศิลปศึกษา จากการศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรครูของ แมคบีธ ระบุไว้ว่าวิธีการพัฒนาครูนั้นมีอยู่
หลากหลายวิธี เช่น การชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) การฝึกอบรม 
(Training) การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Training) และการพัฒนาครูด้วย
คูปองวิชาการ (Voucher Management System)  (McBeath, 1997 : 212 อ้างถึงใน ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 82-83) 
 ตลอดระยะเวลาเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะพัฒนาครูประจ าการด้วย
วิธีที่หลากหลาย เช่น การชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) การฝึกอบรม 
(Training) ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การพัฒนาครูด้วยระบบการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง(Coaching and Mentoring) 
เป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างาน กระบวนการนี้เน้นการให้ค าแนะน า การให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ให้แก่ 
ผู้เริ่มงาน และผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้สามารถน าวิธีการใหม่ๆมาปรับปรุงการท างานของตน อีกทั้งยัง
มุ่งเน้นแก้ปัญหาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ด้วยการช่วยเหลือจากผู้ที่สอนงาน ภายใต้บรรยากาศความ
ไว้วางใจ การยอมรับ และการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ (Gornall and Burn, 2013 :16) 
 ตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ 2556 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ) ได้
จัดให้มีโครงการพัฒนาครูที่เน้นความเข้มแข็งของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่
หลากหลาย ด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง และให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ซ่ึงแต่ละเขตพ้ืนท่ีได้ประสานกับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพ่ือเป็นคู่ร่วมพัฒนา เพ่ือ
ส่งเสริมจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู ให้เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ และการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถด้านการรู้หนังสือ (Literacy) ด้านตัวเลข (Numeracy) ด้านการใช้เหตุผล 
(Reasoning Ability) รวมทั้งการพัฒนาทักษะ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างประเด็นค าถาม 2) การ
สืบค้นความรู้ 3) การสรุปองค์ความรู้ 4) การสื่อสารและการน าเสนอ และ 5) การบริการสังคมและจิต
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สาธารณะ ควบคู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ การพัฒนาเน้นการใช้ฐานโรงเรียนเป็น
หลักแก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นโครงการระยะเวลา 4 เดือน กิจกรรมส าคัญ
ของโครงการ ได้แก่ การศึกษาคู่มือ การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับการชี้แนะ และการเป็นพ่ี
เลี้ยงในพ้ืนที่ การเข้าร่วมรับการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงทางไกลผ่านเว็บไซด์  และการประชุมแบบ 
Symposiumในเขตพ้ืนที่ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556) 
 จากโครงการที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของวิธีการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
คือ เป็นวิธีการสอนและการชี้แนะส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในเรื่องของการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการรู้หนังสือ (Literacy) ด้านตัวเลข (Numeracy) ด้าน
การใช้เหตุผล (Reasoning Ability) รวมทั้งการพัฒนาทักษะ 5 ขั้นตอน ข้อดีของโครงการนี้คือการลง
ไปช่วยเหลือดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดแบบพ่ีแบบน้องจากเพ่ือนครูที่จับคู่กัน และจากอาจารย์
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้สอนและผู้รับการสอน ระยะเวลากระชับ 
ด้วยการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน มีระบบการติดตามดูแลอยู่ เป็นระยะด้วยการประชุมย่อย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สอบถามความคืบหน้า แก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกันว่าเกิดผลอย่างไร ส่วน
ข้อด้อยของโครงการส าหรับการพัฒนาครูศิลปศึกษา คือ การชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) เป็นการพัฒนาทักษะโดยภาพรวม ไม่เจาะจงลงในด้านศิลปศึกษาโดยตรง และมี
การเชื่อมโยง เพียงแต่ไม่ได้เน้นพัฒนาการสอนรายกลุ่มสาระ ซึ่งมีความละเอียดของเนื้อหาและวิธีการ
ที่เฉพาะมาก 
 อีกหนึ่งวิธีที่เป็นการพัฒนาครูในประเทศไทย คือ การฝึกอบรม (Training) ซึ่งในแง่ของ
การศึกษาจึงอยู่ในรูปแบบของการฝึกอบรมครูประจ าการ เป็นกระบวนการที่จะเพ่ิมพูนทักษะ
มาตรฐานทางด้านการสอน การจัดการเรียนรู้ในระดับต่างๆในโรงเรียน โดยมีเป้ าหมาย คือ 1) เพ่ือ
เตรียมผู้เข้ารับการอบรม นั่นก็คือ ครู ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ส าหรับการเตรียมการสอน เพ่ือการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายให้บรรลุผลส าเร็จ 2) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการ ประสานงานกับ
เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว และผู้บังคับบัญชาในที่นี้จะถูกอบรมเรื่องการออกแบบ และพัฒนาเกี่ยวกับ
หลักสูตรการอบรมครูประจ าการ โดยที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นรวมถึง
ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับคนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน อีกด้วย (Unesco, 1980)
 ตัวอย่างเช่น ในปี 2555 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มีการจัดโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการสอนและการประเมินผลที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการอบรมและเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการสอนและประเมินผลที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยพัฒนาสมรรถนะการคิด การแก้ปัญหาและการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร่วมพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับครู ให้ผู้เรียน
สามารถค้นพบและเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่ส าคัญได้ตามศักยภาพ  เป็นโครงการอบรมเชิง
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ปฏิบัติการและทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน และเป็นการน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ได้ผล 
เพ่ือเป็นการขยายผลการพัฒนาแก่ครู เป็นเวทีที่ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
เกิดเป็นเครือข่ายของการเรียนรู้อีกด้วย การอบรมจัดขึ้นส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
การให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา 
 ต่อมาปี 2556 โครงการของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาครู 
"Arts Education ” เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะทางศิลปะแก่ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับทักษะทาง
ศิลปะเบื้องต้น  ได้แก่ ทักษะสีไม้ ทักษะสีน้ า ทักษะวาดเส้น ทักษะการวิจารณ์งานศิลปะ ที่จะน าไป
ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนของครู และการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ระยะเวลา 3 วัน 
เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์เกิดความรู้และทักษะในการท างานศิลปะ เกิดความเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน 
 จากทั้งสองโครงการที่กล่าวมานี้ ชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อด้อยของโครงการจัดฝึกอบรม 
(Training) ส าหรับครูประจ าการ ข้อดีของโครงการนี้คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลการปฏิบัติงานที่ดี เกิดภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับครู ได้ทดลอง
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการท างานงานศิลปะ เพ่ือน าไปต่อยอดถึงเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ส่วน
ข้อด้อยของโครงการคือ ถึงแม้ว่าบางโครงการจะเป็นโครงการที่พัฒนาครูศิลปศึกษาแทรกอยู่ แต่ก็ยัง
ไม่ใช่โครงการที่พัฒนาศิลปศึกษาโดยตรง ซึ่งศิลปศึกษาเป็นวิชาที่มีเนื้อหาและวิธีการที่เฉพาะ ขาด
ระบบการติดตามผลที่ยั่งยืน ด้วยระยะเวลาที่จ ากัดอาจไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจในเนื้อหาทาง
ศิลปศึกษาและทักษะปฏิบัติ รวมถึงการมองเห็นภาพและผลของการน าไปใช้ 
 จากรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ายังเป็นกระบวนการพัฒนาที่ยังไม่เกิดความยั่งยืน ขาด
ระบบการติดตามผล ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ตลอดจนแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการ ในลักษณะเจาะจงที่เป็นรายวิชาศิลปศึกษา เป็นรูปแบบการพัฒนา
ครูให้เกิดผลแบบยั่งยืนและต่อเนื่อง ส่งผลไปยังคุณภาพของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้กรอบ
แนวคิดทางการสอนศิลปศึกษากับกรอบแนวคิดทางการพัฒนาครู เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษาของครูประจ าการ 

2. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครู
ประจ าการ  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถทางด้านการสอนศิลปศึกษาส าหรับครู
ประจ าการ ด้วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสอบถามครูประจ าการ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการพัฒนาครู และผู้เชี่ยวชาญทางการสอนศิลปศึกษา 
 
ค าจ ากัดความในการวิจัย 

 ครูประจ าการ หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ตามโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ หรือ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ (ยนต์ ชุ่มจิต 2550 : 16) 
 ครูประจ าการที่สอนศิลปศึกษา หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนทางศิลปศึกษาอยู่ตามโรงเรียน
หรือสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาทั่ว
ประเทศ จ านวน 42 เขตพ้ืนที ่
 การพัฒนาความสามารถของครู หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
 ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา หมายถึง ความรู้ความช านาญในการจัดการเรียนการ
สอนที่ประกอบไปด้วย ศิลปวิจารณ์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์โดยบูรณาการให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนตามธรรมชาติของวิชา ตามโครงสร้างการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ด้านการเตรียมการพัฒนา ประกอบไปด้วย 
  1.1 การส ารวจความต้องการในการพัฒนา  
  1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
  1.3 การก าหนดเนื้อหา    
  1.4 วิธีการและรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนา 
  1.5 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา  
  1.6 การเลือกสถานที่ท่ีใช้ในการพัฒนา 
  1.7 การเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา         
 2. ด้านการด าเนินการพัฒนา 
 3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผลการพัฒนา ประกอบไปด้วย 
  3.1 การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา   
  3.2 การติดตามผลการพัฒนา  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษาของครูประจ าการทั้งที่จบและไม่จบศิลปศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาในอนาคต 

2. แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการ ที่สามารถ
น ามาเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจในการจัดการพัฒนา 
 
  



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ มีดังนี ้
 1. ขอบข่ายเก่ียวกับครูประจ าการทางศิลปศึกษา 
  1.1 ความหมายของครูประจ าการ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูศิลปศึกษา 
  1.3 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 2. การพัฒนาบุคลากรครู 
  2.1 ความหมายของการพัฒนา 
  2.2 ความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรครู 
  2.3 โครงสร้างของการพัฒนา 
  2.4 ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรครู 
  2.5 การพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทย 
 3. รูปแบบและวิธีในการพัฒนาครู  
  3.1 การพัฒนาครูด้วยระบบการฝึกอบรม (Training) 
   3.1.1 ความส าคัญของการฝึกอบรม 
   3.1.2 ขั้นตอนการวางแผนการฝึกอบรม 
   3.1.4 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
  3.2 การพัฒนาครูด้วยวิธีการชี้แนะ (Coaching) 
   3.2.1 ความส าคัญของวิธีการชี้แนะ 
   3.2.2 ระดับของการชี้แนะ 
   3.2.3 ขั้นตอนและวิธีการชี้แนะ 
   3.2.4 เทคนิคการพัฒนาครูด้วยระบบการชี้แนะ 
   3.2.5 การติดตามผลการชี้แนะ 
   3.2.6 ประโยชน์ของวิธีการชี้แนะ 
  3.3 การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาการ (Voucher Management System) 
   3.3.1 ความส าคัญของการพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาการ 
   3.3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานระบบคูปองวิชาการ 
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   3.3.3 ประโยชน์ของระบบคูปองวิชาการ 
  3.4 การพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Training : SBT) 
   3.4.1 ความหมายของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   3.4.2 ความส าคัญของการพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 
   3.4.3 องค์ประกอบของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
   3.4.4 ประโยชน์ของการพัฒนาครูด้วยวิธีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 
   3.4.5 ขั้นตอนการพัฒนาครูด้วยระบบการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  3.5 การนิเทศการศึกษา 
   3.5.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
   3.5.2 ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 
   3.5.3 ลักษณะของศึกษานิเทศก์ 
   3.5.4 ผู้ที่มีหน้าที่นิเทศการศึกษา 
  3.6 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management, KM) 
   3.6.1 ปัจจัยที่ท าให้ KM ประสพความส าเร็จในองค์กร 
   3.6.2 การจัดการความรู้ในวงการการศึกษา 
 4. แนวคิดเรื่องศิลปศึกษา 
  4.1 ศิลปศึกษา 
  4.2 คุณค่าของศิลปศึกษา 
  4.3 ธรรมชาติและเนื้อหาวิชาศิลปศึกษา 
  4.4 การเรียนการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  4.5 ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาตามแนว DBAE 
  4.6 วิธีการสอนศิลปศึกษา 
  4.7 ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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1. ขอบข่ายเกี่ยวกับครูประจ าการทางศิลปศึกษา 

 ครูถือเป็นกลไกลที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของเด็กและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อุทิศตน
เพ่ือสังคม บทบาทที่ได้รับนอกจากการเป็นครู ยังถือเป็นเหมือนผู้ปกครอง การที่คนจะเข้ามาเป็นครู
ได้นั้น ต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างหนัก รับภาระในการสอนอย่างหนัก ต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ให้
ตนเองอยู่เสมอ เพ่ือมาสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และต้องท าการประเมินและตรวจสอบผล
การเรียนอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความเจริญงอกงามต่อศิษย์อย่างต่อเนื่อง (ยนต์ ชุ่มจิต, 2550) 
 1.1 ความหมายของครูประจ าการ ซึ่งยนต์ ชุ่มจิต (2550 ) ได้ให้ความหมายของค าว่า ครู
ประจ าการ ไว้ว่าครูประจ าโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ตามโรงเรียน บทบาทจึงอยู่ที่การสอน
และการควบคุมดูแลศิษย์ บทบาทและหน้าที่ของครู จากการศึกษาของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2540)  ได้
อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของครูว่า บทบาท หมายถึง การท าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ และหน้าที่ จึงหมายถึง 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย บทบาทของผู้สอน จึงเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ ที่ต้องกระตุ้น 
รับผิดชอบ วินิจฉัยผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียนรู้ ในส่วนของบทบาทของครูศิลปศึกษา พีระพงษ์ 
กุลพิศาล (2546 : 142-147) ได้กล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญของครูศิลปศึกษาว่า ครูศิลปศึกษามีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากครูวิชาอ่ืน ตลอดจนบุคลิกภาพและทัศนคติต่างๆที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง 
บทบาทครูศิลปศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ได้แก่ เป็นคนที่มีลักษณะการสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่ง
ใหม่ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม มีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมทางศิลปะ รวบรวมและสะสมสื่อที่
เกี่ยวกับศิลปะ มีไหวพริบในการแยกแยะหาจุดเด่นในผลงานของเด็ก ท าตัวให้เป็นคนที่ร่าเริง แจ่มใจ 
และรับฟังความคิดเห็นบุคคลอื่น จัดสรรเวลา ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูศิลปศึกษา จากการศึกษาของ ก าจร สุนพงษ์ศรี 
(2530 : 19–23) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูศิลปศึกษา ว่าครูควรจะต้องมีความรู้ใน
วิชาที่ตนสอน มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการน าไปใช้ และความสามารถ
ในการปฏิบัติดีมีจริยธรรม สอดคล้องกับนิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2549 : 75-91) ที่กล่าวว่า ครู
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่กับคุณธรรม ลักษณะประจ าตัวครู หรือคุณธรรมที่ครูศิลปศึกษาควรจะมี ได้แก่ 
ลักษณะที่ดีทางกาย แต่งกายสุภาพ น่ามอง ลักษณะที่ดีทางวาจา พูดจาสุภาพ ใช้ถ้อยค าที่ชวนฟัง 
และลักษณะที่ดีทางใจ มีจิตใจที่รักและปรารถนาดีต่อศิษย์   
 จากลักษณะที่พึงประสงค์ของครูศิลปศึกษา ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณลักษณะเฉพาะของความเป็น
ครูศิลปศึกษา มักจะผูกติดกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นตัวก าหนดให้ครูแสดงลักษณะของตน
ออกมา ในทางเดียวกันก็เป็นข้อก าหนด หรือเกณฑ์ปฎิบัติและถือปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้อยู่ในกรอบ
ของวิชาชีพ และง่ายต่อการควบคุมดูแล  
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1.3 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา (2539) ได้ก าหนดเกณฑ์ เพ่ือให้ครูได้ยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
 
2. การพัฒนาบุคลากรครู 

 การพัฒนาครูประจ าการ ครูประจ าการจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการท างาน วัตถุประสงค์เพ่ือเอ้ือต่อ
การด าเนินงานของบุคคลและหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่น หลักสูตร
การสอน วิธีการพัฒนาวิชาชีพใหม่ๆ 
 2.1 ความหมายของการพัฒนา พยอม วงศ์สารศรี (2544 : 146) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาไว้ว่า เป็นการท าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพ การที่จะบรรลุในผลการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมี
การวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆให้บุคลากรใหม่และบุคลากรที่มีอยู่เดิมที่ต้องได้รับการพัฒนา สอดคล้อง
กับ พนัส หันนาคินทร์ (2524 : 87-88) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรครู ว่าเป็นการจัดหาทาง
ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนของตน ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้หรือการปฏิบัติงานก็ตาม กิจกรรมต่างๆที่
ส่งเสริมให้ครูที่ก าลังท างานอยู่นั้นเกิดความเจริญก้าวหน้า เรียกว่าเป็นการให้การศึกษาแก่ครู
ประจ าการ (In-service teacher education)  
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 2.2 ความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรครู การพัฒนาเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
ประสิทธิภาพของงานอย่างมาก เมื่อมีการบรรจุเข้ารับต าแหน่งแล้ว และเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ท างานไป
เป็นระยะเวลานานๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไป ก็จ าเป็นต้องได้รับการอบรมเพ่ือให้สามารถ
ท างานได้ดีเหมือนเดิม โดยหน่วยงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ประสิทธิภาพของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่
กับความรู้ความสามารถของครู จากการที่โรงเรียนให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ใน
ตัวเอง (สวัสดิการส านักงาน ก.พ., 2535) 
 2.3 โครงสร้างของการพัฒนา เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคคลากร จะเริ่มจากการ
พิจารณาความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง การก าหนดหลักสูตร ไปจนถึงการประเมินผล ซึ่งจาก
การศึกษาของพศิน แตงจวง (2554) ได้อธิบายถึงโครงสร้างของการพัฒนาบุคลากร สามารถแบ่ง
ออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส ารวจความต้องการเพ่ือที่จะพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย โดย
ที่หน่วยงานหรือองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ หน้าที่และลักษณะของ
งาน 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นความเข้าใจเดียวกันของผู้พัฒนาและ
ผู้รับการพัฒนา 3) การเลือกสรรวิธีที่ใช้ในการพัฒนา เพ่ือเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ 4) การเลือกวัสดุ
ที่ใช้ในการพัฒนา เพ่ือเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ 5) การลงมือปฏิบัติพัฒนา โดยใช้วิทยากรที่
เชี่ยวชาญและก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 6) การประเมินผลการพัฒนา เป็นการประเมินเพ่ือให้
ทราบว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อาจประเมินจากเนื้อหา,วิทยากร,
ระยะเวลา,สถานที่,สื่อ,รูปแบบการพัฒนา หรือผู้รับการพัฒนา ในส่วนขององค์ประกอบของการ
พัฒนาครู จากการศึกษาของ ค าหมาน คนไค ได้กล่าวถึงแนวการพัฒนาครูที่ระบุถึงองค์ประกอบของ
การพัฒนาครู จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 1) ครูหรือผู้รับการพัฒนาแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตนและมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาที่แตกต่างกัน 2) วิทยากรหรือผู้ให้การพัฒนา ท าหน้าที่ก ากับช่วยเหลือใน
การพัฒนา 3) แนวทางหรือรูปแบบการพัฒนา ที่มีความเหมาะสมกับผู้รับการพัฒนา 4) แรงจูงใจ อาจ
อยู่ในรูปของสิ่งตอบแทน เช่น การเลื่อนข้ัน โบนัส 5) สื่ออุปกรณ์ รวมถึงปัจจัยทางเทคโนโลยีที่จ าเป็น
ที่เพียงพอ 5) ผู้บริหารหรือผู้ให้การสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถและตั้งใจจริงในการสนับสนุน
การพัฒนานั้นๆ (ค าหมาน คนไค, 2543)   
 2.4 ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากรครู จากการศึกษาของ บลัดเลอร์ (Butler, 2001 
อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการพัฒนา 
ก็คือการถ่ายโอนความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ เพ่ิมพูนทักษะ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เพราะสิ่งที่ได้รับนั้นเป็นที่คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน เช่นเดียวกับ
เซเฟริท (Sayfarth, 1999อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550) ที่ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะ 8 ประการที่เป็นเกณฑ์ของประสิทธิภาพของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ 1) ความ
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เกี่ยวเนื่อง (Relevances) กิจกรรมการพัฒนาที่จะมีประสิทธิภาพต้องมีความต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจของครู เชื่อมโยงกับภาระงานในชั้นเรียนของครู 2) วัตถุประสงค์ (Clear 
Objectives) ต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ครูจะได้รับประโยชน์อย่างมาก ถ้าหากมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3) มีสิ่งจูงใจที่ดึงดูด (Attractive Incentives) ครูควรจะได้รับการ
จูงใจหรือสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหรือได้รับสิ่งจูงใจในการน าวิธีการใหม่ๆไปใช้ 4) 
การประยุกต์ (Application) กิจกรรมการพัฒนาจะเกิดประสิทธิภาพ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาเข้าใจวิธีการที่จะน าสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมไปใช้ในชั้นเรียน 5) ความต่อเนื่องของการพัฒนา 
(Maintenance) กิจกรรมการพัฒนาจะเกิดผล เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าแนวคิดใหม่ๆไปใช้แล้ว
ได้รับการสนับสนุนให้เกิดผล ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 6) 
ความรู้ของผู้ให้การอบรม (Instructor Knowledge) ประสิทธิผลของกิจกรรมการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่
กับผู้ให้การฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่น าเสนออย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 7) เหมาะสม
กับชั้นเรียน (Classroom Fit) กิจกรรมการพัฒนาจ าเป็นจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและสามารถ
น าไปใช้ในชั้นเรียน เนื้อหาการพัฒนาจะต้องเหมาะสมกับลีลาการสอนของครูและสภาพแวดล้อมของ
ชั้นเรียน 8) ระยะเวลา (Duration) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครู ถ้าครูได้รับร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน กิจกรรมที่ด าเนินหลายวันจะเปิด
โอกาสให้ครูลองปฏิบัติเทคนิควิธีการใหม่ๆและได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม 
 2.5 การพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศไทย จากการศึกษาโครงการการพัฒนาวิชาชีพครู ใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่จัดโครงการเพ่ือพัฒนาครู เช่น 1) ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 2) ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 3) ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4) สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ปี พ.ศ. 2554 จากผลการด าเนินงานในรายงานประจ าปี 2553 ของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้ด าเนินการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นงานวิจัยหนึ่งที่มี
เป้าหมายเพ่ือหารูปแบบ วิธีการพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน ให้มีทักษะในการผลิต สร้างสรรค์สื่อ
และใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ ผลการวิจัย พบว่า 
การใช้รูปแบบความร่วมมือขององค์กร และรูปแบบการอบรมในการพัฒนาศักยภาพของครูให้มีทักษะ
ให้สามารถสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายและแสวงหาแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เข้ามามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการแก่โรงเรียนและครู 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)  
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  ปี พ.ศ. 2555 จากรายงานประจ าปี 2555 ของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนและการประเมินผลที่เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะการคิด การแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ร่วมกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับครู ผลการด าเนินงาน แสดงให้เห็น
ว่า การอบรมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของครูให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติที่ดีและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ รวมถึงการน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ ดีที่ได้ผล 
เพ่ือเป็นการขยายผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เป็นเวทีให้ครูได้แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดเครือข่ายทางวิชาการ (ส านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2556) 
  ปี พ.ศ. 2555 จากผลการด าเนินงานการอบรมสัมมนาครูศิลปะ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของครูศิลปะสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง ก้าวสู่ครูอาเซียน ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพครู
ศิลปะแห่งประเทศไทย เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ และพัฒนาเจตคติของครูศิลปะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ผลการด าเนินงาน พบว่า 
ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทักษะและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน
ครูและวิทยากร (สมาคมพัฒนาครูศิลปะแห่งประเทศไทย, 2555) 
  ปี 2556 จากผลการด าเนินงานของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัด
โครงการพัฒนาครู "Arts Education ” เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะทางศิลปะแก่ครูผู้สอนศิลปะ 
(ทัศนศิลป์) ศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับทักษะทางศิลปะ  ได้แก่ ทักษะสีไม้ ทักษะสีน้ า ทักษะวาดเส้น 
ทักษะการวิจารณ์งานศิลปะ ที่จะน าไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนของครู และการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ ผลการด าเนินงาน พบว่า ครูและศึกษานิเทศก์เกิดความรู้และทักษะในการท างานศิลปะ 
เกิดความเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ร่วมกัน 
  ปี 2556 จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดโครงการพัฒนาครูที่เน้นความเข้มแข็งของสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพ่ีเลี้ยง และให้
เป็นไปตามความต้องการของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งเสริมจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ของความเป็นครู ให้เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ และการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการรู้หนังสือ (Literacy) ด้านตัวเลข (Numeracy) ด้านการใช้เหตุผล (Reasoning Ability) 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างประเด็นค าถาม 2) การสืบค้นความรู้ 3) การ
สรุปองค์ความรู้ 4) การสื่อสารและการน าเสนอ และ 5) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ ควบคู่กับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ การพัฒนาเน้นการใช้ฐานโรงเรียนเป็นหลักแก่ครู ผู้บริหาร
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สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
 สรุปว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ เช่น การวิจัยปฏิบัติการ 
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรม โดยภาพรวมถือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรครู เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จากโครงการ
ข้างต้นชี้ให้เห็นว่ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาล้วนเป็นไปตามยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และเทคโนโลยี 
 
3. รูปแบบและวิธีในการพัฒนาครู 
 การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและปรับปรุงทักษะการท างานของบุคลากร โดยวิธี
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และทักษะเฉพาะอย่าง รูปแบบและวิธีการพัฒนาครูจากการศึกษาของ 
แมคบีธ (McBeath, 1997 อ้างถึงในส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550) พบว่ารูปแบบการ
พัฒนาครูมีอยู่หลายวิธี เช่น 1) การมอบหมายงานใหม่ให้ท า 2) การชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 3) 
การศึกษาต่อ 4) การฝึกอบรม นอกจากนี้เซร์ฟาร์ท (Seyfarth, 1999 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550) ยังกล่าวถึงรูปแบบของการพัฒนาซึ่งเป็นทางเลือกในการพัฒนาการรวมกลุ่ม
เครือข่ายครู 3) การเป็นหุ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีวิธีที่จะพัฒนาครูได้อีก เช่น การฝึกอบรมครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และการพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาการ 
 จากวิธีการพัฒนาครูข้างต้น พบว่า มีวิธีการพัฒนาความรู้ทั้งหมด 9 วิธี ได้แก่   
1) การฝึกอบรม  2) การชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง  3) การฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4) การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาการ5) การมอบหมายงานให้ท า  6) การศึกษาต่อ7) การวิจัย
ปฏิบัติการ 8) การรวมกลุ่มเครือข่ายครู 9) การเป็นหุ้นส่วน 
 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา(2548) ได้ท าการจ าแนกรูปแบบของการพัฒนาครูออกเป็น 
4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง 2) การจัดหาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนา 3) การเข้า
รับการฝึกอบรม และ4) การศึกษาต่อ จากวิธีการพัฒนาข้างต้น สามารถอธิบายได้ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้   

3.1 การพัฒนาครูด้วยระบบการฝึกอบรม (Training)  
 บรรยงค์ โตจินดา (2543 : 194)และ พยอม วงศ์สารศรี (2544 : 148-149 )ได้ให้ความหมาย
ของการฝึกอบรม (Training) ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการท างานของบุคคลและองค์กร 
โดยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และทัศนคติ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ การฝึกอบรมมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดี
ต่อการท างาน เกิดความรักในองค์กร นอกจากนี้ในทางการศึกษา ยูเนสโก (Unesco, 1980)ยังได้
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กล่าวถึง การฝึกอบรมครูประจ าการ (In-service Training) ว่าเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
และทัศนคติ เพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน อีกทั้ง กรมการฝึกหัดครู อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่าลักษณะ
ของการฝึกอบรมครูประจ าการมีทั้งแบบหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว เพ่ือมุ่งพัฒนา
สมรรถภาพเฉพาะอย่าง 
  3.1.1 ความส าคัญของการฝึกอบรม  โดยการพิจารณาจากประโยชน์ของการ
ฝึกอบรม ท าให้ระบบการปฏิบัติงานดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย แรงงานและเวลาในการปฏิบัติงานให้
น้อยลง ท าให้เกิดการบริหาร การควบคุม การติดต่อสื่อสารและการประสานงานดีขึ้น (อุทัย หิรัญโต , 
2531) 
  3.1.2 ขั้นตอนการวางแผนการฝึกอบรม จากการศึกษาของเวลล่า (Vella, 1995 : 
10-13) พบว่าขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอนของการวางแผนการฝึกอบรม ได้แก่ 1) ใคร (Who) จะอบรม
พัฒนาใคร  2) ท าไม (Why) ท าไมถึงจะต้องอบรม 3) เมื่อไหร่ (When) ช่วงเวลาและระยะเวลาที่ใช้ 
4) ที่ไหน (Where) สถานที่ที่ใช้ควรจะเป็นที่ไหน 5) อะไร (What) เนื้อหาอะไรที่ใช้ในการอบรม 6) 
เพ่ืออะไร (What for) การอบรมจัดขึ้นเพื่ออะไร 7) อย่างไร (How) จะใช้วิธีการหรือเทคนิคอย่างไรให้
เหมาะสม เนื่องจากเป็นการวางแผนการอบรม จ าเป็นต้องมีการก าหนดประเภทของการฝึกอบรม ดัง
จะเห็นได้จากการศึกษาของ บรรยงค์ โตจินดา (2543) พบว่า ประเภทของการฝึกอบรมมีอยู่ด้วยกัน 
2 ลักษณะ ได้แก่ 
ตารางการก าหนดประเภทของการฝึกอบรม 

ลักษณะการแบ่ง รูปแบบ 

แบ่งตามลักษณะของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

1) การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Orientation) 
2) การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน (On the job training : OJT) 
3) การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship training) 
4) การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบัติงาน (Lab or  Workshop)  
5) การกลับมาฝึกงานเพ่ือเสริมประสบการณ์ (Internship training) 
6) การศึกษาอบรมพิเศษ (Special Training) 

แบ่งตามลักษณะของงาน 1) การฝึกอบรมก่อนการท างาน (Pre-srevice Training) 
2) การฝึกอบรมระหว่างการท างาน (On the job Training) 
3) การฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความช านาญ (In- service Training) 
4) การส่งบุคลากรออกไปศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ (Off the job 
Training) 
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ผลดีของการจ าแนกประเภทของการฝึกอบรม คือ ทราบถึงขอบข่ายที่จะบรรจุเนื้อหาลงไปใน

การฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้นๆ   
  วิธีการฝึกอบรมนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์
และประเภทของการฝึกอบรม วิธีแต่ละวิธีมีความมุ่งหมายและประโยชน์ที่จะได้รับไม่เหมือนกัน  ซึ่ง
อุทัย หิรัญโต (2531) ได้อธิบายวิธีการฝึกอบรมที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป มีดังนี้   
 1) การบรรยาย (Lecture) การบรรยายเป็นการพูดใช้ปากให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ 2) การ
ประชุมอภิปราย (Conference) เพราะการประชุมรูปแบบนี้เป็นการอภิปรายเพ่ือปรึกษาหารือปัญหา 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น 3) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) ที่ให้ผู้
เข้าอบรมแสดงบทบาทเหมือนกับสถานการณ์จริง เป็นลักษณะของการเรียนโดยการลงมือท า 4) 
การศึกษากรณีตัวอย่าง (Case study) การน าเอาปัญหาและข้อมูลต่างๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาศึกษา 
และวิเคราะห์ค้นหาวิธีการแก่ปัญหา วัตถุประสงค์เพ่ือเกิดความช านาญในการวิเคราะห์ปัญหาภายใน
เวลาอันจ ากัด ให้ตัดสินใจแม่นย ารวดเร็ว 5) วิธีการสาธิต (Demonstration) เป็นวิธีการที่ง่ายและให้
ประโยชน์ที่รวดเร็ว การเรียนโดยการอธิบายประกอบการแสดงจากของจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ฝัง
แน่น  6) การสัมมนา (Seminar) วิธีการสัมมนาจัดให้มีการประชุมกลุ่มและเปิดโอกาสให้ที่ประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเสรี 7) การฝึกการท างาน (On the job training) หรือการฝึกอบรม
ทางเทคนิค การฝึกการท างาน คือการให้เจ้าหน้าที่ระดับต้นโดยการสอนให้ท างานจริง สถานที่ฝึกส่วน
ใหญ่จะใช้โรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะเป็นการท างานไปเรียนรู้ไป อีกทั้ง บรรยงค์ โตจินดา 
(2543 : 201-202) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม ได้แก่ โดยวิธีการท างาน เช่น 8) การ
ทดลองเรียนงาน (Understudies) 9) การหมุนเวียนงาน (Job rotation) 10) การสอน (Coaching) 
11) การเรียนรู้การบริหารในรูปแบบกรรมการ (Multiple management) เป็นต้น 
 กระบวนการฝึกอบรม จากการศึกษาของ ธงชัย สันติวงศ์ (2531) และ พยอม วงศ์สารศรี 
(2544) ได้สรุปถึงแนวคิดในการจัดฝึกอบรม ว่าควรด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาความต้องการ (Need assessment) ศึกษาปัญหาและความต้องการฝึกอบรม
ในเรื่องอะไร เมื่อไร หรือท าการส ารวจการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร 
 ขั้นที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ (Training objectives) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องประชุม
ร่วมกันเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ และชี้ให้เห็นกิจกรรมต่างๆที่จะท าให้สนองวัตถุประสงค์นั้น 
 ขั้นที่ 3ก าหนดขอบข่ายของหลักสูตร (Program content) การก าหนดขอบข่ายที่จะจัดขึ้น
ในกิจกรรมนั้นๆว่าควรจะแบ่งช่วงเนื้อหาหรือระยะเวลาอย่างไร เท่าใด 
 ขั้นที่ 4 ก าหนดวิธีการฝึกอบรมด้วยการตระหนักถึงหลักการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม 
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รวมไปถึงการจัดล าดับเนื้อหา ก าหนดวัน เวลา อุปกรณ์ สถานที่ บรรยากาศต่างๆตลอดจนคุณสมบัติ
ของผู้บรรยาย จัดสรรงบประมาณ และเตรียมแบบสอบถามท่ีจะประเมินผล 
 ขั้นที่ 5 การด าเนินการฝึกอบรม (Actual program) เป็นขั้นที่ด าเนินการฝึกอบรมจริงๆ 
ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องคอยสอดส่องความเรียบร้อย เอาใจใส่ฟังบรรยายเพ่ือท าการเก็บ
ข้อมูลต่างๆไว้ปรับปรุงการฝึกอบรม 
 ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ต้องท าทุกครั้ง ด้วยการ
ให้ตอบแบบสอบถามเพ่ือผู้จัดการอบรมได้รู้ถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่จ าเป็นต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 ขั้นที่ 7การติดตามผล (Follow-up) หลังจากที่การฝึกอบรมเสร็จสิ้น ควรมีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือวิเคราะห์ว่าการอบรมได้ผลมากน้อยแค่ไหน คุ้มค่าแค่ไหน ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญ 
แต่องค์กรส่วนใหญ่ขาดการติดตามผลในกระบวนการฝึกอบรมนั้น 
  3.1.4 ประโยชน์ของการฝึกอบรม จากการศึกษาของพยอม วงศ์สารศรี (2544 : 
151)ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ได้แก่ ประโยชน์ต่อผู้รับการอบรม ท าให้เกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถรู้ถึงมาตรฐานการท างาน ท าให้ผู้รับการอบรมมีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ง ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน ประโยชน์ต่อหัวหน้างาน ท าให้
ประหยัดเวลาในการที่จะใช้สอน หรือแนะน างานต่างๆ ประหยัดเวลาที่จะใช้ควบคุมดูแล และ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานองค์กร ช่วยท าให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาการท างาน สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ดังนั้น วิธีการฝึกอบรมที่กล่าวมานั้น ในทางปฏิบัติแล้วอาจจะเลือกเพียง
วิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะหรือใช้หลายวิธีก็ได้ แต่โดยทั่วไปมักจะเลือกใช้วิธีการฝึกอบรม 2 วิธีหรือ
มากกว่านั้นผสมกัน นอกจากนั้นยังมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบการฝึกอบรมด้วย เพ่ือเรียก
ความสนใจและไม่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเบื่อหน่าย  
 3.2 การพัฒนาครูด้วยวิธีการชี้แนะ (Coaching)   
 การชี้แนะนั้นมีมานานอาจอยู่ในเรื่องของการกีฬา การเป็นโค้ช หรือการเป็นผู้น าทีม แต่
ในทางการศึกษา การชี้แนะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของครูประจ าการให้สามารถ
ท างานได้ตรงตามเป้าหมาย จนเกิดประสิทธิภาพของงาน  ดังนั้นความหมายของการชี้แนะ คือ
กระบวนการระหว่างการท างานของคนสองคนหรือมากกว่านั้น เป็นการท างานโดยระบุเป้าหมายและ
ความส าเร็จร่วมกัน การอธิบายความส าคัญของการเรียนรู้โดยผู้เข้าร่วม เป็นผู้ก าหนดและเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ใหม่ๆ มีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่กันในการพัฒนาไปสู่สิ่งที่จะ
เกิดข้ึน สอดคล้องกับความหมายของการชี้แนะว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรม มีลักษณะเฉพาะจากการสะท้อนมุมมอง และการน าตนเองไปสู่การ
เรียนรู้ จากการแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (Robertson, 2009 : 4) 
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(Gornall and Burn, 2013 : 16) 
  3.2.1 ความส าคัญของวิธีการชี้แนะ จากการศึกษาของโมแลน (Moran, 2007 : 6) 
ได้กล่าวถึง การชี้แนะว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างวัฒนธรรมในโรงเรียนในการประเมินผลร่วมกัน การ
สอนจะพัฒนาความสามารถพัฒนาความสามารถของคนเดียวหรือกลุ่มคน เพ่ือการแก้ปัญหาและ
สะท้อนความคิดอย่างสร้างสรรค์ การชี้แนะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วย
ความช่วยเหลือและติดตาม อีกทั้ง โรเบิร์ตสัน (Robertson, 2009 : 8-9) ยังกล่าวเสริมอีกว่า
กระบวนการชี้แนะมักมีความยืดหยุ่น ผลที่ได้คือการเรียนรู้ใหม่ในตัวบุคคล อีกทั้งยังได้รับประโยชน์
ร่วมกัน เกิดความเข้าใจที่ดีในการท างานร่วมกัน ความสัมพันธ์ในการสอนมักจะต้องใช้ระยะเวลาที่
มากในการพัฒนาให้เกิดผลที่ยั่งยืน 
  3.2.2 ระดับของการชี้แนะ เป็นโครงสร้างของรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้
ผสมผสานความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ โดยจัดเตรียมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ
การชี้แนะ กรอบมโนทัศน์จึงเป็นไปเพื่อการอบรม การจัดการ การประเมิน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับความพยายามของการสอน ดังที่ โมแลน (Moran, 2007 : 13-15)ได้น าเสนอล าดับของการ
ชี้แนะที่มีความแตกต่างกัน 8 ขั้นของการเรียนรู้จากการชี้แนะไว้ ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากร
ร่วมกัน (Collaborative Resource Management) 2) การน าเสนอข้อมูล (Literacy Content 
Presentation) 3) การสังเกตการณ์ในชั้นเรียน (Focused Classroom Visit) 4) การวางแผนร่วมกัน 
(Coplanning) 5) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Study Group) 6) การเรียนรู้แบบบทเรียนสาธิต 
(Demonstration Lessons) 7) การเรียนรู้แบบเพ่ือนร่วมเรียนรู้ (Peer Coaching) 8) การสอน 
(Coaching) 
  3.2.3 ขั้นตอนและวิธีการชี้แนะ การสอนจ าเป็นต้องท าอย่างมีแบบแผนเป็น
ขั้นตอน โดยค านึงถึงกระบวนการเรียนรู้และล าดับของการเรียนรู้เพ่ือให้การสอนเป็นระบบ น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังจะเห็นได้จากการการศึกษาของเอกชัย กี่สุข
พันธ์ (2538) ได้อธิบายถึงข้ันตอนของการชี้แนะ ไว้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การเตรียมเนื้อหาวิชา ผู้สอนจะต้องศึกษารายละเอียดที่จะสอน ให้มีความเชื่อมโยง
กับพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้รับการสอน โดยการพิจารณาเป็นล าดับขั้น วิเคราะห์เป็นส่วนๆ การเตรียม
เนื้อหาเรียกอีกอย่างว่า แนวทางการสอน  
 ขั้นที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์การชี้แนะและการเตรียมสถานที่ การชี้แนะจะต้องมีอุปกรณ์
เครื่องมือที่ครบถ้วนตามที่ควรจะมีในสถานที่จริง หลีกเลี่ยงอุปกรณ์จ าลอง สถานที่มักเป็นบริเวณการ
ท างานหรือท่ีที่สงบ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการด าเนินการชี้แนะ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
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  ขั้นที่การเตรียมผู้รับการชี้แนะ (Preparation) ท าให้ผู้รับการชี้แนะเกิดความรู้สึกที่
เป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง ส ารวจความรู้เดิม ผู้สอนควรแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบเพ่ือผู้รับทราบถึง
เป้าหมายและความส าคัญของการชี้แนะ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ให้ผู้รับอยู่ในที่ที่ถูกต้อง เห็นการ
สอนที่ชัดเจนถนัดตา 
  ขั้นที่การลงมือชี้แนะ (Presentation) ขั้นนี้เป็นการชี้แนะให้ผู้เรียนได้รับความรู้
ใหม่ๆ หรือเพ่ิมเติมจากที่เคยท ามาก่อน ต้องมีการพูด สาธิตและแสดงวิธีการเป็นขั้นตอน หมั่น
ตรวจสอบความเข้าใจด้วยการซักถามผู้เรียนเป็นระยะๆ 
  ขั้นที่ผู้รับการชี้แนะลงมือปฏิบัติ (Application) การชี้แนะจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ได้ทราบถึงจุดบกพร่องและคอยแก้ไขขณะระหว่างลงมือปฏิบัติ 
  ขั้นที่การติดตามผล (Follow-up) เมื่อได้รับการชี้แนะแล้ว จ าเป็นต้องมีการ
ประเมินผลการทดสอบ เพ่ือให้ทราบว่าเราเรียนรู้ได้จริง 
  3.2.4 เทคนิคการพัฒนาครูด้วยระบบการชี้แนะ จากการศึกษาของ เอกชัย กี่สุข
พันธ์ (2538 : 211-213)ได้กล่าวว่านอกเหนือจากทั้งวิธี 4ข้างต้น ผู้สอนยังต้องสนใจเทคนิค เพ่ือที่จะ
น ามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการชี้แนะ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) เทคนิคการสร้างความต้องการเรียนรู้ 
เมื่อทราบว่าใครต้องได้รับการสอน ผู้ชี้แนะควรจะอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ท าให้
เขาต้องการที่จะเรียนรู้ 2) เทคนิคในการแสดงการท างานให้ดู ผู้เรียนจะยอมรับการชี้แนะจากผู้ใดเมื่อ
เขามีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าผู้แนะมีความรู้ ความสามารถมากกว่าพวกเขา 3) เทคนิคการเร้าให้
เกิดการเรียนรู้ สิ่งเร้าในการชี้แนะอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อม โอกาสและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิด
การกระตุน้หรือการให้การชมเชยเพื่อให้ก าลังใจ 
 ปัจจุบันมีการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการพัฒนาครู ซึ่งตัวอย่างในปี 2556 
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในโครงการพัฒนาครูโดยการใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) ส าหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ โดยมีจุดเด่นที่เข้ากับยุค
สมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาครู เช่น มีการเปิดบล็อกส าหรับใช้เป็นช่องทางในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ,  ก า ร ส่ ง ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  น อ ก จ า ก นี้ มี ก า ร ท า เ ว็ บ ไ ซ ด์  คื อ 
https://www.facebook.com/teachersaslearners เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
  3.2.5 การติดตามผลการชี้แนะ ผู้ชี้แนะควรหมั่นตรวจสอบการท างานของผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ซักถาม เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ในตนเอง  ถือเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันและเลื่อมใสศรัทธา จากนั้นจึงหยุดการ
สอนลง สังเกตดูการท างานของเขาอยู่ห่างๆ ให้ก าลังใจอยู่เป็นระยะ 
  3.2.6 ประโยชน์ของวิธีการชี้แนะ จากการศึกษาของเอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538 : 
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204) พบว่าประโยชน์ของการชี้แนะไม่เพียงแต่เกิดโดยตรงกับผู้ได้รับการแนะแล้ว ยังมีประโยชน์ใน
ด้านอ่ืนๆมากมาย ได้แก่ เป็นการกระจายงานออกไป ท าให้การควบคุมงานง่ายขึ้น เพ่ือให้ผู้รับการ
พัฒนาได้มีส่วนร่วมในงาน เป็นการจูงใจในการท างานไปในตัว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน เพราะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน และเป็นการพัฒนา
ที่ต่อเนื่องอีกดว้ย สรุปได้ว่า การพัฒนาครูด้วยระบบการชี้แนะ มีหลักและขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่แนว
การชี้แนะที่เน้นการให้ค าปรึกษาชี้แนะ มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ด้วยการสาธิตที่ละเอียดชัดเจน 
ผู้สอนคอยเป็นพี่เลี้ยงและปล่อยให้ท างานด้วยตนเอง ให้ก าลังใจอยู่ห่างๆและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาการ (Voucher Management System) 
 จากการค้นคว้าของเฟลแมนด์ (Friedman, 1962 อ้างถึงในส านักงานโครงการพิเศษเพ่ือการ
ปฏิรูปการฝึกหัดครู, 2541 : 60) ได้กล่าวถึงความหมายของระบบคูปองวิชาการ ว่าเป็นการจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบคูปองให้แก่ครู แทนที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนไปให้สถานศึกษาโดยตรง คูปองนี้
สามารถใช้แทนเงินสดแต่ไม่สามารถซื้อบริการอ่ืนได้นอกจากบริการทางการศึกษา ระบบนี้เป็นการให้
สิทธิแก่ครู เป็นการกระจายโอกาสและความเสมอภาค เพ่ือโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3.3.1 ความส าคัญของการพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาการ  (Voucher 
Management System)  ส านักงานโครงการพิเศษเพ่ือการปฏิรูปการฝึกหัดครู (2541 : 54-56) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาการ ก็เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสการ
พัฒนาวิชาชีพไปสู่ครูทุกคนให้ได้รับสิทธิในการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน 
  3.3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานระบบคูปองวิชาการ จากการศึกษาของ ส านักงาน
โครงการพิเศษเพ่ือการปฏิรูปการฝึกหัดครู (2541) ได้ระบุขั้นตอนการด าเนินงานระบบคูปองวิชาการ 
ไว้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 เป็นการก าหนดสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายคูปอง ผู้ได้รับสิทธิ
คือครูจะได้รับจัดสรรคูปองวิชาการ การเบิกจ่ายคูปองเป็นการประสานหน่วยงานสนับสนุนให้ครูได้มี
โอกาสในการพัฒนาความรู้ของตน เงื่อนไขของคูปองวิชาการ ระบุว่าถ้าใช้คูปองไม่หมดหรือไม่ได้ใช้
คูปอง สามารถน าไปสมทบกับคูปองวิชาการในปีถัดไป แต่ไม่เกิดสองปีติดกัน 
  ขั้นที่ 2 ก าหนดผู้จัดการอบรมหรือหน่วยงานพัฒนา การก าหนดครอบคลุมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันอิสระ สมาคมต่างๆโดยเน้นความหลากหลาย 
  ขั้นที่ 3 การก าหนดหลักสูตรในการพัฒนา เป็นการประสานดูแลเรื่องคุณภาพ 
และความเหมาะสมของหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของครู มีความหลากหลาย 
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพตามกลไกตลาด เพ่ือความเหมาะสมและสะดวก 
  ขั้นที่ 4 การประเมินติดตามผล สามารถแบ่งได้เป็นการประเมินโดยผู้จัด 
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การประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรม และการประเมินโดยผู้บริหาร 
  3.3.3 ประโยชน์ของระบบคูปองวิชาการ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ครูทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันที่ให้การอบรมจะเร่งการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
ให้หลากหลายและแข่งขันในเชิงคุณภาพ ท าให้ครูสามารถเลือกหลักสูตรที่เข้ารับสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
 สรุปว่า การพัฒนาครูด้วยระบบคูปองวิชาเป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือส าหรับการกระจายโอกาสทางการเข้ารับการพัฒนา โดยผ่านการใช้คูปอง
แทนเงินสดในการซื้อบริการทางการศึกษา 
   3.4 การพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Training : 
SBT) 
  3.4.1 ความหมายของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยูเนสโก (Unesco, 
1986 : 12)  ได้ให้ความหมายของการพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง 
กระบวนการหนึ่งของการฝึกอบรมที่เป็นการพัฒนาส าหรับครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอน โดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานการฝึก อาศัยความร่วมมือในการพัฒนา เช่น เพ่ือนครู หน่วยงาน
ต่างๆ กลุ่มโรงเรียน เป็นต้น 
  3.4.2 ความส าคัญของการพัฒนาครูด้วยการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-Based Training : SBT) จากการศึกษาของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 
13-17)และ ยูเนสโก (Unesco, 1986) ได้ท าการอธิบายถึงหลักการและความส าคัญของระบบนี้ 
ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามสภาพปัญหา ความต้องการของครูและโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของครู และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานปฏิบัติการและครูเป็น
ผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้ การฝึกอบรมเป็นความสมัครใจของครู โดยไม่ใช่การบังคับ กิจกรรมเป็นไป
ในลักษณะร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนา เน้นการปฏิบัติจริงในห้องเรียน โดยใช้สื่อประกอบที่
เหมาะสม มีความต่อเนื่อง ใช้กระบวนการ PDCA คือ มีการวางแผน (Plan) ลงมือปฏิบัติ (Do) 
ประเมินตรวจสอบ (Check) และน าไปปรับปรุง (Action)ให้เป็นวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการ
นิเทศติดตามผลแบบกัลยาณมิตร ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม นอกจากจะพัฒนาครูยังเป็น
การช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาด้านต่างๆผ่านระบบการอบรมนี้ 
  3.4.3 องค์ประกอบของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School-Based 
Training : SBT) จากข้อค้นพบของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 18-21) พบว่าการ
พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียน 2) 
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ผู้จัดฝึกอบรม 3) ผู้ให้การฝึกอบรม 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5) ระยะเวลา 6) รูปแบบการพัฒนา 7) 
เนื้อหา 8) สถานที่ 9) งบประมาณ 10) การประเมินผล อีกทั้ง ยูเนสโก (Unesco, 1986) ได้ระบุถึง
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนารูปแบบนี้ ได้แก่ความแตกต่างทางโครงสร้างของภูมิประเทศ ระดับ
ความสามารถของผู้เรียน จ านวนครูที่ไม่ได้รับการพัฒนา ความแตกต่างระหว่างบุคคลและนโยบาย
ต่างๆ 
  3.4.4 ประโยชน์ของการพัฒนาครูด้วยวิธีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ยูเนสโก (Unesco, 1986 : 2-5) ได้ระบุถึงประโยชน์ของการพัฒนาครูด้วยวิธีการฝึกอบรมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของครู ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร พัฒนาขอบข่าย
ของการเรียนรู้ ทัศนคติและกระบวนการสอน เพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาชีพครู การวิจัย พัฒนา
หลักสูตร การแก้ปัญหา และการประเมินผล และเป็นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆร่วมกัน 
ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 
  3.4.5 ขั้นตอนการพัฒนาครูด้วยระบบการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ซึ่ง
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 22-25) ได้ระบุถึงการใช้กระบวนการประเมินครบวงจร 
PDCA ตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) ผู้ให้และรับการอบรมร่วมกันประชุมวางแผนพิจารณาการ
ฝึกอบรม โดยศึกษาสภาพและความต้องการที่แท้จริง น าผลการศึกษาไปจัดท าแผน ให้มีวัตถุประสงค์ 
รูปแบบ วิธีการ เนื้อหา ระยะเวลา แหล่งทรัพยากร ที่สนองความต้องการของครู   
 ขั้นที่ 2 การน าไปปฏิบัติ (Do) ผู้ให้การฝึกอบรมจัดกิจกรรมในเนื้อหาที่ก าหนด  รูปแบบ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ การจ าลองสถานการณ์จริง ผู้รับการอบรมจดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาและอุปสรรคเพื่อน าไปพัฒนาต่อไป  
 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบหรือประเมินผล (Check) ผู้ให้การฝึกอบรมท าการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการสอนของผู้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมห้องเรียน สังเกตการสอน 
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังนิเทศแบบกัลยาณมิตร ได้แก่ ให้ใจ ร่วมใจ ตั้งใจ เปิดใจ 
 ขั้นที่ 4 การลงมือแก้ไขและปรับปรุง (Action) น าผลการประเมินตรวจสอบมาวิเคราะห์ หา
สาเหตุข้อบกพร่องและระดมความคิดหาทางแก้ไข และวางแผนพัฒนาครูในครั้งต่อไป 
 สรุปว่า การพัฒนาครูด้วยวิธีการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ผลไม่เพียงแต่กับครู ผู้บริหาร แต่ยังส่งผลต่อความเจริญของโรงเรียน และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
ประสบการณ์การท างานในโรงเรียน 
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 3.5 การนิเทศการศึกษา 
  3.5.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา กิติมา ปรีดีดิลก (2532) ได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการชี้แนะ แนะน า และให้ความร่วมมือต่อ
กิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ เป็นการ
แสวงหาความรู้ ความจริง และคุณค่าในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งการนิ เทศการศึกษายัง
จัดเป็นวิทยาศาสตร์ด้วย เพราะเป็นเรื่องราวของความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ และสามารถทดลองได้ 
อีกทั้งยังเป็นประชาธิปไตย เพราะการนิเทศการศึกษาใช้หลักการต่างๆของประชาธิปไตยมา
ด าเนินการ ซึ่งได้แก่การเคารพซึ่งกันและกัน การแบ่งปันร่วมงาน และการประสานงานกัน และมี
ความเชื่อมั่นในวิถีแห่งปัญญา  
 อย่างไรก็ตาม การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น ในการปรับปรุงการเรียนการสอนจะส าเร็จดีแค่ไหนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถ
ของศึกษานิเทศก์ ผู้ท างานร่วมกับครู ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องแขนงต่างๆ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้และมีความเจริญงอกงามแล้ว ก็จะท าให้รู้จักปรับปรุงงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
  3.5.2 ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันมีความส าคัญต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนก็เพราะว่า การศึกษาในปัจจุบันมีความซับซ้อนและทันสมัยมากขึ้น 
โดยการนิเทศการศึกษาย่อมตอบโจทย์ส าหรับการอัพเดทหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางการจัดการ
เรียนการสอนแก่ครูได้ไม่น้อย โดยที่ครูทุกคนย่อมมีความสามารถที่ต่างกัน ท าให้ครูเป็นคนที่ มีการ
เรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือให้การเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้สภาพสังคมอาจเป็นตัวก าหนดให้การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป การศึกษาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ความรู้ในสาขาวิชาย่อมมีการปรับเปลี่ยน
ให้มีความทันสมัยขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งนั้นก็ท าให้การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้การเรียนการ
สอนพัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องได้รับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงจะท า
ให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
  3.5.3 ลักษณะของศึกษานิเทศก์ โดยทั่วไปศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีความเป็นกันเอง
และเป็นเพ่ือนร่วมงานของครู ซึ่งแสดงออกโดยมีความเป็นประชาธิปไตย เข้าใจความต้องการของครู 
มีใจเมตตา มองโลกในแง่ดี เอาใจใส่ในหน้าที่ ท างานแบบมีหลักเกณฑ์ ปราศจากอคติ มีหลักการ
กฎระเบียบในการปฏิบัติการ เป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า ส่งเสริมให้ครูเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้า
ทดลองปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
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  3.5.4 ผู้ที่มีหน้าที่นิเทศการศึกษา 
 บุคคลที่ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์แต่ผู้เดียว ใครก็ได้ที่ท า
หน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่อง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยปัจจุบันผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาได้มีหลายกลุ่ม คือ   
 ศึกษานิเทศก์ คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยตรง 
 ผู้บริการโรงเรียน ครูในโรงเรียน อาจให้ความช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียน
การสอนแก่เพ่ือนครูด้วยกัน 
 ผู้เชี่ยวชาญ คือ บุคคลที่โรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร เพ่ือช่วยเหลือแนะน าและให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3.6 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management, KM) 
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management, KM) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ครูศิลปศึกษา ไม่เพียงเพราะความรู้ทฤษฎีและทักษะศิลปะ รวมถึงการสอนศิลปศึกษาเท่านั้น แต่
เพราะองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นตัวครูมีมากมาย กระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนได้
เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกันจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าพาให้หน่วยงานพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง   

การเริ่มต้นด าเนินการเรื่องการจัดการองค์ความรู้ในโรงเรียนแม้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องใหม่
และไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู้ แต่เป็นเพราะเราไม่รู้วิธีการที่จะจัดการกับความรู้ที่มีอยู่กระจัด
กระจาย KM จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรควรให้ความร่วมมือและให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือให้มีการแบ่งปันความรู้ ผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ  
  3.6.1 ปัจจัยที่ท าให้ KM ประสพความส าเร็จในองค์กร วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ของคนในองค์กร คนในองค์กรต้องมีความเจตคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ และน าความรู้ที่มีอยู่มาเป็น
ฐานในการต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป  องค์กรเองต้องมีวัฒนธรรมภายในแห่งความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ และให้เกียรติกัน เคารพในสิทธิและความคิดของผู้ร่วมงานในทุกระดับแม้เป็นบุคลากรระดับล่างก็
ตาม การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้กับทุกเรื่องแม้แต่สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดในอดีต ในบริบทของโรงเรียน 
ผู้บริหารต้องมีความเชื่อในคุณค่าของคนและความรู้ที่มีในองค์กร เข้าใจลักษณะและปัญหาในโรงเรียน
ของตน ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆก าหนดทิศทางในการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ภายใน องค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ การ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วยการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น 
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 Technology ความพร้อมของอุปกรณ์ทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการท างาน
และการเรียนรู้ของคนในองค์กรได้ การสร้างฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูลตลอดจน
วิธีการที่จะท าให้คนยอมใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและส่งต่อขององค์ความรู้  
 การวัดผลและการน าไปใช้ จัดท าระบบการติดตามและวัดผลของการจัดการความรู้และ
ประโยชน์จากการน าไปใช้ เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้คนในองค์กรมีความกระหายอยากเรียนรู้และ
อยากมีส่วนร่วมในการสร้างฐานความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3.6.2 การจัดการความรู้ในวงการการศึกษา ซึ่งในวงการการศึกษา ชินภัทร ภูมิ
รัตน (ออนไลน์) ได้อธิบายการจัดการความรู้กับการศึกษาไว้ว่า การจัดการความรู้เป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับคนในองคก์รเป็นหลัก โดยมองว่า องค์กรเป็นระบบที่มีความซับซ้อนที่มีการพัฒนาตามบริบท
และสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร การจัดการความรู้จึงเป็นเหมือนกรอบหรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่เอ้ือให้คน
ในองค์กรมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ความรู้ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงาน
และผลลัพธ์ให้ดีในการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึง 3 
ส่วน คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้  

คน  คนเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ส าคัญที่สุด เพราะคนเป็นผู้จัดการความรู้แต่เราสามารถจัด
องค์กรเพ่ือให้องค์กรมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือให้บุคลากรใช้ความรู้ร่วมกัน การจัดการความรู้จึงยึด
หลักการท างานเป็นทีมโดยการดึงบุคลากรจากหลายๆระดับมาระดมความคิดกันในสถานศึกษาหลายแห่ง 
พบว่า มีการรวมกลุ่มของครูอาจารย์จากหลายภาควิชาเพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ แลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ เพราะการรวมกลุ่มกันขึ้นนี้ช่วยให้งานของแต่ละคนมีความน่าสนใจและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น การ
รวมตัวนี้เป็นไป โดยธรรมชาติจึงเป็นไปด้วยความจริงใจ เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ในอนาคตของสมาชิก
ทุกคน การจัดการความรู้เป็นวิธีการที่จะส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือแบบนี้ ที่อาจคล้ายๆ กับชุมชนของ
ระดับปฏิบัติการ 

กระบวนการ  ไม่ว่ าจะเป็นกระบวนการที่ เป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการ เช่น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดเก็บความรู้ของแต่ละฝ่าย และระบบแรงจูงใจและค่าตอบแทน 
ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการไหลเวียนของสารสนเทศภายในองค์กร การจัดการความรู้จึงเป็นการส่งเสริม
กระบวนการท างานขององค์กรเพ่ือไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ 

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญ แต่จะต้องพิจารณาการ
จัดหาให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด เทคโนโลยีไม่ใช่เงื่อนไขของการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ แต่เทคโนโลยีมีส่วนสนับสนุนให้การท างานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
การใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลจะต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายหลักภายในองค์กรเข้าถึงข้อมูลและเปิดช่องทาง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายต่างๆ  
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 โ ด ย ส รุ ป ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ วิ ธี อั น ห นึ่ ง ที่ น า ม า ใ ช้ ใ น รู ป แ บ บ ที่ 
หลากหลายภายในองค์กรทางการศึกษา การน าระเบียบวิธีนี้มาใช้จะต้องเข้าใจถึงวิธีการที่จะจัดการ
กับองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบให้ลงตัว ได้แก่ คน กระบวนการและเทคโนโลยี ถ้า
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งถูกละเลยไป ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรโดยรวม 
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จากตารางสรุปได้ว่า การพัฒนาครูด้วยระบบการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นการร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ข้อดีคือ เป็นการลงไปช่วยเหลือ ชี้แนะ แบบกัลยาณมิตร และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อด้อยคือ 
มีการเชื่อมโยงเพียงแต่ไม่ได้เน้นการพัฒนาการสอนรายกลุ่มสาระ ซึ่งมีความละเอียดของเนื้อหาและ
วิธีการที่เฉพาะมาก 
 ส่วนการพัฒนาครูในโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนและการประเมินผลที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนานวัตกรรมการสอน โดยพัฒนาสมรรถนะการคิด การแก้ปัญหาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ข้อดีคือ ครูที่เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดภาวะผู้น าทางวิชาการขึ้นในตัวบุคคล แต่ข้อด้อย คือ 
โครงการยังเป็นเรื่องที่เฉพาะ ภาพรวมกว้างๆ แต่ยังไม่ใช่การเจาะจงในกลุ่มสาระวิชา อีกทั้งด้วยระยะ
การอบรมที่จ ากัด ผลที่ได้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ยังไม่ยั่งยืน 
 การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยอาศัยหลักของวงจร PDCA ในการปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการจ าเป็นของครูและผลการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ ข้อดีคือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาชีพ ทัศนคติ การสอน และทักษะด้านอ่ืนๆ แต่ข้อด้อยคือ ขาดความหลากหลายในการ
พัฒนา การประเมินติดตามผลยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ คือการเขียนรายงานความก้าวหน้าและผลของ
การใช้ ยังไม่มีความหลากหลายในการติดตามผล 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคูปองวิชาการ เป็นการกระจายโอกาสใน
การพัฒนาไปสู่ครู ข้อดีคือการกระจายโอกาสที่ครูควรได้รับ และการจัดสรรงบประมาณที่ป้องกันการ
ใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ผ่านระบบคูปองวิชาการ แต่ข้อด้อยคือ ขาดการติดตามผลที่ยั่งยืน มี
เพียงแค่การเขียนรายงานและแบบประเมินตนเองส่งต้นสังกัดและสายงาน 
 จากตัวอย่างการพัฒนาทั้ง 4 ตัวอย่างข้างต้น เป็นโครงการพัฒนาที่เป็นไปตามโครงสร้างของ
การพัฒนา โดยเริ่มจากการก าหนดความต้องการในการพัฒนาโดยยึดจากตัวบุคคลหรือ 
สถานศึกษา มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการทุกครั้ง เพ่ือเป็นการกรอบข้อตกลงร่วมกันถึงผลที่
จะได้รับ รวมถึงการเลือกรูปแบบและวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวบุคคล,สถานที่,ลักษณะงานหรือ
เนื้อหาสาระ การเลือกใช้วัสดุก็ส าคัญ เพราะถือเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของผู้รับการพัฒนาจนน ามา
สู่กระบวนการปฏิบัติและการประเมินผลการพัฒนาที่จะต้องมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ถ้าจะกล่าวถึงการพัฒนาครูศิลปศึกษา โครงสร้างในการพัฒนาบุคลากรครูข้างต้น สามารถ
ใช้ได้กับครูศิลปศึกษา แต่อาจจะมีความแตกต่างที่เฉพาะในเรื่องของเนื้อหารายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การเลือกใช้สื่อที่น่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ ดังนั้นการเลือกรูปแบบการพัฒนา  
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ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ผู้วิจัยมองว่า ควรเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ต้องมีความ
หลากหลาย ไม่เฉพาะเพียงรูปแบบเดียว แต่อาจเป็นการผสมผสานรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนา ที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน ให้น้ าหนักของการฝึกปฏิบัติ
มากกว่าทางทฤษฎี เพราะเนื่องจากเป็นศิลปศึกษา เน้นกระบวนการเป็นส่วนใหญ่ ชี้ให้เห็นภาพของ
การน าไปปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จากเพ่ือนครู ผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันอุดมศึกษาแบบชี้แนะและใกล้ชิด 
 
4. แนวคิดเรื่องศิลปศึกษา 

 4.1 ศิลปศึกษา 
 การที่จะก้าวเข้ามาในสายวิชาชีพครูทางศิลปศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับ
บริบทการสอนศิลปศึกษา เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและความหมายของศิลปศึกษาเสียก่อน 
 จากการศึกษาของ พีระพงษ์ กุลพิศาล (2546 : 154)และ อารีย์ สุทธิพันธุ์ (2549 :16) 
สามารถที่จะอธิบายถึงความหมายของศิลปศึกษาว่าหมายถึง การศึกษาด้านศิลปะ ซึ่งจัดไว้ใน
หลักสูตรเป็นวิชาหนึ่ง เพ่ือที่จะเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่เด็ก โดยที่ไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือที่จะให้เด็กเติบโต
เป็นศิลปิน แต่มุ่งหวังเพียงให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออกและมีพัฒนาทาง
สุนทรียภาพ เพ่ือให้เติบโตและด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับประเทิน มหาขันธุ์ (2531 : 
25-26) กล่าวเพ่ิมเติมว่า วิชาศิลปะจึงมีความส าคัญมากส าหรับการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนที่เริ่ม
จากการลงมือท างาน ต้องมีการวางแผนด าเนินงาน แก้ปัญหาวัดผลแต่ละขั้นตอน ต้องมีกาสอดแทรก
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ วิชาศิลปะจึงมีส่วนช่วยให้เด็กจะเกิดการเรียนรู้โดยการสังเกต สามารถใช้
ความรู้และวิจารณญาณในการตัดสินผลงาน สามารถจ าแนกประเภทต่างๆของงาน จากการปลูกฝัง
ของครูและผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
 สามารถสรุปได้ว่า วิชาศิลปศึกษา เป็นรายวิชาหนึ่งที่ปรากฏในหลักสูตร เป็นวิชาว่าด้วยเรื่อง
ของความงาม เป็นเครื่องมือที่ช่วยจิตใจเกิดความสุข เป็นวิชาที่ไม่ได้มุ่งที่จะผลิตเด็กให้เป็นศิลปิน แต่
มุ่งหวังเพียงให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ศิลปศึกษานั้นช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามทางอารมณ์ 
จิตใจ และสังคมโดยสมบูรณ์ 
 4.2 คุณค่าของศิลปศึกษา วิชาศิลปศึกษาไม่ได้มุ่งท่ีจะส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นศิลปิน แต่มุ่ง
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้กับเด็ก ดังจะเห็นได้
จากข้อค้นพบของอุบล ตู้จินดา (2532) ที่ได้กล่าวถึงคุณค่าของศิลปศึกษาไว้ดังนี้ 1) คุณค่าของ
ศิลปศึกษาในแง่ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจ ความเจริญงอกงาม รวมถึงพัฒนาการต่างๆที่  
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เกิดข้ึน เช่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านของอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านความรู้ ด้าน
สุนทรียศาสตร์ และด้านสร้างสรรค์ 2) คุณค่าทางศิลปศึกษาท่ีช่วยปรับตัวเพ่ือแก้ปัญหา ศิลปศึกษาท า
หน้าที่ของตัวเองในเรื่องของการบ าบัด เช่น ศิลปศึกษาเป็นหนทางในการระบายอารมณ์จาก
ความเครียด นอกจากนี้ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (2549 : 3-4)ได้มองเห็นคุณค่านอกเหนือจากการพัฒนาให้
เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน แต่เป็นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่สังคมและภาพรวมที่ใหญ่กว่า ในแง่ของการช่วยพัฒนา
ประเทศชาติ ได้แก่ ศิลปศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรักษาวัฒนธรรมของชาติ ก่อให้เกิดลักษณะ
ประจ าชาติ ซึ่งในคนชาติทุกคนควรเกิดความภาคภูมิใจ ศิลปศึกษาช่วยฝึกให้เยาวชนของชาติเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะช่วยท าให้คนมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว น าไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นศิลปศึกษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ มีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิต ศิลปศึกษาจึงเป็นเครื่องตอบสนองต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนในทุกๆด้าน 
 4.3 ธรรมชาติและเนื้อหาวิชาศิลปศึกษา วิชาแต่ละวิชาล้วนมีธรรมชาติในตัวของมันเอง 
ดังนั้นครูศิลปศึกษาที่ดีต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและเนื้อหาวิชาศิลปศึกษา ดังที่ พีระพงษ์ กุลพิศาล 
(2546 : 154) ได้อธิบายถึงความหมายของเนื้อหาทางศิลปะ ไว้ว่า ความรู้และประสบการณ์ที่
ครูผู้สอนศิลปะจัดให้แก่นักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง วิรุณ ตั้งเจริญ (2526 : 109) เห็น
เพ่ิมเติมว่าศิลปศึกษามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความงาม อารมณ์ และเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กับการ
ด ารงชีวิตในสังคมของมนุษย์ ศิลปะต้องแสดงออกจากความคิดที่เป็นนามธรรม และมะลิฉัตร เอ้ือ
อานันท์ (2545 : 51) มองว่าหัวใจของสาระจึงอยู่ที่หน้าที่ในด้านการพัฒนาการเห็นให้แก่ผู้เรียน ถือ
เป็นประตูสู่สุนทรียภาพของมนุษย์ สอดคล้องกับ อ าไพ ตีรณสาร (2547 : 5-9) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้
ทางศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรู้ ส าหรับทางศิลปศึกษาแล้ว การรับรู้ที่เป็น
พ้ืนฐานส าคัญ ได้แก่ การรับรู้ทางสายตา ซึ่งเป็นลักษณะของน าไปสู่การมองเห็น ดังนั้นการมองเห็นจึง
เหมือนกับเป็นปลายทางของการรับรู้ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศิลปศึกษา 
ย่อมมาจากการรับรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้นการมองเห็นคงไม่ใช่เฉพาะการดูสิ่งที่ปรากฏเท่านั้น แต่เป็นการ
มองอย่างมีจุดหมายและสร้างสรรค์   
 4.4 การเรียนการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากข้อค้นพบของ 
เกษร ธิตะจารี  (2543 : 12) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา พบว่า ศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นการปูพ้ืนฐาน
เบื้องต้นทางศิลปะให้กับเด็ก เพ่ือให้เขาเกิดประสบการณ์ในการท างาน การสอนที่ดีและมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนที่จะต้องเตรียมการเรียนการสอนให้ดี สอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหา 
สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดประเมินผล วิรุณ ตั้งเจริญ (2526 : 107-108)
ยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ครูยังต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิภาวะและความพร้อมของนักเรียนแต่ละวัย  
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 เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม ตลอดจนจัดสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ 
  
 4.5 ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาตามแนว DBAE มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า
ทฤษฎีสร้างขึ้นจากการเฟ้นหาคุณค่าต่างๆที่ภายนอกอาจจะแยกเป็นวินัยเฉพาะทาง แต่ภายในนั้น
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย โดยที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสอนด้านต่างๆ ได้แก่ 
  4.5.1 ทฤษฎีการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างสุนทรียภาพและการวิจารณ์ 
ทฤษฎีที่จะกล่าวถึงในหมวดนี้ คือ  
 ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ ของ ราล์ฟ สมิธ ซึ่งทฤษฎีของสมิธ มีการปรับปรุงประมาณ 
2 ครั้ง คือ ปี 1968 กับ 1973 ทฤษฎีที่น าเสนอในที่นี้ คือ ทฤษฎีต้นแบบปี 1968 ประกอบด้วย
ขั้นตอนใหญ่ๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การบรรยาย เป็นการแจกแจงถึงค าที่ระบุถึงชื่อ ประเภท หรือคุณสมบัติต่างที่สร้าง
ขึ้นในผลงานศิลปะ 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ เป็นการส ารวจถึงรายละเอียดของคุณสมบัติในผลงาน นั่นก็คือ
ส่วนประกอบทางทัศน์ เช่น องค์ประกอบศิลป์  
 ขั้นที่ 3 การตีความ เป็นการพูดถึงการตีความความหมายว่าสิ่ งนั้นคืออะไร ตีความถึง
ความหมายในผลงานศิลปะ  
 ขั้นที่ 4 กาประเมินผล เป็นขั้นสรุปหาความดีงามของผลงานศิลปะ ซึ่งการประเมินนี้มี
รากฐานมาจากคุณภาพทางสุนทรีย์ของงานนั้น ความเป็นเอกภาพของผลงาน ความเข้มข้น รวมถึง
ความลึกซึ้งในหลายๆด้าน 
  4.5.2 ทฤษฎีการสอนศิลปวิจารณ์ 
 ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ ของ เอ็ดมันต์ เบิร์ก เฟลด์แมน ซึ่งเฟลด์แมนเข้าใจว่าบุคคลที่ได้รับ
การฝึกฝันให้มีความเข้าใจต่องานศิลปะสามารถอ่านข้อมูลต่างๆทางศิลปะออก และข้อมูลต่างๆนั้นมี
ประโยชน์เพราะเป็นกลไกที่จะไขไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินผลงานศิลปะ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 การบรรยาย 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 ขั้นที่ 3 การตีความ 
 ขั้นที่ 4 การประเมินหรือตัดสินคุณค่า  
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 4.6 วิธีการสอนศิลปศึกษา ในการสอนศิลปศึกษาต้องค านึงถึงบริบทของเนื้อหาและความ
ต้องการของผู้เรียนหลักสูตร การบรรจุเนื้อหาลงในวิธีการสอน ต้องดูให้สัมพันธ์กัน เลือกให้วิธีการ
สอนให้เหมาะสมกับช่วงชั้น  ซึ่งจากการศึกษาของ นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525 : 109-124) ได้
ยกตัวอย่างวิธีสอนศิลปศึกษาที่น่าสนใจ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูไว้ดังนี้  1) วิธีสอนแบบแสดงให้ดู
เป็นขั้นตอน (directed teaching) คือวิธีสอนที่ครูสาธิตการท างานศิลปะให้นักเรียนดูทีละน้อยและ
ให้นักเรียนลงมือท าตามแต่ละข้ันตอน 2) วิธีสอนแบบให้ท างานโดยอิสระ (free expression) เป็นวิธี
สอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและมีการตัดสินใจในการท างานด้วยตนเอง 3) วิธีสอนแบบสัมพันธ์
วิชา (correlated teaching) เป็นการสอนที่พยายามก าหนดแนวทางการสอนให้วิชาศิลปะสามารถ
บูรณาการเข้าไปได้กับวิชาอ่ืนๆ เพ่ือให้พวกเขาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องต่างๆในชีวิตของเขา 4) 
วิธีสอนแบบเน้นแกนกลาง (core teaching) เป็นการสอนที่ทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหาที่
ต้องการค้นหาค าตอบไว้เป็นแกนกลาง ใช้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเป็นเครื่องมือช่วยให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบของปัญหานั้น 
 นอกจากนี้จากข้อค้นพบของ พาเตอราคิส แอนเจลา จี (Paterakis Angela G,1979) ได้
อธิบายถึงวิธีการสอนศิลปศึกษาไว้ 2 วิธี ได้แก่ 
 1) การสอนศิลปะปฏิบัติ (Studio Art Teaching Approaches) สามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 1.1) แนวการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Art Approached Experimentally) 
การสอนศิลปศึกษาแนวนี้อยู่ภายใต้การค้นหาความรู้ ผู้เรียนจะถูกแนะน าให้ค้นหาข้อเท็จจริงในงาน
ศิลปะด้วยตัวเขาเอง น าไปสู่การพัฒนาประสบการณ์ทางศิลปะที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ
ประสบการณ์ คุณค่าของการสอนประเภทนี้ คือการส่งเสริมประสบการณ์จากการทดลองท าจริงเพ่ือ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 1.2) แนวการสอนแบบมีศิลปินเป็น
แบบอย่าง (The Artist as Model) เป็นการสร้างประสบการณ์ทางศิลปะของผู้เรียนจะเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ภายใต้การน าศิลปินเข้ามาเป็นตัวแบบในการเรียนศิลปะปฏิบัติแก่ผู้เรียน โดยการศึกษาที่
เกี่ยวกับผลงานศิลปะ ศิลปิน เทคนิค และรูปแบบการท างาน เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัว
ผู้เรียนโดยผ่านการสังเกต การมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปิน 1.3) แนวการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student-centered Approaches) การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีพ้ืนฐานส าคัญมาจากการ
ค านึงถึงลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคน พ้ืนฐานทางสังคม จิตวิทยา พ้ืนฐานทางกายภาพ พ้ืนฐาน
ความต้องการ และระดับความรู้และสติปัญญา การแสดงออกทางอารมณ์รวมถึงพ้ืนฐานของการรับรู้
ในตัวผู้เรียนด้วย การสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมี  2 แบบ คือ 1.3.1) แบบเปิดเสรี (Open 
Classroom) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในตัวเองอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ก าหนดและเลือกใน
สิ่งที่สนใจ วางแผนการเรียนรู้และด าเนินการด้วยตนเอง บทบาทของครูจึงเป็นการจัดสิ่งแวดล้อม  
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ส าหรับการเรียนรู้ และ1.3.2) แบบแนวลึก (In-depth Approach) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของครูกับ
ผู้เรียนแบบใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอขั้นตอน การแนะน าผู้เรียนให้ลงมือปฏิบัติ การ
วิเคราะห์ และการประเมินผลทั้งสองแบบมีลักษณะร่วมกันคือมุ่งผลไปที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) การสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 2.1) แนวการสอนตาม
ยุคสมัยทางศิลปะ (Chronological Survey) เป็นการสอนที่ก าหนดยุคสมัยและต าแหน่ง รวมถึง
ล าดับยุคสมัยเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในเนื้อหาและระยะเวลาที่จ ากัด 2.2) แนวการสอนตามประเด็น 
(The Thematic Approach) เป็นการสอนที่เกี่ยวกับประเด็นเฉพาะด้วยการให้อิสระแก่ผู้สอน 
สามารถเน้นเฉพาะจุดหรือเฉพาะเรื่องได้มากยิ่งขึ้น ข้อเสีย คือ ความต่อเนื่องที่ประติดประต่อกัน 
เพราะผู้เรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมมาก่อน ข้อดีคือ ชี้ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆที่สอนได้ 
เพราะการก าหนดเป็นประเด็นๆ 2.3) แนวการสอนตามความสนใจ (Spontaneous Approach) เป็น
การสอนที่เน้นความร่วมมือกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยผู้สอนจะท าการหยิบยกประเด็นขึ้นมา 
และให้ผู้เรียนท าการอภิปรายในประเด็นที่พวกเขาสนใจ เมื่อได้ประเด็นที่สนใจแล้ว จึงน าไปสู่การ
จัดท าบทเรียน สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 2.4) แนวการสอนรายบุคคล(The Independent 
Approach) เป็นแนวการสอนที่เน้นที่ตัวบุคคล และสนองความสนใจของแต่ละคน ในการด าเนินการ
สอน จะให้ผู้เรียนก าหนดหัวเรื่อง เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการในการศึกษา แนะน าแหล่งเรียนรู้ และตก
ลงร่วมกันถึงการประเมินผล  
 นอกจากนี้ ไมเคิล (John A Michael, 1983) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนศิลปนิยม 
ดังนี้ 
 3) วิธีการสอนศิลปนิยม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 3.1) แนวการสอนแบบเน้น
ความชื่นชม (Hedonistic Approach) การสอนแนวที่เชื่อว่าคุณค่าทางสุนทรียะอยู่ที่ตัวผู้ชม โดยผ่าน
การกระตุ้นจากสิ่งเร้า คือผลงานทางศิลปะที่เชื่อมโยงทางผัสสะกับผู้ชม ก่อให้เกิดความชื่นชม การ
จัดการการเรียนการสอนจึงอยู่ในรูปแบบของการจัดสถานการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และก่อให้เกิด
ความรู้สึก โดยเน้นผู้ เรียนเกิดความรู้สึกที่ อิสระ 3.2) แนวการสอนแบบเน้นสภาวการณ์ 
(Contextualistic Approach) เป็นการสอนแนวที่เชื่อว่าการสร้างสถานการณ์ จะมีผลต่อการเข้าถึง
การชื่นชมความงาม ด้วยการเน้นที่ความสึกของผู้เรียน ผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์
ต่างๆแล้วจะเกิดการชื่อชมความงามในสถานการณ์นั้นๆ 3.3) แนวการสอนแบบเน้นโครงสร้างภายใน 
(Organistic Approach) เป็นการสอนที่เน้นตัวโครงสร้างภายในงานองค์ประกอบ การจัดวาง 
มากกว่าเน้นที่ความรู้สึก การตัดสินคุณค่าความงามที่จึงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล 3.4) แนวการสอนแบบ
ตามความนิยม (Normalistic Approach) เป็นการสอนที่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่เป็นสากลเป็นที่
ยอมรับของคนหมู่มากได้รับการรับรองจากการถือปฏิบัติต่อๆมา ฉะนั้นเนื้อหารวมถึงรูปแบบจึงเป็นสิ่ง  
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ที่ทุกคนยอมรับเป็นผู้ก าหนดขึ้น โดยที่แบบแผน วิธีการก็ถูกก าหนดไว้แล้วเช่นกัน 3.5) แนวการสอน
แบบผสมผสาน (Interdisciplinary Studies) เป็นการผสมผสานของความรู้ในศาสตร์ต่างๆเข้า
ด้วยกัน ไม่ใช่เพียงแค่การจับมาประติดประต่อกันเท่านั้นแต่ควรจะมีการเชื่อมโยงกันในความสัมพันธ์
กัน รูปแบบการสอนแบบผสมผสานสามารถท าได้สองวิธีคือ การให้ครูกับนักเรียนได้ร่วมมือกัน และ
การท าหลักสูตรระยะสั้นมาใช้ 
 ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนด้วยวิธีใดก็ตาม เพ่ือให้เกิดความส าเร็จที่ได้ จะต้อง
ค านึงถึงเรื่องการสื่อการกับผู้เรียน และการสื่อสารกับครูที่เกี่ยวข้องด้วย 
 สรุปได้ว่า วิธีการสอนศิลปศึกษามีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้
ให้เข้ากับเนื้อหาและตัวผู้เรียน รวมถึงลักษณะแวดล้อมต่างๆรอบตัว แต่ความเป็นจริงไม่มีวิธีไหนที่ดี
ที่สุด ครูเท่านั้นที่จะเลือกใช้และผสมผสานวิธีการสอนเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ 
 4.7 ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การเรียนและท าความเข้าใจกับทักษะศตวรรษที่ 21 
เป็นความจ าเป็นแห่งยุคสมัย เพ่ือการปรับตัวให้ตามทันกระแสของตะวันตก และก้าวทันที่จะรุดหน้า
เทียบเท่าสากล โดยที่ทักษะสากลที่จ าเป็น 7 ประการ ที่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557)ได้กล่าวไว้ ได้แก่ 
 1. เรียนรู้แนวคิดและลักษณะสังคมไทยอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ การก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่ได้
หมายความว่าเราจะละเลยสังคมและวัฒนธรรมไทย ในทางตรงข้ามเรากลับต้องศึกษาแนวคิดและ
วัฒนธรรมไทยอย่างเข้มข้นและลึกซึ้ง 
 2. เข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องที่มาและผลกระทบ การเรียนรู้
สังคมไทยแล้วจะต้องติดตาม เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงที่มาและผลกระทบได้
ด้วย 
 3. รู้จักตัวเองพร้อมมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งของและวัฒนธรรม การรู้จักตนเองเป็นสิ่ง
ส าคัญเพราะจะท าให้เราสามารถพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเข้าใจ ควบคู่ไปกับการรู้จัก
คุณค่าท่ีแท้จริงของสิ่งรอบตัว 
 4. ตามทันกระบวนการผลิตใหม่และสามารถผลิตเองได้อย่างกว้างขวาง สังคมต้องตามให้ทัน
กับกระแสใหม่ได้ต้องพร้อมที่จะคิดใหม่ ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาผลผลิตจากสิ่งใหม่ได้ด้วย 
 5. เข้าใจคนอ่ืน และรู้วิธีการน าการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คุณสมบัติของข้อนี้คือการรู้จักคนอ่ืน
ทั้งสังคมอ่ืนๆ และในสังคมเราเอง 
 6. ออกแบบและร่วมมือพัฒนาทิศทางของสังคมที่เหมาะสมได้ ความเปลี่ยนแปลงสามารถ
เกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงและร่วมมีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและโลกพร้อมกันไป 
 7. มีความเข้มแข็งในจริยธรรม ความรับผิดชอบและความดีงาม ความรับผิดชอบจะมาควบคู่  
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กับสิทธิของเราเองที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันความรับผิดชอบก็จะเป็นพ้ืนฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมต่อไป 
 จากแนวทางการการศึกษาในภาพรวมข้างต้น เมื่อพิจารณาเฉพาะทักษะส าหรับอนาคตแล้ว 
ทักษะของคนไทยที่เราควรพัฒนาให้สอดคล้องและสืบเนื่องกันแยกได้เป็น 7 กลุ่มดังนี ้
 1. มีทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน เราจะต้องส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีวิจารณญาณพอ ให้เขารู้จักวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่เขาเห็น รู้ และใช้ ว่า
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ เด็กไทยในอนาคตต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ด้วยการแยกแยะประเด็นและมุมมองต่างๆอย่างหลากหลาย มองให้เห็นความเชื่อมโยงกัน 
 3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ สังคมไทยมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นใน
สังคม ถ้าเรามีการวิเคราะห์เพียงพอ เราต้องส่งเสริมคนของเราให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีจินตนาการไปในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
 4. ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม เมื่อคิดสร้างสรรค์แล้วต้องน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ขึ้นมาให้ได้ และมีคุณภาพสูงพอที่จะแข่งกับโลกได้ 
 5. ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา ทักษะการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหานี้ส าคัญ
มากขึ้นอย่างมาก สังคมโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราไม่มีทางหลีกหนีความเปลี่ยนแปลงไปได้ 
เราจะต้องรับและชักน าการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต 
 6. ทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง โลกศตวรรษที่ 21 มีเทคโนโลยีน าการสื่อสาร
จึงต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่เราต้องรู้ทันเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยพร้อมกันไป 
 7. ทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ เราต้องยึดมั่นในแนวทางนี้ไว้เพ่ือสร้างคนของเรา
ให้มีคุณค่ากับสังคมอย่างแท้จริงให้เป็นสังคมของคนที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบ 
 สรุปได้ว่า สังคมไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไร
เหมาะสม ไม่เหมาะ เป็นเบื้องต้น ตามมาด้วยการคิดใหม่ๆ มีจินตนาการแล้วท าให้ มีผลผลิตเข้าสู่
ตลาดโลกได้ เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สื่อสารและสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้อย่าง
เหมาะมั่นใจและพร้อมใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนในสังคมไทยและ
สังคมโลก  
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน พบว่า รูปแบบของการพัฒนา
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบการพัฒนานี้มุ่งไปที่การปฏิรูป
การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เน้นการพัฒนาครูและผู้บริหารที่โรงเรียนเป็นหลักมากที่สุด จะมีการอบรม
สัมมนา และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมทางความคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการพัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดผลในการพัฒนาครู
และผู้บริหาร อันจะส่งผลต่อไปยังผู้เรียน  ให้ครูใช้วิจัยปฏิบัติการในวงจร PDCA (Plan Do Check 
Act) ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบด้วยการ
สนับสนุนทางวิชาการของผู้บริหาร อีกท้ังยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในกระบวนการเรียนรู้
และสนับสนุนการบริหารจัดการ ผลที่เกิดขึ้นคือ ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การประเมินผลตามสภาพจริง ส่งเสริมการท าวิจัยปฏิบัติการในสถานศึกษาและในชั้นเรียน ผลที่เกิด
กับผู้บริหารสถานศึกษา คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาล 
ส่วนผู้ปกครองและองค์กรชุมชนก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดการศึกษาและสนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียนมากขึ้นเช่นกัน 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ระบบด าเนินการคูปองวิชาการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การทดลองและพัฒนาระบบ
ด าเนินการคูปองวิชาการในพ้ืนที่ พบว่า ที่ผ่านมาครูต้องไปอบรมนอกพ้ืนที่และเสียค่าใช้จ่ายเอง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักจะได้รับการพิจารณาก่อน อีกทั้งการใช้คูปองวิชาการเป็นปัญหาด้วยการ
ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับคูปองวิชาการจะต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ และผ่านการทดลองงาน ท าให้
ครูผู้ช่วยหรือครูอัตราจ้างไม่มีสิทธิในโอกาส นอกจากนี้ไม่พบว่ามีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุ
สภา และวงเงินคูปองวิชาการที่จัดสรรให้ก็ไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระฯ อีกทั้งการประเมินผลหลัง
การอบรมเป็นรายบุคคลไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนได้ในระยะสั้น จากการประชุม
สะท้อนความคิด พบว่า การใช้คูปองวิชาการจะช่วยป้องกันการน าเงินสดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ครูไม่
ต้องส ารองจ่ายก่อน จัดสรรให้เฉพาะกลุ่มที่มีความส าคัญเร่งด่วนก่อน จากการสะท้อนความคิดพบว่า 
ครูที่มีสิทธิรับคูปองวิชาการไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดลองงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ หรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจะสามารถรับรองหลักสูตรได้   
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) จากรายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
“โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
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Mentoring) ภาพรวมหลังโครงการ พบว่า ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 
จุดเน้นมากขึ้น ทั้งในส่วนขั้นตอน การด าเนินงาน และเห็นคุณค่าผ่านการศึกษาบทเรียน สามารถ
ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน และแทรกการพัฒนาความ 
สามารถด้านการรู้หนังสือ การรู้จ านวน และการใช้เหตุผลลงในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
ขณะที่ผู้บริหาร พบว่า เกิดความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ  4 จุดเน้นมากขึ้น 
และเห็นความส าคัญเรื่องวิชาการนอกเหนือจากการบริหาร เพราะผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
กระตุ้น สนับสนุน ช่วยเหลือครูให้ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ส่วนของศึกษานิเทศก์ พบว่า เกิดความ
เข้าใจและสามารถน าครูให้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4จุดเน้น และมีความเข้าใจในขั้นตอน 
เห็นคุณค่าของการศึกษาผ่านบทเรียน สามารถบันทึกผลการสังเกตชั้นเรียนได้เป็นระบบมากขึ้น และ
น าข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนมาแนะน าครูให้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้  
 อรุณี ส าเภาทอง (2537) ได้ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูประถม 
ศึกษาโดยการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบการสอนแนะ ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้กระบวนการ
ฝึกอบรมแบบเน้นการสอนแนะที่ส าคัญฯ เมื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ฝึกอบรมระหว่าง
ก่อนการฝึกอบรมกับหลังฝึกอบรมในสถานการณ์จริง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนแนะมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนแนะ กลุ่มที่ได้รับการสอนแนะสามารถคงความรู้ ความ
เข้าใจ เจตคติ และทักษะในเรื่องที่รับภายหลังการอบรมในสถานการณ์จริง แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้
รับการสอนแนะ หลังการฝึกอบรมในสถานการณ์จริง กลุ่มที่ได้รับการสอนแนะโดยรูปแบบที่ครูเข้ารับ
การฝึกอบรมเรื่องเดียวกันจับคู่กันสอนแนะ มีพัฒนาการทางด้านทักษะการสอนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การสอนแนะรูปแบบที่ครูที่เข้ารับการอบรมจับคู่กับครูที่ไม่ได้รับการอบรม 
 ภัทรวดี วชิรธาดากุล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาครูสู่ความเป็นมือ
อาชีพ : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ พบว่า วิธีการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพมากที่สุด คือ 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รองลงมาคือ การอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สุดท้ายคือ การนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรระหว่างเพ่ือนครู ครูมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้วิธีการพัฒนาโดยการแสวงหาความรู้และ
วิธีการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งขวัญก าลังใจ 
สนับสนุนทรัพยากร และความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงาน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) จากรายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพการผลิต
และพัฒนาครูในประเทศไทย เรื่องของสถานภาพการพัฒนาครู พบว่า นโยบายด้านการพัฒนาครู การ
ฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะครูยังมีการกล่าวถึงหรือให้ความส าคัญค่อนข้างน้อยกว่า
ด้านอ่ืนๆ ระบบการพัฒนาครูของไทยโดยหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันยังคงมีลักษณะต่างคนต่างท า 
ขาดการวางแผน ขาดการมีส่วนร่วม ขาดการก าหนดทิศทางและขาดข้อมูลในการพัฒนาครูใน
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ภาพรวม รูปแบบการพัฒนาครูในภาพรวมของประเทศที่หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆนิยมปฏิบัติกัน
มากคือ การส่งครูไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น การจัดอบรมสัมมนา
ในโรงเรียนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ในรอบปีหนึ่งๆ ครูได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก แต่
ไม่มีความชัดเจนว่าได้มีการติดตาม และประเมินผลภายหลังการอบรมว่าได้มีการน าไปใช้จริงมากน้อย
เพียงใด การอบรมพัฒนาครูบางหลักสูตรมีลักษณะซ้ าซ้อน ในบางครั้งครูต้องเข้าอบรมเรื่องเดิมจาก
หลายหน่วยงาน และครูได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่องและสิ้นเปลืองงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาครูยัง
ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ส่วนใหญ่ใช้การอบรมและพัฒนาในห้องประชุมตามโรงแรม ผลการพัฒนาเป็นเรื่อง
การให้ความรู้ ขาดการพัฒนาทักษะที่ตรงกับสภาพจริง และไม่ตรงกับความต้องการ ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ ในส่วนของวิธีการพัฒนาครู แต่ละหน่วยงานน าไปใช้พัฒนาอยู่ใน
ขณะนี้ยังขาดนวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝึกอบรมแบบเหมารวม โดยใช้การบรรยาย หรือการ
จัดประชุมกลุ่มย่อย วิธีการบรรยายของวิทยากรเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ในลักษณะ
การสื่อสารทางเดียว เนื้อหาของการอบรม ผู้จัดอบรม บางครั้งเรื่องที่อบรมห่างไกลจากเหตุการณ์
ความเป็นจริงของห้องเรียน ไม่ตรงกับความต้องการของครู และการอบรมมีผลกระทบต่อนักเรียน
เพราะครูต้องทิ้งห้องเรียนมาเข้ารับการอบรมโดยเฉพาะ โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหามากท่ีสุด 
 ศกลวรรณ เปลี่ยนข า (2550) จากงานวิจัยเรื่อง การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาครูส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาครู ในส่วนของวิธีที่ใช้ในการ
พัฒนา ได้แก่ การนิเทศภายใน เพ่ือช่วยเพื่อน การสอนงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การท างานเป็น
ทีม การจัดการความรู้ การอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวแบบทางการและแบบไม่ทางการ ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาที่ต่างไปจากวิธีการเดิมที่ด าเนินการอยู่ และข้อค้นพบในวิธีการที่ใช้ในการ
พัฒนาทั้งการพัฒนาภายในและภายนอกสถานศึกษา จึงเป็นการน าเสนอทางเลือกที่มากขึ้น ซึ่งแต่ละ
วิธีมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ได้แก่ วิธีการพัฒนาที่จัดขึ้นในสถานศึกษา จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนได้อีกด้วย ส่วน
วิธีการพัฒนานอกสถานศึกษาเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เกิดการเรียนรู้แก่ครู แต่อย่างไรก็ตามอาจใช้การ
พัฒนาหลากหลายวิธีควบคู่กันไปได้ 
 แบ๊ท (Batt, 2010) ได้ศึกษาเรื่องCognit ive Coaching :A Crit ical phase in 
professional development to implement sheltered instruction : องค์ความรู้เรื่องการสอน
(Coaching) : ขั้นตอนการด าเนินการเรียนที่ส าคัญในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ (Work shop) เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลลัพธ์ที่
ไม่เป็นที่น่าพอใจถ้าไม่มีการใช้ร่วมกับการสอน แสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนนั้นให้ความส าคัญกับการ
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จัดสรรเวลาที่มากพอในการปฏิบัติ อีกทั้งครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในการน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 บล็อชเชอร์ และคณะ (Blocher et al., 2011) ได้ศึกษาเรื่อง Contextually Based 
Professional Development: ศึกษาเก่ียวกับโครงการพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ พบว่ากิจกรรม
ที่ครูเข้าร่วมในการเรียนรู้เป็นรูปแบบของการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับความรู้
เกี่ยวกับการสอนและเนื้อหา แม้ว่าครูที่เข้าร่วมจะมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น ครูประจ าการยัง
บอกอีกว่าเกิดความสะดวกสบายและความมั่นใจในการใช่เทคโนโลยีมากขึ้น การน าไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีมากขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนของพวกเขาอีกด้วย 
 เอวารอส (Avalos, 1999 ) ได้ศึกษาเรื่อง Context, Training Theory, and Teaching 
Practice : บริบทการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการสอน พบว่า องค์ประกอบของการอบรมในกลุ่ม
ครูในปาปัวนิวกินี การศึกษาจึงเป็นการประเมินครอบคลุมไปถึงระดับของการอบรม ไม่เพียงแต่ระบุ
สมรรถนะของครูที่รับการอบรม แต่ยังระบุถึงข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูด้วย เช่น หลักสูตร
ในโรงเรียนที่มากเกินไป อายุผู้เรียน และความหนาแน่นของชั้นเรียน 
 เจฟเฟอส์ (Jeffers, 1996) ได้ศึกษาเรื่อง Professional Development in Art Education 
Today : A Survey of Kansas Art Teachers จากการส ารวจของครู พบว่า จากสถานการณ์ การ
รับรู้ ความคิดทัศนคติที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป และระบุว่าศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์ (DBAE) 
ก่อให้เกิดผลต่อครูและการพัฒนาวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์ภูมิหลังและเนื้อหาแบบทดสอบ
ปลายเปิด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ เพราะDBAE มีความสัมพันธ์กับครูศิลปศึกษาน้อย 
และครูศิลปศึกษาระบุว่าอุปสรรคที่พบได้แก่ สภาพของหลักสูตรที่ลดลง เป็นแนวโน้มและประเด็นที่
ยืนยันได้ในอนาคต และมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพในการเตรียมครูก่อนประจ าการ 
และหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพส าหรับครูประจ าการ 
 ทาร์ป และ โรเซนต์ (Tarp and Rosen, 2012) ได้ศึกษาเรื่อง Coaching and mentoring 
for capacity development : The case of South Sudan พบว่า การสอนและการชี้แนะส าหรับ
การพัฒนาความสามารถท่ีก าลังเป็นที่ยอมรับและนิยม เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับมากกว่าวิธีเดิมๆ 
ที่ดูเหมือนว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันในซูดานใต้ การพัฒนาจึงเริ่มต้นจากความร่วมมือของซูดานใต้และ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการเป็นคู่ร่วมพัฒนา สิ่งที่ค้นพบคือความมุ่งมั่นในเรื่องของความร่วมมือกับการ
ระบุเป้าหมายร่วมกัน เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนการชี้แนะ ส าหรับการพัฒนาความสามารถ 
 โรเบิร์ต วี, บูลลอร์ท เจอาร์ และ คริตเดล (Robert V, Bullough jr. and Kridel, 2003) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาครูในระยะเวลา 8 ปี ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
ส าหรับการปฏิรูปการศึกษานี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางขึ้นมา และเกิดการ
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เปลี่ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาครู จากเดิมที่ครูได้เรียนรู้จากการ
สอนกลายมาเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบระเบียบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน
รูปแบบของการสอนร่วมกับการพัฒนาไปพร้อมกัน สิ่งที่ครูต้องการความช่วยเหลือ คือ การพัฒนา
หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนครู ผู้บริหาร และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และนอกจากนี้ยังพบอีกว่า พัฒนาการที่จ าเป็นในการพัฒนาครู ได้แก่ การประเมินผลเพ่ือ
ความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้วยระบบประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนเป็นส าคัญ และการเปลี่ยนแปลงให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
 ทอทเทน (Totten, 1983) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม
ของครูประจ าการ โดยระดับมิดเดิลเกรด ตามการรับรู้ของผู้บริหาร โดยส ารวจจากความคิดเห็นของ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในรัฐอริโซนา ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ครูและผู้บริหารเห็นพ้องต้องกันว่า 
ความสามารถในการสอนที่ส าคัญและต้องการพัฒนา ได้แก่ เรื่องเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การสอน
ตามเอกัตภาพ การใช้สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ซึ่งวิธีที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ การ
สัมมนา การนิเทศการสอนแบบคลินิก การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสังเกตการณ์ปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนอื่น และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 โดยสรุปจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครู จะมีการท าวิจัยไม่ว่าจะเป็นการ
หาความต้องการจ าเป็นก่อนการพัฒนา การน าเสนอปัจจัยและสภาพปัจจุบันรวมถึงปัญหาและแนว
ทางแก้ไขที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การแสวงหาแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพครู 
รวมถึงการน าเสนอวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบทการสอนของครู โดยส่วนใหญ่
เป็นการเก็บข้อมูลจากครูไม่ว่าจะเป็นครูศิลปะ ครูรายวิชาอ่ืนๆ หรือครูที่เป็นเหมือนศิลปิน และ
ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูยั งคงเกิดประสิทธิภาพน้อย รวมถึง
รูปแบบและวิธีการยังคงเป็นรูปแบบผูกขาด เรียนรู้ในพ้ืนที่ห้องแคบๆขาดการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ครู 
ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนายังไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของตัวครู ครูยังขาดการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเท่าที่ควร ห้องอบรมยังคงอยู่ในห้องที่ไม่เปิดกว้าง การ
อบรมยังคงเป็นการฟังบรรยายและยังไม่ค่อยมีการน าวิทยากรที่เป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญบางด้านมา
ให้การพัฒนา ยังคงเป็นการพัฒนาที่มีแต่ค าว่าทฤษฎีและการอัดเนื้อหา ยังขาดการน าเสนอรูปแบบ
ของการน าไปให้อย่างเห็นภาพ ซึ่งต้องสอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบันอันเนื่องมาจากครูจบไม่ตรง
สาขาหรือขาดความรู้ความสามารถที่เพียงพอ แต่ในทางกลับกันงานวิจัยบางเรื่องก็ได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งของไทยและต่างประเทศ นั่นก็คือ การพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องประชุม โรงแรม หรือแหล่ง
ต่างๆ อาจมีการใช้โรงเรียนเป็นฐานการฝึกปฏิบัติร่วมด้วยเพ่ือให้เห็นภาพของการน าไปใช้ การเรียนรู้
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ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครูและวิทยากร ผู้บริหาร หรือศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งการร่วมกันชี้แนะ การสอน
งาน และการออกไปศึกษานอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆร่วมด้วย ซึ่งประสิทธิภาพของการพัฒนา
อาจเกิดจากการพัฒนาที่มีความหลากหลายไม่เพียงแต่ใช้วิธีเดียว อาจมีการใช้หลากหลายวิธีประกอบ
กัน การประเมินติดตามผลการพัฒนาก็เป็นการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มากกว่านั้นก่อให้เกิดสังคม
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วย 
 



 

 

 

บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ ตลอดจนสภาพปัจจุบันและความต้องการในผลของการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาของครูประจ าการ โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 8 การสรุป การอภิปราย และการรายงานผลการวิจัย 
 ในการศึกษาดังกล่าวมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
 
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ 
 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เกี่ยวกับวิธีการสอนศิลปศึกษา 
 
2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มครูประจ าการสอนศิลปศึกษา ส าหรับส ารวจสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา
และสภาพปัจจุบันและความต้องการในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบสอบถามส าหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
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ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา โดยมีรายระเอียดดังนี้ 
  2.1.1 ครูประจ าการสอนศิลปศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน  42 เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ได้ประชากรที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 31,190
โรงเรียน (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ: ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างประชากรโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางการค านวณ 
ของ Krejcie & Morgan, 1970 (อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 379 โรงเรียน 
จากนั้นท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูศิลปศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 379 คน 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามจ านวน 379 ฉบับ ได้รับการตอบกลับมาจ านวน 302 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 76 ของที่ส่งไปทั้งหมด 
 2.2  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษาของครูประจ าการ ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การคัดเลือกตัวอย่างประชากร ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวอย่างประชากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  2.2.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้คือ บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถทางการสอน หรือ มีประสบการณ์ทางการสอนศิลปศึกษาหรือเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการให้การส่งเสริมการสอนของครูศิลปศึกษา มีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 10 ปี ทั้งนี้เพ่ือสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาของครูประจ าการ ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
ครู จ านวนทั้งสิ้น 34 ท่าน สามารถแบ่งออกเป็น 
    2.2.1.1 อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกจะต้อง
เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 6 ท่าน 
    2.2.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบคละขนาดโรงเรี ยน มี
ประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน 
    2.2.1.3 รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
จากรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบคละขนาด
โรงเรียน มีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน 
    2.2.1.4 หัวหน้างานวิชาการ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกจาก
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบคละขนาด
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โรงเรียน มีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน 
    2.2.1.5 หัวหน้ากลุ่มสาระทัศนศิลป์ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก
จากหัวหน้ากลุ่มสาระทัศนศิลป์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบคละขนาด
โรงเรียน มีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน 
    2.2 .1 .6  ศึกษานิ เทศก์  โดยใช้ เกณฑ์ ในการคัด เลือกจาก
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบคละ
เขตพ้ืนที่ฯ มีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน     
    2.2.1.7 ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน 
  2.2.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้คือ บุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาบุคลากรครู ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประสบการณ์การท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 4 ท่าน   
 สรุปการเลือกประชากรและการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 401ท่าน 
แบ่งเป็นครูศิลปศึกษา จ านวน 379 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 34 ท่าน 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยขึ้น โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับศิลปศึกษา คุณลักษณะของครูศิลปศึกษา การสอนศิลปศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ ธรรมชาติและการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ ดังนี้ 
 3.1 แบบสอบถามครูประจ าการทางศิลปศึกษา เรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในผล
จากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูศิลปศึกษาซึ่งเป็นครู
ประจ าการ เกี่ยวกับสภาพและความต้องการในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบสอบถามส าหรับถามผู้เชี่ยวชาญในขั้นต่อไป 
 3.2 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาของครู
ประจ าการ 
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 4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ได้ด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร งานวิจัย รายงาน หรือเอกสาร
สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวิจัย จากนั้นด าเนินการสร้างแบบสอบเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดหัวข้อ
ค าถาม จากนั้นท าการวิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) ต่อมาจึงน าแบบสอบถามที่เป็นแบบร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า 
 3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น 
  แบบสอบถามส าหรับสอบถามครูศิลปศึกษา เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับแบบสอบถามในส่วนนี้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน 
  แบบสอบถามส าหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับแบบสอบถามในส่วนนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือ จ านวน 3 
ท่าน 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้ง 2 ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ท าการปรับแก้ตามความ
คิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิทุกประการ  
 4. น าเครื่องมือที่สมบูรณ์มาท าการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ทาง
สถิติขั้นพ้ืนฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ส ารวจความต้องการการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาจากกลุ่มครู
ประจ าการที่สอนศิลปศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ ส าหรับพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาครู 
เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบสอบถามส าหรับการน าไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ได้ออกแบบ จาก
ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มครูประจ าการ เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
  2.2 น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างแนวทางการพัฒนาความสามารถ



45 
 

 
 

ทางการสอนศิลปศึกษา 
  2.3 ส่งแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาที่พัฒนาแล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง 
  2.4 น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาปรับปรุงและน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

(SPSS for Windows Version 22) หาค่าเฉลี่ย (x̅) ร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ตามลักษณะและรูปแบบของเครื่องมือ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ใช้ถามครูศิลปศึกษา วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามเกณฑ์ของ 
Likert Scale ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป  หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 ลงไป   หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ น้อยที่สุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กรณีมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
(บุญมี พันธ์ไทย, 2545 : 174-175) ดังนี้ 
    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย 
  มากกว่า 1.75  มีความแตกต่างกันมาก 
  1.25 – 1.75  มีความแตกต่างค่อนข้างมาก 
  น้อยกว่า 1.25  มีความแตกต่างกันน้อย , ใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆกัน 
  2. ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ใช้ถามผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาแจกแจง
ความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการใช้เกณฑ์และการแปลผลสภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังโดยการจัดระดับค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x) ตามเกณฑ์ของ Likert Scale ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป  หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 ลงไป   หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาฯ น้อยที่สุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กรณีมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
(บุญมี พันธ์ไทย, 2545 : 174-175) ดังนี้ 
    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย 
  มากกว่า 1.75  มีความแตกต่างกันมาก 
  1.25 – 1.75  มีความแตกต่างค่อนข้างมาก 
  น้อยกว่า 1.25  มีความแตกต่างกันน้อย , ใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆกัน 
 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  7.1 สูตรการหาค่าร้อยละ 

P = 
𝐹

𝑁
 x 100 

เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 
   F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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 7.2 สูตรการหาค่าเฉลี่ย 
 

x̅ = 
∑ ∫ 𝑥

𝑛
 

 
   เมื่อ        x̅         แทน      ค่าเฉลี่ย 
     ∑∫x      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
                                   n         แทน       จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 
 7.3 สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

S.D. = √
∑ ∫(𝑥−𝑥 ̅) 

𝑛−1

 

 
  เมื่อ      S.D.  แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               X แทน   ค่าคะแนน 
               n        แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

                     แทน   ผลรวม 
(นรา บูรณรัช,2543) 

 
8. การสรุป การอภิปราย และการรายงานผลการวิจัย 
 เมื่อตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ก าหนดแล้ว ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนการอภิปรายผลการวิจัยเป็นการสรุปรวมจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลและสาระส าคัญ และอภิปรายถึงข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้  จากนั้นท า
การน าเสนอในรูปแบบความเรียง  
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โครงสร้างแบบสอบถาม เรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา (ส าหรับครูประจ าการทางศิลปศึกษา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 

 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 การก าหนดเนื้อหาของการสอน 

 การก าหนดวิธีการสอนศิลปะ 

     - วิธีการสอนศิลปะปฏิบัติ 
     - วิธีการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ 
     - วิธีการสอนสุนทรีย์และศิลป
วิจารณ์ 
 การด าเนินการสอน 

 การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 การใช้สื่อประกอบการสอน 

ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพของการ
พัฒนา 
        ด้านความเก่ียวข้องกับภาระ
งาน  

        ด้านวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา 

        ด้านการจูงใจการสนับสนุน  

        ด้านการประยุกต์ใช้ 
        ด้านความต่อเนื่องของการ
พัฒนา  

        ด้านความรู้ของวิทยากร 

        ด้านความเหมาะสมของห้อง
อบรม 

ความต้องการในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา และ

ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการพัฒนา ของครูศิลปศึกษา 

ครูจบศิลปศึกษา 
- เคยผ่านการพัฒนา 

- ไม่เคยผ่านการพัฒนา 

ครูจบศิลปศึกษา 
- เคยผ่านการพัฒนา 

- ไม่เคยผ่านการพัฒนา 

 

ด้านที่ 1 ด้านความรู้ทฤษฎี 
- ทฤษฎีศิลปะ/การสอน 

ด้านที่ 2 ด้านทักษะปฏิบัติ 
- ทักษะศิลปะ 

- ทฤษฎีการสอนศลิปะ 
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โครงสร้างแบบสอบถาม เรื่อง การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ส าหรับครูประจ าการ (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา 

ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมการพัฒนา 

 ส ารวจความต้องการในการพัฒนา 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

 การก าหนดเนื้อหาของการพัฒนา 
 วิธีการและรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนา 
 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา 
 การเลือกสถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา 
 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา 
 การเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา 
  

ด้านที่ 2 ด้านการด าเนินการพัฒนา 

  
ด้านที่ 3 ด้านระยะเวลา และการติดตามผลการ
พัฒนา 

 การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 

 การติดตามผลการพัฒนา 

  

แนวทาง 

การพัฒนา
ฯ  
รอบท่ี 1 

แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ 
 

สรุปแนวทางการพัฒนาฯ รอบที่ 2 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับ
ครูประจ าการ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา รวมถึงสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่คาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดย
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วนตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษา 
 ตอนที่ 3 สภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา 
 ตอนที่ 4 สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ ที่สอบถามจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ตามโครงสร้างการพัฒนา โดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ต่างๆ ดังนี้     
 1. ด้านการเตรียมการพัฒนา ประกอบไปด้วย 
  1.1 การส ารวจความต้องการในการพัฒนา  
  1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
  1.3 การก าหนดเนื้อหา    
  1.4 วิธีการและรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนา 
  1.5 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา  
  1.6 การเลือกสถานที่ท่ีใช้ในการพัฒนา 
  1.7 การเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา         
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 2. ด้านการด าเนินการพัฒนา 
 3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผลการพัฒนา ประกอบไปด้วย 
  3.1 การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา   
  3.2 การติดตามผลการพัฒนา 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา รวมถึงสภาพปัจจุบันและสภาพที่
คาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ที่เก็บจากครูศิลปศึกษา 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ครูทั้งหมด ครูจบศิลปศึกษา ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ       
        ชาย 183 60.6 105 34.8 78 25.8 
        หญิง 119 39.4 62 20.5 57 18.9 

รวม 302 100.0 167 55.3 135 44.7 
2. อาย ุ       
        25 – 30 ปี 74 24.5 37 12.3 37 12.3 
        31 – 35 ปี 45 14.9 20 6.6 25 8.3 
        36 – 40 ปี 27 8.9 10 3.3 17 5.6 
        41 – 45 ปี 23 7.6 15 5.0 8 2.6 
        46 – 50 ปี 30 9.9 18 6.0 12 4.0 
        51 ปีข้ึนไป 103 34.1 67 22.2 36 11.9 

รวม 302 100.0 167 55.3 135 44.7 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด       
        ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  6 2.0 0 .00 6 2.0 
        ระดับปรญิญาตร ี 215 71.2 131 43.4 84 27.8 
        ระดับปรญิญาโท 75 24.8 33 10.9 42 13.9 
        สูงกว่าระดับปรญิญาโท 6 2.0 3 1.0 3 1.0 

                                        รวม 302 100.0 167 55.3 135 44.7 
4. สาขาวิชาที่จบ       
        สาขาวิชาศิลปศึกษา 167 55.3 167 55.3   
        สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร ์ 44 14.6   44 14.6 
        สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 10 3.3   10 3.3 
        สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์ 16 5.3   16 5.3 
        สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป ์ 11 3.6   11 3.6 
        สาขาวิชานิเทศศิลป ์ 10 3.3   10 3.3 
        สาขาวิชาทัศนศิลป ์ 19 6.3   19 6.3 
        สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ 4 1.3   4 1.3 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
   ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

        สาขาวิชาอ่ืนๆ 21 7.0   21 7.0 
5. ประสบการณ์การท างาน       
        1 – 5 ปี 86 28.5 37 12.3 49 16.2 
        6 – 10 ปี 42 13.9 20 6.6 22 7.3 
        11 – 15 ปี 24 7.9 14 4.6 10 3.3 
        16 – 20 ปี 26 8.6 16 5.3 10 3.3 
        21 – 25 ปี 28 9.3 13 4.3 15 5.0 
        26 ปีข้ึนไป 96 31.8 67 22.2 29 9.6 

                                        รวม 302 100.0 167 55.3 135 44.7 
6. ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา เคยเขา้ร่วม
การพัฒนาเกี่ยวกับการสอนศลิปศกึษา
หรือไม ่

      

        1 – 4 ครั้ง 140 46.4 80 26.5 60 19.9 
        5 – 8 ครั้ง 37 12.3 18 6.0 19 6.3 
        9 – 12 ครั้ง 8 2.6 5 1.7 3 1.0 

รวม 185 61.3 103 34.2 82 27.2 
        ไม่เคยเข้าร่วมการพัฒนา 117 38.7 64 21.2 53 17.5 

รวม 302 100.0 167 55.3 135 44.7 
7. โดยเฉลี่ยแล้ว เคยเข้าร่วมการพัฒนา 
เกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษา ก่ีช่ัวโมงต่อ
ครั้ง 

      

        1 – 2 ช่ัวโมง ต่อครั้ง 11 5.9 5 2.7 6 3.2 
        3 – 5 ช่ัวโมง ต่อครั้ง 48 25.9 21 11.4 27 14.6 
        6 – 8 ช่ัวโมง ต่อครั้ง 89 48.1 55 29.7 34 18.4 
        มากกว่า 8 ครั้ง ต่อช่ัวโมง 37 20.0 22 11.9 15 8.1 

                                       รวม 185 100.0 103 55.7 82 44.3 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  
สถานภาพ ครูทั้งหมด ครูจบศิลปศึกษา ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

8. ช่วงเวลาที่เข้าร่วมการพัฒนา (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) ** 
  จันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 121 65.05 65 34.95 56 30.11 
  จันทร์ – ศุกร์ นอกเวลาราชการ 20 10.75 13 6.99 7 3.76 
  เสาร์ – อาทิตย์ 76 40.86 47 25.27 29 15.59 
  1 สัปดาห์ขึ้นไป ในเวลาราชการ 4 2.15 1 .54 3 1.61 
  1 สัปดาห์ขึ้นไป นอกเวลาราชการ 4 2.15 2 1.08 2 1.08 
  ปิดภาคการศึกษา 48 25.81 32 17.20 16 8.60 
  โครงการอบรม + ตดิตามผล 1 ภาคฯ   13 6.99 5 2.69 8 4.30 
  อื่นๆ 3 1.61 0 .00 3 1.61 

                                       รวม 186 100.0 105 56.45 81 43.55 
9. เคยไดร้ับการพัฒนาจากหน่วยงานใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ** 

      

        ศึกษานิเทศก ์ 53 28.34 37 19.79 16 8.56 
        กลุ่มโรงเรยีน 82 43.85 49 26.20 33 17.65 
        หน่วยงานสถาบันทางการศกึษา 118 63.10 63 33.69 55 29.41 
        อื่นๆ  32 17.11 15 8.02 11 9.09 

รวม 187 100.0 104 55.61 83 44.39 
10. รูปแบบการพัฒนาท่ีครูศลิปศกึษาเคย
เข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ** 

      

       การฝึกอบรม 117 62.23 62 32.98 55 29.26 
       การสังเกตการณ์ในต่างโรงเรียน 33 17.55 21 11.17 12 6.38 
       การชี้แนะ หรือ Coaching 25 13.30 13 6.91 12 6.38 
       การเข้าร่วมเครือข่ายครู   
       ศิลปศึกษา 

63 33.51 40 21.28 23 12.23 

       การเป็นพ่ีเลี้ยงระหว่างเพื่อนคร ู 16 8.51 12 6.38 4 2.13 
       การน าเสนอผลงานวิชาการ 40 21.28 26 13.83 14 7.45 
       การศึกษาต่อ 18 9.57 9 4.79 9 4.79 
       หลักสูตรระยะสั้น 27 14.36 18 9.57 9 4.79 
       ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 75 39.89 36 19.15 39 20.74 
       หลักสูตรภาคฤดูร้อน 8 4.26 5 2.66 3 1.60 
       ความร่วมมือทางวิชาการ 36 19.15 20 10.64 16 8.51 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  
สถานภาพ ครูทั้งหมด ครูจบศิลปศึกษา ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

10. รูปแบบการพัฒนาท่ีครูศลิปศกึษาเคยเข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) **(ต่อ) 
       การอบรมเชิงปฏิบัติการ 139 73.94 78 41.49 61 32.45 
       การท าวิจัยพัฒนา 30 15.96 22 11.70 8 4.26 
       การฟังบรรยาย 74 39.36 37 19.68 37 19.68 
       การประชุมภายในกลุ่มสาระ    
       ทัศนศิลป์                                 

79 42.02 44 23.40 35 18.62 

                                       รวม 780 414.89 443 235.64 337 179.26 
11. เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมการพัฒนา  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ** 

      

   เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางศิลปศึกษา 169 89.89 94 50.0 75 39.89 
   เพื่อเพ่ิมวิทยฐานะในวิชาชีพครู 31 16.49 15 7.98 16 8.51 
   เพื่อเพ่ิมเงินเดือน/ปรบัฐานเงินเดือน 18 9.57 11 5.85 7 3.72 
   เพื่อพบปะเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวชิาชีพ 102 54.26 62 32.98 40 21.28 
   เพื่อน ามาปรับปรุงคณุภาพของผู้เรยีน 112 59.57 54 28.72 58 30.85 
   เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 139 73.94 75 39.89 64 34.04 
   เพื่อปรับปรุงหลักสตูร                                   24 12.77 7 3.72 17 9.04 
   เพื่อความเช่ียวชาญในศาสตร ์
   วิทยาการใหม่ๆ 

58 30.85 26 13.83 32 17.02 

   เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 136 72.34 74 39.36 62 32.98 
   เพื่อเรียนรู้การใช้สื่อและนวัตกรรม 
   การสอนใหม่  

122 64.89 68 36.17 54 28.72 

   เพื่อแลกเปลี่ยนและน าเสนอผลงาน  
   วิชาการ 

50 26.60 21 11.17 29 15.43 

   อื่นๆ 1 .53 0 .00 1 .53 

รวม 188 100.0 105 55.85 83 44.15 

** เฉพาะครูที่ผ่านการพัฒนาและเลือกตอบ  
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 จากตารางข้างต้นเป็นตารางแสดงถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บแบบสอบถามจากครูศิลปศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 302 ฉบับ จากการส่งแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 379 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 76 และมีข้อมูลทั่วไป ดังนี้ 
 1. เพศ :  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 
เป็นเพศหญิงจ านวน 119 คิดเป็นร้อยละ 39.4 รวมทั้งสิ้น 302 คน 
  สามารถจ าแนกเป็นครูที่จบศิลปศึกษาจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 
แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และเพศหญิงจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.5 และครูที่ไม่จบศิลปศึกษาจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.8 และเพศหญิงจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 
 2. อายุ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จ านวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.1 รองลงมามีอายุ 25-30 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อายุ 31-35 ปี จ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 อายุ 46-50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 อายุ 36-40 ปี จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราน้อยที่สุด คือ อายุระหว่าง 41 -45 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดับ 
  ช่วงอายุของครูศิลปศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกเป็นครูจบศิลปศึกษา 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมามีอายุ 25 -30 ปี 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 อายุ 31-35 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 อายุ 46-50 ปี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 อายุ 41-45 ปี จ านวน15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และน้อยที่สุด 
คือ อายุ 36-40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ และครูไม่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 รองลงมามีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 อายุ 31-35 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 อายุ 36-40 ปี จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 อายุ 46-50 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และน้อยที่สุด คือ อายุ 41-
45 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
215 คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.8 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอัตราน้อยที่สุด คือ จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
  ครูศิลปศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และน้อย
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ที่สุด คือ จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ และครูที่
ไม่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 
รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และน้อยที่สุด คือ จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
โท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
 4. สาขาวิชาที่จบ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูที่จบศิลปศึกษา จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือครูไม่จบศิลปศึกษา จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ซึ่งภายใน
กลุ่มครูที่ไม่จบศิลปศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 8 กลุ่มย่อย ได้แก่ ครูที่จบสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 รองลงมาจบสาขาวิชาอ่ืนๆ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จ านวน 16 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 5.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 สาขาวิชานิเทศศิลป์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
และน้อยที่สุดคือสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 5. ประสบการณ์การท างาน : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานอยู่
ในช่วง 26 ปีขึ้นไป จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา 1-5 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.5 6-10 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 21-25 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
16-20 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6  และผู้ตอบแบบสอบถามมีอัตราน้อยที่สุด คือ 11-15 ปี 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดับ 
  ครูที่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง 26 ปีขึ้นไป จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา 1-5 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 6-10 ปี จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 16-20 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 11-15 ปี จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 และน้อยที่สุด คือ 21-25 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และครูที่ไม่จบ
ศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง 1-5 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2  
รองลงมา 26 ปีขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 6-10 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
21-25 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และน้อยที่สุด คือ 11-15 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.3 และ 16-20 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
 6. ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยเข้าร่วมการพัฒนาเกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษาหรือไม่ 
: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนา จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 แบ่งเป็น 
1-4 ครั้ง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมา 5-8 ครั้ง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
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12.3 และน้อยที่สุดคือ 9-12 ครั้ง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และครูที่ไม่เคยเข้าร่วมการพัฒนา 
จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ตามล าดับ 
  ครูที่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาเกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษา 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 แบ่งเป็น 1 -4 ครั้ง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 
รองลงมา 5-8 ครั้ง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และน้อยที่สุดคือ 9-12 ครั้ง จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.7 และครูที่จบศิลปศึกษาที่ไม่เคยเข้าร่วมการพัฒนาฯ มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.2 ตามล าดับ ส่วนของครูที่ไม่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาเกี่ยวกับการสอน
ศิลปศึกษา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2  แบ่งเป็น 1-4 ครั้ง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.9 รองลงมา 5-8 ครั้ง จ านวน 6.3 และน้อยที่สุด 9-12 ครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และ
ครูที่ไม่จบศิลปศึกษาท่ีไม่เคยเข้าร่วมการพัฒนาฯ มีจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดับ 
 7. โดยเฉลี่ยแล้ว ท่านเคยเข้าร่วมการพัฒนาเกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษา กี่ชั่วโมงต่อครั้ง 
:  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเข้าร่วมการพัฒนาฯ 6-8 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมา 3-5 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 มากกว่า 8 
ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยที่สุด 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 
  ครูที่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเข้าร่วมการพัฒนาฯ 6 -8 ชั่วโมง/ครั้ง 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมา มากกว่า 8 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.9 3-5 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และน้อยที่สุด 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ส่วนครูที่ไม่ได้จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเข้าร่วมการพัฒนาฯ 6 -8 
ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 รองลงมา 3-5 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.6 มากกว่า 8 ชั่วโมง/ครั้ง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และน้อยที่สุด 1 -2 ชั่วโมง/
ครั้ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดับ 
 8. ช่วงเวลาที่เคยเข้าร่วมการพัฒนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาในช่วงเวลาจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.05 รองลงมา เสาร์-อาทิตย์ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 40.86 ปิดภาคการศึกษา จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.81 และน้อยที่สุด คือ โครงการอบรม+ติดตามผล 1 ภาคการศึกษา จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.99 รองลงมา 1 สัปดาห์ขึ้นไปในเวลาราชการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.15 
และอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 ตามล าดับ 
  ครูที่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาในช่วงเวลาจันทร์ -ศุกร์ ในเวลา
ราชการ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.95 รองลงมา เสาร์-อาทิตย์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
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25.27 ปิดภาคการศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 และน้อยที่สุด คือ โครงการอบรม+
ติดตามผล 1 ภาคการศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69 1 สัปดาห์ขึ้นไป นอกเวลาราชการ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08 และ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ในเวลาราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ .54 ส่วนครูที่ไม่ได้จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาในช่วงเวลาจันทร์ -ศุกร์ ในเวลา
ราชการ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 รองลงมา เสาร์-อาทิตย์ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.59 ปิดภาคการศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และน้อยที่สุด คือ จันทร์ -ศุกร์ นอก
เวลาราชการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.76 1 สัปดาห์ขึ้นไป ในเวลาราชการ จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.61 1 สัปดาห์ขึ้นไป นอกเวลาราชการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08 ตามล าดับ 
 9. ท่านเคยได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานสถาบันการศึกษา จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.10 รองลงมา กลุ่มโรงเรียน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.85 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 และน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 ตามล าดับ 
  ครูที่จบศิลปศกึษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานสถาบันการศึกษา จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69 รองลงมา กลุ่มโรงเรียน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 และน้อยที่สุดคือ อ่ืนๆ จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.02 ส่วนครูที่ไม่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานสถาบันทางการศึกษา 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 รองลงมา กลุ่มโรงเรียน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.56 และน้อยที่สุดคือ อื่นๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.09 ตามล าดับ 
 10. รูปแบบการพัฒนาที่ครูศิลปศึกษาเคยเข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.94 รองลงมา การฝึกอบรม จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 62.23 การประชุม
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 42.02 และน้อยที่สุดคือ 
การศึกษาต่อ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.57 รองลงมา การเป็นพ่ีเลี้ยงระหว่างเพ่ือนครู จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 และหลักสูตรภาคฤดูร้อน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 ตามล าดับ 
  ครูที่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 41.49 รองลงมา การฝึกอบรม จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98 
การประชุมภายในกลุ่มสาระทัศนศิลป์ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 และน้อยที่สุดคือ การ
เป็นพ่ีเลี้ยงระหว่างเพ่ือนครู จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38 รองลงมา การศึกษาต่อ จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.79 และหลักสูตรภาคฤดูร้อน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.66 ตามล าดับ 
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ส่วนครูที่ไม่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมการพัฒนาในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45 รองลงมา การฝึกอบรม จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74 และน้อยที่สุดคือ การท าวิจัย
พัฒนา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 รองลงมา การเป็นพ่ีเลี้ยงระหว่างเพ่ือนครู จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 และหลักสูตรภาคฤดูร้อน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดับ 
 11. เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมการพัฒนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เข้าร่วมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางศิลปศึกษา จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 89.89 
รองลงมา เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 73.94 เพ่ือเรียนรู้
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 72.34 และน้อยที่สุดคือ เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร(สถานศึกษา) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 รองลงมา เพ่ือเพ่ิมเงินเดือน/ปรับฐาน
เงินเดือน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.57 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .53 ตามล าดับ 
  ครูที่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางศิลปศึกษา 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จ านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.89  เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 และ
น้อยที่สุดคือ เพื่อเพ่ิมวิทยฐานะในวิชาชีพครู จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 รองลงมา เพ่ือเพ่ิม
เงินเดือน/ปรับฐานเงินเดือน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.85 และเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
(สถานศึกษา) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.72 ตามล าดับ ส่วนครูที่ไม่จบศิลปศึกษาส่วนใหญ่เข้า
ร่วมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางศิลปศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 39.89 รองลงมา เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04 เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98 และน้อยที่สุดคือ เพื่อเพ่ิมวิทยฐานะในวิชาชีพครู จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 รองลงมา เพ่ือเพ่ิมเงินเดือน/ปรับฐานเงินเดือน จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.72 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .53 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูศิลปศึกษาที่มีต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษา 
 

ทัศนคติ 
ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา   

 x  S.D. ความ 
หมาย 

x  S.D. ความ 
หมาย 

Sig ความ 
หมาย 

1. ครูศิลปะเป็นอาชีพท่ีจะได้ใช้
ความรู้และทักษะกระบวนการ 
ทางศิลปะอย่างเตม็ที ่

4.54 .73 มาก 
ที่สุด 

4.16 .98 มาก .000 *ต่างกัน 

2. ครูศิลปะเป็นอาชีพท่ีจ าเป็นต้อง
ฝึกฝนทักษะความสามารถทางศิลปะ
อยู่เสมอ 

4.77 .63 มาก 
ที่สุด 

4.70 .55 มาก 
ที่สุด 

.269 ไม่ต่างกัน 

3. ครูศิลปะมีหน้าที่สร้างผู้เรียนให้
เป็นศิลปินหรือนักออกแบบ 

3.38 1.19 มาก 3.90 .96 มาก .000 *ต่างกัน 

4. ครูศิลปะเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้าง
ผู้เรยีนให้เป็นผูม้ีความสุนทรียะในการ
ใช้ชีวิต 

4.75 .48 มากที ่
สุด 

4.67 .58 มาก 
ที่สุด 

.233 ไม่ต่างกัน 

5. ครูศิลปะเป็นอาชีพท่ีมีคุณค่าตอ่
สังคมในแง่ของผู้ถ่ายทอดความเปน็
ไทย ผ่านการเรยีนการสอนศิลปะ 

4.59 .57 มาก 
ที่สุด 

4.60 .61 มาก 
ที่สุด 

.916 ไม่ต่างกัน 

6. ครูศิลปะมักจะมีบุคลิกลักษณะที่
แตกต่างจากครูวิชาอื่นๆ 

3.97 1.02 มาก 4.01 1.08 มาก .711 ไม่ต่างกัน 

7. ครูศิลปะมักจะมีบุคลิกลักษณะที่
เป็นกัลยาณมติรที่ดตี่อเพื่อนร่วมงาน 

4.47 .65 มาก 
ที่สุด 

4.33 .81 มาก 
ที่สุด 

.088 ไม่ต่างกัน 

8. ครูศิลปะเป็นคนมรีสนิยมในการ
แต่งกาย โดยอาศยัความรู้ทางศิลปะ 

4.14 .84 มาก 4.00 .96 มาก .168 ไม่ต่างกัน 

9. ครูศิลปะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการอบรม กล่อมเกลาศีลธรรมของ
ผู้เรยีนเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น 

3.02 1.32 ปาน 
กลาง 

2.89 1.20 ปาน 
กลาง 

.379 ไม่ต่างกัน 

10. ครูศิลปะควรได้รับการพัฒนา 
อบรม เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลย ี
 

4.44 .76 ปาน 
กลาง 

4.33 .99 มาก 
ที่สุด 

.285 ไม่ต่างกัน 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 กล่าวคือ ถ้าค่า Sig. น้อยกว่า .05 แปลว่า มีความต่างกัน 
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 จากตารางที่ 5 เป็นตารางการวิเคราะห์ทัศนคติของครูศิลปศึกษาที่มีต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษา 
โดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากครูศิลปศึกษาจ านวน 302 คน แบ่งเป็นครูที่จบศิลปศึกษา จ านวน 167 
คน (n=167) และครูที่ไม่จบศิลปศึกษา จ านวน 135 คน (n=135) ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 ประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษาที่ครูจบศิลปศึกษา (n=167) มีความเห็น
มากที่สุด ได้แก่ ครูศิลปะเป็นอาชีพที่จ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะความสามารถทางศิลปะอยู่เสมอ ( x = 
4.77) รองลงมาคือ ครูศิลปะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสุนทรียะในการใช้ชีวิต (
x = 4.75) ครูศิลปะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมในแง่ของผู้ถ่ายทอดความเป็นไทย ผ่านการจัดการ
เรียนการสอนศิลปะ ( x = 4.59) และประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษาที่ครูจบ
ศิลปศึกษา (n=167) มีความเห็นน้อยที่สุด คือ ครูศิลปะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการอบรม กล่อม
เกลาศีลธรรม และความประพฤติของผู้เรียนเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น ( x = 3.02) ตามล าดับ 
 ประเด็นเก่ียวกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษาที่ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา (n=135) มีความเห็น 
มากที่สุด ได้แก่ ครูศิลปะเป็นอาชีพที่จ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะความสามารถทางศิลปะอยู่เสมอ ( x = 
4.70) รองลงมาคือ ครูศิลปะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสุนทรียะในการใช้ชีวิต (
x = 4.67) ครูศิลปะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมในแง่ของผู้ถ่ายทอดความเป็นไทย ผ่านการจัดการ
เรียนการสอนศิลปะ ( x = 4.60) และประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษาที่ครูที่ไม่จบ
ศิลปศึกษา (n=135) มีความเห็นน้อยที่สุด คือ ครูศิลปะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการอบรม กล่อม
เกลาศีลธรรม และความประพฤติของผู้เรียนเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น ( x = 2.89) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของครูที่จบศิลปศึกษา (n=167) และครูที่ไม่จบศิลปศึกษา 
(n=135) ส่วนใหญ่ครูศิลปศึกษาท้ัง 2 กลุ่ม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษาไม่
แตกต่างกัน เช่น  ครูศิลปะเป็นอาชีพที่จ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะความสามารถทางศิลปะอยู่เสมอ (Sig 
= .269) ครูศิลปะเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสุนทรียะในการใช้ชีวิต (Sig = .233) 
และครูศิลปะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมในแง่ของผู้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านการจัดการเรียนการ
สอนศิลปะ (Sig = .916) เป็นต้น แต่มีทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพครูศิลปศึกษาเพียง 2 ประเด็นที่ครูทั้ง 2 
กลุ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ได้แก่ ครูศิลปะเป็นอาชีพที่ท่านจะได้ใช้ความรู้และทักษะ
กระบวนการทางศิลปะอย่างเต็มที่ (Sig = .00) และครูศิลปะมีหน้าที่สร้างผู้เรียนให้เป็นศิลปินหรือนัก
ออกแบบ (Sig = .00) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา (ภาพรวม) 

ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา 
n = 167 

ครูไม่จบศิลปศึกษา 
n = 135 

*Sig ความหมาย 

x  S.D. 
ความ
หมาย x  S.D. 

ความ
หมาย 

  

1. ด้านหลักสูตร 3.54 1.15 มาก 3.65 1.06 มาก .388 ไม่แตกต่าง 
2. ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร         
 2.1 ด้านความรู้ทางทฤษฎีศิลปะ/ 
      การสอน 

4.17 .63 มาก 3.85 .69 มาก .000 แตกต่าง 

 2.2 ด้านทักษะปฏิบัติ  4.30 .45 มาก
ที่สุด 

4.04 .80 มาก .001 แตกต่าง 

 2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน :          
   2.3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 3.82 1.09 มาก 3.71 1.04 มาก .378 ไม่แตกต่าง 
   2.3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชงิ 
          พฤติกรรม 

3.86 .84 มาก 3.93 .78 มาก .417 ไม่ต่างกัน 

   2.3.3 การก าหนดเนื้อหาการสอน 3.88 .81 มาก 3.89 .74 มาก .911 ไม่ต่างกัน 
   2.3.4 การก าหนดวิธีการสอน 4.27 .63 มาก

ที่สุด 
2.77 .46 ปาน

กลาง 
.000 ต่างกัน 

 
    (1) วิธีการสอนศลิปะปฏิบัต ิ 4.17 .69 มาก 4.03 .82 มาก .096 ไม่ต่างกัน 
    (2) วิธีการสอนประวัติศาสตร์ศลิป ์ 4.17 .80 มาก 4.03 .87 มาก .136 ไม่ต่างกัน 
    (3) วิธีการสอนสุนทรียศาสตร ์ 
        และศิลปวิจารณ ์

3.18 1.32 ปาน
กลาง 

3.15 1.27 ปาน
กลาง 

.888 ไม่ต่างกัน 

   2.3.5 การด าเนินการสอน 3.93 .69 มาก 3.91 .83 มาก .837 ไม่ต่างกัน 
   2.3.6 การจัดสภาพแวดล้อมท่ี   
          ส่งเสริมการเรียนรู้ 

3.92 .81 มาก 3.87 .86 มาก .567 ไม่ต่างกัน 

   2.3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 4.15 .64 มาก 3.99 .79 มาก .054 ไม่ต่างกัน 
   2.3.8 การประเมินผลการสอน 3.97 .50 มาก 3.60 .85 มาก .000 ต่างกัน 
3. ด้านผู้เรียน         
   3.1 ด้านพุทธิพิสัย 3.86 .70 มาก 3.72 .85 มาก .141 ไม่ต่างกัน 
   3.2 ด้านจิตพิสัย 4.26 .66 มาก

ที่สุด 
4.08 .81 มาก .035 ต่างกัน 

   3.3 ด้านทักษะพิสัย 3.55 .76 มาก 3.51 .87 มาก .654 ไม่ต่างกัน 
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จากตารางที่ 6 เป็นการสรุปเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา จากแบบสอบถาม
ซึ่งตอบโดยครูศิลปศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 302 คน จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้จ านวน 379 คน 
คิดเป็น76% สามารถจ าแนกได้เป็น 1) ครูที่จบศิลปศึกษา จ านวน 167 คน และ 2) ครูที่ไม่จบ
ศิลปศึกษา จ านวน 135 คน สรุปไดด้ังนี้ 

1. ด้านหลักสูตร ครูศิลปศึกษามองว่า หลักสูตรในปัจจุบันยังคงปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักผลิตผลงานศิลปะของตนเองอย่างอิสระ พัฒนาให้ผู้เรียนให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหาในการท างานศิลปะเพ่ือสื่อความหมายไปสู่ผู้ชม รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถ
วิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะอย่างเป็นเหตุเป็นผล สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
สร้างสรรค์งาน บางครั้งอาจมีการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์และวัฒนธรรม
เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

ในส่วนของด้านครูผู้ใช้หลักสูตร สามารถแบ่งออกเป็น ด้านความรู้ทางทฤษฎีศิลปะและการ
สอน ด้านทักษะศิลปะ และด้านการจัดการเรียนการสอน ผลปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในประเด็นดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
     2. ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร  
        2.1 ด้านความรู้ทางทฤษฎีศิลปะและการสอน / 2.2 ด้านทักษะปฏิบัติ 

2. ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : 
 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา   

x  S.D. 
ความ
หมาย x  S.D. 

ความ
หมาย 

*Sig 
ความ 
หมาย 

2.1 ความรู้ทฤษฎีศิลปะ/การสอน 4.17 .63 มาก 3.85 .69 มาก .000 แตกต่าง 
6. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหา
ปรัชญาและทฤษฎีการสอนศิลปะ 

4.32 .74 มาก
ที่สุด 

3.74 1.20 มาก .000 แตกต่าง 

7. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหา
และหลักการวิจารณ์งานศลิปะ 

4.29 .74 มาก
ที่สุด 

3.74 .55 มาก .000 แตกต่าง 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา  
     2. ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร  
        2.1 ด้านความรู้ทางทฤษฎีศิลปะและการสอน / 2.2 ด้านทักษะปฏิบัติ (ต่อ) 

2. ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : 
 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา   

x  S.D. 
ความ
หมาย x  S.D. 

ความ
หมาย 

*Sig 
ความ 
หมาย 

2.2 ความรู้ทฤษฎีศิลปะ/การสอน 4.17 .63 มาก 3.85 .69 มาก .000 แตกต่าง 
8. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจในความ
ซาบซึ้งการเข้าถึงความงามทางศลิปะทุก
แขนง 

4.22 .72 มาก
ที่สุด 

3.70 .59 มาก .000 แตกต่าง 

2.3 ด้านทักษะปฏิบัติ 4.30 .45 มาก
ที่สุด 

4.04 .80 มาก .001 แตกต่าง 

11. ครูศลิปะมีทักษะขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานศิลปะทุกแขนง เช่น ป้ัน วาด 
ออกแบบ 

4.33 .68 มาก
ที่สุด 

3.87 1.01 มาก .000 แตกต่าง 

12. ครูศลิปะมีทักษะทางศลิปะในขั้น
ช านาญงานด้านใดด้านหนึ่ง 

4.32 .75 มาก
ที่สุด 

4.04 1.16 มาก .014 แตกต่าง 

13. ครูศิลปะมีทักษะในการประเมินผล
งานและตัดสินคณุค่าความงามในงาน
ศิลปะ 

4.25 .67 มาก
ที่สุด 

4.21 .82 มาก
ที่สุด 

.609 ไม่
แตกต่าง 

 
2. ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร จากค่าเฉลี่ยรายด้านตามตารางข้างต้น ปรากฏว่ามีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาลงไปจะพบว่าครูที่จบศิลปศึกษาล้วนมีความรู้และ
เข้าใจในเนื้อหาปรัชญาและทฤษฎีการสอนศิลปะ หลักการวิจารณ์งานศิลปะและเข้าใจในความซาบซึ้ง
การเข้าถึงความงามทางศิลปะทุกแขนง รวมถึงเข้าใจในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและสากล 
แต่จะเห็นได้ว่าครูที่จบศิลปศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ส่วนด้านทักษะ
ปฏิบัติ พบว่า ครูที่จบศิลปศึกษาและครูที่ไม่จบศิลปศึกษามีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน แต่ครูที่จบ
ศิลปศึกษาจะมีทักษะทางศิลปะขั้นพ้ืนฐานในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น ปั้น วาดภาพ ออกแบบ รวมถึง
ทักษะเฉพาะด้านในด้านหนึ่ง เช่น ศิลปะไทย ศิลปะอุตสาหกรรม รวมถึงมีทักษะการประเมินและ
ตัดสินคุณค่าในงานศิลปะมากกว่าครูที่ไม่จบศิลปศึกษา 

หลังจากที่พิจารณาจากด้านความรู้และทักษะปฏิบัติทางศิลปะของครูศิลปศึกษาในปัจจุบัน
แล้ว สิ่งต่อมาท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอ คือ ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปออกเป็นประเด็นต่างๆ โดยที่ประเด็นแรกเริ่ม
จากการก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปและการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งครูศิลปศึกษาส่วนใหญ่
มีการก าหนดจุดประสงค์การสอนตามหลักสูตรแกนกลางเป็นส าคัญตามสาระที่บรรจุไว้ในหลักสูตร ที่
ต้องการปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีแก่เด็กผ่านการท างานศิลปะทุกแขนง ด้วยการก าหนดเนื้อหาของ
การสอนศิลปะโดยอิงจากหลักสูตรแกนกลางอีกเช่นกัน อาจมีการก าหนดเนื้อหาตามความพร้อมและ
พ้ืนฐานของผู้เรียนด้วยการบูรณาการความรู้และทักษะศิลปะที่หลากหลายภายใต้ความเป็นไทยและ
สากล บวกกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดแทรกทักษะทางการตัดสินคุณค่าทางศิลปะเข้าไปบ้าง
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และเข้าถึงงานศิลปะให้มากที่สุด ผ่านการก าหนดวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
ปรากฏว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังประเด็นต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา  
      2.3 การจัดการเรียนการสอน : การก าหนดวิธีการสอน 

ประเด็นค าถาม 
ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา 

*Sig 
ความ 
หมาย x  S.D. 

ความ
หมาย x  S.D. 

ความ
หมาย 

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจัดการเรียน
การสอน : การก าหนดวิธีการสอน 

4.27 .63 มาก
ที่สุด 

2.77 .46 ปาน
กลาง 

.000 ต่างกัน 

32. ครูศลิปะก าหนดวิธีการสอนให้มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมตามที่
หลักสตูรแกนกลางระบไุว้เป็นส าคญั 

4.25 .78 มาก
ที่สุด 

2.93 .29 ปาน
กลาง 

.000 ต่างกัน 

33. ครูศลิปะก าหนดวิธีการสอนให้มีความ
สอดคล้องกับพัฒนาการของผูเ้รียนแต่ละวัย 

4.28 .69 มาก
ที่สุด 

2.61 .75 ปาน
กลาง 

.000 ต่างกัน 

จากตารางข้างต้น ปรากฏว่าการก าหนดวิธีการสอนศิลปศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพบว่าครูที่จบศิลปศึกษาก าหนดวิธีการสอนศิลปะให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และหลักสูตร รวมถึงพัฒนาการของผู้เรียนแต่วัยมากกว่าครูที่ไม่จบศิลปศึกษา แต่การเลือกใช้วิธีการ
สอนศิลปะปฏิบัติที่ยังคงให้ความส าคัญกับการลงมือทดลองปฏิบัติจริงและมีการเชิญศิลปินเข้ามาร่วม
บรรยายและสาธิตการท างานศิลปะทุกขั้นตอน วิธีการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ยังคงอยู่ในรูปแบบของ
การบรรยายตามยุคสมัย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างเป็นล าดับขั้น สุดท้ายคือวิธีการสอน
สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ ด้วยการน าผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่และร่วมกันอภิปราย
ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดการชื่นชมในความงาม หลังจากการเตรียมการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน น ามาสู่การด าเนินการสอน ซึ่งครูศิลปศึกษายังคงมีการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด
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ของหลักสูตร สอนด้วยการสาธิตและร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียนในทุกขั้นตอน มีการกระตุ้นความสนใจ
ด้วยสื่อการสอนที่เป็นของจริงและทันสมัยด้วยสื่อสารสนเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามและ
ร่วมกันสรุปผลท้ายชั่วโมง รวมถึงสอดแทรกการมองและการตัดสินคุณค่าในงานศิลปะ บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทยและสากล ภายใต้การจัดการเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริม
ต่อการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนร่วมกับการใช้สื่อประกอบการสอน โดยครูศิลปศึกษาจะมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการใช้สื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย ผลงานศิลปะตัวอย่าง
ของจริง ด้วยการปรับใช้ธรรมชาตินอกห้องเรียนเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ภายใต้
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะที่สะอาดและสวยงาม ส่วนการประเมินผลการสอน พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา  
      2.3 การจัดการเรียนการสอน : การประเมินผลการสอน 

ประเด็นค าถาม ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา 
*Sig ความหมาย 

x  S.D. 
ความ
หมาย x  S.D. 

ความ
หมาย 

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจัดการ
เรียนการสอน : การประเมินผลการ
สอน 

3.97 .50 มาก 3.60 .85 มาก .000 ต่างกัน 

53. ครูศลิปะสามารถเลือกใช้และ
สร้างเครื่องมือวิธีการประเมินผลที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและกจิกรรม 

4.02 .82 มาก 3.77 1.05 มาก .026 ต่างกัน 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา  
      2.3 การจัดการเรียนการสอน : การประเมินผลการสอน (ต่อ) 

 
ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา  ครูไม่จบศิลปศึกษา  *Sig ความหมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจัดการ
เรียนการสอน : การประเมินผลการ
สอน 

3.97 .50 มาก 3.60 .85 มาก .000 ต่างกัน 

54. ครูศลิปะใช้วิธีวัดประเมินผลการ
สอนทั้งก่อนระหว่างและหลังการสอน
ทุกครั้ง 

4.25 .70 มาก
ที่สุด 

3.26 1.32 ปาน
กลาง 

.000 ต่างกัน 

55. ครูศลิปะประเมินผลในภาคทฤษฎี 
ด้วยข้อสอบแบบปรนยั 

4.12 .90 มาก 3.87 1.00 มาก .021 ต่างกัน 

56. ครูศลิปะประเมินผลในการแสดง
ความคิดเห็น ด้วยข้อสอบแบบอัตนัย 

3.40 1.45 ปาน
กลาง 

3.29 1.47 ปาน
กลาง 

.530 ไม่ต่างกัน 

 
การประเมินผลการสอนของครูศิลปศึกษา พบว่า ครูจบศิลปศึกษาสามารถเลือกใช้และสร้าง

เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจจกรม รวมถึงมีการประเมินผล
การสอนทั้งก่อนและหลังการสอนทุกครั้งมากกว่าครูที่ไม่จบศิลปศึกษา 

3. ด้านผู้เรียน ในส่วนของการส ารวจเกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษาในปัจจุบัน ผู้เรียนเป็นอีก
หนึ่งคนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงศักยภาพการสอนของครูศิลปศึกษา ซึ่งด้านความรู้ด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียน 
ผลปรากฏว่า ผู้เรียนยังคงมีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางศิลปะ เช่น องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุและ
การออกแบบ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะทั้งไทยและสากล รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์และ
ขั้นตอนการท างานศิลปะ ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานศิลปะอย่างมีวิจารณญาณ แต่ประเด็น
ที่มีความแตกต่างกันคือ ด้านจิตพิสัยในตัวผู้เรียน ดังจะปรากฏในตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
      3. ด้านผู้เรียน : ด้านจิตพิสัย  

ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา 

*Sig 
ความ 
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

ด้านผู้เรียน : ด้านจิตพิสัย 4.26 .66 มาก
ที่สุด 

4.08 .81 มาก .035 ต่างกัน 

64. ผู้เรียนเกดิจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ทีเ่ป็นผลจากการลงมือปฏิบัต ิ

4.39 .71 มาก
ที่สุด 

4.23 .85 มาก
ที่สุด 

.076 ไม่
ต่างกัน 

65. ผู้เรียนเห็นคุณคา่และหวงแหนผลงาน
ศิลปะในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
สามารถถ่ายทอดค่านิยมที่ดีผา่นผลงาน 

4.13 .78 มาก 3.93 .91 มาก .041 ต่างกัน 

จากตารางข้างต้น พบว่า ครูศิลปศึกษามีความเห็นว่าผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ แต่ครูที่จบศิลปศึกษาคิดว่าผู้เรียนในปัจจุบันเห็นคุณค่าและหวง
แหนผลงานศิลปะและสามารถถ่ายทอดค่านิยมที่ดีผ่านงานศิลปะมากกว่าครูไม่จบศิลปศึกษา ส่วน
ความรู้ด้านทักษะพิสัยที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งครูศิลปศึกษามองว่าผู้เรียนมีทักษะการท างานศิลปะที่
หลากหลาย บางคนอาจมีทักษะความช านาญเฉพาะอย่างขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของแต่
ละบุคคล บางส่วนอาจมีความถนัดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการท างานศิลปะ 
รวมถึงสามารถอธิบายประเด็นทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวิพากษ์วิจารณ์ผลงานศิลปะได้บ้างในขั้น
พ้ืนฐาน  
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน   
      ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ 
      สอนศิลปศึกษา (ภาพรวม) 

 
ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา 

*Sig 
ความ 
หมาย 

สภาพปัจจบุัน สภาพปัจจบุัน 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

1. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี 3.14 1.16 ปาน 
กลาง 

3.33 1.07 ปาน 
กลาง 

.238 ไม่
แตกต่าง 

2. ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ 3.44 .96 มาก 3.56 1.00 มาก .391 ไม่
แตกต่าง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน         
3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 3.14 1.35 ปาน 

กลาง 
3.48 1.21 มาก .077 ไม่

แตกต่าง 
3.2 การก าหนดจุดประสงค์ เชิง
พฤติกรรม 

3.35 1.23 ปาน 
กลาง 

3.46 1.20 มาก .527 ไม่
แตกต่าง 

3.3 การก าหนดเนื้อหาของการสอน 3.59 .98 มาก 3.66 .96 มาก .644 ไม่
แตกต่าง 

3.4 การก าหนดวิธีการสอน 3.13 1.31 ปาน
กลาง 

3.46 1.23 มาก .076 ไม่
แตกต่าง 

3.5 การด าเนินการสอน 3.20 1.08 ปาน
กลาง 

3.42 1.03 มาก .155 ไม่
แตกต่าง 

3.6 การจดัสภาพแวดล้อม ทีส่่งเสริม
การเรยีนรู ้

2.89 1.47 ปาน 
กลาง 

3.21 1.39 ปาน 
กลาง 

.128 ไม่
แตกต่าง 

3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 3.20 1.12 ปาน 
กลาง 

3.52 1.11 มาก .054 ไม่
แตกต่าง 

3.8 การประเมินผลการสอน 3.08 1.22 ปาน 
กลาง 

3.44 1.13 มาก 040 แตก 
ต่าง 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน  
      ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ
      สอนศิลปศึกษา (ภาพรวม) (ต่อ)  

 
 

ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา  

*Sig 
ความ 
หมาย 

สภาพปัจจบุัน สภาพปัจจบุัน 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

4. ด้านประสิทธิภาพของ การพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับ ภาระงาน 3.36 1.13 ปาน 

กลาง 
3.56 1.01 มาก .207 ไม่แตก 

ต่าง 
4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของ การพัฒนา 3.30 1.02 ปาน 

กลาง 
3.57 .97 มาก .073 ไม่แตก 

ต่าง 
4.3 ด้านการจูงใจ การสนับสนุน 3.67 .79 มาก 3.67 .76 มาก .972 ไม่แตก 

ต่าง 
4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ 4.06 .89 มาก 4.07 .84 มาก .908 ไม่แตก 

ต่าง 
4.5 ด้านความต่อเนื่องของ การ
พัฒนา 

3.03 1.08 ปาน 
กลาง 

3.06 1.20 ปาน
กลาง 

.850 ไม่แตก 
ต่าง 

4.6 ด้านความรู้ของวิทยากร 3.34 .86 ปาน 
กลาง 

3.65 .85 มาก .017 แตก 
ต่าง 

4.7 ด้านความเหมาะสมของ ห้อง
อบรม 

3.45 .87 มาก 3.62 .96 มาก .203 ไม่แตก 
ต่าง 

4.8 ด้านระยะเวลาของการ พัฒนา 2.77 1.03 ปาน 
กลาง 

2.96 1.06 ปาน 
กลาง 

.216 ไม่แตก 
ต่าง 

 
 จากตารางที่ 18 เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาของครูประจ าการโดยประเมินจากครูศิลปศึกษาท่ีเคยผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษามาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ครูจบศิลปศึกษา จ านวน 103 คน 
(n = 103) และครูที่ไม่จบศิลปศึกษา จ านวน 82 คน (n = 82) สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 1. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี 
 ปัจจุบันครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาต่างก็เคย
ได้รับการพัฒนามองว่า ด้านความรู้ภาคทฤษฎี ซึ่งการพัฒนาในปัจจุบันท าให้ครูศิลปะได้รับความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
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เข้าถึงความงามทางสุนทรียภาพ และความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการวิจารณ์ และบางส่วนมอง
ว่าการพัฒนาในปัจจุบันอาจมีการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่บ้าง
เล็กน้อย ซึ่งการพัฒนาในด้านทฤษฎีย่อมมาคู่กับความรู้ภาคปฏิบัติเป็นของคู่กัน 
 2. ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ  
 การที่ครูศิลปศึกษาได้รับความรู้ภาคทฤษฎีมาแล้วย่อมคู่กับภาคปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาใน
ปัจจุบันนั้นท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะและม่ันใจในการท างานศิลปะมากข้ึน เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ 
และบางส่วนมองว่าการพัฒนาอาจท าให้ครูศิลปะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ และตัดสินคุณค่าของความ
งามในผลงานทางศิลปะได้อีกด้วย  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 โดยในส่วนของผลจากการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นส่วนที่ส าคัญไม่แพ้กัน ซึ่ง
การพัฒนาถ้าขาดการพัฒนาด้านการสอน ก็ย่อมไม่สามารถน าไปขยายผลในการสอนของตนได้ ซึ่ง
การพัฒนาในส่วนแรก คือ การก าหนดจุดประสงค์การสอนและเชิงพฤติกรรม ซึ่งผลการพัฒนาใน
ปัจจุบันท าให้ครูศิลปศึกษาที่ผ่านการพัฒนาเกิดความรู้และสามารถก าหนดกิจกรรมการสอนได้ตรง
ตามจุดประสงคก์ารสอนและสามารถก าหนดกิจกรรมการสอนได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ 
หลังจากท่ีครูศิลปศึกษาสามารถก าหนดจุดประสงค์การสอนได้แล้ว น ามาสู่การก าหนดเนื้อหาของการ
สอนเพ่ือให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่วางแผนไว้ในจุดประสงค์การสอน ซึ่งการพัฒนาในปัจจุบันท าให้ครูศิลปะ
สามารถก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ โดยบูรณาการความรู้และทักษะทาง
ศิลปะเข้ากับความเป็นไทยและสากลได้ ต่อมาคือ ขั้นการก าหนดวิธีการสอนศิลปศึกษา ซึ่งการพัฒนา
ในปัจจุบันช่วยให้ครูศิลปะเลือกใช้วิธีการสอนศิลปะได้อย่างเหมาะสม ตามเนื้อหาและกิจกรรม รวมถึง
เลือกใช้วิธีการสอนให้เข้ากับบริบทความพร้อมของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและ
โรงเรียนของตนเอง เมื่อผลของการพัฒนาในปัจจุบันท าให้ครูศิลปะสามารถก าหนดและวางแผนการ
สอนได้แล้ว น ามาสู้ขั้นตอนที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การด าเนินการสอน โดยที่จบศิลปศึกษามองว่า
ปัจจุบันการพัฒนายังคงท าให้ครูศิลปะน ากระแสสังคมใหม่ๆไปใช่ในการสอนได้ ด้วยการได้ใช้เทคนิค
และวิธีการสอนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน และบางส่วนมองว่าการพัฒนาสามารถท าให้พวก
เขาสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม ไปสู่กลุ่มสาระอ่ืนๆได้อีกด้วย ซึ่งการสอนที่ดีอาจ
เกิดข้ึนไม่ได้หากขาดการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการพัฒนาในปัจจุบันนั้น
สามารถท าให้ครูเกิดความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดบรรยากาศห้องเรียน
ศิลปะ และเกิดทักษะการจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม รวมถึงรู้จักดูแลและ
บริหารจัดการอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทางศิลปะ รวมถึงการจัดการด้านสื่อประกอบการ
สอนด้วยเช่นกัน โดยที่การพัฒนาในส่วนนี้ยังคงมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสื่อการ
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สอนศิลปะ ท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะในการผลิตสื่อการสอนขึ้นใช้เองจากวัสดุในท้องถิ่นของตนเอง 
และบางส่วนมองว่าสามารถตนเองรู้จักเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอนของ
ตนเอง มาถึงในส่วนสุดท้ายของการสอนศิลปศึกษา คือ การประเมินผลการสอน การพัฒนาในส่วนนี้
ก่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามสภาพจริง และได้ฝึกฝน
การสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี ซึ่งการพัฒนาเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนนั้น จะเห็นได้
จากตารางด้านล่างนี้   
 
ตารางท่ี 20  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน  
       ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาทีเ่คยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ
       สอนศิลปศึกษา 
       3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.8 การประเมินผลการสอน 

ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา 

*Sig 
ความ 
หมาย 

สภาพปัจจบุัน สภาพปัจจบุัน 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

3.8 การประเมินผลการสอน 3.08 1.22 ปาน 
กลาง 

3.44 1.13 มาก 040 แตก 
ต่าง 

20. ท าให้ครูศลิปะเกดิความมั่นใจใน 
การเลือกใช้วิธีการประเมินทีเ่หมาะ 
สมกับผูเ้รียน 

3.11 1.20 ปาน 
กลาง 

3.49 1.14 มาก .030 แตก 
ต่าง 

21. ท าให้ครูศลิปะได้ฝึกฝนการสรา้ง 
วิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธ ี

3.05 1.29 ปาน 
กลาง 

3.39 1.17 ปาน 
กลาง 

.064 ไม่
แตกต่าง 

 จากตารางข้างต้นสามารถบอกได้ว่า การพัฒนาในปัจจุบันสามารถท าให้ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา
สามารถรู้จักการเลือกใช้และได้รับการฝึกฝนการประเมินผลการสอนได้มากกว่าครูที่จบศิลปศึกษาที่มี
ความรู้ในส่วนนี้อยู่แล้ว 
 ความรู้และทักษะการสอนศิลปศึกษาที่ครูศิลปศึกษาได้รับที่ผ่านการพัฒนาในปัจจุบัน 
ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยที่รูปแบบการพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา โดยอิงจากหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาความสามารถ ซึ่งครูศิลปศึกษาที่ผ่านการพัฒนามองว่าปัจจุบันการพัฒนามีความ
เกีย่วข้องกับภาระงาน และเชื่อมโยงกับการสอนของตนเองในชั้นเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
อยู่ในรูปแบบของการเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ทั้งทางด้านทฤษฎี
และทักษะศิลปะไปพร้อมกันๆ เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาแต่ละ
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ครั้งอาจมีการจูงใจแก่ครูศิลปะ เช่น การได้ทบทวนและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และเล็งเห็นถึงผลที่ได้ที่
สามารถเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และบางครั้งอาจมีการมอบเบี้ยเลี้ยงหรือวุฒิบัตร เพ่ือน าไปประกอบการ
เลื่อนวิทยฐานะครูได้ ซึ่งการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา แน่นอนอยู่แล้วที่ครูศิลปศึกษา
จะต้องน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับผู้เรียนเพ่ือขยายผลการพัฒนา แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ครู
ศิลปศึกษาน าไปใช้ได้นั้น ต้องมาจากการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากการสนับสนุนของผู้บริหาร เพ่ือนครูที่
ร่วมอบรม เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การพัฒนา ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลส าเร็จของการ
พัฒนาไม่เพียงแต่ความรู้และทักษะเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะของวิทยากรเข้ามา
เกี่ยวข้อง ถ้าวิทยากรผู้ให้การพัฒนาขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ ย่อมไม่เกิดประโยชน์
ขึ้นกับการพัฒนาครั้งนั้นๆ อาจเกิดความน่าเบื่อหน่ายตลอดการอบรมพัฒนาก็ได้ ดังนั้นการพัฒนาใน
ปัจจุบันวิทยากรยังคงมีการน าเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย มีทั้งวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ทฤษฎีศิลปะและทางด้านทักษะศิลปะ รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น เว็บไซด์ 
บล็อก เข้ามารเป็นสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ แต่จากการสอบถามจากครูศิลปะที่ผ่านการพัฒนา กลับ
พบว่า ยังมีสัดส่วนของการเชิญวิทยากรที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางด้านการสอน
ศิลปศึกษา เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษา น้อยกว่าด้านทฤษฎีและ
ทักษะศิลปะ 
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ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน  
      ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ
      สอนศิลปศึกษา 
                4. ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา 

*Sig 
ความ 
หมาย 

สภาพปัจจบุัน สภาพปัจจบุัน 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

4.6 ด้านความรู้ของวิทยากร 3.34 .86 ปาน 
กลาง 

3.65 .85 มาก .017 แตก 
ต่าง 

31. วิทยากรมีการน าเสนอที่ 
น่าสนใจและเข้าใจง่าย 

3.36 .95 ปาน 
กลาง 

3.49 1.08 มาก .390 ไม่แตก 
ต่าง 

32. วิทยากรน าสื่อเทคโนโลยี มา
ใช้ประกอบการพัฒนาก่อให้ เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู ้เช่น บล็อก, 
เว็บไซด ์

2.96 1.27 ปาน 
กลาง 

3.37 1.16 ปาน
กลาง 

.026 แตก 
ต่าง 

33. วิทยากรผู้ให้การอบรม เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎีทาง ศิลปะ 

3.63 .91 มาก 3.87 .89 มาก .079 ไม่แตก 
ต่าง 

34. วิทยากรผู้ให้การอบรม เป็น
ศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญ ทางศิลปะ
ปฏิบัต ิ

3.71 .90 มาก 3.96 .85 มาก .052 ไม่แตก 
ต่าง 

35. วิทยากรผู้ให้การอบรม เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ จัดการ
เรียนการสอนศลิปศึกษา 

3.04 1.27 ปาน 
กลาง 

3.55 1.21 มาก .006 แตก 
ต่าง 

 จากตารางข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าครูศิลปศึกษาที่ผ่านการพัฒนามองว่าการพัฒนาใน
ปัจจุบันยังคงมีสัดส่วนของการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปศึกษาเข้ามาร่วมให้การ
พัฒนา เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยสาขาศิลปศึกษา ซึ่งอาจท าให้ไม่เห็นภาพของการน าไปใช้จริงในชั้น
เรียนของครูศิลปศึกษา ประสิทธิภาพของการพัฒนาในส่วนต่อมาที่ขาดไม่ได้คือ ความเหมาะสมของ
ห้องอบรม ซึ่งปัจจุบันห้องอบรมยังคงมีความสะอาด อากาศถ่ายเท มีสื่อทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
เนื่องจากมักจะใช้ห้องประชุมตามโรงแรมเป็นสถานที่อบรมพัฒนา อาจมีการเลือกใช้พิพิธภัณฑ์หรือ
หอศิลป์เข้ามาเป็นสถานที่พัฒนาอยู่บ้าง ส่วนระยะเวลาของการพัฒนาในปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วง 1 
สัปดาห์ในช่วงเปิดและปิดภาคเรียน เพราะเนื่องจากการพัฒนายังคงต้องการเวลาที่เอ้ือให้ครูศิลปะได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเต็มที่ และเห็นภาพให้มากที่สุด   
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 จากที่สรุปในข้างต้นซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่ผู้วิจัยจะกล่าวในส่วนต่อไปคือ สภาพ
ที่คาดหวังของครูศิลปศึกษาท่ีเคยผ่านการพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์สภาพความคาดหวังในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน      
ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ      สอน
ศิลปศึกษา (ภาพรวม) 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา  ครูไม่จบศิลปศึกษา  

*Sig 
ความ 
หมาย 

สภาพคาดหวัง สภาพคาดหวัง 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

1. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี 3.81 1.28 มาก 4.12 1.16 มาก .089 ไม่
แตกต่าง 

2. ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ 4.40 .68 มาก 
ที่สุด 

4.43 .76 มาก 
ที่สุด 

.742 ไม่
แตกต่าง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3.1 การก าหนดจุดประสงค์ 
ทั่วไป 

3.79 1.54 มาก 4.09 1.35 มาก .154 ไม่แตก 
ต่าง 

3.2 การก าหนดจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

4.07 1.22 มาก 4.12 1.27 มาก .770 ไม่แตก 
ต่าง 

3.3 การก าหนดเนื้อหาของ 
การสอน 

4.46 .75 มาก 
ที่สุด 

4.50 .63 มาก 
ที่สุด 

.674 ไม่แตก 
ต่าง 

3.4 การก าหนดวิธีการสอน 4.38 .78 มาก 
ที่สุด 

4.38 .87 มาก 
ที่สุด 

.996 ไม่
แตกต่าง 

3.5 การด าเนินการสอน 4.28 .77 มาก 
ที่สุด 

4.38 .77 มาก 
ที่สุด 

.387 ไม่
แตกต่าง 

3.6 การจดัสภาพแวดล้อมท่ี 
ส่งเสริมการเรียนรู ้

3.87 1.29 มาก 4.16 1.13 มาก .099 ไม่
แตกต่าง 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์สภาพความคาดหวังในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน      
ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ      สอน
ศิลปศึกษา (ภาพรวม) (ต่อ) 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ครูจบศิลปศึกษา ครูไม่จบศิลปศึกษา  

*Sig 
ความ 
หมาย 

สภาพคาดหวัง สภาพคาดหวัง 

x  S.D. ความ
หมาย 

x  S.D. ความ
หมาย 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3.7 การใช้สื่อประกอบ  
การสอน 

4.57 2.06 มาก 
ที่สุด 

4.51 .71 มาก 
ที่สุด 

.800 ไม่แตก 
ต่าง 

3.8 การประเมินผลการสอน 4.40 .74 มาก 
ที่สุด 

4.52 .71 มาก 
ที่สุด 

.248 ไม่แตก 
ต่าง 

4. ด้านประสิทธิภาพของ การพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับ 
ภาระงาน 

4.67 .72 มาก 
ที่สุด 

4.65 .53 มาก 
ที่สุด 

.805 ไม่
แตกต่าง 

4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของ 
การพัฒนา 

4.45 .70 มาก 
ที่สุด 

4.38 .79 มาก 
ที่สุด 

.539 ไม่
แตกต่าง 

4.3 ด้านการจูงใจการ 
สนับสนุน 

4.37 .88 มาก 
ที่สุด 

4.48 .69 มาก 
ที่สุด 

.331 ไม่
แตกต่าง 

4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ 4.39 1.20 มาก 
ที่สุด 

4.51 .93 มาก 
ที่สุด 

.443 ไม่
แตกต่าง 

4.5 ด้านความต่อเนื่องของ 
การพัฒนา 

4.35 .98 มาก 
ที่สุด 

4.36 .89 มาก 
ที่สุด 

.948 ไม่
แตกต่าง 

4.6 ด้านความรู้ของวิทยากร 4.57 .47 มาก 
ที่สุด 

4.50 .62 มาก 
ที่สุด 

.361 ไม่
แตกต่าง 

4.7 ด้านความเหมาะสมของ 
ห้องอบรม 

4.39 .80 มาก 
ที่สุด 

4.50 .78 มาก 
ที่สุด 

.359 ไม่
แตกต่าง 

4.8 ด้านระยะเวลาของ การ
พัฒนา 

3.46 1.14 มาก 3.95 1.11 มาก .004 แตกต่าง 

 
จากตารางที่ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพความคาดหวังในผลของการพัฒนาความสามารถ

ทางการสอนศิลปศึกษาของครูประจ าการโดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่ เคยผ่านการพัฒนา
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ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษามาแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ครูจบศิลปศึกษา จ านวน 103 คน 
(n = 103) และครูที่ไม่จบศิลปศึกษา จ านวน 82 คน (n = 82) สรุปไดด้ังนี้ 
 1. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี 
 เมื่อพิจารณาจากความคาดหวังของครูศิลปศึกษาที่มีต่อผลที่ได้จากการพัฒนา ครูศิลปะยังคง
คาดหวังว่าการพัฒนาที่ได้จะท าให้พวกเขาได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะและการ
ออกแบบ รวมถึงการเข้าถึงความงามทางสอดแทรกเรื่องของหลักการวิจารณ์งานศิลปะมากยิ่งขึ้น 
 2. ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ  
 ในส่วนของความรู้ภาคปฏิบัติทางศิลปะ ครูเหล่านี้ยังคงต้องการพัฒนาทักษะและมั่นใจใน
การท างานศิลปะมากขึ้น เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ รวมถึงสามารถวิพากษ์วิจารณ์ และตัดสิน
คุณค่าของความงามในผลงานทางศิลปะได้ เนื่องจากการสอนในชั้นเรียนของครูศิลปะ บทบาทของ
ผู้สอนต้องเป็นเหมือนผู้รอบรู้ในวิชาที่ตนสอน ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้เรียนอีกทอดหนึ่ง  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 เมื่อพิจารณาจากความคาดหวังที่ปรากฏแล้ว ถือว่าครูศิลปศึกษายังคงมีความคาดหวังที่จะ
พัฒนาตนเองให้สร้างแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง โดย
การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวิธีการ และกิจกรรมการเรียน
การสอนศิลปะที่เหมาะสมน ามาสู่การก าหนดเนื้อหาของการสอน ซึ่งในส่วนนี้ครูศิลปศึกษาคาดหวังว่า
ผลจากการพัฒนาจะยังคงท าให้เขาสามารถก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ส่งผลต่อการรู้จักเลือกใช้และก าหนดวิธีการสอนศิลปศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และ
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตน หลังจากผลที่คาดหวังที่ได้จากการพัฒนาจะส่งผลให้ครูศิลปศึกษา
สามารถเตรียมการสอนได้แล้ว ต่อมาจึงเป็นผลที่คาดหวังในส่วนของการด าเนินการสอน ซึ่งครู
ศิลปศึกษาต้องการที่จะได้เรียนรู้และรู้จักน ากระแสสังคมใหม่ๆไปใช่ในการสอน และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน และยังคาดหวังอีกว่าการพัฒนา
ครั้งต่อๆไปจะท าให้ครูศิลปะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม ไปสู่กลุ่มสาระอ่ืนๆได้ 
ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูศิลปศึกษายังคงต้องการที่จะท า
ความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทักษะการ
จัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม รู้จักดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์ครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ประกอบกับการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในการเลือกใช้ สื่อ
ประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการทดลองฝึกการสร้างสื่อจากสิ่งใกล้ตัวรวมถึงการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสื่อการสอนให้มากที่สุดตามความสามารถที่ครูสามารถท าได้ เมื่อมี
ความคาดหวังในส่วนการด าเนินการสอนและการจัดสภาพแวดล้อมแล้ว จะต้องตามด้วยการ
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ประเมินผลการสอนด้วยเช่นกัน ซึ่งทักษะการประเมินการสอนที่ครูต้องการเรียนรู้จากการพัฒนาคือ 
การได้ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี โดยการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือให้ครู
ศิลปศึกษาเหล่านี้เกิดความมั่นใจในการเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ความรู้และทักษะการสอนศิลปศึกษาที่ครูศิลปศึกษาได้รับที่ผ่านการพัฒนาในปัจจุบัน 
ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยที่รูปแบบการพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา โดยอิงจากหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาความสามารถ ซึ่งครูศิลปศึกษาที่ผ่านการพัฒนาล้วนมีความคาดหวังว่าการพัฒนาใน
อนาคตควรเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับภาระงานการสอนของตนในโรงเรียน และ
จะต้องเป็นการพัฒนาทั้งองค์รวม ในที่นี้หมายถึงพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและทักษะศิลปะไปพร้อมๆกัน 
บวกกับพัฒนาความรู้ทักษะการสอน สอดแทรกเทคนิคและวิธีการทางศิลปะในรูปแบบใหม่ๆเข้าไป
ด้วยการจูงใจและมองผลลัพธ์ไปสู่ผู้เรียนเป็นหลัก อีกทั้งยังต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนและจูงใจ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบเบี้ยเลี้ยง 
วุฒิบัตร และการเลื่อนวิทยฐานะ โดยที่การพัฒนาที่จะบรรลุผลได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่อง
จากการพัฒนา ซึ่งครูศิลปศึกษาคาดหวังว่าการพัฒนาที่ต่อเนื่องของพวกเขาจะได้รับการติดตามผล
อย่างเป็นระยะจากหน่วยงานที่ให้การพัฒนา จากเพ่ือนครู หรือวิทยากรผู้ให้การพัฒนาอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งวิทยากรผู้ให้การพัฒนานั้น ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ทฤษฎีศิลป์ ทักษะศิลปะ และการสอนศิลปศึกษา เช่น ศิลปิน อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่ง
ปราชญ์ชุมชนก็ตาม เพราะสิ่งที่ครูศิลปศึกษาคาดหวังคือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง ด้วยการ
น าเสนอที่น่าสนใจ กอปรกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น บล็อก หรือเว็บไซด์ 
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อีกด้วย การเรียนรู้ตลอดการอบรมพัฒนาจะเกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าหากสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย ดังนั้นความเหมาะสมของห้องอบรมควรอยู่ห้องประชุม ห้องอบรม หรือ
ภายในโรงเรียนเป็นหลัก ร่วมกับออกไปศึกษานอกสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ แต่ห้องอบรมนั้นต้องมีความสะอาด อากาศถ่ายเท และสื่อประกอบการพัฒนาจะต้องเป็นสื่อ
ศิลปะท่ีเป็นของจริง และสื่อมัลติมีเดียทันสมัยกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ ในส่วนระยะเวลา
ของการพัฒนา ซึ่งครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษามองว่าในอนาคต การพัฒนาที่คาดหวังในส่วนนี้ควรอยู่
ในรูปแบบของการจัดในช่วงเปิดหรือปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์เป็นต้นไป เพ่ือให้เห็นภาพของการ
น าไปใช้และการทดลองปฏิบัติงานศิลปะและปฏิบัติการสอนศิลปะมากที่สุด    

จากการสรุปผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษาต่างก็มีสภาพปัจจุบันและ
ความคาดหวังในด้านต่างๆคล้ายกัน แต่เพื่อเป็นการขยายความและจัดอันดับความต้องการจ าเป็นจาก
ความคิดเห็นของครูศิลปศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวัง
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ในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ของครูประจ าการ พิจารณาจากครู
ศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษามาแล้ว โดยใช้สูตรการค านวณ
ช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI ผลการวิจัยที่ปรากฏมีดังนี ้

 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ   
       ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้
       สูตรการค านวณช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI  

 
 

ประเด็นค าถาม 

ครูที่จบศิลปศึกษา ( n = 103 ) ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ( n = 82 ) 
สภ
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ล า
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1. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี 3.13 3.81 0.68 2.59  3.33 4.12 0.79 3.25  
1. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้รับ 
ความรู้ในเนื้อหาทฤษฎีทางศลิปะ 
และการออกแบบ 

3.30 4.15 0.85 3.53 1 3.49 4.39 0.9 3.95 1 

2. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิด 
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

2.87 3.40 0.53 1.80 4 3.13 3.84 0.71 2.73 4 

3. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิด 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ 
หลักการวิจารณ ์

3.14 3.83 0.69 2.64 2 3.27 4.10 0.83 3.40 2 

4. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิด 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ 
เข้าถึงความงามทางสุนทรียภาพ 

3.23 3.86 0.63 2.43 3 3.44 4.15 0.71 2.95 3 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ  
       ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้
       สูตรการค านวณช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI (ต่อ) 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ครูที่จบศิลปศึกษา ( n = 103 ) ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ( n = 82 ) 
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2. ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ 3.44 4.40 0.96 4.22  3.56 4.43 0.87 3.85  
5. การพัฒนาท าให้ครูเกิดทักษะ
มั่นใจในการท างานศิลปะมากขึ้น 
เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ 

3.59 4.60 1.01 4.65 1 3.66 4.54 0.88 3.99 1 

6. ท าให้ครูศิลปะสามารถวิพากษ์ 
วิจารณ์และตัดสินคุณคา่ของ 
ความงามในผลงานทางศิลปะได ้

3.28 4.19 0.91 3.81 2 3.46 4.33 0.87 3.77 2 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน           
3.1 ก าหนดจุดประสงค์ ทั่วไป 3.14 3.79 0.65 2.46  3.48 4.09 0.61 2.49  
7. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะ 
สามารถก าหนดจดุประสงค์การ
สอนให้สอดคล้องกับ หลักสตูร
แกนกลาง 

3.09 3.76 0.67 2.52 1 3.46 4.09 0.63 2.58 1 

8. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสร้าง 
แผนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิ 
ภาพตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

3.19 3.82 0.63 2.41 2 3.49 4.10 0.61 2.50 2 

3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรม 

3.35 4.07 0.72 2.93  3.46 4.12 0.66 2.72  

9. ท าให้ครูศิลปะ สามารถ
ก าหนดกิจกรรมการสอนได้ตรง
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.35 4.07 0.72 2.93 1 3.46 4.12 0.66 2.72 1 

3.3 การก าหนดเนื้อหาการสอน 3.59 4.46 0.87 3.88  3.66 4.50 0.84 3.78  
10. การพัฒนาท าให้ครูศลิปะ 
สามารถก าหนดเนื้อหาให้เป็นไป
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได ้

3.59 4.46 0.87 3.88 1 3.66 4.50 0.84 3.78 1 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ  
      ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาท่ีเคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้สูตร 
      การค านวณช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI (ต่อ) 

 
 

ประเด็นค าถาม 

ครูที่จบศิลปศึกษา ( n = 103 ) ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ( n = 82 ) 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอน           
3.4 การก าหนดวิธีการสอน 3.13 4.38 1.25 5.47  3.46 4.38 0.92 4.03  
11. การพัฒนาช่วยให้ครูศลิปะ 
เลือกใช้วิธีการสอนศลิปะได้อย่าง
เหมาะสมตามเนื้อหา 

3.13 4.38 1.25 5.47 1 3.46 4.38 0.92 4.03 1 

3.5 การด าเนินการสอน 3.20 4.28 1.08 4.62  3.42 4.37 0.95 4.15  
12. การพัฒนาช่วยให้ครสูามารถ 
จัดการเรียนการสอนทัศนศลิป์ 
ได้ตรงตามตัวช้ีวัดในหลักสูตร 

3.23 4.00 0.77 3.08 4 3.44 4.20 0.76 3.19 4 

13. ท าให้ครูศลิปะน ากระแส 
สังคมใหม่ๆไปใช่ในการสอนได ้

3.32 4.67 1.35 6.30 2 3.50 4.61 1.11 5.12 2 

14. ท าให้ครูศลิปะได้ใช้เทคนิค 
และวิธีการสอนใหม่ๆทีเ่ป็น 
ประโยชน์ต่อการสอน 

3.27 4.65 1.38 6.42 1 3.41 4.59 1.18 5.42 1 

15. ท าให้ครูศลิปะสามารถ 
เชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนและ 
กิจกรรมไปสู่กลุ่มสาระอื่นๆ 

2.96 3.79 0.83 3.15 3 3.33 4.11 0.78 3.20 3 

3.6 การจัดสภาพแวดล้อม ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

2.89 3.87 0.98 3.79  3.21 4.16 0.95 3.95  

16. การพัฒนาท าให้ครูศลิปะเกิด 
ทักษะการจัดบรรยากาศในห้อง 
ปฏิบัติการใหม้ีความเหมาะสม 

2.92 4.20 1.28 5.38 1 3.29 4.38 1.09 4.77 1 

17. การพัฒนาท าให้ครูศลิปะ 
รู้จักดูแลและบริหารจัดการ 
อุปกรณ์ครุภณัฑ์ในห้องปฏิบัติ 
การทางศิลปะ 

2.85 3.53 0.68 2.40 2 3.13 3.95 0.82 3.24 2 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ  
      ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาท่ีเคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้สูตร
      การค านวณช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ครูที่จบศิลปศึกษา ( n = 103 ) ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ( n = 82 ) 
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3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 3.20 4.57 1.37 6.26  3.52 4.51 0.99 4.46  
18. การพัฒนาท าให้ครูศลิปะเกิด 
ทักษะในการผลติสื่อการสอนขึ้น 
ใช้เองจากวัสดุในท้องถิ่น ของ
ตนเอง 

3.21 4.71 1.5 7.07 1 3.49 4.41 0.92 4.06 2 

19. การพัฒนาท าให้ครูศลิปะ ได้
เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีเหมาะสม กับการ
สอนของตนเอง 

3.19 4.44 1.25 5.55 2 3.56 4.61 1.05 4.84 1 

3.8 การประเมินผลการสอน 3.08 4.40 1.32 5.81  3.44 4.52 1.08 4.88  
20. ท าให้ครูศลิปะเกดิความ 
มั่นใจในการเลือกใช้วิธีการ 
ประเมินท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

3.11 4.36 1.25 5.45 2 3.49 4.49 1 4.49 2 

21. ท าให้ครูศลิปะได้ฝึกฝน การ
สร้างวิธีประเมินผลการสอน ท่ีถูก
วิธี 

3.05 4.45 1.4 6.23 1 3.39 4.56 1.17 5.33 1 

 
1. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของความรู้
ภาคทฤษฎี เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะ
ได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ 3) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการวิจารณ์ และ 4) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการเข้าถึงความงามทางสุนทรียภาพ 
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2. ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของความรู้
ภาคปฏิบัติ เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษาใน 2 อันดับแรก ได้แก่ 5) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิด
ทักษะและม่ันใจในการท างานศิลปะมากขึ้น เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ และ 6) การพัฒนาท าให้ครู
ศิลปะสามารถวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินคุณค่าของความงามในผลงานทางศิลปะได้ 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการก าหนด
จุดประสงค์ทั่วไป ไม่เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ซึ่งครูที่จบศิลปศึกษา มีความคาดหวังว่า 7) 
การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถก าหนดจุดประสงค์ของการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
แต่ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา กลับมองว่า 8) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสร้างแผนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  

3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการก าหนด
จุดประสงเชิงพฤติกรรม เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา คือ 9) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถ
ก าหนดกิจกรรมการสอนได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.3 การก าหนดเนื้อหาของการสอน 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการก าหนด
เนื้อหาของการสอน เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา คือ 10) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถ
ก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ 

3.4 การก าหนดวิธีการสอน 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการก าหนด
วิธีการสอน เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา คือ 11) การพัฒนาช่วยให้ครูศิลปะเลือกใช้วิธีการสอน
ศิลปะได้อย่างเหมาะสม ตามเนื้อหาและกิจกรรม 

3.5 การด าเนินการสอน 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการ
ด าเนินการสอน เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ใน 2 อันดับแรก ได้แก่ 14) ท าให้ครูศิลปะได้ใช้
เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสอน และ 13) ท าให้ครูศิลปะน ากระแสสังคม
ใหม่ๆไปใช่ในการสอนได้  
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3.6 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษาใน 2 อันดับแรก ได้แก่ 16) การ
พัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะการจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม และ 17) การ
พัฒนาท าให้ครูศิลปะรู้จักดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทางศิลปะ 

3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการใช้สื่อ
ประกอบการสอน ไม่เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ซึ่งครูที่จบศิลปศึกษา มีความคาดหวังว่า 19) 
การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้ เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอนของตนเอง 
แต่ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา กลับมองว่า 18) การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะในการผลิตสื่อการสอน
ขึ้นใช้เองจากวัสดุในท้องถิ่นของตนเอง 

3.8 การประเมินผลการสอน 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการในผลจากการพัฒนาฯ ในเรื่องของการ
ประเมินผลการสอน เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ใน 2 อันดับแรก ได้แก่ 21) ท าให้ครูศิลปะได้
ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี และ 20) ท าให้ครูศิลปะเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้
วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 จากการจัดล าดับความคาดหวังหรือความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของครูศิลปศึกษาทั้ง 2 กลุ่มแล้ว จะเห็นได้ว่าครูศิลปะต่างก็มี Gap คล้ายๆกันในหนึ่งหรือสองอันดับ
แรก จะท าให้เห็นภาพรวมของบริบทเกี่ยวกับสิ่งที่ครูคาดหวัง และในตารางต่อไปนี้เป็นตารางที่แสดง
ความคาดหวังหรือความต้องการจ าเป็นของครูศิลปะที่เกี่ยวกับรูปแบบหรือประสิทธิภาพที่ครูอยากให้
เกิดข้ึนกับการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ   
      ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้
      สูตรการค านวณ ช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ครูที่จบศิลปศึกษา ( n = 103 ) ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ( n = 82 ) 
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4. ด้านประสิทธิภาพของการ พัฒนาความสามารถทางการ สอนศิลปศึกษา  
4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับ 
ภาระงาน 

3.36 4.67 1.31 6.12  3.56 4.65 1.09 5.07  

22. กิจกรรมการพัฒนามคีวาม 
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงาน 
สอนในช้ันเรียน 

3.36 4.67 1.31 6.12 1 3.56 4.65 1.09 5.07 1 

4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของการ 
พัฒนา 

3.30 4.45 1.15 5.12  3.57 4.38 0.81 3.55  

23. ครูศลิปะมสี่วนร่วมในการ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ 
พัฒนา เพื่อมุ่งไปท่ีการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.14 4.15 1.01 4.19 2 3.44 4.17 0.73 3.04 2 

24. เพื่อพัฒนาความรู้ความ 
สามารถทั้งในด้านทฤษฎีและ 
ทักษะทางศิลปะไปพร้อมๆกัน 

3.47 4.76 1.29 6.14 1 3.70 4.60 0.9 4.14 1 

4.3 ด้านการจูงใจการสนับสนนุ 3.67 4.37 0.7 3.06  3.67 4.48 0.81 3.63  
25. สิ่งจูงใจในการเข้ารับการ 
พัฒนาครูศิลปะคือ การได้เรียน 
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ  

3.34 4.61 1.27 5.85 1 3.46 4.56 1.1 5.02 1 

26. สิ่งจูงใจที่มีผลต่อการเข้ารับ 
การพัฒนาของครูศิลปะ คือ 
ความเจรญิก้าวหน้าของผูเ้รียน 

4.01 4.13 0.12 0.49 2 3.88 4.40 0.52 2.29 2 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ  
      ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้
      สูตรการค านวณ ช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ครูที่จบศิลปศึกษา ( n = 103 ) ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ( n = 82 ) 
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4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ 4.06 4.39 0.33 1.45  4.07 4.51 0.44 1.98  
27. ความรู้ทีไ่ด้จากการพัฒนา 
สามารถประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 
โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคญั 

4.06 4.39 0.33 1.45 1 4.07 4.51 0.44 1.98 1 

4.5 ด้านความต่อเนื่องของการ 
พัฒนา 

3.03 4.35 1.32 5.74  3.06 4.36 1.3 5.67  

28. ความต่อเนื่องของการพัฒนา 
ครูศิลปะมาจากการสนบัสนุน 
ของผู้บริหาร 

3.56 4.36 0.8 3.49 3 3.39 4.39 1.00 4.39 3 

29. ครูและเพื่อนร่วมงานร่วมกัน 
ติดตามผล 

2.84 4.33 1.49 6.45 2 2.91 4.44 1.53 6.79 1 

30. หน่วยงานท่ีให้การพัฒนา ท า
หน้าท่ีติดตามผล 

2.68 4.37 1.69 7.39 1 2.88 4.26 1.38 5.88 2 

 
4. ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
 4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน คือ 22) กิจกรรมการพัฒนามี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอนในชั้นเรียน 

4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ 24) เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะทางศิลปะไปพร้อมๆกัน 
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 4.3 ด้านการจูงใจและการสนับสนุน 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านการจูงใจและการสนับสนุน คือ 25)สิ่งจูงใจในการเข้ารับการ
พัฒนาครูศิลปะคือ การได้เรียนเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 

4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ 
ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ในเรื่องของ

ประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา คือ 27) ความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.5 ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ ที่ไม่เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษาในเรื่อง
ของประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา โดยที่ครูที่จบศิลปศึกษา มี
ความคาดหวังว่า 30) หน่วยงานที่ให้การพัฒนาท าหน้าที่ติดตามผล และครูที่ไม่จบศิลปศึกษา กลับมี
ความคาดหวังว่า 29) ครูและเพ่ือนร่วมงานร่วมกันติดตามผล 

4.6 ด้านความรู้ของวิทยากร 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ ที่ไม่เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษาในเรื่อง
ของประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านความรู้ของวิทยากร โดยที่ 2 อันดับแรก ครูที่จบ
ศิลปศึกษา มีความคาดหวังว่า 35) วิทยากรผู้ให้การอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียน
การสอนศิลปศึกษา และ 32) วิทยากรน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการพัฒนาก่อให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ เช่น บล็อก, เว็บไซด์ แต่ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา กลับมีความคาดหวังว่า 32) วิทยากรน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการพัฒนาก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น บล็อก , เว็บไซด์ และ 35) 
วิทยากรผู้ให้การอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา และ 2 อันดับ
ต่อมาที่ครูทั้ง 2 กลุ่ม มีช่องว่างของความต้องการที่เหมือนกัน คือ 31) วิทยากรมีการน าเสนอที่
น่าสนใจและเข้าใจง่าย และ 34) วิทยากรผู้ให้การอบรมเป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะปฏิบัติ 

4.7 ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม 
ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ในเรื่องของ

ประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านความเหมาะสมของห้องอบรม คือ 38)สถานที่จัดอบรมอาจ
ไม่ใช่เฉพาะในห้องอาจเป็นพิพิธภัณฑ์ หรือ หอศิลป์ 

4.8 ด้านระยะเวลาของการพัฒนา 
 ครูที่จบศิลปศึกษา มีช่องว่างของความต้องการ ไม่เหมือนกับ ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ในเรื่อง
ของประสิทธิภาพที่ได้จากการพัฒนาในด้านระยะเวลาของการพัฒนา ครูที่จบศิลปศึกษา มีความ  
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คาดหวัง คือ 42) 1 สัปดาห์ เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาครูศิลปะ แต่ครูที่ไม่จบ
ศิลปศึกษา กลับมีความคาดหวังว่า 43) ปิดภาคเรียน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 
 เมื่อสรุปสาระส าคัญและจัดอันดับความต้องการในด้านต่างๆแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการรวบรวม
ประเดน็ต่างๆและจัดเรียงลงตารางโดยแบ่งกลุ่มให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 
 1. ครูที่จบศิลปศึกษา ที่เคยผ่านการพัฒนาฯ 
 2. ครูที่จบศิลปศึกษา ที่ไม่เคยผ่านการพัฒนาฯ 
 3. ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ที่เคยผ่านการพัฒนาฯ 
 4. ครูที่ไม่จบศิลปศึกษา ที่ไม่เคยผ่านการพัฒนาฯ 
 เพ่ือเป็นโครงในการสร้างแบบสอบถามตามเนื้อหาและความต้องการองครูศิลปศึกษาอย่าง
แท้จริง ดังจะเห็นได้จากตารางดังต่อไปนี้ 
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ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความต้องการของครูผู้สอนศิลปศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาของครูที่จบศิลปศึกษาและเคยพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ด้านความรู้ภาคทฤษฎ ีประกอบด้วย 
1. ความรู้เนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะ และการออกแบบ        2. ความรู้เรื่องการเข้าถึงความงามทางสุนทรียภาพ 
ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1. ทักษะในการท างานศิลปะ เช่น วาดภาพ ป้ัน ออกแบบ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 
1. สร้างแผนการสอนตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ก าหนดกิจกรรมการสอนไดต้รงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
3.3 การก าหนดเนื้อหาของการสอน 
1. ก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
3.4 การก าหนดวิธีการสอน 
1. เลือกใช้วิธีการสอนศิลปะที่เหมาะสมตามเนื้อหาและ
กิจกรรม 

 

3.5 การด าเนินการสอน 
1. น ากระแสสังคมใหม่ๆ ไปใช่ในการสอนได ้
2. ได้เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสอน 
3.6 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
1. ทักษะการจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการใหม้ีความ
เหมาะสม 
3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 
1. ทักษะในการผลิตสื่อการสอนขึน้ใช้เองจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
3.8 การประเมินผลการสอน 
1. ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี 

ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศกึษา   ประกอบด้วย   
 4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน 
1. มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอนในช้ันเรยีน 
4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. พัฒนาท้ังในด้านทฤษฎีและทักษะศิลปะไปพร้อมๆกัน 
4.3 ด้านการจูงในและการสนับสนุน 
1. สิ่งจูงใจคือ การได้เรียนเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน เพื่อผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

4.5 ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา 
1. หน่วยงานท่ีให้การพัฒนาท าหน้าท่ีติดตามผล 
4.6 ด้านความรู้ของวิทยากรผู้ให้การพัฒนา 
1. วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรยีนการ
สอนศิลปะฯ 
2. วิทยากรมีการน าเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
4.7 ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม 
1. สะอาด อากาศถ่ายเท ส่งเสริมการเรยีนรู้ของคร ู
2. สถานท่ีจัดอบรมมีสื่อทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 
4.8 ด้านระยะเวลาของการพัฒนา 
1. ปิดภาคเรียน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2. 1 สัปดาห ์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาครู
ศิลปะ 
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ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความต้องการของครูผู้สอนศิลปศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาของครูที่จบศิลปศึกษาและไมเ่คยพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ด้านความรู้ภาคทฤษฎ ีประกอบด้วย   
1. ความรู้เนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ     2. ความรู้เรือ่งของหลักการวิจารณ ์
ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย   
1. ทักษะในการท างาน ศิลปะ เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย   
3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 
1. สร้างแผนการสอนตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ก าหนดกิจกรรมการสอนไดต้รงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
3.3 การก าหนดเนื้อหาของการสอน 
1. ก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
3.4 การก าหนดวิธีการสอน 
1. เลือกใช้วิธีการสอนศิลปะที่เหมาะสมตามเนื้อหาและ
กิจกรรม 
 

3.5 การด าเนินการสอน 
1. ได้เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสอน 
2. น ากระแสสังคมใหม่ๆ ไปใช่ในการสอนได ้
3.6 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
1. ทักษะการจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการใหม้ีความ
เหมาะสม 
3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 
1. เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
การสอน 
3.8 การประเมินผลการสอน 
1. ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี 

ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศกึษา  ประกอบด้วย      
4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน 
1. มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอนในช้ันเรยีน 
4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. พัฒนาทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะศิลปะไปพร้อมๆกัน 
4.3 ด้านการจูงในและการสนับสนุน 
1. สิ่งจูงใจคือ การได้เรียนเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน เพื่อผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

4.5 ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา 
1. ครูและเพื่อนร่วมงานร่วมกันติดตามผล 
4.6 ด้านความรู้ของวิทยากรผู้ให้การพัฒนา 
1. วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรยีนการ
สอนศิลปะฯ 
2. วิทยากรเป็นศิลปินหรือผูเ้ชี่ยวชาญทางศิลปะปฏิบัต ิ
4.7 ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม 
1. สะอาด อากาศถ่ายเท ส่งเสริมการเรยีนรู้ของครู
ศิลปะ 
4.8 ด้านระยะเวลาของการพัฒนา 
1. 1 สัปดาห ์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาครู
ศิลปะ 
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ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความต้องการของครูผู้สอนศิลปศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาของครูที่ไมจ่บศิลปศึกษาและเคยพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ด้านความรู้ภาคทฤษฎ ีประกอบด้วย   
1. ความรู้เนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะ และการออกแบบ        2. ความรูเ้รื่องการเข้าถึงความงามทางสุนทรียภาพ 
ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย   
1. ทักษะในการท างานศิลปะ เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย   
3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 
1. สร้างแผนการสอนตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ก าหนดกิจกรรมการสอนไดต้รงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
3.3 การก าหนดเนื้อหาของการสอน 
1. ก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม 
3.4 การก าหนดวิธีการสอน 
1. เลือกใช้วิธีการสอนศิลปะที่เหมาะสมตามเนื้อหาและ
กิจกรรม 
 

3.5 การด าเนินการสอน 
1. น ากระแสสังคมใหม่ๆ ไปใช่ในการสอนได ้
2. ได้เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสอน 
3.6 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
1. ทักษะการจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการใหม้ีความ
เหมาะสม 
3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 
1. ทักษะในการผลิตสื่อการสอนขึน้ใช้เองจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
3.8 การประเมินผลการสอน 
1. ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี 

ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศกึษา  ประกอบด้วย      
4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน 
1. มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอนในช้ันเรยีน 
4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. พัฒนาทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะทางศิลปะไปพร้อมๆ
กัน 
4.3 ด้านการจูงในและการสนับสนุน 
1. สิ่งจูงใจคือ การได้เรียนเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน เพื่อผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

4.5 ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา 
1. ครูและเพื่อนร่วมงานร่วมกันติดตามผล 
4.6 ด้านความรู้ของวิทยากรผู้ให้การพัฒนา 
1. วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรยีนการ
สอนศิลปะฯ 
2. วิทยากรเป็นศิลปินหรือผูเ้ชี่ยวชาญทางศิลปะปฏิบัต ิ
4.7 ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม 
1. สถานท่ีเป็นพิพิธภัณฑ ์หรือ หอศิลป ์
4.8 ด้านระยะเวลาของการพัฒนา 
1. ปิดภาคเรียน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
2. 1 สัปดาห ์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาครู
ศิลปะ 
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ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความต้องการของครูผู้สอนศิลปศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาของครูที่ไมจ่บศิลปศึกษาและไมเ่คยพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา 
ด้านความรู้ภาคทฤษฎ ีประกอบด้วย   
1. ความรู้เนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะ และการออกแบบ      2. ความรู้เรื่องการเข้าถึงความงามทางสุนทรยีภาพ 
ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย   
1. ทักษะในการท างานศิลปะ เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย   
3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป 
1. สร้างแผนการสอนตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ก าหนดกิจกรรมการสอนไดต้รงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
3.3 การก าหนดเนื้อหาของการสอน 
1. ก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
3.4 การก าหนดวิธีการสอน 
1. เลือกใช้วิธีการสอนศิลปะที่เหมาะสมตามเนื้อหาและ
กิจกรรม 
 

3.5 การด าเนินการสอน 
1. ได้เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสอน 
2. น ากระแสสังคมใหม่ๆ ไปใช่ในการสอนได ้
3.6 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
1. ทักษะการจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการใหม้ีความ
เหมาะสม 
3.7 การใช้สื่อประกอบการสอน 
1. เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
การสอน 
3.8 การประเมินผลการสอน 
1. ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี 

ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศกึษา  ประกอบด้วย      
4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน 
1. มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอนในช้ันเรยีน 
4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. พัฒนาทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะทางศิลปะไปพร้อมๆ
กัน 
4.3 ด้านการจูงในและการสนับสนุน 
1. สิ่งจูงใจคือ การได้เรียนเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
4.4 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน เพื่อผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

4.5 ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา 
1. ครูและเพื่อนร่วมงานร่วมกันติดตามผล 
4.6 ด้านความรู้ของวิทยากรผู้ให้การพัฒนา 
1. วิทยากรน าสื่อเทคโนโลยมีาใช้ประกอบการพัฒนา 
เช่น บล็อก, เว็บไซด ์
2. วิทยากรมีการน าเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
4.7 ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม 
1. สถานท่ีจัดอบรมมีสื่อทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 
4.8 ด้านระยะเวลาของการพัฒนา 
1. ปิดภาคเรียน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์และเลือกประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือน าไปสอบถาม
ความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 34 คน ทั้งหมด 2 รอบ  ซึ่งจากตารางดังต่อไปนี้ เป็นตาราง
แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
จากตารางข้างต้นเป็นตารางแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 เรียงตามรายด้านใหญ่ๆ 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการพัฒนา ด้านการด าเนินการพัฒนา และด้านระยะเวลาและการติดตาม
ผล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาฯที่สอดคล้องกับความต้องการที่ได้
จากครูศิลปศึกษาในขั้นแรก สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  1. ด้านการเตรียมการพัฒนา ในส่วนของการเตรียมการพัฒนานั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดล้วน
แต่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน สามารถสรุปแบ่งประเด็นย่อยได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การส ารวจความต้องการในการพัฒนา ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า การพัฒนา
ครูศิลปศึกษาควรมีการส ารวจความต้องการของครูศิลปศึกษาก่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นการก าหนด
ทิศทางในการพัฒนา และ ควรเปิดโอกาสให้ครูศิลปศึกษาในโรงเรียนได้ร่วมกันประเมินความต้องการ
ของตนเอง เพ่ือให้การพัฒนาตอบสนองต่อปัญหาและผลการจัดการเรียนการสอนของตน ด้วยการ
ส ารวจความต้องการของครูทั้งที่จบและไม่จบศิลปศึกษา เพ่ือพัฒนาไปพร้อมๆกัน ส่วนผู้เชี่ยวชาญบาง
กลุ่ม ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการส ารวจความต้องการในการพัฒนาควรมีการแยกความต้องการของครู
ศิลปศึกษาออกตามสาระทางศิลปะทั้ง 4 แกน ได้แก่ ทักษะศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์ 
และประวัติศาสตร์ศิลป์ และ ควรมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาครูศิลปะในเรื่องของการ
สร้างสื่อการสอนทางศิลปะ  
  1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็น
ว่า แนวทางการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูที่จบ
และไม่จบศิลปศึกษา ด้วยการพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติทางศิลปะไปพร้อมๆกัน และควร
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา โดยยึดความ
สอดคล้องกับภาระงานสอนของครูศิลปะเป็นหลัก  บ้างก็ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าควรก าหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาโดยสอดแทรกกระแสสังคมทางศิลปะ เพ่ือเป็นโจทย์ในการพัฒนา 
  1.3 การก าหนดเนื้อหาของการพัฒนา เนื้อหาที่บรรจุลงในการพัฒนาแต่ละครั้ง
ย่อมมีส่วนส าคัญและควรไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
เห็นว่า แนวทางการก าหนดเนื้อหาของการพัฒนา โดยที่เนื้อหาของการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศึกษา ภาคปฏิบัติควรประกอบด้วยทักษะการสร้างงานและการออกแบบทางศิลปะด้วย
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เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย สอดแทรกทักษะการประเมินและตัดสินคุณค่าความงาม รวมถึง
วิเคราะห์รูปแบบที่ปรากฏในงานศิลปะ ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนศิลปศึกษาควรอยู่ใน
รูปแบบของการเลือกใช้และการสร้างวิธีการสอนศิลปะให้เข้ากับความรู้และทักษะทางศิลปะที่จะ
น าไปถ่ายทอดในชั้นเรียน  
  1.4 วิธีที่ใช้ในการพัฒนา ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการพัฒนานั้นมีอยู่
หลากหลายวิธี แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับการใช้พัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา ควรเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ โดยบูรณการภาคทฤษฎีและ
ทักษะศิลปะ โดยที่วิธีการพัฒนาครูศิลปะที่สร้างขึ้น ควรเป็นการน าวิธีการสอนศิลปะในรูปแบบต่างๆ
ที่ใช้กับผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาครูอย่างผสมผสาน เพ่ือเป็นการฝึกหัดจากสภาพการปฏิบัติจริง และ
ควรอยู่ในรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย แปลกใหม่และทันสมัย 
ตลอดจนเทคนิครูปแบบวิธีการพัฒนาความสามารถการสอนที่ใช้ ควรเป็นการชี้แนะและการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ด้วยการเรียนรู้และติดตามผล รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนระหว่าง เพ่ือนครู วิทยากร และศึกษานิเทศก์ และควรเป็นการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  แต่
ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า วิธีการที่ใช้พัฒนาภาคทฤษฎีศิลปะ ควรจัดในรูปแบบการ
บรรยายในห้องปฏิบัติการทางศิลปะควบคู่กับการศึกษานอกสถานที่  และวิธีการที่ใช้พัฒนาทักษะการ
ประเมินคุณค่าของงานศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบของการน าครูศิลปะเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็ม
ไปด้วยงานศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือ หอศิลป์ และร่วมกันฝึกอภิปราย การวิจารณ์งานศิลปะที่
ตนเองและเพ่ือนครูได้สร้างข้ึน 
  1.5 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนาก็มีส่วน
ส าคัญ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อการพัฒนาของครูศิลปศึกษามากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญจึงเห็นว่าการ
เลือกใช้สื่อประกดอบการพัฒนาควรใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพศิลปะ เช่น บล็อก เว็บ
ไซด์ เฟสบุค เช้ามาช่วยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และควรประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ส่วนประกอบ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้แก่ครูศิลปะ รวมถึงสื่อประกอบการพัฒนา ควรเป็นผลงาน
ศิลปะจริงเป็นหลัก เพ่ือสร้างความสนใจและตระหนักถึงการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 
  1.6 การเลือกใช้สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา การเรียนรู้ของครูศิลปศึกษาควรอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่า สถานที่ส าหรับใช้พัฒนาด้าน
ทฤษฎีศิลปะและทักษะทางศิลปะควรอยู่ในห้อประชุมปฏิบัติการ รวมถึงทักษะการตัดสินคุณค่าทาง
ศิลปะ ควรอยู่ในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลป์ และที่ขาดไม่ได้คือสถานที่
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ส าหรับใช้พัฒนาทักษะการสอนศิลปะ ควรใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึก และควรเป็นสถานที่ที่มี
คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
  1.7 การเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา การส่งต่อความรู้อย่างไรไปสู่ผู้รับการอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความรู้ความช านาญ รวมถึงเทคนิควิธีการถ่ายทอดจากวิทยากร ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนานั้น ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะปฏิบัติ 
เช่น ศิลปิน นักออกแบบ มาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี
ศิลปะ หรือนักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรมีการเชิญผู้เชี่ยวด้านการ
จัดการเรียนการสอนศิลปศึกษามาเป็นวิทยากร เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูต้นแบบ หรืออาจจะ
ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในแต่ละครั้ง  
 2. ด้านการด าเนินการพัฒนา เมื่อเตรียมการพัฒนาแล้ว น ามาสู่ขั้นตอนการลงมือ
ด าเนินการพัฒนา ซึ่งในส่วนนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างก็มองว่าในการด าเนินการพัฒนา วิทยากรบรรยายพร้อม
กับสาธิตการปฏิบัติงานศิลปะ ภายใต้บทเรียนที่สร้างขึ้นจากความสนใจของครูศิลปะ เปิดโอกาสให้ครู
ศิลปะลงมือปฏิบัติพร้อมกับการชี้แนะในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในชั้น
เรียน วิทยากรฝึกให้ครูศิลปะรู้จักสร้างวิธีการประเมินผลการสอนศิลปศึกษาที่ถูกวิธี จากความรู้
พ้ืนฐานทางศิลปะที่ได้ และเปิดโอกาสให้ครูศิลปะฝึกการประเมินผลการสอนศิลปศึกษา ตามสภาพ
จริงที่เกิดกับผู้เรียนผ่านผลงานศิลปะ อาจท าการสอดแทรกทักษะการตัดสินคุณค่าและวิจารณ์งาน
ศิลปะ โดยเปิดโอกาสให้ครูได้ฝึกอภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ผลงานศิลปะของตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น  
บวกกับสอดแทรกการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่น่าสนใจแก่ครู เพ่ือการน าไปใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผลการพัฒนา  การพัฒนาในแต่ละครั้งจะเกิด
ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอาจเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและการติดตามผล 
  3.1 การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา ความรู้จะฝังแน่นได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาและการติดตามผล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ควรมีการก าหนดระยะเวลาการพัฒนาที่เหมาะสม 
ท าให้ครูได้ฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิควิธีการทางศิลปะใหม่ๆที่อยู่ในกระแส ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะ
พัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ควรเป็น 1 สัปดาห์ขึ้นไป ในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้ครู
ได้ฝึกฝนทักษะทางศิลปะอย่างเต็มที่ และเห็นแนวทางของการน าไปใช้ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มมองว่า 
การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา ในประเด็นที่ว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา ควรเป็น 1 ภาคการศึกษา ในช่วงเวลาราชการ เพ่ือให้ครูได้ฝึกฝนทักษะทาง
ศิลปะอย่างเต็มที่ และเห็นแนวทางของการน าไปใช้จริงในชั้นเรียน  
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  3.2 การติดตามผลการพัฒนา เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละครั้ง ขาดไม่ได้เลยคือ
การติดตามผลการพัฒนา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการติดตามผลการพัฒนา ควรประเมินผลการพัฒนาฯ
ตามสภาพจริง โดยการวัดจากผลงานศิลปะของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใน
โรงเรียน และการประเมินผลการพัฒนาครูศิลปะ ควรเป็นรูปแบบการนิเทศติดตามผลจากครู เพ่ือน
ร่วมงานในโรงเรียน ครูต่างสถาบัน  ร่วมกันกับหน่วยงานหรือวิทยากร ด้วยการสะท้อนความคิดเห็น
แบบกลัยาณมิตร เป็นการประเมินผลร่วมกัน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพศิลปศึกษา แต่
ก็มีส่วนผู้เชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่ง มองว่า การประเมินผลการพัฒนาครูศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบของการ
ประกวดผลงานและการน าเสนอผลงานศิลปะของครู 
 
 เมื่อได้ข้อสรุปจากการสอบถามผู้เชี่ยวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ทั้ง 34 คนในรอบที่ 1 จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการน าข้อคิดเห็นไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้ง  
จากตารางข้างต้นเป็นตารางแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 เรียงตามรายด้านใหญ่ๆ  3 
ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการพัฒนา ด้านการด าเนินการพัฒนา และด้านระยะเวลาและการติดตาม
ผลอีกเช่นกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาฯที่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่ได้จากครูศิลปศึกษาในขั้นแรก สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  1. ด้านการเตรียมการพัฒนา ในส่วนของการเตรียมการพัฒนานั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดล้วน
แต่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน สามารถสรุปแบ่งประเด็นย่อยได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การส ารวจความต้องการในการพัฒนา ขั้นแรกของการจัดการพัฒนาคือกาสร
วางแผนเพ่ือส ารวจความต้องการ โดยที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดยังคงเห็นด้วยในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับ
การส ารวจความต้องการในการพัฒนา ในประเด็นที่ว่า การพัฒนาครูศิลปศึกษาควรมีการส ารวจความ
ต้องการของครูศิลปศึกษาก่อนการพัฒนา เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา และ ควรเปิด
โอกาสให้ครูศิลปศึกษาในโรงเรียนได้ร่วมกันประเมินความต้องการของตนเอง เพ่ือให้การพัฒนา
ตอบสนองต่อปัญหาและผลการจัดการเรียนการสอนของตน 
  1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เมื่อท าการส ารวจความต้องการของ
ครูศิลปศึกษาแล้ว จึงท าการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา และวัตถุประสงค์นั้นก็ต้องสอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญยังคงเห็นด้วยเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ว่าควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูที่จบและ
ไม่จบศิลปศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติไปพร้อมๆกัน และควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ภายใต้ความสอดคล้องกับภาระงานสอนของครู
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ศิลปะเป็นหลัก โดยสอดแทรกกระแสสังคมทางศิลปะเพ่ือเป็นโจทย์ในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ
แปลกใหม่หรือหัวข้อที่น่าสนใจ  
  1.3 การก าหนดเนื้อหาของการพัฒนา ส าหรับการก าหนดเนื้อหาที่จะบรรจุลงใน
หลักสูตรการพัฒนาในแต่ละครั้งต้องมาจากความต้องการของครูในสัดส่วนที่เท่าๆกัน หรืออาจ
เน้นหนักในส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดยังคงเห็นด้วยในทิศทางเดียวกันและเห็นว่า เนื้อหา
ของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ภาคทฤษฎีควรเป็นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ทัศนธาตุ 
องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ สอดแทรกประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งไทยและสากล ส่วนภาคปฏิบัติ
ควรประกอบด้วยทักษะการสร้างงานและการออกแบบทางศิลปะด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย  
ควรมีการสอดแทรกทักษะการประเมินและตัดสินคุณค่าความงาม รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบที่ปรากฏ
ในงานศิลปะ และที่ขาดเสียมิได้ คือ เนื้อหาเก่ียวกับการสอนศิลปศึกษาควรถูกน าเสนอในรูปแบบของ
การเลือกใช้และการสร้างวิธีการสอนศิลปะให้เข้ากับความรู้และทักษะทางศิลปะที่จะน าไปถ่ายทอดใน
ชั้นเรียน เนื่องจากเป็นการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ดังนั้นความรู้ส่วนที่เกี่ยวกับ
การสอนศิลปศึกษาอาจเป็นตัวหลัก แสดงให้เห็นถึงการน าไปใช้ โดยเนื้อในของการสอนคือเนื้อหาทาง
ศิลปะท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
  1.4 วิธีที่ใช้ในการพัฒนา การที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูได้นั้น วิธีการที่ใช้ในการ
พัฒนาย่อมมีความส าคัญ โดยที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดยังคงเห็นด้วยเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา และมองว่า วิธีการพัฒนาที่ใช้ควรเป็นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางศิลปะ โดยบูรณการภาคทฤษฎีและทักษะศิลปะ โดยที่วิธีการพัฒนาครูศิลปะที่สร้างขึ้น 
ควรเป็นการน าวิธีการสอนศิลปะในรูปแบบต่างๆที่ใช้กับผู้เรียนมาใช้ในการพัฒนาครูอย่างผสมผสาน 
เพ่ือเป็นการฝึกหัดจากสภาพการปฏิบัติจริง และควรอยู่ในรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย แปลกใหม่และทันสมัย ตลอดจนรูปแบบวิธีการพัฒนาความสามารถการสอนที่ใช้ 
ควรเป็นการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ด้วยการเรียนรู้และติดตามผล 
รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนระหว่าง เพ่ือนครู วิทยากร และ
ศึกษานิเทศก์ และควรเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยการฝึก
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เพ่ือให้เห็นภาพของการน าไปใช้ รวมถึงผลป้อนกลับจากตัวผู้เรียนของตน ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า วิธีการพัฒนาครูภาคทฤษฎีศิลปะ ควรจัดในรูปแบบการ
บรรยายในห้องปฏิบัติการทางศิลปะควบคู่กับการศึกษานอกสถานที่ ส าหรับทักษะการประเมินคุณค่า
ของงานศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบของการน าครูศิลปะเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยงาน
ศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือ หอศิลป์ รวมถึงทักษะการประเมินคุณค่าของงานศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบ
ของการฝึกอภิปราย การวิจารณ์งานศิลปะที่ตนเองและเพ่ือนครูได้สร้างขึ้น  
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  1.5 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา การเร้าความสนใจในระหว่างการพัฒนาก็มี
ส่วนส าคัญ ดังนั้นการเลือกใช้สื่อประกอบการสอนจึงเช้ามาเป็นตัวเสริมให้การสอนครูมีความน่าสนใจ
เกิดการจดจ าได้ดี ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นว่า การเลือกใช้สื่อประกดอบการพัฒนา ควรใช้เครือข่าย
สังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพศิลปะ เช่น บล็อก เว็บไซด์ เฟสบุค เช้ามาช่วยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ควรประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้แก่ครูศิลปะ รวมถึงสื่ อ
ประกอบการพัฒนา ควรเป็นผลงานศิลปะจริงเป็นหลัก เพ่ือสร้างความสนใจและตระหนักถึงการ
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 
  1.6 การเลือกใช้สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา การเรียนรู้ของครูศิลปศึกษาจะ
เพลิดเพลินได้ ต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออย่างเหมาะสม ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญยังคงเห็นว่าการ
เลือกใช้สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา ทักษะการตัดสินคุณค่าทางศิลปะ ควรอยู่ในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ 
เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลป์ สถานที่ส าหรับใช้พัฒนา และสถานที่ส าหรับใช้พัฒนาทักษะการสอน
ศิลปะ ควรใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึก รวมถึงในการพัฒนาด้านทฤษฎีศิลปะยังคงเป็นในห้อง
ประชุมปฏิบัติการ อีกทั้งควรเป็นสถานที่ที่มีคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่ดีอีกด้วย 
  1.7 การเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา การน าเสนอที่น่าสนใจหากขาดผู้ให้ความรู้ที่
ดีได้นั้น การเรียนรู้อาจมีความน่าเบื่อ ปัจจัยเรื่องวิทยากรอาจเป็นตัวแปรที่ส่งผลให้ครูได้รับคว ามรู้
มากหรือน้อยก็เป็นไปได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าในการคัดเลือกวิทยากรนั้น ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทักษะปฏิบัติ เช่น ศิลปิน นักออกแบบ มาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือควรมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีศิลปะ หรือนักวิชาการอิสระ มาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรมีการ
เชิญผู้เชี่ยวด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษามาเป็นวิทยากร เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู
ต้นแบบ หรืออาจจะควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาเป็นวิทยากร
อย่างน้อย 1 ครั้ง เพราะเนื่องจากถ้าวิทยากรมีความรู้และการน าเสนอที่น่าสนใจแล้ว การพัฒนาก็
ย่อมมีประสิทธิภาพ   
 2. ด้านการด าเนินการพัฒนา เมื่อเตรียมการทุกส่วนแล้ว จึงน ามาสู่ขั้นการด าเนินการพัฒนา 
โดยที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นด้วยว่าการด าเนินการพัฒนา ควรเริ่มจากวิทยากรบรรยายพร้อมกับสาธิต
การปฏิบัติงานศิลปะ ภายใต้บทเรียนที่สร้างข้ึนจากความสนใจของครูศิลปะ วิทยากรเปิดโอกาสให้ครู
ศิลปะลงมือปฏิบัติพร้อมกับการชี้แนะในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในชั้น
เรียน ฝึกให้ครูศิลปะรู้จักสร้างวิธีการประเมินผลการสอนศิลปศึกษาที่ถูกวิธี จากความรู้พ้ืนฐานทาง
ศิลปะท่ีได ้เปิดโอกาสให้ครูศิลปะฝึกการประเมินผลการสอนศิลปศึกษาตามสภาพจริงที่เกิดกับผู้เรียน 
ผ่านผลงานศิลปะ สอดแทรกทักษะการตัดสินคุณค่าและวิจารณ์งานศิลปะ โดยเปิดโอกาสให้ครูได้ฝึก
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อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ผลงานศิลปะของตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น  อาจมีการสอดแทรกการเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่น่าสนใจแก่ครู เพ่ือการน าไปใช้จริงในชั้นเรียน 
 3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผลการพัฒนา 
  3.1 การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการก าหนดระยะเวลา
ในการพัฒนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาได้รับ
ความรู้และเกิดความเข้าใจให้มากที่สุดภายในเวลาที่จ ากัด ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญยังคงเห็นด้วยไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเห็นว่าว่าควรมีการก าหนดระยะเวลาการพัฒนาที่เหมาะสม ท าให้ครูได้ฝึกฝน
และเรียนรู้เทคนิควิธีการทางศิลปะใหม่ๆ และระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศึกษา ควรเป็น 1 สัปดาห์ขึ้นไป ในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้ครูได้ฝึกฝนทักษะทางศิลปะ
อย่างเต็มที่และเห็นแนวทางของการน าไปใช้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าระยะเวลาที่เหมาะสมที่
จะพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ควรเป็น 1 ภาคการศึกษา ในช่วงเวลาราชการ เพ่ือให้
ครูได้ฝึกฝนทักษะทางศิลปะอย่างเต็มที่ และเห็นแนวทางของการน าไปใช้จริงในชั้นเรียน  
  3.2 การติดตามผลการพัฒนา ส่วนสุดท้ายของการพัฒนาคือการติดตามผลการ
พัฒนา ซึ่งการติดตามผลที่ดีควรได้รับการติดตามผลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบ โดยที่
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นว่าการติดตามผลการพัฒนา ควรประเมินและติดตามผลการพัฒนาฯ โดย
ประเมินตามสภาพจริง วัดผลจากผลงานศิลปะของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
และการประเมินผลการพัฒนาครูศิลปะ ควรเป็นรูปแบบการนิเทศติดตามผลจากครู เพ่ือนร่วมงานใน
โรงเรียน ครูต่างสถาบัน  ร่วมกันกับหน่วยงานหรือวิทยากร ด้วยการสะท้อนความคิดเห็นแบบ
กัลยาณมิตร เป็นการประเมินผลร่วมกัน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพศิลปศึกษา  ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่ม กลับมีความคิดเห็นว่า การประเมินผลการพัฒนาครูศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบของ
การประกวดผลงานและการน าเสนอผลงานศิลปะของครู   



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา ตลอดจน
สภาพปัจจุบันและความต้องการในผลจากการพัฒนา จนน ามาสู่การน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ครูผู้สอนศิลปศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครูศิลปศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในปัจจุบัน พบว่า  
 ด้านหลักสูตร ครูที่จบศิลปศึกษาเห็นว่าหลักสูตรแกนกลางในปัจจุบันยังคงปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักผลิตผลงานศิลปะของตนเองอย่างอิสระ เพ่ือสื่อความหมายไปสู่ผู้ชมรวมถึง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและการแก้ปัญหาในการท างานศิลปะ รู้จักประยุกต์
น าเทคโนโลยีเข้ามาสู่การท างานศิลปะ สอดแทรกการวิพากษ์วิจารณ์งานอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
ในขณะที่ครูไม่จบศิลปศึกษาคิดว่า หลักสูตรปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักผลิตผลงานศิลปะของ
ตนเองอย่างอิสระ ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสามารถ
วิพากษ์วิจารณ์งานได้เพ่ือสื่อความหมายไปสู่ผู้ชมเช่นเดียวกัน แต่ที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือเน้นการเชื่อมโยง
ความรู้ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์และวัฒนธรรมของตนเอง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความ
เป็นไทย 
 ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร  
 ด้านความรู้ทางทฤษฎีศิลปะและการสอนในปัจจุบัน ครูจบศิลปศึกษาและครูที่ไม่จบ
ศิลปศึกษาเห็นด้วยเหมือนกันที่ว่า ครูในปัจจุบันมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาปรัชญาและทฤษฎีการ
สอนศิลปะ อีกทั้งมีความรู้และเข้าใจในความซาบซึ้งการเข้าถึงความงามทางศิลปะทุกแขนง
เช่นเดียวกัน 
 ด้านทักษะปฏิบัติ ครูจบศิลปศึกษาและที่ไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันครูศิลปะมีทักษะ
ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานศิลปะทุกแขนง เช่น ปั้น วาด ออกแบบ ส่วนครูไม่จบศิลปศึกษาใน
ปัจจุบันมีทักษะในการประเมินผลงานและตัดสินคุณค่าความงามในงานศิลปะที่ใกล้เคียงกับครูจบ
ศิลปะ แต่ครูไม่จบศิลปศึกษามีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานศิลปะทุกแขนง  เช่น ปั้น วาด 
ออกแบบมากกว่าครูที่จบศิลปศึกษา 
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  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป ครูจบศิลปศึกษาและครูที่ไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า 
ปัจจุบันครูก าหนดจุดประสงค์การสอนโดยยึดเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางเป็นส าคัญ  
  ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ครูจบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันครูศิลปะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างงานศิลปะในรูปแบบทั้งไทยและสากลด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และครู
ที่ไม่จบศิลปศึกษาเห็นด้วยว่า ปัจจุบันครูศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างงานศิลปะในรูปแบบทั้ง
ไทยและสากลด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายเช่นเดียวกัน แต่ครูทั้ง 2 กลุ่มยังไม่ค่อยมีการมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ  
  การก าหนดเนื้อหาของการสอน ครูศิลปศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเห็นด้วยเช่นเดียวกันที่ว่า 
ปัจจุบันครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมที่บูรณาการทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและหลักการ
ออกแบบและเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  
  การก าหนดวิธีการสอนศิลปศึกษา ครูที่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันครูศิลปะ
ก าหนดวิธีการสอนให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย แต่กลับพบว่าครูไม่จบ
ศิลปศึกษามีการก าหนดวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมตามที่หลักสูตร
แกนกลางระบุไว้เป็นส าคัญ  
  การก าหนดวิธีการสอนศิลปะปฏิบัติ ในประเด็นนี้ครูศิลปศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเห็นด้วย
เช่นกันที่ว่า ปัจจุบันครูศิลปะใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงอย่าง
เต็มที่ และควรมีการเชิญศิลปินเข้ามาร่วมบรรยายและสาธิตวิธีการท างานศิลปะพร้อมทั้งร่วมเรียนรู้
และร่วมปฏิบัติงานศิลปะไปพร้อมกับผู้เรียนในทุกขั้นตอน  
  การก าหนดวิธีการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ ในส่วนนี้ครูทั้ง 2 กลุ่มเห็นด้วย
เหมือนกันที่ว่า ปัจจุบันครูศิลปะสอนโดยบรรยายตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความชัดเจนในเนื้อหา  
  การก าหนดวิธีการสอนสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ ในการก าหนดวิธีการสอน
สุนทรียะนั้น ครูศิลปศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเห็นว่า ปัจจุบันครูศิลปะจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมอภิปรายควบคู่ไปกับ
การลงมือปฏิบัติ และยังพบว่า ครูทั้ง 2 กลุ่มยังไม่ค่อยจัดให้ผู้เรียนได้ไปศึกษานอกสถานที่  เช่น 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพ่ือก่อให้เกิดการชื่นชมและซาบซึ้งในความงามของงานศิลปะ  
  การด าเนินการสอน ในส่วนนี้ครูศิลปศึกษาทั้ง 2 กลุ่มเห็นคล้ายกันว่า ปัจจุบันครู
ศิลปะใช้ตัวอย่างผลงานศิลปะเข้ามาเป็นสื่อจูงใจ  
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  การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการน าตัวอย่างผลงานส าเร็จรูปจัด
แสดงภายในห้องปฏิบัติการศิลปะ แต่ครูทั้ง 2 กลุ่มยังไม่ค่อยใช้ห้องเรียนธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน  
  การใช้สื่อประกอบการสอน ครูจบศิลปศึกษาและครูที่ไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า 
ปัจจุบันครูศิลปะใช้สื่อประกอบการสอนที่เป็นงานศิลปะที่เป็นผลงานจริง และครูทั้ง 2 กลุ่ม ยังไม่ค่อย
ประยุกต์ใช้สื่อจากธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัวเข้ามาประกอบการสอน  
  การประเมินผลการสอน ซึ่งครูจบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันครูศิลปะใช้วิธีวัด
ประเมินผลการสอนทั้งก่อนระหว่างและหลังการสอนทุกครั้ง ส่วนครูไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ครูศิลปะ
ใช้วิธีประเมินผลตามสภาพจริงจากพัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลงานหรือแฟ้ม
สะสมผลงาน 
 ด้านผู้เรียน  
  ด้านพุทธิพิสัย ครูจบศิลปศึกษาและครูไม่จบศิลปศึกษาเห็นด้วยเช่นเดียวกันที่ว่า 
ปัจจุบันผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนของการท างานศิลปะ ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะ เช่น องค์ประกอบศิลป์, ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ แต่ครูทั้ง 2 
กลุ่มมองว่า ปัจจุบันผู้เรียนคิดวิเคราะห์,สังเคราะห์งานศิลปะได้อย่างมีวิจารณญาณจากการบูรณาการ
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมยังน้อยอยู่  
  ด้านจิตพิสัย ครูทั้ง 2 กลุ่มเห็นว่า ปัจจุบันผู้เรียนเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ที่เป็นผลจากการลงมือปฏิบัติ และครูทั้ง 2 กลุ่มยังเห็นว่า ปัจจุบันผู้เรียนยังไม่ค่อยเห็น
คุณค่าและหวงแหนผลงานศิลปะในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม สามารถถ่ายทอดค่านิยมที่ดีผ่าน
ผลงานศิลปะ  
  ด้านทักษะพิสัย ครูจบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐาน
ทางศิลปะทุกแขนง เช่น ปั้น วาด ออกแบบ แต่ยังขาดทักษะความช านาญทางศิลปะเป็นบางอย่าง 
ส่วนครูไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันผู้เรียนผลิตผลงานศิลปะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ประกอบการท างาน แต่ยังไมส่ามารถอธิบายได้ถึงประเด็นต่างๆทางประวัติศาสตร์ศิลปะได ้
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2. สภาพปัจจุบันและความต้องการในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา  
 ด้านความรู้ภาคทฤษฎี ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นเช่นเดียวกันว่า ปัจจุบันการพัฒนาท า
ให้ครูศิลปะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ ซึ่งครูทั้ง 2 กลุ่ม มี
ความคาดหวังว่าการพัฒนาจะท าให้ครูศิลปะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะและ
การออกแบบ  
 ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ ครูทั้ง 2 กลุ่มเห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะและ
มั่นใจในการท างานศิลปะมากข้ึน เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ และครูทั้ง 2 กลุ่มยังคงมีความคาดหวัง
ที่จะได้รับการพัฒนาในส่วนนี้อยู่ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ครูที่จบและไม่จบ
ศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาท าให้ครูศิลปะสร้างแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและสามารถก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ได้เช่นกัน และมีความคาดหวังว่าจะได้รับการพัฒนาในส่วนนี้อยู่  
  การก าหนดเนื้อหาของการสอน ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันการ
พัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ ซึ่งครูทั้ง 2 
กลุ่มยังคงมคีวามคาดหวังว่าจะได้รับการพัฒนาด้านนี้อยู่  
  การก าหนดวิธีการสอน ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาช่วย
ให้ครูศิลปะเลือกใช้วิธีการสอนศิลปะได้อย่างเหมาะสมตามเนื้อหาและกิจกรรม ซึ่งครูทั้ง 2 กลุ่ม ยังคง
มีความคาดหวังว่า การพัฒนาจะช่วยให้ครูศิลปะเลือกใช้วิธีการสอนศิลปะได้อย่างเหมาะสมตาม
เนื้อหาและกิจกรรม 
  การด าเนินการสอนและการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ครูจบและไม่
จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาท าให้ครูศิลปะน ากระแสสังคมใหม่ๆไปใช่ในการสอนได้ 
ภายใต้ทักษะการจัดบรรยากาศในห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม ซึ่งครูทั้ง 2 กลุ่ม ยังคงมีความ
คาดหวังว่าจะได้รับการการพัฒนาด้านการด าเนินการสอนที่มีประสิทธิภาพอยู่เหมือนเดิม  
  การใช้สื่อประกอบการสอน ครูที่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาท าให้ครู
ศิลปะเกิดทักษะในการผลิตสื่อการสอนขึ้นใช้เองจากวัสดุในท้องถิ่นของตนเอง แต่ครูไม่จบศิลปศึกษา
กลับมองว่า การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอน
ของตนเอง ซึ่งครูจบศิลปศึกษามีความคาดหวังว่า การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้เรียนรู้การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอนของตนเอง และครูไม่จบศิลปศึกษากลับมีความคาดหวัง
ว่า การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะในการผลิตสื่อการสอนขึ้นใช้เองจากวัสดุในท้องถิ่นของตนเอง  
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  การประเมินผลการสอน ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันการพัฒนาท าให้
ครูเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียน และครูที่จบศิลปศึกษามีความ
คาดหวังว่า การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธีโดยประเมินผล
ตามสภาพจริง แต่ครูไม่จบศิลปศึกษาเห็นเพ่ิมเติมและมีความคาดหวังว่า การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้
ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี 
3. ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา  
  ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า กิจกรรมการ
พัฒนาในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอนในชั้นเรียน  และครูทั้ง 2 กลุ่มยังคงมี
ความคาดหวังว่า กิจกรรมการพัฒนามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอนในชั้นเรียนมากกว่านี้ 
  ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ครูทั้ง 2 กลุ่มเห็นว่า ปัจจุบันวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะทางศิลปะไปพร้อมๆกัน และครูทั้ง 2 กลุ่ม
ยังคงมีความคาดหวังว่า พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะทางศิลปะไปพร้อมๆ
กัน และเห็นเพิ่มเติมว่าควรแบ่งครูศิลปศึกษา ออกเป็น ครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษา เพ่ือหาจุดร่วมใน
การพัฒนา ทั้งภาคทฤษฎีรวมถึงทักษะปฏิบัติศิลปะด้วย 
  ด้านการจูงใจและการสนับสนุน ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันสิ่งจูงใจ
ที่มีผลต่อการเข้ารับการพัฒนาของครูศิลปะคือความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน และครูทั้ง 2 กลุ่มยังคง
มีความคาดหวังว่าสิ่งจูงใจในการเข้ารับการพัฒนาครูศิลปะคือการได้เรียนเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
  ด้านการประยุกต์ใช้ ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาใน
ปัจจุบันสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูทั้ง 2 กลุ่มยังคงมีความ
คาดหวังว่า ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ความต่อเนื่อง
ของการพัฒนาครูศิลปะในปัจจุบันมาจากการสนับสนุนของผู้บริหาร และครู,เพ่ือนร่วมงานร่วมกัน
ติดตามผล ซึ่งครูจบศิลปศึกษามีความคาดหวังว่า ความต่อเนื่องของการพัฒนามาจากติดตามผลของ
หน่วยงานที่ให้การพัฒนา แต่ครูไม่จบศิลปศึกษากลับมีความคาดหวังว่า ครู,เพ่ือนร่วมงานร่วมกัน
ติดตามผล และครูทั้ง 2 กลุ่มเห็นเพ่ิมเติมว่าการนิเทศติดตามผลควรอยู่ในรูปแบบกัลยาณมิตรจาก
ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
  ด้านความรู้ของวิทยากร ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันวิทยากรผู้ให้
การอบรมในปัจจุบันเป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะปฏิบัติ เป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ
ปฏิบัติ รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎีทางศิลปะ ซึ่งครูทั้ง 2 กลุ่มมีความคาดหวังว่า วิทยากรผู้ให้
การอบรมเป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญทางการสอนศิลปศึกษา และเป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ
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ปฏิบัติ รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎีทางศิลปะด้วย โดยถ้าเป็นการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนควรให้สัดส่วนของการเชิญวิทยากรที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการสอนศิลปศึกษามากขึ้น 
  ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบัน
สถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูศิลปะ และครูจบศิลปศึกษายังคงมี
ความคาดหวังว่า สถานจัดอบรมต้องสะอาด อากาศถ่ายเท ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูศิลปะ 
แต่ครูไม่จบศิลปศึกษากลับมีความคาดหวังว่า สถานที่จัดอบรมอาจไม่ใช่เฉพาะในห้องอาจเป็น
พิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ของพวกเขา  
  ด้านระยะเวลาของการพัฒนา ครูจบและไม่จบศิลปศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันช่วงวัน
จันทร์ – ศุกร์ในเวลาราชการเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาครูศิลปะ ครูทั้ง 2 กลุ่มมีความ
คาดหวังว่า ช่วงปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน ใน 1 สัปดาห์เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ในการเรียนรู้และทบทวนความรู้ทั้งภาพทฤษฎีและทักษะปฏิบัติทางศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ 
รวมถึงสามารถฝึกปฏิบัติทางการสอนศิลปศึกษาได้อย่างเต็มที่ 
 จากการสอบถามสภาพและความคาดหวังที่ได้จากครูศิลปศึกษา น ามาสร้างแนวทางการ
พัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
น ามาปรับปรุงและน าเสนอแนวทางการพัฒนาฯที่มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ดังนี้ 
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 แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการเตรียมการพัฒนา วัตถุประสงค์ในขั้นตอนแรกนี้เป็นการก าหนดทิศทางร่วมกัน
ของครูศิลปศึกษาในโรงเรียน เพ่ือการตอบสนองความต้องการและภาระงานสอนที่เกี่ยวข้องที่แท้จริง
ของครู โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  1.1 การส ารวจความต้องการในการพัฒนา อยู่ในรูปแบบของการแบ่งครูศิลปะ
ออกเป็นทั้งที่จบและไม่จบศิลปศึกษา ครอบคลุมสาระทั้ง 4 แกน ได้แก่ ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และศิลปวิจารณ์  
  1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความสามารถทางการจัดการเรียนการ
สอนศิลปศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครูต้องน าไปต่อยอดในชั้นเรียนจริงเป็นหลัก หรือแม้กระทั่งการ
พัฒนาการใช้สื่อการสอนที่มีความทันสมัยเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม การจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนด้วยเช่นกัน 
  1.3 การก าหนดเนื้อหาของการพัฒนา โดยที่เนื้อหาจะประกอบไปด้วย ความรู้
ภาคทฤษฎี ทักษะทางศิลปะ การจัดการสื่อการสอน กระประเมินผลการสอนตามสภาพจริง หรือ
แม้แต่การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้กรอบของการจัดการ
เรียนการสอนศิลปศึกษาเป็นหลัก 
  1.4 ก าหนดวิธีที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับวิธีที่
ใช้ในการพัฒนาควรอยู่ในรูปแบบของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บวกกับการชี้แนะและการ
เป็นพ่ีเลี้ยง ทั้งนี้เนื่องจากครูควรได้รับการพัฒนาทางด้านทฤษฎีและทักษะศิลปะและการสอน
ศิลปศึกษาในห้องอบรมหรือห้องประชุม และควรจะได้ไปศึกษานอกสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมผลงาน
ศิลปะ เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ที่จะเสพสื่อทางศิลปะและเป็นการฝึกการตัดสิน 
ประเมินผลทางศิลปะไปในตัว จากนั้นเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถทางการจัดการเรียนการ
สอนที่ควรได้รับการทดลองฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนที่เป็นสถานที่จริงในการท างาน ซึ่งพร้อมไปด้วย
ผู้เรียนและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และเพ่ือนครูผู้ร่วมการ
พัฒนา จะท าให้ครูได้เห็นการน าไปใช้และผลการพัฒนารวมถึงปัญหาได้ชัดเจนที่สุด  
  1.5 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา สื่อประกอบการพัฒนายังคงเป็นสื่อที่เป็น
ผลงานศิลปะของจริง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และควรใช้สื่อนอกห้องเรียน นั่นก็คือการออกไปเรียนรู้
นอกสถานที่ประกอบการสร้างรสนิยมทางศิลปะแก่ครูศิลปศึกษา 
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  1.6 การเลือกสถานที่ในการพัฒนา สถานที่ที่ใช้เป็นที่พัฒนาความรู้ทางทฤษฎีและ
ทักษะทางศิลปะ ควรอยู่ในห้องอบรมปฏิบัติการหรือห้องประชุม แต่ควรเพ่ิมเติมเป็นชั้นเรียนของตน
ในโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่และกลุ่มตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดของครูศิลปศึกษา 
  1.7 การเลือกวิยากรผู้ให้การพัฒนา วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ทักษะทางศิลปะ 
และทักษะปฏิบัติทางศิลปะ ควรเป็นศิลปิน หรือนักออกแบบหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ แต่
วิทยากรที่จะให้ความรู้และนิเทศเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ควรเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนศิลปศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน     
 2. ด้านการด าเนินการพัฒนา วัตถุประสงค์ในขั้นตอนนี้ คือการด าเนินการพัฒนาที่ควร
เกิดข้ึนในการจัดการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการ การด าเนินการ
เริ่มจากวิทยากรควรมีการบรรยายพร้อมกับสาธิต รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูได้ลงมือปฏิบัติงานศิลปะ
และฝึกการจัดการเรียนการสอนในทุกขั้นตอน ภายใต้การชี้แนะและคอยให้ค าปรึกษาจากครู เพ่ือน
ร่วมงาน และวิทยากร รวมถึงหน่วยงานที่ให้การพัฒนา การฝึกปฏิบัติการสอนรวมถึงการขยายผล
ทดลองสอนจริงในชั้นเรียนที่โรงเรียนของครูก็ควรมีการนิเทศติดตามผลอย่างใกล้ชิดแบบเพ่ือน
กัลยาณมิตร ผ่านการระดมความคิดและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกัน  
 3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผลการพัฒนา เป็นส่วนส าคัญของการพัฒนา เนื่องจาก
ความรู้และทักษะการสอนศิลปศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัยเรื่องระยะเวลา
รวมถึงการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในส่วนนี้จึงเป็นการสอบถามความคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญถึงระยะเวลาและการติดตามที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาฯ  
  3.1 ระยะเวลาของการพัฒนา ควรเป็น 1 สัปดาห์หรือ 16 สัปดาห์ในหนึ่งภาคเรียน
ในช่วงเปิดและปิดภาคเรียน เป็นช่วงเวลาที่ดีส าหรับใช้ในการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ที่ต้องขยายผลหรือฝึกทดลองพัฒนาความสามารถทางการสอนในโรงเรียนและชั้นเรียน
ของตน รวมถึงเหมาะสมและเพียงพอแก่การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางศิลปะด้วยวิธีการที่แปลกใหม่
และหลากหลาย 
  3.2 การติดตามผลการพัฒนา การติดตามผลที่มีความเหมะสมส าหรับการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา คือการร่วมกันติดตามผลด้วยการชี้แนะและการติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิดจากเพ่ือนครู วิทยากร รวมถึงหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบการนิเทศติดตามผลแบบ
กัลยาณมิตร เพ่ือนร่วมคิดและร่วมกันหาทางออกเพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนของตน 
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 จากการสรุปผลข้างต้น สามารถสร้างแผนภูมิแสดงกระบวนการและแนวทางพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ดังนี้ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 หรือเรียกง่ายๆว่าระดับชั้น
มัธยมศึกษายังคงเป็นการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2551 ที่มีเป้าหมายจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เข้าใจในบริบทและทักษะทางศิลปะ รู้จักคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ แยกแยะ รวมถึงตัดสินคุณค่าความงามในศิลปะและสอดแทรกทักษะของศตวรรษที่ 21 
ที่ว่าด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือเป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ รู้จัก
แสวงหาความรู้ คิดสร้างสรรค์ ทันต่อเทคโนโลยีและค านึงถึงสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2557) โดยมี
ครูเป็นส่วนส าคัญในการจัดการการเรียนรู้ แต่จากผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
พบว่า ครูยังคงประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูจบไม่ตรง
สาขา ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน (บุญเสริม วัฒนกิจ, 2551 และอนุชาติ ธนัญชัย, 2542)  
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยจะศึกษาและน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ โดยศึกษาจาก  
 1) สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
 2) สภาพปัจจุบันและสภาพความหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษาของครูประจ าการ  
 3) แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ จากความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา  
 จากผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในปัจจุบัน พบว่า  
 ด้านหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางยังคงส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักผลิตงานศิลปะอย่างอิสระ 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และรู้จักแก้ปัญหา สอดคล้องกับพีระพงษ์ กุลพิศาล (2546) และ อารีย์ 
สุทธิพันธุ์ (2549) ที่มองว่าศิลปศึกษาท่ีอยู่หลักสูตรเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาในทุกข้ันตอนแก่ผู้เรียน  
 ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร  
  ด้านความรู้ทางทฤษฎีศิลปะและการสอน ครูส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางศิลปะ
และการสอนในขั้นพ้ืนฐาน แต่ยังขาดความรู้และความถนัดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์และ
สุนทรียภาพและการเข้าถึงความงาม สอดคล้องกับจักรพันธ์ วิลาสินี (2547) กล่าวว่า สังคมไทยยังคิด
ว่าการวิจารณ์เป็นกิจกรรมที่ยังไม่ส าคัญ สถาบันการศึกษายังไม่เปิดกว้างฝึกฝนนักวิจารณ์ ซึ่งการ
วิจารณ์เป็นพื้นฐานส าคัญของผู้เรียนในระดับมัธยมฯ  
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  ด้านทักษะปฏิบัติ ครูศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะขั้นพ้ืนฐานทางศิลปะและมีความ
ถนัดในด้านในด้านหนึ่งเนื่องจากเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ติดตัวมา อาจแตกต่างกันตามความถนัดในสาขา
ที่จบมา ครูจบศิลปศึกษายังขาดทักษะการตัดสินคุณค่าในงานศิลปะ แต่ครูไม่จบศิลปศึกษาจะมีความ
ถนัดด้านการประเมินและตัดสินคุณค่าในงานศิลปะมากกว่า ซึ่งครูกลุ่มนี้เรียนมาในสาขาวิชาที่เฉพาะ
ทางมากกว่า  
  ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าครูทั้ง 2 กลุ่มมักจะก าหนดจุดประสงค์การ
สอนโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักมากกว่ายึดตามผู้เรียน และก าหนดจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมเน้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างงานศิลปะและออกแบบเพ่ือสื่ อความหมายด้วยวิธีการที่
หลากหลาย แต่ยังขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการสะสมและแสดงผลงานศิลปะ ครูได้มีการ
ก าหนดเนื้อหากิจกรรมที่บูรณาการทักษะทางศิลปะด้วยวิธีที่หลากหลาย และมีการก าหนดวิธีการสอน
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน,กิจกรรมและตัวชี้วัดหลักสูตร โดยอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทด
ลงปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับการทดลองวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงบรรยายเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตามยุคสมัย แต่ยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วมของศิลปินวิทยากรและการศึกษานอกสถานที่เพราะการได้
สัมผัสของจริงย่อมจูงใจในการเรียนศิลปะ ในขณะที่ครูด าเนินการสอนนั้น ครูได้มีการน าผลงานศิลปะ
จริงมาเป็นสื่อจูงใจร่วมกับการสาธิตการท างานศิลปะ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปรายท้าย
ชั่วโมงเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ส าคัญ ได้มี
การน าผลงานศิลปะมาตกแต่ง รวมถึงจัดห้องปฏิบัติการให้มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเท หรือใช้
ห้องเรียนธรรมชาติเข้ามาช่วย ส่วนสื่อประกอบการสอนที่ครูนิยมใช้มักจะเป็นงานศิลปะที่เป็นผลงาน
จริง เพราะสื่อเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ เมื่อถึงขั้นการประเมินผลการสอน ครูจบ
และไม่จบศิลปะมักจะใช้การประเมินก่อนและหลังเพ่ือดูพัฒนาการของผู้เรียนจากผลงานศิลปะตาม
สภาพจริง  
 ด้านผู้เรียน ครูศิลปะมองว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะขั้นพ้ืนฐาน รวมถึง
ขั้นตอนทางศิลปะและรู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์ รู้จักคิดจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์จากการลง
มือปฏิบัติ แต่ผู้เรียนยังขาดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานศิลปะและถ่ายทอดค่านิยมที่ดีผ่านงาน
ศิลปะ สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2549) ครูควรสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เพ่ือให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญระหว่างความรู้กับการปฏิบัติ 
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2. สภาพปัจจุบันและสภาพคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา  
พบว่า  
 ด้านความรู้ภาคทฤษฎี และ ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ ปัจจุบันครูทั้ง 2 กลุ่ม ยังคงได้รับ
ความรู้ทางทฤษฎีศิลปะ,การออกแบบ,ศิลปะนิยมและทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะทุกแขนงจากการพัฒนา
ฯ และยังคงมีความต้องการที่จะได้รับผลจากการพัฒนาในส่วนนี้อยู่ ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ครู
จ าเป็นต้องสอนผู้เรียนในช่วงชั้นนี้ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันครูทั้ง 2 กลุ่มยังคงได้รับการพัฒนาในด้านนี้น้อยกว่า
ความรู้ด้านทฤษฎีหรือทักษะทางศิลปะ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้ก็เพ่ือการจัดการสอนให้มีประสิทธิภาพตาม
ตัวชี้วัดหลักสูตร แม้กระทั่งการเลือกวิธีการสอนศิลปศึกษาก็ส าคัญ จะเห็นได้ว่าครูทั้ง 2 กลุ่มยังคง
คาดหวังผลจากการพัฒนาให้พวกเขาสามารถที่จะก าหนดวิธีการสอนศิลปะให้เหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรม สอดคล้องกับนิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525 )ที่กล่าวว่า การก าหนดวิธีการสอนต้อง
ค านึงถึงบริบทเนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนและให้สัมพันธ์กับช่วงชั้น เพราะถ้าหากเลือก
วิธีการสอนได้ถูกกับเนื้อหากิจกรรมจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการสอนศิลปศึกษามีอยู่ 3 
แบบใหญ่ๆ ตรงกับที่พาเธอราคิส แอนเจลา จี (Paterakis Angela G, 1979)และไมเคิล (John A 
Michael, 1983) ได้กล่าวไว้ 1) วิธีสอนศิลปะปฏิบัติ 2) วิธีการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ และ3) วิธีการ
สอนศิลปะนิยม เป็นต้น เมื่อมาสู่ขั้นของการด าเนินการสอน ผลการวิจัยพบว่าครูทั้ง 2 กลุ่ม คิดว่า
ความรู้ที่ได้น าไปใช้ในชั้นเรียนแต่ยังคงมีความต้องการที่จะน ากระแสสังคมใหม่ๆรวมถึงเทคนิคและ
วิธีการทางศิลปะใหม่ๆไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตน การจัดการเรียนการสอนหากขาดสื่อ
ประกอบการสอน อาจท าให้การสอนขาดประสิทธิภาพ เพราะการใช้สื่อเป็นการกระตุ้นความคิด 
ความสนใจของผู้เรียน และในปัจจุบันการพัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถสร้างและผลิตสื่อใช้เองจาก
วัสดุท้องถิ่นและอาจต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสื่อ ซึ่งการสร้างบรรยากาศการเรียน
ด้วยสื่อเทคโนโลยีถือเป็นผู้ช่วยและสนับสนุนการสอนของครูได้ด้วย (Gallini, 1983) ซึ่งประเด็นนี้
ยังคงเป็นที่ต้องการของครูศิลปะทั้ง 2 กลุ่มอยู่เช่นกัน มาถึงขั้นตอนท้ายของการจัดการสอนศิลปะ คือ 
การประเมินผลการสอน ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้วิธีการประเมินผล แต่
ครูทั้ง 2 กลุ่มมีความต้องการที่จะสามารถสร้างวิธีการประเมินผลทางศิลปะขึ้นใช้เอง เพราะผลงาน
ศิลปะที่ออกมาในรูปของชิ้นงาน ดังนั้นการประเมินผลที่ครูต้องการคือ การประเมินผลที่ถูกวิธีตาม
สภาพจริง อาจมีการให้ผู้เรียนสะสมผลงานและร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะร่วมด้วย ตรงกับงานวิจัย
ของธิษาเนตร ตรีแก้ววรรณ (2551) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบัน การจัด
นิทรรศการศิลปะเป็นสิ่งส าคัญที่ครูต้องตระหนักและครูต้องศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องนี้มากขึ้น และที่ขาด
ไม่ได้คือ การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หากการจัดการเรียนการสอนศิลปะยัง
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ไม่เกิดประสิทธิภาพหรือยังจ าเจอยู่แต่ในห้องปฏิบัติการหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆ ครูศิลปะอาจจะต้อง
ลองเปลี่ยนมุมหรือสิ่งของในห้อง รวมถึงน าผู้เรียนออกไปเรียนนอกสถานที่ อาจจะเป็นบริเวณอ่ืน
ภายในโรงเรียนหรือการทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ ตรงกับทิศนา แขมมณี 
(2549) ที่กล่าวว่า ครูควรจัดสภาพแวดล้อมและน าผู้เรียนไปศึกษาสภาพจริงหรือแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ซึ่งการพัฒนาครูศิลปะในปัจจุบันอาจจะยังไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งนี้ แต่ครูทั้ง 2 กลุ่มก็มีความ
ต้องการและคาดหวังว่าจะได้ความรู้ในส่วนนี้ด้วย  
  
 3. ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ครูศิลปศึกษามี
สภาพและความคาดหวังในผลการพัฒนาฯที่มาจากกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ดังประเด็น
ต่อไปนี้ 
 ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน ผลที่เกิดจากการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและที่คาดหวังต้อง3
การให้เกิดยังคงเป็นรูปแบบที่เป็นการพัฒนาที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับภาระงานสอนของครูศิลปะ เพราะ
ครูจะสามารถน าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด  
 ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการจัดพัฒนายังคงเป็นไปเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถทางการสอนของครูศิลปะอาจเน้นหนักไปทางทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาในอนาคตที่ครูคาดหวังให้เกิดจึงอยู่ในลักษณะการ
พัฒนาทั้งในด้านทฤษฎีศิลปะและทักษะปฏิบัติทางศิลปะไปพร้อมๆกัน  
 ด้านการจูงใจและการสนับสนุน สิ่งจูงใจที่ส าคัญของครูศิลปศึกษาในการเข้ารับการพัฒนา
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็คือ การได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆตามกระแสสังคมที่เกิดขึ้น เพ่ือ
เป็นการอัพเดทความรู้และทักษะในตัวเขา  
 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ความรู้ทางศิลปะที่ได้รับจากการพัฒนาของครูจะต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง และตอบสนองต่อความการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา ในปัจจุบันหลังจบการพัฒนามักจะถูกประเมินเพียงหลัง
จบการพัฒนา แต่สิ่งที่ครูศิลปะต้องการนั้นคือการที่ครูและเพ่ือนร่วมงาน รวมถึงหน่วยงานที่ให้การ
พัฒนาร่วมกันติดตามผล เพื่อเป็นการติดตามดูแลรวมถึงให้ข้อมูลย้อนกลับจากการพัฒนาความสามาร
ทางการสอนศิลปะ  
 ด้านความรู้ของวิทยากร ปัจจุบันยังพบว่าวิทยากรผู้ให้การพัฒนาครูศิลปะยังคงเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎีและทักษะศิลปะปฏิบัติมากกว่าการสอนศิลปศึกษา ความต้องการและคาดหวัง
ของครูศิลปะที่มองว่าการพัฒนาการสอนศิลปะที่ได้ผลจะต้องมาจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการสอน
ศิลปะ พร้อมๆกับทฤษฎีและทักษะปฏิบัติไปพร้อมกัน เพ่ือให้เห็นภาพของการน าไปใช้อย่างชัดเจน 
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อาจมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
 ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม ปัจจุบันห้องอบรมยังคงเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยม แต่ครู
ศิลปะคาดหวังว่าการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปะไม่ควรจ ากัดอยู่แต่ห้องอบรม ควรมีการ
ใช้สถานที่อบรมเป็นห้องเรียนธรรมชาติหรือพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ เพราะการเปิดโลกทัศน์ด้วยการใช้
พิพิธภัณฑ์ศิลปะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะและการเข้าถึงความงามของงานศิลปะ 
 ด้านระยะเวลาของการพัฒนา ปัจจุบันช่วงเวลาของการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปะยังคงนิยมจัดในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ แต่อาจจะเป็นการเบียดเบียนเวลาท างานของ
ครูศิลปะ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ครูทั้ง 2 กลุ่มต้องการและคาดหวังให้จัดในช่วงปิดภาคเรียนเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ขึ้นไป เพราะผลจากการพัฒนาครูศิลปะจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมาจากช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมทางศิลปะที่ครูต้องฝึกต้องด้วยความต่อเนื่องและ
เห็นภาพของการน าไปใช้มากที่สุด 
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 ผลจากการส ารวจสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาที่ได้จากครูประจ าการแล้ว ผู้วิจัยจึงรวบรวมประเด็นความต้องการข้างต้นที่ได้
จากครูศิลปะมาสร้างแบบสอบถามเพ่ือถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการ โดยใช้โครงสร้างการพัฒนา  
 จากผลข้างต้นผู้วิจัยได้สร้างแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา จากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญการ
พัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ได้ให้ความเห็นในประเด็นต่อไปนี้  

1. ด้านการเตรียมการพัฒนา  
เริ่มจากส ารวจความต้องการของครูศิลปะเพ่ือง่ายต่อการก าหนดเนื้อหาและก าหนดทิศทางใน

การพัฒนา ควรที่จะเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียนได้ประเมินสภาพและความต้องการของตนเอง เพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาและผลการจัดการเรียนการสอนของตนอย่างแท้จริง อาจดูจากสภาพของการ
จัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาในชั้นเรียน รวมถึงวิเคราะห์ด้วยการแบ่งครูศิลปศึกษาออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มครูที่จบศิลปศึกษาและครูที่ไมได้จบมาทางศิลปศึกษา เพ่ือหาจุดร่วมในการพัฒนา 
เพราะว่าครูทั้ง 2 กลุ่ม อาจมีสภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่ต้องการจะได้จากการพัฒนา 
หรือแม้กระทั่งในอดีตได้รับการพัฒนาที่ไม่เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ ต้องได้รับการพัฒนาใน
อนาคต เช่น ควรได้รับการส ารวจความต้องการด้านการพัฒนาในด้านสื่อการสอนทางศิลปะที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ที่กล่าว
ว่า กรณีการพัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู ควรประเมินความต้องการจ าเป็นอย่างเป็น
ระบบและใช้ผลการประเมินเป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการนั้นๆและ Knowles (1987) กล่าวว่ามนุษย์มักจะต้องการในสิ่งที่ตนขาด ต้องการในสิ่งที่มุ่ง
หมายเพื่อให้ตนเองมีความก้าวหน้าและประสบการณ์ใหม่ๆ  

ส่วนของการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ก าหนดกิจกรรมและวิธีถ่ายทอดทั้ง
ภาคทฤษฎีและทักษะศิลปะไปพร้อมกัน โดยยึดความสอดคล้องกับภาระงานของครูเป็นหลัก เพราะ
วิชาศิลปะมีความส าคัญมากส าหรับการปฏิบัติที่แสดงออกจากความคิดที่เป็นนามธรรม (ประเทิน 
มหาขันธุ์ , 2531) ต่อยอดความรู้พร้อมทั้งสอดแทรกกระบวนการตัดสินคุณค่าในงานศิลปะ ซึ่ง
ศิลปศึกษามีเนื้อหาเก่ียวข้องกับความงาม อารมณ์และเนื้อหาที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่ง
การก าหนดเนื้อหาของการพัฒนา แน่นอนที่สุดที่เนื้อหาศิลปะปฏิบัติ จะประกอบไปด้วยทักษะการ
สร้างสรรค์ผลงาน และการออกแบบทางศิลปะ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่มีความหลากหลาย และ
เนื้อหาทฤษฎีทางศิลปะยังคงเป็นเรื่องของพ้ืนฐานทั่วไปทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งครูทั้ง 
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2 กลุ่ม สามารถที่จะทบทวนความรู้ ปรับพ้ืนฐานให้ตนเอง อาจมีการสอดแทรกในรูปแบบของการ
ฝึกฝนทักษะการประเมินและตัดสินคุณค่าความงาม รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบที่ปรากฏในงานศิลปะ 
โดยอาศัยความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าพูดถึงบริบทของเนื้อหาของการสอน
ศิลปศึกษาท่ีเหมาะสม ควรถูกน าเสนอในรูปแบบของการเลือกใช้และการสร้างวิธีการสอนศิลปศึกษา
ให้เข้ากับความรู้และทักษะทางศิลปะที่จะน าไปถ่ายทอดจริงในชั้นเรียน หรืออาจะเป็นการเรียนรู้จาก
การถอดบทเรียนจากครูต้นแบบ ครูร่วมพัฒนา หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน
ศิลปศึกษา  

สิ่งที่ขาดไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ควรเป็นการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการทางศิลปะ โดยบูรณาการทั้งทฤษฎีและทักษะศิลปะ รวมถึงความรู้และทักษะการสอน
ศิลปศึกษา ควรเป็นวิธีการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาที่อยู่ในรูปแบบของการ
ฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Training) เพราะเพียงแต่เรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้ว 
การทดลองปฏิบัติก็มีส่วนส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลการพัฒนาที่เหมาะสม ควรให้ครูศิลปศึกษาได้ปฏิบัติจริง
จากการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชั้นเรียนของตนเอง บนพ้ืนฐานภาระงานการสอนที่ตนรับผิดชอบ ถือ
เป็นสนามฝึกอีกทางหนึ่ง เพราะการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีพ้ืนฐานแนวคิดจากกระบวน 
Plan Do Check Act (PDCA) ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบวงจรการพัฒนา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ใกล้เคียงกับของจริง ในที่นี้ก็คือโรงเรียน ซึ่งข้อดีของวิธีนี้ คือ การได้ทดลองเรียนรู้ในสถานที่จริง ลด
ภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องหากลุ่มทดลองที่ยาก เพราะล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลใกล้ตัว สามารถเห็นผล
ป้อนกลับจากการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว (ถวิล มาตรเอี่ยม, 2544)และ(ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา
แห่งชาติ, 2550) ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท าควบคู่กันไปได้ คือ การชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) ด้วยการเรียนรู้และติดตามผล รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การฝึกปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นในห้องอบรมหรือในโรงเรียนระหว่างเพ่ือนครู วิทยากร อาจารย์
มหาวิทยาลัย หรือศึกษานิเทศก์ อย่างเป็นกัลยาณมิตร ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้
อีกด้วย เพราะการพัฒนาทั้งทักษะและการสอนศิลปศึกษา เมื่อครูที่เป็นวัยผู้ใหญ่ หรือวัยที่แตกต่าง
กัน การร่วมกันพัฒนาหรือการเปิดใจเรียนรู้ร่วมกันย่อมเป็นปัญหา อาจเกิดช่องว่างตามมา การพัฒนา
อาจจะไม่เกิดผลที่ดี (Gornall and Burn, 2013)  ดังนั้น ทักษะการนิเทศการศึกษาอาจเข้ามามีส่วน
ส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาก็เป็นได้ โดยที่กิติมา ปรีดีดิลก ได้เขียนไว้ใน
หนังสือว่า การนิเทศการศึกษาไม่จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาหรือการนิเทศจากศึกษานิเทศก์เพียง
อย่างเดียว แต่หากได้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร เพ่ือนครู หรือแม้แต่วิทยากร อาจารย์
มหาวิทยาลัย อาจมีส่วนในการร่วมกันนิเทศร่วมกันพัฒนาได้ โดยปราศจากอคติ ยอมรับ และเปิดใจ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันในทุกขั้นตอน (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532) และ
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในโครงการพัฒนาครูโดยกระบวนการชี้แนะและ
การเป็นพ่ีเลี้ยง ที่เน้นให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางการรู้หนังสือ รู้จ านวน รู้จักใช้เหตุผล
และทักษะกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการฝึกแก่ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
ซึ่งข้อดีของโครงการนี้คือเป็นการชี้แนะช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเพ่ือนครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ฝึกปฏิบัติจริงและร่วมกันติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาฯ, 2556)   

ส่วนการพัฒนาในเรื่องของทฤษฎีทางศิลปะ และทักษะศิลปะ ยังคงอยู่ในรูปแบบของการ
เรียนรู้ฝึกอบรมในห้องอบรม หรือห้องประชุมเป็นหลัก แต่เพียงปรับเปลี่ยนมาสู่การเรียนรู้นอก
สถานที่ เช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ โดยการน าครูศิลปศึกษาออกไปศึกษาและสัมผัสกับผลงาน
ศิลปะและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ เป็นการเปิดประสบการณ์ให้ครูได้เสพรสนิยมและ
เข้าใจในศิลปะมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เบื่อหน่าย หรือแม้แต่วิธีการที่จะใช้พัฒนาทักษะการตัดสิน
และประเมินคุณค่าความงาม การออกไปศึกษานอกสถานที่ ฝึกฝนและเห็นภาพของการมองศิลปะก็
อาจะเป็นทางออกท่ีดีที่จะท าให้ครูศิลปศึกษาเกิดการจดจ าจากการได้ทดลองประเมินผลงานที่ร่วมกัน
สร้างสรรค์ด้วยวิธีและเกณฑ์การประเมินที่แต่ละคนทดลองสร้างขึ้น สิ่งที่จะได้ตามมาอีกอย่างคือ การ
ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยการเริ่มต้นประเมินผลงานของเพ่ือนที่ร่วมกันพัฒนาก่อน แล้วจึงน า
วิธีการที่ได้ไปทดลองกับผู้เรียนในชั้นเรียน เพราะการประเมินผลตามสภาพจริงจะท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับจะท าให้ทราบถึงผลและปัญหาที่
เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นอย่างไร แต่การที่ครูศิลปศึกษาได้เรียนรู้และจดจ าทักษะทางศิลปะมาแล้ว แต่
วิธีการสอนศิลปศึกษาก็ย่อมส าคัญ เพียงเพราะว่ามีความรู้แต่ถ่ายทอดไม่เป็นก็ไร้ประโยชน์ ดังนั้น
วิธีการพัฒนาทักษะการสอนศิลปศึกษา ควรอยู่ในรูปแบบของการทดลองน าวิธีการสอนศิลปะที่
เหมาะสม ในทางทฤษฎีที่มักจะน าไปใช้กับผู้เรียน แต่น ามาปรับเปลี่ยนและประยุกต์ให้สามารถ
น ามาใช้กับครูศิลปศึกษา ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ได้ ด้วยวิธีการสอนที่ผสมผสาน เนื่องจากวิธีการสอน
ศิลปศึกษามีหลายวิธี อาจยกตัวอย่างเป็นวิธีการสอนแบบผสมผสาน ที่ผสมระหว่างการสอนแบบ
บูรณาการ การสอนตามหัวข้อที่สนใจ หรือการสอนโดยแบ่งเป็นขั้นตอน เป็นต้น (Paterakis Angela 
G, 1979)และ (John A Michael, 1983) และควรปรับปรุงให้เข้ากับวัยผู้ใหญ่ที่ว่าด้วยการเรียนรู้ของ
บุคคลวัยนี้ ที่เรียนรู้ตามความสนใจ ยึดตนเป็นศูนย์กลาง ยากที่จะเปิดใจปรับเปลี่ยนหากไม่ใช่ จาก
วิทยากรที่มีภูมิความรู้ที่มากพอและน่าเชื่อถือ และต้อมีความยืดหยุ่นมากพอ (Knowles, 1978) อาจ
เป็นเพราะว่าบุคคลวัยผู้ใหญ่มีความเป็นอัตตาสูง ผ่านการเรียนรู้มานานกว่า อาจไม่พร้อมจะ
เปลี่ยนแปลงฉับพลัน    

 การเรียนรู้ของครูศิลปะย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดองค์ประกอบในเรื่องของสื่อและการ



118 
 

 
 

เลือกใช้สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งสื่อประกอบการพัฒนาครูศิลปะต้องน าผลงานศิลปะของจริง,สื่อ
มัลติมีเดียและเทคโนโลยี เช่น บล็อก เว็บไซด์ เพ่ือเป็นการสร้างความสนใจและสร้างสังคมแห่งการ
แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาชีพ ซึ่งการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้สอนที่จะต้อง
เตรียมการสอนให้ดีสอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรมการสอนและการประเมินผล 
(เกษร ธิตะจารี, 2543) สอดคล้องกับ บล็อชเชอร์ และคณะ (Blocher et al., 2011) กล่าวว่า
กิจกรรมที่ครูเข้าร่วมในการเรียนรู้เป็นรูปแบบของการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด
ความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น สามารถน าไปปรับปรุงการสอนด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี
มากขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนของเขา ดังเช่นคณะครุศาสตร์ จุฬา (2556) ที่มีการน าเทคโนโลยีเว็บ
บล็อกเข้ามาเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ก่อให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอีกด้วย ส่วนสถานที่ที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ควรเป็น ห้องประชุม โรงเรียนที่เป็นฐานการฝึก และพิพิธภัณฑ์ 
หรือหอศิลป์ เพราะว่าการพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและทักษะทางศิลปะ แน่นอนอยู่แล้วห้องประชุมอาจ
ไม่เพียงพอต่อการท ากิจกรรมการเรียนรู้ กอปรกับความเบื่อหน่ายด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและเนื้อหา 
การน าครูศิลปศึกษาออกไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและสามารถเห็น
ภาพได้มากขึ้น กระตุ้นความสนใจ เหมือนกับการเรียนปนเล่นของเด็ก ยกตัวอย่าง การพัฒนาด้าน
ทักษะการประเมินและตัดสินคุณค่าในงานศิลปะ ที่น าครูศิลปศึกษาไปเรียนรู้ในหอศิลป์หรือในสวน 
อาจเป็นการเปิดโลกทัศน์และการมองโลกนอกกรอบให้กับคนวัยนี้ได้เช่นกัน อาจมีการสอดแทรกการ
ร่วมกันทดลองประเมินและตัดสินความงามกันอย่างไม่มีผิดไม่มีถูก ผลที่ได้อาจดีกว่าการเรียนในห้อง
อบรม ซึ่งนั่นอาจเป็นการจุดประกายให้ครูตระหนักถึงการเรียนรู้นอกสถานที่ที่ควรพาผู้เรียนของตน
ออกมาศึกษาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวก็เป็นได ้

การพัฒนาที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนา
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ถ้าหาขาดวิทยากรหรือผู้ให้ค าแนะน าที่ดีแล้วการพัฒนาคงไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีศิลปะ ควรเป็นศิลปิน หรือนักวิชาการอิสระ
ที่มีความช านาญในด้านนั้นๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะศิลปะก็เช่นกัน ควรจะเป็นผู้ที่มีทักษะ
ทางด้านการท างานศิลปะ การออกแบบ หรือศิลปินผู้สร้างสรรค์งานมาร่วมให้ความรู้แก่ครูศิลปศึกษา
ควบคู่กันไป แต่การที่ครูมีความรู้และทักษะศิลปะมากเพียงใด แต่หากขาดทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพก็ไร้ผล ดังนั้นการพัฒนาความสามารถด้านการสอนศิลปศึกษา จึงควรเชิญ
วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปศึกษา เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับศิลปศึกษา
จากสถาบันต่างๆทีเป็นที่ยอมรับมาให้ความรู้และฝึกการสร้างวิธีการสอนศิลปศึกษาให้แก่ครูได้ทดลอง
น าไปใช้ และร่วมพัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างใกล้ชิด       
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2. ด้านการด าเนินการ ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมศิลปะเพ่ือประเมินพ้ืนฐานความรู้ของ
ครู เนื่องจากคุณค่าของศิลปศึกษาที่แฝงอยู่กิจกรรมที่จัดให้ครูศิลปะได้มีส่วนร่วมนั้นมีหน้าที่ของมัน
เองในเรื่องของการบ าบัดโดยผ่านกิจกรรมศิลปะ (อุบล ตู้จินดา, 2532) จากนั้นวิทยากรบรรยาย
พร้อมสาธิตและเปิดโอกาสให้ครูลงมือปฏิบัติพร้อมกับการชี้แนะทุกขั้นตอน เนื่องจากเนื้อหาทาง
ศิลปะประกอบด้วยภาคทฤษฎี  แลภาคปฏิบัติ และความรู้ทางศิลปศึกษาที่ครูศิลปะจะต้องน าไป
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนประกอบไปด้วยความรู้ 4 แกน ได้แก่ ความรู้ศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ศิลป
วิจารณ์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ (Greer, 1987) โดยกิจกรรมการพัฒนาเน้นการน าไปใช้ในการสอน
ของครูศิลปศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาจะได้จากผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนศิลปะ ความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติทางศิลปะจะได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ ศิลปิน 
หรือแม้กระทั่งบุคคลตัวอย่างในศาสตร์นั้นๆ  
 3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผล ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา คือ 1 สัปดาห์ขึ้นไป
ในช่วงเปิดและปิดภาคเรียน เพ่ือให้ครูได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิควิธีการทางศิลปะใหม่ๆอย่างเต็มที่ 
สามารถเห็นภาพของการน าไปใช้ ซึ่งตรงกับหลักในการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพ คือ การ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและด าเนินการภายใต้แผนระยะยาวและต่อเนื่อง 
ประเมินผลการพัฒนาจากครูสู่ผู้เรียน (U.S. Development of Education Professional 
Development Team, 1994) รวมถึงให้ครูได้มีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติการสอนระหว่างเปิดภาค
เรียนด้วย การประเมินและติดตามของการพัฒนา อาจอยู่ในรูปแบบของการนิเทศติดตามผลโดยใช้
ความรู้ที่ได้และชี้แนะโดยวิทยากร หลังจากเข้ารับการพัฒนา ครู,เพ่ือนร่วมงาน,และวิทยากรร่วม
ติดตามผลเป็นระยะ สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ ารินทร์ ก้อนเพชร (2557) ที่ว่าผู้นิเทศจะเป็นผู้
ประเมินและแนะแนวให้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการสอนอย่างตรงไปตรงมา ในรูปของการสะท้อน
ความคิดและวัดจากผลสัมฤทธิ์ในชั้นเรียนตามสภาพจริง อาจอยู่ในรูปผลงานศิลปะของผู้เรียน การ
วิจัยในชั้นเรียนของครูศิลปะ ซึ่งจะได้ผลป้อนกลับของการพัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ (ครุศาสตร์ จุฬา, 
2556) 
  



120 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ควรมีการลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์และศึกษาสภาพเชิงลึก โดยระบุขอบเขตที่จะศึกษาชัดเจน
กว่านี้ 
 2. เนื่องจากบริบททางศิลปศึกษาค่อนข้างเฉพาะ เช่น ศิลปะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ศิลป
วิจารณ์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครู
ประจ าการควรมีรูปแบบและความเฉพาะในสาระที่ต้องการพัฒนา โดยอาจเลือกศึกษาเฉพาะที่จะ
พัฒนาด้านนั้นๆ  
 3. แนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ควรได้รับการ
พัฒนาต่อยอดเป็นคู่มือส าหรับการพัฒนาฯให้ครอบคลุมครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษาได้ใช้ร่วมกัน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา ไม่ควรสอบถามเฉพาะครูผู้สอน
ศิลปศึกษา แต่ควรสอบถามและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถจะสะท้อนผลการจัดการเรียน
การสอนได้ เช่น นักเรียน 
 2. การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครู
ประจ าการ อาจมีการทดสอบประสิทธิภาพของแนวทาง อาจอยู่ในรูปแบบการจัดอบรมจริง หรือการ
ท าบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับประกอบการพัฒนาในสาระต่างๆของศิลปศึกษา  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน 
         ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถ    
         ทางการสอนศิลปศึกษา 
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์สภาพความคาดหวังในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน
       ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ 
       สอนศิลปศึกษา 
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ   
       ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้ 
       สูตรการค านวณช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI 
ภาคผนวก จ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน                 
       และความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ภาคผนวก ฉ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับการน าเสนอแนว   
        ทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ภาคผนวก ช รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม เรื่องการน าเสนอแนวทางการพัฒนา 
       ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ภาคผนวก ซ ตัวอย่างแบบสอบถาม เรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในผลจากการพัฒนา   
       ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ภาคผนวก ม ตัวอย่างแบบสอบถาม เรื่อง การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอน
       ศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน 
         ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถ    
         ทางการสอนศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน 
         ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถ    
         ทางการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 
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ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์สภาพความคาดหวังในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน
       ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ 
       สอนศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์สภาพความคาดหวังในผลของการพัฒนาความสามารถทางการสอน
       ศิลปศึกษา โดยประเมินจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาความสามารถทางการ 
       สอนศิลปศึกษา (ต่อ) 
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ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ   
       ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้ 
       สูตรการค านวณช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI 
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ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถ   
       ทางการสอนศิลปศึกษา โดยพิจารณาจากครูศิลปศึกษาที่เคยผ่านการพัฒนาฯ โดยใช้ 
       สูตรการค านวณช่องว่างของความต้องการจ าเป็นแบบตอบสนองคู่ MDF และ PNI (ต่อ) 
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ภาคผนวก จ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน                 
       และความคาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ เลิศเทวศิริ 
4. อาจารย์ ดร. โสมฉาย บุญญานันท์ 
5. อาจารย์ ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 
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ภาคผนวก ฉ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับการน าเสนอแนว   
        ทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม 
2. อาจารย์ ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 
3. อาจารย์ ฐาปณัฐ อุดมศรี 
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ภาคผนวก ช 
รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม  

เรื่อง การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 นายสมชาย ค าพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 นายสุรพล พาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 ดร.ณรินทร์ ช านาญดู ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญนานุเคราะห์ 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 นายวิจิตร ชิณศรี รองฯวิชาการ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ รองฯวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมฯน้อมเกล้า 
 นายไพรัช สร้อมอัมพรกุล รองฯวิชาการ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
  
3. หัวหน้างานวิชาการ 
 นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 นางพานทอง สุวรรณทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 นางพรจันทร์ ล่องสกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 
4. หัวหน้ากลุ่มสาระทัศนศิลป์ 
 นายสุริยา นาคะพงษ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 นางเทวารัตน์ สุธาพจน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 นายสมศักดิ์ บุญพา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 นายศุภกิจ จ ารัสสมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 
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5. ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศิลปศึกษา) 
 นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
 นางสาวฉัตรกุล บุญเคลิ้ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
 นางนวพร สิริยากร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 นายทศวรณ์ เรืองพิพัฒน์ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 
6. ศึกษานิเทศก์ 
 นางกาญจน์สุดา จิรภัทรอดิศัย ศึกษานิเทศก์ สพม 30 
 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม 30 
 นางสุภาพ สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ สพม 8 
 นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม 8 
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู 
 อาจารย์ภาณุภณ กล้าผจญ  
 ดร.สมพร สามทองกล่ า 
 อาจารย์จิตรา สิริภูบาล 
 
8. อาจารย์มหาวิทยาลัย 
 รศ. สมโภชน์ ทองแดง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อาจารย์วีณา ธนาไชยสกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผศ.ดร ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาจารย์สายพิณ สังคีตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 อาจารย์สุชาติ ทองสิมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก ซ ตัวอย่างแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 

ส าหรับครูประจ าการ 
แบบสอบถามฉบับนี้มี 5 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อวิชาชีพของครูศิลปศึกษา 
ตอนที่ 3 สภาพปัจจุบันในการสอนศิลปศึกษา 
ตอนที่ 4 สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผลจากการพัฒนาความสามารถทางการสอน 
ศิลปศึกษา 
ตอนที่ 5 รูปแบบการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาส าหรับครูประจ าการ 
ในทัศนะของครูศิลปศึกษา 
----------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูก ลงใน [ / ]และกรุณาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ของท่าน 
1. เพศ   เพศชาย       เพศหญิง 
2. อายุ   25 – 30 ปี  31 – 35 ปี 
  36 – 40 ปี  41– 45 ปี 
  46 – 50 ปี  51 ปี ขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า 
                    ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
                           ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
                           สูงกว่าระดับปริญญาโท 
4. ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา 
  สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  สาขาวิชานิเทศศิลป์  อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ)........................ 
5. ประสบการณ์การท างาน       1-5 ปี         6-10 ปี       11-15 ปี 
           16-20 ปี     21-25 ปี     26 ปีขึ้นไป 
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6. ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
   ซึ่งเก่ียวข้องกับการสอนศิลปศึกษาหรือไม่ ( ถ้าไม่เคยเข้าร่วม ไม่ต้องตอบข้อ 7-12 ) 
  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ  1 – 4 ครั้ง  5 – 8 ครั้ง  9 – 12 ครั้ง  อ่ืนๆ 
ระบุ.... 
 
8. โดยเฉล ี่ยแล ้ว ท ่านเคยเข ้าร ับการพ ัฒนาความสามารถส  าหร ับคร ูศ ิลปศ ึกษาก ี่ช ั่วโมงต ่อคร ั้ง 
 1 -2 ช ั่วโมงต ่อคร ั้ง                   3 – 5 ช ั่วโมงต ่อคร ั้ง 
 6 – 8 ช ั่วโมงต ่อคร ั้ง                 มากกว ่า 8 ช ั่วโมงต ่อคร ั้ง 
9. ช ่วงเวลาใดท ี่ท ่านเข ้าร ่วมการพ ัฒนา   (สามารถตอบได ้มากกว ่า 1 ข ้อ) 
  จ ันทร ์ - ศ ุกร์ ในเวลาราชการ          จันทร์ – ศ ุกร ์นอกเวลาราชการ            
  
  เสาร ์– อาทิตย์          1 ส ัปดาห ์ข ึ้นไปในเวลาราชการ         
  1 ส ัปดาห ์ข ึ้นไปนอกเวลาราชการ      ป ิดภาคการศ ึกษา 
  โครงการอบรม+ต ิดตามผล 1 ภาคการศ ึกษาข ึ้นไป  อ ื่นๆ โปรดระบุ........... 
10. ท ่านเคยได ้ร ับการอบรมหร ือส ัมมนาจากหน ่วยงานใด (เล ือกได ้มากกว ่า 1 ข ้อ) 
  ศ ึกษาน ิเทศก                                    กล ุ่มโรงเร ียน 
  หน ่วยงานหร ือสถาบ ันทางการศ ึกษา         อ ื่นๆ .......................................... 
11. การพ ัฒนาว ิชาช ีพของครูศ ิลปศ ึกษาประเภทใด / ร ูปแบบใดท ี่ท ่านเคยเข ้าร ่วม 
(ตอบได ้มากกว ่า 1 ข ้อ) 
 การฝ ึกอบรม                                      การส ังเกตการณ ์ในต ่างโรงเร ียน 
 การช ี้แนะ หร ือ Coaching                     การเข ้าร ่วมเคร ือข ่ายคร ูศ ิลปศึกษา 
 การเป ็นพ ี่เล ี้ยงระหว ่างเพ ื่อนคร                การน าเสนอผลงานว ิชาการ 
 ศ ึกษาต ่อ                                           หล ักส ูตรระยะส ั้น 
 ศ ึกษาด ูงานนอกสถานที่                          หล ักส ูตรภาคฤด ูร ้อน 
 ความร ่วมม ือทางว ิชาการ                        อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ 
 การทท าว ิจ ัยพ ัฒนา                               การฟ ังบรรยาย 
 การประช ุมภายในกล ุ่มสาระท ัศนศ ิลป์ 
12. เหต ุผลท ี่ท ่านเข ้าร ่วมการพ ัฒนา (สามารถตอบได ้มากกว ่า 1 ข ้อ) 
 เพ ื่อเพ ิ่มพ ูนความร ู้ทางศ ิลปศ ึกษา           เพ ื่อเพิม่วิทยฐานะในว ิชาช ีพครู 
 เพ ื่อเพ ิ่มเง ินเด ือน/ปร ับฐานเง ินเด ือน       เพ ื่อแลกเปล ี่ยนเร ียนร ู้ก ับเพ ื่อนร ่วมว ิชาช ีพ 
 เพ ื่อนำมาปร ับปร ุงค ุณภาพของผ ู้เร ียน      เพ ื่อปร ับปร ุงการจ ัดการเร ียนการสอนศ ิลปะ 
 เพ ื่อปร ับปร ุงหล ักส ูตร                         เพ ื่อความเช ี่ยวชาญในศาสตร ์ว ิทยาการใหม ่ๆ 
 เพ่ือนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ        เรียนรู้การใช้สื่อและนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ 
 แลกเปล ี่ยนและน าเสนอผลงานว ิชาการ    อ ื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษา 
ค าชี้แจง ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อ 
วิชาชีพครูศิลปศึกษา โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเลือกตอบโดยใส่เครื่องหมายถูกลงใน 
ช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว ซึ่งมีค่าตัวเลขมีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังต่อไปนี้  5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก 
   3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง 
   2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย 
   1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย 
ตัวอย่าง 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ครูศิลปศึกษาในปัจจุบันเป็นผู้ที่สามารถสร้างความม่ันคงของชาติทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อมได้ 

     

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกข้อ 5 แสดงว่าท่านเห็นด้วยมากท่ีสุดที่ครูศิลปศึกษาในปัจจุบันเป็นผู้ที่มี 
ความสามารถในการสร้างความมั่นคงของชาติได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



145 
 

 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาชีพครูศิลปศึกษา 

ทัศนคติ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ครูศิลปะเป็นอาชีพที่ท่านจะได้ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางศิลปะ
อย่างเต็มที่ 

     

2. ครูศิลปะเป็นอาชีพที่จ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะความสามารถทางศิลปะอยู่
เสมอ 

     

3. ครูศิลปะมีหน้าที่สร้างผู้เรียนให้เป็นศิลปินหรือนักออกแบบ      

4. ครูศิลปะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสุนทรียะในการใช้
ชีวิต 

     

5. ครูศิลปะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมในแง่ของผู้ถ่ายทอดความเป็นไทย 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนศิลปะ 

     

6. ครูศิลปะมักจะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากครูวิชาอ่ืนๆ      

7. ครูศิลปะมักจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
8. ครูศิลปะส่วนใหญ่เป็นคนมีรสนิยมในการแต่งกาย โดยอาศัยความรู้ทาง
ศิลปะ 

     

9. ครูศิลปะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการอบรม กล่อมเกลาศีลธรรม และ
ความประพฤติของผู้เรียนเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น 

     

10. ครูศิลปะควรได้รับการพัฒนา อบรม เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้ก้าว
ทันเทคโนโลยี 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา 
ค าชี้แจง ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
ของการสอนศิลปศึกษา โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเลือกตอบโดยใส่เครื่องหมายถูก ลงใน
ช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว ซึ่งมีค่าตัวเลขมีเกณฑ์ 
การพิจารณาดังต่อไปนี้  5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก 
    3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง 
    2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย 
    1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย 
ตัวอย่าง 

ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 

1. การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาครูมีการก าหนดเนื้อหาที่สอนให้มี 
ความเหมาะสมกับผู้เรียน 

     

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกข้อ 4 แสดงว่าท่านเห็นด้วยมากท่ีครูศิลปศึกษาในปัจจุบันมีการก าหนด 
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา 

ประเด็นค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านหลักสูตร      

1. หลักสูตรเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหาในการท างานศิลปะ 

     

2. หลักสูตรปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะอย่างเป็นเหตุเป็นผล      

3. หลักสูตรปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักผลิตผลงานศิลปะของตนเองอย่าง
อิสระ เพ่ือสื่อความหมายไปสู่ผู้ชม 

     

4. หลักสูตรเน้นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์และ
วัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

     

5. หลักสูตรสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ 

     

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : ความรู้ทางทฤษฎีศิลปะ/การสอน      

6. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาปรัชญาและทฤษฎีการสอนศิลปะ      

7. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาและหลักการวิจารณ์งานศิลปะ      
8. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจในความซาบซึ้งการเข้าถึงความงามทางศิลปะทุก
แขนง 

     

9. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและสากล      

10. ครูศิลปะมีความรู้และเข้าใจศิลปะร่วมสมัย      

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : ทักษะปฏิบัติ      
11. ครูมีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานศิลปะทุกแขนง เช่น ปั้น วาด ออกแบบ      

12. ครูศิลปะมีทักษะทางศิลปะในขั้นช านาญงานด้านใดด้านหนึ่ง      

13. ครูศิลปะมีทักษะในการประเมินผลงานและตัดสินคุณค่าความงามในงานศิลปะ      
ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป      

14.ครูก าหนดจุดประสงค์การสอนโดยยึดเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางเป็นส าคัญ      

15. ครูก าหนดจุดประสงค์การสอนโดยยึดความพร้อมของผู้เรียนเป็นส าคัญ      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การก าหนดจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

     

20. ครูศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกแยกแยะ วิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงรูปแบบ 
เนื้อหา และวิธีการสร้างงาน รวมถึงคุณค่าท่ีแฝงอยู่ในงานศิลปะทั้งของไทยและสากล 

     

21. ครูศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงชี้แนะถึงวิธีการ
ปรับปรุงผลงานของตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

     

22. ครูศิลปะมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน      
23. ครูศิลปะมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงาน      

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การก าหนดเนื้อหาของการสอน      

24. ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมยึดตามสาระการเรียนรู้แกนกลางในหลักสูตร
เป็นส าคัญ 

     

25.ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมและยึดตามผู้เรียนเป็นส าคัญ      
26. ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมที่บูรณาการทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและ
หลักการออกแบบ และเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

     

27. ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน 

     

28. ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมโดยปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเป็น
ไทย และสากล ผ่านการท างานศิลปะ 

     

29. ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบใน
งานทัศนศิลป์ทั้งของไทยและสากล 

     

30. ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างเกณฑ์และประเมิน
งานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น 

     

31. ครูศิลปะก าหนดเนื้อหาและกิจกรรม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักรวบรวม และคัด
สรรผลงานของตนเพ่ือจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การก าหนดวิธีการสอน      

32. ครูศิลปะก าหนดวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมตามที่
หลักสูตรแกนกลางระบุไว้เป็นส าคัญ 

     

33. ครูศิลปะก าหนดวิธีการสอนให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละ
วัย 

     

(1) วิธีการสอนศิลปะปฏิบัติ      

34. ครูศิลปะใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง
อย่างเต็มที่ 

     

35. ครูศิลปะเชิญศิลปินเข้ามาร่วมบรรยายและสาธิตวิธีการท างานศิลปะพร้อมทั้ง
ร่วมเรียนรู้และร่วมปฏิบัติงานศิลปะไปพร้อมกับผู้เรียนในทุกข้ันตอน 

     

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การด าเนินการสอน      

39. ครูศิลปะสอนตรงตามตัวชี้วัดที่บรรจุลงในแผนการสอนทุกครั้ง      
40. ครูศิลปะทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน โดยใช้ค าถามกระตุ้นความคิดและความ
สนใจ ให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว 

     

41. ครูศิลปะใช้ตัวอย่างผลงานศิลปะเข้ามาเป็นสื่อจูงใจ      

42. ครูศิลปะสาธิตวิธีการท างานศิลปะให้แก่ผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ซักถามข้อสงสัย 

     

43. ครูศิลปะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปรายและสรุปบทเรียนท้ายชั่วโมง      

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

     

44. ครูศิลปะจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน      
45. ครูศิลปะใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยภายในห้องเรียนศิลปะ      

46. ครูศิลปะน าตัวอย่างผลงานส าเร็จรูปจัดแสดงภายในห้องปฏิบัติการศิลปะ      

47. ครูศิลปะจัดห้องปฏิบัติการทางศิลปะให้มีความสว่าง และอากาศถ่ายเท      
48. ครูศิลปะใช้ห้องเรียนธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การใช้สื่อประกอบการสอน      

49. ครูศิลปะผลิตสื่อการสอนศิลปะท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม      

50. ครูศิลปะประยุกต์ใช้สื่อจากธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัวเข้ามาประกอบการสอน      
51. ครูศิลปะใช้สื่อประกอบการสอนที่เป็นงานศิลปะที่เป็นผลงานจริง      

52. ครูศิลปะประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประกอบการสอน      

ด้านครูผู้ใช้หลักสูตร : การจดัการเรียนการสอน : การประเมินผลการสอน      
53. ครูสามารถเลือกใช้และสร้างเครื่องมือวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา
และกิจกรรม 

     

54. ครูศิลปะใช้วิธีวัดประเมินผลการสอนทั้งก่อนระหว่างและหลังการสอนทุกครั้ง      

55. ครูศิลปะประเมินผลในภาคทฤษฎี ด้วยข้อสอบแบบปรนัย      

56. ครูศิลปะประเมินผลในการแสดงความคิดเห็น ด้วยข้อสอบแบบอัตนัย      
ด้านผู้เรียน : ด้านจิตพิสัย      

64. ผู้เรียนเกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลจากการลงมือปฏิบัติ      
65. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและหวงแหนผลงานศิลปะในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
สามารถถ่ายทอดค่านิยมที่ดีผ่านผลงานศิลปะ 

     

ด้านผู้เรียน : ด้านทักษะพิสัย      
66. ผู้เรียนผลิตผลงานศิลปะโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการท างาน      

67. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะทุกแขนง เช่น ปั้น วาด ออกแบบ      
68. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะความช านาญทางศิลปะเป็นบางอย่าง      

69. ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ถึงประเด็นต่างๆทางประวัติศาสตร์ศิลปะ      

70. ผู้เรียนวิพากษ์และวิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล      
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผลจากการได้รับการพัฒนา 
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 
ค าชี้แจง ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผล
จากการได้รับการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้ว
เลือกตอบโดยใส่เครื่องหมายถูก ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่อง
เดียวซึ่งมีค่าตัวเลข มีเกณฑ์การพิจารณา 
ดังต่อไปนี้  5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก 
   3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง 
   2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย 
   1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย 

ตัวอย่าง 

ข้อความ 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. มีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการพัฒนา 
ก่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เช่น บล็อค 
หรือ เว็บไซด์ 

          

 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกสภาพปัจจุบันคือ 1 และเลือกสภาพที่คาดหวัง คือ 5 แสดงว่า 
ปัจจุบันในการพัฒนาครูศิลปศึกษา ยังไม่นิยมน าเทคโนโลยีมาใช้ และต้องการให้มีการน า 
เทคโนโลยีมาใช้มากที่สุด 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผลจากการได้รับการพัฒนา 
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 

ประเด็นค าถาม สภาพปัจจุบัน สภาคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ด้านความรู้ภาคทฤษฎี           

1. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎี
ทางศิลปะ และการออกแบบ 

          

2. การพัฒนาท าให้ครูเกิดความเข้าใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ศิลปะ           

3. การพัฒนาท าให้ครูเกิดความเข้าใจในเรื่องของหลักการวิจารณ์           
4. การพัฒนาท าให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าถึงความ
งามทางสุนทรียภาพ 

          

2. ด้านความรู้ภาคปฏิบัติ           

5. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะและมั่นใจในการท างานศิลปะ
มากขึ้น เช่น วาดภาพ ปั้น ออกแบบ 

          

6. ท าให้ครูศิลปะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ และตัดสินคุณค่าของ
ความงามในผลงานทางศิลปะได้ 

          

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน           

   3.1 การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไป           

7. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถก าหนดจุดประสงค์ของการ
สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

          

8. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสร้างแผนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

          

   3.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม           
9. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถก าหนดกิจกรรมการสอนได้ตรง
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

          

   3.3 การก าหนดเนื้อหาของการสอน           

10. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะสามารถก าหนดเนื้อหาให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผลจากการได้รับการพัฒนา 
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม สภาพปัจจุบัน สภาพ
คาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

   3.4 การก าหนดวิธีการสอน           
11. การพัฒนาช่วยให้ครูศิลปะเลือกใช้วิธีการสอนศิลปะได้อย่าง
เหมาะสม ตามเนื้อหาและกิจกรรม 

          

12. การพัฒนาช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป์ได้
ตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตร 

          

13. ท าให้ครูศิลปะน ากระแสสังคมใหม่ๆไปใช่ในการสอนได้           
14. ท าให้ครูศิลปะได้ใช้เทคนิคและวิธีการสอนใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการสอน 

          

15. ท าให้ครูศิลปะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม 
ไปสู่กลุ่มสาระอ่ืนๆ 

          

   3.5 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้           

16. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะการจัดบรรยากาศใน
ห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม 

          

17. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะรู้จักดูแลและบริหารจัดการอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทางศิลปะ 

          

   3.6 การใช้สื่อประกอบการสอน           

18. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะเกิดทักษะในการผลิตสื่อการสอนขึ้นใช้
เอง จากวัสดุในท้องถิ่นของตนเอง 

          

19. การพัฒนาท าให้ครูศิลปะได้เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการสอนของตนเอง 

          

   3.7 การประเมินผลการสอน           

20. ท าให้ครูศิลปะเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้วิธีการประเมินที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

          

21. ท าให้ครูศิลปะได้ฝึกฝนการสร้างวิธีประเมินผลการสอนที่ถูกวิธี           
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผลจากการได้รับการพัฒนา 
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม สภาพปัจจุบัน สภาพ
คาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา 

          

4.1 ด้านความเกี่ยวข้องกับภาระงาน           

22. กิจกรรมการพัฒนามีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับภาระงานสอน
ในชั้นเรียน 

          

   4.2 ด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนา           
23. ครูศิลปะมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
เพ่ือมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          

24. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังในด้านทฤษฎีและทักษะทาง
ศิลปะไปพร้อมๆกัน 

          

   4.3 ด้านการจูงใจการสนับสนุน           

25. สิ่งจูงใจในการเข้ารับการพัฒนาครูศิลปะคือ การได้เรียนเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆ 

          

26. สิ่งจูงใจที่มีผลต่อการเข้ารับการพัฒนาของครูศิลปะ คือ ความ
เจริญก้าวหน้าของผู้เรียน 

          

   4.4 ด้านการประยุกต์ใช้           

27. ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาสามารถประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน โดย
ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          

   4.5 ด้านความต่อเนื่องของการพัฒนา           

28. ความต่อเนื่องของการพัฒนาครูศิลปะมาจากการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร 

          

29. ครูและเพ่ือนร่วมงานร่วมกันติดตามผล           
30. หน่วยงานที่ให้การพัฒนา ท าหน้าที่ติดตามผล           

  



156 
 

 
 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในผลจากการได้รับการพัฒนา 
ความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม สภาพปัจจุบัน สภาพ
คาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

   4.6 ด้านความรู้ของวิทยากร           
31. วิทยากรมีการน าเสนอที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย           

32. วิทยากรน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการพัฒนาก่อให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น บล็อก, เว็บไซด์ 

          

33. วิทยากรผู้ให้การอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎีทางศิลปะ           

34. วิทยากรผู้ให้การอบรมเป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ
ปฏิบัติ 

          

35. วิทยากรผู้ให้การอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียน
การสอนศิลปศึกษา 

          

   4.7 ด้านความเหมาะสมของห้องอบรม           

36. สถานที่สะอาด อากาศถ่ายเทส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ศิลปะ 

          

37. สถานที่จัดอบรมมีสื่อทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย           
38. สถานที่จัดอบรมอาจไม่ใช่เฉพาะในห้องอาจเป็นพิพิธภัณฑ์ หรือ 
หอศิลป์ 

          

   4.8 ด้านระยะเวลาของการพัฒนา           

39. ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่
จะพัฒนาครูศิลปะ 

          

40. ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่จะพัฒนาครูศิลปะ 

          

41. ช่วงวันเสาร ์- อาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาครู
ศิลปะ 

          

42. 1 สัปดาห์ เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาครู
ศิลปะ 

          

43. ปิดภาคเรียน เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม           
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ภาคผนวก ฆ ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา) 

เรื่อง การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ  
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการเตรียมการพัฒนา ประกอบไปด้วย 
 1.1 การส ารวจความต้องการในการพัฒนา 1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 1.3 การก าหนดเนื้อหา   1.4 วิธีการและรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนา 
 1.5 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา 1.6 การเลือกสถานที่ท่ีใช้ในการพัฒนา 
 1.7 การเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา 
 2. ด้านการด าเนินการพัฒนา 
 3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผลการพัฒนา ประกอบไปด้วย 
 3.1 การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา  3.2 การติดตามผลการพัฒนา 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง หน้าข้อความหรือกรอบข้อความในช่องว่างที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่านมากที่สุด 
ชื่อ............................................................ นามสกุล.....................................................................  
1. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ  
   อาจารย์มหาวิทยาลัย         ผู้บริหารสถานศึกษา 
   รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ         หัวหน้างานวิชาการ 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์        ศึกษานิเทศก์ 
   ครูศิลปศึกษา         ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรครู 
2. วุฒิการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท       ปริญญาเอก 
3. ประสบการณ์ ด้านการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษาแก่ครูประจ าการ..................ปี
ตัวอย่าง 

ตอนที่ 2 การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา  

ค าชี้แจง ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ทางการสอนศิลปศึกษา ส าหรับครูประจ าการ โปรดพิจารณาข้อความแล้วเลือกตอบโดยใส่
เครื่องหมาย ( / )  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว ซึ่งมีค่าตัวเลขและ
เกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้  

5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด           4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก 

3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง          2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย    1 หมายถึง ท่านเห็นด้วย
น้อยที่สุด 

* หมายเหตุ หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โปรดระบุความคิดเห็นของท่านลงในช่องหมายเหตุ 

ประเด็นแนวทาง ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ

เพ่ิมเติม 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการเตรียมการพัฒนา       

1. ควรมีการส ารวจและประเมินความต้องการจ าเป็นของครู
ศิลปศึกษาก่อนการพัฒนา เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนา 

/      
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ถ้าท่านเลือกระดับความคิดเห็นในระดับที่ 5 ในข้อนี้ จะหมายความว่า ท่านเห็นด้วยมากที่สุดที่การ
พัฒนาครูศิลปศึกษา จะต้องท าการประเมินความต้องการจ าเป็นของครูศิลปศึกษาก่อนการพัฒนา 
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและกิจกรรม รวมถึงเนื้อหาในการพัฒนา 

ตอนที่ 2 การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา 

ข้อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านการเตรียมการพัฒนา 5 4 3 2 1 

    1.1 การส ารวจความต้องการในการพัฒนา      

1 ควรมีการส ารวจความต้องการของครูศิลปศึกษาก่อนการพัฒนา เพ่ือ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนา 

     

2 จากการศึกษาความต้องการ ควรมีการแบ่งกลุ่มครูศิลปศึกษา
ออกเป็นครูท่ีจบและไม่จบศิลปศึกษา และสาระทางศิลปะที่ต้องการ 

     

3 ควรมีการส ารวจความต้องการในรูปแบบการประเมินสภาพการ
จัดการเรียนการสอนศิลปะ 

     

4 ควรศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพ่ือประกอบการพิจารณาถึง
ความต้องการจ าเป็นของครูศิลปศึกษา 

     

5 ควรเปิดโอกาสให้ครูศิลปศึกษาในโรงเรียนได้ร่วมกันประเมินความ
ต้องการของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและและผลการจัดการ
เรียนการสอนของตน 

     

6 ควรมีการแยกความต้องการของครูศิลปะฯ ออกตามสาระทาง
ศิลปศึกษาท้ัง 4 แกน ได้แก่ ทักษะปฏิบัติ สุนทรียศาสตร์ ศิลป
วิจารณ์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

     

7 ควรมีการส ารวจความต้องการจ าเป็นในเรื่องของรูปแบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนศิลปะที่เหมาะสม 

     

8 ควรมีการส ารวจความต้องการจ าเป็นในเรื่องของสื่อการสอนทาง
ศิลปะ 

     

9 ควรมีการส ารวจความต้องการจ าเป็นในเรื่องของการสร้างและการ
เลือกใช้วิธีประเมินผลการสอนศิลปะ 

     

10 ควรมีการส ารวจความต้องการจ าเป็นในเรื่องของรูปแบบและวิธีการ
พัฒนาที่ใช้พัฒนาครูศิลปศึกษา 
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โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ด้านการส ารวจความต้องการในการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

    1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 5 4 3 2 1 

1 ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความสามารถทางการ
สอนศิลปศึกษา โดยยึดความสอดคล้องกับภาระงานสอนของครูศิลปะ
เป็นหลัก 

     

2 ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือต่อยอดความรู้ทางศิลปะ และ
สอดแทรกทักษะการตัดสินคุณค่าความงามในงานศิลปะ 

     

3 ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาครูที่จบและไม่จบศิลปศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติไปพร้อมๆกัน 

     

4 ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์โดยสอดแทรกกระแสสังคมทางศิลปะ 
เพ่ือเป็นโจทย์ในการพัฒนา 

     

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................  
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ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

    1.3 การก าหนดเนื้อหา 5 4 3 2 1 

1 เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา ต้องยึดสาระทัศนศิลป์ในหลักสูตรแกนกลาง
เป็นหลัก 

     

2 เนื้อหาภาคทฤษฎีศิลปะ ควรประกอบด้วย ทัศนธาตุ องค์ประกอบ
ศิลป์ และการออกแบบ เพ่ือปรับพื้นฐานเบื้องต้นแก่ครูศิลปะ 

     

3 เนื้อหาภาคปฏิบัติ ควรประกอบด้วย ทักษะการสร้างงานและการ
ออกแบบทางศิลปะ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

     

4 เนื้อหาภาคปฏิบัติ ควรเป็นทักษะการประเมินและตัดสินคุณค่าความ
งาม รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบที่ปรากฏในผลงานศิลปะ 

     

5 เนื้อหาเก่ียวกับการสอนศิลปศึกษา ควรถูกน าเสนอในรูปแบบของการ
เลือกใช้และสร้างวิธีการสอนศิลปะให้เข้ากับความรู้และทักษะศิลปะที่
จะน าไปถ่ายทอดในชั้นเรียน 

     

6 กิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปศึกษา ควรถูก
น าเสนอในรูปแบบของการฝึกและร่วมกันอภิปรายโดยอาศัย
ประสบการณ์ตรงของครู 

     

7 เนื้อหาในกิจกรรมการพัฒนา ควรอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการ
ถอดบทเรียนจากวิทยากรหรือครูต้นแบบทางการจัดการเรียนการสอน
ศิลปศึกษา 

     

8 เนื้อหาในกิจกรรม ควรอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการ
จัดการสอนศิลปศึกษาที่ปรากฏในเวทีระดับชาติ 

     

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ด้านการก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
.......................  
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ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

    1.4 วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา 5 4 3 2 1 

1 วิธีการพัฒนาครูศิลปะที่สร้างขึ้น ควรเป็นการน าวิธีการสอนศิลปะใน
รูปแบบต่างๆที่ใช้กับผู้เรียน มาใช้ในการพัฒนาครูอย่างผสมผสาน เพื่อ
เป็นการฝึกหัดจากสภาพการปฏิบัติจริง 

     

2 วิธีการพัฒนาที่ใช้ ควรเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ โดย
บูรณาการภาคทฤษฎีและทักษะศิลปะ 

     

3 วิธีการสอนภาคทฤษฎีศิลปะ ควรจัดในรูปแบบการบรรยายใน
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะควบคู่กับการศึกษานอกสถานที่ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ เป็นต้น 

     

4 วิธีการสอนทักษะทางศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริง 
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย แปลกใหม่และทันสมัย 

     

5 วิธีการสอนทักษะการประเมินคุณค่าของงานศิลปะ อยู่ในรูปแบบของ
การน าครูศิลปะเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ หรือ หอศิลป์ เป็นต้น 

     

6 วิธีการสอนทักษะการประเมินคุณค่าของงานศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบ
ของการฝึกอภิปราย การวิจารณ์งานศิลปะที่ตนเองและเพ่ือนครูได้
สร้างข้ึน 

     

7 วิธีการสอนทักษะการประเมินคุณค่าของงานศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบ
ของการน าความรู้ภาคทฤษฎีศิลปะมาประกอบการวิจารณ์งานศิลปะ 

     

8 วิธีการพัฒนาความสามารถทางการสอนศิลปะที่ใช้ ควรเป็นการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยการฝึก
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 

     

9 วิธีการพัฒนาความสามารถการสอนที่ใช้ ควรเป็นการชี้แนะและการ
เป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ด้วยการเรียนรู้และติดตามผล 
รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียน
ระหว่าง เพ่ือนครู วิทยากร และศึกษานิเทศก์  
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10 วิธีการฝึกการจดจ าเทคนิคและวิธีการทางศิลปะของครู ควรอยู่ใน
รูปแบบของการจดบันทึกเทคนิควิธีการรวมถึงขั้นตอนไว้ด้านหลัง
ชิ้นงาน เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการสอนของตนเอง 

     

11 วิธีการสอนทักษะการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา ควรให้ครูศิลปะ
ได้ก าหนดหัวข้อที่ตนเองสนใจ และสร้างวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
หัวข้อนั้น แล้วน าไปใช้จริงกับผู้เรียน 

     

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ด้านวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... .................................................................
............................................ 

ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

     1.5 การเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา 5 4 3 2 1 

1 สื่อประกอบการพัฒนา ควรเป็นผลงานศิลปะจริงเป็นหลัก เพ่ือสร้าง
ความสนใจและตระหนักถึงการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม 

     

2 สื่อประกอบการพัฒนา ควรประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ส่วนประกอบ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้แก่ครูศิลปะ 

     

3 สื่อประกอบการพัฒนา ควรน านวัตกรรมต้นแบบทางการสอน
ศิลปศึกษาในเวทีระดับชาติมาเผยแพร่ในการพัฒนา 

     

4 สื่อประกอบการพัฒนา ควรใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศิลปะ เช่น บล็อก เว็บไซด์ เฟสบุค เป็นต้น เช้ามาช่วยเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

     

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ด้านการเลือกใช้สื่อประกอบการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................
............................................  
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ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

    1.6 การเลือกสถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา 5 4 3 2 1 

1 สถานที่ส าหรับใช้พัฒนาความรู้ภาคทฤษฎีศิลปะและทักษะศิลปะ ควร
อยู่ในห้องประชุมเป็นหลัก  

     

2 สถานที่ส าหรับใช้พัฒนาทักษะการสอนศิลปะ ควรใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการฝึก 

     

3 สถานที่ส าหรับใช้พัฒนาทักษะการตัดสินคุณค่าทางศิลปะ ควรอยู่ใน
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลป์  

     

4 สถานที่ส าหรับใช้พัฒนา ควรเป็นสถานที่ท่ีมีคอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต  

     

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ด้านการเลือกสถานที่ท่ีใช้ในการพัฒนา
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................
............................................ 

ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

    1.7 การเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา 5 4 3 2 1 

1 ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษามาเป็น
วิทยากร เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูต้นแบบ เป็นต้น  

     

2 ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีศิลปะ หรือนักวิชาการอิสระ มา
เป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง 

     

3 ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะปฏิบัติ เช่น ศิลปิน นักออกแบบ 
มาเป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง 

     

4 ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มา
เป็นวิทยากรอย่างน้อย 1 ครั้ง 
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โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ด้านการเลือกวิทยากรผู้ให้การพัฒนา
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... .................................................................................................
............................................ 

ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

2. ด้านการด าเนินการพัฒนา 5 4 3 2 1 

1 การละลายพฤติกรรมในช่วงต้น โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะเข้ามาช่วย 
เพ่ือประเมินพ้ืนฐานทางศิลปะของครู 

     

2 วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาครูศิลปศึกษา เพ่ือท าความ
เข้าใจร่วมกันในการพัฒนาทุกครั้ง 

     

3 วิทยากรบรรยายพร้อมกับสาธิตการปฏิบัติงานศิลปะ ภายใต้บทเรียน
ที่สร้างขึ้นจากความสนใจของครูศิลปะ 

     

4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ครูศิลปะลงมือปฏิบัติพร้อมกับการชี้แนะในทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 

     

5 วิทยากรสอดแทรกทักษะการตัดสินคุณค่าและวิจารณ์งานศิลปะ โดย
เปิดโอกาสให้ครูได้ฝึกอภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ผลงานศิลปะของ
ตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น 

     

6 วิทยากรคอยกระตุ้นความสนใจของครูศิลปะให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
ด้วยสื่อมัลติมีเดีย สิ่งจูงใจ หรือกิจกรรมสันทนาการเป็นระยะ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย 
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ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

2. ด้านการด าเนินการพัฒนา 5 4 3 2 1 

7 วิทยากรสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อการสอนทางศิลปะ
จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นของตน 

     

8 วิทยากรสอดแทรกกระบวนการเลือกใช้และการสร้างสื่อการสอนทาง
ศิลปะจากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา 

     

9 วิทยากรสอดแทรกการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่น่าสนใจแก่ครู 
เพ่ือการน าไปใช้จริงในชั้นเรียน 

     

10 วิทยากรฝึกให้ครูศิลปะรู้จักสร้างวิธีการประเมินผลการสอนศิลปศึกษา
ที่ถูกวิธี จากความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะที่ได้ 

     

11 วิทยากรเปิดโอกาสให้ครูศิลปะฝึกการประเมินผลการสอนศิลปศึกษา 
ด้วยการประเมินผลตามสภาพจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ผ่านผลงาน
ศิลปะ 

     

12 วิทยากรเปิดโอกาสให้ครูศิลปะฝึกวิพากษ์วิจารณ์ผลงานศิลปะ โดย
การจับคู่ร่วมคิดฝึกการตัดสินคุณค่าที่อยู่ในงานศิลปะของเพ่ือนครู 

     

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ด้านการด าเนนิการพัฒนา
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................ 

ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

3. ด้านระยะเวลาและการติดตามผลการพัฒนา 5 4 3 2 1 

     3.1 การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา      
1 ควรมีการก าหนดระยะเวลาการพัฒนาที่เหมาะสม ท าให้ครูได้ฝึกฝน

และเรียนรู้เทคนิควิธีการทางศิลปะใหม่ๆที่อยู่ในกระแส 

     

2 ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาความสามารถทางการสอน      
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ศิลปศึกษา ควรเป็น 1 สัปดาห์ขึ้นไป ในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้ครูได้
ฝึกฝนทักษะทางศิลปะอย่างเต็มที่ และเห็นแนวทางของการน าไปใช้
จริงในชั้นเรียน 

3 ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาความสามารถทางการสอน
ศิลปศึกษา ควรเป็น 1 ภาคการศึกษา ในช่วงเวลาราชการ เพ่ือให้ครูได้
ฝึกฝนทักษะทางศิลปะอย่างเต็มที่ และเห็นแนวทางของการน าไปใช้
จริงในชั้นเรียน 

     

 

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ด้านการก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

ข้
อ
ที ่

ค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

    3.2 การติดตามผลการพัฒนา 5 4 3 2 1 

1 การประเมินผลการพัฒนาครูศิลปะ ควรอยู่ในรูปแบบของการประกวด
ผลงานและการน าเสนอผลงานศิลปะของครู 

     

2 การประเมินผลการพัฒนาครูศิลปะ ควรเป็นรูปแบบการนิเทศติดตาม
ผลจากครูและเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน หรือครูต่างสถาบัน จากการ
สะท้อนความคิดเห็นแบบกัลยาณมิตร 

     

3 การประเมินผลการพัฒนาครูศิลปะ ควรเป็นรูปแบบการติดตามผล
จากหน่วยงานหรือวิทยากร ผ่านการสะท้อนความคิด 

     

4 การประเมินผลการพัฒนาฯ ผู้ประเมินต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างตรงไปตรงมา ร่วมกับเพ่ือนครูและวิทยากร 

     

5 การประเมินผลการพัฒนาฯ ควรเป็นการประเมินตามสภาพจริง โดย
การวัดจากผลงานศิลปะของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

     

6 การประเมินผลการพัฒนาฯ ควรเป็นรูปแบบการถอดบทเรียนที่ได้จาก
ครูศิลปะแต่ละคน ออกมาในรูปแบบงานวิจัยหรือนวัตกรรม  
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7 การประเมินผลการพัฒนาฯ ควรเป็นการประเมินผลร่วมกัน เพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพศิลปศึกษา  

     

โปรดระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ด้านการติดตามผลการพัฒนา
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... .......................................................................................
............................................ 
 
 

 
 
  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในการตอบ
แบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก พ 
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอเก็บข้อมูลกับครูศิลปศึกษา 
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ภาคผนวก ฝ 
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสามารถ

ทางการสอนศิลปศึกษา 
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ประวัติผู้เขียนวิทยา นิพนธ์ 
 

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล  นายพิภัช ญาติสมบูรณ์ 

โทรศัพท์  0929244479 

ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ  

ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาโท ก าลังศึกษาในสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี  และ
นาฏศิลป์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 

 เมื่อกระผมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผมได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์และ
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือในค่ายอบรมและพัฒนาวิชาชีพครูอยู่หลายแห่ง เช่น ค่ายพัฒนา ครู
ศิลปศึกษา ของส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา , ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศ ทางศิลปศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ ค่ายพัฒนาครูศิลปศึกษา ที่จัดโดยบริษัท 
เฟเบอร์คาสเทล จ ากัด จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมได้ทราบและเห็นถึงสภาพความเป็นจริงของ
การพัฒนาครูศิลปศึกษา พร้อมทั้งปัญหาของการจัดการเรียนการสอน  ผมจึงเลือกที่จะศึกษาใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพส าหรับกลุ่มคนวิชาเฉพาะ เพ่ือเป็น การช่วยเหลือ หรือเป็น
แนวทางส าหรับผู้ที่สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาครูศิลปศึกษาต่อไป 
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