
 

การพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

นางสาวกรวรรณ ทับทิมดี 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2558 

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 



 

 

DEVELOPMENT OF ART COMPOSITION TEACHING ACTIVITIES BY USING  
CULTURAL DIMENSIONS FOR AN UNDERGRADUATE ART EDUCATION CURRICULUM 

 

Miss Korrawan Tabtimdee 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Education Program in Art Education 

Department of Art Music and Dance Education 
Faculty of Education 

Chulalongkorn University 
Academic Year 2015 

Copyright of Chulalongkorn University 

 

 



 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดย
ใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

โดย นางสาวกรวรรณ ทับทิมดี 
สาขาวิชา ศิลปศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ 
  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชลาภิรมย์) 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์) 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ) 

 กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 

(อาจารย์ เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ) 

 

 



 ง 

 

 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

กรวรรณ ทับทิมดี : การพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี (DEVELOPMENT OF ART 
COMPOSITION TEACHING ACTIVITIES BY USING CULTURAL DIMENSIONS FOR 
AN UNDERGRADUATE ART EDUCATION CURRICULUM) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก: ผศ. ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ {, 200 หน้า. 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเนื้อหารายวิชาและแนวทางการจัดกิจกรรมการสอน
การจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 2) เพ่ือพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดย
ใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบผสม โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทั้งหมด 44 คน ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบศิลป์ระดับปริญญาตรี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม นักศึกษาศิลปศึกษาระดับปริญญา
ตรีใน 4 ภาคของประเทศไทย ผลงานศิลปะของศิลปิน 4 ภาค รวม 36 ผลงาน โดยทําการสัมภาษณ์ 
สอบถาม วิเคราะห์ผลงาน ใช้เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่าควรเพ่ิมกิจกรรมการจัดองค์ประกอบศิลป์มิติทางวัฒนธรรมในลงในวิชา
องค์ประกอบศิลป์เพราะจะทําให้ผู้เรียนรู้คุณค่าและเห็นข้อแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละภาคเพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ โดยกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ควรประกอบไปด้วย
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้ 1) ด้านจุดประสงค์ คือ กําหนดให้มีเนื้อหาเก่ียวกับที่มาและความสําคัญ
ของวัฒนธรรมและให้ศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละภาคแล้วนํามาสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ของแต่
ละภาคได้ 2) ด้านเนื้อหารายวิชา ภาคเหนือควรศึกษาเกี่ยวกับวัดและลวดลายทางสถาปัตยกรรม
ล้านนา ภาคกลางควรศึกษาเก่ียวกับจิตรกรรมประเพณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรศึกษาจิตรกรรม
ฝาผนัง(ฮูบแต้ม)และวิถีชีวิตท้องถิ่น ประเพณี 12 เดือน ภาคใต้ควรศึกษาเรือกอแระ ลวดลายอิสลาม 
3) ด้านการจัดกิจกรรมการการสอนควรเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และมีการทัศน
ศึกษาเพ่ือให้ได้ประสบการณ์ตรง 4) ด้านสื่อการเรียนการสอนควรมีสื่อที่มีความทันสมัยใช้ประกอบ
กับสื่อของจริง 5) ด้านการวัดและประเมินผล คือ วัดประเมินผลจากความสมบูรณ์ลงตัวของ
องค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่ากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมควรนําไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนจริงเพ่ือให้
กิจกรรมการสอนนี้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

# # 5783383027 : MAJOR ART EDUCATION 
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ACTIVITIES 

KORRAWAN TABTIMDEE: DEVELOPMENT OF ART COMPOSITION TEACHING ACTIVITIES BY USING 
CULTURAL DIMENSIONS FOR AN UNDERGRADUATE ART EDUCATION CURRICULUM. ADVISOR: 
ASST. PROF. APICHART PHOLPRASERT, Ph.D. {, 200 pp. 

The purposes of this research were 1) to study course details and teaching activity guidelines 
and 2) to develop art composition teaching activities by applying cultural dimension for the 
undergraduate art education course. This research was a combined qualitative and quantitative research. 
The purposive sample consisted of 44 persons including instructors of art composition in undergraduate 
level, cultural experts or artists whose unique cultural works were well acclaimed, art education 
undergraduate students from four regions of Thailand and artwork of regional artists, 36 works .The 
research tools comprised interviews, questionnaires and analysis for art work. The obtaned data analysis 
was presented in tables together with essays. 

The findings on opinions analysis indicated that the cultural dimension should be added in 
the art composition course since the learners will have opportunity to learn the great values of Thai 
culture, understand the differences among cultures and can apply them for their own culture. Moreover, 
the art composition course should contained both theories and practices as follows: 1) objectives: 
contents on history and significance of culture of each region, study of regional culture, and application 
of studied culture for creating unique art works of each region; 2) course details: northern region: study 
on temples and Lanna style architecture; central region: study on basketwork or agriculture equipment; 
northeastern region: study on mural arts of temples Local traditions and tradition 12 months; and 
southern region: Korlae boats and Islam patterns; 3) instruction management: the learners should have 
opportunity to learn with experts to exchange knowledge and demonstrate their works. Also, filed trips 
should be organized so the learners can learn from experiences; 4) instruction media: digital online 
media should be balanced with real works; 5) test and evaluation: test and evaluation of the integrity of 
art composition and ability of presenting cultural dimension. It was suggested is of this research showed 
that the activity of teaching the art of using the cultural dimension should be brought to trial in the 
event of actual teaching to teaching this benefit. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตาหยิบยื่นโอกาสอันดี ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับปริญญาโท อีกทั้งกรุณาให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ
และปรบัปรุงแก้ไขมาโดยตลอด จนเกิดเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ใน
ความอนุเคราะห์นี้   

ผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมโภชน์ ทองแดง ที่กรุณาให้คําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่วิทยานิพนธ์ในตอนต้น รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณรัตน์ พิชญ
ไพบูลย์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์นี้ และอาจารย์เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ ที่
กรุณาให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์เป็นอย่างมาก 
ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้
ความเมตตา โอกาส คําปรึกษา คําแนะนํา และสนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้เสมอมา 

ผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัวทับทิมดี บิดา มารดาและพ่ีสาว ที่ให้การสนับสนุนทั้งด้าน
ทุนทรัพย์และกําลังใจในยามที่เหนื่อยล้าและท้อถอย นางสาววาสินี สุขแล้ว เพ่ือนที่อยู่เคียงข้าง
ร่วมทุกข์และสุข นางสาวปิยะทิพย์ สุริยันต์ เพ่ือนที่คอยผลักดันและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ 
ด้าน นายศิระพงษ์ ดิลกธราดล และนางสาวอติญา วงศ์วาท พี่ท่ีคอยอยู่ให้กําลังใจมาตลอด รวมถึง
เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ ครุศิลป์ รุ่นที่ 30 ในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนที่มีน้ําใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้
คําแนะนํา ตลอดจนเพ่ือน ๆ สมัยมัธยมที่คอยให้กําลังใจ และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของผู้วิจัยเป็น
อย่างดี 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่มีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทั้ง
ช่วยติดต่อประสานงาน ให้กําลังใจ คําแนะนํา ข้อคิด และสร้างความสุขให้กับผู้วิจัย ตลอดจนคุณ
พระศรีรัตนตรัยที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้วิจัยมีสติสัมปชัญญะ ความมานะ อุตสาหะ จนสามารถ
ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

 ศิลปศึกษาเป็นวิชาที่มีความสําคัญที่สามารถพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ การเรียนศิลปะนั้นจะบรรลุเปูาหมายได้จะต้องมี
องค์ความรู้ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ การเรียนศิลปะนั้น จําเป็นจะต้องมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์
กล่าวคือ  องค์ประกอบศิลป์ เป็นพื้นฐานของนักศึกษาศิลปะตั้งแต่เริ่มต้นบทเรียนของการสร้างสรรค์ 
และเป็นแกนหลักที่ช่วยสร้างสํานึกในการสร้างสรรค์ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2557) เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญ
ยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และองค์ประกอบศิลป์เป็นการนําส่วนประกอบที่จําเป็นในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ  มารวมเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะลงตัว   
เทียนชัย  ตั้งพรประเสริฐ (2549) ได้อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ไว้ว่า 
องค์ประกอบศิลป์เป็นวิชาที่มีความสําคัญมาก สําหรับผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ถ้าขาดความรู้ในวิชานี้
แล้ว ผลงานที่สร้างขึ้นก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ องค์ประกอบศิลป์จึงมีบทบาทสําคัญและนํามาใช้
กับผลงานทัศนศิลป์ทุกสาขา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ศิลปะประยุกต์และการออกแบบสาขาต่างๆ ล้วนมีความจําเป็นต้องนําหลักขององค์ประกอบศิลป์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์ความงามเสมอ   

 จากความสําคัญดังกล่าว การเรียนศิลปะจึงมีความจําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักขององค์ประกอบศิลป์ เพ่ือสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนตามการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความสําคัญกับการเรียนศิลปะ โดยระบุไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้ความสําคัญกับการ
เรียนศิลปะ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์  ตามมาตรฐาน 1.1 คือ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด
ต่องานศิลปะ อย่างอิสระ  ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และ มาตรฐาน 1.2 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย จะเห็นได้ว่าการวางรากฐานของการเรียนศิลปะ 
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์มีการวางรากฐานตั้งแต่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการ
วางพ้ืนฐานที่สําคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ต่อไปในอนาคต ในระดับปริญญาตรี  
การเรียนองค์ประกอบศิลป์สําหรับนักศึกษาศิลปะ เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง จากการศึกษาค้นคว้าจะ
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เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะจะมีการเรียนพ้ืนฐานของการจัด
องค์ประกอบศิลป์เช่น  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนักศึกษาศิลปะที่จําเป็นจะต้องเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบศิลป์แล้ว นักศึกษาศิลปศึกษาก็มีความจําเป็นจะต้องได้เรียนรายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ด้วย กล่าวคือ นอกจากนักศึกษาศิลปศึกษาจะต้องมีความรู้ศาสตร์ทางด้านการสอนแล้วนั้น 
จะต้องมีความรู้ลึกรู้จริงในสาขาท่ีตนศึกษา ซึ่งจากความสําคัญของการเรียนองค์ประกอบศิลป์นั้น 
นักศึกษาศิลปะจะต้องเข้าใจองค์ประกอบศิลป์  โดยหลักสูตรศิลปศึกษาเป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิต
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและ
นักวิชาการท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม โดยมีความรู้ลึกและรู้กว้างในศาสตร์ทางด้านศิลปะและศาสตร์
ทางด้านการศึกษา(สาขาวิชาศิลปศึกษา, 2552)  
 สภาพการสอนในปัจจุบันองค์ประกอบศิลป์มีลักษณะที่เน้นการประกอบกันของทัศนธาตุ 
ความสัมพันธ์ของการสร้างรูปร่างรูปทรงที่เป็นรูปทรงพ้ืนฐานเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
ไม่ให้ความสําคัญกับความแตกต่างของวัฒนธรรมความคิดของแต่ละภูมิภาคเท่าท่ีควร ทั้งๆท่ีศิลปะ
เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ศิลปะมีวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ(วิรุณ  ตั้งพรเจริญ, 
2552) และศิลปะเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม ที่เป็นลักษณะประจําชาติ ได้ชัดเจนที่สุด 
(วิทย์ พิณคันเงิน, 2547)  น.ณ ปากน้ํา (2550)กล่าวไว้ว่า การที่เราศึกษาศิลปะตามแบบแผนสากล
นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราศึกษาแบบแผนของศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยนั้น จะเป็นผลดีอย่างมาก 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในแต่ละภูมิภาคของประเทศก็มี
ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาจากความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว 
เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการใส่ใจ ถึงแม้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ระบุไว้ในมาตราฐาน ศ 1.2 เกี่ยวกับการเรียนรู้
เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ของชาติไว้ ซึ่งไม่ได้เน้นไปที่การลงลึกถึงรูปแบบ
ทางทัศนศิลป์ รูปแบบของศิลปะการใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานศิลปกรรมในแต่ละภูมิภาค จึงเห็นว่า 
วิชา องค์ประกอบศิลป์ ที่เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญยิ่งต่อการเรียนศิลปะ จําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา
รายวิชา ให้เป็นวิชาองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา เพราะ 
หลักสูตรศิลปศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผลิตครูออกไปทั่วประเทศ ครูศิลปะทุกคนจําเป็นจะต้องรู้และ
เข้าใจศิลปะ และ องค์ประกอบศิลป์ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนในท้องถิ่นนั้นๆ 
รวมถึงเพ่ือเผยแพร่และอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2556) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
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รูปแบบการสอน ไว้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญ ซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎี หลักการ
แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการเรียนการสอน 
รวมทั้งวิธีการและเทคนิคการสอนต่างๆที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี 
หลักการหรือ แนวคิดที่ยึดถือรูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะรูปแบบนั้น  
 จากความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ที่จําเป็นต่อการเรียนศิลปะในทุกสาขาวิชาแล้ว 
วัฒนธรรมของไทยก็จําเป็นสําหรับคนไทยที่ควรค่าแก่การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ประเทศไทยในแต่ละ
ภูมิภาคร่ํารวยทางวัฒนธรรม ดังนั้น สถาบันทางการศึกษาจึงควรนําความสําคัญนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอน สําหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศึกษา โดยผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะการพัฒนา
กิจกรรมการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่แสดงถึงอัตตลักลักษณ์ของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคหลักการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ โครงสร้างเก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ศึกษาจากงานจิตรกรรม  เครื่องแต่งกาย ของ
คนในภาคเหนือที่มีความโดดเด่นจากการใช้เส้นที่อ่อนช้อย ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและอุปนิสัยของคนใน
ภูมิภาคนี้ ภาคกลาง เป็นภาคที่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมเพราะมีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดมีผู้คนอาศัยมากที่สุด 
งานศิลปะจึงมีความหลากหลายและมีความเป็นสากลมากที่สุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาจาก
จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ ประเพณีท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของคนใน
ภูมิภาค และ ภาคใต้ ศึกษาจากการแต่งกาย ศิลปะการแสดง และ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีการใช้สีสันและเส้นที่แสดงเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน และบ่งบอกถึงความเป็น
วัฒนธรรมภาคใต้ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์แล้วนําโครงสร้าง
ทางองค์ประกอบศิลป์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาจัดเป็นกิจกรรมเพ่ือมาบรรจุลงใน
รายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้รายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์สามารถเป็นรายวิชาที่ผลิตนักศึกษาศิลปศึกษาที่สามารถนําองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้
ประกอบวิชาชีพได้อย่างเป็นผู้รู้ลึกและรู้จริง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดองค์ประกอบศิลป์ใน
มิติทางวัฒนธรรมไปสู่นักเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผู้วิจัยหวังว่านิสิตนักศึกษาศิลปศึกษาที่ได้ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมนี้ จะสามารถเข้าใจความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้มิติ
วัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
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โดยการสัมภาษณ์ และสอบถาม อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ในหลักสูตร
ศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย สัมภาษณ์ สอบถาม ผู้ที่
สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และ นักศึกษา
ศิลปะระดับปิญญาตรี ใน4ภูมิภาคของประเทศไทย รวมไปถึงการศึกษาแบบเรียน เอกสาร งานวิจัย
ทางศิลปะที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จากงานศิลปะของศิลปินทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย 
และวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ด้านความสัมพันธ์และด้านหลักการขององค์ประกอบ
ศิลป์กับงานศิลปกรรมในมิติวัฒธรรม เพ่ือการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับ
หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 2. เพ่ือศึกษาเนื้อหารายวิชาและแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทําการวิเคราะห์
วิธีการในการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยการสัมภาษณ์และสอบถาม อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ศิลปศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในแต่ละ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นการเรียนการ
สอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
สัมภาษณ์ สอบถาม นักศึกษาศิลปศึกษาในแต่ละ4ภูมิภาคของประเทศไทย เกี่ยวกับข้อคิดเห็นการ
จัดการเรียนการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานทีม่ีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลงานที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมนั้น โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม เกี่ยวกับข้อคิดเห็นการเรียนการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี และผลงานศิลปะของศิลปินที่มี
ความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และจากการศึกษาแบบเรียน 
เอกสาร งานวิจัยทางศิลปะที่เกี่ยวข้อง 
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ค าจ ากัดความในการวิจัย 

องค์ประกอบศิลป์  หมายถึง การนําส่วนประกอบที่จําเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะและ
การออกแบบมารวมเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะลงตัวและเกิดเป็นผลงานขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้
องค์ประกอบทุกชนิดหรือบางชนิดมาใช้ในการทํางานก็ได้ 
 กิจกรรมการสอน  คือส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เมื่อทําแล้วผู้เรียนเกิดพฤติกรรมแห่งการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้มีความรู้สึกไวต่อปัญหาต่างๆและต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์รอบตัวอย่างลึกซึ้ง โดยขึ้นตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร โดยกิจกรรมในที่นี้
คือการเรียนเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
 หลักสูตรศิลปศึกษา  เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นผู้นําใน
การสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและนักวิชาการท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม โดยมีความ 
รู้ลึกและรู้กว้างในศาสตร์ทางด้านศิลปะและศาสตร์ทางด้านการศึกษา สามารถนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินในระดับที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
ตลอดจนมีความสามารถในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 มิติวัฒนธรรม  เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความเป็นชาตินั้นๆ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงความมีอารยะของชนชาตินั้นๆ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยากจะแยกออกจากกัน และยัง
แสดงให้เห็นความรู้สึกนึกคิดและวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมในแต่ละช่วงเวลา มิติวัฒนธรรมที่ใช้ในการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ในงานวิจัยนี้ เป็นการนําวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  ที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณะเฉพาะแล้วนํามาใช้ในการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. เนื้อหารายวิชาและแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรมนี้จะสามารถทําให้นักศึกษาศิลปศึกษามีความรู้ทางด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์ ที่มี
เนื้อหาครอบคลุมสําหรับนําไปสอนได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 2. กิจกรรมที่บรรจุลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์จะสามารถทําให้นิสิตนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศึกษาเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย 
 3. กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้น จะเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์และตระหนักถึงความงดงามของวัฒนธรรม และสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
มีเอกลักษณ์ของไทย 
 4. กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมจะสามารถทําให้ผู้เรียน
เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและทําให้พัฒนาผลงานของตนเอง เกิดเป็นแรง
บันดาลใจในการทํางานศิลปะในรูปแบบใหม่ๆ 
 5. กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี จะเป็นกิจกรรมที่สามารถทําให้บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนี้ ได้นําความรู้ที่
ได้จากการเรียนในกิจกรรมการสอนดังกล่าวไปใช้สอนนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ทั่ว
ประเทศ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 1. กิจกรรมการสอน 
 2.ระดับอุดมศึกษา 
  2.1 ผู้เรียนในระดับอุมศึกษา 
  2.2 นักศึกษาศิลปศึกษา 
  2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี 
  2.4 วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
 3. รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ 
  3.1 หลักสูตรศิลปศึกษา 
  3.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 
 4. องค์ประกอบศิลป์ 
 5. วัฒนธรรม 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. กิจกรรมการสอน 

กิจกรรมการสอน คือ การดําเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ถูกกําหนด
เป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่ การจัดทําตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การแบ่งกลุ่มนักเรียน 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียน การสอน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีการวัดผลประเมินผล(บํารุง 
กลัดเจริญ, 2527) โดยกิจกรรมการสอนศิลปะนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้วัสดุ อุปกรณ์ รู้วิธีการ
ทํางาน กระบวนการทํางานศิลปะ รวมถึงยังสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าทางด้านต่างๆ เช่น ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านจินตนาการ และการแสดงออก เป็นต้น 
 รายวิชา คือ หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาค
การศึกษามีทั้งท่ีบังคับและให้เลือก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ดังนั้น รายวิชาจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่สมควรจะมีการพัฒนารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่เสมอ  
  ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2524)กล่าวว่า การพัฒนาในรายวิชา คือ กิจกรรมการคิดและท าของ
ผู้สอน ก่อนที่จะลงมือสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 2. การคัดเนื้อหารายวิชา 
 3. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. การประเมินผล 
 
 ดังนั้น การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนจะต้องประกอบไปด้วย การกําหนดจุดประสงค์ 
เนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน และการประเมินผล และจะต้องครอบคลุม
เนื้อหาสาระที่หลากหลายและครบถ้วน ซึ่งผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมกากรสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา โดยต้องการที่จะพัฒนาให้มีมิติทางวัฒนธรรม สําหรับ
นักศึกษาศิลปศึกษา ในหลักสูตรศิลปศึกษา เพ่ือให้มีองค์ความรู้ที่ครบสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  
 1.1 จุดประสงค์ของกิจกรรมการสอน 
  ได้อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของจุดประสงค์ของการสอนไว้ว่า การดําเนินงานใดใดก็ตาม
จําเป็นต้องมีทิศทางและเปูาหมายของการทํางาน  การสอนก็เช่นเดียวกันจําเป็นต้องมีจุดประสงค์เป็น
เครื่องกําหนดทิศทางในการสอน ว่าจะสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลในสิ่งใดบ้าง จุดประสงค์การสอนจึงเป็น
องค์ประกอบสําคัญอันดับแรกของแนวทางการกําหนดองค์ประกอบอื่นๆ ของการสอนต่อไป ดังนั้นผู้
เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของจุดประสงค์การสอนและมี
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ทักษะในการเขียนจุดประสงค์การสอนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดเจตคติและเกิดทักษะตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ได้ 
 จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537) ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 
 ไปพร้อมกัน  
  1.1.2  เพ่ือสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนทุกคนซึ่งแต่ละคน
 มีความแตกต่างกัน  
  1.1.3 เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน   
 ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน  
  1.1.4 เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรให้ผู้เรียนได้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาและ
 เกิดทักษะกระบวนการ  
  1.1.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียน ผู้สอนจึงควร
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 
 1.2 องค์ประกอบของการสอน 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537) กล่าวไว้ว่า การสอนมีหลายความหมาย แต่เปูาหมายปลายทางของ
การสอน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่ง
องค์ประกอบของการสอน ได้แก่ 
  1.2.1 ครู ผู้สอน เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการสอน บุคลิกภาพและ
ความสามารถของผู้สอน จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งรู้จัก
เลือกปรับปรุง เทคนิคและวิธีสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนโดยไม่ใช่สอบแบบเดียว ควรมีการ
ดัดแปลง และเลือกใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ 
  1.2.2 นักเรียน หรือ ผู้เรียน เป็นองค์ประกอบที่สําคัญเท่ากับผู้สอนเนื่องจาก
ความสําเร็จในการศึกษาของผู้เรียน เป็นเปูาหมายสําคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นผู้สอนจึง
ต้องทําหน้าที่แนะแนวและจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน คือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่
กําหนดได้โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้ารู้จักใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง
มากกว่าที่จะฟังคําบรรยายจากผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ จะพยายามจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด 
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  1.2.3 สิ่งที่สอน ได้แก่ เนื้อหาวิชาต่างๆซึ่งครูจะต้องจัดเนื้อหาวิชาให้มีความสัมพันธ์
กัน มีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยระดับชั้นรวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมของการเรียนการสอน  
 
 1.3 ลําดับการจัดการสอน 
 สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) ได้ลําดับการจัดการสอนโดยทั่วไปไว้ โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1.3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปจะเริ่มต้นที่การกําหนดจุดประสงค์ของครู
เสียก่อน การกําหนดของครูจะต้องกําหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกําหนดเป็นจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมเพราะจะทําให้สามารถประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ได้โดยง่าย การกําหนด
จุดประสงค์ที่ชัดเจนเท่ากับกําหนดทิศทางเปูาหมายที่จะไปถึงอย่างแจ่มชัดทําให้ไม่เกิดความสับสนแก่
ครูและนักเรียน 
  1.3.2 การทดสอบก่อนสอน ครูควรตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเสียก่อนที่จะ
ได้ทราบว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังช่วยให้คนรู้จักกลุ่มนักเรียนให้เข้า
กลุ่มต่างระดับความรู้และความสามารถของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
  1.3.3 วิธีดําเนินการสอน ครูผู้สอนจะต้องกําหนดกิจกรรมต่างๆดเพ่ือช่วยให้นักเรียน
ได้บรรลุเปูาหมายตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ได้ในการดําเนินการสอนควรจะมีกิจกรรมที่เป็นสิ่งเร้าใจ
เพ่ือให้ผู้เรียนผ่อนคลายและสนุกสนานกับการสอน 
  1.3.4 การประเมินผล ครูผู้สอนจะต้องทําการประเมินประสิทธิภาพในการสอบ
ตนเองโดยถือเอานักเรียนส่วนมากเป็นเกณฑ์ว่าสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากน้อย
เพียงใดดเพ่ือนําไปพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
  1.3.5 ข้อมูลย้อนกลับดจากการประเมินผลแล้วดสิ่งที่ได้จากการประมวลผลนั้นจะ
นําไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับดเพ่ือนําไปสู่การปรับการเรียนการสอนทุกขั้นตอนตั้งแต่การกําหนด
จุดประสงค์ การทดสอบก่อนสอน ส่วนที่เป็นข้อมูลย้อนกลับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนําผล
จากการประเมินผล ไปพิจารณาปรับปรุงทุกส่วนในรูปแบบการเรียนการสอนที่บกพร่องให้ดีขึ้น  
 
 1.4 วิธีการสอนศิลปะ 
 การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษามุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุเปูาหมายของหลักสูตรได้พัฒนา
ตนเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์มีชีวิตที่เป็นสุขในสังคมโดยได้เสนอแนะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทางศิลปศึกษาตามความเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางแก่
ครูผู้สอน  
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 วุฒิ  วัฒนสิน (2541) ได้จําแนกวิธีการสอนไว้ ดังนี้ 
  1.4.1 วิธีสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนโดยครูเป็นผู้ชี้แนะการทํางานเป็นลําดับขั้น
ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
  1.4.2 วิธีสอนโดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยตนเอง โดยให้ครูเป็นเพียงผู้เสนอแนะ
กระตุ้นเร้าให้กําลังใจ 
  1.4.3 วิธีสอนแบบสาธิต ครูมีหน้าที่เป็นผู้แสดงวิธีการทํากิจกรรมโดยจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และแสดงวิธีทําตามลําดับขั้น 
  1.4.4 วิธีสอนแบ่งกลุ่มอภิปราย โดยครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มไป
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงตามหัวข้อปัญหาที่ครูตั้งข้ึนแล้วให้แต่ละกลุ่มนําผลการค้นคว้ามาอภิปรายเพื่อหา
ข้อสรุป 
  1.4.5 วิธีสอนแบบวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะ วิธีการสอนแบบนี้เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถนําความรู้หลักการทางศิลปะไปใช้วิเคราะห์ผลงานของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
  1.4.6 วิธีสอนแบบปฏิบัติ โดยครูจะให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์ตรงในการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  1.4.7 วิธีสอนแบบเอกัตศึกษา โดยครูศิลปะจะกําหนดให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาในหัวข้อ
ใดหัวข้อหนึ่งที่นักเรียนสนใจเมื่อศึกษาแล้วให้กลับมารายงานต่อครูเป็นครั้งคราวและจะมีรายงาน
เขียนเป็นทรัพย์สมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษา 
  1.4.8 วิธีสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนโดยเอาความรู้หลายเรื่องมา
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหรือการสอนเพื่อให้ความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียนให้
เกิดประโยชน์หลายอย่าง 
  1.4.9 วิธีสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่
สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือด้านการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 
  1.4.10 วิธีสอนโดยพาไปศึกษานอกสถานที่ เป็นวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ตรงทําให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย ตื่นเต้น สนใจกับประสบการณ์ใหม่ 

  อําไพ ตีรณสาร (2536) ได้กล่าวถึง การสอนศิลปะปฏิบัติ (Studio Art Teaching 

Approaches) ไว้ ดังนี้  

  1.4.11 การสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Art Approached Experimentally) 

  ลักษณะการสอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น การสํารวจ 
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การแสวงหาความเป็นไปได้ต่างๆ โดยใช้การทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง และกระบวนการคิด

แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งผลจากการสอนแนวนี้ผู้เรียนจะพัฒนาทั้งด้านทักษะ และความเข้าใจได้มากกว่า

การสอนแบบเน้นการกําหนดผลสําเร็จของการสอนแน่นอนไว้ล่วงหน้า 

  1.4.12 การสอนแบบมีศิลปินเป็นแบบอย่าง (The Artist as Model) 

  เป็นการสอนที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนให้ใกล้กับการทํางาน

ศิลปะกล่าวคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสและได้เรียนรู้ชีวิต และกระบวนการทํางานในอาชีพ

ทางศิลปะจากศิลปินจริงๆ การเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการสอนในแนวนี้นั้น นักเรียนจะได้สัมผัส

ประสบการณ์ตรง การทําความรู้จักศิลปินจริงๆ การสังเกตการทํางานศิลปะ การสนทนาหาความรู้ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประยุกต์วิธีการของศิลปินมาใช้ในการทํางานของตน การขอคําแนะนํา 

การวิเคราะห์งานของตน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  

 

 1.5 ประมวลรายวิชา 

 ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) คือ โครงสร้างของรายวิชาแต่ละวิชาที่ประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

  1.5.1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของรายวิชา ได้แก่ ชื่อรายวิชา รหัส จํานวนหนว่ยกิต  

 ปีการศึกษาที่เปิดสอน 

  1.5.2 ส่วนประกอบของรายวิชา ได้แก่ คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน และชั่วโมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

  1.5.3 หัวข้อ/รายการสอนตลอดภาคการศึกษา 

  1.5.4 การประเมินผล 

  1.5.5 ทรัพยากรประกอบการเรียน เช่น แหล่งการเรียนรู้ สื่อการสอน หนังสือ 

 เป็นต้น 

  1.5.6 การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในประมวลรายวิชา 

 เช่น การวัดและประเมินผล การกําหนดงานในวิชา เป็นต้น 

  1.5.7 อาจมีการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสมของลักษณะวิชา 
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2. ระดับอุดมศึกษา 

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) กล่าวว่า ระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกับระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา คือ เป็นการศึกษาแบบหนึ่งที่จัดให้แก่คนวัยที่กําลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ในขณะที่

ประถมศึกษานั้นเป็นการศึกษาสําหรับเด็ก และมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาสําหรับวัยรุ่น โดยเหตุนี้จึง

มักจะมีผู้เรียกการศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าการศึกษาระดับที่สาม(Tertiary Education) หรือ

การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา(Post-Secondary Education) เพราะเป็นการศึกษาที่ต่อจากระดับ

มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาสําหรับคนที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยเหตุนี้

กิจการของการอุดมศึกษาจึงครอบคลุมเรื่องของคน ความรู้ และสิ่งแวดล้อม ทั้งสามอย่างเกี่ยวพันแก่

กันและกันอย่างแยกไม่ได้ การกําหนดจุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษานั้นจะเกี่ยวพันกันสามสิ่งอยู่

ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเท่านั้น   

 2.1 ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 

 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) กล่าวว่าผู้เรียนระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ที่อยู่ในระยะที่

กําลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงเป็นผู้ที่มีอารมณ์ผันแปรที่ต้องการคําแนะนําให้ปรับพฤติกรรมให้ถูกทาง ในด้าน

การเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจบทเรียนที่แปลกใหม่ สนใจความคิดที่มีอุดมการสนใจเรื่องท่ีจะ

นําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันและนําไปช่วยสังคมได้ ผู้เรียนระดับอุดมศึกษามาจากหลากหลายที่ 

หลากหลายสิ่งแวดล้อมหลากหลายทัศนคติ และจากวิถีชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ

พ้ืนฐานทางด้านวิชาการที่ได้รับมาจาก โรงเรียนต่างๆมีความแตกต่างกันมากสติปัญญาส่วนใหญ่ก็อยู่

ในระดับปานกลางวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจึงเปูนสิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

 2.2 นักศึกษาศิลปศึกษา 

  2.2.1 เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

  2.2.2 มีความรู้  ความสามารถด้านสาขาวิชาศิลปศึกษา  และนําไปประยุกต์ใช้ใน

 การ ประกอบอาชีพ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และศึกษาต่อในระดับสูง 

  2.2.3 มีเปูาหมายและหลักการในการดําเนินชีวิต  มีพลังความมุ่งม่ันในการพัฒนา

 ตนและส่วนร่วมรักชุมชนและท้องถิ่น 

  2.2.4 ความใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
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 จัดการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต 

  2.2.5 มีทักษะในการวิจัย  และนําผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิต  ทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  การเผชิญสถานการณ์  และรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง (สาขาศิลปศึกษา, 2552) 

 2.3 มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี 

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ได้กําหนดมาตราฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับปริญญาตรี 

ดังนี้ 

  2.3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและ

วิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม  ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  อาทิ  มีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ  เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก  เป็นต้น 

  2.3.2  ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็น

ระบบ  ตระหนัก  รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความ

เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้อง

ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบ  ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

  2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถ

ประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ

แก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง  สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน  และเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ทาง

ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ  สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหา

สาระทางวิชาการและวิชาชีพ  สําหรับหลักฐานวิชาชีพ  นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจํา

และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม                                                                                   

  2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและ

เอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถ

แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา  มี

ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบ
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ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ          

  2.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค

ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า  และเสนอแนะแนวทางใน

การแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล แปล

ความหมาย  และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ในการพูด  การเขียน  สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่างกัน 

 2.4 วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุมศึกษา 

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) กล่าวว่า การสอนในระดับอุมศึกษานั้นโดยทั่วไป 

จะแยกออกได้เป็น 3 วิธีการ คือ  

 วิธีที่ 1) การสอนแบบบรรยาย  

 วิธีที่ 2) การสอนแบบอภิปราย  

 วิธีที่ 3) การฝึกปฏิบัติ  

 โดยแต่ละวิธีมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป การสอนแบบฝึกปฏิบัติเป็นการสอนที่เน้นไปแต่

ละรายบุคคล โดยเป็นวิธีการที่เหมาะแก่การเรียนศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเรียนศิลปะนั้น

นอกจากจะใช้ความรู้ด้านศิลปะแล้ว ยังต้องใช้ทักษะด้านการปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

3. รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและนักวิชาการที่พร้อม
ด้วยคุณธรรม โดยมีความรู้ลึกและรู้กว้างในศาสตร์ทางด้านศิลปะและศาสตร์ทางด้านการศึกษา 
สามารถนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินในระดับที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิง 
สหวิทยาการได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความสามารถในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 3.1 หลักสูตรศิลปศึกษา 
  3.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ชื่อปริญญา  ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)  
 รายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์  ได้แก่  
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 2736162 ทฤษฎีและหลักการทางศิลปะ (ART THEORIES AND PRINCIPLES) 
  3.1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  โดยรวมมือกับ
 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  
 ชื่อปริญญา  การศึกษาบัณฑิต (ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตศึกษา)  
 รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ 
 VAE2141  PRINCIPLES OF VISUAL ARTS  หลักการทัศนศิลป์ 2 หน่วยกิต  
  3.1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)  
 รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่  
 01006121 หลักศิลปะและการประยุกต์(Principles of Art and Application)  2 หน่วยกิต   
  3.1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)  
 รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ 277-203 องค์ประกอบศิลป์ 3 หน่วยกิต 
 จากการศึกษาพบว่าในหลักสูตรศิลปศึกษาในระดับปริญญาตรี มีวิชาเฉพาะด้านเกี่ยวกับ
ทัศนศิลป์ที่มีการสอดแทรกการเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ และยังมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับพื้นฐาน
องค์ประกอบศิลป์โดยเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ใน
หลักสูตรศิลปศึกษา 
 3.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 
  3.2.1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) (ทัศนศิลป์) 
 รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ 
 200 106 องค์ประกอบศิลป์ (Composition )  
 คําอธิบายรายวิชา ศึกษาทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ ปัจจัยเบื้องต้นของการสร้างรูปทรง 
เอกภาพในธรรมชาติและ200106-51 องค์ประกอบศิลป์ COMPOSITION  เอกภาพในศิลปะ 
ปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ที่เก่ียวกับเส้น เนื้อที่ว่างน้ําหนักอ่อนแก่ สี และลักษณะพื้นผิว แนะนํา
ความหมายของการสร้างสรรค์ ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของศิลปินและวิธีการแสดงออกวิจารณ์
แนะนําเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
  3.2.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่  
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 อทศ 102 พ้ืนฐานการออกแบบ Design Fundamentals  
 คําอธิบายรายวิชา ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติหลักการออกแบบเบื้องต้น การจัด
องค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีการออกแบบต่างๆ ในงานสองมิติและสามมิติรวมถึงรูปแบบ และ
แนวโน้มของงานออกแบบ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสองมิติ และสามมิติได้ 
  3.2.3 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม วิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาลัยเพาะช่าง 
 รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ 07200008 องค์ประกอบศิลป์ 
 คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฎิบัติการค้นคว้าทดลองในการจัดองค์ประกอบศิลปะด้วยวัตถุ 
และวิธีต่างๆ เช่น สีโปสเตอร์ สีน้ํา สีน้ํามัน กระดาษสี วัตถุปะติด ฯลฯ ลงบนกระดาษ ผ้า ไม้ ฯลฯ 
เน้นความสัมพันธ์ทางรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคมีคุณค่าทางศิลปะและแสดงลักษณะเฉพาะตนได้
พอสมควร  
     3.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง  
 รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ 
 02076001 ศิลปพื้นฐาน ART FOUNDAMENTALS 
 คําอธิบายรายวิชา ศึกษาทฤษฎีศิลปะพ้ืนฐาน เรียนรู้ส่วนมูลฐานทางศิลปะ หลักการจัดภาพ 
เนื้อหา และกระบวนแบบในงานศิลปะสมัยต่างๆ เป็นการเรียนรู้เพ่ือการฝึกปฎิบัติในการสร้าง
องค์ประกอบศิลป์  
    3.2.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ PAI2626 องค์ประกอบศิลป์ 
 คําอธิบายรายวิชา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะงานศิลปะ ในลักษณะ 3 มิติ การจัดวาง
ศิลปะในประเทศและต่างประเทศ เทคนิค เฉพาะบุคคล รวมทั้งการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ในการ
ทํางานรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่  
    3.2.6 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   รายวิชาที่สอนเก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ 
 101221 วจก 211 องค์ประกอบศิลป์ 1 (Art Composition 1)  และ  
 101221 วจก 211 องค์ประกอบศิลป์ 2 (Art Composition 2)  
 คําอธิบายรายวิชา ความหมายขอบข่ายของวิชา และความสัมพันธ์กับวิชาศิลปะอ่ืน ๆ 
สํารวจถึงพัฒนาการ กรรมวิธี และแบบอย่างของการจัดองค์ประกอบจากศิลปกรรมชิ้นสําคัญในอดีต
ถึงปัจจุบัน  
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 รายวิชาที่เก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา ล้วนเป็นวิชาบังคับเลือกของ
นักศึกษาศิลปชั้นปีที่1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบศิลป์ซึ่งจะส่งผลต่อไปในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือ งานออกแบบแขนงต่างๆใน
อนาคต จากการศึกษาคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการเรียนพ้ืนฐานของการจัด
องค์ประกอบศิลป์ของงานทัศนศิลป์โดยทั่วๆไปเท่านั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย หรือการ
รวมทศันศิลป์สาขาอ่ืนๆมาไว้ด้วยกันในวิชาเดียว 
 
4. องค์ประกอบศิลป์ 

4.1 ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ 
 อนันต์  ประภาโส(2555) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบศิลป์ เป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการ
ทํางานศิลปะ เพราะในงานองค์ประกอบศิลป์หนึ่งชิ้นจะประกอบไปด้วย การร่างภาพ(วาดเส้น) การ
จัดวางให้เกิดความงาม (จัดภาพ) และการใช้สี(ทฤษฎีสี) ซึ่งแต่ละอย่างจะต้องเรียนรู้สู่รายละเอียดลึก
ลงไปอีก องค์ประกอบศิลป์จึงเป็นพื้นฐานสําคัญที่รวบรวมความรู้หลายๆอย่างไว้ด้วยกันจึงต้องเรียนรู้
ก่อนที่จะศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ 
 ชลูด นิ่มเสมอ (2557)ชลูด  นิ่มเสมอ(2557) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลปะไว้ว่า 
หมายถึง ศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความงามซ่ึง
ประกอบด้วย ส่วนที่มนุษย์สร้างข้ึนและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทาง
วัตถ ุ 
 เทียนชัย  ตั้งพรประเสริฐ (2549) ได้สรุปความหมายขององค์ประกอบไว้ว่า หมายถึงการนํา
ส่วนประกอบย่อยหรือส่วนประกอบที่สําคัญของศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี น้ําหนักอ่อนแก่ พ้ืนผิว หรือ
รูปร่าง รูปทรง นํามารวมเข้าด้วยกันโดยการจัดระเบียบส่วนต่างๆให้ประสานกลมกลืนกันในงาน
ศิลปะ 
 ฉัตรชัย อรรถปักษ์ (2548) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลปะไว้ว่า หมายถึง การนํา
ส่วนประกอบ(องค์ประกอบ) ที่จําเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบต่างๆ มารวมเข้า
ด้วยกันอย่างพอเหมาะลงตัว และเกิดเป็นผลงานขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้องค์ประกอบทุกชนิดหรือบาง
ชนิดมาใช้ในการทํางานก็ได้  
 สวนศรี ศรีแพงพงษ์ (2538) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่
ศิลปินและนักออกแบบใช้เป็นสื่อในการแสดงออกและสร้างความหมาย โดยนํามาจัดเข้าด้วยกันและ
เกิดรูปร่างอันเด่นชัด  
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 สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2527) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ไว้ว่า หมายถึง 
เครื่องหมายหรือรูปแบบที่นํามาจัดรวมกันแล้วเกิดรูปร่างต่างๆ ที่แสดงออกในการสื่อความหมายและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 สุชาติ เถาทอง และคณะ (2554) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ไว้ว่า คือความงาม 
ความพอดี ลงตัว อันเป็นรากฐานเนื้อหาของศิลปะ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญทางศิลปะให้ผู้
สร้างสรรค์ได้สื่อสารความคิดของตนเองไปสู่บุคคลอ่ืน  
 จากความหมายขององค์ประกอบศิลป์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆ  
องค์ความรู้ที่สําคัญที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สามารถสื่อความหมาย สร้างความงาม ให้
เกิดความโดดเด่นและลงตัว เพ่ือทําให้งานทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นมีความสมบูรณ์สามารถสื่อสารกับ
ตนเองและผู้อื่นได้  
 4.2 ความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ 
 จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ฉัตรชัย อรรถปักษ์(2548)ได้แบ่งผลงานทัศนศิลป์สามารถแบ่งออกได้เป็น
สาขาต่างๆ ซึ่งในศิลปะสาขาต่างๆ ล้วนจําเป็นจะต้องใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์แทบทั้งสิ้น  
ได้แก่  จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture)  สถาปัตยกรรม (Architecture)  
ภาพพิมพ์ (Printmaking) สื่อผสม (Mixed Media) ภาพถ่าย (Photography พาณิชยศิลป์ 
(Commercial art) มัณฑนศิลป์ (decorative art) ศิลปหัตถกรรม (art and crafts) และ 
อุตสาหกรรมศิลป์ (industrial art)  
 เทียนชัย  ตั้งพรประเสริฐ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า หลักขององค์ประกอบศิลป์จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับองค์ประกอบศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์ องค์ประกอบศิลป์จึงมีบทบาท
สําคัญและนํามาใช้ในงานทัศนศิลป์ทุกสาขา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะภาพ
พิมพ์ ภาพถ่าย และงานออกแบบสาขาต่างๆ เป็นต้น 
 4.3 ส่วนประกอบของศิลปะ หรือ ทัศนธาตุ (Elements of Art)  
 ชลูด นิ่มเสมอ(2557) ไดแ้บ่งทัศนธาตุ ไว้ดังนี้ 
    1) จุด มีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง ความยาว หรือความลึก 
    2) เส้น เกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว หรือเกิดจากร่องรอยของจุดที่ถูกแรงแรงหนึ่ง
ผลักดันให้เคลื่อนที่ไป โดยมีลักษณะต่างๆ เช่น ตรง โค้ง คด เป็นคลื่น ฟันปลา ก้นหอย เป็นต้น 
    3) น้ําหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา คือ ความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสว่าง และบริเวณ
ที่เป็นเงาของวัตถุ 
    4) แบบรูปของที่ว่าง มีความกว้าง ความยาว ความลึก ทิศทาง และลักษณะทั่วๆไป
เช่นเดียวกับเส้นและน้ําหนัก มีทิศทาง เคลื่อนไหวได้รอบตัวทั้งทางดิ่ง ทางราบ ทางเฉียง และทางลึก 
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    5) สี เป็นทัศนธาตุที่มีบทบาทมากในงานจิตรกรรม  มีลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ 
  5.1)  ความเป็นสี (Hue) 
  5.2)  น้ําหนักของสี (Value) 
  5.3)  ความจัดของสี (Intensity)  
    6) ลักษณะผิว มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะของผิวที่จับต้องได้ และ ลักษณะผิว 
ที่ทําเทียมข้ึน 
 ประเสริฐ  พิชยะสุนทร (2557) ได้แบ่งทัศนธาตุ ไว้ดังนี้ 
    1) จุด องค์ประกอบพื้นฐานแรกที่สุด 
    2) เส้น เกิดจากจุดหลายๆจุดต่อกัน 
    3) รูปร่าง มีลักษณะ 2 มิติ เกิดจากเส้นลากต่อกัน 
    4) รูปทรง มีลักษณะ 3 มิติ เกิดจากเส้นลากต่อกันมีความลึก 
    5) พ้ืนผิว เกิดได้ 2 ลักษณะ  คือ แบบลวงตาที่สร้างขึ้น กับ แบบความจริงสําผัสได้ 
    6) ค่าน้ําหนัก บริเวณท่ีถูกแสง บริเวณท่ีเป็นเงา 
    7) แสงและเงา คือ ความแตกต่างกันของค่าน้ําหนัก สีบนผิวของวัตถุ 
  
 (เทียนชัย  ตั้งพรประเสริฐ, 2549) ได้แบ่งทัศนธาตุหรือ ส่วนประกอบของศิลปะ ไว้ดังนี้ 
    1) จุด เป็นต้นกําเนิดของส่วนประกอบสําคัญของศิลปะหลายชนิด เช่น เส้น พื้นผิว เป็นต้น 
    2) เส้น มีมิติทางยาวที่เห็นได้ชัดเจน มีความสัมพันธ์กับความกว้าง 
    3) น้ําหนักอ่อนแก่ คือ ความอ่อนแก่ของน้ําหนักขาวดําหรือสี  
    4) สี เป็นส่วนประกอบของศิลปะท่ีมีความโดดเด่นมาก 
    5) พ้ืนผิว หมายถึงบริเวณผิวนอกของวัตถุ สามารถรับรู้ด้วยกายสัมผัสและตาสัมผัส 
    6) บริเวณว่าง หมายถึง บริเวณท่ีล้อมรอบรูปร่าง รูปทรงเป็นได้ท้ังบริเวณว่างจริง 
และลวงตา 
 4.4 หลักของการจัดองค์ประกอบศิลปะ (Principles of Composition) 
 ชลูด นิ่มเสมอ (2557) ได้แบ่งหลักขององค์ประกอบศิลป์ไว้ ดังนี้ 
    1) สัดส่วน (Proportion) เป็นกฎของเอกภาพท่ีเกี่ยวข้องกับความสมส่วนซึ่งกันและกัน
ของขนาด (Dimension)  ในส่วนต่างๆของรูปทรงและระหว่างรูปทรง 
    2) ดุลยภาพ (Balance) เป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งของเอกภาพ หมายถึง การถ่วงน้ําหนักท่ี
เท่ากันสองข้างของสิ่งหรือรูปทรง การถ่วงดุลของสิ่งที่ขัดแย้งกันและจากการรวมตัวหรือการซ้ําของสิ่ง
ที่เหมือนกันทั้งสองข้าง 
    3) จังหวะ (Rhythm) คือ การซ้ําท่ีเป็นระเบียบ จากระเบียบง่าย ซ้ําซ้อนขึ้นจนเป็นรูปทรง

https://krittayakorn.wordpress.com/2013/03/20/proportion/
https://krittayakorn.wordpress.com/2013/03/20/balance/
https://krittayakorn.wordpress.com/2013/03/20/rhythm/
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ของศิลปะ จังหวะในงานศิลปะ คือ การซ้ําอย่างมีเอกภาพและความหมาย การเกิดของจังหวะ เกิด
จากการซ้ําของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ และ เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของ
เส้นน้ําหนักสีและ รูปทรง 
    4) เอกภาพ (Unity) คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืนกลมเกลียวเข้ากันได้  
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดจากการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ  ในทางศิลปะเอกภาพ 
หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้ึนเพ่ือผล
ร่วมอันหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ 
 
 เทียนชัย  ตั้งพรประเสริฐ (2549) ได้แบ่งหลักของการจัดองค์ประกอบศิลป์ไว้ ดังนี้ 
    1) เอกภาพ (Unity) หมายถึง การจัดระเบียบส่วนประกอบสําคัญของศิลปะหรือจัดรูปร่าง 
รูปทรงให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกัน ประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
    2) ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง สภาพที่ถ่วงดุลกันได้ของรูปร่างหรือรูปทรง ที่มีขนาด 
น้ําหนัก ปริมาณ ฯลฯ โดยมีเส้นแกนสมมุติแนวตั้งเป็นตัวกําหนดความสมดุล 
    3) จุดเด่น/การเน้น (Dominance & Emphasis) คือ ส่วนที่เด่นและมีความสําคัญในงาน
ศิลปะ ซึ่งเกิดจากการเน้นและรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางตา จุดเด่นจะมีลักษณะที่เด่นชัดกว่า
ส่วนประกอบอ่ืนๆทั้งหมดในงานศิลปะซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนประธานและส่วนรอง ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 
 4.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 
 การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ คือ การพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็น
ส่วนๆ ทีละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และความสัมพันธ์ต่างๆ  รวมถึงทางด้าน
เทคนิค กระบวนการแสดงออก โดยในการวิจัยนี้ จะใช้หลักวิเคราะห์งานศิลปะ จากทฤษฎีการวิจารณ์
งานศิลปะ ของ ยีน เอ มิทเลอร์ (Mittler, 1994) ซึ่งข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
    1) ขั้นพรรณนา (Desription) 
    2) ขั้นวิเคราะห์รูปแบบ (Analysis) 
    3) ขั้นตีความหรือแปลความหมาย (Interpretation) 
    4) ขั้นตัดสิน ประเมินคุณค่า (Evaluation & Judgement)  
 ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้างต้น ยีน เอ มิทเลอร์ (Gene A. Mettler, 1994) ได้ออกแบบ
ตารางสําหรับวิเคราะห์ทัศนธาตุ และ องค์ประกอบศิลป์ไว้ สําหรับใช้ตรวจเช็คทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ในงานศิลปะ แล้วจึงนํามาสรุปเป็นความเรียงอีกครั้ง  

https://krittayakorn.wordpress.com/2013/03/20/unity/
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 โดยในการวิจัยนี้จะใช้เพียงขั้นที่ 1 ขั้นพรรณา(Desription) และข้ันที่ 2 ขั้นวิเคราะห์รูปแบบ 
(Analysis)ในการวิเคราะห์งานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณธเฉพาะในแต่ละภูมิภาค 
 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ของ ยีน เอ มิทเลอร์  
(Mittler, 1994) 

    

 
5. วัฒนธรรม  

 5.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551) ได้ให้ความหมายของ 
วัฒนธรรมในด้านของสังคมศาสตร์ไว้ว่า วัฒนธรรมหมายถึง วิถีชีวิต(Way of life) ของมนุษย์ในสังคม 
และแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกๆอย่างรวมทั้งบรรดาผลงานทั้งมวลของมนุษย์ที่ได้
สร้างสรรค์ข้ึน ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้ต่างๆ เป็นต้น 
 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2553) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่าหมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความ
เจริญของมนุษย์ ชาติใดมีศิลปกรรมเป็นแบบอย่างของตนเอง แสดงถึงความเจริญของชาตินั้นๆ ศิลปะ
และวัฒนธรรมมีความผสมผสานกลมกลืนกันในลักษณะของการสืบทอดพฤติกรรม ความคิด ความ
เชื่อ รูปลักษณ์ของผลงานและแนวคิดในการสร้างงานนั้น อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมเป็นผู้สร้างงาน
ศิลปะและงานศิลปะก็ได้มีส่วนจรรโลงวัฒนธรรม 
 จากความหมายของวัฒนธรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรม กับ ศิลปะ เป็นสิ่งที่รวมอยู่
ด้วยกันและยากท่ีจะแยกออกจากกัน 
 วิรุณ  ตั้งพรเจริญ (2552) ได้กล่าวถึง ศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ว่า วัฒนธรรมในเชิงศิลปะ 
ศิลปะคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เป็นผลพวงหรือภาพสะท้อนของวัฒนธรรม ศิลปะอาจเป็นวัตถุหรือ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสังคม ศิลปวัฒนธรรมยังแสดงให้เห็นความรู้สึกนึกคิดและวิถีการ

การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
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ดําเนินชีวิตในสังคมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งคําว่าศิลปะ ยังกินความกว้างทั้งทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ 
วรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม และการประยุกต์ความงามไปสู่วิถีชีวิตด้วยเช่นกัน 
 จากความหมายของวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมคือความเจริญทางด้านความคิดของ
มนุษย์ วัฒนธรรมยังรวมไปถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การแต่งกาย หรือ สิ่งต่างๆท่ีมนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน โดยหมายรวมไปถึงงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ งานสถาปัตยกรรมด้วย 
 5.2 ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม                                              
  ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว ในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทยก็มีความแตกต่างของศิลปวัฒนธรรมซึ่งควรค่าแก่การศึกษายิ่ง วัฒนธรรม คือมรดกแห่ง
สังคม ที่สังคมรักษาให้เจริญงอกงาม และถ่ายทอดเป็นมรดกสืบไป(สุวรรณ เพชรนิล, 2522) การเรียน
ศิลปะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมทั้งความคิดจิตใจ ของผู้เรียน การเข้าใจการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นั้น 
จําเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญ รวมไปถึงในมิติด้าน
วัฒนธรรมที่เราไม่ควรปล่อยปะละเลย เสฐียรโกเศศ(2515) ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันที่มีความเจริญ
ทางคมนาคมและการสื่อสาร ทําให้เกิดการหลั่งไหลของวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามา จึงควรที่จะ
กระตือรือร้นเอาใจใส่ วัฒนธรรมของตนเพื่อให้เจริญงอกงาม และไม่เสื่อมสลายไป  
สุริชัย หวั่นแก้ว(2552)  ได้อธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมไว้ว่า 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และรสนิยมในการเสพศิลปะของสังคมไทย เพ่ือลดช่องว่างหรือเชื่อมโยง
ระหว่างผู้เสพกับผู้สร้าง ให้รสนิยมผู้ชมกับศิลปะไปด้วยกัน ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่การศึกษาวิชาศิลปะใน
โรงเรียน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเห็นว่า การเรียนจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติของวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคนั้น จะเป็นส่วนช่วยให้ การสร้างงานทัศนศิลป์มีคุณค่ามากยิ่งข้ึน และ เป็นการอนุรักษ์ความ
เป็นเอกลักษณ์ของเราไว้ได้อย่างยั่งยืน ประเทศไทย ประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วิถีชีวิต
ที่ดํารงอยู่บนพ้ืนฐานของความศรัทธา เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม ที่
แสดงออกในรูปแบบของงานศิลปกรรมด้านต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ตามวัดวาอาราม
ต่างๆ เป็นต้น 
 5.3 องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
 สุพัตรา สุภาพ (2542) ได้แบ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมโดยทั่วไปไว้ 4 ประการ คือ 
  5.3.1 องค์วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือ วัฒนธรรมทางด้าน
วัตถุ สามารถจับต้องได้ เช่น บ้าน โรงเรียน ถนน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตทางด้าน
ศิลปกรรมของมนุษย์เป็นต้น 
  5.3.2 องค์การ (Association or Organization) หมายถึง กลุ่มท่ีมีการจัดระเบียบ
หรือ มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ มีกฏเกณฑ์ ข้อบังคับ มีวัตถุประสงค์ และ มีวิธีการดําเนินงานไว้
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อย่างเป็นระบบ เช่น สมาคมอาเซี่ยน หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน เป็นต้น 
  5.3.3 องค์พิธีการ (Usage) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปและแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีศพ มักจะได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
  5.3.4 องค์มติ (Concept) หมายถึง ความเชื่อ ความคิด ความเข้าใจและอุดมการณ์
ต่างๆ ตลอดจนทัศนคติ การยอมรับว่าสิ่งใดถูกหรือผิด หรือ มาตราฐานในองค์กรต่างๆ เช่น การแต่ง
กายตามกาลเทศะต่างๆ เป็นต้น 
 5.4 ประเภทของวัฒนธรรม 
 สุพัตรา สุภาพ (2542) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  5.4.1 วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material Culture) ได้แก่ งานศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
อาคารบ้านเรือน เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
  5.4.2 วัฒนธรรมความคิด (Non-material Culture) หมายถึงอุดมการณ์ ค่านิยม 
แนวความคิด ภาษา ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม
(Abstract)   
 5.5 ลักษณะของวัฒธรรม 
 ธีรศักดิ์ อัครบวร(2545) กล่าวถึงลักษณะทางวัฒนธรรมโดยพื้นฐานไว้ดังนี้ 
  5.5.1 วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งสามารถเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นผลรวมของความคิดมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือ สังคม ครอบครัว การเรียนรู้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์สร้างสรรค์
วัฒนธรรมขึ้น 
  5.5.2 วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม คือสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
เป็นสมบัติส่วนรวมซึ่งได้รับการถ่ายทอดมา ทั้งนี้เพราะมนุษย์รู้จักจดจําและศึกษาอดีต สามารถนํา
อดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได้ 
  5.5.3 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน เป็นสิ่งที่ทําให้สังคม
นั้นๆอยู่ร่วมกันได้ การกําหนดกฏเกณฑ์ การสร้างระเบียบต่างๆ เพื่อการดํารงคงอยู่ของสังคมนั้นๆ 
  5.5.4 วัฒนธรรมเป็นความพึงพอใจของมนุษยชาติ วัฒนธรรมเป็นสิ่งมนุษย์เลือกท่ี
จะประพฤติปฏิบัติ เช่น การแต่งกาย การบริโภค เป็นต้น 
  5.5.5 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บูรณาการและปรับได้ มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมของสังคมที่ตนไปเกี่ยวข้องและสามารถปรับวัฒนธรรมจากภายนอกให้เหมาะสมกับสังคม
ของตนได้ เช่น วัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น วัฒนธรรมระหว่างเผ่าพันธุ์ 
  5.5.6 วัฒนธรรมสิ้นสุดหรือตายได้ มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นเพื่อความผาสุกของ
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มนุษย์เอง ดังนั้นวัฒนธรรมจะยังคงอยู่ได้ตราบเท่าท่ีมนุษย์ต้องการ วัฒนธรรมหรือสังคมไม่ต้อง
ต้องการเป็นวัฒนธรรมที่พบจุดจบเรียกว่า วัฒนธรรมตาย 
 5.6 หน้าที่ของวัฒนธรรม 
 วราวุธ สวุรรณฤทธิ์ and และคณะ (2546)  ได้แบ่งหน้าที่ของวัฒนธรรมไว้ ดังต่อไปนี้ 
  5.6.1 วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละสังคม เช่น วัฒนธรรมอิสลาม หรือ วัฒนธรรมของชาวพุทธ ก็มีวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
เป็นต้น 
  5.6.2 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมมนุษย์ เช่น การไหว้ กล่าวสวัสดี เป็น
วัฒนธรรมในการทักทายของคนไทย  เป็นต้น 
  5.6.3 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคม 
เพราะ วัฒนธรรมเป็นทั้งความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม บรรทัดฐาน ตลอดจนผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติและมีบทลงโทษเม่ือฝุาฝืน 
 5.7 วัฒนธรรมที่พบเห็นในสังคมไทย 
 วาสนา บุญสม (2548)ไดแ้บ่งวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมไทยไว้ ดังนี้ 
  5.7.1 ด้านภาษา มีแบบแผนทางภาษาที่ใช้สื่อความเข้าใจระหว่างมนุษย์ ไม่ว่าจะ
ภาษาทางการ การพูดจา และตัวอักษร 
  5.7.2 ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี มีแนวทางปฏิบัติของบุคคลในสังคมเพ่ือให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
  5.7.3 ด้านจริยธรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมของบุคคลในสังคม  
เพ่ือพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 
  5.7.4 ด้านการแต่กาย มีแนวนิยมการแต่งกายของแต่ละเพศ แต่ละวัยเพื่อให้
สวยงามเหมาะสมตามกาลเทศะ 
  5.7.5 ด้านการสร้างวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีแบบอย่างในการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ 
เครื่อประดับที่ประณีตสวยงาม  
  5.7.6 ด้านความบันเทิง มีแบบอย่างการแสดงและการละเล่นเพ่ือความเพลิดเพลิน
ใจ เช่น การเต้น การรํา เป็นต้น 
  5.7.7 ด้านศิลปะ มีแบบอย่างการแสดงออกอย่างงดงามแห่งอารมณ์สะเทือนใจ เกิด
จากความนึกคิดที่สูง ความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อ่าน ให้คล้อยตามหรือกล่อมเกลา
จิตใจให้ผ่องใสไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ และวรรณคดีไทย   
 จากวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมไทยข้างต้นจะเห็นว่า ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่
ปรากกในรูปแบบต่างๆ และเพ่ือแสดงถึงความเจริญทางด้านความคิดและจิตใจของคนในสังคม  
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การศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของวัฒนธรรมข้างต้นจะเห็นวัฒนธรรมคือความเลื่อน
ไหล ถ่ายทอด และ เปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้ที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมและ
สามารถทําให้วัฒนธรรมตายได้ วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่เราสั่งสมกันมาตั้งแต่โบราณ ศิลปวัฒนธรรมที่
ไทยนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก การศึกษาและเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ในมิติ
ทางวัฒนธรรมของชาติไทยจึงเป็นการช่วยกันไม่ให้ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของเราถูกกลืนกินไปตาม
เทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน 
 5.8 ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 ปรเทศไทยมีทั้งหมด 77 จังหวัด โดยนําลักษณะทางด้านภูมิอากาศ วัฒนธรรมด้านเชื้อชาติ 
ภาษา และความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นมาเป็นส่วนในการพิจารณาการแบ่งภูมิภาคต่างๆ โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้หลักเกณฑ์สอดคล้องกับการแบ่งภาคของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ 
  5.8.1 ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
  ศิลปะภาคเหนือของประเทศไทยมีท่ีมาอันยาวนาน มีชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์
และวิวัฒนาการสืบสายกลายเป็นแว่นแคว้นที่เรียกว่า หริภุญชัย ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ลําพูนในปัจจุบัน 
และพัฒนาต่อมาเป็นแคว้น ล้านนา ที่มีเชียงใหม่เป็นราชธานี(สุรชัย  จงจิตงาม, 2555) ซึ่งอาณาจักร
ล้านนานี้ได้แก่ดินแดนภาคเหนือตอนบนประกอบไปด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา 
แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556) 
  จิตรกรรมแสดงภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนา แต่จะเขียนเรื่องราวของบทละครนอก 
นิทานพื้นบ้าน วิถีชีวิต เหตุการณ์สําคัญทางแถบภาคเหนือ เป็นส่วนใหญ่ แสดงเอกลักษณะผ่าน
เสื้อผ้า สีหน้า ทรงผม เป็นต้น ผลงานบางแห่งได้รับอิทธิพลจากพม่า และจีนซึ่งจะปรากฏในลวดลาย
ประดับตกแต่ง (สุรชัย  จงจิตงาม, 2555) การใช้เส้น มีความอ่อนช้อย และสนุกสนาน ใช้เส้นเพื่อ
สร้างรูปทรงแบบปิด ใช้เส้นที่อ่อนช้อยแสดงท่าทางกิริยา และ สีหน้า โดยจะเน้นไปท่ีการใช้เส้นโค้ง
ตวัดปลายแหลมเป็นส่วนใหญ่ ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือ ผ้าไทยวน ผ้าไทลื้อ 
ผ้าของกลุ่มชนทั้งสอง ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน และเครื่องบูชาตามความเชื่อที่ใช้ในพิธีกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่งผู้หญิงของกลุ่มไทยวนและไทลื้อมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน แบ่งเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ ลายล้วงหรือเกาะ ลายเก็บมุก ลายคาดก่าน หรือ มัดก่าน (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย-
แห่งชาติ, 2546) สี ใช้สีพ้ืนเป็นสีเข้ม ลวดลายสีอ่อน เช่น ดํา แดง ตัวลายสีขาว เหลือง เป็นต้น 
รูปทรงข้าวหลามตัดแบบ 2 มิติ ซ้ํากัน เป็นลายทาง ใช้สีไม่ฉูดฉาด คุมโทนในสีที่ใกล้เคียงกัน การจัด
องค์ประกอบในลวดลายใน1ผืน ลายจะอยู่บริเวณส่วนที่ 3ใน4ส่วนของผืนผ้า ตรงชายด้านล่างเป็นสี
พ้ืน และ ภาคเหนือมีชนเผ่าที่อาศัยอยู่ ซึ่งมีเครื่องแต่งกายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า 
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ได้แก่ ชนเผ่าม้ง ชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าลีซู และชนเผ่าอาข่า สีที่ใช้สีดําเป็นพื้น สีจัดจ้านเป็นลวดลาย
เป็น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เป็นส่วนใหญ่ ใช้สีตัดกันลวดลายจะเรียงกันเป็นแถบๆ ตามแนวนอน  
  ศิลปะภาคเหนือมีเอกลักษณ์ที่แสดงผ่านเส้น ในงานจิตรกรรมทางภาคเหนือมีความ
อ่อนช้อย สวยงาม สร้างความพริ้วไหว ทําให้เกิดอารมณ์ที่มีความอ่อนหวาน อ่อนช้อย สีส่วนใหญ่ที่ใช้
ในงานศิลปะทางภาคเหนือ จะเป็นสีแดง และ ดํา  และที่สําคัญศิลปะทางภาคเหนือแสดงออกมาผ่าน 
การแต่งกาย คือ ลวดลายที่ปรากฏในเครื่องแต่งกาย จะเน้นไปท่ีการใช้เส้นตรงแนวนอน เกือบทั้งสิ้น 
แสดงให้เห็นถึงความสบาย ผ่อนคลาย สงบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจ และ วิถีความ
เป็นอยู่ที่ดําเนินไปอย่างช้าๆ การแสดงเอกภาพของลวดลาย และ เส้น ด้วยการใช้สีตัดกันของพ้ืน และ 
ลวดลาย ถ้าใช้พื้นสีเข้มลวดลายจะใช้ลวดลายสีอ่อน และ ถ้าใช้พื้นสีอ่อนจะใช้ลวดลายสีเข้ม เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความจัดการที่ดีของเส้น สี และ รูปทรง 
  5.8.2 ภาคกลาง   
  ภาคกลางเป็นภาคที่มีประชากรสูงสุด โดยรวมพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้ง ของจังหวัดมากกว่า
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ใช้ภาษากลางในการสื่อความหมายซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมไทยท้องถิ่นภาคกลาง
ประชาชนประกอบอาชีพทํานา การตั้งถิ่นฐานจะหนาแน่นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ํา มีวิถีชีวิตเป็นแบบ
ชาวนาไทย คือ การรักพวกพ้อง พึ่งพาอาศัยกัน มีความเชื่อ และเคารพบุคคลสําคัญผู้ล่วงลับไปแล้ว 
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ภาคกลางมีสถานภาพและอาณาบารมีที่ทรงอิทธิพลแผ่ขยาย
ไปยังสังคมไทยทุกภูมิภาค ภาคกลางเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมอํานาจการปกครอง อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์
และชัยภูมิของภาคกลางก็เก้ือกูลให้เป็นแหล่งเลี้ยงประชากรขนาดใหญ่ของประเทศ และ ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ทําให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทําให้ ศิลปวัฒนธรรมทางภาคกลางมีความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก 
 งานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ในภาคกลางเป็นการเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทย
ประเพณี (Thai Traditional Painting)  เป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงามแสดงความรู้สึก ชีวิติ
จิตใจและความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน   นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
และอาคารที่เกี่ยวกับบุคคลชั้นสูง เช่น โบสถ์ วิหาร พระท่ีนั่ง วัง  โดยเขียนด้วยสีฝุุนตามกรรมวิธีของ
ช่างเขียนไทยแต่โบราณ  เนื้อหาที่เขียนมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ 
วรรณคดี ชีวิตไทย และพงศาวดารต่าง ๆ  ส่วนใหญ่นิยมเขียนประดับผนังพระอุโบสถ วิหารอันเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นศิลปะ แบบอุดมคติ 
(Idealistic)ผนวกเข้ากับเรื่องราวที่ก่ึงลึกลับมหัศจรรย์  เป็นภาพที่ระบายสีแบนเรียบ ด้วยสีสดใส และ
มีการตัดเส้นเป็นภาพ 2 มิติ ให้ความรู้สึกเพียงด้านกว้างและยาว ไม่มีความลึก ไม่มีการใช้แสงและเงา
มาประกอบ  จิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีลักษณะพิเศษในการจัดวางภาพแบบเล่าเรื่องเป็นตอน ๆ 
ตามผนังช่องหน้าต่างรอบโบสถ์ วิหาร และผนังด้านหน้า และหลังพระประธาน(สารานุกรมไทย เล่มที่ 



 

 

28 

20) นอกจากงานจิตรกรรมที่มีความสวยงามเป็นมาตราฐานในงานจิตรกรรมไทยแล้ว ยังมีทัศนศิลป์
สาขาอ่ืนๆอีก เช่น ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย อีกด้วย 
  องค์ประกอบศิลป์ในงานทัศนศิลป์ภาคกลางมีความหลากหลาย และพบได้ในงาน
ศิลปกรรมทั่วไป และ จึงถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานของงานศิลปกรรมในไทย 
  5.8.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย มีการค้นพบโบราณวัตถุและแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ เช่น แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท 
รูปวาดหรือฮูบแต้มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามผนังถ้ํา และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ เป็นต้น ซึ่งความ
เป็นวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง  
(สุมาลี เอกชนนิยม, 2548) 
  จิตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผนังโบสถ์ มักวาดเป็น
เรื่องราวของพุทธประวัติในตอนต่างๆ และ วิถีชีวิต แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาผ่านอาคาร
บ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ ผลงานส่วนใหญ่เป็นฝีมือของช่างชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นชาวนา ด้วยความ
ศรัทธาทําให้เขียนภาพขึ้น การใช้สีก็ใช้สีน้ําเงิน และสีเหลืองแทนสีทองที่หายาก เป็นส่วนใหญ่ 
(สุมาลี เอกชนนิยม, 2548) นอกจากนี้ยังพบว่าเส้นที่ใช้ไม่อ่อนช้อยมากนัก ใช้การตัดขอบสีเข้ม เช่น สี
น้ําเงินระบายสีตัวอ่อน และจุดเด่นคือ ความเป็นเอกภาพของภาพ ใช้ความกลมกลืนของสี และ เส้นสี
น้ําเงิน ฟูา นอกจากงานจิตรกรรมที่มีความแตกต่างไปจากภาคอ่ืนๆแล้ว ลวดลายบนภาชนะบ้านเชียง 
ก็เป็นเอกลักษณ์ที่พบในแถบนี้ด้วย ลวดลายบนภาชนะดินเผาบ้านเชียง เป็นวัตถุโบราณท่ีค้นพบใน
ตอนปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์ ลวดลายที่สร้างขึ้นเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางความเชื่อของคน
สมัยก่อน เช่น กวาง แย้ กิ่งก่า งู  อวัยวะสืบพันธุ์ชาย-หญิง ซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดม
สมบูรณ์(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2549) ลักษณะเด่นของลวดลายได้แก่ การใช้เส้นขดเป็นก้นหอย ในลักษณะ
ต่างๆ ขดจนเต็มพ้ืนที่ แสดงถึงความมีพลัง เส้นโค้งสั้นๆและเส้นตรงสั้นๆ คั่นระหว่างลายก้นหอย  
และเส้นฟันปลาขนาดใหญ่ ซึ่งทําให้เกิดเอกภาพของเส้น การซ้ํากันของเส้นโค้ง นอกจากศิลปะวัตถุ
แล้ว พิธีกรรมของชาวอีสานยังมีชื่อเสียง อย่างการละเล่นผีตาโขนใช้ก้านทางมะพร้าวที่แห้ง นํามา
ตกแต่งเป็นหน้ากาก โดยการเจาะช่องตา จมูก ปาก และใบหู นําเอาหวดนึ่งข้าวมาสวมศีรษะแต่งแต้ม
สีสันให้น่าดู ส่วนชุดที่สวมใสท่ํามาจากเศษผ้าหลากหลายสีมาเย็บต่อกัน ซึ่งพบว่าศิลปะการตกแต่ง
ลวดลายบนหน้ากากผีตาโขนมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ใช้สีขาว สีดํา สีแดง สีน้ําตาล เป็นสีที่นิยม
ใช้สมัยก่อน ปัจจุบัน การใช้สีที่มีความหลากหลาย มีการไล่สีสดใส ใช้เส้นสีดํา ตัดขอบ มีความพริ้ว
และอ่อนช้อย แสดงถึงความเอาใจใส่ และรูปทรงส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นลวดลาย คือ รูปทรงอินทรียรูป 
เป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิต หรือมีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิต 
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  จากการศึกษาศิลปะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าเส้นเป็นจุดเด่นที่เห็นได้ชัดที่สุด 
โดยเส้นจะมีขนาดใหญ่ และเป็นส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิดความกลมกลืน และ มีความเป็น
เอกภาพ กล่าวคือ เส้นที่ใช้ในงานศิลปะในภาคอีสานนั้นมีขนาดหนา ไม่อ่อนช้อย สีเข้ม ใช้เป็นกรอบ
เพ่ือเน้นรูปทรงให้เกิดจุดเด่น และ จุดรอง การใช้สีของงานจิตรกรรมภาคอีสานก็เป็นเอกลักษณ์โดย
จะใช้สีน้ําเงิน เหลืองเป็นหลัก เกิดความเป็นเด่นของสี สีเหลืองเป็นเด่น ลายเส้นโดยรวมมีความ
กระชับฉับไว ความคล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งเป็นจุดเด่นทางด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถนําจดเด่นเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมได้  
  5.8.4 ภาคใต้  
  ภูมิประเทศของภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือมีชายฝั่งประกบเทือกเขาสูงที่อยู่ตรง
กลาง ซึ่งไม่มีภูมิภาค อ่ืนๆ ภูมิประเทศเป็นหลักจึงเป็นเทือกเขาและชายฝั่ง เป็นที่ราบจะมีอยู่เป็นแนว
แคบๆ แถบชายฝั่งทะเล และสองฝั่งลําน้ํา การตั้งถิ่นฐานจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันออก
และตะวันตก จากลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ของภาคใต้ ทําให้มีคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายเดินทางเข้ามาภาคใต้มีทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ต่างเชื้อชาติกัน เช่น คนไทย คนจีน และผู้ที่
มีเชื้อสายมาเลย์ รวมทั้ง ชาวเมือง เช่น ชาวเล อาศัยอยู่กัน วัฒนธรรมภาคใต้จึงมีรูปแบบอันเป็น
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้นภาคใต้จึง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะมี
ภูมิศาสตร์ที่งดงาม มีชายฝั่งทะเลและมีวัฒนธรรมหรือการดํารงชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ในด้าน
ศิลปการแสดง ประเพณีต่างๆ และการแต่งกาย เช่น ลวดลายบนเรือกอและ ผ้าบาติก มโนราห์ และ 
หนังตะลุง เป็นต้น  
  ด้านการแต่งกายทางแถบภาคใต้มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง ทั้งการแต่งกายของ
ผู้คนทั่วไปและการแต่งกายของศิลปะการแสดง มโนราห์ เป็นการแสดงชั้นสูง มีจุดเด่นที่การรํา การ
ร้องและการแต่งกาย ซึ่งลวดลายประดับลูกปัดต่างๆของการแต่งกายนั้นแสดงให้เห็นความเป็น
เอกลักษณ์ได้ดี เส้นที่เกิดจากการต่อกันของลูกปัด เป็นเส้นทิ้งดิ่ง มีการสานเส้นให้เกิดรูปร่างที่เป็น
เรขาคณิต และ ใช้สีการใช้สีที่หลากหลาย สดใส สีที่พบเป็นหลัก ได้แก่ แดง ขาว น้ําเงิน เหลือง ส้ม
เขียว และ ผ้าบาติก นิยมใช้กันมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
บรูไน และ ภาคใต้ของไทย (นันทา โรจนอุดมศาสตร์, 2536) ลวดลายบนผ้าบาติกมีความเป็น
เอกลักษณ์ภาคใต้เป็นอย่างมาก เช่น ลวดลายพรรณไม้ต่างๆ ลวดลายธรรมชาติ ทะเล และ ลวดลายที่
เป็นเรขาคณิต รูปทรงที่เข้าด้วยกัน เกิดจังหวะภายนอกและภายใน เป็นแม่ลายกับรูปแบบ(Motif 
and Pattern) ยังมีศิลปะการแสดงอีกหนึ่งประเภทที่เป็นจุดเด่นของภาคใต้นั่นคือ หนังตะลุง เป็นการ
แสดงที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิต ภาษา และการเล่นกับเงา หนังตะลุงแสดงให้เห็นการแกะ การฉลุ ของ
ลวดลาย เป็นงานศิลปะท่ีแสดงเอกลักษณะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลาย และ เครื่องแต่งกายของตัวละคร
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นั้นๆ เป็นการเล่นกับเงา(เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544)รูปทรงกับที่ว่าง ความต่างกันของรูปกับพื้น  เส้น
คมชัด เส้นโค้งอ่อนช้อย แสดงกิริยา ลวดลายฉลุเป็นรูปร่างที่เป็นเรขาคณิต และสุดท้ายลวดลาย
ประดับบนเรือกอและ เป็นเรือที่ใช้งานจริงที่สวยงามมีการเขียนลายประดับอย่างวิจิตรบรรจง ด้วย
ลวดลายที่สวยามจึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของภาคใต้(นันทา โรจนอุดมศาสตร์, 2536) สีที่ใช้ เขียว ฟูา 
ขาว แดง ดํา เหลือง ส้ม ทําให้เกิดเอกภาพของเส้น ลักษณะและทิศทางขัดแย้งกันขนาดและการซ้ํา
เป็นตัวประสานมีเอกภาพของน้ําหนัก สีขัดแย้งระหว่างพ้ืนกับรูปทรง และ การเชื่อมโยงของสีในแต่
ละจุดทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแก่สายตา 
  ศิลปะทางภาคใต้แสดงถึงลักษณะเฉพาะลงบนเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ โดยใช้สีสัน
สดใสของสีเขียว ฟูา ขาว แดง ดํา เหลือง ส้ม ลวดลายที่ปรากฏมีความเป็นเอกภาพของน้ําหนัก สี
ขัดแย้งระหว่างพ้ืนกับรูปทรงและ การเชื่อมโยงของสีในแต่ละจุดทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแก่สายตา มี
การใช้ระนาบในลักษณะประสาน ซ้ํากัน มีจังหวะ และความเปลี่ยนแปร รูปร่างรูปทรงที่ปรากฏอย่าง
เด่นชัดคือ รูปทรงเรขาคณิต ออกมาในรูปแบบของแม่ลายกับแบบรูป (Motif and Pattern) 
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 การเรียนศิลปะในมิติของวัฒนธรรมในกิจกรรมศิลปะของต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
นิตยสาร Art & Activity ซึ่งได้มีการระบุจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่า นอกจากผู้เรียนจะได้เรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางศิลปะ การเข้าใจในทัศนธาตุ และ องค์ประกอบศิลปะแล้ว ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆด้วย เป็นการจัดการเรียนที่น่าสนใจ เพราะ
นอกจากจะได้เรียนรู้ที่มาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและได้เรียนรู้ขั้นตอนการทํางานแบบ
ท้องถิ่นนั้นๆด้วย 
ตารางที ่2 แสดงกิจกรรมการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในมิติวัฒนธรรม 

ชื่อกิจกรรม องค์ประกอบศิลป์ จุดประสงค ์
ระดับ 

ชั้น 

ประ 

เภท 
ที่มา 

The Mosque 

Project 

(มัสยิด) 

เข้าใจเส้น รูปร่าง รูปทรง2

มิติการสร้างจุดเด่นด้วยเส้น

และน้ําหนกัขาว-ดํา  

เข้าใจลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมของ

มัสยิสและลวดลายของ

ศาสนาอิสลาม 

ประถม 5 วาดเส้น (Douglas, 

2013) 

Amate Bark 

Design 

(ออกแบบ 

กระดาษาสา) 

เข้าใจพื้นผิว และการใช้สี 

เข้าใจองค์ประกอบของการ

ออกแบบ ความสมดุล และ 

จุดเด่นของภาพ 

การทํากระดาษสาแบบ

แม็กซิโก  ลวดลาย

สัญลักษณ์ ประเภทสัตว ์

ดอกไม้ ของอเมริกาใต้  

มัธยมต้น วาดภาพ

ระบายส ี

(Matt, 2013) 

Stylized Figures 

Inspired by 

Native American 

Art 

(รูปร่างที่ทันสมัย

แรงบันดาลใจจาก

ศิลปะพื้นเมืองอ

เมิกัน) 

เข้าใจการผสมผสานของ

เทคนิคต่างๆ กับ รูปร่าง

รูปทรงที่เป็นเรขาคณิต 

เข้าใจความสัมพันธ์ของ

ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมรูปทรง

เรขาคณิตของอินเดีย 

วัฒนธรรมศิลปะ

อเมริกา 

ประถม 5 วาดภาพ

ระบายสี  

ภาพพิมพ ์

(Susie, 2013) 

Vejigante 

(หน้ากากสเปน) 

เข้าใจการการสร้างพื้นผิว 

และการทํางานจาก2มิติ ไป

จนถึงงาน 3มิต ิ

และอารมณ์ความรู้สึกของ

ใบหน้า 

เข้าใจศิลปะการทํา

หน้ากากของสเปน  

อนุบาล เปเปอร ์

มาเช่ 

(Anna, 2013) 

Masks of Nepal 

(หน้ากากเนปาล) 

การใช้เส้น และ สีที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของเนปาล 

เข้าใจประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมการใส่

หน้ากากของชาวเนปาล 

มัธยมต้น วาดภาพ

ระบายส ี

(Anna, 2013) 
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ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในมิติวัฒนธรรม (ต่อ) 

ชื่อกิจกรรม องค์ประกอบศิลป์ จุดประสงค ์
ระดับ 

ชั้น 

ประ 

เภท 
ที่มา 

Safety Shields 

Inspired by the 

Plains Indians 

(โล่ แรงบันดาลใจ

จากอินเดียแดง) 

การใช้เส้น  และ การซํ้า เข้าใจลวดลายของ

อินเดียแดง 

ประถม 4 วาดภาพ

ระบายส ี

(Aimee, 

2015) 

We love our 

Mummies 

(เรารักมัมมี่ของเรา) 

การสร้างพื้นผิว เขา้ใจ

วัฒนธรรมการใช้สีของอยีิป  

เข้าในประวัติศาสตร์

ของอียิปต์ การสร้าง

มัมมี่ 

มัธยมปลาย สื่อผสม (Timothy, 

2015) 

My Big Fat Greek 

Life 

(ชีวิตของชาวกรีก) 

การใช้เส้น สร้างลวดลาย  

การซํ้ากัน 

เข้าใจลวดลายดั้งเดิม

ของกรีก 

ประถม- 

มัธยมต้น 

ตัดแปะ (Sofia, 2014) 

One Garden, 

ManyFlowers, A 

Mural Inspired by 

Iznik Tiles 

(หนึ่งสวน ดอกไม้

มากมาย และกําแพง 

แรงบันดาลใจจาก

ลวดลายตุรกี) 

ใช้เส้น สี การซํ้ากัน ใช้ลวดลายกระเบือ้ง

แบบตุรก ี

ประถม วาดภาพ

ระบายส ี

(Craig, 2015) 
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สรุปวิเคราะห์ทฤษฎี 
 สรุปทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา และ นํามาใช้ในการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการสอน การดําเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ถูกกําหนด
เป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่ การจัดทําตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การแบ่งกลุ่มนักเรียน 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียน การสอน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีการวัดผลประเมินผล 
  1.1 การกําหนดจุดมุ่งหมาย 
  การกําหนดจุดมุ่งหมาย คือ การกําหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา โดยผู้วิจัยได้กําหนดจุดมุ่งหมายสําหรับกิจกรรมการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ประกอบกับเข้าใจถึง
ความหลากหลาย ความแตกต่าง ของโครงสร้างองค์ประกอบศิลป์ทางวัฒนธรรม และเห็นคุณค่า
วัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค  
  1.2 การคัดเนื้อหารายวิชา 
  การคัดเนื้อหารายวิชา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสาร ตําราต่างๆ รวมถึงเก็บข้อมูล
วิจัยจากการสัมภาษณ์ สอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบศิลป์จาก
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย และ สัมภาษณ์ 
สอบถาม ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค รวมถึงสัมภาษณ์
สอบถาม นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนเกี่ยวกับรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์  และวิเคราะห์งานศิลปะของ
ศิลปินที่มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค เพ่ือทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงสร้างทาง
องค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค และนํามาบรรจุเป็นกิจกรรมการสอน ลงใน
กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์  
  1.3 การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยได้ใช้หลักการกําหนดกิจกรรม คือ 
กิจกรรมจะต้องสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนทุกคนซึ่งแต่ละคน มีความ
แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาไปพร้อมกัน 
สนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรให้ผู้เรียนได้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาและ เกิดทักษะกระบวนการ สร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน  ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการ
เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียน ผู้สอน การกําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้นจําเป็นจะต้องเห็นประโยชน์ผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการสัมภาษณ์ สอบ
นักศึกษาศิลปะจากสถาบันต่างๆ ใน 4 ภาคของประเทศไทย เพื่อสอบถามความคิดเห็นและแสดง
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ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒธรรม โดยนําข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับ
หลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี  
  1.4 การประเมินผล 

  ในการประเมินผล อาจารย์ผู้สอนจะต้องทําการประเมินประสิทธิภาพในการสอบ

ตนเองโดยถือเอาผู้เรียนส่วนมากเป็นเกณฑ์ว่าสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใด

เพ่ือนําไปพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการวัดและประเมินผลงานรายวิชาการจัด

องค์ประกอบศิลป์จะเป็นการเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คิดวิเคราะห์

แยกแยะความแตกต่างขององค์ประกอบศิลป์ในมิทางวัฒนธรรมได้ รวมถึงการวัดและประเมินผล

นอกจากจะมีการวัดและประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล

ด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ในผลงานของตนเอง 

และของเพ่ือนร่วมชั้นด้วย 

 2. องค์ประกอบศิลป์ 
 การศึกษาทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์พบว่า องค์ประกอบศิลป์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่
สําคัญสําหรับผู้ที่ศึกษาศิลปะในทุกแขนง อาทิเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ 
ออกแบบ และการถ่ายภาพ เป็นต้น ซึ่งล้วนต้องใช้หลักในการจัดองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงาน
ออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด ส่วนประกอบของศิลปะ หรือ ทัศนธาตุ (Elements of Art) ประกอบไปด้วย จุด 
เส้น น้ําหนักอ่อนแก่ สี พื้นผิว บริเวณว่าง และ หลักขององค์ประกอบศิลป์  
(Princples of Composition) ประกอบไปด้วย สัดส่วน  ดุลยภาพ จังหวะ เอกภาพ จุดเด่น จุดเน้น 
จากทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์นั้น ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ในศิลปะ
ของแต่ละภูมิภาค  
 3. มิติทางวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมประกอบไปด้วย วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ สามารถจับต้องได้ เช่น บ้าน โรงเรียน 
ถนน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตทางด้านศิลปกรรมของมนุษย์ เป็นต้น วัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่างๆ 
เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีศพ มักจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องด้วย วัฒนธรรม
ทางด้านความเชื่อ ความคิด ความเข้าใจและอุดมการณ์ต่างๆ ตลอดจนทัศนคติ การยอมรับว่าสิ่งใดถูก
หรือผิด หรือ มาตราฐานในองค์กรต่างๆ เช่น การแต่งกายตามกาลเทศะต่างๆ เป็นต้น  
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 ในแต่ละภูมิภาคมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทําให้มีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้ง
ด้านการประกอบอาชีพ ศาสนา ภาษา การแต่งกาย อาคารบ้านเรื่อน ตลอดจนงานศิลปะ จึงทําให้
เกิดเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละภูมิภาคนั้นๆขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษา
โครงสร้างทางองค์ประกอบศิลป์ที่แสดงลักษณ์หรือจุดเด่นของงานศิลปกรรม ในแต่ละภูมิภาค เช่น 
ภาคเหนือ แสดงถึงความอ่อนช้อย ความประณีต มีระเบียบเรียบร้อย ภาคกลาง ความมีระเบียบ 
แบบแผน เรียบง่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเป็นธรรมชาติ ความหยาบกรา้น ความแข็งแรง
อดทน และภาคใต้ ความสดใส จัดจ้าน สนุกสนาน เป็นต้น จากการทําการศึกษาข้อมูลเอกสาร
ดังกล่าว ประกอบกับการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ และ การสัมภาษณ์ศิลปินที่ทํางานศิลปะท่ีเกี่ยวกับ
องค์ประกอบศิลป์ ทําให้เห็นโครงสร้างทางองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
 4. การจัดองค์ประกอบศิลป์ในหลักสูตรศิลปศึกษา และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ 
 การศึกษากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ พบว่าการ
เรียนศิลปะในหลักสูตรศิลปศึกษา และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์นั้น มีรายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์และกําหนดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกแทบทั้งสิ้น โดยในรายวิชาจะเน้นไปที่องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบศิลป์ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสามารถนําองค์ประกอบศิลป์มาสร้างสรรค์ผลงาน
ได้ ในขณะที่มิติทางวัฒนธรรม ไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักในโครงสร้างของรายรายวิชา จึงจําเป็น
จะต้องพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์เพ่ือบรรจุลงในรายวิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการ
กําหนดให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า นักศึกษาศิลปศึกษาที่จบไปจะ
สามารถนําองค์ความรู้ที่มีเนื้อหาโครงสร้างองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการ
เรียนสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก  
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 มงคล ไชยวงศ์ (2547) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบศิลป์จากภาพประกอบแนว
ประเพณีไทยระหว่าง พ.ศ. 2492-2544 การวิจัยนี้ให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน ที่มีผลงานเป็น
ศิลปะแนวประเพณีไทย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ของศิลปะแนวประเพณี
ไทย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ แนวคิด และ วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 
งานวิจัยนี้พบว่า ผลงานศิลปะแนวประเพณีไทยของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้แนวคิดและประสบการณ์จาก
การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาติไทย และ วรรณคดีไทย รวมไปถึงวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ และ 
เอกลักษณ์ของไทย ในเชิงทัศนศิลป์ของการสร้างสรรค์ผลงานแนวประเพณีไทยของกลุ่มตัวอย่างนี้ ใช้
หลักการทางองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ ได้แก่ การให้ความสําคัญในวรรณะของสี แสงและเงา น้ําหนัก 
จุดเด่นของภาพ  ความสมดุล การใช้เส้น และ ระนาบ  
 พรทิพย์ ปัญญาวิเศษพงศ์ (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม: การจัด
งานเทศกาลศิลปะ และ การละเล่นพ้ืนบ้านไทย เป็นการศึกษากระบวนการออกแบบรูปแบบการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ศึกษากรณีการออกแบบรูปแบบงานเทศกาลศิลปะและการละเล่นพื้นบ้านใน
เมือง โดยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์กลุ่วัยรุ่น และ ผู้ดูแลและรับผิดชอบการ
จัดกิจกรรมองค์กรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า การจะจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมีกระบวนการคิดท่ีใช้หลักการที่สําคัญ 3 ประการคือ 1)กระบวนการด้านเนื้อหาที่ต้อง
ทําการสืบค้นเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกมิติ 2)กระบวนการออกแบบเป็นการตีความหมายของเนื้อหา
กิจกรรม 3)กระบวนการบริหารจัดการ และยังพบว่าการพัฒนากิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมนั้น
จําเป็นจะต้องเน้นความยั่งยืน ความเข้าใจในรากเหง้า และการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 
 สริตา เจือศรีกุล (2553) ผลการสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรม ที่มีต่อการรับรู้คุณค่าศิลปะ
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรมที่มีต่อ
การรับรู้คุณค่าศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบเกี่ยวกับ
คุณค่าศิลปะ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 7 แผน ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดการสอนศิลปะแบบพหุ
วัฒนธรรม ของ Jane K. Bates ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการรับรู้คุณค่าศิลปะของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรมสูงกว่าระดับการรับรู้คุณค่าศิลปะก่อนเรียน
ศิลปะแบบพหุวัฒนธรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ระดับเจตคติต่อศิลปะของนักเรียน
หลังเรียนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรมส่วนใหญ่สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 3) พฤติกรรมที่ปรากฏมากท่ีสุด คือ 
การตอบคําถามอย่างสร้างสรรค์ และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนศิลปะแบบพหุ
วัฒนธรรมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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 จรรยา ศรีส าราญ (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง
ศิลปะพ้ืนบ้าน โดยรูปแบบการสอนตความคิดเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะ สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จํานวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนความคิดเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการเรียนของผู้เรียนรูปแบบ
ในการศึกษาอิสระครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี
คะแนนเฉลี่ย (X) ก่อนเรียนเท่ากับ 7.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.31 และมีคะแนน
เฉลี่ย (X) หลัง เรียนเท่ากับ 9.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.31 คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านทักษะทางศิลปะในระดับดีจํานวน 10 
คน คิดเป็น ร้อยละ 32.26 และระดับดีมากจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 ด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ใน ระดับดีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 และระดับดีมากจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.61 สรุปได้ว่าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่า คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลงานด้านทักษะทางศิลปะและการ
ประเมิน ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับดีถึงระดับดีมาก 
 วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทย
ด้านศิลปะ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นเรื่อง
การใช้แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่มีความหลากหลาย โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบ Nested, Sequenced, Webbed, และ Immersed 
และการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเชื่อมโยงความรู้และ
การสร้างองค์ความรู้รวม จากผลการวิจัยพบว่า เป็นหลักสูตรที่ดี มีประโยชน์ มีความเหมาะสมกับการ
นําไปใช้ และควรพัฒนาให้เป็นหลักสูตรระดับภาควิชา การจัดการเรียนการสอน ควรใช้รูปแบบการ 
บูรณาการทั้ง 4 รูปแบบในทุกรายวิชา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ได้หลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทย
ด้านศิลปะท่ีประกอบด้วยรายวิชาบังคับ 2 วิชา (4 หน่วยกิต) ได้แก่ วิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ 
และศิลปะพ้ืนบ้าน และรายวิชาเลือก 3 วิชา (6 หน่วยกิต) จากรายวิชาเลือก 5 วิชาคือ ภูมิปัญญาไทย
ในศิลปะท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยกับการออกแบบร่วมสมัย และการศึกษารายบุคลเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย 1, 2 และ 3 
 Alsharif (2014) ได้ทําการวิจัยเรื่อง Teaching the customs, traditions and culture of 
Saudi Arabia through the arts in high school to promote cultural understanding and 
appreciation. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นความจําเป็นสําหรับการร่วมกันของชาวซา
อุดิอาราเบีย การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตรมัธยมศึกษาในซาอุดีอาระเบียและประเทศ
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สหรัฐอเมริกา โดยให้ความสําคัญของการศึกษาศิลปะที่เป็นหนึ่งในวิชาที่สําคัญท่ีสุดของหลักสูตร
การศึกษา และทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวัฒนธรรมที่มีแตกต่างกัน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ 5 บทเรียน เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมและประเพณีซาอุดิอาระเบีย 
จากการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นความสําคัญของการรวมกันของศิลปวัฒนธรรมซาอุดิอาระเบียและ
หลักสูตรศิลปะในมัธยมศึกษา สามารถลดช่องว่างระหว่างนักเรียนชาวอาหรับและชาวอเมริกันด้วย
การเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันผ่านการเรียนศิลปะ 

 Oweis (2001) ได้ทําการวิจัยเรื่อง The elements of unity in Islamic art as 
examined through the work of Jamal Badran. วิทยานิพน์ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบรวมศิลปะของอิสลาม การตีความหมายขององค์ประกอบต่างๆในศิลปะกับความเชื่อด้าน
พิธีกรรมทางศาสนา โดยศึกษาผ่านศิลปะลวดลายและสถาปัตยกรรมของสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาอย่างมัสยิด และการศึกษาของศิลปะและโครงการของออสการ์ Badran (1909-1999) 
เป็นศิลปินชาวปาเลสไตน์ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับและศิลปะประดับอิสลาม จากการศึกษา
พบว่า รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตที่ใช้ในงานศิลปะอิสลาม และ ตัวอักษรภาษาอาหรับที่ใช้ แฝงไปด้วย
ความหมายและสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับความสามัคคี และวัฒนธรรมของศิลปะอิสลาม  

 Davenport (2001) ได้ทําการวิจัยเรื่อง Opening up the world: A portrait of an 
intercultural art teacher. โดยการวิจัยนี้ตระหนักถึงช่องว่างระหว่างการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในการเรียนการสอนศิลปะ โดยเสนอแนวทางในการศึกษาศิลปะ โดยการนําวัฒนาธรรมที่มีความ
ครอบคลุมและหลากหลายในทั่วโลกเป็นแนวทางมาใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยเลือกใช้ครูผู้สอนศิลปะที่มี
ความรู้มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึกของแต่ละคนที่ไปสอนในต่างประเทศและนําประสบการณ์ในแต่ละ
ประเทศที่ครูได้ไป กลับมาใช้กับชุมชนหรือกลุ่มนักเรียนในท้องถิ่นที่เป็นบ้านเกิดของเขา ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายจากชุมชนสู่สายตาชาวโลก วิธีที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้วัจัยใช้การสัมภาษณ์ สังเกต
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพด้านต่างๆผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการเรียนวิชาศิลปะ โดยคาดหวังที่จะเห็น
มุมมองทางด้านวัฒนธรรม และ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารข้ามพรมแดนในเชิงวัฒนธรรม จาก
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอกรอบการทํางานเพ่ือการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับมา 

 Whatley (2013) ได้ทําการวิจัยเรื่อง Strengthening Relationships Between Art 
Teachers and Classroom Teachers Through Curriculum Integration and Collaboration.
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสํารวจความคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูศิลปะและครู
ผ่านการดําเนินการหลักสูตรบูรณาการศิลปะและการทํางานร่วมกัน ผ่านการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งไปยังครูประจําชั้น ครูศิลปะ และผู้ปกครองจากโรงเรียน
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ประถมหลายแห่งในเขตเมืองกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าครูต้องกําหนดการ
สอนอย่างสม่ําเสมอมากขึ้น ต้องมีการแก้ไขและการประเมินเพื่อให้เกิดความสําเร็จแก่นักเรียน และ
ความร่วมมือของครูที่แท้จริง ตลอดการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความไม่น่าเชื่อถือ
ของครูศิลปะและครูที่เก่ียวข้อง  
 Kader (2000) ได้ทําการวิจัยเรื่อง Material culture studies and art education: 
Examining the cultural artifacts of the Bohra from Makaan to Masjid. วิจัยฉบบันี้ได้
ทําการศึกษา 1)วัฒนธรรมของ Bohra ผ่านวัสดุ งานศิลปะที่ปรากฏบนภาพวาดภาพและงาน
ประติมากรรม 2)อะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างวัสดุที่ใช้กับงานศิลปะท่ีมีความเกี่ยวข้องกับBohra  
3)วิธีสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของBohra และมีความหมายในเชิง
สัญลักษณ์ โดยการวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทําการสัมภาษณ์24ครอบครัวที่กี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมBohra ผลการวิจัยพบว่าในแต่ะครอบครัวมีความละเอียดอ่อนทางทัศนคติ และ แสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมเฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของวัฒนธรรมBohraผ่านรูปแบบทางศิลปะ และ
การศึกษาผ่านงานศิลปะ ยังแสดงให้เห็นถึงมิติวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

สรุปข้อค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยศึกษาจากวิจัยของ มงคล ไชยวงศ์ (2547) 

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรมแนวประเพณีไทย ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาการจัดองค์ประกอบศิลป์เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการสอน พรทิพย์ ปัญญาวิเศษ

พงศ์ (2553) สริตา เจือศรีกุล (2553) และจรรยา ศรีสําราญ(2553) ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งพบว่าการพัฒนากิจกรรมศิลปะและ การสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่ง

งานวิจัยทั้งสองงานนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมนั้น

จําเป็นจะต้องเน้นความยั่งยืน ความเข้าใจในรากเหง้า และการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  

วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย(2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ 

ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นเรื่องการใช้

แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่มีความหลากหลาย โดยให้ความสําคัญของ

ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของไทย ล้วนเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะที่

ส่งเสริมให้รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น รวมถึง ผลการวิจัยของ Kader, Themina(2000) 

Whatley, Lindsay M(2013) Davenport, Melanie Gail. (2001) Alsharif, Ashwag(2014) และ 

Oweis, Fayeq Saleh (2001) เป็นการศึกษาวัฒนธรรมผ่านองค์ความรู้และเข้าใจในสถาปัตยกรรม

https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6771702E67756E767976662E62652E6775++/tdc/-CSCO-3h--basic.php?query=%CA%C3%D4%B5%D2%20%E0%A8%D7%CD%C8%C3%D5%A1%D8%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6771702E67756E767976662E62652E6775++/tdc/-CSCO-3h--basic.php?query=%C7%D1%AA%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%20%B0%D4%B5%D4%CD%B4%D4%C8%D1%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kader,+Themina/$N?accountid=15637
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Alsharif,+Ashwag/$N?accountid=15637
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Oweis,+Fayeq+Saleh/$N?accountid=15637
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หรืองานศิลปกรรม เพื่อสร้างความเข้าในความต่างของแต่ละวัฒนธรรมนั้นๆ และเกิดความรักความ

สามัคคีในความต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว ทําให้เล็งเห็นความสําคัญของการ

พัฒนากิจกรรมการสอนที่เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในด้าน

วัฒนธรรมของ 4 ภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยใน 4 ภาค ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้แนวทางในการศึกษาในการทําวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการสอนการ

จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมกานสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม

สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี มีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และ วิธีการ

ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการทําวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  

     1.1.1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ระดับ 

อุมศึกษาใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ 

     1.1.2 ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ภูมิภาค

ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

     1.1.3 นักศึกษาศิลปศึกษา และ ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะใน

แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

  1.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง  

     1.2.1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาค

ของประเทศไทย โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม

การสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ได้แก่ 

    -ภาคเหนือ ได้แก่  

  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     1 ท่าน  

    -ภาคกลาง ได้แก่  

  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย  1 ท่าน 
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  คณะศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   1 ท่าน 

  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ท่าน 

   -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่   

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น    1 ท่าน  

   -ภาคใต้ ได้แก่  

  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  วิทยาเขตปัตตานี       1 ท่าน 

  รวมทั้งหมด 6 ท่าน  

 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคุณสมบัติ ดังนี้ 

 อาจารย์ผู้สอนที่สอนเกี่ยวกับรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในหลักสูตรศิลปศึกษาและ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการสอน 5 ปีขึ้นไปโดยทําการเลือก

แบบเจาะจงจากอาจารย์ที่สอนในสถาบันที่มีหลักสูตรศิลปศึกษา ที่สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัด

องค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ภาคเหนือ 1 ท่าน ภาคกลาง 3 ท่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ท่าน และ

ภาคใต้ 1 ท่าน   

 
2. เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังนี้ 
  2.1 แบบสัมภาษณ์ สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ(Formal Interview) โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structural Information) แบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยคําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
     ตอนที่ 2 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติ
ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ภูมิภาคของตน แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
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   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามในการสัมภาษณ์ 
 
  2.2 แบบสอบถาม สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์
ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(Check List) ประกอบไปด้วย
คําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
     ตอนที่ 2 คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 
แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการกิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นส่วนที่
ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามในแบบสอบถาม  
 
  2.3 แบบสัมภาษณ์ สําหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ(Formal Interview) 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structural Information) แบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 
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ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยคําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
     ตอนที่ 2 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติ
ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ภูมิภาคของตน แบ่งเป็น 5 ดังนี้ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2)  เนื้อหาในรายวิชา 
   3) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4) วิธีการสอน 
   5) การวัดและประเมินผล 
     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามในการสัมภาษณ์ 
 
  2.4 แบบสอบถาม สําหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ
จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(Check List) ประกอบไปด้วย
คําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
     ตอนที่ 2 คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี  
แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
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   6) การวัดและประเมินผล 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นส่วนที่ให้
อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามในแบบสอบถาม  
 
  2.5 แบบสัมภาษณ์ สําหรับนิสิตนักศึกษาศิลปะ ระดับปริญญาตรี ใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ที่เรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง(Structural Information) แบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยคําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานศึกษา 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติวัฒนธรรม สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นส่วนที่
ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามในการสัมภาษณ์ 
 
  2.6 แบบสอบถาม สําหรับนิสิตนักศึกษาศิลปะ ระดับปริญญาตรีใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ที่เรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา 
ระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(Check List) ประกอบไปด้วย
คําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
     ตอนที่ 2 คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน ดังนี้ 
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   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามในแบบสอบถาม 
 
  2.7 แบบวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้  ใช้เกณฑ์การการวิเคราะห์วิจารณ์
งานศิลปะ ของ ยีน เอ มิทเลอร์(Gene A. Mittler, 1994) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ผลงาน 2 ใน 4 
ขั้นตอนของยีน เอ มิทเลอร์ ได้แก่    1) ขั้นพรรณนา (Desription) และ  2) ขั้นวิเคราะห์รูปแบบ 
(Analysis) ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างทางองค์ประกอบศิลป์เท่านั้น 
 ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้างต้น ยีน เอ มิทเลอร์ (Gene A. Mettler, 1994) ได้ออกแบบ
ตารางสําหรับวิเคราะห์ทัศนธาตุ และ องค์ประกอบศิลป์ไว้ สําหรับใช้ตรวจสอบทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ในงานศิลปะ แล้วจึงนํามาสรุปเป็นความเรียง 
 โดยในการวิจัยนี้จะใช้เพียงขั้นที่ 1 ขั้นพรรณา(Desription) และข้ันที่ 2 ขั้นวิเคราะห์รูปแบบ 
(Analysis)ในการวิเคราะห์งานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณธเฉพาะในแต่ละภูมิภาค 

   
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.1 กําหนดวัตถุประสงค์และจุดหมายในการวิจัย 
  3.2 กําหนดรูปแบบของเครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และจุดหมาย 
  3.3 ศึกษาข้อมูล และสร้างเครื่องมือจากข้อมูลที่ศึกษาไว้ 
  3.4 นําเครื่องมือที่สร้างขึ้นตรวจแก้ไขโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไขด้านเนื้อหาและภาษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยใช้เกณฑ์พัฒนาคุณสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
     1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธีวิจัยและมีผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ท่าน 
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     2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับรายวิชาการจัด
 องค์ประกอบศิลป์ ในหลักสูตรศิลปศึกษา และมีผลงานวิชาการ จํานวน 1 ท่าน 
     3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและมีผลงานวิชาการ จํานวน 1ท่าน 
  3.5 นําแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบวิเคราะห์ผลงาน ที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
แล้วมาแก้ไข และพัฒนาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วนําเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปทําการ
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเพื่อหาความน่าเชื่อถือ 
  3.6 นําแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบวิเคราะห์ผลงานที่นําไปทดลองใช้ มาปรับ
ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
  3.7 นําเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาและปรับปรุงแล้วนําไปทําการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1 ทําการเก็บข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  4.2 นําเครื่องมือที่ได้พัฒนาแล้วและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   1) แบบสัมภาษณ์ สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัด
 องค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  
 ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
   2) แบบสอบถาม สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัด
 องค์ประกอบศิลป์ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
   3) แบบสัมภาษณ์ สําหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเอกลักษณ์ทางด้าน
 วัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของ ประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  
 ภาคะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
   4) แบบสอบถาม สําหรับ สําหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเอกลักษณ์
 ทางด้านวัฒนธรรมใน 4  ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
   5) แบบสัมภาษณ์ สําหรับนิสิตนักศึกษาศิลปะ ระดับปริญญาตรีศึกษา ใน 4 
 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
 ที่เรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
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   6) แบบสอบถาม สําหรับนิสิตนักศึกษาศิลปะ ระดับปริญญาตรีใน 4 
 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
 ที่เรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
   7) แบบวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละ
 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ 
  4.3 รวบรวมผลการสัมภาษณ์ สอบถาม และวิเคราะห์ผลงานศิลปะ แล้วนํามา
วิเคราะห์ข้อมูล และนําไปพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมสําหรับ
หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์  
   1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อ อายุ ประสบการณ์
การทํางาน วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
และนํามาแจกแจงความถี่ แล้วนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 
   2) ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ทําการจําแนกประเภทของ
ความสําพันธ์ในกลุ่มคํา (สุภางค์ จันทวานิช, 2556)เป็นการจําแนกตามประเภทของกลุ่มคําท่ีแสดง
ความคิดเห็นที่มีความเหมือนกัน(similarities) แล้วนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคของตนและข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติที่เก่ียวกับวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content 
Analysis)  
   3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามในการ
สัมภาษณ์ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ(percentage) 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถี่ร้อยละ 
   2) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิตวิัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยน ามาแจกแจงความถ่ีของ
ค าตอบในแต่ละข้อ ให้ค าตอบตามอัตราการประมาณค่าตามระดับความพึงพอใจ 5,4,3,2 และ 1 โดย
ก าหนดความหมายค่าตัวเลขดังนี้ 
   เห็นด้วยมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ  5 
   เห็นด้วยมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ  4 
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   เห็นด้วยปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ  3 
   เห็นด้วยน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ  2 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ  1 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแล้วน าไปเปรียบเทียบเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 
   4.50-5.00 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 
   3.50-3.49 หมายถึง มีระดับความเห็น ด้วยมาก 
   2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถึง มีระดับมีระดับความเห็นด้วยน้อย 
   1.00-1.49 หมายถึง มีระดับมีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อ แล้วน ามาหาค่ามัชฌิมาเลขคณิต( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากค าถามในแบบสอบถาม ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
  5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์ผลงานศิลปะ 
   1) ข้อมูลทั่วไปของผลงานซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของงานศิลปะ 
 ได้แก่ ชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน ขนาด และ เทคนิค แล้วน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
 (Content Analysis) 
   2) เกณฑ์การวิเคราะห์ผลงาน โดยการจ าแนกหมวดหมู่มิติทางวัฒนธรรม
 ของผลงาน จัดหมวดหมู่ของทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ที่ส าคัญในผลงาน แล้วน าเสนอ
 ในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง(Content Analysis) 
  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะน าเสนอในรูปแบบความเรียง และน ามาพัฒนากิจกรรมการ
สอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 
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บทที4่ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการท าการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
 1. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
  1.1 แบบส าภาษณ์ส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ 
 จัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมภิาคของประเทศไทย 
  1.2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทาง 
 ด้านวัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
  1.3 แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ใน 4 ภูมิภาคของ 
 ประเทศไทยที่เรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 
 2. การวิเคราะห์แบบสอบถาม 
  2.1 แบบสอบถามส าหรับส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ 
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
  2.2  แบบสอบถามส าหรับส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเอกลักษณ์ 
 ทางด้าน วัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของ ประเทศไทย 
  2.3 แบบสอบถามส าหรับส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ 
 ทางด้าน วัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของ ประเทศไทย 
 
 3. การวิเคราะห์แบบวิเคราะห์ผลงานศิลปะ 
  3.1 แบบวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะใน 4 ภูมิภาค 
 ของประเทศไทย 
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 1. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 

  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้อง
กับการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(Check List) ประกอบไปด้วย
คําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
     ตอนที่ 2 คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการกิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นส่วนที่
ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามในแบบสอบถาม  
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 แบบสัมภาษณ์สําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4
ภูมิภาคของประเทศไทย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(Check List) ประกอบไปด้วยคําถาม ดังนี้ ชื่อ  
อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ สําหรับอาจารย์ผู้สอน 
สถานภาพ จ านวน 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
5 
1 

2. อาย ุ
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

 
1 
3 
1 
1 

3. ศาสนา 
พุทธ 
คริสต ์

 
5 
1 

4. ที่อยู่ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ 
ภาคใต ้

 
1 
3 
1 
1 

5. การศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตร ี
ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก หรือ สูงกว่านั้น 

 
- 
5 
1 

6. อาชีพ 
อาจารยส์อนศิลปะ ในระดับอุดมศึกษา 

 
6 

7. ประสบการณ์การท างาน 
6-10 ปี 
16-20 ปี 
20 ปี ข้ึนไป 

 
- 
4 
2 

8. รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
รายวิชาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป ์

 
6 
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 สรุปแบบสัมภาษณ์ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เก่ียวการจัดองค์ประกอบศิลป์  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยค าถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
 จากตาราง 3 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลของอาจารย์ผู้สอนใน 4 ภูมิภาคของประเทศ
ไทย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จากกลุ่มประชากร 6 ท่าน เป็นเพศชาย 5 ท่าน และเพศหญิง 1 ท่าน ช่วงอายุของอาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี มากท่ีสุด 3 ท่าน รองลงมา ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 1 ท่าน 
และช่วงอายุ 30-40 ปี จํานวน 1 ท่าน จํานวน  ท่าน และ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 1 ท่าน 
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด จํานวน 5 ท่าน และนับถือศาสนาคริสต์ 1 ท่าน 
โดยอาจารย์ผู้สอนทั้ง 6 ท่าน เป็นครูผู้สอนในระดับอุดมศึกษาจากภาคเหนือ 1 ท่าน ภาคกลาง 3 
ท่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ท่าน และภาคใต้ 1 ท่าน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาเอก หรือสูงกว่านั้น จํานวน 4 ท่าน รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน 3 ท่าน ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน 16-20 ปี จํานวน 5 ท่าน รองลงมา 20 ปีขึ้นไป จํานวน 2 ท่าน 
ตามลําดับ ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ทั้งสิ้น 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติที่เก่ียวกับ
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาค
ของตนเอง จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด 6 ท่าน โดยแบ่งเป็น  6 ด้าน ดังนี้ 
ตารางที่ 4 ด้านที่ 1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  
รายละเอียด จ านวน 

1.1 วัฒนธรรมแต่ละภูมภิาคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ในแต่ละภมูิภาคมี
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตัว ดังนี้ 

 

ภาคเหนือ ประเพณ ี 1 
 การแสดง 1 
 ภาษาที่ใช้สื่อสาร 1 
 เครื่องแต่งกาย 1 
ภาคกลาง การเกษตรกรรม 1 
 จิตรกรรม 2 
 วัด 1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณี 12 เดือน 1 
 จิตรกรรมฝาผนัง 1 
ภาคใต้ เรือกอแระ 1 
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รายละเอียด จ านวน 

1.2 ประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว และใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทยยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบนั 
ได้มีการน ามิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนศิลปะ คือ  

 

 มี สอดแทรกในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้เรียน 4 
 มี ให้ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนถ่ินของตัวเอง 1 
 ไม่ม ีแล้วแต่ผูเ้รียนจะสนใจ 1 
1.3 วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในปจัจุบนั ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมไทยร่วม
สมัย วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบ
ศิลป์ คือ 

 

 ได้นํามาใช้ การนํางานศิลปินดังทัว่โลกมาใช้ในการสอน 6 
1.4 การเรียนองค์ประกอบศิลป์โดยใช้วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยจะท าให้เกิดผลดีต่อ
วัฒนธรรมของเรา คือ  

 

 เกิดผลดีแน่นอน 6 
 ตามกระแสของยุคสมัย 6 
 งานร่วมสมยัทําให้เกิดการพัฒนาแนวงานใหม่ๆ 6 
1.5 ในการเพ่ิมมิติทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยลง
ในกิจกรรมการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในมิติทางวัฒนธรรม หลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนารายวิชา
ดังกล่าว คือ 

 

 เพิ่มไดจ้ะเป็นผลด ี 6 
 ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 6 
 เข้าใจและรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย 6 
 เรียนรูค้วามแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภูมภิาค 1 

 
ตารางที่ 5 ด้านที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ 

รายละเอียด จ านวน 

2.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม คือ 

 

 ไม่มี ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเอง 6 
 ไม่มี วัฒนธรรมสอดแทรกอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ แล้วแต่ว่าใคร

จะเลือกมาใช้ 
 

3 
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2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
ในมิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างไร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม 4 
ภาคของประเทศไทยอย่างครบถ้วนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ คือ 

 

 กําหนดให้ผู้เรียนจากผลงานจริง 6 
 กําหนดให้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญจริง 6 

 
ตารางที่ 6 ด้านที่ 3 เนื้อหาวิชา 

รายละเอียด จ านวน 

3.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ท่านสอนอยู่ในปัจจุบัน 
คือ 

 

 องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานทั่วไป      6 
3.2 เนื้อหารายวิชาของการเรียนการสอนองค์ประกอบศิลป์ มิติทาง
วัฒนธรรมทีส่ามารถบ่งบอกถึงจุดเด่นของภูมิภาคนั้นๆ และควรน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน คือ  

 

ภาคเหนือ วัด 1 
 ประเพณี 1 
ภาคกลาง จิตรกรรม 3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จิตรกรรมฝาผนัง 1 
ภาคใต ้ เรือกอแระ 1 
 ลวดลายอิสลาม 1 

 
3.3 จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ท่ีพบในผลงานศิลปะ หรือ ผลผลิตทางด้าน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคมีจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ คือ  

 

ภาคเหนือ ความอ่อนช้อย 1 
 ความมีระเบียบ 1 
ภาคกลาง ความร่วมสมัย 2 
 ความเรียบง่าย 3 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีจากธรรมชาติ 1 
 จังหวะของที่ว่างที่ไม่มีแบบแผน 1 
ภาคใต ้ สีสันจัดจ้าน 1 
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รายละเอียด  จํานวน 

3.4 วัฒนธรรม 4 ภาค ย่อมมีกระบวนการท างานที่หลากหลาย กระบวนการ 
ท างานของศิลปินในแต่ละภูมิภาคมีความเหมือนและแตกต่างกันกับภูมิภาค 
อ่ืนๆ และกระบวนการที่แตกต่างกันนี้มีผลต่อการจัดองค์ประกอบศิลป์ทั่วไป 
คือ  

 

 มีผลต่อการแสดงออกทางผลงานศิลปะแน่นอน 6 
 ภูมิประเทศ 5 
 ภูมิอากาศ 6 
 ภาษา 1 
 การดําเนินชีวิต 6 
3.5 สัดส่วนเนื้อหาในการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบัน คือ  
 เพียงพอ 6 
 องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ 6 
3.6 การบรรจุเนื้อหาขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคนั้น
จะท าให้เนื้อหาในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์มากไปหรือไม่ 

 

 ไม่ หากจัดสัดส่วนให้เหมาะสม 4 
 ไม่ ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าจะจัดการการสอนอย่างไร 1 
3.7 เนื้อหาของวัฒนธรรมทั้ง 4 ภูมิภาค ควรบรรจุไปหรือไม่  
 ควร แต่ต้องมีการจัดการที่ดี 2 
 ควร จัดสรรเฉพาะจุดเด่นของแต่พ้ืนที่ 3 
 ควร เพ่ือให้ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่องวัฒธรรมไทย 1 
 
 

เยอะ เนื้อองค์ประกอบศิลป์เยอะอยู่แล้ว 1 
 

3.8 มิติทางวัฒนธรรมในแต่ละ 4 ภาคมีความเฉพาะและหลากหลาย สัดส่วน
ที่ควรน าไปใส่ไว้ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์นั้นควรน าไปใช้ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ท่ีเรียนอยู่ใน
ปัจจุบันมีเนื้อหาที่ครบถ้วนดังเดิม คือ 

 

 สอดแทรกอย่างแนบเนียน 2 
 คัดเฉพาะจุดเด่นจริงๆ แล้วแทรกไปในรายวิชา 4 
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ตารางที่ 7 ด้านที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

รายละเอียด จ านวน 

4.1 วิธีการสอนการวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของ
แต่ละภูมิภาค ควรมีวิธีการอย่างไร ที่สามารถท าให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่น
ขององค์ประกอบศิลป์ออกมาได้ดีที่สุด นั่นคือ  

 

 การฝึกปฏิบัติ 4 
 การฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ 2 
 การให้ผู้เรียนเลือกในสิ่งที่ตนเองสนใจเอง 1 
4.2 การเรียนจากผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นโดยตรงท าให้ได้รับองค์
ความรู้ในมิติทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ภูมิภาคได้อย่างรู้ลึก ท่านคิดว่าผู้เชี่ยวชาญ
หรือศิลปินท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง และ
ควรมาอยู่ในส่วนไหนของการจัดการเรียนการสอน 

 

 สอนปฏิบัติ 6 
 บรรยายประสบการณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตร 6 
4.3 วัฒนธรรมปรากฏได้ในหลากหลายลักษณะ ทั้งทางด้านวัถตุ 
โบราณสถาน งานศิลปะ งานฝีมือ เป็นต้น การไปทัศนศึกษาดูงานในสถานที่
จริงเป็นกิจกรรมการเรียนสอนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ คือ 

 

 ได้สัมผัสของจริง 6 
 มีประสบการณ์ตรง 6 
 เข้าใจและนํามาประยุกต์ใช้ได้ 3 
4.4 ท่านคิดว่าควรมีเทคนิคการสอนอย่างไร ที่สามารถท าให้ผู้เรียนดึงจุดเด่น
ขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคออกมาและน าไปพัฒนา
เป็นผลงานศิลปะของตนเองได้ 

 

 การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน 1 
 ให้เลือกหัวข้อด้วยตนเองตามความสมัครใจ 5 
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ตารางที่ 8 ด้านที่ 5 สื่อการเรียนการสอน 

รายละเอียด จ านวน 

5.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งในด้านองค์ประกอบศิลป์และมิติ
วัฒนธรรม ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาและหากท่านจัดการเรียน
สอน ท่านคิดว่าแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่สุด  

 

 สื่อของจริง 6 
 สื่อดิจิตอล 5 
 สื่ออินเตอร์เน็ต ออนไลน์ 6 
5.2 ท่านมีสื่อการสอนที่มีความพิเศษหรือที่มีเฉพาะในภูมิภาคของท่านหรือไม่ 
มีอะไรบ้าง 

 

 ไม่มี  6 
5.3 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม 4 ภาคนัน้มีอยู่มากมาย  
การคัดสรร หรือ รวบรวมองค์ความรู้ที่มากมายเหล่านี้ได้อย่างไร และน ามา
เป็นสื่อประกอบการสอนในรูปแบบใด ที่สามารถท าให้ได้องค์ความรู้ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 นําเฉพาะจุดเด่นมาใช้ในการสอน 6 
 ภาพประกอบการบรรยาย 3 
 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม 1 
5.4 การวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาคสามารถเรียนได้จากสื่อการสอนใด 

 

 ภาพงานศิลปะ 6 
 จากของจริง 1 
5.5 ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อดิจิตอลมีการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย มี
การน ามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนมากขึ้น ท่านคิดว่าควรน ามาใช้
อย่างไรให้เกิดสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยเกินไป 

 

 ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้สอน 6 
 ใช้ประกอบการบรรยาย 4 
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ตารางที่ 9 ด้านที่ 6 การวัดและประเมินผล 

รายละเอียด จ านวน 

6.1 การวัดผลด้วยด้วยวิธีการข้างล่างนี้ จะสามารถท าให้ทราบว่าผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์ จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาคได ้

 

 การตรวจรายบุคคคล และให้คําแนะนํา 1 
 การประเมินแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม 2 
 การนําเสนอผลงานตนเอง  6 
 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ในผลงานตนเองได้ 6 
 มีทักษะการสร้างสรรค์ที่ดี 3 
6.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการวิเคราะห์  ด้านทักษะการสร้างสรรค์
และการน าไปพัฒนาเป็นกิจกรรมการสอนศิลปศึกษา  ท่านคิดว่าการวัดและ
ประเมินผลควรให้ความส าคัญกับด้านใดมากที่สุด เพราะอะไร 

 

 ทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน 6 
 ผลงานจะแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในด้านองค์ประกอบบ

ศิลป์ได้อย่างชัดเจน 
6 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอเพ่ิมเติม 
ตารางที่ 10 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

รายละเอียด จ านวน 

 หากได้มีการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกๆวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาค โดยผ่านการเรียนบรรยาย หรือ นําผู้เชี่ยวชาญมา  

1 

 ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งละเอียดอ่อน มีที่มาที่ไป ในส่วนของภาค
กลางค่อนข้างกว้าง และหลากหลาย สามารถเรียนรู้องค์ประกอบ
ศิลป์ที่แฝงอยู่ในงานศิลปรรมต่างๆได้ ไม่ได้เฉพาะภาคกลางแต่
ทุกๆภาค 

1 

 
สรุป แบบสัมภาษณ์ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวการจัดองค์ประกอบศิลป์  
 
1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมในภาคเหนือ มีประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งการแสดง ดนตรี ภาษาที่
ใช้สื่อสาร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ภาคเหนือมีภูเขาที่สลับซับซ้อน และมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าภาค
อ่ืนๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อการดําเนีวิต และสร้างความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของแต่ละภาค
ไม่มากก็น้อย และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนตามยุคตามสมัยนั้นไม่น่าจะส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมของไทยเรา 
เพราะ วัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา การที่วัฒนธรรมของเรากับวัฒนธรรมสมัยใหม่มา
รวมกันนั้นทําให้เกิดแป็นสิ่งใหม่ และไม่ล้าทันสมัยด้วย  
 ในภาคกลางวัฒนธรรมมีหลากหลาย ประชากรภาคกลางมีมาก และภาคกลางเป็นเสมือนอู่
ข้าวอูน่้ําของประเทศ การเกษตรกรรมมีการทําการเกษตรอยู่มากมาย เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร
จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ประเภทเครื่องจักสาร เป็นต้น ในขณะที่วัฒนธรรมภาคกลางก็มีระเบียบแบบแผน 
มีผิดมถีูก มีความร่วมสมัย อยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคกลาง วัดวาอาราม จิตรกรรมฝาผนัง 
ในวัดต่างๆของภาคกลางเป็นแหล่งศึกษาจิตรกรรมได้เป็นอย่างดี ในขณะที่วัฒนธรรมร่วมสมัยนั้น 
อาจารย์ผู้สอนให้ความเห็นว่า เป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลา ในบางครั้งเราแทบจะแยกไม่ออกเสียด้วย
ซ้ํา เพราะ วัฒนธรรมสมัยใหม่บางที่เข้ามานั้น มีบทบาทกับชีวิตประจําวันเราในยุคปัจจุบัน  
 วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่มากมาย ทั้งประเพณี 12 
เดือนของชาวอีสาน การละเล่น แต่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคงหนีไม่พ้นจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ของวัด
ต่างๆ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง เพราะจิตรกรรมฝาผนังของภาคอีกสานจะไม่ได้มีคสาม
ปราณีตเท่ากับจิตรกรรมในภาคอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
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สร้างสรรค์ รวมถึงผู้ชนในภูมิภาคนี้มีการประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรม ชาวบ้านเสียส่วนหญ่ที่เป็นผู้
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมต่าง ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานั่นเอง ในเรื่องของวัฒนธรรรมร่วม
สมัยนั้น อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น ได้ให้ความ
คิดเห็นว่า เราควรใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เข้ามาให้เกิดประโยชน์ การอยู่ร่วมกันของสอง
วัฒนธรรมนั้น ย่อมเป็นผลดีให้เกิดเป็นแนวงานใหม่ๆ และทันสมัยมากขึ้น 
 วัฒนธรรมภาคใต้จะมีความเฉพาะด้าน และมีเอกลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง โดยวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของคนในแถบ 3 จังหวัดภาคใต้นั้น ได้แก่  
เรือกอแระ เพราะ เรือกอแระมีลวดลายและสีสันที่สดใส และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมภาคใต้ได้เป็นอย่าง
ดี เพราะ ลวดลายของเรือกอแระนั้นได้ถูกมาใช้ให้เป็นลวดลายเครื่องนุ่งห่ม และ สิ่งของต่างๆมากมาย 
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้นั้น อาจารย์วุฒิ วัฒนสิน ได้อธิบายไว้
ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประมาณ 95% นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะอิสลามโดยเฉพาะ และ ในส่วนของรายวิชาการจัดองค์ประกอบ-
ศิลป์นั้น จะเป็นการให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่เก่ียววัฒนธรรมที่ตนเองสนใจมาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์
ผลงาน และ การนําวัฒนธรรมร่วมสมัยมามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนั้น จะทําให้วัฒนธรรมของ
เรานั้นไม่ตายด้าน 
 การนํามิติทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคมาใช้ในการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์นั้น 
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า นับเป็นข้อดี เพราะ นักศึกษาจะได้รักและหวงแหน เห็น
คุณค่าของบ้านเกิด เมื่อได้ทํางานศิลปะ ได้พิจารณาบ้านเกิดของตนเอง และวัฒนธรรมของภาคอ่ืน 
จะทําให้เกิดความพยายาม ความซาบซึ้ง มีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าท่ีลึกซ้ึงมากกว่าเดิม โดย
อาจารย์ผู้สอนจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้
ความเห็นที่น่าสนใจไว้ว่า วัฒนธรรมกับกับงานศิลปะนั้น เป็นสิ่งที่ยากจะแยกออกจากกัน หรือ แทบ
จะแยกออกจากกันเสียไม่ได้เลย การเรียนองค์ประกอบศิลป์นั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้พ้ืนฐานของ
องค์ประกอบศิลป์ให้ครบถ้วน ในส่วนของวัฒนธรรมนั้น ย่อมสอดแทรกอยู่ในจิตใต้สํานึกของผู้เรียน
อยู่แล้ว ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนําออกมาใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผ็ทํางานเอง แต่การจะ
สอดแทรกวัฒนธรรมลงในการจัดองค์ประกอบศิลป์นั้น จะต้องทําการแยกแยะให้ได้เป็นอย่างดี และ
เชื่อว่าหากทําสําเร็จก็จะก่อให้ประโยชน์ไม่น้อย 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ในการกําหนดวัตถุประสงคก์ารเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปศึกษา และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ นั้นมีข้อที่เหมือนกัน
คือทั้งสองหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน โดยไม่ได้มีการระบุ
เกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้น จะเป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษา
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สามารถเลือกท่ีจะทําได้ในหัวข้อของงานศิลปะ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความคิดเห็นว่า วัฒนธรรมนั้นได้สอดแทรอยู่ในอุปนิสัยใจคอ หรือ 
จิตสํานึกของผู้เรียนอยู่แล้ว ซึ่งผลงานที่ออกมาจะสะท้อนให้เห็นมิติทางวัฒนธรรมในเรื่องเนื้อหา และ
เรื่องราว โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์แบบพ้ืนฐานทั่วไป เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้อธิบายไว้ว่า 
การเรียนของนักศึกษาที่นี่ จะเป็นการให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อเอง และ ทําการศึกษาเจาะลึกเอง 
นักศึกษาส่วนใหญ่ของภาคใต้ล้วนศึกษาวัฒนธรรมของภาคตนเอง อาจจะเป็นผลมาจากการสืบค้น 
และการซึบซับสิ่งที่เป็นชีวิตประจําวันของผู้เรียนเอง และในการเรียนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ที่คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนั้น จะมี
การแบ่งจุดประสงค์หลักๆเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ความเป็นสากล คือ ความรู้พื้นฐานขององค์ประกอบศิลป์ทั่วไป 
 2. ความเป็นเอกลักษณ์ คือ คือ การแสดงออกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ 
 3. ควาเป็นตัวของตัวแอง คือ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เรียน  
การทํางานทีบ่่งบอกความเป็นตัวเองของผู้เรียน 
 และการกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในโครงสร้างทางองค์ประกอบ
ศิลป์ของมิติทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคนั้น ครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การกําหนดให้เรียนรู้
จากการซาบซึ้งจากผลงานจริง จากผู้เชี่ยวชาญจริง และ การให้ผู้เรียนปฏิบัติงานที่มีเอกลักษณ์ของ
ตัวเองให้ได้ จะสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม 4 ภาค
ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
  
3. เนื้อหาวิชา  
 จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในหลักสูตรศิลปศึกษา 
และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า เนื้อในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นการเรียนพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบศิลป์ โดยในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะ
มีการแบ่งรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็น 3 ตัว แบ่งเรียนเป็น ปี 1 ปี2 ปี3 เนื้อหาที่เรียนนั้น
นักศึกษาจะได้เรียนทัศธาตุและหลักการองค์ประกอบศิลป์โดยไม่กําหนดให้มีเรื่องราวในผลงานเลย 
ผู้เรียนจะสร้างสรรค์ผลงานจากทัศนธาตุ หรือ หลักองค์ประกอบศิลป์แท้ ๆ  ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ความหมาย และ หลักการทํางานที่แท้จริงหลักองค์ประกอบศิลป์ในทุกๆแบบ ในขณะที่รายวิชาการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ในหลักสูตรศิลปศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงาน รวมถึง
สร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน  
 ภาคเหนือพบว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่อาจารย์ผู้สอนคิดว่าเหมาะสมกับการนํามา
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ศึกษานั้น คือ วัด ประเพณี และ งานศิลปะของศิลปินภาคเหนือ ซึ่งจะมีความอ่อนช้อยของลวดลาย 
เส้น สีจะมีความละเอียดปราณีต รวมถึงการวางองค์ประกอบศิลป์ของงานศิลปะในภาคเหนือนั้น จะมี
ความเป็นระเบียบ นุ่มนวล จังหวะจะอยู่ในลักษณะที่เชื่องช้า ไม่ฉาบฉวยว่องไว ในขณะที่ภาคกลาง
นั้น อาจารย์ผู้สอนเห็นว่างานศิลปะของภาคกลางนั้นค่อนข้างหลากหลาย แต่ล้วนอยู่บนพ้ืนฐานของ
กฏระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา องค์ประกอบศิลป์มีความร่วมสมัย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ผู้สอนได้ให้ความเห็นว่า งานของภาคอีสานจะเป็นฝีมือของชาวบ้านที่มีศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา ผลงนศิลปะจึงเป็นการแสดงเกี่ยวกกับศาสนา พุทธประวัติ และชาดก ซึ่งสีสัน และ
ลวดลายจะไม่ละเอียดอ่อนช้อย จะมีความหยาบกร้าน องค์ประกอบศิลป์ไม่แน่นอน ที่ตรงไหนว่างก็
วาดแทรกลงไป ไม่เป็นระเบียบ สีที่ใช้ก็เป็นสีจากธรรมชาติด้วย และ ภาคใต้ อาจารย์ผู้สอนได้เลือกให้
เรือกอแระ เป็นแหล่งการเรียนรู้องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของภาคใต้ เพราะ สามารถบ่งบอก
ความเป็นวัฒนธรรมได้ดี การใช้เส้น สี ลวดลาย ซึ่งจะไม่มีความละเอียดอ่อนแบบภาคอ่ืนๆ ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากวิถีชีวิตที่ต้องว่องไว กระฉับกระเฉงของคนภาคใต้ จากเรือกอแระนั้นจะสามารถวิเคราะห์
จุดเด่นของทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ออกมาได้ คือ สีสันที่สดใสของลวดลาย เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม เพราะ ศาสนาอิสลามไม่สามารถแสดงออกในทางรูปแบบได้ 
จึงแสดงออกมาในเรื่องของสีมากกว่าในรูปแบบอ่ืนๆ  
 จากกการสัมภาษณ์ พบว่าอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าการเรียนการ
สอนในปัจจุบันมีเนื้อหาการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้ว อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ศิลปศึกษาให้ความเห็นว่าสามารถเพ่ิมเนื้อทางวัฒนธรรมลงในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ได้ แต่ต้องทําการจัดแผนการสอนและกิจกรรมให้พอดี คัดกรองเนื้อหาที่จําเป็นหรือเลือกเฉพาะ
จุดเด่นที่สุดในแต่ละภาคมาใช้เพื่อไม่ให้เนื้อในรายวิชาเยอะมากเกินไป ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ให้ความคิดเห็นว่า การจะนํามิติทางวัฒนธรรมมาใช้นั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็
มิใช่จะทําไม่ได้ เพราะ เนื้อหาในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์สําหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
นั้นค่อนข้างมีเนื้อหาที่เยอะอยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าจะใช้
สัดส่วนเพียงใด 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่จะให้ผู้เรียนเรียน
จากโปรเจคเตอร์ การให้ความรู้จะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนการวิเคราะห์จุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ควรมีการฝึกปฏิบัติ แล้วฝึกให้วิจารณ์ วิเคราะห์
ผลงานของตนเองและของเพ่ือน แล้วนําคําวิจารณ์ของผู้สอนและเพ่ือนไปพัฒนางานตัวเอง และ เป็น
วิธีการที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจหลักองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานของผลงานตัวเอง และของเพ่ือนด้วย ซึ่งเป็น
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วิธีที่สามารถทําให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ออกมาได้ดีที่สุด นอกจากนี้การให้
ผู้เชี่ยวชาญมามีบทบาทในการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เฉพาะด้าน  เช่น  ในส่วนของทฤษฎี และ การ
ลงมือปฏิบัติ หากได้ผู้เชี่ยวชาญตรงมาให้ความรู้ มาสาธิตในการทํางานแล้วจะทําให้ผู้เรียนได้สัมผัสที่
ลึกซึ้งมาก  และการไปทัศนศึกษาการได้เห็นของจริงนั้นสําคัญเป็นอย่างมาก แต่สําหรับที่ภาคใต้นั้น
แทบไม่จําเป็นต้องมีการทัศนศึกษาเลย เพราะ วิถีชีวิตของผู้เรียนได้สัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมพื้น
ถิ่นอยู่แล้ว เทคนิคการสอนที่สามารถทําให้ผู้เรียนดึงจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่
ละภูมิภาคออกมาและนําไปพัฒนาเป็นผลงานศิลปะของตนเองได้ คือ การให้ผู้เรียนได้เลือกสิ่งที่อยาก
ทําเอง ซึ่งจะทําให้แต่ละคนสามารถดึงศักยภาพและจุดเด่นตัวตนออกมาได้อย่างดี และด้วยศาสนา 
และ วัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งไม่ยากเลยที่ผลงานที่ออกมาจะสามารถบ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้อย่างชัดเจน 
 
5. สื่อการเรียนการสอน  
 สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดคือ การได้ดูของจริง ได้สัมผัสของจริง เป็นการ
เรียนที่ครอบคลุมที่สุด ถึงแม้สื่อดิจิตอล จากอินเตอร์เน็ตจะสําคัญที่ช่วยขยายและเปิดโลกให้กว้างขึ้น 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากอีกมุมโลก การนํามาใช้ก็เพ่ือให้เรียนรู้ในส่วนของพ้ืนฐานสากลเท่านั้น   
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม 4 ภาคนั้นมีอยู่มากมาย การเลือกมาใช้นั้น การวิเคราะห์
จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคสามารถเรียนได้จากสื่อการสอนใดนั้น 
อาจารย์วุฒิ วัฒนสินได้อธิบายว่า การได้พิจารณาผลงานของตัวเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้ตัวที่สุด 
นอกจากจะได้วิเคราะห์การใช้องค์ประกอบศิลป์ของตัวเองยังต้องวิเคราะห์ของเพ่ือน เมื่อได้ลงมือ
วิเคราะห์เอง ก็จะทําให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และซึมซับได้ดี และอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ว่าในการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบัน ไม่ได้มีสื่อการสอนใดเป็นพิเศษ
เพราะนิสิตนักศึกษาจะได้เรียนแบบการบรรยายผ่านจอโปรเจคเตอร์ 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์นั้น จะวัดและประเมินจากตัวผลงาน โดยจะมีอาจารย์มาร่วมให้
คะแนน และให้คําแนะนําแก่ผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีวีการ
ประเมินผลงานนิสิตนักศึกษาโดยให้เรียนนําเสนอผลงานตัวเอง วิเคราะห์เนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบ
ศิลป์ในผลงานตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ทําให้ผู้สอนวัดได้ว่าผู้เรียนเข้าใจการจัดองค์ประกอบศิลป์มากน้อย
เพียงใด จากการนําเสนอและจากผลงานที่ออกมา เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ จุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้ การวัดและประเมินด้านทักษะการสร้างสรรค์และ
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ผลสําเร็จของผลงาน เป็นด้านที่สําคัญที่สุดในการประเมินผล  เพราะ ถ้าผลงานออกมาดีแสดงให้เห็น
ถึงความเข้าใจหลักการการจัดองค์ประกอบศิลป์   
 
  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สําหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยคําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ภูมิภาคของตนเอง 6 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
  โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) เนื้อหาในรายวิชา 
   3) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4) สื่อการเรียนการสอน 
   5) การวัดและประเมินผล  
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากคําถามในการสัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ทางด้านวัฒนธรรม 

สถานภาพ จ านวน 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
7 
1 

2. อาย ุ
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

 
3 
1 
2 
2 

3. ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 

 
7 
1 

4. ที่อยู่ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ 
ภาคใต ้

 
2 
2 
2 
2 

5. การศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตร ี
ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก หรือ สูงกว่านั้น 

 
5 
1 
2 

6. อาชีพ 
อาจารยส์อนศิลปะ ในระดับอุดมศึกษา 
อาจารย์พิเศษ ในระดับอุดมศึกษา 
รับราชการ 
ศิลปินอิสระ 

 
2 
3 
1 
2 

7. ประสบการณ์การท างาน 
6-10 ปี 
16-20 ปี 
20 ปี ข้ึนไป 

 
3 
1 
4 

8. ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
งานทัศนศิลป ์
ศิลปะไทย และวัฒนธรรมไทย 

 
6 
2 
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 สรุปแบบสัมภาษณ์สําหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยคําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
 จากตาราง 11 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จากกลุ่มประชากร 8 ท่าน เป็นเพศชายมากกว่าหญิง คือ ชาย จํานวน 7 ท่าน และหญิง 
จํานวน 1 ท่านช่วงอายุของผู้เชี่ยวชาญใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี จํานวน 3 ท่าน รองลงมาคือ
ในช่วงอายุ 51-60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 2 ท่าน และช่วงอายุ41-50 ปี 1 ท่าน ผู้ชี่ยวชาญส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด จํานวน 7 ท่าน และนับถือศาสนาอิสลาม 1 ท่าน โดยผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 
8 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคเหนือ ภาคกลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จํานวนภาคละ 
2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 ท่าน รองลงมาระดับ
ปริญญาเอก หรือ สูงกว่านั้น จํานวน 2 ท่าน และระดับปริญญาโท จํานวน 1 ท่าน ตามลําดับ 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นอาจารย์พิเศษในระดับอุดมศึกษา จํานวน 3 ท่าน รองลงมามีอาชีพ
เป็นอาจารย์สอนศิลปะ ในระดับอุดมศึกษาและ ศิลปินอิสระ จํานวน 2 ท่าน และ รับราชการ จํานวน 
1 ท่าน ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน 20 ปีขึ้นไป จํานวน 4 ท่าน รองลงมา 
6-10 ปี จํานวน 3 ท่าน และ 16-20 ปี จํานวน 1 ท่าน ตามลําดับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมส่วน
ใหญ่เชี่ยวชาญทางด้านงานทัศนศิลป์จํานวน 6 ท่าน รองลงมา เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะไทย และ
วัฒนธรรมไทย จํานวน 2 ท่าน ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี จากการสัมภาษณ์ 8 ท่าน 
ตารางที่ 12 ด้านที่ 1 ความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

รายละเอียด จ านวน 

1.1 วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ในภูมิภาคมี
ศิลปวัฒนธรรมใดบ้างท่ีโดดเด่นและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาคนั้นๆ
ได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ 

 

ภาคเหนือ วัด สถาปัตยกรรม 2 
 ประเพณี 2 
 ลวดลาย 1 
 เครื่องแต่งกาย 1 
ภาคกลาง วัฒนธรรมทั่วไป 1 
 วัฒนธรรมร่วมสมัย 2 
 วิถีชีวิติ อาชีพ 2 
 วัด 2 
 จิตรกรรมประเพณี 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จิตรกรรมฝาผนัง 2 
 ประเพณี 12 เดือน 2 
 วัด 1 
ภาคใต ้ เรือกอแระ 2 
 มโนราห์ 2 
 ลิเกฮูลู 2 
 สถาปัตยกรรม 2 
 การแต่งกาย 1 
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รายละเอียด จ านวน 

1.2 วัฒนธรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ด้านประเพณี การละเล่น เครื่อง
แต่งกาย ภาษา ดนตรี และการแสดง วัฒนธรรมในแต่ละประเภทนั้นมีความ
แตกต่างกันและส่งผลต่อรูปแบบขององค์ประกอบศิลป์ในผลงานของแต่ละ
ภูมิภาค คือ  

 

 แตกต่างกันที่การแสดงออก ซึ่งส่งผลต่องานศิลปะ 8 
 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 8 
 สภาพภูมิประเทศ 8 
 สภาพภูมิอากาศ 8 
 การอพยพถิ่นฐาน 1 
 อาชีพ 7 
1.3 ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบัน ควรมีการน ามิติทางวัฒนธรรม
ของแต่ละภาคมาใช้ในการเรียนศิลปะ คือ  

 

 เห็นด้วย 8 
 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองและภาคอ่ืนๆ 7 
 เป็นการช่วยปลูกฝังในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 5 
 ได้เรียนรู้ความแตกต่างซึ่งกันและกัน 2 
 ได้เปรียบเทียบวัฒนธรรมของแต่ละภาค 1 
 ได้เข้าใจวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ 5 
 ได้พัฒนางานให้เกิดเป็นแนวงานใหม่ๆ 3 
1.4 วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในปัจจุบัน ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ไทยร่วมสมัย การเรียนองค์ประกอบศิลป์โดยใช้วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยจะท าให้
เกิดผลดีหรือผลเสียต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหรือไม่ อย่างไร 

 

 ไม่ 8 
 วัฒนธรรมที่เข้ามาใหม่จะช่วยพัฒนาแนวงานของเราได้ 7 
 หากเข้าในรากเหง้าของตนเอง วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาก็ไม่ส่งผลเสีย 6 
 ไม่ทําให้ศิลปะย่ําอยู่กับท่ี 5 
 ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้อย่างไรให้เหมาะสม 1 
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รายละเอียด จ านวน 

1.5 ความจ าเป็น ในการเพิ่มมิติทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทยลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในมิติทางวัฒนธรรม 
หลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี คือ  

 

 การเรียนรู้วัฒนธรรมด้านไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งดี 5 
 ผู้เรียนจะได้เข้าใจวัฒนธรรม 6 
 จะทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 8 
 ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้จุดเด่นของวัฒธรรม 5 
 ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปต่อยอดผลงานได้ 4 

 
ตารางที่ 13  ด้านที่ 2 เนื้อหาวิชา 

รายละเอียด จ านวน 

2.1 วัฒนธรรมสามารถแบ่งได้หลายด้าน อย่างวัฒนธรรมที่เป็นแบบนามธรรม 
เช่น ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมแบบนามธรรมนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
งานศิลปะ ได่แก่  

 

ภาคเหนือ เส้นอ่อนช้อย 2 
 โทนสีเย็น(นุ่ม) 2 
 ความเป็นระเบียบเรียบง่าย 1 
ภาคกลาง จัดองค์ประกอบแบบมีระเบียบแบบแผน 2 
 มีความหลากหลาย 1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นหยาบ 1 
 ที่ว่างไม่มีระเบียบ 1 
 เน้น สีเหลือง น้ําเงิน 2 
 สีดิบ 2 
ภาคใต ้ รูปทรงเรขาคณิต 2 
 สีสันจัดจ้าน 2 
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รายละเอียด  จํานวน 

2.2 บรรจุกิจกรรมการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคลง
ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ท่านคิดว่าวัฒนธรรมที่บ่งบอกเป็น
เอกลักษณ์ภาคกลางที่ควรน ามาใส่ไว้ในกิจกรรมการสอน ได้แก่ 

 

ภาคเหนือ วัด 2 
 การแต่งกาย 1 
ภาคกลาง วัด 2 
 จิตรกรรมแนวประเพณี 2 
 ลวดลายไทย 1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ 2 
ภาคใต ้ เรือกอแระ 2 
 ลายอิสลาม 1 
 ลวดลายสถาปัตยกรรม 2 

ตารางที่ 14 ด้านที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  

รายละเอียด จ านวน 

3.1 การเรียนจากผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นโดยตรงท าให้ได้รับองค์ความรู้ใน
มิติทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้อย่างรู้ลึก โดยผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปิน
ท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน คือ 

 

 ควรมีบาทบาทในการสาธิต 8 
 ควรมีบาทบาทในการบรรยายประสบการณ์จริง 8 
 ควรมีบาทบาทในการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง 7 
 ควรมีบาทบาทในการช่วยสอนปฏิบัติ 8 
3.2 การเรียนจากผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นโดยตรง การเรียนด้วยวิธีนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างต่อผู้เรียน ได้แก่ 

 

 ได้เรียนจากประสบการณ์จริง 8 
 ได้เรียนนอกเหนือจากในหนังสือ 1 
3.3 การไปทัศนศึกษา ไปในสถานที่จริง ได้สัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ ท่านคิดว่าการ
ไปทัศนศึกษาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์  

 

 ได้ความรู้เชิงลึก 8 
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รายละเอียด จํานวน 

3.3 การไปทัศนศึกษา ไปในสถานที่จริง ได้สัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ ท่านคิดว่าการ
ไปทัศนศึกษาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์(ต่อ) 

 

 ได้วาดภาพจากสถานที่จริง 2 
 ได้พิจารณาของจริงได้อย่างลึกซ้ึง 6 
 เกิดแรงบันดาลใจ 2 

 
ตารางที่ 15 ด้านที่ 4 สื่อการเรียนการสอน 

รายละเอียด จ านวน 

4.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม 4 ภาคนัน้มีอยู่มากมาย ท่านคิด
ว่าจะท าการคัดสรร หรือ รวบรวมองค์ความรู้ที่มากมายเหล่านี้ได้อย่างไร และ
น ามาเป็นสื่อประกอบการสอนในรูปแบบใด ที่สามารถท าให้ได้องค์ความรู้ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 คัดเฉพาะจุดเด่นของแต่ละภูมิภาค 8 
 เรียนเฉพาะวัฒนธรรมพื้นฐานและท่ีเป็นที่รู้จัก 8 
 จําแนกจุดเด่นของแต่ละภาค 8 
 เน้นเรียนรู้ภูมิภาคของตนเอง เรียนภาคอ่ืนเป็นส่วนประกอบ 1 
4.2 ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อดิจิตอล และสื่อออนไลน์ มีการพัฒนาให้เกิดความ
ทันสมัย มีการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ควรน ามาใช้ให้
เหมาะสม คือ  

 

 สื่อสมัยใหม่ดี แต่ไม่ควรเรียนแต่ในห้องเรียน 4 
 ครูผู้สอนต้องเข้าใจและจัดสัดส่วนให้เหมาะสม 8 
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ตารางที่ 16 ด้านที่ 5 การวัดและประเมินผล 

รายละเอียด จ านวน 

5.1 เกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ได้แก่ 

 

 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 5 
 ประเมินจากความเข้าใจในการอภิบายงาน 7 
 ประเมินจากผลงานแสดงถึงวัฒนธรรม 8 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตารางที่ 17 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

รายละเอียด จ านวน 

 วัฒนธรรมมีความละเอียดอ่อน ภาคกลางมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สามารถเรียนด้านวัฒนธรรมที่สอดแทรกในงานศิลปกรรมต่างได้ 

1 

 หากได้ทําจริง ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานในวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคเสียก่อน 

1 

 
สรุปแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
 

1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้มิติทาง

วัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของของทางภาคเหนือนั้นจากความคิดเห็นนั้นพบว่า เอกลักษณ์ของ

ภาคเหนือคือวิถีชีวิต ประเพณี ความสวยงามของวัดทางภาคเหนือ จะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามเฉพาะตัว 

อย่างศิลปะล้านนา อาคารบ้านเรือนของภาคเหนือก็มีลักษณะเด่น อย่างกาแล ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ

งานสถาปัตยกรรมภาคเหนือ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นว่า การเกิดและเติบโตอยู่ที่ภาคเหนือนั้น 

คือการได้ซึมซับความเป็นคนพ้ืนเมือง แม้จะต้องเข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ หรือไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ความ

เป็นคนพื้นเมืองจะซึมซับอยู่ในจิตใต้สํานึก จนบางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ และการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่

บ้านเกิดนั้น ทําให้ได้เห็นวิถีชีวิต และแนวงานศิลปะก็จะแสดงออกมาโดยมีกลิ่นไอของภาคเหนืออย่าง

ไม่รู้ตัว ซึ่งแน่นอนว่าถิ่นกําเนิดของศิลปินนั้นย่อมมีผลกับการทํางานศิลปะไม่มากก็น้อย ในขณะที่ผู้ให้

สัมภาษณ์ในภาคกลางนั้นหึความเห็นว่า จุดเด่นของภาคกลางนั้นค่อนข้างหลากหลาย แต่คงไม่พ้น
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ความเป็นแบบแผนของงานศิลปะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของภาคกลาง

นั้น จําเป็นจะต้องศึกษา เรื่องของพ้ืนที่ ยุคสมัย และช่วงเวลา เพราะ ทุกอย่างจะเชื่อมโยงกัน พ้ืนที่ที่

หนึ่งอาจจะความสัมพันธ์กับอีกพ้ืนที่หนึ่งได้ เช่น ซึ่งอาจจะพบว่าผ้านุ่งแบบภาคอีสานในภาคกลางก็ได้ 

ซึ่งเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คน เพราะ ภาคกลางมีความหลากหลายของกลุ่มประชากร จึง

ทําให้ยากจะแยกวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของภาคกลาง แต่ก็ยังมีระเบียบแบบแผนในงานศิลปะอยู่บ้าง 

อย่างงานจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งก็จะมีแบบแผนในการจัดวางอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ผู้ให้

สัมภาษณ์ไว้ว่า หากจะพูดถึงวัฒนธรรมของภาคอีสานแล้วนั้น ที่เป็นจุดเด่นก็คือ ประเพณี วิถีของคน

อีสาน ซึ่งภาคอีสานจะมีประเพณ 12 เดือน แต่ในลักษณะของงานศิลปะนะ งานจิตรกรรมฝาผนังใน

โบสถ์และนอกโบสถ์ของชาวอีสานนั้น จะมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก เพราะ เกิดจากฝีมือชาวบ้านเอก 

จะไม่มีความปราณีตอ่อนช้อยนักแต่จะเต็มไปด้วยความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการวาดภาพนั้น ก็ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ ยังรวมถึงสีต่างๆที่ใช้วาดด้วย ซึ่งถือ

เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากในงานศิลปะของภาคอีสาน และสุดท้ายเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคใต้ 

ได้แก่ มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู และ การแสดงออกในวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วัฒนธรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ด้านประเพณี การละเล่น เครื่องแต่งกาย ภาษา ดนตรี และ

การแสดง เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆล้วนมีความแตกต่างกัน และมีผลต่อรูปแบบในการสร้างสรรค์ท่ี

โดดเด่น  เช่น เรื่องสีสัน และการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยความแตกต่างกันนี้เป็นผลมาจากวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ ภูมิอากาศ และ นิสัยใจคอของคนภาคใต้ และในการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบ

ศิลป์ในปัจจุบัน  

 ในมุมมองผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมีการเรียนเรื่องวัฒนธรรมสอดแทรกเข้า

ไป เพราะจะทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของในแต่ละภูมิภาค ทําให้เกิดการ

เปรียบเทียบ เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเราเองและมีประยุกต์ใช้ร่วมกัน ในส่วนของ

วัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบันจะทําให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราหรือไม่นั้น ผู้ให้

สัมภาษณ์ ได้ให้ความเห็นตรงกันว่า ไม่น่าจะเกิดผลเสีย เพราะ ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้อย่างไรให้

เหมาะสมและจะทําให้เกิดแนวงานใหม่ๆ รวมถึงยังมีความน่าสนใจการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาไทยอย่างแน่นอน 
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2. เนื้อหาวิชา   

 เนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะในด้านวัฒนธรรมที่ควรศึกษา จากความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์

ภาคเหนือนั้น ให้ความคิดเห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะ สถาปัตยกรรมล้านนา จะทําให้เข้าใจ

ว่าวัฒนธรรมและความเป็นมาของศิลปะภาคเหนือมากข้ึน และในส่วนขององค์ประกอบศิลป์หรือทัศน

ธาตุที่เป็นจุดเด่นและบ่งบอกถึงศิลปะภาคเหนือนั้น คือ เส้นสาย ลวดลายที่อ่อนช้อย สีที่อยู่ในโทนที่

อ่อนนุ่ม ในส่วนของภาคกลางนั้นคือการศึกษาระเบียบแบบแผนของงานจิตรกรรม ซึ่งก็จะมีทั้งแบบ

ประเพณีและแบบร่วมสมัยด้วย องค์ประกอบศิลป์นั้นอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักเพราะมีความหลากหลาย

อยู่พอสมควร ซึ่งอาจจะทําการวิเคราะห์จากแบบแผนของงานจิตรกรรมไทย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าจะให้ศึกษานั้น คงหนีไม่พ้นจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ ์โดยองค์ประกอบ

ศิลป์ที่เห็นได้หลักๆคือ การใช้สีน้ําเงิน เหลือง เป็นส่วนใหญ่ ความหยาบและไม่เป็นระเบียบของเส้น 

จังหวะของการจัดวางไม่มีระเบียบ ไม่มีความลึกตื้น หรือ หน้าไกล เป็นลักษณะ 2 มิติแบนๆ ในส่วน

ของภาคใต้นั้นจะมีอิทธิพลความเชื่อในเรื่องศาสนา มีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ศาสนา

อิสลาม ห้ามวาดสิ่งเคารพบูชา จึงทําให้แสดงออกผ่านสีสันและลวดลายมากกว่า ดังนั้นองค์ประกอบ

ศิลป์ที่มีความป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้นั้น ได้แก่ ลวดลาย สีสัน  ซึ่งสามารถศึกษาได้จากลวดลายของ

สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ลวดลายอิสลามและเรือกอแระ  

 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 กิจกรรมในการจัดการเรียนสอนในรายวิชาการจจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง

วัฒนธรรม นั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง โดยให้มีบทบาทในเรื่องของ

ทฤษฎีในการบรรยาย และ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียน รวมถึงสาธิต ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ดูเพราะ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้รู้เฉพาะด้าน ที่อาจ

หาไม่ได้ในหนังสือตํารา และการไปทัศนศึกษาจะทําให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริงซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุด

กว่าการอยู่ในห้องเรียนการได้พิจารณาและเลือกศึกษาในสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด จะทําให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และศึกษาอย่างเต็มใจและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ตนเองเลือก 
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4. สื่อการเรียนการสอน 

 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม 4 ภาคนั้นมีอยู่มากมายจึงจําเป็นจะต้องมีการคัด

กรองนําจุดที่สําคัญที่สุดชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ของตนเองให้ถ่องแท้ แล้วจึงไปศึกษาของภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่ง

สื่อในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีอยู่มากมาย สื่อดิจิตอล ออกนไลน์ช่วยให้เปิดวิสัยทัศน์ที่

กว้างมากขึ้น แต่ถึงอย่างไร การให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด  

 

5. การวัดและประเมินผล 

 ด้านการวัดและประเมินผลนั้นผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรให้

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือนร่วมกับ

ครูผู้สอน เพราะ การแสดงออกทางความคิด จะแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และ

การเห็นคุณค่าขอผลงานชิ้นนั้นๆผ่านทัศนคติของผู้ประเมิน รวมถึงการกําหนดหัวข้อให้ผู้เรียนได้

เลือกหัวข้อเองจะทําให้เกิดความรัก ความหวงแหน และความซาบซึ้งในวัฒนธรรมที่ตนเองเลือกไป

ด้วย 

 
 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สําหรับนิสิตนักศึกษาศิลปศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทยที่เรียนในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยค าถาม ดังนี้ ชื่อ  
 อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
  ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการการจัด
 องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี คือ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัด
 องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็น
 ส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามใน
 แบบสอบถาม  
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยค าถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
ตารางที่ 18 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ สําหรับนิสิตนักศึกษา 

สถานภาพ จ านวน 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
8 
22 

2. อายุ 
18-20 ปี 
21-25 ปี 

 
5 
25 

3. ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 

 
27 
3 

4. การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 
ปี 5 

 
 
5 
2 
23 

5. สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรตม์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

6. ที่อยู่ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

 
5 
15 
5 
5 
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 ตาราง 18 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลของนิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของ ประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เพศ จากกลุ่มประชากร 30 คน เป็นหญิงมากกว่าชาย คือ หญิง จํานวน 22 คน และชาย 8 
คน ช่วงอายุ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ทําการตอบแบบสอบถามมีอายุ ในช่วง 21-25 ปี จํานวน 25 คน 
มากกว่า ช่วงอายุ 18-20 ปี ซึ่งมีจํานวน 5 คน ศาสนา นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจํานวน 
27 คน และ นับถือศาสนาอิสลามจํานวน 3 คน การศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 
มากที่สุด จํานวน 23 คน รองลงมาชั้นปีที่ 2 จํานวน 5 คน และชั้นปีที่ 3 จํานวน 2 คน ตามลําดับ 
โดยนักศึกษาทั้ง 30 คนเป็นนักศึกษาจากภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 5 คน ภาคกลาง 
จากจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย จํานวน 5 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน มหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรตม์ จํานวน 5 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 5 คน และ
ภาคใต้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จํานวน 5 คน  
 ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน 
ตารางที่ 19 ด้านที่ 1 ความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
รายละเอียด จ านวน 

1.1 การเรียนองค์ประกอบศิลป์มีความส าคัญต่อนิสิตนักศึกษาศิลปะ ได้แก่  
 เป็นพื้นฐานในการเรียนศิลปะทุกแขนง 30 
 เป็นความรู้พื้นฐานของนิสิตนักศึกษาศิลปะทุกคน 25 
 เป็นหัวใจสําคัญในการทํางานศิลปะ 12 
 สามารถทําให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้องสวยงาม 5 
1.2 มิติวัฒนธรรมได้ถูกน ามาในใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์
หรือไม่ อย่างไร 

 

 ไม่มีโดยตรง 20 
 มีบ้าง  5 
 มี 5 
 การไปศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน แล้วนํามาพัฒนาเป็นงานของตนเอง 18 
 มีการเรียนในรายวิชาเฉพาะ และ นํามาประยุกต์ใช้ 12 
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รายละเอียด จํานวน 

1.2 มิติวัฒนธรรมได้ถูกน ามาในใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์
หรือไม่ อย่างไร(ต่อ) 

 

 การวิเคราะห์วิจารณ์งาน เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 5 
1.3 ควรบรรจุมิติทางวัฒนธรรมลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยการ  
 ทําให้ทราบความเป็นมาและความสําคัญ 30 
 สามารถจําแนกวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภคได้ 21 
 ปลูกฝังจิตสํานึก อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย 24 
 เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 30 
 เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  5 
 เข้าใจความแตกต่าง 5 
 เรียนรู้ของภาคอ่ืนๆแล้วนํามาพัฒนาเป็นแนวงานของตนเอง 9 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดย
ใช้มิติทางวัฒนธรรม คือ 

 

 เข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 30 
 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองและผู้อ่ืน 16 
 ช่วยในการออกแบบงานที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมได้ 12 
 ได้ศึกษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 9 
 รับรู้ข้อแตกต่างของวัฒนธรรม 2 

 
ตารางที่ 20 ด้านที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ 

รายละเอียด จ านวน 

2.1 ควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสัดส่วน
เท่าใด ที่สามารถท าให้ท่านเกิดความสนใจมากที่สุด ดังนี้ 

 

 ทฤษฎี 50 ปฏิบัติ 50 3 
 ทฤษฎี 40 ปฏิบัติ 60 11 
 ทฤษฎี 30 ปฏิบัติ 70 19 
 เน้นปฏิบัติ มากกกว่าบรรยาย 4 
 ต้องกําหนดอย่างชัดเจนว่าวัฒนธรรมที่นํามาใช้มีอะไรบ้าง 5 
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ตารางที่ 21 ด้านที่ 3 เนื้อหาวิชา 

รายละเอียด จ านวน 

3.1 จุดเด่นในวัฒนธรรมของภูมิภาคท่านด้านใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และสามารถ
น ามาใส่ไว้ในการเรียนการจดัองค์ประกอบศิลป์ได้ คือ 

 

ภาคเหนือ จิตรกรรมล้านนา 5 
 สถาปัตยกรรม 5 
 เครื่องแต่งกาย 3 
ภาคกลาง จิตรกรรมประเพณี 5 
 วัดวาอารม 5 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณี12 เดือน  5 
ภาคใต ้ วิถีชีวิต 5 
 เรือกอแระ 5 
 ลวดลายอิสลาม 2 
3.2 จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมพื้นถิ่นของท่านคือ  
ภาคเหนือ เส้นโค้งท่ีอ่อนช้อย 5 
 สีนุ่ม คุมโทน 5 
ภาคกลาง จังหวะเสมอกัน 12 
 มีความร่วมสมัย 9 
 เรียบง่าย 7 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวะไม่แน่นอน 2 
 ความฉับไว  3 
 มีความเป็นธรรมชาติ 1 
ภาคใต ้ สีสันสดใส 5 
 รูปร่าง รูปทรงเรขาณิต 3 
3.3 วัฒนธรรมร่วมสมัยควรบรรจุลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพราะ  
 ทําให้เกิดการพัฒนางานศิลปะแบบเดิมๆ 12 
 ควรพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย 15 
 ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน 7 
 ไม่ซ้ําซากจําเจ 5 
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รายละเอียด จํานวน 

3.3 วัฒนธรรมร่วมสมัยควรบรรจุลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพราะ 
(ต่อ) 

 

 ศิลปะสมัยใหม่ทําให้มีการพัฒนาแนวงานใหม่ๆ  5 
 ควรให้วัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีอิงกับชีวิตประจําวัน 1 
3.4 การเพิ่มเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมลงไปนั้นจะท าให้เนื้อในการจัดการเรียนการ
สอนไม่มากเกินไปเพราะ  

 

 คัดเฉพาะจุดเด่นในแต่ละภูมิภาค 15 
 ควรมีการนําความรู้มาบูรณาการกับวิชาองค์ประกอบศิลป์เดิม 7 
 ควรมีเนื้อหาที่กระชับ 12 

 
ตารางที่ 22 ด้านที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

รายละเอียด จ านวน 

4.1 ท่านคิดว่าควรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้น่าสนใจ  
 เรียนจากประสบการณ์จริง 17 
 ทัศนศึกษานอกสถานที่ 12 
 มีสื่อท่ีทันสมัย 5 
 เน้นการปฏิบัติ มีกิจกรรมที่สนุกสนาน 2 
 เรียนกับศิลปิน 10 
 สิ่งที่ผู้เรียนสามรภถในชีวิตประจําวันได้ 4 
4.2 ท่านคิดว่าการทัศนศึกษาจะมีประโยชน์ต่อการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน
มิติทางวัฒนธรรมอย่างไร 

 

 ได้เรียนจากประสบการณ์จริง 25 
 ช่วยกระตุ้นความสนใจ 12 
 ทําให้เข้าใจง่าย 8 
 ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจริง 11 
 สัมผัสของจริง เกิดการเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ 6 
 ได้ซึมซับวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง 13 
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ตารางที่ 23  ด้านที่ 5 สื่อการเรียนการสอน 

รายละเอียด จ านวน 

5.1 ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อดิจิตอลมีการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย มีการ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น สื่อที่ทันสมัยมีความส าคัญต่อการเรียน
การสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบัน ได้แก่ 

 

 ผู้เรียนมีความใกล้ชิดกับสื่อสมัยใหม่ทําให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม 18 
 ช่วยให้เห็นงานที่หลากหลายมากขึ้น 10 
 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 2 
 สะดวกในการสืบค้น 6 
 โปรแกรม Photoshop Illustrator ช่วยในการออกแบบการจัด

องค์ประกอบศิลป์ได้ 
1 

5.2 สื่อการสอนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ  สื่อการสอนแบบใดที่ท่านอยากให้
ผู้สอนน ามาใช้ประกอบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

 

 วีดีโอ 2 
 อะนิเมชั่น 1 
 ภาพประกอบกราฟฟิก 5 
 สื่อจริง 22 
 สื่อดิจิตอลออนไลน์ 14 

 
ตารางที่ 24 ด้านที่ 6 การวัดและประเมินผล 

รายละเอียด จ านวน 

6.1 วิธีการประเมินแบบใดที่สามารถแสดงออกด้านความรู้ความเข้าใจในการเรียน
การจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมได้มากที่สุด 

 

 สร้างสรรค์ผลงาน นําเสนอผลงาน ประเมินตามสภาพจริง 12 
 สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้องค์ประกอบศิลป์ได้ 5 
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 26 
6.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านการวิเคราะห์  ด้านทักษะการสร้างสรรค์ ท่านคิด
ว่าการวัดและประเมินผลควรให้ความส าคัญกับด้านใดมากที่สุด เพราะอะไร 

 

 ด้านทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน 20 
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รายละเอียด  จ านวน 

6.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านการวิเคราะห์  ด้านทักษะการสร้างสรรค์ ท่านคิด
ว่าการวัดและประเมินผลควรให้ความส าคัญกับด้านใดมากที่สุด เพราะอะไร (ต่อ) 

 

 ด้านการคิดวิเคราะห์  5 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ 3 
 ทฤษฎี 2 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตารางที่ 25 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

รายละเอียด จ านวน 

 -  

 
สรุปแบบสัมภาษณ์ส าหรับนิสิตนักศึกษา 

 
1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนองค์ประกอบศิลป์นั้น นิสิตนักศึกษาส่วนหญ่ ให้

ความเห็นว่า การเรียนองค์ประกอบศิลป์นั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะ จะสามารถนํามาใช้ใน

การสร้างสรรค์ผลงาน เปรียบเสมือนหัวใจหลักของการทํางานศิลปะ และในส่วนของด้านวัฒนธรรม

นั้น นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ไม่ได้มีมิติทางวัฒนธรรมอยู่ในวิชาองค์ประกอบศิลป์เสีย

ทีเดียว จะมีสอดแทรกมาในผลงานบ้าง ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเลือกที่จะสร้างสรรค์เองได้  

นิสิตนักศึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบรรจุมิติทางวัฒนธรรมลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ไว้ว่า ถ้ามีโอกาสก็ควรเพิ่ม เพราะจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราควรมีความรู้เกี่ยวกับภาคอ่ืนด้วย 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แต่ควรเรียนภูมภิาคเราใหเ้ข้าใจเสียแท้ก่อน และ เพื่อช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์  

 ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนิสิตนักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า การกําหนดให้ผู้เรียนได้เรียน

ในส่วนของปฏิบัตินั้นควรให้มีมากกว่าทฤษฎี เพราะ เชื่อว่าการปฏิบัติจะสามารถทําให้เข้าใจและเห็น

ผลได้ชัดเจน และกําหนดให้ชัดเจนเลยว่าจะนําวัฒนธรรมมาใช้ในรายวิชาอย่างไร  

 

3. เนื้อหาวิชา  

 นิสิตนักศึกษาได้ทําการยกตัวอย่างวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของภูมิภาคตนเองไว้ ดังนี้ 

ภาคเหนือ การแสดง รําฟูอน การดําเนินชีวิต ภาคกลาง การแสดง เช่น รํากลองยาว จิตรกรรมวัด

พระแก้ว วัดวาอารามภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเพณี ผีตาโขน การแสดงจําพวกเซิ้ง 

และ ภาคใต้ สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับศาสนสถานศิลปะศรีวิชัย ส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ  

เรือกอแระ และลายมลายู การแต่งกาย  

 จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมพื้นถ่ินในแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ ได้แก่ ความพริ้ว

ไหว ลวดลายที่อ่อนช้อย ภาคกลาง การใช้ลวดลายอย่างไทยผสมผสานกับศิลปะของต่างประเทศ 

ความทันสมัย ไม่อ่อนช้อยมาก แต่ก็ไม่ได้แข็ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนผิวที่ดูหยาบ ดิบ ไม่

ประดิบษฐ์มาก ของเส้น แต่ก็มีสีสันสนุกสนานด้วย สุดท้ายภาคใต้ สี ลวดลาย เส้น รูปร่างเรขาคณิต 

 ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยควรบรรจุลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ เพ่ือไม่ให้ศิลปะย่ําอยู่กับที่ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ศึกษาเราให้ถ่องแท้ก่อนจะนําของคนอ่ืน

เข้ามา และ ควรพัฒนาวัฒนธรรมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมลงไปในรายวิชาการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์นั้น มีความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า จะทําให้เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนมากเกินไปหากมี

การแบ่งสัดส่วนที่พอเหมาะ และในความเห็นของนักศึกษาตัวแทนของภาคใต้ได้ให้ความเห็นที่

น่าสนใจไว้ว่า ควรเรียนแบบพื้นฐานโดยรวมก่อนแล้วจึงแยกไปเรียนตามแต่ที่ตนเองสนใจ แต่ถึง

อย่างไรในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการเรียนศิลปะ หรือ ในรายวิชา

การจัดองค์ประกอบศิลป์นั้นได้มีการสอดแทรกในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้ว ซึ่งไม่ได้ทําให้เนื้อหา

เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานนั้นลดทอนไป 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ออกไปทัศนศึกษา ทําให้ได้ความรู้ในเชิงลึก การได้เรียนกับศิลปิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
จะทําให้ได้สามารถถาม-ตอบกับศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญถึงข้อสงสัยได้โดยตรง และการจัดการเรียนการ
สอนที่สามารถทําให้ผู้เรียนนํากลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ 
5. สื่อการเรียนการสอน  

 สื่อที่ทันสมัยมีความจําเป็นต่อการเรียนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทําให้ได้ติดต่อสื่อสาร ได้

ชมผลงานศิลปะ หรือสืบค้นความร็ต่างๆ ได้รอบโลก รวมถึงอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการออกแบบ

รูปแบบสื่อการสอนท่น่าสนใจและสวยงามตามยุคตามสมัยด้วย รวมถึงสื่อสมัยใหม่ทําให้เกิดความ

สะดวกสบาย การใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator ก็สามารถช่วยในการออกแบบการจัด

องค์ประกอบศิลป์ได้ 

6. การวัดและประเมินผล 

 ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า การสร้างสรรรค์โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ได้อย่างถูกต้อง

สวยงามนั้น จะเป็นส่วนในการวัดและปรเมินผลที่สําคัญ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

เป็นความคิดเห็นที่นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นตรงกัน 

2. การวิเคราะห์แบบสอบถาม 

  2.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสําหรับสําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4ภูมิภาคของประเทศไทย 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(Check List) ประกอบไปด้วย
คําถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานศึกษา 

     ตอนที่ 2 คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน คือ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
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  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามในแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 26 ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
สถานภาพ จ านวน 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
5 
1 

2. อาย ุ
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

 
1 
1 
3 
1 

3. ศาสนา 
พุทธ 
คริสต ์

 
5 
1 

4. ที่อยู่ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ 
ภาคใต ้

 
1 
3 
1 
1 

5. การศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตร ี
ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก หรือ สูงกว่านั้น 

 
- 
2 
4 

6. อาชีพ 
อาจารยส์อนศิลปะ ในระดับอุดมศึกษา 

 
6 

7. ประสบการณ์การท างาน 
6-10 ปี 
16-20 ปี 
20 ปี ข้ึนไป 

 
1 
4 
1 

8 รายวิชาท่ีรับผิดชอบ  

 รายวิชาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป ์ 6 
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 จากตาราง 26 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลของครูผู้สอนใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จากกลุ่มประชากร 6 ท่าน เป็นเพศชาย5ท่าน และเพศหญิง 1ท่าน ช่วงอายุของอาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี มากท่ีสุด 3 ท่าน รองลงมา ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 1 ท่าน 
และช่วงอายุ 30-40 ปี จํานวน 1 ท่าน จํานวน  ท่าน และ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 1 ท่าน 
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด จํานวน 5 ท่าน และนับถือศาสนาคริสต์ 1 ท่าน 
โดยอาจารย์ผู้สอนทั้ง 6 ท่าน เป็นครูผู้สอนในระดับอุดมศึกษาจากภาคเหนือ 1 ท่าน ภาคกลาง 3 
ท่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ท่าน และภาคใต้ 1 ท่าน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาเอก หรือสูงกว่านั้น จํานวน 4 ท่าน รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน 3 ท่าน ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน 16-20 ปี จํานวน 5 ท่าน รองลงมา 20 ปีขึ้นไป จํานวน 2 ท่าน 
ตามลําดับ ครูผู้สอนทั้งหมดเป็นครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ทั้งสิ้น 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ใน 4 ภมูิภาคของ
ประเทศไทย 
ตารางที่ 27 ความคิดเห็นทั่วไปของอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรม 
1.1 รายวิชาการจัดองค์ประกอบศลิป์ในปัจจุบัน 
ไม่มีการนํามติิทางวัฒนธรรมใช้มากพอ 

4.17 0.41 เห็นด้วยมาก 

1.2 วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นในแตล่ะภูมิภาควรนํามา
บรรจไุว้ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ได ้

4.50 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

1.3 วัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนไปตามการเปลีย่นแปลง
ของยุคสมัยควรนาํมาบรรจลุงในรายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลปไ์ด ้

4.83 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 1.5 การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรมนั้นจะช่วยส่งเสรมิให้เกิดความรัก 
ความเข้าใจ และรู้คณุค่าของวัฒนธรรมในแตล่ะ 
ภูมิภาคของประเทศไทย 

4.83 0.41 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.44 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
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 จากตาราง 27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับ
การจัดองค์ประกอบศิลป์ ระดับปริญญตรี มีความคิดเห็นทั่วไป ดังนี้ 
 ด้านความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดย
ใช้มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุดเท่ากัน 3 ลําดับคือ วัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยควรนํามาบรรจุลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้
( =4.83, S.D = 0.55) ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควรมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม
ของแต่ละภูมิภาค( =4.83, S.D = 0.41)  และ การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเข้าใจและรู้คุณค่าของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย( =4.83, S.D = 0.41)  รองลงมาคือ วัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละภูมิภาควรนํามา
บรรจุไว้ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้( =4.50, S.D = 0.55)  และความคิดเห็นที่เห็นด้วย
น้อยที่สุด( =4.17, S.D = 0.41)  คือ รายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบัน ไม่มีการนํามิติทาง
วัฒนธรรมใช้มากพอ ดังนั้นความคิดเห็นโดยรวมด้านความคิดเห็นทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D = 0.44) 
ตารางที่ 28 จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

2 จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทําความเข้าใจหลัก

องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน 

5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภมูิภาค 

4.67 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถนําจุดเด่นในทาง

วัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาคมาใช้ในการจัด

องค์ประกอบศิลป ์

5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.4 เพื่อให้เห็นคณุค่าของงานทัศนศิลป์ที่มี
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 

4.67 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและสร้าง
สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศลิป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒธรรมในแต่ละภูมภิาคอของประเทศไทยได้ 

4.67 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวมเฉลี่ย 4.80 0.31 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
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 จากตาราง 28 เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับ
การจัดองค์ประกอบศิลป์ ระดับปริญญตรี มีความคิดเห็นทั่วไป ดังนี้ 
 ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้
มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่า จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด 
คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทําความเข้าใจหลักองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน( =5.00, S.D = 0.00)   
เท่ากับ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสามารถนําจุดเด่นในทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคมาใช้ในการจัด
องค์ประกอบศิลป์( =5.00, S.D = 0.00)   รองลงมาเท่ากัน 3 ลําดับ คือ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค( =4.67, S.D = 0.52)   เพ่ือให้
เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย( =4.67, S.D = 0.52)  และ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและสร้างสื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒธรรม
ในแต่ละภูมิภาคอของประเทศไทยได้( =4.67, S.D = 0.52) ตามลําดับ ดังนั้นในด้านจุดประสงค์การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ( =4.80, S.D = 0.31) 
 
ตารางที่ 29 เนื้อหาในกิจกรรมการสอน สําหรับอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

3 เนื้อหาในรายวิชา 
3.1 เนื้อหาในกิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศลิป์ควรประกอบไปด้วยมติิทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาคในประเทศไทย 

4.33 0.52 เห็นด้วยมาก 

3.2 ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศลิป์ของวัฒนธรรม
เพียงภูมิภาคเดียว ไม่จําเป็นต้องมเีนื้อหาทาง
วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค 

2.67 0.52 เห็นด้วยน้อย 

3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศลิป์พ้ืนฐาน 5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
3.4 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม ได้แก่ 
วัฒธรรมทางด้านวัตถุ เช่น งานทัศนศิลป์ เครื่องใช้ 
ศาสนาสถาน อาคารบ้านเรือน เปน็ต้น วัฒนธรรม
ทางด้านความคิด เช่น ความเชื่อทางด้านศาสนา 
ประเพณี การละเล่น เป็นต้น 

4.33 0.52 เห็นด้วยมาก 

3.5 เนื้อหาเกี่ยวกับประวตัิที่มาและความเป็นมา
ของวัฒนธรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

4.00 0.89 เห็นด้วยมาก 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในแตล่ะภูมิภาค 
3.6 องค์ประกอบศลิป์ของงานทัศนศิลป์ และ 

วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

4.83 0.41 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

3.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่าง
ผลงของศิลปินในประไทยและศลิปินต่างประเทศ 

4.50 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 3.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่าง
ผลงานของช่างฝีมือท่ีเป็นที่ยอมรบั หรือ มีชื่อเสียง
ในทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 

4.50 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 3.9 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป ์ 4.83 0.41 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 3.10 หลักการเขียนแผนการสอน และ สื่อการ
สอน เกี่ยวกับการจดัองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรม 

4.50 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวมเฉลี่ย 4.80 0.31 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 จากตาราง 29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับ
การจัดองค์ประกอบศิลป์ ระดับปริญญตรี มีความคิดเห็นด้านเนื้อหาในรายวิชา ดังนี้ 
 ด้านเนื้อหา ในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มี
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 

  พบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน ( =5.00, S.D = 0.00) มีความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบศิลป์ของงานทัศนศิลป์ และ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

( =4.83, S.D = 0.41)   เท่ากับ หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์( =4.83, S.D = 0.41)    และ
ลําดับรองลงมาคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จากตัวอย่างผลงของศิลปินในประไทยและศิลปิน
ต่างประเทศ การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จากตัวอย่างผลงานของช่างฝีมือที่เป็นที่ยอมรับ หรือ มี

ชื่อเสียงในทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค( =4.50, S.D = 0.55)  และหลักการเขียนแผนการสอน 

และ สื่อการสอน เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม( =4.50, S.D = 0.55) 
ตามลําดับ ความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์

ของวัฒนธรรมเพียงภูมิภาคเดียว ไม่จําเป็นต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค( =2.67,  
S.D = 0.52)  หมายความว่าไม่ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์ทางวัฒนธรรมเพียงภูมิภาคเดียว และ
จําเป็นจะต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมให้ครบทั้ง 4 ภาค ดังนั้นในด้านเนื้อหาในรายวิชามีความคิดเห็น

โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก( =4.35, S.D = 0.49) 
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ตารางที่ 30  กิจกรรมการเรียนการสอน 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ในภาพรวมการการจดัการเรียนการสอนควร
ให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติเป็นส่วนใหญ่ 

4.50 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.2 สอนแบบบรรยาย ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์

พื้นฐาน จากหนังสือ ตํารา สื่อออนไลน์ และ 

ผลงานศลิปะของศิลปินไทยและศลิปิน

ต่างประเทศ 

4.50 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.3 สอนบรรยาย ประเภท ประวตัิ ความเป็นมา 
ของวัฒนธรรม และ การจัดองค์ประกอบศิลป์ใน
มิติวัฒนธรรมในแต่ละภูมภิาค 

4.17 0.41 เห็นด้วยมาก 

4.4 สอนแบบสาธิตกระบวนการทาํงานและการจัด

องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน และ องค์ประกอบศลิป์

ของวัฒนธรรมในแต่ละภูมภิาค 

4.17 0.41 เห็นด้วยมาก 

4.5 ศึกษากระบวนการทํางานและการจัด

องค์ประกอบศิลป์ในมติิวัฒนธรรมจากงาน

ทัศนศิลป์พ้ืนถ่ินของแต่ละภูมิภาคและศลิปิน

ท้องถิ่นประกอบสื่อออนไลน์และภาพ2มิติ 

4.17 0.41 เห็นด้วยมาก 

4.6 ศึกษาเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์จาก
กระบวนการทํางานของศิลปินหรอืช่างฝีมือจริง  

4.17 0.41 เห็นด้วยมาก 

4.7 ศึกษาจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ใน
วัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาค นําเสนอเป็นผลงาน
ศิลปะและรายงาน 

4.17 0.41 เห็นด้วยมาก 

4.8 การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ศึกษา
องค์ประกอบศิลป์จากงานทัศนศลิป์  หรือ งาน
หัตถศิลป์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่
ละภมูิภาค 

4.50 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.9 ฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์
ผลงานศลิปะโดยนําจดุเด่นขององค์ประกอบศลิป์
ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาคมาใช้ 

4.83 0.41 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
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ตารางที่ 30 กิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับ(ต่อ) 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

 4.10 ฝึกวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานศลิปะของศิลปิน 

ตนเอง และเพื่อนร่วมชั้น 

4.83 0.41 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 4.11 การนําเสนอแผนการสอน และ สื่อการสอน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้มติิทางวัฒนธรรม 

4.83 0.41 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 เฉลี่ยรวม 4.44 0.45 เห็นด้วยมาก 

 จากตารางที่ 30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ ระดับปริญญตรี มีความคิดเห็นด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่า ความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุดคือ ฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะโดยนําจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคมาใช้( =4.83,  

S.D = 0.41)  ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะของศิลปิน ตนเอง และเพ่ือนร่วมชั้น( =4.83,  
S.D = 0.41)   และ การนําเสนอแผนการสอนและ สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้มิติทาง

วัฒนธรรม( =4.83, S.D = 0.41)   รองลงมาคือ ในภาพรวมการการจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียน

ฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่( =4.50, S.D = 0.55 )   สอนแบบบรรยาย ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน 

จากหนังสือ ตํารา สื่อออนไลน์ และ ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ ( =4.50, 
S.D = 0.55 )  และ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาองค์ประกอบศิลป์จากงานทัศนศิลป์  หรือ 

งานหัตถศลิป์ ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค( =4.50, S.D = 0.55 ) ดังนั้นจึง

สามารถสรุปได้ว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( =4.44, S.D = 0.45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

93 

ตารางที่ 31  สื่อการเรียนการสอน สําหรับอาจารย์ผู้สอน 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

5 สื่อการเรียนการสอน 
5.1 หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
พื้นฐาน 

5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

5.2 หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแตล่ะ
ภูมิภาค 

5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

5.3 สื่อออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
5.4 ภาพผลงานศิลปะจริง และ รปูถ่ายผลงงาน
ศิลปะ ของศิลปินไทยและศิลปินตา่งประเทศ ท้ัง 2
มิติ นําเสนอผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

5.5 ภาพผลงานท่ีมีจุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์
ในวัฒนธรรมของไทยแตล่ะภมูิภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ นําเสนอผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

5.6 ตัวอย่างแผนการสอน และ สือ่การสอนการ
จัดองค์ประกอบศลิป ์

5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 จากตารางที่ 31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ ระดับปริญญตรี มีความคิดเห็นด้านสื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
 ด้านสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่า ด้านสื่อการเรียนการสอนมีความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุดเท่ากันทั้งหมด 

( =5.00, S.D. = 0.00)  ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าด้านสื่อการเรียนการสอนมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด( =5.00, S.D. = 0.00) 
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ตารางที่ 32 การวัดและประเมินผล สําหรับอาจารย์ผู้สอน 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1  ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจ สามารถอธิบาย
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ จดุเด่นองค์ประกอบ
ศิลป์ของวัฒนธรรมแต่ละภูมภิาคผ่านการวิเคราะห์ 
วิจารณผ์ลงานศลิปะได้อย่างถูกตอ้ง 

4.67 0.52 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

6.2 ผู้เรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ
จัดองค์ประกอบศลิป์โดยมิติทางวฒันธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง   

4.33 0.52 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

6.3 ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจุดเดน่องค์ประกอบ

ศิลป์ในวัฒนธรรมของแตล่ะภูมิภาคผ่านการ

สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้อยา่งถูกต้อง 

4.33 0.52 เห็นด้วยมาก 

6.4 ผู้เรียนเห็นคุณคา่และความสําคัญของ
องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภมูิภาค 
แล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรยีนการสอนเกี่ยวกับ
ศิลปศึกษาได ้

4.33 0.52 เห็นด้วยมาก 

6.5 ประเมินคณุภาพแผนการสอนและสื่อการสอน
การจัดอง์ประกอบศลิป์โดยใช้มิติวฒันธรรมของแต่
ละภมูิภาค 

4.33 0.52 เห็นด้วยมาก 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.52 เห็นด้วยมาก 

 จากตารางที่ 32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชาที่เก่ียวกับการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ ระดับปริญญตรี มีความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลดังนี้ 
 ด้านการวัดและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ จุดเด่น
องค์ประกอบศิลป์ของวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้อง

( =4.67, S.D = 0.52) เห็นด้วยมากที่สุดรองลงมา  คือ ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ

จัดองค์ประกอบศิลป์โดยมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง( =4.33, S.D = 0.52) ผู้เรียนสามารถ
ถ่ายทอดจุดเด่นองค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้

อย่างถูกต้อง( =4.33, S.D = 0.52)  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ใน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค แล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปศึกษาได้
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( =4.33, S.D = 0.52)  และ ประเมินคุณภาพแผนการสอนและสื่อการสอนการจัดอง์ประกอบศิลป์

โดยใช้มิติวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค( =4.33, S.D = 0.52)  ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าด้านสื่อการ

เรียนการสอนมีความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก( =4.40, S.D = 0.52) 
 

  2.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสําหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถาม ดังนี้ ชื่อ  อายุ 
 เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
  ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี คือ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
 องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็น
 ส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามใน
 แบบสอบถาม  
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 ตารางที่ 33  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ทางด้านวัฒนธรรม 

สถานภาพ จ านวน 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
7 
1 

2. อายุ 
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

 
3 
1 
2 
2 

3. ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 

 
7 
1 

4. ที่อยู่ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ 
ภาคใต ้

 
2 
2 
2 
2 

5. การศึกษาสูงสุด 
ระดับปริญญาตร ี
ระดับปริญญาโท 
ระดับปริญญาเอก หรือ สูงกว่านั้น 

 
5 
1 
2 

6. อาชีพ 
อาจารยส์อนศิลปะ ในระดับอุดมศึกษา 
อาจารย์พิเศษ ในระดับอุดมศึกษา 
รับราชการ 
ศิลปินอิสระ 

 
2 
3 
1 
2 

7. 
 
 
 

8. 
 

ประสบการณ์การท างาน 
6-10 ปี 
16-20 ปี 
20 ปี ข้ึนไป 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
งานทัศนศิลป ์
ศิลปะไทย และวัฒนธรรมไทย 

 
3 
1 
4                              
 
6 
2 
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 ตาราง 33 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลของสําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ทางด้านวัฒนธรรมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จากกลุ่มประชากร 8 ท่าน เป็นเพศชายมากกว่าหญิง คือ ชาย จํานวน 7 ท่าน และหญิง 
จํานวน 1 ท่านช่วงอายุของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 30-40 ปี จํานวน 3 ท่าน รองลงมาคือในช่วงอายุ 51-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป จํานวน 2 
ท่าน และช่วงอายุ41-50 ปี 1 ท่าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด จํานวน 7 ท่าน และนับถือ
ศาสนาอิสลาม 1 ท่าน โดยทั้ง 8 ท่าน เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม
จากภาคเหนือ ภาคกลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จํานวนภาคละ 2 ท่าน ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 ท่าน รองลงมาระดับปริญญาเอก หรือ สูงกว่านั้น 
จํานวน 2 ท่าน และระดับปริญญาโท จํานวน 1 ท่าน ตามลําดับ และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นอาจารย์
พิเศษในระดับอุดมศึกษา จํานวน 3 ท่าน รองลงมามีอาชีพเป็นอาจารย์สอนศิลปะ ในระดับอุดมศึกษา
และ ศิลปินอิสระ จํานวน 2 ท่าน และ รับราชการ จํานวน 1 ท่าน ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 20 ปีขึ้นไป จํานวน 4 ท่าน รองลงมา 6-10 ปี จํานวน 3 ท่าน และ  
16-20 ปี จํานวน 1 ท่าน ตามลําดับ ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมส่วน
ใหญ่เชี่ยวชาญทางด้านงานทัศนศิลป์จํานวน 6 ท่าน รองลงมา เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะไทย และ
วัฒนธรรมไทย จํานวน 2 ท่าน ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ใน 4 ภมูิภาคของ
ประเทศไทย 
ตารางที่ 34 ความคิดเห็นทั่วไป สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณท์างด้านวัฒนธรรม 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม 
1.1 กิจกรรมการสอนการจดัองค์ประกอบศิลป์ใน
ปัจจุบัน ไม่มีการนํามติิทางวัฒนธรรมใช้มากพอ 

4.25 0.71 เห็นด้วยมาก 

1.2 วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นในแตล่ะภูมิภาควรนํามา
บรรจไุว้ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ได ้

4.88 0.35 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

1.3 วัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนไปตามการเปลีย่นแปลงของ
ยุคสมยัควรนํามาบรรจุลงในรายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลปไ์ด ้

4.88 0.35 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

1.4 ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควรมีความรู้เรื่อง
องค์ประกอบศิลป์ในมติิทางวัฒนธรรมของแตล่ะ
ภูมิภาค 

4.75 0.46 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

1.5 การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกดิความรัก ความ
เข้าใจ และรูคุ้ณคา่ของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย 

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวมเฉลี่ย 4.68 0.48 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 จากตาราง 34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นทั่วไป ดังนี้ 
 ด้านความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดย
ใช้มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ดังนี้  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด คือ วัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละ

ภูมิภาควรนํามาบรรจุไว้ในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้( =4.88, S.D = 0.35) 

เท่ากับ ข้อ1.3 วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยควรนํามาบรรจุลงในกิจกรรม

การสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้( =4.88, S.D = 0.35)  รองลงมา คือ ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควร

มีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค( =4.75, S.D = 0.46) และการ
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เรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเข้าใจ 

และรู้คุณค่าของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย( =4.63, S.D = 0.52) ตามลําดับ ความ

คิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ รายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบัน ไม่มีการนํามิติทาง

วัฒนธรรมใช้มากพอ( =4.25, S.D = 0.71) สามารถสรุปได้ว่าด้านความคิดเห็นทั่วไปของผู้ที่

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่ คิดเห็นเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

( =4.68, S.D = 0.48) 

ตารางที่ 35 จดุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ทางด้านวัฒนธรรม 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

2 จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทําความเข้าใจหลัก

องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน 

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภมูิภาค 

4.75 0.46 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถนําจุดเด่นในทาง

วัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาคมาใช้ในการจัด

องค์ประกอบศิลป ์

4.50 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.4 เพื่อให้เห็นคณุค่าของงานทัศนศิลป์ที่มี
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 

4.50 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

2.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและสร้าง
สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศลิป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒธรรมในแต่ละภูมภิาคอของประเทศไทยได้ 

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.51 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 จากตาราง 35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
 ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไป
น้อยที่สุดดังนี้ 
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 พบว่า จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด  
คือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค

( =4.75, S.D = 0.46)   รองลงมาคือ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทําความเข้าใจหลักองค์ประกอบ

พ้ืนฐาน( =4.63, S.D = 0.52)    ซ่ึงเท่ากับข้อ2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและสร้าง
สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒธรรมในแต่ละภูมิภาคอของประเทศไทยได้

( =4.63, S.D = 0.52)   รองลงมาคือเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสามารถนําจุดเด่นในทางวัฒนธรรมในแต่

ละภูมิภาคมาใช้ในการจัดองค์ประกอบศิลป์( =4.63, S.D = 0.52)    เท่ากับ ข้อ 2.4 เพ่ือให้เห็น

คุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ( =4.50, S.D = 0.53) ตามลําดับ ดังนั้นด้าน
จุดประสงค์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( =4.60, S.D = 0.51) 
 
ตารางที่ 36 เนื้อหาในรายวิชา สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ทางด้านวัฒนธรรม 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาในรายวิชา 
3.1 เนื้อหาในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ควรประกอบไปด้วยมติิทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศไทย 

4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 

3.2 ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศลิป์ของวัฒนธรรม
เพียงภูมิภาคเดียว ไม่จําเป็นต้องมเีนื้อหาทาง
วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค 

1.75 0.46 เห็นด้วยน้อย 

3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศลิป์พ้ืนฐาน 4.50 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
3.4 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒ
ธรรมทางด้านวตัถุ เช่น งานทัศนศิลป์ เครื่องใช้ 
ศาสนาสถาน อาคารบ้านเรือน เปน็ต้น วัฒนธรรม
ทางด้านความคิด เช่น ความเชื่อทางด้านศาสนา 
ประเพณี กาละเล่น เป็นต้น 

4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 

3.5 เนื้อหาเกี่ยวกับประวตัิที่มาและความเป็นมาของ
วัฒนธรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในแตล่ะภูมิภาค 

4.88 0.35 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

3.6 องค์ประกอบศลิป์ของงานทัศนศิลป์ และ 4.38 0.74 เห็นด้วยมาก 
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วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

3.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลง
ของศิลปินในประไทยและศลิปินตา่งประเทศ 

4.50 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

3.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่าง
ผลงานของช่างฝีมือท่ีเป็นที่ยอมรบั หรือ มีชื่อเสียง
ในทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 

4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 

 3.9 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป ์ 4.75 0.46 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 3.10 หลักการเขียนแผนการสอน และ สื่อการสอน 

เกี่ยวกับการจดัองค์ประกอบศลิป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม 

4.88 0.35 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.50 เห็นด้วยมาก 

 จากตาราง 36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านเนื้อหาในรายวิชา ดังนี้ 
 ด้านเนื้อหา ในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มี
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
  พบว่ามีความเห็นเห็นด้วยมากที่เท่ากัน 2 ลําดับ คือ เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติที่มาและ
ความเป็นมาของวัฒนธรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นของ

องค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภูมิภาค( =4.88, S.D = 0.35) และ เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเขียนแผนการ
สอน และ สื่อการสอน เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมควรบรรจุลงใน

กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม( =4.88, S.D = 0.35 รองลงมา 

คือ หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์( =4.75, S.D = 0.46)และเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์
พ้ืนฐาน เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จากตัวอย่างผลงของศิลปินในประไทยและ

ศิลปินต่างประเทศ ( =4.50, S.D = 0.53) ตามลําดับ ความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
น้อยที่สุด คือ ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์ของวัฒนธรรมเพียงภูมิภาคเดียว ไม่จําเป็นต้องมีเนื้อหา

ทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค( =1.75, S.D = 0.46)  หมายความว่าไม่ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์ทาง
วัฒนธรรมเพียงภูมิภาคเดียว และจําเป็นจะต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมให้ครบทั้ง 4 ภาค ดังนั้น ด้าน

เนื้อหาในรายวิชามีความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก( =4.28, S.D = 0.53) 
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ตารางที่ 37 กิจกรรมการเรยีนการสอน สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ในภาพรวมการการจดัการเรียนการสอนควรให้
ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ 

4.75 
 

0.46 
 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.2 สอนแบบบรรยาย ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์

พื้นฐาน จากหนังสือ ตําราอออนไลน์ และ ผลงาน

ศิลปะของศิลปินไทยและศลิปินต่างประเทศ 

4.13 
 

0.83 
 

เห็นด้วยมาก 

4.3 สอนบรรยาย ประเภท ประวตัิ ความเป็นมา ของ
วัฒนธรรม และ การจดัองค์ประกอบศิลป์ในมิติ
วัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาค 

4.13 
 

0.99 
 

เห็นด้วยมาก 

4.4 สอนแบบสาธิตกระบวนการทาํงานและการจัด

องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน และ องค์ประกอบศลิป์ของ

วัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาค 

4.75 
 

0.46 
 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.5 ศึกษากระบวนการทํางานและการจัด

องค์ประกอบศิลป์ในมติิวัฒนธรรมจากงานทัศนศิลป์

พื้นถิ่นของแต่ละภูมภิาคและศลิปนิท้องถิ่นประกอบ

สื่อออนไลน์และภาพ2มิต ิ

4.00 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.6 ศึกษาเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์จาก
กระบวนการทํางานของศิลปินหรอืช่างฝีมือจริง  

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.7 ศึกษาจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรม
ในแต่ละภมูิภาค นําเสนอเป็นผลงานศิลปะและ
รายงาน 

4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 

4.8 การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ศึกษาองค์ประกอบ
ศิลป์จากงานทัศนศลิป์  หรือ งานหัตถศิลป์ ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

4.50 0.76 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.9 ฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์
ผลงานศลิปะโดยนําจดุเด่นขององค์ประกอบศลิป์ใน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาคมาใช้ 

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

4.10 ฝึกวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานศลิปะของศิลปิน 

ตนเอง และเพื่อนร่วมชั้น 

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
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ตารางที่ 37 กิจกรรมการเยนการสอน สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์(ต่อ) 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน(ต่อ) 
4.11 การนําเสนอแผนการสอน และ สื่อการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศลิป์ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 

 เฉลี่ยรวม 4.44 0.60 เห็นด้วยมาก 

 จากตารางที่ 37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มี
เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนี้ 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุดเท่ากัน 2 ลําดับ คือ การจัดการเรียนการสอนควร

ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่( =4.75, S.D = 0.46) การสอนแบบสาธิตกระบวนการทํางานการ

จัดองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน และ องค์ประกอบศิลป์ของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค( =4.75,  
S.D = 0.46) รองลงมา  คือ การศึกษาเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์จากกระบวนการทํางานของ

ศิลปินหรือช่างฝีมือจริง( =4.63, S.D = 0.52) เท่ากับ ข้อ 4.9 การฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบ-
ศิลป์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยนําจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคมาใช้

( =4.63, S.D = 0.52) และข้อ 4.10 การฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะของศิลปิน ตนเอง และ

เพ่ือนร่วมชั้น( =4.63, S.D = 0.52) และ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาองค์ประกอบศิลป์จาก

งานทัศนศิลป์ หรืองานหัตถศิลป์ ที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค( =4.50,  
S.D = 0.76) ตามลําดับ และความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ การสอนแบบบรรยาย ทฤษฎี
องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน การจากหนังสือ ตําราอออนไลน์ ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปิน

ต่างประเทศ ( =4.13, S.D = 0.99)  และ การสอนบรรยาย ประเภท ประวัติ ความเป็นมา ของ

วัฒนธรรม การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค( =4.13, S.D = 0.99)   ดังนั้น 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก( =4.44, S.D =0.60) 
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ตารางที่ 38 สื่อการเรียนการสอน สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 

 จากตารางที่ 38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านสื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
 ด้านสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 
 พบว่า มีความคิดเห็นเท่ากัน 2 ลําดับ คือการใช้สื่อแบบภาพผลงานศิลปะจริงและรูปถ่ายผลง
งานศิลปะ ของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ 2 มิติ นําเสนอผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค  ภาพ
ผลงานที่มีจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของไทยแต่ละภูมิภาคของ 4 ภาค นําเสนอผ่าน

สื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค( =4.63, S.D = 0.52) และตัวอย่างแผนการสอน และ สื่อการสอนการจัด

องค์ประกอบศิลป์( =4.63, S.D = 0.52) รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

( =4.50, S.D = 0.53)   ความเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุดเท่ากัน 2 ลําดับ คือ หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับ

องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน( =4.38, S.D = 0.52) และ  หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละ

ภูมิภาค( =4.38, S.D = 0.52) ตามลําดับ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าด้านสื่อการเรียนการสอนมี

ความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก( =4.42, S.D = 0.52) 
 
 
 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

5 สื่อการเรียนการสอน 
5.1 หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน 4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 
5.2 หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค 4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 
5.3 สื่อออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  4.50 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
5.4 ภาพผลงานศิลปะจริง และ รปูถ่ายผลงงานศลิปะ 
ของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ2มิติ นําเสนอ
ผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

5.5 ภาพผลงานท่ีมีจุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ใน
วัฒนธรรมของไทยแตล่ะภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
นําเสนอผา่นสื่อการสอนอิเล็คทอรน์ิค 

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

5.6 ตัวอย่างแผนการสอน และ สือ่การสอนการจดั
องค์ประกอบศิลป ์

4.63 0.52 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.52 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 39 การวัดและประเมินผล สําหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1  ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจ สามารถอธิบาย
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ จดุเด่นองค์ประกอบ
ศิลป์ของวัฒนธรรมแต่ละภูมภิาคผ่านการวิเคราะห์ 
วิจารณผ์ลงานศลิปะได้อย่างถูกตอ้ง 

4.50 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

6.2 ผู้เรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการ
จัดองค์ประกอบศลิป์โดยมิติทางวฒันธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง   

4.50 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

6.3 ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจุดเดน่องค์ประกอบ

ศิลป์ในวัฒนธรรมของแตล่ะภูมิภาคผ่านการ

สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้อยา่งถูกต้อง 

4.50 0.53 เห็นด้วยมาก 

6.4 ผู้เรียนเห็นคุณคา่และความสําคัญของ
องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภมูิภาค 
แล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรยีนการสอนเกี่ยวกับ
ศิลปศึกษาได ้

4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 

6.5 ประเมินคณุภาพแผนการสอนและสื่อการสอน
การจัดอง์ประกอบศลิป์โดยใช้มิติวฒันธรรมของแต่
ละภมูิภาค 

4.38 0.52 เห็นด้วยมาก 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.53 เห็นด้วยมาก 

 จากตารางที่ 39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลดังนี้ 
 ด้านการวัดและประเมินผลในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่าด้านการวัดและประเมินผลที่มีความคิดเห็นเห็นด้วยมากท่ีสุด เท่านกัน 3 ลําดับ คือ  
การวัดและปรเมินผลโดยที่ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
จุดเด่นองค์ประกอบศิลป์ของวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่าง

ถูกต้อง( =4.50, S.D = 0.53)  เท่ากับ ข้อ 6.2 ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัด

องค์ประกอบศิลป์โดยมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง( =4.50, S.D = 0.53)   และข้อ 6.3 ผู้เรียน
สามารถถ่ายทอดจุดเด่นองค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะได้อย่างถูกต้อง( =4.50, S.D = 0.53)   รองลงมา คือ ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสําคัญของ
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องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค แล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

ศิลปศึกษาได้( =4.38, S.D = 0.52) เท่ากับข้อ 6.5 ประเมินคุณภาพแผนการสอนและสื่อการสอน

การจัดอง์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ( =4.38, S.D = 0.52) ตามลําดับ 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าด้านสื่อการเรียนการสอนมีความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

( =4.45, S.D = 0.53) 
 

  2.3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามสําหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของ ประเทศไทย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยคําถาม ดังนี้ ชื่อ  

 อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
  ตอนที่ 2 คําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี คือ 
   1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2) จุดประสงค์ในการจัดกการเรียนการสอน 
   3)  เนื้อหาในรายวิชา 
   4) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5) วิธีการสอน 
   6) การวัดและประเมินผล   
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
 องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็น
 ส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากคําถามใน
 แบบสอบถาม  
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ตารางที่ 40 ด้าน ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับนิสิตนักศึกษา 

สถานภาพ จ านวน 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
8 
22 

2. อายุ 
18-20 ปี 
21-25 ปี 

 
5 
25 

3. ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 

 
27 
3 

4. การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปี 1 
ปี 2 
ปี 3 
ปี 4 
ปี 5 

 
 
5 
2 
23 

5. สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรตม์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

6. ที่อยู่ 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

 
5 
15 
5 
5 
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 จากตาราง 40 พบว่าสถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
สามรถสรุปได้ดังนี้ 
 เพศ จากกลุ่มประชากร 30 คน เป็นหญิงมากกว่าชาย คือ หญิง จํานวน 22 คน และชาย 8 
คน ช่วงอายุ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ทําการตอบแบบสอบถามมีอายุ ในช่วง 21-25 ปี จํานวน 25 คน 
มากกว่า ช่วงอายุ 18-20 ปี ซึ่งมีจํานวน 5 คน ศาสนา นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจํานวน 
27 คน และ นับถือศาสนาอิสลามจํานวน 3 คน การศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 
มากท่ีสุด จํานวน 23 คน รองลงมาชั้นปีที่ 2 จํานวน 5 คน และชั้นปีที่ 3 จํานวน 2 คน ตามลําดับ 
โดยนักศึกษาทั้ง 30 คนเป็นนักศึกษาจากภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 5 คน ภาคกลาง 
จากจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย จํานวน 5 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน มหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรตม์ จํานวน 5 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 5 คน และ
ภาคใต้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จํานวน 5 คน  
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอน 
การจัดองค์ประกอบศิลป์การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
ตารางที่ 41  ความคิดเห็นทั่วไป สําหรับนิสิตนักศึกษาศิลปะ 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม 
1.1 รายวิชาการจัดองค์ประกอบศลิป์ในปัจจุบัน ไม่มี
การนํามิติทางวัฒนธรรมใช้มากพอ 

3.53 0.68 เห็นด้วยปานกลาง 

1.2 วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นในแตล่ะภูมิภาควรนํามาบรรจุ
ไว้ในรายวิชาการจดัองค์ประกอบศิลป์ได ้

4.23 0.57 เห็นด้วยมาก 

1.3 วัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนไปตามการเปลีย่นแปลงของยุค
สมัยควรนํามาบรรจลุงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ได ้

4.50 0.51 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

1.4 ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควรมีความรู้เรื่ององค์ประกอบ
ศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

4.57 0.68 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

1.5 การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเข้าใจ 
และรู้คุณค่าของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

4.53 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.60 เห็นด้วยมาก 
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 จากตาราง 41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นทั่วไป ดังนี้ 
 ด้านความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดย
ใช้มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ดังนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด คือ ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควรมี

ความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรรมแต่ละภูมิภาค( =4.57, S.D = 0.68) รองลงมา คือ 

การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก ความ

เข้าใจ และรู้คุณค่าของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย( =4.53, S.D = 0.68) และ

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยควรนํามาบรรจุลงในกิจกรรมการสอนการ 

จัดองค์ประกอบศิลป์ได้ ( =4.50, S.D = 0.51) ตามลําดับ ความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ  

รายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบัน ไม่มีการนํามิติทางวัฒนธรรมใช้มากพอ ( =3.52,  

S.D = 0.68) สามารถสรุปได้ว่าด้านความคิดเห็นทั่วไป นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเห็นด้วยด้าน

ความคิดเห็นทั่วไปในระดับมาก( =4.27, S.D = 0.60) 

ตารางที่ 42 จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน  สําหรับนิสิตนักศึกษาศิลปะ 

ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจ

หลักองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน 

4.73 0.52 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่น
ขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของ 
แต่ละภูมิภาค 

4.60 0.62 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถน าจุดเด่น

ในทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคมาใช้ในการ

จัดองค์ประกอบศิลป์ 

4.70 0.60 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.4 เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมี
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 

4.87 
 
 

0.35 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

 2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและ
สร้างสื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดย
ใช้มิติทางวัฒธรรมในแต่ละภูมิภาคอของ
ประเทศไทยได้ 

4.47 0.57 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.67 0.53 เห็นด้วยมากที่สุด 

 จากตารางที่ 42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการ
สอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านจุดประสงค์ในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไป
น้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่า จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด 

คือ เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย( =4.87, S.D = 0.35) 

รองลงมา คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทําความเข้าใจหลักองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน( =4.73,  

S.D = 0.52) และ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละ

ภูมิภาค( =4.60, S.D = 0.60) ตามลําดับ และความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนการสอนและสร้างสื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒธรรมในแต่ละ

ภูมิภาคอของประเทศไทยได้ ( =4.47, S.D = 0.57) สามารถสรุปได้ว่า ด้านจุดประสงค์การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากที่สุด ( =4.67, S.D = 0.53) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

111 

ตารางที่ 43 เนื้อหาในรายวิชา สําหรับนักศึกษาศิลปะ 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

3 เนื้อหาในรายวิชา 
3.1 เนื้อหาในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
ควรประกอบไปด้วยมิติทางวัฒนธรรมของแตล่ะภมูิภาค
ในประเทศไทย 

4.13 0.78 เห็นด้วยมาก 

3.2 ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศลิป์ของวัฒนธรรมเพียง
ภูมิภาคเดียว ไม่จําเป็นต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมทั้ง 4 
ภาค 

2.67 0.71 เห็นด้วยน้อย 

3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศลิป์พ้ืนฐาน 4.70 0.53 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
3.4 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒ
ธรรมทางด้านวตัถุ เช่น งานทัศนศิลป์ เครื่องใช้ ศาสนา
สถาน อาคารบ้านเรือน เป็นต้น วฒันธรรมทางด้าน
ความคิด เช่น ความเชื่อทางด้านศาสนา ประเพณี กาละ
เล่น เป็นต้น 

4.17 0.53 เห็นด้วยมาก 

3.5 เนื้อหาเกี่ยวกับประวตัิที่มาและความเป็นมาของ
วัฒนธรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในแตล่ะภูมิภาค 

4.53 0.68 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 3.6 องค์ประกอบศลิป์ของงานทัศนศิลป์ และ 
วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

4.47 0.57 เห็นด้วยมาก 

 3.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงของ
ศิลปินในประไทยและศลิปินต่างประเทศ 

4.40 0.62 เห็นด้วยมาก 

 3.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงาน
ของช่างฝีมือท่ีเป็นที่ยอมรับ หรือ มีชื่อเสียงในทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

4.03 0.67 เห็นด้วยมาก 

 3.9 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป ์ 4.50 0.51 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 3.10 หลักการเขียนแผนการสอน และ สื่อการสอน 

เกี่ยวกับการจดัองค์ประกอบศลิป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม 

4.57 0.57 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.62 เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางที่ 43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับรายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านเนื้อหาในรายวิชา ดังนี้ 
 ด้านเนื้อหา ในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม มี
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดเรียงตามลําดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
  พบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน ควรบรรจุลงในกิจกรรมการสอนการ 

จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมมากที่สุด ( =4.70, S.D = 0.53) รองลงมากคือ 
หลักการเขียนแผนการสอน และ สื่อการสอน เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง

วัฒนธรรม( =4.57, S.D = 0.57) และเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติที่มาและความเป็นมาของวัฒนธรรม 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในแต่ละ

ภูมิภาค( =4.53, S.D = 0.68) ตามลําดับ ความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ควร
มีเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์ของวัฒนธรรมเพียงภูมิภาคเดียว ไม่จําเป็นต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมทั้ง 4 

ภาค( =4.13, S.D = 0.78)  หมายความว่าไม่ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์ทางวัฒนธรรมเพียง
ภูมิภาคเดียว และจําเป็นจะต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมให้ครบทั้ง 4 ภาค ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า 

ด้านเนื้อหาในรายวิชามีความคิดเห็นโดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก( =4.22, S.D = 0.62) 
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ตารางที่ 44 กิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาศิลปะ 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 ในภาพรวมการการจดัการเรียนการสอนควรใหผู้้เรียน
ฝึกปฏิบัตเิป็นส่วนใหญ ่

4.67 0.48 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

4.2 สอนแบบบรรยาย ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน 

จากหนังสือ ตํารา 

 สื่อออนไลน์ และ ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศลิปิน

ต่างประเทศ 

3.50 0.94 เห็นด้วยมาก 

4.3 สอนบรรยาย ประเภท ประวตัิ ความเป็นมา ของ
วัฒนธรรม และ การจดัองค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม
ในแต่ละภมูิภาค 

3.67 0.88 เห็นด้วยมาก 

4.4 สอนแบบสาธิตกระบวนการทาํงานและการจัด

องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน และ องค์ประกอบศิป์ของ

วัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาค 

4.77 0.43 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

4.5 ศึกษากระบวนการทํางานและการจัดองค์ประกอบศลิป์

ในมิติวัฒนธรรมจากงานทัศนศิลปพ์ื้นถิ่นของแต่ละภูมภิาค

และศลิปินท้องถิ่นประกอบสื่อออนไลน ์

และภาพ2มิต ิ

4.55 0.57 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

4.6 ศึกษาเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์จากกระบวนการ
ทํางานของศิลปินหรือช่างฝีมือจริง  

4.43 0.63 เห็นด้วยมาก 

4.7 ศึกษาจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมในแต่
ละภมูิภาค นําเสนอเป็นผลงานศลิปะและรายงาน 

4.70 0.47 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

4.8 การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ศึกษาองค์ประกอบศิลป์
จากงานทัศนศิลป์  หรือ งานหัตถศิลป์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

4.57 0.57 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

4.9 ฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะโดยนําจดุเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของ
แต่ละภูมิภาคมาใช้ 

4.37 0.67 เห็นด้วยมาก 

 4.10 ฝึกวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานศลิปะของศิลปิน ตนเอง 
และเพื่อนร่วมชั้น 

4.17 0.70 เห็นด้วยมาก 

 
 



 

 

114 

ตารางที่ 44 กิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาศิลปะ (ต่อ)  
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน(ต่อ) 

 4.11 การนําเสนอแผนการสอน และ สื่อการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้มิติทางวฒันธรรม 

4. 13 0.68 เห็นด้วยมาก 

 เฉลี่ยรวม 4.32 0.64 เห็นด้วยมาก 

 จากตารางที่ 44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การสอนแบบสาธิตกระบวนการ
ทํางานและการจัดองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน และ องค์ประกอบศิลป์ของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค

( =4.77, S.D = 0.43) รองลงมา คือ การศึกษาจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมในแต่ละ

ภูมิภาค นําเสนอเป็นผลงานศิลปะและรายงาน( =4.70, S.D = 0.47) และ การจัดกิจกรรมการสอนใน

ภาพรวมควรควรให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่( =4.67, S.D = 0.88) ตามลําดับ และพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในเรื่องของ สอนแบบบรรยาย เกี่ยวทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน จาก

หนังสือ ตํารา สื่อออนไลน์ และ ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศน้อยที่สุด( =3.50, 

S.D = 0.94) ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

( =4.32, S.D = 0.64) 
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ตารางที่ 45 สื่อการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาศิลปะ 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

5 สื่อการเรียนการสอน 
5.1 หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน 4.40 0.81 เห็นด้วยมาก 
5.2 หนังสือ ตํารา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค 4.27 0.83 เห็นด้วยมาก 
5.3 สื่อออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  4.43 0.57 เห็นด้วยมาก 
5.4 ภาพผลงานศิลปะจริง และ รปูถ่ายผลงงานศลิปะ 
ของศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ ท้ัง 2มิติ นําเสนอ
ผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

4.40 0.56 เห็นด้วยมาก 

5.5 ภาพผลงานท่ีมีจุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ใน
วัฒนธรรมของไทยแตล่ะภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ นําเสนอ
ผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

4.67 0.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

5.6 ตัวอย่างแผนการสอน และ สือ่การสอนการจดั
องค์ประกอบศิลป ์

4.73 0.58 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.65 เห็นด้วยมาก 

 จากตารางที่ 45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านสื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
 ด้านสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่า ตัวอย่างแผนการสอน และ สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์มีความเห็นเห็นด้วย

มากที่สุด( =4.73, S.D = 0.58) รองลงมา คือ ภาพผลงานที่มีจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ใน
วัฒนธรรมของไทยแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

นําเสนอผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค( =4.67, S.D = 0.55) และ สื่อออนไลน์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ( =4.43, S.D = 0.57) ตามลําดับ ความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด  คือ หนังสือ ตํารา 

เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค( =4.27, S.D = 0.83) ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าด้านสื่อการเรียน

การสอนมีความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก( =4.48, S.D = 0.65) 
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ตารางที่ 46 การวัดและประเมินผล สําหรับนักศึกษาศิลปะ 
ล าดับ รายละเอียด   S.D. ความหมาย 

6 การวัดและประเมินผล 
6.1  ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจ สามารถอธิบายหรือ
ถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกับ จุดเด่นองค์ประกอบศิลป์ของ
วัฒนธรรมแตล่ะภูมิภาคผ่านการวเิคราะห์ วิจารณ์ผลงาน
ศิลปะได้อย่างถูกต้อง 

4.57 0.68 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

6.2 ผู้เรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจดั
องค์ประกอบศิลปโ์ดยมติิทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง   

4.55 0.63 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

6.3 ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจุดเดน่องค์ประกอบศิลป์ใน

วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาคผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะได้อย่างถูกต้อง 

4.47 0.63 เห็นด้วยมาก 

6.4 ผู้เรียนเห็นคุณคา่และความสําคัญขององค์ประกอบ
ศิลป์ในวัฒนธรรมของแตล่ะภูมิภาค แล้วพัฒนาเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปศึกษาได ้

4.57 0.57 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

6.5 ประเมินคณุภาพแผนการสอนและสื่อการสอนการจัด
อง์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

4.50 0.68 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.64 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 จากตารางที่ 46  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภาคของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลดังนี้ 
 ด้านการวัดและประเมินผลในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม มีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเรียงตามลําดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดดังนี้ 
 พบว่า การวัดและปรเมินผลโดยที่ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับ จุดเด่นองค์ประกอบศิลป์ของวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้อง และ ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ใน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค มีความเห็นเห็นด้วยมากท่ีสุด( =4.57, S.D = 0.68) รองลงมา คือ 
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยมิติทางวัฒนธรรมได้อย่าง
ถูกต้อง  ( =4.55, S.D = 0.63) และ ประเมินคุณภาพแผนการสอนและสื่อการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค( =4.50, S.D = 0.68) ตามลําดับ ความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด  คือ ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจุดเด่นองค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่
ละภูมิภาคผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้อง( =4.47, S.D = 0.63) ดังนั้น จึงสามารถ
สรุปได้ว่าด้านสื่อการเรียนการสอนมีความคิดเห็นเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( =4.53, S.D = 0.64) 



 

 

117 

 3. แบบวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

  3.1 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพที่ 1 ภาพ เก็บเกี่ยว 2015   

ภาพที่ 2 ภาพ เก็บเก่ียว 2015 
ภาพที่ 3 ภาพ เทศกาลเก็บเก่ียว 2014 

 พรชัย ใจมา เป็นศิลปินชาวเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลได้รางวัล ศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ โดย
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2548  และยังเป็นศิลปินผู้วาดจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดสันต้นม่วงเหนือ 
จ.เชียงใหม่  จิตรกรรมฝาผนังหอมณเทียรธรรม วัดบุพผาราม จ.เชียงใหม่ และจิตรกรรมฝาผนัง
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อุโบสถ วัดดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นศิลปินที่มีผลงานทางด้านศิลปะไทยอย่างต่อเนื่อง 
ผลงานที่นํามาท้ัง 3 ชิ้นเป็นผลงานในชื่อชุด เก็บเกี่ยว ซึ่งใช้เทคนิควาดสีอะคริลิค สีทองผสมกับ
เทคนิคการวาดสีบนปูนเปียก ผสมกันกันอย่างลงตัว เป็นแนวการวาดแบบจิตรกรรมฝาผนัง โดย
เนื้อหาที่ปรากฏแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยภาคเหนือ ในขณะที่กําลังทําการเกษตรกรรม การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้สิ่งที่แสดงถึงความเป็นภาคเหนือนอกจากวิถีชิตแล้ว คือ เครื่องแต่ง
กาย ผ้านุ่งของทั้งชายและหญิง ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ขนาดของผลงานคือ ขนาด 80x100 
เซนติเมตร 100x120 เซนติเมตร และ 80x100 เซนติเมตร ตามลําดับ  
 ลักษณะของทัศนธาตุที่ปรากฏจะเห็นว่า พรชัย ใจมา ได้ให้ความสําคัญกับเส้นและจุด โดย
เส้นมีส่วนช่วยให้ภาพเกิดการแบ่งพ้ืนพ้ืนที่ขึ้น เส้นล้อมรอบส่วนที่เป็นจุดเด่นของเนื้อหาเรื่องราว ทํา
ให้เพ่ิมจุดสนใจของภาพที่ 1 กับ 3 รวมจุดสนใจของภาพไว้ตรงกลางภาพได้อย่างเหมาะสม การใช้สี
ของผลงานทั้ง 3 ภาพ จะคุมโทนอยู่ในโทนสีธรรมชาติ ค่อนไปทางสีโทนเย็น มองแล้วสบายตา ใช้สี
ตรงข้ามในอัตราส่วน 70 : 30 บรรยากาศของการใช้สีค่อนข้างสดใสด้วยสีเหลือ และ สีแดง แต่จะคุม
โทนให้อ่อนลง ไม่จัดจ้านจนเกินไป พ้ืนผิวของผลงานดูไม่เรียบเนียนเหมือนกับการวาดสีอะคริลิค
ทั่วไป อาจจะเป็นเพราะเทคนิคการวาดบนปูนเปียก ซึ่งทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนผิวที่วาดบัน
จิตรกรรมฝาผนัง 
 ด้านองค์ประกอบศิลป์ที่ปรากฏจะเห็นว่าในภาพที่ 1 และ 3 นั้น จะมีจุดเด่นอยู่ตรงกลาง
ภาพมีการแบ่งสัดส่วนของส่วนประกอบรองอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นความเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งทําให้
ภาพสื่อเรื่องราวออกมาได้อย่างเด่นชัด และในภาพที่ 2 จะเห็นว่ามีแบ่งภาพออกเป็น 2 ส่วนอย่าง
ชัดเจน โดยเป็นการจัดองค์ประกอบแบบอสมมาตร โดยแบ่งครึ่งแต่เนื้อหาของภาพทั้ง 2 ข้างเท่ากัน 
แต่ถึงแม้จะไม่เท่ากันจะเห็นว่าภาพส่วนด้านซ้ายที่เป็นวิถีชีวิตนั้น วัตถุต่างๆจะหนักไปทางด้านล่าง 
และจะค่อยๆผ่อนขึ้นไป ศิลปินได้จัดวางภาพตรงส่วนขวามือโดยการนําวัตถุไว้ส่วนบนของภาพ ทําให้
ภาพที่ 2 นี้ ทั้งสองด้านมีการถ่วงสมดุลกัน ถึงแม้จะมี2 ด้านไม่เท่ากัน แต่น้ําหนักของวัตถุก็กระจายไป
ทั่วภาพได้อย่างเหมาะสม การจัดองค์ประกอบของทั้ง 3 ภาพ เป็นการจัดองค์ประกอบแบบปิด ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าตรงส่วนจุดเด่นจะโดนล้อมรอบด้วยเส้นในลักษณะที่ปิด  
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   ภาพที่ 4 ภาพ Colour in the Mountain 2012  

ภาพที่ 5 ภาพ Colour in the Mountain 2012  
ภาพที่ 6 ภาพ ดอกหงอนนาคท่ามกลางหมอก ที่ภูสอยดาว  

 
 ภาพพิมพ์แกะไม้ ของไชยา วรรณเลิศ เป็นศิลปินอิสระที่เกิดและเติบโตในจังหวัดลําปาง   
ไชยา วรรณเลิศ เป็นศิลปินภาพพิมพ์ที่ทํางานเกี่ยวกับธรรมชาติและวิวทัวทัศน์ของสถานที่ต่างๆใน
จังหวัดภาคเหนือ โดยผลงานชุดนี้ เป็นผลงานที่ทําและสะสมและได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ ในระหว่างปี 
2000-2012 ผลงานที่ผู้วิจัยได้นํามานั้น เป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ขนาด 35x85 เซนติเมตร 35x85 
เซนติเมตร และขนาด 56x81 เซนติเมตร ตามลําดับ 
 ภาพพิมพ์แกะไม้ชุดนี้เป็นงานภาพพิมพ์ที่แสดงถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของสถานที่ท่ีเป็น
ธรรมชาติที่เป็นที่นิยมในจังหวัดทางภาคเหนือ ไชยา วรรณเลิศ ได้แสดงบรรยากาศของภาพทิวทัศน์
ผ่านการซ้อนชั้นของสีต่างๆ ตามกรรมวิธีภาพพิมพ์ บรรยากาศของผลงานสะท้อนถึงภูมิประเทศ และ 
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ภูมิอากาศของภาคเหนือได้อย่างสมบูรณ์ ศิลปินใช้โทนสีเย็นทั้ง 3 ภาพ เป็นการคุมโทนให้บรรยากาศ
อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีสีสันของดอกไม้ที่เป็นการใช้สีในคู่ตรงข้ามในสัดส่วน 70 : 30 ซึ่งเป็นสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับการทํางาน นอกจากสีแล้ว ทัศนธาตุในเรื่องของจุด เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของภาพ 
ด้วยกรรมวิธีในการแกะไม้ ทําให้เกิดเป็นพ้ืนผิวที่เป็นจุด ๆซึ่งต่อกันให้เกิดเป็นจุดของดอกไม้ ทั้งขนาด
ใหญ่และเล็ก เพ่ือสร้างระยะให้แก่ภาพ จาดภาพทั้ง 3 ภาพจะเห็นเส้นตรงดิ่งที่เกิดจากต้นไม้ที่เหยียด
ตรง ทําให้ผ่านมีความม่ันคง ไม่อ่อนนุ่มจนเกินไป  
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพทั้ง 3 ภาพนี้ จะเห็นว่ามีการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน
ลักษณะเดียวกันทั้งหมด โดยมีการผลักระยะใกล้ไกล ให้เกิดเป็นความลึกตื้น ซึ่งเกิดจากการสัดส่วน
ของต้นไม้ในระยะก็ใช้สัดส่วนที่เล็กลงตามลําดับ รวมกับการใช้สีช่วยให้เกิดระยะลึกตื้นด้วยเช่นกัน 
นั่นคือ ระยะไกลสีจะค่อยๆจางลง แสดงให้เห็นว่ายิ่งไกล ภาพยิ่งค่อยๆเบลอลง ซึ่งให้ความหายรวมไป
ถึงบรรยากาศท่ีเหมือนมีหมอกลง หึความรู้สึกเหมือนอากาศท่ีกําลังเย็นตัวลง จะเห็นว่าภาพจะค่อยๆ 
ไล่สี่ให้อ่อนลงจากดา้นบนลงมา เหมือนบรรยากาศท่ีเป็นหมอกกําลังปกคลุมบริเวณพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ชื่อ สีสัน ชวีิต ปี 2550  
ภาพที่ 8 ชื่อ ข่วงเจิง 1 ปี 2551 
ภาพที่ 9 ชื่อ พระสามทรงเครื่องหริภุญไชย ปี 2551 
ภาพชุด “ขอวาดแผ่นดิน”  ของ พงษ์พรรณ เรือนนันชัย ศิลปินชาวลําปาง ที่สร้างสรรค์

ผลงานโดยมีกลิ่นอายความเป็นภาคเหนือได้อย่างเด่นชัด เป็นผู้ที่มีผลงานด้านทัศนศิลป์ที่มีความเป็น
วัฒนธรรมอย่างแท้จริง และเป็นที่ยอมรับ เขียนหนังสือที่ชื่อว่าลายแต้มคนล้านนา รวมถึงยังเป็นผู้ไป
สาธิตการเขียนลายเส้นอย่างไทย ณ สถานฑูตไทย ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ผลงานของพงษ์พรรณ 
เรือนนันชัย ในชุดนี้ผู้วิจัยได้นํามาท้ังสิ้น 3 ผลงาน โดยทั้ง 3 ผลงานใช้เทคนิคสีอะคริลิคทั้งสิน โดยมี
ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร เท่ากัน 2 ผลงานและ ขนาด 110 x 120 เซนติเมตร ตามลําดับ 
 ผลงานชุด “ขอวาดแผ่นดิน” เป็นผลงานที่แสดงถึงวัฒนธรรมของภาคเหนือได้เป็นอย่างดี 
ผ่านวิถีชีวิตของชาวเหนือ ภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายผ่านผ้านุ่ง ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
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ของภาคเหนือโดยเฉพาะ ภาพที่ 8 เป็นภาพถ่ายทอดการต่อสู้ของผู้ชายล้านนา ที่เรียกว่า เจิง ซึ่งเป็น
ที่มาของคําว่าชั้นเชิง แต่ในภาคเหนือนั้นจะออกเสียง ช.ช้าง เป็น จ.จาน และภาพท่ี 9 เป็นภาพที่
แสดงถึงพุทธศิลปที่งดงามของภาคเหนือ  แสดงถึงศิลปะหริภุญชัย ที่เป็นศิลปะท่ีเจริญรุ่งเรืองในแถบ
ล้านนา ลักษณะทัศนธาตุที่ปรากฏในภาพ จะเห็นว่าเส้นที่ใช้ในการวาดภาพนั้น จะมีความเป็น
ระเบียบแบบแผนมาก ภาพที่ 7 จะเห็นว่ามีความอ่อนช้วยอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการวาดบุคคล 
ท่าทางการเดินมีกริยาท่าทางที่อ่อนช้อยละมุนละไม แสดงให้เห็นลึกลงไปในอุปสัยของคนภาคเหนือที่
มีความใจเย็น ในขณะที่ภาพที่ 8 เป็นภาพที่แสดงถึงการต่อสู้แต่การใช้เส้นของศิลปินก็ไม่ได้แข็งแรง
หรือดุดันมากนัก ยังคงความเป็นระเบียบความเรียบร้อยของลายเส้นอยู่ ในภาพที่ 7 และ 8 จะมีการ
เชื่อมโยงระหว่างวัตถุต่างๆในภาพด้วยเส้น เช่น กิริยาท่าทางของคนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ถือเป็นการ
เชื่อมต่อของเส้นในระหว่างวัตถุต่อวัตถุ นอกจากนี้จะเห็นความชัดเจนของเส้นที่เรียบร้อยและสงบนิ่ง
มากขึ้นในภาพที่ 9 การใช้สีของภาพชุดนี้นั้น จะอยู่ในโทนน้ําตาลซึ่งเป็นลักษณะในโทนร้อนแต่ใช้สีใน
ลักษณะที่นุ่มไม่สดมาก ทําให้ภาพที่ 7 และ 8 นั้นมีความคุมโทน มีการใช้สีแดงสด และสีเหลือง ใน
โทนเดียวกันเพ่ือให้ภาพไม่ฉูดฉาดจนเกินไป และในภาพที่ 8 ใช้สีขาวเพื่อดึงให้ภาพบุคคลดูเด่นขึ้นมา 
ในขณะที่ภาพที่ 9 ใช้สีในโทนเย็น ใช้สีฟูา ขาวเป็นสีที่คุมโทนตลอดทั้งภาพ แต่มีตัดด้วยสีแดงซึ่ง เป็น
การใช้สีตรงข้าม 80 : 20 ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพชุดนี้สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ ภาพที่ 7 และ 8 มีการจัด
องค์ประกอบศิลป์ที่ใกล้เคียงกัน โดยศิลปินใช้ตัวบุคคลเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินเนื้อหาในผลงาน 
โดยตัวบุคคลของทั้ง 2 ภาพนี้จะกระจายไปทั่วภาพ แต่จะสังเกตได้ว่า ถึงแม้ศิลปินจะจัดให้ตัวบุคคล
กระจายไปทั่วภาพ แต่ทําให้เกิดจังหวะขึ้น กล่าวคือ จังหวะของวัตถุภาพ จะวนเป็นวงกลมล้อมรอบ
วัตถุท่ีอยู่กลางภาพ ทําให้เกิดเป็นเอกภาพขึ้น รวมถึงทําให้เกิดดุลยภาพในผลงานเนื่องจาก วัตถุที่อยู่
ตรงการภาพทําใหเกิดจุดเด่น และทําให้เกิดเป็นพ้ืนที่ระหว่างขอบงานกับวัตถุ ซึ่งเป็นภาพที่เกิดความ
สมดุลแบบอสมมาตรไปในตัว หากมองเรื่องของสัดส่วนจะเห็นว่าวัตถุในภาพนั้นสัดส่วนไม่ได้มีขนาด
ลดหลั่นกันมากนัก ภาพมีลักษณะการวาดแบบแบน เหมือนการวาดภาพแบบแนวจิตรกรรมประเพณี 
ภาพที่ 9 เป็นการวาดแบบแบน2มิติ องค์ประกอบศิลป์มีความชัดเจน มีการจัดองค์ประกอบที่สมดุล
แบบสมมาตร การใช้สีที่คุมโทนและใช้สีตรงข้ามทําให้ภาพเกิดเอกภาพของสีขึ้น การใช้สีเข้มในการ
เป็นพื้นรองในวัตถุช่วยให้วัตถุที่ต้องการจะเน้นเด่นขึ้นด้วย 
 ในภาพที่ 7 และ 8 นั้นการใช้สีในลักษณะของสีน้ําตาล เป็นลักษณะของสีธรรมชาติ ซึ่งภาพก็
เป็นภาพที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้สีโทนนี้ทําให้ภาพมีชีวิตมากขึ้น การใช้เส้นที่อ่อนช้อย
ของตัวคนและวัตถุ แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือได้อย่างชัดเจน และการใช้เส้นที่เรียบร้อย
เป็นระเบียบในภาพที่ 9 แสดงให้เห็นจิตใจที่สงบนิ่ง เป็นการแสดงนัยที่สําคัญในการวาดภาพทางพุทธ
ศิลป์ ภาพที่ 9 มีการใช้สีในโทนเย็น ซึ่งทําให้สบายตา และ ดูสุขุมสงบนิ่ง ในขณะที่ภาพที่ 7และ 8 
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นั้นมีการใช้สีที่สดกว่า เพ่ือแสดงการมีชีวิตอยู่ของการละเล่น และวิถีชีวิตในภาพ ซึ่งประกอบกับ
องค์ประกอบศิลป์ของภาพที่ 7และ 8 มีการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา ตามที่ศิลปินได้ตั้งชื่อภาพที่ 7 ว่า 
สีสันชีวิต 
ตารางที่ 47 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคเหนือ 

ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป ์

-เครื่องแต่งกาย 
     -ผ้านุ่ง 
-วิถีชีวิต 
     -กิริยาท่าทางของคนท่ีปรากฏ
ในภาพ 
     -สภาพภูมิอากาศสะท้อน
ความป็นอยู ่
     -การแสดง การละเล่น  

ประเภท ลักษณะ ประเภท ลักษณะ 
เส้น ประณตี อ่อนช้อย จังหวะ การใช้จังหวะที่ซ้ํา

จัด อย่างเป็น
ระเบียบ 

ส ี อ่อนนุ่ม โทนเย็น เอกภพ มีเอกภาพของเส้น 
เส้นท่ีมีทิศทางไป
ในทางเดียว จัดเรยีง
อย่างเป็นระเบยีบ
แบบแผน 

ดุลยภาพ ดุลยภาพแบบ
สมมาตร และ
อสมมาตร 

ที่ว่าง ที่ว่างแบบเปิด สัดส่วน Object ส่วนใหญ่มี
ขนาดที่เท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกัน 

พื้นผิว เรียบ ประณตี การเน้น ความอ่อนช้อย 
ปลายเส้นท่ีอ่อน 
เกิดการเน้นที่เป็น
ระเบียบมีแบบแผน 

 จากตารางที่ 47 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคเหนือ พบว่า ทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ที่แสดงถึงจุดเด่นทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ ได้อย่างชัดเจนเป็นมากที่สุด คือ 
ทัศนธาตุ ได้แก่ เส้น ที่มีความอ่อนช้อย ควบคู่ไปกับสีที่อ่อนนุ่มคุมโทนในโทนเย็น มีการจัดวางเป็น
พ้ืนที่ว่างที่มรีะเบียบแบบแผน พื้นผิวส่วนใหญ่เรียบซึ่งโดยรวมแล้วผลงานของศิลปินถภาคเหนือจะ
เรียบร้อยไม่จัดจ้านมาก ด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์มีการจัดวางจังหวะที่ซ้ํากันด้วย Object ที่มี
ขนาดและสัดส่วนที่เท่ากัน ด้วยทิศทางของเส้นและ Objectที่มักจะไปทางเดียวกัน จึงทําให้เกิดเป็น
อกภาพของเส้นขึ้น โดยรวมแล้วผลงานของศิลปินภาคเหนือจะมีความอ่อ้อย มีระเบียบแบบแผนอย่าง
ชัดเจน 
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    3.2 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคกลาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ภาพ Reflection of Sensations, 2015 
ภาพที่ 11 ภาพ Thinking  
ภาพที่ 12 ภาพ สุวรรณภูมิ(ปรับปรุง)  

 ผลงานภาพพิมพ์ของ สิทธิพล เลาะชัยสงค์ เป็นผลงานภาพพิมพ์ผสมกับเทคนิคสีอะคริลิค ที่
แสดงให้เห็นถึงความร่วมสมัยกับวัฒนธรรมไทย ขนาด 150x200 เซนติเมตร 140 x 180 เซนติเมตร 
และ 150 x 190 เซนติเมตร ตามลําดับ   
 จุด เป็นทัศนธาตุที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในงานของสิทธิพล เลาะชัยสิงค์ ซึ่งเกิดจากกรรมวิธี
ภาพพิมพ์ลายฉลุ เมื่อจุดมาต่อกับจุดทําให้เกิดเป็นเส้นซึ่งทําให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้นในภาพ การใช้สีของ
ศิลปินในภาพที่ 10 และ 11 ใช้เป็นโทนขาวดํา และ ภาพที่ 12 ใช้สีโทนร้อน ซึ่งมีความร้อนแรง แต่มี
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สีฟูาที่เป็นสีคู่ตรงข้ามแทรกเข้ามา ทําให้ภาพไม่จัดจ้านจนเดินไป ภาพทั้ง 3 เป็นการถ่ายทอดศิลปะ
ไทยเก่ียวกับเรื่องสวรรค์ มีเทวดาและปราสาทราชวัง ที่เกิดจากรูปร่าง 2 มิติ ทับซ้อนกัน รวมถึงยังใช้
สีที่คุมโทนตลอดทั้งภาพ 
 องค์ประกอบศิลป์ของผลงานทั้ง 3 นี้ มลีักษณะที่เหมือนกัน คือ ไม่มีจุดเด่นของภาพ แต่จะมี
การใช้รูปร่างรูปทรงที่ทับซ้อนกับร่องลอยของสี รอยผีแปรง ทําให้เกิดจังหวะ และพ้ืนที่ว่างในภาพ 
พ้ืนที่ว่างที่ปรากฏในภาพทั้ง 3 ภาพเป็นพื้นที่ว่างแบบเปิด ด้วยขนาดของรูปร่างที่ไม่แตกต่างกันมาก 
และการจัดวางที่เว้นระยะ ปล่อยจังหวะให้มีที่ว่าง ไม่ทําให้ผลงานดูอึดอัดจนเกินไป ถึงแม้จะเป็นภาพ
ที่ใช้สีเดียวคุมโทน แต่มีการใช้ความอ่อนแก่ในการผลักระยะใกล้ไกลให้เกิดความลึกตื้น ไม่ให้ภาพแบน 
และยังทําให้ภาพดูกว้างและเคว้งคว้าง เหมือนอยู่บนสวรรค์ที่มีชั้นบรรยากาศจริงๆ ภาพโดยรวมเป็น
การวาดสวรรค์เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าคล้ายอวกาศ จุดสีขาวที่สะท้อนออกมาเหมือนกับดวงดาว ที่ตัด
กับพ้ืนสีเข้ม  
 ผลงานที่นํามานี้ แสดงให้เห็นการรวมกันของการวาดศิลปะไทยที่มีความเป็นระเบียบแบบ
แผนให้มีความทันสมัย ด้วยสีและรูปแบบการจัดว่าง ที่ไม่เป็นระเบียบ ในขณะที่ศิลปะไทยแบบ
ประเพณีนี้จะมีความประณีตละเอียดอ่อน 
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    ภาพที่ 13 รูปทรงในวัดพระแก้ว 

ภาพที่ 14 แสงสุวรรณ (วัดเขียงทอง) 
ภาพที่ 15 แสง-เงา 
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 ภาพผลงานของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ 
เป็นผลงานที่แสดงถึงแสงเงา สถาปัตยกรรมไทย ด้วยเทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 120 x 150 
เซนติเมตร 150 x 170 เซนติเมตร และ  120 x 150 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งผลงานชุดนี้นับเป็น
ผลงานที่มีชื่อเสียงของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นอย่างยิ่ง 
 ภาพที่ปรากฏเป็นภาพสถาปัตยกรรมของวัดไทย ซึ่งตกแต่งด้วยลายไทยอันวิจิตรงดงาม โดย
ศิลปินมีการนําเสนอที่ทําให้ภาพมีจุดสนใจ จากการใช้แสงเงาในการทําให้ภาพดูมีความน่าค้นหน้า 
ด้วยแสงจ้า เงาจัด การตัดกันของแสงเงา ที่ชัดเจนเป็นอย่างมาก ทําให้เกิดความดึงดูดใจ การเขียน
ภาพแบบเหมือนจริง ด้วยรายละเอียดที่แจ่มชัด และการตัดกันของแสงเงา ทําให้ภาพ มีความงดงาม 
การใช้ทัศนธาตุในเรื่องของจัดจ้าน มีการใช้สีตรงข้าม และ การคุมโนในสัดส่วน 70 : 30 การใช้แสง
เงา ทีเ่ป็นจุดเด่นเป็นอย่างมาก กลายเป็นจุดเน้น เพ่ือให้ผลงานเกิดจุดเด่น โดยไม่ต้องมี Object ใดใด  
 การจัดองค์ประกอบโดยให้ความสําคัญกับเส้นตรง ความสมมาตร แสดงให้เห็นความแข็งแรง 
และสงบนิ่ง เป็นนัยที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงบนิ่งได้อีกด้วย การจัดภาพในภาพที่13 เป็นการจัด
แบบมีสมมาตร ทั้งสองข้างเหมือนกัน ในขฯท่ีภาพที่ 14 มีการดึงของเส้นทะแยงพุ่งขึ้นไป ทําให้ส่อนที่
แสงกระทบเป็นจุดเด่น และภาพที่ 15 แสงกระทบในส่วนล่างของภาพ ซึ่งจัดอยู่ในสัดส่วน 1 ใน 3 
ของภาพ ในขณะที่ส่วนที่อยู่ในเงามืด ก็มีรายละเอียดด้วย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียด 
ผลงานแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี จากการนําเสนอสถาปัตยกรรม 
และลวดลายไทย  
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    ภาพที่ 16 Skecth No.3 

  ภาพที่ 17 Skecth No.4 
  ภาพที่ 18 Skecth No.8 

 ภาพผลงานแนวนามธรรมของ สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย ที่แสดงในนิทรรศการ  “แบบ-เลียน” เป็น
ผลงานเทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ ขนาด 100x70 เซนติเมตร ทั้ง 3 ชิ้น แสดงถึงแนวงานที่ร่วม
สมัย สะท้อนสังคมสมัยใหม่ที่ศิลปินนําเสนอผ่านร่องรอยปาดปูายของฝีแปรง และ สีสันต่างๆ ใน
รูปแบบแบบนามธรรม 
 สี เป็นทัศนธาตุที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในผลงานของ สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย เป็นการใช้สีในโทน
ร้อน และดุดัน เส้นมีการใช้ทั้ง เส้นนอน ในภาพที่ 13 และ 14 และใช้เส้นตั้งในภาพ 115 พ้ืนผวของ
ผลงานมีความหยาบ และขรุขระท่ีเกิดจากร่องรอยของสีที่ทับซ้อนกันจนหนา และพ้ืนที่ว่างในผลงาน
เป็นพื้นที่ว่าแบบปิด เนื่องจากพ้ืนที่ถูกก้ันด้วยเส้นของฝีแปรง 
 องค์ประกอบศิลป์มีการใช้เส้นที่ซ้ํากัด จัดวางเป็นจังหวะซ้ําๆตลอดท้ังภาพ ทําให้เกิดการ
เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง รวมกับรอยฝีแปรงที่ปาดไปมายิ่งทําให้ภาพดูเคลื่อนไหว ฉาบฉวย การเลือกใช้
สีแบบจัดจ้าน ใช้สีดําตัดกับสีส้ม หรือ ใช้สีตรงข้ามอย่างสีเขียวกับแดง เป็นกันทําให้ตัดกันอย่างรุนแรง
เพ่ือสร้างแรงปะทะกับผู้ชม การจัดวางตําแหน่งของสีต่างๆอย่างเหมาะสมทําให้เกิดเป็นเอกภาพของสี
ขึ้น  
 ภาพผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้ เป็นการแสดงออกของศิลปินที่สะท้อนให้เห็นมุมมองของคนสมัยใหม่
ความรวดเร็วทันใจของเทคโนโลยี ความฉูดฉาด สีสันของสังคม และความมืดดําของสังคม เป็นการ
สะท้อนสังคมสมัยใหม่ผ่านสี และ รอยฝีแปรงที่ศิลปินส่งผ่านมาในรูปแบบของนามธรรม 
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ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคกลาง 
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป ์

ความทันสมัย ความร่วมสมยั 
  

ประเภท ลักษณะ ประเภท ลักษณะ 
เส้น เส้นปาดไปมา

รวดเร็ว 
 

จังหวะ มีความสม่ําเสมอ 
ของเส้น รูปร่างสี 
เกิดเป็นจังหวะ
เท่าๆกัน 

ส ี สดใส และ
หลากหลาย 

เอกภพ มีเอกภาพของการ
จัดวาง มีจุดเด่นจุด
รองอย่างชัดเจน 
เอกภาพของสีที่
ชัดเจน 

รูปร่าง 
รูปทรง 

มีความหลากหลาย 
ทั้งรูปร่างที่เกิดจาก
ธรรมชาติและรูปร่าง

อิสระ 

ดุลยภาพ มีความเป็นดุลภาพ
แบบสมมาตรและ
อสมมาตร  

ที่ว่าง ที่ว่างแบบปปิดและ
และเปดิ 

สัดส่วน สัดส่วนในภาพมีการ
แบ่งน้ําหนักอย่าง
สมดลุ 

พื้นผิว หลากหลาย การเน้น ความมีแบบแผน
ของรูปร่างรูปทรง
ทําให้รูปภาพ
เอกลักษณ์ เน้นให้
เกิดจุดเด่น 

 จากตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคกลาง พบว่า ทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ที่แสดงถึงจุดเด่นทางวัฒนธรรมของภาคกลางได้อย่างชัดเจนเป็นมากที่สุด คือ ทัศน
ธาตุ ได้แก่ เส้นที่มีความเรียบง่าย แต่ไม่ได้เรียบร้อยเท่าภาคเหนือ มีการใช้เทคนิคและลูกเล่นที่
หลากหลาย สีที่ใช้มีความสดใส แต่ไม่เจิดจ้าเท่าภาคใต้ การเลือกใช้รูปร่างรูปทรงของศิลปินในภาค
กลางมีความหลากหลาย เน้นระเบียบและความเรียบง่าย และ ร่วมสมัย ที่ว่างมีทั้งที่ว่างเปิดและปิด 
พ้ืนผิวมีการใช้เทคนิคที่หลากหลาย ทั้งเรียบและไม่เรียบ ด้านองค์ประกอบศิลป์สามารถสรุปได้ว่า 
ผลงานของภาคกลางนั้นมีการใช้รูปร่างรูปทรงในการทําให้สัดส่วนขอภาพเกิดความสมดุล ซึ่งมีทั้งแบบ
สมมาตรและอสมมาตร จังหวะมีทั้งสม่ําเสมอและหลากหลาย 
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  3.3 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 19 ชีวิตในชนบท  

ภาพที่ 20 ชิวิตในชนบท 
ภาพที่ 21 เก็บเก่ียว 2  

 รศ. ทินกร กาษรสุวรรณ คือศิลปินที่มีถ่ินกําเนิดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยผลงานที่ผู้เลือกมานั้น เป็นผลงานที่ชนะการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ด้วยเทคนิค
ภาพพิมพ์โลหะ ขนาด ภาพที่  100x130 เซนติเมตร 110 x 136 เซนติเมตร และ 111x141 
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เซนติเมตร ตามลําดับ 
 ภาพผลงานที่ปรากฏจะเห็นว่าเป็นการนําเสนอในเรื่องราวของวิถีชีวิตผ่านเครื่อมือเครื่องใช้
ทางเกษตรกรรม และ วิถีชีวิตของคนอีสาน โดยใช้เส้นเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินเรื่อง  
รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ นําเส้นที่ประสานกันไปมาของเครื่องมือจักสานมาใช้ในผลงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เส้นที่ประสานกันไปมาในภาพทําให้ภาพมีความละเอียด สีที่ใช้ทั้ง 3 ภาพ มีการใช้สีที่คุมโทนโดยจะสี
ในโทนเข้ม ที่ค่อนข้างมืดแสดงบรรยากาศทําให้บรรยากาศของภาพแสดงให้เห็นถึงความอดทน ความ
เข้มแข็ง พื้นผิวที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด คือ พื้นผิวลวงตาที่ทําให้เห็นว่าขรุขระและหยาบกร้านด้วยเส้น
ที่ประสานไปมา  
 องค์ประกอบศิลป์ของภาพที่ 16 มีจุดเด่นอยู่ตรงกลาง โดยถูกเน้นด้วยสีดําที่ล้อมรอบวัตถุ 
ทําให้จุดเด่นยิ่งเด่นชัดขึ้นไปอีก การจัดวางตัวไหมในลักษณะสามเหลี่ยมปลายแหลมพุ่งขึ้นข้างบนทํา
ให้เป็นการดึงจุดนําสายตา ด้วยเส้น ทําให้เกิดเอกภาพของเส้นขึ้น ภาพ 17 ใช้เส้นเป็นส่วนสําคัญใน
การแบ่งบ้างโดยแบ่งภาพเป็นส่วนบนและส่วนล่าง โดยให้สว่นที่เป็นลวดลายอยู่ส่วนบนและพ้ืนเรียบ
อยู่ด้านล่าง เป็นพ้ืนที่ที่แสดงเรื่องราว 1ใน 4 ของภาพ และยังมีเส้นตรงที่ช่วยให้ภาพดูมัคามม่ันคง
มากขึ้น จุดเด่นของภาพ ค่อนไปทางด้านซ้าย การใช้เส้นทีซับซ้อนประสานกันไปมาทําให้เกิดจุดเด่น
ขึ้นมา ในขณะที่ภาพที 18 นั้น ไม่มีจุดเด่นเหือนภาพที่ 16 และ 17 ในส่วนของภาพนี้มีการใช้จัง
หวัของวัตถุ ที่เหมือนๆกัน เกิดเป็นการซ้ําขึ้น โดยเว้นระยะจังหวะที่ใกล้เคียงกันตลอกภาพ เรียงวัตถุ
ในแนวนอน ตามเส้นที่แบ่งเป็นชั้นๆ ทําให้เกิดเป็นเอกภาพของการซ้ํา ถึงแม่จะใช้วัตถุซ้ําๆกันแต่แต่
ละวัตถุล้วนมีลักษณะที่ต่างกันออกไป  
 ผลงานทั้ง 3 ชิ้นของ รศ. ทินกร กาษรสุวรรณ เป็นผลงานที่แสดงถึงวิถีชิตของคนอีสานผ่าน
เครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตรกรรม การใช้โทนสี และเส้นที่แสดงถึงความหยาบกร้าน และ บรรยากาศ
ที่ต้องอดทนและร็สึกเข้มแข็ง ลวดลายและเส้นที่ปรากฏด้วยกรรมวิธีภาพพิมพ์ก็แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจ และความละเอียดอ่อนของศิลปิน 
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    ภาพที่ 22 ภาพ สายใยชนบท 

ภาพที่ 23 ภาพ บุญพะเหวด 
ภาพที่ 24 ภาพ บายสีสู่ขวัญ  

 
 ธีระวัฒน์ คะนะมะ เป็นศิลปินอิสระภาคอีสานที่ทําผลงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของภาคอีสาน
อีกท่านหนึ่ง โดยผลงานของ ธีระวัฒน์ คะนะมะ นั้นต่างก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ระดับประเทศต่างๆมากมาย ผลงานที่หยิบยกมานี้ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมขอภาคอีสานได้อย่างชัดเจนเป็นอย่างมาก โดยภาพแรก ภาพที่ 19เป็นภาพที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิม
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พระชนมพรรษา 60 พรรษา เป็นภาพที่นําเสนอภาพเกี่ยวกับสายใยของพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถ
ที่ส่งไปถึงประชาชน โดยมีขนาด 170 x 230 เซนติเมตร ภาพที่ 20 เป็นภาพที่แสดงถึง 
งานบุญพะเหวด ซึ่งหมายถึงงานบุญมหาชาติ คําว่า พะเหวดมาจากพระเวสสันดรนั่นเอง โดยงานบุญ
พะเหวดเป็นงานบุญที่สําคัญของชาวอีสานเป็นอย่างมาก และมักจะทําในช่วงเสาร์แรกของเดือน
มีนาคม โดยภาพนี้มีขนาด 160 x 230 เซนติเมตร และภาพ 21 ภาพบายสีสู่ขวัญ ขนาด 190 x 290 
เซนติเมตร เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสานนั่นคือพิธีบายสีสู่
ขวัญ นอกจากภาพท้ัง 3 ภาพจะแสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคอีสานแล้ว สิ่งที่แสดง
ออกมาได้อย่างเด่นชัดอีกอย่างคือ เครื่องแต่งกายของผู้คนในภาพลวดลายของผ้านุ่ง 
 ภาพทั้ง 3 ภาพมีการใช้ทัศนธาตุที่คล้ายคลึงกัน การแสดงออกนําเสนอภาพรูปร่างรูปทรงของ
บุคคล ผู้คนในภาพเป็นตัวดําเนินเรื่องราว แสดงออกมาในลักษณะที่เป็น 2 มิติ ด้วยท่าทางต่างๆ การ
ใช้สีที่อยู่ในโทนร้อนทั้งหมด คุมโทนด้วยสีเหลืองส้ม ทําให้บรรยากาศของความสดชื่น ชื่นมื่นยินดี มี
การใช้สีตรงข้ามของสีโทนเหลืองส้มด้วยสีน้ําเงินและสีม่วง ในอัตราส่วน 80 : 20 การใช้พื้นที่ว่างของ
ภาพที่ 19 และ 20 เป็นแบบปิด กล่าวคือ วัตถุท่ีถ฿กจัดวางในภาพจัดวางในลักษณธที่ปิดกันพ้ืนที่ว่าง 
ในขณะที่ภาพที่ 21 นั้นเป็นการใช้ที่ว่างแบบเปิด เพราะพ้ืนที่ว่าวสามารถลอดผ่านวัตถุได้ทั่วทั้งภาพ 
ให้ภาพดูหลวมๆ  
 องค์ประกอบศิลป์ของภาพทั้ง 3 นี้ จะเห็นว่ารูปร่างรูปทรงที่ใช้ มีการทับซ้อนกันอย่าง 
ภาพที่ 19 รูปร่างรูปทรงของบุคคลจัดวางในลักษณะขอวงกลมล้อมรอบจุดเด่นตรงกลาง ทําให้เน้นให้
เกิดจุดเด่นของภาพ ที่ดูกลมกลืนและลื่นไหล ในขณะที่ภาพที่ 20 นั้นมีการเรียงตัวกันของรูปร่าง
รูปทรงในแนวระนาบ แนวนอน ภาพมีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าด้วยการนํารูปร่างรูปทรงมาซํ้ากัน 
เกิดเป็นจังหวะในงานขึ้น และภาพที่ 21 การจัดวางมีลักษณะที่ค่อนข้างกระจาย พ้ืนที่ว่างเป็นแบบ
เปิดแต่มีการนําสายตาด้วยการซ้ํากันของรูปร่างรูปทรงที่ลดหลั่นกันทําให้เกิดระยะใกล้ไกล และนํา
สายตาให้ผู้ชมมองงานได้ทั่วทั้งภาพ โดยทั้งสามภาพเกิดเอกภาพของจังหวะการซ้ํา และ เอกภาพของ
รปูร่างรูปทรง รวมถึงการใช้สีของเครื่องแต่งกายก็ทําให้ภาพมีความโดดเด่น และให้ความสําคัญกับ
การ 
แสดงท่าทางกิริยาของบุคคลเป็นอย่างมาก 
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 ภาพที่ 25 ภาพชุด "จิตรกรรมสุวรรณภูมิ 
 

ตนุพล เอนอ่อน ศิลปินที่มีกําเนิดจากภาคอีสาน ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมและสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ร่วมสมัย ผู้วิจัยจึงนําผลงาน ชุด "จิตรกรรมสุวรรณภูมิ" 
 ของ ตนุพล เอนอ่อน เป็นผลงานที่ได้แนวคิดจากรูปแบบการวาดแนวประเพณีและการวาดภาพแบบ
ไตรภูมิมาประยุกต์ใช้กับรูปร่างรูปทรงอย่างง่าย ทําให้ภาพวาดของ ตนุพล เอนออ่น มาความเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้เทคนิคสีอะคริลิค และทองลงบนผืนผ้าใบ 
 ทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานชุดนี้ คือการตัดทอนของรูปร่างรูปทรง ให้เป็น 2 มิติ แบนๆ ใช้
รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตเป็นส่วนใหญ่ และมีรูปร่างรูปทรงแบบอินทรียรูปประกอบบ้าง การใช้สีที่เป็น
สีสันที่สดใสแบบร่วมสมัย โดยเน้นไปที่ น้ําเงิน เหลือง แดง ซึ่งเป็นการคุมโทนระหว่างโทนร้อนและ
เย็นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน พ้ืนที่ว่างที่ใช้เป็นแบบเปิด เส้นที่ใช้เป็นเส้นตรงเสียส่วนใหญ่  
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ของผลงานชุดนี้ เป็นลักษณะของมุมมอง คล้ายกับแผนผัง แต่วัตถุ
ในภาพ ตั้งตรงมองในระนาบปรกติ การซ้ํากันของวัตถถุทําให้เกิดจังหวะที่ต่อเนื่องตลอดภาพ โดยใน
วัตถุท่ีเหมือนกันก็จะซ้ํากันในทิศทางเดียวกัน การซ้ําของวัตถุในภาพไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน
ทั้งหมด มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มหนึ่งชี้นําไปทางซ้าย อีกลุ่มชี้นําไปทางขวา รวมถึงทั้งบนและล่าง 
เป็นการนําสายตาให้ภาพไม่ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง รูปทรงเรขาคณิตท่ีใช้ในผลงาน มีการเรียง
กันอย่างมีทิศทางทําให้เกิดเป็นเอกภาพขึ้น  
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ตารางที่ 49 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป ์

-วิถีชีวิต 
     -เครื่องมือประกอบอาชีพ 
     -สภาพภูมิอากาศสะท้อน
ความป็นอยู ่
 

ประเภท ลักษณะ ประเภท ลักษณะ 

เส้น  หยาบ ไมส่ม่ําเสมอ 
เรียบแตไ่ม่อ่อนช้อย

เท่าภาคเหนือ 

จังหวะ มีการวางจังหวะของ
รูปร่างรูปทรงไม่
ซับซ้อน  

ส ี สดใส จดัจ้าน 
เน้นสีธรรมชาต ิ

ใช้สีน้อย 
เช่น นํ้าเงิน เหลือง 

เอกภพ เอกภาพของสีเป็น
ส่วนท่ีเด่นท่ีสดุ 
ใช้สีตรงข้ามทําให้
เกิดความเป็นเด่น 

รูปร่าง 
รูปทรง 

ทั้งรูปทรงท่ีเป็น
เรขาคณิต และ

รูปทรงท่ีไดม้าจาก
ธรรมชาต ิ

ดุลยภาพ มีดุลยภาพแบบ
สมมาตร 

ที่ว่าง ที่ว่างแบบปิด 
และเปดิ 

สัดส่วน การแบ่งสัดส่วนใน
ภาพมีจุดเด่นจดุรอง 
แต่เป็นในลักษณะ
แบนๆ 

พื้นผิว หยาบ ขรุขระ 
เรียบ 

การเน้น มีการเน้นรูปร่าง
รูปทรงด้วยเส้นสี
เข้ม คัดรูปทรงให้
เด่นออกมา 

 จากตารางที่ 49 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ที่แสดงถึงจุดเด่นทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่าง
ชัดเจนเป็นมากที่สุด คือ ทัศนธาตุ ได้แก่ เส้นที่ค่อนข้างใหญ่และหยาบ ไม่ประณีตเท่าภาคเหนือ สีที่
ใช้จะเป็นสีตรงข้ามอย่างสีน้ําเงินและสีเหลือง การใช้รูปร่างรูปทรงมีทั้งใช้รูปทรงเรขาคณิต และ 
รูปทรงที่ได้มาจากธรรมชาติ ด้วยการจัดวาของผลงานส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นพ้ืนที่ว่างแบบปิด พ้ืนผิว
ไม่เรียบไม่ขรุขระจนเกินไป ในส่วนของการจัดองค์ประกอบศิลป์นั้นพบว่า จังหวะการวางไม่ซับซ้อน
มาก มีเอกภาพของสีที่ชัดเจน ดุลยภาพมีความสมมาตร สัดส่วนผลงานศิลปะในตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการแบ่งของรูปร่างรูปทรงให้เกิดเป็นจุดเด่นจุดรอง แต่ไม่ได้จัดเรียงแบบซับซ้อนมากนัก  
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  3.4 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคใต้ 

 
 
 
 

 
 
 
 ภาพที่ 26 ภาพผลงานชุด ความสัมพันธ์ของสีสันและลวดลาย Color Design Connection  
 

ผลงานชุดความสัมพันธ์ของสีสันและลวดลาย Color Design Connection เป็นผลงานของ
ศิลปินภาคใต้ จรูญ ศรียะพันธ์ เป็นศิลปินที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานจัดแสดงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศเป็นอย่างมาก โดย
ผลงานที่นํามาได้สร้างสรรค์สรรค์และจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย-มาเลย์ 
“HATYAI-PINANG 2013” โดยผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีตัดปะ และ ระบายสี เป็น
การใช้ผ้า และ สี ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของไทย ผ่านการแสดงออกด้วยเทคนิคสื่อผสม ในลักษณะของ
งานกึ่งนามธรรม ..........                                          ..........                    
 ผลงานชุดนี้ของจรูญ ศรียะพันธ์ แสดงให้เห็นถึงสีสันที่สดใส มีการตัดปะผ้าถุง ซึ่งมีลวดลาย
อย่างไทย เป็นผ้านุ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย มีการใช้ลวดลายของผ้าบาติก ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมของภาคใต้ ในด้านของทัศนธาตุในผลงานชุดนี้นั้น มีการใช้รูปร่างสี่เหลี่ยม
หลากหลายขนาดทับซ้อนกัน ทําให้เกิดเป็นจังหวะของรูปร่าง และ สีที่สลับทับซ้อนกัน สีที่ใช้ในภาพนี้
เป็นสีที่ข้ันที่1และข้ันที่ 2 ได้แก่สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน และฟูา ซึ่งเป็นแม่สี ภาพชุดนี้มีสีในวรรณะอุ่น
เป็นเด่น แต่ก็ยังมีสีแดงที่หม่นมาช่วยหยุดสีแดงสด ทําให้ภาพเกิดความกลืมกลืนและมีความเป็น
เอกภาพของสีด้วย ภาพดูจัดจ้านร้อนแรง งานส่วนใหญ่มีการใช้เส้นตรง เห็นร่องรอยของการฉีกของ
กระดาษ เป็นร่องรอยแบบหยาบๆ แสดงให้เห็นถึงอาราณ์ และความรู้สึกที่กระฉับกระเฉง และว่องไว 
ซึ่งถือเป็นอุปนิสัยของคนในแถบภาคใต้  พื้นที่ว่างเป็นการใช้พ้ืนที่ว่าแบบปิด โดยในอัตราส่วนที่
เท่าๆกัน และมีการใช้สีที่เหมือนกันในการเชื่อมพ้ืนที่ว่างปิดและเปิดเข้าด้วยกัน ทําให้องค์ประกอบ
ของภาพเกิดความเชื่อมต่อกันอย่างสมดุล งานในชุดนี้ส่วนใหญ่ จะมีองค์ประกอบที่สมดุลภาพแบบ
อสมมาตร ...... 

 ......    
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ในผลงานชุดดังกล่าวของจรูญ ศรียะพันธ์ นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของสีสันที่
สดใส และสีในแต่ละสีนั้นแสดงออกได้อย่างชัดเจนว่ามีที่มาที่ไป กล่าวคือ สีเหลือง แสดงให้เห็นถึง
แสงแดดที่จัดจ้าน สีแดง สีเขียว แสดงให้เห็นถึงความสดใสของธรรมชาติ และสีฟูาแสดงให้เห็นถึงน้ํา
ทะเล และ ลายผ้านุ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทย และ คนในจังหวัดทางแถบ
ภาคใต้ด้วยลวดลายของผ้าบาติกซ่ึงเป็นกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ลวดลายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของ
คนในภาคใต้ การใช้เส้นและรูปทรงที่หยาบ แสดงให้เห็นถึงความว่องไว กระฉับกระเฉงของศิลปินซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่และอุปนิสัยของคนในแถบภาคใต้ โดยสามารถเห็นได้จากจังหวะของ
ดนตรี และ ภาษาถ่ิน ที่มีความกระชับและว่องไวกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ผลงานในชุดนี้จึงเป็นผลงานที่
สะท้อนความเป็นภาคใต้ เพราะ แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัย วิถถีชีวิต ของคนในแถบภาคใต้ได้อย่าง
ชัดเจน......    
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 27 ภาพผลงานชุดธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรา 

ผลงานชุดนี้ เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแถบภาคใต้ โดยมูฮํามัด โรจนอุดม
ศาสตร์ ศิลปินที่เกิดและเติบโตใน อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศิลปินภาคใต้อีกท่านหนึ่งที่มี
นิทรรศการแสดงผลงานในระดับประเทศและในอาเซี่ยน ผลงานของมูฮํามัด โรจนอุดมศาสตร์เกือบ
ทัง้หมด จะใช้วิธีการสร้างสรรค์โดยวิธีเดียวกับการทําผ้าบาติก ภาพส่วนใหญที่วาดจะเป็นภาพวิว
ทิวทัศน์ในตอนกลางคืน การใช้เส้นที่หยาบและสนุกสนาไม่เน้นลายละเอียดไม่มีมิตินั้นเป็นการแสดง
ออกแบบลัทธิFauvism  ......              ......    
 ภาพผลงานเป็นการวาดวิวทิวทัศน์ในยามค่ําคืน แสดงแสงสะท้อนของดวงจันทร์ไปยังต้นไม้ 
และ ท้องทะเล การทําพ้ืนผิวด้วยเทคนิคผ้าบาติก ทําให้เกิดพ้ืนผิวที่ยับย่น เส้นสีเหลืองเป็นการตัดเส้น
ด้วยสีอะคริลิค เส้นหนาและกระชับ ทําให้ได้รูปทรงที่เด่นชัด และ ชัดเจน การแสดงออกมาอย่าง
ซื่อตรง ทําให้ภาพดูมีความสดใหม่ สีที่ใช้ใช้สีที่สดใส แสดงให้เห็นถึงสีสันของต้นไม้ ดอกไม้ ถึงแม้จะ
เป็นยามค่ําคืน ที่ขาดไม่ได้เลยในผลงานของโดยมูฮํามัด โรจนอุดมศาสตร์ นั่นคือดวงจันทร์เสี้ยว ที่
มักจะจัดวางไว้ตรงกลางในบริเวณของท้องฟูาในยามค่ําคืน ภาพผลงานของศิลปินท่านนี้ มีการจัด
องค์ประกอบแบบแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน มีเส้นระดับสายตา มีการใช้พ้ืนที่ว่างแบบปิด แบ่งแยกชัดเจน
ระหว่างระยะหน้าของทิวทัศน์และบรรยากาศของท้องฟูา การใช้รูปร่างรูปทรงที่เป็นรูปร่างแบบ
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อินทรียรูปแบบแบน2มิติ แต่มีจังหวะการทับซ้อนของเส้น มีการซ้ํากันของรูปร่างในธรรมชาติ ทําให้
เกิดเอกภาพในผลงานขึ้น โทนสีที่หม่นลงทําให้ภาพแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นยามค่ําคืน แต่ก็ยังคง
ความสดใสในแบบการสร้างสรรค์ของศิลปินภาคใต้อยู่......              ......   ......              ......   ......              
......    ผลงานของมูฮํามัด โรจนอุดมศาสตร์ เป็นผลงานที่แสดงออกได้ถึงวัฒนธรรมของจังหวัดใน
แถบภาคใต้ได้อย่างชัดเจนเพราะ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่ชัดเจน บาติกเป็นวิธีการสร้าง
ลวดลายเสื้อผ้าของคนในแถบภาคใต้ รวมถึงวิวทิวทัศน์เกี่ยวกับทะเล ต้นมะพร้าว และ ภูเขา แสดงให้
เห็นถึงภูมิประเทศของภาคใต้เป็นอย่างดีและชัดเจนมากท่ีสุด เส้นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นที่ใหญ่และ
หยาบ สีสันมีความความสดใส ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นศิลปินที่สร้างสรค์ผลงานที่แสดงออกถึงภาคใต้ได้
อย่างชัดเจนอีกท่านหนึ่ง......                    
......               
  
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 28 ภาพผลงาน ความงามในความมืด 

ผลงานชุดนี้เป็นผลงานที่มีชื่อว่า ความงามในความมืด ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 2 
เหรียญเงินบัวหลวง ของเจะอับดุลเลาะ  เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินชาวจังหวัดปัตตานี เป็นผลงานจิตรกรรม
ที่ใช้เทคนิคการวาดแบบผ้าบาติก โดยใช้ผู้หญิงและการแต่งกายอย่างชาวมุสลิมเป็นตัวแทนในเชิง
สัญลักษณ์ ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
 ภาพผลงานชุดนี้เป็นการวาดโดยใช้เส้นเป็นหลัก การวาดลวดลายแบบอย่างชาวมุสลิม เป็น
ลวดลายของเรืองกอและ และ ลวดลายของเครื่องนุ่มห่มของคนในแถบภาคใต้ ลายละเอียดของเส้นมี
ความโค้งอ่อน สลับไปมา แต่เส้นเป็นเส้นที่หนาจึงทําให้ลวดลายดูแข็งแต่ละเอียดอ่อน การใช้สีแบบ
คุมโทน คือ ดํา น้ําตาล เทา เหลือง ทําให้บรรยากาศภาพดูหม่นหมองตามแนวคิดของชื่อภาพนั้น ทํา
ให้สามารถเข้าถึงอารมณ์ความร็สึกของภาพได้  การจัดองค์ประกอบของภาพชุดนี้ มีทั้งแบบสมดุล
แบบสมมาตร และ การใช้object เป็นจุดเด่นได้อย่างชัดเจน มีการนําสายตาด้วยเส้นที่รวมให้จุดสนใจ
เป็นจุดเดียวกันทั้งภาพ ผลงานชุดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ การใช้เส้นชัดเจน การแสดงออกของลวดลายที่บ่ง
บอกถึงวัฒนธรรมและศาสนา การแสดงสีหน้าท่าทางของผู้หญิงถึงความปิดกั้น หรือ ความทุกข์  
 ภาพชุดนี้เป็นภาพที่แสดงออกมาทางด้านศาสนาได้อย่างชัดเจน ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่
คนในแถบภาคใต้นับถือมากท่ีสุด การแสดงออกดังกล่าสนอกจากเรื่อวราวของลวดลายและเส้นที่เป็น
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ทัศนธาตุเด่นแล้วนั้น การแสดงออกทางด้านการแต่งกายของศาสนามุสลิม จึงเป็นจุดเด่นที่ผลงานของ
ศิลปินท่านี้ แสเงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ชัดเจนของคนในแถบภาคใต้ได้เป็นอย่างดี 
ตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคใต้ 
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป ์

-เครื่องแต่งกาย 
     -ลวดลายในผ้า 
     -ลวดลายมุสลิม 
     -ผ้าบาติก 
-วิถีชีวิต 
     -ลวดลายเรือกอแระ 
     -ศาสนาอิสลาม 
     -สภาพภูมิอากาศสะท้อน
ความป็นอยู ่
 

ประเภท ลักษณะ ประเภท ลักษณะ 
เส้น หนา หยาบ แข็ง จังหวะ ใช้การซ้ําของเส้น 

ลวดลสย และ 
รูปร่างรูปทรง 

ส ี สดใส จดัจ้าน เอกภพ มีเอกภาพของสี มี
ความเป็นเด่นของ
วรรณะอุ่นเป็นส่วน
ใหญ่ และการ
ทับซ็อนของรูปร่าง
รูปทรงจนเกิดเป็น
เอกภาพ 

รูปร่าง 
รูปทรง 

แบน 2มิติ 
รูปทรงเรขาคณิต 

อย่างง่าย 

ดุลยภาพ มีความเป็นดุลภาพ
แบบสมมาตรและ
อสมมาตร แบบซ้าย
ขวา 

ที่ว่าง ที่ว่างแบบปปิด สัดส่วน Object จะมสีัดส่วน
ที่ใหญ่ชัดเจน และ 
บ่งส่วนของObject 
และ พ้ืนหลังอย่าง
ชัดเจน 

พื้นผิว หยาบ ขรุขระ การเน้น ใช้เส้นและสีในการ
เน้นให้ภาพเกิด
ความกรชับ ว่องไว 
และแข็งแรง 

 จากตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินภาคใต้ พบว่า ทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ที่แสดงถึงจุดเด่นทางวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างชัดเจนเป็นมากที่สุด คือ ทัศน
ธาตุ ได้แก่ เส้น การใช้เส้นของศิลปินทางภาคใต้จะใช้เส้นที่หนา และหยาบ ไม่ค่อยมีความ
ละเอียดอ่อน การใช้รูปร่างรูปทรงจะเป็นการเลือกใช้อย่างง่ายเป็นรูปร่าง2มิติแบน อบ่างง่าย สร้างมิติ
ของภาพด้วยการทับซ้อนกัน ให้เกิดเป็นจังหวะ การใช้สีจะมีสีสันที่สดใส ชัดเจน การจัดองค์ประกอบ
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ศิลป์ จะเป็นการจัดแบบไม่ซับซ้อนมาก กล่าวคือ มีลักษณะแบนเป็น2มิติ มีระยะหน้าและหลังซ้อนกัน
อย่างง่าย พ้ืนที่ว่างที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้แบบปิด และใช้การเชื่อมต่อของสีให้ภาพต่อเนื่องกันทั้งภาพ ซึ่ง
ทําให้เกิดเอกภาพของสี และ ที่ว่าง  
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ตารางที่ 51 สรุปองค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรมภาคเหนือ 
ประเภท รายละเอียด องค์ประกอบศิลป ์
จิตรกรรม จิตรกรรมแสดงภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนา 

แต่จะเขียนเรื่องราวของบทละครนอก 
นิทานพ้ืนบ้าน วิถีชีวิต เหตุการณส์ าคัญ
ทางแถบภาคเหนือ เป็นส่วนใหญ่ แสดง
เอกลักษณะผ่านเสื้อผา้ สีหน้า ทรงผม เป็น
ต้น ผลงานบางแห่งได้รับอิทธิพลจากพม่า 
และจีนซึ่งจะปรากฏในลวดลายประดับ
ตกแต่ง (สุรชัย จงจิตงาม, 2555) 

-เส้น มีความอ่อนช้อย และสนุกสนาน ใช้เส้น
เพื่อสร้างรูปทรงแบบปิด ใช้เส้นท่ีอ่อนช้อยแสดง
ท่าทางกิริยา และ สหีน้า โดยจะเน้นไปท่ีการใช้
เส้นโค้งตวดัปลายแหลมเป็นส่วนใหญ ่
-การซ้ า การสร้างลวดลายจากอิทธฺพลจีน มีการ
เชื่อมต่อลายต่อลายด้วยเส้นโค้งอย่างต่อเนื่อง 
-สี มีการไล่ค่าน้ าหนัก การใช้สีตรงข้ามเพื่อสรา้
จุดเด่น ตามคติความเช่ือโบราณ คือ ใช้สีแดง
ชาดเป็นพ้ืน และ บางผลงงานใช้สีน้ าเงินเปนพื้น 
สีที่ใช้ในงาจิตรกรรมมีความหลากหลาย ภาพมี
สีสัน 
-การจัดองค์ประกอบภพแบบหน้ากระดาน 2มิติ  
มีรูปทรงของอาคารเป็นจดุศูนยร์วมภาพ และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆแตกออกไปเป็นรัศมี  

เครื่องนุ่มห่ม ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ที่สุดคือ ผ้าไทยวน ผ้าไทลื้อ ผ้าของกลุ่ม
ชนท้ังสอง ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เครือ่งนอน 
และเครื่องบูชาตามความเช่ือท่ีใช้ใน
พิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผ้าซิ่น     ผ้านุ่ง
ผู้หญิงของกลุ่มไทยวนและไทลื้อมี
ส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน แบ่งเปน็ ๓ 
ส่วน ได้แก่ ลายล้วงหรือเกาะ ลายเก็บมุก 
ลายคาดก่าน หรือ มัดกา่น 

-เส้น ในลวดลายผ้าทอ เส้นท าหนา้ที่ส าคัญใน
การ แบ่งที่ว่างออกเป็นส่วนๆ  
-เส้นฟันปลา การแสดงถึงทิศทาง  
-สี ใช้สีพื้นเป็นสีเข้ม ลวดลายสีอ่อน เช่น ด า 
แดง ตัวลายสีขาว เหลือง เป็นต้น 
-รูปทรงข้าวหลามตัดแบบ2มิติ ซ ากัน เป็นลาย
ทาง 
-ใช้สีไม่ฉูดฉาด คุมโทนในสีที่ใกลเ้คียงกัน 
-การจัดองค์ประกอบในลวดลายใน1ผืน ลายจะ
อยู่บริเวณส่วนท่ี 3ใน4ส่งนของผืนผ้า ตรงชาย
ด้านล่างเป็นสีพื้น 
 

 ภาคเหนือมีชนเผ่าที่อาศัยอยู่ ซึ่งมเีครื่อง
แต่งกายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่บะ
ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าม้ง ชนเผ่ากะเกรี่ยง 
ชนเผ่าลีซู และชนเผ่าอาข่า 

-สี ใช้สีด าเป็นพ้ืน สีจดัขชจ้านเป็ฯลวดลาย 
-ลวดลายเป็นลาย สีเ่หลีย่ม สามเหลี่ม เปฯ็ส่วน
ใหญ่ ใช้สีตัดกัน 
-ลวดลายจะเรียงกันเป็นแถบๆ ตามแนวนอน  

พิธีกรรม ชาวล้านนานั้นท าตุงขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาและอุทิศให้กับผูล้่วงลับและยงัถวาย
เป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนในภพหน้า โดย
เชื่อว่าเมื่อถวายตุง(ทานตุง)แล้วจะได้เกาะ
ชายตุงขึ้นสวรรค ์มีวรรณะ 6 ประการ คือ 
เขียว ขาว ด า แดง หม่น เหลือง  

-สี ใช้พื้นสีอ่อน ลวดลายสเีข้ม ใช้หลากหลายส ี
แต่ไมไ่ดม้ีสีจดัจ้าน  
-เส้นนอน มีหน้าที่แบ่งช่องว่างเป็นช้ันๆ เพื่อเป็น
ของเขตของแต่ลวดลาย 
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ตารางที่ 52 สรุปองคป์ระกอบศิลป์ในงานจิตรกรรมภาคกลาง 
ประเภท รายละเอียด องค์ประกอบศิลป ์
จิตรกรรม จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเด่นชัดด้วยสี

ที่ระบายเรียบ และตดัเส้นแสดงรปูร่าง 
แสดงรายละเอียดของภาพ เช่น 
พระราชาเสนาบดี บ่าว ไพร่ หรือภาพ
สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ ท้ังหมดเขียน 
เพื่อให้ดูสมจริงตามเรื่องราวอันเปน็อุดม
คติในพุทธศาสนา(สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน เล่มที2่0)  
-จิตรกรรมวัดระฆังโฆสติาราม กรงุเทพฯ 
-จิตรกรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.
เพชรบุร ี
-จิตรกรรมวัดพระศรรีัตนศาสดาราม 
กรุงเทพฯ 
-จิตรกรรมวัดหน่อพุทธางกูร จ.
สุพรรณบุร ี

-เส้นท่ีใช้ มีความประณีตอ่อนช้อย 
-รูปร่างที่ใช้ 2 มิติ แบบแบนๆ  
-เป็นภาพ2มิติ ท่ีเรยีงตัวละครเป็นหน้ากระดาน ไม่
เน้น Perspective มากนัก 
-การให้สี จะลงสีพื้นด้วยสีแดง หรอื สีเข้มเป็นส่วน
ใหญ่ แล้ววาดตัวบคุคลด้วยสีขาวครีม และตกแต่ง
เครื่องประดับด้วยสีทอง  
-จุดเด่น ของงานจิตรกรรมหรือส่วนส าคัญจะเน้น
ด้วยเส้นสินเทา 
-ความเป็นเอกภาพของภาพ เกดิจากการจัดวาง
องค์ประกอบแบบสมมาตร มีจุดสนใจอยู่ตรงกลาง  
และมีการซ้ า ของตัวละคร เป็นจังหวะเท ่าๆกัน 

 
ตารางที่ 53 สรุปองค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเภท รายละเอียด องค์ประกอบศิลป์ 
จิตรกรรม จิตรกรรมในภาคอีสาน ส่วนใหญ่จะ

อยู่ที่ผนังโบสถ์ มักวาดเป็นเรื่องราว
ของพุทธประวัติในตอนต่างๆ และ 
วิถีชีวิต แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ออกมาผ่านอาคารบ้านเรือนเป็น
ส่วนใหญ่ ผลงานส่วนใหญ่เป็นฝีมือ
ของช่างชาวบ้านที่มาอาชีพเป็น
ชาวนา (สุมาลี เอกชนนิยม, 2548) 

-เส้นที่ใช้ไม่อ่อนช้อยมากนัก ใช้การตัดขอบ
สีเข้ม เช่น สีน้ าเงินระบายสีตัวอ่อน  
-รูปทรงเปิดที่เกิดจากฝีแปรง และ รูปทรง
ปิดที่ใช้การตัดเส้น  ใช้วาดต้นไม้ และ 
ธรรมชาติ เป็นเส้นแบบคาลลิกราฟิก
(Calligraphic Line) 
-เป็นภาพ2มิติ ที่เรียงตัวละครเป็นหน้า
กระดาน เน้นการซ้ ากัน 
-เอกภาพของสี ใช้สีน้ าเงิน และ เหลืองเป็น
ส่วนใหญ่ เกิดความเป็นเด่นของสี สีเหลือง
เป็นเด่น 
-การให้สี เกิดจังหวะจากการใช้สีที่มีน้ าหนัก
มากและน้อยสลับกัน กระจายน้ าหนักของสี
นั้นๆไปทั่วทั้งภาพ 
-จุดเด่น จุดรอง ใช้สีเข้มและสีตรงข้าม 
-ความเป็นเอกภาพของภาพ ใช้ความ
กลมกลืนของสี และ เส้นสีน้ าเงิน ฟ้า  
-เอกภาพสมบูรณ์และแนวเรื่อง 
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ประเภท รายละเอียด องค์ประกอบศิลป์ 
พิธีกรรม พิธีกรรมที่เป็นจุดเด่นของภาคอีสาน 

ได้แก่การละเล่นผีตาโขน ใช้ก้าน
ทางมะพร้าวที่แห้ง น ามาตกแต่ง
เป็นหน้ากาก โดยการเจาะช่องตา 
จมูก ปาก และใบหู น าเอาหวดนึ่ง
ข้าว โดยกดดันหวดให้เป็นรอยบุ๋ม
หงายปากหวดขึ้น เพ่ือสวมศีรษะ
แต่งแต้มสีสันให้น่าดู ส่วนชุดที่สวม
ใส่ท ามาจากเศษผ้าหลากหลายสีมา
เย็บต่อกัน 

-สีขาว สีด า สีแดง สีน้ าตาล เป็นสีที่นิยมใช้
สมัยก่อน ปัจจุบัน การใช้สีมาความ
หลากหลาย มีการไล่สีสดใส  
-ใช้เส้นสีด า ตัดขอบ มีความพริ้วและอ่อน
ช้อย แสดงถึงความเอาใจใส่  
-รูปทรงส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นลวดลาย คือ 
รูปทรงอินทรียรูป เป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 
หรือมีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิต 

 
ตารางที่ 54 สรุปองค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรมภาคใต้ 

ประเภท รายละเอียด องค์ประกอบศิลป ์
ศิลปการแสดง 

 
 
 
 
 
 

มโนราห์ เป็นการแสดงช้ันสูง มีจดุเด่นที่
การร า การร้องและการแต่งกาย ซึ่ง
ลวดลายประดับลูกปัดตา่งๆของการแต่ง
กายนั้นแสดงให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์
ได้ด ี

-เส้นท่ีเกิดจากการต่อกันของลูกปดั เป็นเส้นท้ิง
ดิ่ง มีการสานเส้นใหเ้กิดรูปร่างที่เป็นเรขาคณิต 
-การประสานกันของเส้น เกดิเป็นเอกภาพของ
เส้น 
-รูปร่างเราขาคณติเป็นลวดลายที่เด่นชัดมาก
และพบมากทีสุ่ด 
-การใช้สีที่หลากหลาย สดใส สีที่พบเป็นหลัก 
ได้แก่ แดง ขาว น้ าเงิน เหลือง สม้เขียว  

หนังตะลุง เป็นการแสดงท่ีแสดงให้เห็นวิถี
ชีวิต ภาษา และการเล่นกับเงา หนังตะลุง
แสดงให้เห็นการแกะ การฉลุ ของลวดลาย 
เป็นงานศิลปะที่แสดงเอกลักษณะ
เฉพาะถิ่นผ่านลวดลาย และ เครื่องแต่ง
กายของตัวละครนั้นๆ 

-เส้นคมชัด เส้นโค้งอ่อนช้อย แสดงกิริยา 
-ลวดลายฉลุเป็นรูปรา่งที่เป็นเรขาคณิต 
-ใช้สี แดง เขียว ด า และสีเหลืองน้ าตาลของหนัง 
-รูปทรงกับที่ว่าง ความต่างกันของรูปกับพื้น   

การแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผ้าบาติก นิยมใช้กันมากในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อนิโดนีเซีย 
มาเลเซีย บรูไน และ ภาคใต้ของไทย (นัน
ทา โรจนอุดมศาสตร์, 2536) ลวดลายบน
ผ้าบาติกมีความเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้เป็น
อย่างมาก เช่น ลวดลายพรรณไม้ต่างๆ 
ลวดลายธรรมชาติ ทะเล และ ลวดลายที่
เป็นเรขาคณิต 
 
 
 

-ใช้ทัศนธาตุ เรื่อง จุด และเส้น ทุกประเภท เช่น 
เส้นโค้ง เส้นตรง เส้นฟันปลา เส้นตรง เป็นต้น 
-ใช้ระนาบบังคับความเคลื่อนไหวของที่ว่างใน
ภาพ2มิต ิ
-มีพลังผลักดันจากภายในของระนาบ2มิติและ
แรงดันออกของพื้นที่ว่าง 
-การใช้ระนาบในลักษณะประสาน ซ้ ากัน มี
จังหวะ และความเปลีย่นแปร  
-รูปทรง2มิติ ได้แก่ รุปทรงเรขาคณิต รูปทรง
อิสระ แล รูปทรงอินทรียรูป 
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ประเภท                   รายละเอียด                   องค์ประกอบศิลป ์
  -รูปทรงท่ีเข้าด้วยกัน เกิดจังหวะภายนอกและ

ภายใน 
-แม่ลายกับรูปแบบ(Motif and Pattern) 

เครื่องมือประกอบ
อาชีพ 

เรือกอแระ เป็นเรือท่ีใช้งานจริงท่ีสวยงาม
มีการเขียนลายประดบัอย่างวิจิตรบรรจง 
ด้วยลวดลายทีส่วยามจึงเป็นอีกหนึ่ง
จุดเด่นของภาคใต้(นันทา โรจนอุดม
ศาสตร์, 2536) 

-สีที่ใช้ เขียว ฟ้า ขาว แดง ด า เหลือง ส้ม 
-เอกภาพของเส้น ลักษณะและทิศทางขัดแย้งกัน
ขนาดและการซ้ าเป็นตัวประสาน 
-เอกภาพของน้ าหนัก สีขัดแย้งระหว่างพื้นกับ
รูปทรง 
และ การเชื่อมโยงของสีในแต่ละจดุท าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวแก่สายตา 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับ
หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ทําการสรุปผลวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 
 1.สรุปผลการวิจัย  

  1.1 สรุปผลการวิจัยจากการศึกษา กิจกรรมการสอน หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
และ จุดเด่นของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค 
  1.2 สรุปผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรมสําหรับหลลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 

2.อภิปรายผล 
2.1 อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษา กิจกรรมการสอน หลักการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ และ จุดเด่นของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค 
  2.2 อภิปรายผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้
มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 3.ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 

 สรุปผลการวิจัยจากการศึกษา กิจกรรมการสอน หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ 
จุดเด่นของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงสร้างทาง
องค์ประกอบศิลป์ที่โดดเด่นในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ แล้วนํามารวบรวมเพ่ือบรรจุลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา และคาดหวังว่านักศึกษาศิลปศึกษาที่ได้เรียนในรายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจะเป็นผู้มีความรู้ลึกรู้จริงในเรื่ององค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน และ
เข้าใจโครงสร้างทางองค์ประกอบศิลป์ของแต่ละภูมิภาค เพ่ือนนําความรู้ในรายวิชาไปถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 การวิจัยนี้จึงทําการรวบรวมหนังสือ ตํารา เอกสารและวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงได้สัมภาษณ์ สอบถาม ครูผู้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์หลักสูตรศิลปศึกษา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ใน4 ภูมิภาค อันได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยา
ลัยขอนแก่น และ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี ทําการสัมภาษณ์ สอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม หรือ ศิลปินผู้ที่ทํางานศิลปะท่ีมี
เอกลักษณ์ทางวํฒนธรรมของแต่ละภาคนั้นๆ และสัมภาษณ์ สอบถาม นักศึกษาศิลปะ จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆใน 4 ภาค ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  และ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี และได้ทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์จากผลงานศิลปะของศิลปินที่มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค  
 ดังนั้นจึงจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากข้างต้น ผู้วิจัยจึงนํามาพัฒนารายวิชา โดยเพิ่ม
เนื้อหาสาระที่เก่ียวกับโครงสร้างทางองค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภูมิภาคลงไปในกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเป็นรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่มีความแตกต่างจากแบบเดิม เพราะ ผู้เรียน
นอกจากจะมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวการจัดองค์ประศิลป์แล้วผู้เรียนยังจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่บ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคได้ 
 การศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูล และจากการสัมาษณ์ 
สอบถาม และการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์มี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกๆแขนง ทัศนธาตุที่มีความสําคัญและจําเป็น
ต่อการนําไปจัดองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ ทัศนธาตุ เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว และหลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ที่สําคัญ ได้แก่ จังหวะ เอกภาพ ดุลยภาพ สัดส่วน การเน้น จุดเด่น หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานที่จําเป็นต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง 
 จากการศึกษาวัฒนธรรมไทยใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทยนั้น พบว่า วัฒนธรรมนั้น มีทั้งใน
แบบนามธรรม เช่น ประเพณี ภาษา วิถีชีวิต เป็นต้น และแบบรูปธรรม เช่น การแต่งกาย วัด 
จิตรกรรม เครื่องมือประกอบอาชีพ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละภูมิภาคล้วนมีความแตกต่างกันและมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวต่างกันไป ซึ่งจุดเด่นของแต่ละวัฒนธรรมใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ซึ่งสามารถนําจุดเด่นจากการศึกษา และวิเคราะห์
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สังเคราะห์ นํามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงใน
รายวิชาการขัดองค์ประกอบศิลป์สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี   
 สรุปผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมส าหรับหลลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทําความเข้าใจหลักองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่นของทัศนธาตุและหลักการองค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรม
ของแต่ละภูมิภาคได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนนําจุดเด่นของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคมาใช้ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผนการสอนและสร้างสื่อการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยชิมิติ
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยได้ 
วิธีการจัดกิจกรรมการสอน 
 1. สอนบรรยาย 
 2. สอนสาธิต 
 3. สอนปฏิบัติ 
 4. การศึกษานอกสถานที่ 
 5. การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ 
สื่อการสอน 
 1. สื่อการสอนรูปแบบ Power point 
 2. สื่ออิเล็คทอร์นิกส์ ประเภท website 
 3. อ่ืนๆ เช่น หนังสือ ตํารา  
การวัดผลการเรียน 
 1. การวัดประเมินผลงานในแต่ละชิ้น ด้านทักษะ ความเข้าใจ การนําเสนอ การวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงาน การเครพกฏกติกา มีวินัย ตรงต่อเวลา บันทึกเป็นคะแนน 
 2. ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเข้าเรียน การทํางานกลุ่ม และผลงาน 
 3. ผู้ประเมิน คือ อาจารย์ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากร  
 4. เกณฑ์การประเมิน ประเมินจากกระบวนการทํางาน ทักษะฝีมือ ความถูกต้อง การ
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สร้างสรรค์ การประยุกต์ ความรับผิดชอบ และการเข้าชั้นเรียน 
 5. การสอบด้วยการนําเสนอผลงาน การเขียนรายงานเดี่ยวและกลุ่ม นิทรรศการแสดงผลงาน 
สัดส่วนการให้คะแนน 
 การเข้าชั้นเรียนและการมส่วนร่วมในชั้นเรียน  10% 
 ภาคทฤษฎี      30% 
 ภาคปฏิบัติ      50% 
 รายงาน       10% 
เกณฑ์การตัดสินระดับคะแนน 
 ผลการประเมินดีเยี่ยม    4.0 = A 
 ผลการประเมินดีมาก    3.5 = B+ 
 ผลการประเมินดี     3.0 = B 
 ผลการประเมินดีพอใช้    2.5 = C+ 
 ผลการประเมินพอใช้    2.0 = C 
 ผลการประเมินค่อนข้างต่ํา   1.5 = D+ 
 ผลการประเมินต่ํา    1.0 = D 
 ผลการประเมินขั้นต่ํา    0.0 = F 
ตารางที่ 55 สรุปการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

หลักการจดั
องค์ประกอบ

ศิลป ์
ด้านวัฒนธรรม 

ทฤษฎี 
การจัดกิจกรรมการสอน 

ทัศนธาตุ 
เส้น 
ส ี

รูปร่าง รูปทรง 
ที่ว่าง 
พื้นผิว 

หลักการจัด
องค์ประกอบ

ศิลป ์
จังหวะ 
เอกภพ 

ดุลยภาพ 
สัดส่วน 
การเน้น 
จุดเด่น 

ภาค 
เหนือ 

ภาคกลาง 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต ้
กิจกรรมการสอนศลิปะนั้นจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้วัสดุ
อุปกรณ ์
รู้วิธีการท างาน กระบวนการ
ท างานศิลปะ  
ประกอบไปด้วย 
1. การก าหนด 
จุดมุ่งหมาย 
2. การคัดเนื้อหารายวิชา 
3. การก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
4. การประเมินผล 

ประเพณ ี
ภาษา 
วิถีชีวิต 
ความ

ร่วมสมัย 

สถาปัตย 
กรรม 
วัด 

เครื่องแต่ง 
จิตรกรรม
ประเพณ ี

วัด 
 

ประเพณี 12 
เดือน 

การละเล่น 
วิถีชีวิต

จิตรกรรม 
ฝาผนัง 

(ฮูบแต้ม) 

ศาสนา
อิสลาม 
วิถีชีวิต 

การแสดง 
เรือกอแระ 
ลวดลาย
อิสลาม 
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ตารางที่ 56 กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์  
ภาค มิติทางวัฒนธรรม กิจกรรม 

ภาคเหนือ 

ประเพณ ี
ภาษา 
วิถีชีวิต 

ความร่วมสมัย 

บรรยาย 
-ที่มาและความสําคัญของศิลปะล้านนา, วิถีชวีิต ความเป็นอยู ่
ปฏิบัต ิ
-สาธิต และ ฝกึปฏบิัติจากศิลปินจริง 
-ออกแบบทัศนธาตุโดยใช้จุดเด่นจากการสังเคราะห์เอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมภาคเหนือ 
ทัศนศึกษา 
-ศึกษาสถาปัตยกรรมจากวัดศิลปะล้านนา  
-พิพิธภัณฑ์ 

ภาคกลาง 

สถาปัตย 
กรรม 
วัด 

เครื่องแต่ง 
จิตรกรรมประเพณ ี

วัด 

บรรยาย 

-วัฒนธรรมภาคกลาง, วัฒนธรรมร่วมสมัย 
ปฏิบตั ิ

-วิเคราะห์จิตรกรรมประเพณี  

-ออกแบบทศันธาตตุามแนวคิดจิตรกรรมประเพณีผสมผสาน 

กบัศิลปะร่วมสมยั 

ทศันศกึษา 

-หอศิลป์ ชมงานร่วมสมยั 

-วดัวาอาราม 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเพณี 12 เดือน 
การละเล่น 

วิถีชีวิตจิตรกรรม 
ฝาผนัง 

(ฮูบแต้ม) 

บรรยาย 
-วิถีชวีิต ความเป็นอยู่, ประเพณี 12 เดือน 
ปฏิบัต ิ
- สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โครงสีจากจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูบแต้ม) 
-สร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุที่ได้จาดกทอ้งถิ่นอีสาน 
ทัศนศึกษา 
-ชมจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูบแต้ม) 

ภาคใต้ 

ศาสนาอิสลาม 
วิถีชีวิต 

การแสดง 
เรือกอแระ 

ลวดลายอิสลาม 

บรรยาย 

-วัฒนธรรมภาคใต้, วิถีชีวิต 
ปฏิบตั ิ

-ใช้เทคนิคการผลิตผ้าบาติกมาใช้ในการออกแบบผลงาน 

-ใช้สีและรูปทรงจากลวดลายเรือกอแระ มาท าเป็นงาน 3 มิติ 

ทศันศกึษา 

-ทัศนศึกษาชมวิถีชวีิตชาวประมง 
-พิพิธภัณธ ์
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 2.อภิปรายผล 

 อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษา กิจกรรมการสอน หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และ 
จุดเด่นของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค 

 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นสิ่งที่สําคัญต่อผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกสาขา โดย
สอดคล้องกับอนันต์   ประภาโส(2555)ที ่ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบศิลป์ เป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่ง
ของการทํางานศิลปะ เพราะในงานองค์ประกอบศิลป์หนึ่งชิ้นจะประกอบไปด้วย การร่างภาพ(วาด
เส้น) การจัดวางให้เกิดความงาม (จัดภาพ) และการใช้สี(ทฤษฎีสี) ในขณะที่การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบันมีการเรียนองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานเป็นสําคัญ  
 การฝึกปฏิบัติจะเน้นไปที่ตัวผลงาน ในขณะที่เรื่องราวของวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สอดแทรกเข้ามาตาม
ความเหมาะสม หรือ ความสมัครใจของผู้เรียนเท่านั้น  จึงจําเป็นจะต้องพัฒนกิจกรรมการสอนที่ระบุ
จุดประสงค์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุมิติทางด้านวัฒนธรรมลงในกิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ ซึ่งการพัฒนากิจกรรมการสอนนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 1)การก าหนด
จุดมุ่งหมาย 2)การคัดเนื้อหารายวิชา 3)การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 4)การประเมินผล 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์(2524)  ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ในวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน 
และมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวตนของภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ที่ทํา
การวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาจากงานศิลปกรรมและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค จึงมีงานวิจัยที่
สอดคล้องเก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ในงานศิลปะ หรือ วัฒนธรรม เช่น งานวิจัยของ 
มงคล  ไชยวงศ์(2547) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบศิลป์จากภาพประกอบแนว
ประเพณีไทยระหว่าง พ.ศ. 2492-2544 งานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า ได้มีการศึกษาองค์ประกอบศิลป์ใน
ภาพวาดแนวประเพณี ซึ่งเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งท่ีจะต้องศึกษา เกี่ยวกับภาพวาดแนวประเพณี
ไทยเพ่ือให้ได้รูปแบบและโครงสร้างทางองค์ประกอบศิลป์ของภาพวาดแนวประเพณีไทย นอกจากนี้
ยังพบว่าในต่างประเทศ ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของศาสนาอ่ืนไว้ด้วย 
เช่น งานวิจัยของ Oweis, Fayeq Saleh (2001) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง The elements of unity in 
Islamic art as examined through the work of Jamal Badran. เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
รวมของศิลปะของอิสลาม การตีความหมายขององค์ประกอบต่างๆในศิลปะกับความเชื่อด้านพิธีกรรม
ทางศาสนา โดยศึกษาผ่านศิลปะลวดลายและสถาปัตยกรรมของสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
อย่างมัสยิด เป็นต้น   การรวบรวมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ 4 ภาคแล้วนํามาพัฒนากิจกรรมการสอน
โดยเพิ่มลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ จะทําให้ผู้เรียนได้มีความรู้รอบด้าน เพราะ นอกจาก
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคอื่นๆผ่านองค์ประกอบศิลป์แล้ว ยังได้เรียนรู้ประวัติ ที่มา หรือ
วิถีชีวิตของคนในภูมิภาคนั้น ๆ ด้วย จุดมุ่งหมายหลักของการบรรจุมิติทางวัฒนธรรมลงในรายวิชาการ

http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Oweis,+Fayeq+Saleh/$N?accountid=15637
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จัดองค์ประกอบศิลป์นั้น เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน รู้และ
เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยอย่างลึกซึ่ง ลงลึกไปถึงโครงสร้างทางองค์ประกอบ
ศิลป์ของงานศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนั้นๆ เพื่อที่จบไปเป็นครูที่สามารถสอนนักเรียนทั่ว
ประเทศด้วยความรู้ลึก รู้จริง เข้าใจในโครงสร้างทางวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ทําให้เกิดการพัฒนา
กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้น  
 อภิปรายผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมส าหรับหลลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 การพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัด
กิจกรรมการสอนนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยสอดคล้องกับ  บํารุง กลัดเจริญและ 
ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2527) ได้กล่าวไว้ว่ากิจกรรมการสอนศิลปะนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้วัสดุ
อุปกรณ์ รู้วิธีการทํางาน กระบวนการทํางานศิลปะ รวมถึงยังสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าทางด้านต่างๆ 
เช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านจินตนาการ และการแสดงออก เป็นต้น จากศึกษาพบว่า ปัจจุบัน
การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ส่วนใหญ่เป็นการเรียนบรรยายจากโปรเจคเตอร์ ซึ่งเป็นการสอนใน
ห้องเรียน ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การจะดําเนินกิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้น เพื่อให้การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจสูงสุดนั้น ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ของจริง กล่าวคือ การได้เรียนรู้จากผลงานจริง ได้สัมผัสของจริง ได้เห็นผลงานจริง รวมไปถึงการไป
ทัศนศึกษา ซึ่งเป็นการได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจะสามารถทําให้ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงลึกมากขึ้น ตามที่ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537) ได้อธิบายเกี่ยวกับกับพัฒนากิจกรรมการสอนว่า
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา เพ่ือสนองความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนทุกคนซึ่งแต่ละคน มีความแตกต่างกัน  เพ่ือสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน  ไมใ่ห้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน เพ่ือ
สนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรให้ผู้เรียนได้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาและ เกิดทักษะกระบวนการ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสําคัญ จากความสําคัญของการพัฒนากิจกรรมการสอนนั้น ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมว่า
ควรทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสูงสุด โดยจากข้อค้นพบข้างต้นจะเห็นว่า การเรียน
จากของจริง และ การไปทัศนศึกษานั้นเป็นการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็น และสัมผัสของจริง 
สอดคล้องกับ อําไพ ตีรณสาร(2536) ได้กล่าวถึง การสอนศิลปะปฏิบัติ (Studio Art Teaching 
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Approaches) ซึ่งเป็นการสอนแบบเน้นปรสบการณ์ โดยลักษณะการสอน ลักษณะการสอนนี้
ประกอบด้วยขั้นตอนในการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น การสํารวจ การแสวงหาความเป็นไปได้ต่างๆ โดย
ใช้การทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง และกระบวนการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งผลจากการสอนแนวนี้
ผู้เรียนจะพัฒนาทั้งด้านทักษะ และความเข้าใจได้มากกว่าการสอนแบบเน้นการกําหนดผลสําเร็จของ
การสอนแน่นอนไว้ล่วงหน้า ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการไปเห็นของจริง ได้มีประสบการณ์ตรงจากการไป 
ทัศนศึกษา เช่น การได้ไปดูงานจิตรกรรมฝาผนังจริง ๆ จะสามารถทําให้เห็นล่องรอยของฝีแปลง ได้
เห็นพื้นผิว และลีลาการแสดงของฝีมือช่าง ซึ่งจะสามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทํางาน
มากกว่าการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้ยังรวมไปการชมงานที่หอศิลป์ หรือ ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ผู้เรียน
จะเกิดการคิดจินตนาการท่ีไม่ปิดกั้นจากการเรียนจากโปรเจคเตอร์เท่านั้น จากการวิจัยยังพบว่าการ
จัดกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้น นอกจากจะต้องเรียนจาก
ของจริงแล้วนั้น การได้เรียนรู้ ได้ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือ ศิลปินจริงนั้น ผู้เรียนจะได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ศิลปินจะได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์จริง การได้รู้วิธีแก้ปัญหาในการทํางาน 
รวมถึงเทคนิควิธีการในการทํางานของศิลปิน ซึ่งมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง การได้เรียนรู้
เทคนิควิธีการในการทํางาน จะสามารถทําให้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทํางานศิลปะเป็น
อย่างดี โดยการเรียนกับศิลปินนั้น อําไพ ตีรณสาร(2536) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสอนแบบมีศิลปินไว้
ว่า เป็นการสอนที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนให้ใกล้กับการทํางานศิลปะกล่าวคือ
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสและได้เรียนรู้ชีวิต และกระบวนการทํางานในอาชีพทางศิลปะจาก
ศิลปินจริงๆ การเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการสอนในแนวนี้นั้น ผู้เรยีนจะได้สัมผัสประสบการณ์ตรง 
การทําความรู้จักศิลปินจริงๆ การสังเกตการทํางานศิลปะ การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 
ซึ่งสามารถการประยุกต์วิธีการการทํางานของศิลปินมาใช้ในการทํางานของตน การขอคําแนะนํา การ
วิเคราะห์งานของตน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังให้
ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจคือ การที่ผู้เรียนได้เลือกที่จะเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้เหตุผล
ว่า การที่ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจนั้น จะมาซึ่งความสนใจใฝุรู้ด้วยตนเอง ไม่เป็นการ
บังคับและจะทําให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความสมัครใจ และนํามาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ 
จากข้อคิดเห็นนี้จะเห็นว่าการที่ผู้สอนให้ความสําคัญกับผู้เรียนนนั้น อาภรณ์ ใจเที่ยง(2537) ได้อธิบาย
ไว้ว่า เปูาหมายสําคัญของการจัดกิจกรรมการสอนนั้น คือความสําเร็จของผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสอนให้มากที่สุด ดังนั้น การเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้สอนพึงให้ความสนใจ การจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิตทางวัฒนธรรม
นั้น จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางด้านทฤษฎีพ้ืนฐานขององค์ประกอบศิลป์
ควบคู่กับการเรียนรู้เอกลักษณ์ในมิติทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมไทยใน 4 ภูมิภาค การสอนแบบ
บรรยาย การสอนแบบสาธิต การสอนปฏิบัติ ล้วนเป็นการกิจกรรมการสอนทั้งสิ้น โดยจําเป็นจะต้อง
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พัฒนาให้เกิดกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการสอนการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ในแต่ละภูมิภาค ล้วนมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากความแตกต่าง
ของวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ของผู้คนในแต่ละภูมิภาคทําให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละท้องถิ่นนั้น
แตกต่างกันไป 
 การจัดกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒธรรมนั้นนอกจะเป็น
กิจกรรมการสอนในการจัดองค์ประกอศิลป์แล้ว ผู้วิจัยยังทําการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้และตะหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่าการท่ีให้ผู้
เรีนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนั้น จะทําให้รู้คุณค่าและ เป็นการเข้าใจวัฒนธรรมของแต่
ละภาคเพ่ือนําไปพัฒนาเป็นงานศิลปะของตนเองต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
สุริชัย หวั่นแก้ว(2552)  ได้อธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมไว้ว่า 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และรสนิยมในการเสพศิลปะของสังคมไทย เพ่ือลดช่องว่างหรือเชื่อมโยง
ระหว่างผู้เสพกับผู้สร้าง ให้รสนิยมผู้ชมกับศิลปะไปด้วยกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทําการพัฒนากิจกรรมการ
สอน โดยมีมิติทางวัฒนธรรมอยู่ในเนื้อหา กล่าวคือ กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์นี้จะ
แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้  
 การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในส่วนของภาคเหนือนั้น จากผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรม
ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ คือ สถาปัตยกรรมของวัดล้านนา ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่าง
ยิ่ง ว่าสัดของภาคเหนือจะมีหน้าจั่วที่ไม่เหมือนกับภาคอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า กาแล ถือว่าเป็นจุดเด่นที่
สําคัญของสถาปัตยกรรมภาคเหนือ สอดคล้องกับ ประชิด สกุณะพัฒน์ (2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่ากาแล
นั้นถือว่าเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ยังรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือที่
เป็นภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นกว่าที่อื่นๆและยังมีภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา ทําให้ผู้คนภาคเหนือมี
จิตใจและอุปสัยที่เนิบช้า ส่งผลต่อภาษาการสื่อสารรวมถึงงานศิลปกรรมด้วย กิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ที่จะเน้นไปที่การเรียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมล้านนา และการใช้สีและเส้นที่อ่อนนุ่ม 
เป็นการสะท้อนความป็นอยู่ลัอุปนิสัยของคนภาคเหนือ ในส่วนของภาคกลางนั้นจะเป็นการเรียนเกี่ยว
จิตรกรรมประเพณี ซึ่งจิตรกรรมประเพณีนั้นเป็นรูปแบบของจิตรกรรมไทย ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า
ภาคกลางนั้นมีประชากรที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ เอกวิทย์ ณ ถลาง(2544) ได้กล่าวไว้ว่า ภาค
กลางมีสถานภาพและอาณาบารมีที่ทรงอิทธิพลแผ่ขยายไปยังสังคมไทยทุกภูมิภาค ภาคกลางเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์รวมอํานาจการปกครอง อีกท้ังยังอุดมสมบูรณ์และชัยภูมิของภาคกลางก็เกื้อกูลให้เป็นแหล่ง
เลี้ยงประชากรขนาดใหญ่ของประเทศ และ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทําให้เกิดความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ทําให้ ศิลปวัฒนธรรมทางภาคกลางมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก การได้ศึกษาจิตรกรรม
ประเพณีนั้น จึงเป็นการศึกษาการทํางานของช่างฝีมือที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน ตามที่ปรีชา เถาทอง
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(2548) ได้กล่าวไว้ว่าจิตรกรรมไทยประเพณีนั้นเป็นจิตรกรรมที่สร้างขึ้นตามระเบียบแบบแผนที่สืบ
ทอดกันมาจนเป็นประเพณี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตรงกับที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า 
งานศิลปกรรมขอภาคกลางนั้นมีความร่วมสมัยแฝงอยู่ในผลงานด้วย ภาคตะวันออกฉียงเหนือนั้น 
ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ หรือเรียกว่า ฮูบแต้ม เนื่องจากการได้ศึกษาจิตรกรรมในโบสถ์ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะสามารถทําให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งองค์ประกอบศิลป์ในการจัดวาง และ 
รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสอดคล้องกับสุมาลี เอกชนนิยม (2548) ได้กล่าว
ไว้ว่า จิตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผนังโบสถ์ มักวาดเป็นเรื่องราวของพุทธ
ประวัติในตอนต่างๆ และ วิถีชีวิต แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาผ่านอาคารบ้านเรือนเป็นส่วนใหญ่ 
ผลงานส่วนใหญ่เป็นฝีมือของช่างชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นชาวนา ด้วยความศรัทธาทําให้เขียนภาพขึ้น 
การใช้สีก็ใช้สีน้ําเงิน และสีเหลืองแทนสีทองที่หายาก เป็นส่วนใหญ่ และในภาคใต้ กิจกรรมการสอน
องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้นเน้นไปที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งจะแสดงออกผ่าน
เครื่องมือเครื่องใช้ อย่างเรื่อกอแระ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลวดลายและสีสันที่สดใสของคนภาคใต้ 
 การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายในแต่ละภาคนั้น สืบเนื่องมาจากเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
ของแต่ละภูมิภาค  การจัดกิจกรรมก็จําเป็นจะต้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนั้นด้วย 
รวมถึงต้องครอบคลุมทุกมิติของการเรียนรู้ ตามที่ไพฑูรย์ สินลารัตน์(2557) ได้อธิบายไว้ว่าซึ่งการจัด
กิจกรรมการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น จะเป็นการศึกษาสําหรับคนที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่
แล้ว โดยเหตุนี้กิจการของการอุดมศึกษาจึงครอบคลุมเรื่องของคน ความรู้ และสิ่งแวดล้อม ทั้งสาม
อย่างเกี่ยวพันแก่กันและกันอย่างแยกไม่ได้ การกําหนดจุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษานั้นจะเก่ียวพัน
กันสามสิ่งอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเท่านั้น   
 
 3. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. เนื้อหาในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์จําเป็นจะต้องคํานึงถึงความต่างของ
ศาสนา เช่น ศาสนาอิสลาม ซึ่งจะมีข้อจํากัดในการแสดงออกในทางศิลปะ  
 2. กิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี ควรนําไปทดลองใช้สอนจริงและเก็บผลเพื่อดูว่า กิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงและสามารถทํา
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้นหรือไม่อย่างไร เนื่องด้วยระยะในการทํางานวิจัยมี
จํากัด จึงไม่สามารถนําไปทดลองใช้ได้ 
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 3. การจัดกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนอกจากจะ
เป็นกกิจกรรมที่ใช้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์แล้ว ควรมีการประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืน 
เช่น รายวิชาที่เก่ียวกับการออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การทําวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และนิสิต
นักศึกษาศิลปศึกษา แล้วนํามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติ
วัฒนธรรม โดยหวังว่าในครั้งต่อไปกิจกรรมการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น จะสามารถนําไปทําการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรีได้ต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก  
กรอบแนวคิด 
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ภาคผนวก ข 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
 1.กิจกรรมการสอน  
 2.การจัดการเรียนการสอนศิลปะใน
 ระดับอุดมศึกษา 
 3.รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป ์
 4.องค์ประกอบศิลป ์
 5.วัฒนธรรม 
 6.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
     

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากิจกรรมการสอนการจดัองค์ประกอบศิลป ์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศลิปศึกษาระดับปรญิญาตรี 

มีล าดับขั้นตอนในการศึกษา ดังนี ้

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 1. อาจารย์ผูส้อนรายวิชาที่
 เกี่ยวข้องกับการจัด
 องค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภาค   
 2. ผู้ที่สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะที่
 มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ใน 4 ภาค  
 3. นักศึกษาศิลปศึกษา และ 
 ศิลปกรรมศาสตรศึกษา 
 ใน 4 ภาค 
 4. ผลงานศิลปะของศิลปินท่ีมี
 เอกลักษณ์เฉพาะใน 4 ภาค 
 

 สร้างเครื่องมือ และ พัฒนาเครื่องมือ ในการท าวิจัย 
 - แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 ส าหรับอาจารยผ์ู้สอนรายวิชาที่เกีย่วข้องกับการจัดองค์ประกอบศลิป์ใน 4 ภาค 
 ของประเทศไทย  
 - แบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม 
 ส าหรับผู้ที่สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมใน 4 ภาค ของประเทศไทย 
 -แบบสัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม  
 ส าหรับ นักศึกษาศลิปศึกษา ใน 4 ภาค ของประเทศไทย 
 -แบบวิเคราะหผ์ลงานศิลปะ 
 ส าหรับวเิคราะห์ผลงานศิลปะของศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะใน 4 ภาค ของประเทศไทย 
  
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ภาคเหนือ  
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
1. อาจารย์ปกรณ์ภัทร์  จันทะไข่สร 
ภาควิชา ภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
2. คุณสุวิน มักได้ 
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง และ ศิลปินอิสระ 
3. คุณ ธีรพงษ์ จาตุมา 
ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินอิสระ 
 
ภาคกลาง 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
4. ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ  
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. อาจารย์อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
7. ผศ.ดร. จีราวรรณ แสงเพ็ชร์ 
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8. รศ. สัญญา วงศ์อร่าม 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

https://th-th.facebook.com/arted.chula/posts/566737753345659
https://www.youtube.com/watch?v=sARSuXJnYZA
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
9. อาจารย์เขม เคนโคก 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
10. คุณธีระวัฒน์ คะนะมะ 
ศิลปินอิสระ 
11. ตนุพล เอนอ่อน 
อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศิลปินอิสระ 
 
ภาคใต ้
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
12. รศ. วุฒิ วัฒนสิน 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
13. อาจารย์จรูญ ศรียะพันธุ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เกษียณราชการ) 
14. คุณมูฮํามัด โรจนอุดมศาสตร์ 
ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลาสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจําปี 2547 
และได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ประจําปี 2553 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-159544477416333/?ref=br_rs
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใช้ในงาวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 ส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกบศิลป์ 
 ส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
  
แบบสอบถาม 
 ส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกบศิลป์ 
 ส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 

 ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
แบบวิเคราะห์ 
 ส าหรับวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภาค 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าเพ่ือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน ดังนี้ 
   1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด 
  องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2. จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
   3. เนื้อหาในรายวิชา 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5. สื่อการเรียนการสอน 
   6. การวัดและประเมินผล  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในกิจกรรมการสอนการองค์ประกอบ
ศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากค าถามในการสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ

ไทย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
วันที่สัมภาษณ์ วัน...................ที่..........เดือน...............................พ.ศ. ...................เวลา.....................น. 
สถานที่
............................................................................................................................. ................................... 
ภาค ( ) เหนือ ( ) กลาง ( ) อีสาน ( )ใต้ 
 
ชื่อ ผู้ให้สัมภาษณ์ นาย,นาง,นางสาว.........................................นามสกุล................................... 
เพศ........................อายุ....................................ปี 
ศาสนา................................เชือ้ชาติ..........................................สัญชาติ................................................     
ภูมิล าเนาเดิม
................................................................. .......................................................................................... .....  
...................................................................................................................................................... .......... 
ที่อยู่ปัจจุบัน
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... ..........  
ระดับการศึกษาสูงสุด 
...................................................................................................................................................... .......... 
ต าแหน่งงาน
...................................................................................................................................................... .......... 
สถานที่ท างาน
...................................................................................................................................................... .......... 
โทรศัพท์..............................................E-Mail......................................................................................... 
ประสบการณ์การท างาน 
 ( ) 1-5 ปี ( ) 6-10 ปี ( ) 11-15 ปี ( ) 16-20 ปี ( ) 20 ปี ขึ้นไป 
รายวิชาที่รับผิดชอบ(เก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์) 
...................................................................................................................................................... .......... 
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ตอนที่ 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม 
 1.1 วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ในภูมิภาคของท่านมีศิลปวัฒนธรรม
ใดบ้างท่ีโดดเด่นและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาคท่านได้อย่างชัดเจนที่สุด 
............................................................................................................................. ...................................  
 1.2 ประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และใน 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทยยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท่านคิดว่าในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบัน ได้มี
การน ามิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนศิลปะในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................... .................................  
 1.3 วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในปัจจุบัน ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 
ท่านคิดว่าวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนองค์ประกอบศิลป์อย่าง
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................  
 1.4 การเรียนองค์ประกอบศิลป์โดยใช้วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยจะท าให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................  
 1.5 ท่านคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร ในการเพ่ิมมิติทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในมิติทางวัฒนธรรม หลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี และท่านคิดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนารายวิชาดังกล่าว
มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................  
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 2.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ท่านสอน ได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับมิติทางด้านวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
 2.2 ท่านคิดว่าควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในกิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างไร เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม 4 ภาคของประเทศไทยอย่าง
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ครบถ้วนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
............................................................................................................................. ................................... 
3. เนื้อหาวิชา  
 3.1 เนื้อท่ีใช้ในการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ท่านสอนอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
 3.2 เนื้อหากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ มิติทางวัฒนธรรมด้านใดที่สามารถบ่ง
บอกถึงภูมิภาคของท่านได้ และควรน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร  
........................................................................................................................ ........................................ 
 3.3 ท่านคิดว่าจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ที่พบในผลงานศิลปะ หรือ ผลผลิตทางด้าน
วัฒนธรรมของภูมิภาคท่านมีจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ด้านใด้บ้าง   
............................................................................ .................................................................................... 
  3.4 วัฒนธรรม 4 ภาค ย่อมมีกระบวนการท างานที่หลากหลาย ท่านคิดว่ากระบวนการ
ท างานของศิลปินในภูมิภาคของท่านนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับภูมิภาคอ่ืนๆ และ
กระบวนการที่แตกต่างกันนี้มีผลต่อการจัดองค์ประกอบศิลป์ทั่วไปหรือไม่อย่างไรบ้าง  
............................................................................................................................. ...................................
 3.5 ท่านคิดว่าเนื้อหาในการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบันเพียงพอแล้วหรือไม่
อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................  
 3.6 ท่านคิดว่าการบรรจุเนื้อหาขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคนั้นจะ
ท าให้เนื้อหาในรายวิชาเยอะเกินไปหรือไม่อย่างไร
............................................................................................................................. ...................................  
 3.7 ท่านคิดว่าควรมีเนื้อหาของวัฒนธรรมทั้ง 4 ภูมิภาคหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................  
 3.8  มิติทางวัฒนธรรมในแต่ละ 4 ภาคมีความเฉพาะและหลากหลาย ท่านคิดว่าสัดส่วนที่
ควรน าไปใส่ไว้ในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์นั้นควรน าไปใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมได้อย่างไร 
เพ่ือให้การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่เรียนอยู่ในปัจจุบันมีเนื้อหาท่ีครบถ้วนดังเดิม 
.................................................................................................................................... ............................  
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 ท่านคิดว่าวิธีการสอนการวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาค ควรมีวิธีการอย่างไร ที่สามารถท าให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ออกมาได้ดี
ที่สุด
............................................................................................................................. ...................................  
 4.2 การเรียนจากผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นโดยตรงท าให้ได้รับองค์ความรู้ในมิติทาง
วัฒนธรรมทั้ง 4 ภูมิภาคได้อย่างรู้ลึก ท่านคิดว่าผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทใน
การเรียนการสอนอย่างไรบ้าง และควรมาอยู่ในส่วนไหนของการจัดการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ...................................  
 4.3 วัฒนธรรมปรากฏได้ในหลากหลายลักษณะ ทั้งทางด้านวัถตุ โบราณสถาน งานศิลปะ 
งานฝีมือ เป็นต้น การไปทัศนศึกษาดูงานในสถานที่จริงท่านคิดว่าเป็นกิจกรรมการเรียนสอนที่มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
 4.4 ท่านคิดว่าควรมีเทคนิคการสอนอย่างไร ที่สามารถท าให้ผู้เรียนดึงจุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคออกมาและน าไปพัฒนาเป็นผลงานศิลปะของตนเอง
ได้
......................................................................... .......................................................................................   
5. สื่อการเรียนการสอน  
 5.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งในด้านองค์ประกอบศิลป์และมิติวัฒนธรรม ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
และหากท่านจัดการเรียนสอน ท่านคิดว่าแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่สุด และน ามาใช้อย่างไร 
............................................................................................................ ....................................................  
 5.2 ท่านมีสื่อการสอนที่มีความพิเศษหรือที่มีเฉพาะในภูมิภาคของท่านหรือไม่ มีอะไรบ้าง 
...................................................................................................................... ..........................................  
 5.3 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม 4 ภาคนั้นมีอยู่มากมาย ท่านคิดว่าจะท าการ
คัดสรร หรือ รวบรวมองค์ความรู้ที่มากมายเหล่านี้ได้อย่างไร และน ามาเป็นสื่อประกอบการสอนใน
รูปแบบใด ที่สามารถท าให้ได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
............................................................................................................................. ...................................  
 5.4 การวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคสามารถเรียน
ได้จากสื่อการสอนใดได้บ้าง 
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 5.5 ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อดิจิตอลมีการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย มีการน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ท่านคิดว่าควรน ามาใช้อย่างไรให้เกิดสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากและ
ไม่น้อยเกินไป 
................................................................................................................................................................  
6. การวัดและประเมินผล 
 6.1 ท่านคิดว่าสามารถวัดผลด้วยวิธีการใดได้บ้าง เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ 
จุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้ 
........................................................................................................................ ........................................
 6.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการวิเคราะห์  ด้านทักษะการสร้างสรรค์และการน าไป
พัฒนาเป็นกิจกรรมการสอนศิลปศึกษา  ท่านคิดว่าการวัดและประเมินผลควรให้ความส าคัญกับด้าน
ใดมากที่สุด เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................... .  
  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่นอกเหนือจากค าถาม
ในการสัมภาษณ์ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... ................................. 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดทําเพ่ือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค สําหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน ดังนี้ 
   1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด 
  องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2. เนื้อหาในรายวิชา 
   3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4. สื่อการเรียนการสอน 
   5. วัดและประเมินผล  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในกิจกรรมการสอนการองค์ประกอบ
ศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากคําถามในการสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
สถานที่สัมภาษณ์........................................เวลา.....................น. 
สถานที่
............................................................................................................................. ................................... 
ภาค ( ) เหนือ ( ) กลาง ( ) อีสาน ( )ใต้ 
 
ชื่อ ผู้ให้สัมภาษณ์ นาย,นาง,นางสาว.........................................นามสกุล.............................................. 
เพศ........................อายุ....................................ปี 
ศาสนา...............................เชือ้ชาติ................................สัญชาติ............................................................ 
ภูมิล าเนาเดิม
.............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน
......................................................................................................................... ...................................... 
.............................................................................................................................. .................................. 
อาชีพ
................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน
.............................................................................................................................. .................................. 
สถานที่ท างาน
.................................................................................... ............................................................................ 
โทรศพัท์..................................................E-Mail..................................................................................... 
ประสบการณ์การท างาน 
 ( ) 1-5 ปี ( ) 6-10 ปี ( ) 11-15 ปี ( ) 16-20 ปี ( ) 20 ปี ขึ้นไป 
การศึกษาสูงสุด
.............................................................................................................................. .................................. 
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทางด้าน
.............................................................................................................................. ..................................
............................................................................. ...................................................................................   
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ตอนที่ 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม 
 1.1 วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ในภูมิภาคของท่านมีศิลปวัฒนธรรม
ใดบ้างท่ีโดดเด่นและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาคท่านได้อย่างชัดเจนที่สุด
............................................................................................................................. ...................................
 1.2 วัฒนธรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ด้านประเพณี การละเล่น เครื่องแต่งกาย 
ภาษา ดนตรี และการแสดง ท่านคิดว่าวัฒนธรรมในแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และ
ส่งผลต่อรูปแบบขององค์ประกอบศิลป์ในผลงานของแต่ละภูมิภาคหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................................. ...................  
 1.3 ท่านคิดว่าในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบัน  ในมุมมองของท่านควรมีการน า
มิติทางวัฒนธรรมของแต่ละภาคมาใช้ในการเรียนศิลปะหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
 1.4 วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในปัจจุบัน ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 
การเรียนองค์ประกอบศิลป์โดยใช้วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยจะท าให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของไทยหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................  
 1.5 ท่านคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร ในการเพ่ิมมิติทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในมิติทางวัฒนธรรม หลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี และท่านคิดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว
มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................  
2. เนื้อหาวิชา   
 2.1 วัฒนธรรมสามารถแบ่งได้หลายด้าน อย่างวัฒนธรรมที่เป็นแบบนามธรรม เช่น ความเชื่อ 
ศาสนา วัฒนธรรมแบบนามธรรมนี้มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือไม่อย่างไร (ยกตัวอย่าง) 
...................................................................................................................... ..........................................  
 2.2 ท่านคิดว่าหากมีการบรรจุกิจกรรมการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละ
ภูมิภาคลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ ท่านคิดว่าวัฒนธรรมที่บ่งบอกเป็นเอลักษณ์ภาคกลางที่
ควรน ามาใส่ไว้ในกิจกรรมการสอนคืออะไร 
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3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 3.1 การเรียนจากผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นโดยตรงท าให้ได้รับองค์ความรู้ในมิติทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้อย่างรู้ลึก ท่านคิดว่าผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาท
ในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง  
............................................................................................................................. ...................................  
 3.2 การเรียนจากผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปินท้องถิ่นโดยตรง ท่านคิดว่าการเรียนด้วยวิธีนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างต่อผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................... 
3.3 การไปทัศนศึกษา ไปในสถานที่จริง ได้สัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ ท่านคิดว่าการไปทัศนศึกษาอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
............................................................................................................................. ...................................  
4. สื่อการเรียนการสอน 
 4.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมิติทางด้านวัฒนธรรม 4 ภาคนั้นมีอยู่มากมาย ท่านคิดว่าจะท าการ
คัดสรร หรือ รวบรวมองค์ความรู้ที่มากมายเหล่านี้ได้อย่างไร และน ามาเป็นสื่อประกอบการสอนใน
รูปแบบใด ที่สามารถท าให้ได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
............................................................................................................................................... ................. 
 4.2 ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อดิจิตอล และสื่อออนไลน์ มีการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย มีการ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ท่านคิดว่าควรน ามาใช้อย่างไรให้เกิดสัดส่วนที่เหมาะสม 
ไม่มากและไม่น้อยเกินไป  
............................................................................................................................. ...................................  
5. การวัดและประเมินผล 
 5.1 ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม
............................................................................................................................. ...................................  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน
มิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากค าถามในการสัมภาษณ์ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

180 

แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับส าหรับนักศึกษาที่เรียนหรือเคยเรียนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ระดับปริญญาตรี 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าเพ่ือสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน ดังนี้ 
   1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด 
  องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2. จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
   3. เนื้อหาในรายวิชา 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5. สื่อการเรียนการสอน 
   6. การวัดและประเมินผล  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในกิจกรรมการสอนการองค์ประกอบ
ศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากค าถามในการสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับส าหรับนักศึกษาที่เรียนหรือเคยเรียนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ระดับปริญญาตรี 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
วันที่สัมภาษณ์ วัน.............ที่..........เดือน...........................พ.ศ. ...............................เวลา...................น. 
สถานที่
............................................................................................................................. ................................... 
ภาค ( ) เหนือ ( ) กลาง ( ) อีสาน ( )ใต้ 
ชื่อ ผู้ให้สัมภาษณ์ นาย,นาง,นางสาว..........................................นามสกุล............................................ 
เพศ........................อายุ....................................ปี 
ศาสนา................................เชือ้ชาติ...................................สัญชาติ....................................................... 
ภูมิล าเนาเดิม
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................   
โทรศัพท์.................................................E-Mail..................................................................................... 
ก าลังศึกษา
.................................................................................... ............................................................................ 
สถานศึกษา
............................................................................................................................. ...................................  
วิชาที่เรียนหรือเคยเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ คือ
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม 
 1.1 ท่านคิดว่าการเรียนองค์ประกอบศิลป์มีความส าคัญต่อนักศึกษาศิลปะหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
 1.2 มิติวัฒนธรรมได้ถูกน ามาในใช้ในรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์หรือไม่ 
อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
 1.3 ท่านคิดว่าควรบรรจุมิติทางวัฒนธรรมลงในรายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ หรือไม่
อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
 1.4 ท่านคิดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 2.1 ท่านคิดว่าควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสัดส่วน
เท่าใด ที่สามารถท าให้ท่านเกิดความสนใจมากท่ีสุด   
............................................................................................................................. ................................... 
3. เนื้อหาวิชา  
 3.1 ท่านคิดว่าจุดเด่นในวัฒนธรรมของภูมิภาคท่านด้านใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และสามารถ
น ามาใส่ไว้ในการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้  
............................................................................................................................. ................................... 
 3.2 ท่านคิดว่าจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมพื้นถิ่นของท่านคืออะไร  
.................................................................................................................................................. .............. 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 ท่านคิดว่าควรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้น่าสนใจ 
............................................................................................................................. ...................................
 4.2 ท่านคิดว่าการทัศนศึกษาจะมีประโยชน์ต่อการเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทาง
วัฒนธรรมอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
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5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อดิจิตอลมีการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย มีการน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ท่านคิดว่าสื่อที่ทันสมัยมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร 
...................................................................................................................... ..........................................
 5.2 สื่อการสอนในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ท่านคิดว่าสื่อการสอนแบบใดที่ท่านอยากให้
ผู้สอนน ามาใช้ประกอบการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
...................................................................................... .......................................................................... 
6. การวัดและประเมินผล 
 6.1 วิธีการประเมินแบบใดที่สามารถแสดงออกด้านความรู้ความเข้าใจในการเรียนการจัด
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมได้มากที่สุด 
.............................................................................................................................................................. ..
 6.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านการวิเคราะห์  ด้านทักษะการสร้างสรรค์ ท่านคิดว่าการวัด
และประเมินผลควรให้ความส าคัญกับด้านใดมากท่ีสุด เพราะอะไร 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในกิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน
มิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากค าถามในการสัมภาษณ์ 
............................................................................... .................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน 

4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
 

เรื่อง   การพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
  หลักสูตรศิลปศึกษาในมิติวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
 จัดองค์ประกอบศิลป์การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน คือ 
   1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการ 
  จัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2. จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
   3. เนื้อหาในรายวิชา 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5. สื่อการเรียนการสอน 
   6. การวัดและประเมินผล 
    
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในกิจกรรมการสอนการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่นอกเหนือจากค าถามในแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ใน  

4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
 1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .............................................................ต าแหน่ง................... 
 1.2 เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 
 1.3 อายุ  ( ) ต่ ากว่า 30 ปี  ( ) 31-40 ปี 
   ( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี 
   ( ) 60 ปีขึ้นไป 
 1.4 วุฒิการศึกษา 
   ( ) ต่ ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
   ( ) ปริญญาโท  ( ) ปริญญาเอก 
   ( ) อ่ืนๆ 
 1.5 ประสบการณ์การท างาน 
   ( ) 1-5 ปี  ( ) 6-10 ปี 
   ( ) 11-15 ปี  ( ) 15-20 ปี 
   ( ) 21-25 ปี  ( ) 25 ปีขึ้นไป 
 1.6 สถานที่ท างาน
............................................................................................................................. ...................................
 1.7 อาศัยอยู่ในจังหวัด
......................................................................... .......................................................................................
 ( ) ภาคเหนือ ( )ภาคกลาง ( )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( )ภาคใต้ 
 1.8 ภูมิล าเนาเดิม จังหวัด
................................................................................... .............................................................................
 ( ) ภาคเหนือ ( )ภาคกลาง ( )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( )ภาคใต้ 
 1.9 รายวิชาที่รับผิดชอบ
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแนวทางการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใส่เครื่องหมายลงใน
ช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นต่างๆของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 
4 
3 
2 
1 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 

ล า 
ดับ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการพฒันากิจกรรมการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
 1.1 รายวิชาการจัดองค์ประกอบศลิป์ในปัจจุบัน ไม่มีการน ามิติทาง

วัฒนธรรมใช้มากพอ 
     

 1.2 วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นในแตล่ะภูมิภาควรน ามาบรรจไุว้ในรายวิชาการ
จัดองค์ประกอบศลิป์ได ้

     

 1.3 วัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนไปตามการเปลีย่นแปลงของยุคสมัยควรน ามา
บรรจลุงในรายวิชาการจดัองค์ประกอบศิลปไ์ด ้

     

 1.4 ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควรมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ในมติิทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

 1.5 การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้นจะ
ช่วยส่งเสรมิให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และรู้คณุค่าของวัฒนธรรมใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

     

2. จุดประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจหลักองค์ประกอบศลิป์

พื้นฐาน 
     

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ใน
วัฒนธรรมของ 
แต่ละภูมิภาค 

     

 
 

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถน าจุดเด่นในทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคมาใช้ในการจัดองค์ประกอบศิลป ์

     

 2.4 เพื่อให้เห็นคณุค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย      
 2.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและสร้างสื่อการสอนการจัด

องค์ประกอบศิลปโ์ดยใช้มิติทางวฒัธรรมในแตล่ะภูมิภาคอของประเทศ
ไทยได ้
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ล า 
ดับ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. เนื้อหาในรายวิชา 
 3.1 เนื้อหาในรายวิชาการจัดองคป์ระกอบศิลปค์วรประกอบไปด้วยมิติ

ทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย  
     

 3.2 ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศลิป์ของวัฒนธรรมเพียงภูมภิาคเดียว ไม่
จ าเป็นต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค 

     

 3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศลิป์พ้ืนฐาน      
 3.4 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒธรรมทางด้านวัตถุ 

เช่น งานทัศนศิลป์ เครื่องใช้ ศาสนาสถาน อาคารบ้านเรือน เป็นต้น 
วัฒนธรรมทางด้านความคิด เช่น ความเชื่อทางด้านศาสนา ประเพณี กา
ละเล่น เป็นต้น 

     

 3.5 เนื้อหาเกี่ยวกับประวตัิที่มาและความเป็นมาของวัฒนธรรม 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในแตล่ะภูมิภาค 

     

 3.6 องค์ประกอบศลิป์ของงานทัศนศิลป์ และ วัฒนธรรมไทยร่วมสมยั      
 3.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงของศิลปินในประ

ไทยและศิลปินต่างประเทศ 
     

 3.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงานของช่างฝีมือท่ี
เป็นที่ยอมรับ หรือ มีช่ือเสียงในทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

 3.9 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป ์      
 3.10 หลักการเขียนแผนการสอน และ สื่อการสอน เกี่ยวกับการจัด

องค์ประกอบศิลปโ์ดยใช้มิติทางวฒันธรรม 
     

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 ในภาพรวมการการจดัการเรียนการสอนควรใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัตเิป็น

ส่วนใหญ ่
     

 4.2 สอนแบบบรรยายทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานจากหนังสือต ารา
สื่อออนไลน์และผลงานศลิปะของศิลปินไทยและศลิปินตา่งประเทศ 

     

 4.3 สอนบรรยาย ประเภท ประวตัิ ความเป็นมา ของวัฒนธรรม และ 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมติิวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค 

     

 4.4 สอนแบบสาธิตกระบวนการท างานและการจัดองค์ประกอบศิลป์
พื้นฐาน และ องค์ประกอบศิป์ของวัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาค 

     

 4.5 ศึกษากระบวนการท างานและการจัดองค์ประกอบศลิป์ในมิติ
วัฒนธรรมจากงานทัศนศลิป์พ้ืนถ่ินของแต่ละภูมภิาคและศลิปินท้องถิ่น
ประกอบสื่อออนไลน์และภาพ2มิต ิ

     

 4.6 ศึกษาเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์จากกระบวนการท างานของ
ศิลปินหรือช่างฝมีือจริง  

     

 4.7 ศึกษาจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมในแต่ละภูมภิาค 
น าเสนอเป็นผลงานศลิปะและรายงาน 
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ล าดั
บ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 4.8 การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ศึกษาองค์ประกอบศิลป์จากงาน

ทัศนศิลป์  หรือ งานหัตถศลิป์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาค 

     

 4.9 ฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศลิปะโดยน า
จุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ในวฒันธรรมของแต่ละภมูิภาคมาใช้ 

     

 4.10 ฝึกวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานศลิปะของศิลปิน ตนเอง และเพื่อนร่วม
ช้ัน 

     

 4.11 การน าเสนอแผนการสอน และ สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

     

5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 หนังสือ ต ารา เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน      
 5.2 หนังสือ ต ารา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค      
 5.3 สื่อออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ       
 5.4 ภาพผลงานศิลปะจริง และ รปูถ่ายผลงงานศลิปะ ของศิลปินไทย

และศลิปินต่างประเทศ ทั้ง 2มิติ น าเสนอผา่นสื่อการสอนอิเล็คทอรน์ิค 
     

 5.5 ภาพผลงานท่ีมีจุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ในวัฒนธรรมของไทย
แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
และภาคใต้ น าเสนอผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

     

 5.6 ตัวอย่างแผนการสอน และ สือ่การสอนการจดัองค์ประกอบศลิป์      
6. การวัดและประเมินผล  

 6.1  ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจ สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับ จุดเด่นองค์ประกอบศลิปข์องวัฒนธรรมแต่ละภูมภิาคผ่านการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะไดอ้ย่างถูกต้อง 

     

 6.2 ผู้เรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจดัองค์ประกอบศลิป์
โดยมติิทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกตอ้ง   

     

 6.3 ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจุดเดน่องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของ
แต่ละภูมิภาคผ่านการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะได้อยา่งถูกต้อง 

     

 6.4 ผู้เรียนเห็นคุณคา่และความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ใน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค แล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับศิลปศึกษาได ้

     

 6.5 ประเมินคณุภาพแผนการสอนและสื่อการสอนการจัดอง์ประกอบ
ศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
เรื่อง   การพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์หลักสูตรศิลปศึกษาในมิติวัฒนธรรม  
  ระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 
3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน คือ 
   1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
   โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2. จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
   3. เนื้อหาในรายวิชา 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5. สื่อการเรียนการสอน 
   6. การวัดและประเมินผล 
    
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากค าถามในแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
 1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .............................................................ต าแหน่ง............................ 
 1.2 เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 
 1.3 อายุ  ( ) ต่ ากว่า 30 ปี  ( ) 31-40 ปี 
   ( ) 41-50 ปี  ( ) 51-60 ปี 
   ( ) 60 ปีขึ้นไป 
 1.4 วุฒิการศึกษา 
   ( ) ต่ ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
   ( ) ปริญญาโท  ( ) ปริญญาเอก 
   ( ) อ่ืนๆ 
 1.5 ประสบการณ์การท างาน 
   ( ) 1-5 ปี  ( ) 6-10 ปี 
   ( ) 11-15 ปี  ( ) 15-20 ปี 
   ( ) 21-25 ปี  ( ) 25 ปีขึ้นไป 
 1.6 อาชีพ
............................................................................................................................. ................................. 
 1.7 สถานที่ท างาน
............................................................................................................................. ................................. 
 1.8 อาศัยอยู่ในจังหวัด
..............................................................................................................................................................  
 ( ) ภาคเหนือ ( )ภาคกลาง ( )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( )ภาคใต้ 
 1.9 ภูมิล าเนาเดิม จังหวัด
..............................................................................................................................................................  
 ( ) ภาคเหนือ ( )ภาคกลาง ( )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( )ภาคใต้ 
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ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแนวทางการพัฒนารายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใส่เครื่องหมายลงใน
ช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นต่างๆของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 
4 
3 
2 
1 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 

ล า 
ดับ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการพฒันารายวิชาการจดัองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
 1.1 รายวิชาการจัดองค์ประกอบศลิป์ในปัจจุบัน ไม่มีการน ามิติทาง

วัฒนธรรมใช้มากพอ 
     

 1.2 วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นในแตล่ะภูมิภาควรน ามาบรรจไุว้ในรายวิชาการ
จัดองค์ประกอบศลิป์ได ้

     

 1.3 วัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนไปตามการเปลีย่นแปลงของยุคสมัยควรน ามา
บรรจลุงในรายวิชาการจดัองค์ประกอบศิลปไ์ด ้

     

 1.4 ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควรมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ในมติิทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

 1.5 การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้นจะ
ช่วยส่งเสรมิให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และรู้คณุค่าของวัฒนธรรมใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

     

2. จุดประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจหลักองค์ประกอบศลิป์

พื้นฐาน 
     

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ใน
วัฒนธรรมของ 
แต่ละภูมิภาค 

     

 
 

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถน าจุดเด่นในทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคมาใช้ในการจัดองค์ประกอบศิลป ์

     

 2.4 เพื่อให้เห็นคณุค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย      
 2.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและสร้างสื่อการสอนการจัด

องค์ประกอบศิลปโ์ดยใช้มิติทางวฒัธรรมในแตล่ะภูมิภาคอของประเทศ
ไทยได ้
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ล า 
ดับ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. เนื้อหาในรายวิชา 
 3.1 เนื้อหาในรายวิชาการจัดองคป์ระกอบศิลปค์วรประกอบไปด้วยมิติ

ทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย  
     

 3.2 ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศลิป์ของวัฒนธรรมเพียงภูมภิาคเดียว ไม่
จ าเป็นต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค 

     

 3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศลิป์พ้ืนฐาน      
 3.4 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒธรรมทางด้านวัตถุ 

เช่น งานทัศนศิลป์ เครื่องใช้ ศาสนาสถาน อาคารบ้านเรือน เป็นต้น 
วัฒนธรรมทางด้านความคิด เช่น ความเชื่อทางด้านศาสนา ประเพณี กา
ละเล่น เป็นต้น 

     

 3.5 เนื้อหาเกี่ยวกับประวตัิที่มาและความเป็นมาของวัฒนธรรม 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในแตล่ะภูมิภาค 

     

 3.6 องค์ประกอบศลิป์ของงานทัศนศิลป์ และ วัฒนธรรมไทยร่วมสมยั      
 3.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงของศิลปินในประ

ไทยและศิลปินต่างประเทศ 
     

 3.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงานของช่างฝีมือท่ี
เป็นที่ยอมรับ หรือ มีช่ือเสียงในทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

 3.9 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป ์      
 3.10 หลักการเขียนแผนการสอน และ สื่อการสอน เกี่ยวกับการจัด

องค์ประกอบศิลปโ์ดยใช้มิติทางวฒันธรรม 
     

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 ในภาพรวมการการจดัการเรียนการสอนควรใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัตเิป็น

ส่วนใหญ ่
     

 4.2 สอนแบบบรรยายทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานจากหนังสือต ารา
สื่อออนไลน์และผลงานศลิปะของศิลปินไทยและศลิปินตา่งประเทศ 

     

 4.3 สอนบรรยาย ประเภท ประวตัิ ความเป็นมา ของวัฒนธรรม และ 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมติิวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค 

     

 4.4 สอนแบบสาธิตกระบวนการท างานและการจัดองค์ประกอบศิลป์
พื้นฐาน และ องค์ประกอบศิป์ของวัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาค 

     

 4.5 ศึกษากระบวนการท างานและการจัดองค์ประกอบศลิป์ในมิติ
วัฒนธรรมจากงานทัศนศลิป์พ้ืนถ่ินของแต่ละภูมภิาคและศลิปินท้องถิ่น
ประกอบสื่อออนไลน์และภาพ2มิต ิ

     

 4.6 ศึกษาเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์จากกระบวนการท างานของ
ศิลปินหรือช่างฝมีือจริง  

     

 4.7 ศึกษาจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมในแต่ละภูมภิาค 
น าเสนอเป็นผลงานศลิปะและรายงาน 
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ล าดั
บ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 4.8 การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ศึกษาองค์ประกอบศิลป์จากงาน

ทัศนศิลป์  หรือ งานหัตถศลิป์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาค 

     

 4.9 ฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศลิปะโดยน า
จุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ในวฒันธรรมของแต่ละภมูิภาคมาใช้ 

     

 4.10 ฝึกวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานศลิปะของศิลปิน ตนเอง และเพื่อนร่วม
ช้ัน 

     

 4.11 การน าเสนอแผนการสอน และ สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

     

5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 หนังสือ ต ารา เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน      
 5.2 หนังสือ ต ารา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค      
 5.3 สื่อออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ       
 5.4 ภาพผลงานศิลปะจริง และ รปูถ่ายผลงงานศลิปะ ของศิลปินไทย

และศลิปินต่างประเทศ ทั้ง 2มิติ น าเสนอผา่นสื่อการสอนอิเล็คทอรน์ิค 
     

 5.5 ภาพผลงานท่ีมีจุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ในวัฒนธรรมของไทย
แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
และภาคใต้ น าเสนอผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

     

 5.6 ตัวอย่างแผนการสอน และ สือ่การสอนการจดัองค์ประกอบศลิป์      
6. การวัดและประเมินผล  

 6.1  ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจ สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับ จุดเด่นองค์ประกอบศลิปข์องวัฒนธรรมแต่ละภูมภิาคผ่านการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะไดอ้ย่างถูกต้อง 

     

 6.2 ผู้เรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจดัองค์ประกอบศลิป์
โดยมติิทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกตอ้ง   

     

 6.3 ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจุดเดน่องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของ
แต่ละภูมิภาคผ่านการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะได้อยา่งถูกต้อง 

     

 6.4 ผู้เรียนเห็นคุณคา่และความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ใน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค แล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับศิลปศึกษาได ้

     

 6.5 ประเมินคณุภาพแผนการสอนและสื่อการสอนการจัดอง์ประกอบ
ศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับนักศึกษาศิลปศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
 

เรื่อง   การพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์หลักสูตรศิลปศึกษาในมิติวัฒนธรรม  
  ระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี มีทั้งหมด 
3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 6 ด้าน คือ 
   1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
   โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
   2. จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
   3. เนื้อหาในรายวิชา 
   4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   5. สื่อการเรียนการสอน 
   6. การวัดและประเมินผล 
    
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการสอนในรายวิชาการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นส่วนที่ให้อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
นอกเหนือจากค าถามในแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ส าหรับนักศึกษาศิลปศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
 1.1 ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .......................................นามสกุล.........................................  
 1.2 เพศ  ( ) ชาย   ( ) หญิง 
 1.3 อายุ  ( ) 18-20 ปี  ( ) 21-25 ปี 
   ( ) มากกว่า 25 ปี  
 1.4 วุฒิการศึกษา ระดับ................................................ชั้นปีที่.............................................  
 1.5 สถานศึกษา
.................................................................................. .......................................................................... 
 1.6 อาศัยอยู่ในจังหวัด
.................................................................................. .......................................................................... 
 ( ) ภาคเหนือ ( )ภาคกลาง ( )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( )ภาคใต้ 
 1.7 ภูมิล าเนาเดิม จังหวัด
.................................................................................. .......................................................................... 
 ( ) ภาคเหนือ ( )ภาคกลาง ( )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( )ภาคใต้ 
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ตอนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์
การพัฒนาโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส าหรับหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแนวทางการพัฒนารายวิชาการจัด
องค์ประกอบศิลป์ในมิติวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใส่เครื่องหมายลงใน
ช่องขวามือตามระดับความคิดเห็นต่างๆของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 
4 
3 
2 
1 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 

ล า 
ดับ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการพฒันารายวิชาการจดัองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
 1.1 รายวิชาการจัดองค์ประกอบศลิป์ในปัจจุบัน ไม่มีการน ามิติทาง

วัฒนธรรมใช้มากพอ 
     

 1.2 วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นในแตล่ะภูมิภาควรน ามาบรรจไุว้ในรายวิชาการ
จัดองค์ประกอบศลิป์ได ้

     

 1.3 วัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนไปตามการเปลีย่นแปลงของยุคสมัยควรน ามา
บรรจลุงในรายวิชาการจดัองค์ประกอบศิลปไ์ด ้

     

 1.4 ผู้ที่เรียนเป็นครูศิลปะควรมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ในมติิทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

 1.5 การเรียนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมนั้นจะ
ช่วยส่งเสรมิให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และรู้คณุค่าของวัฒนธรรมใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

     

2. จุดประสงค์ในการจดัการเรียนการสอน 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจหลักองค์ประกอบศลิป์

พื้นฐาน 
     

 2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ใน
วัฒนธรรมของ 
แต่ละภูมิภาค 

     

 
 

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถน าจุดเด่นในทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคมาใช้ในการจัดองค์ประกอบศิลป ์

     

 2.4 เพื่อให้เห็นคณุค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย      
 2.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสอนและสร้างสื่อการสอนการจัด

องค์ประกอบศิลปโ์ดยใช้มิติทางวฒัธรรมในแตล่ะภูมิภาคอของประเทศ
ไทยได ้
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ล า 
ดับ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. เนื้อหาในรายวิชา 
 3.1 เนื้อหาในรายวิชาการจัดองคป์ระกอบศิลปค์วรประกอบไปด้วยมิติ

ทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย  
     

 3.2 ควรมีเนื้อหาองค์ประกอบศลิป์ของวัฒนธรรมเพียงภูมภิาคเดียว ไม่
จ าเป็นต้องมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค 

     

 3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบศลิป์พ้ืนฐาน      
 3.4 เนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒธรรมทางด้านวัตถุ 

เช่น งานทัศนศิลป์ เครื่องใช้ ศาสนาสถาน อาคารบ้านเรือน เป็นต้น 
วัฒนธรรมทางด้านความคิด เช่น ความเชื่อทางด้านศาสนา ประเพณี กา
ละเล่น เป็นต้น 

     

 3.5 เนื้อหาเกี่ยวกับประวตัิที่มาและความเป็นมาของวัฒนธรรม 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และจุดเด่นของ
องค์ประกอบศิลป์ในแตล่ะภูมิภาค 

     

 3.6 องค์ประกอบศลิป์ของงานทัศนศิลป์ และ วัฒนธรรมไทยร่วมสมยั      
 3.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงของศิลปินในประ

ไทยและศิลปินต่างประเทศ 
     

 3.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบศลิป์จากตัวอย่างผลงานของช่างฝีมือท่ี
เป็นที่ยอมรับ หรือ มีช่ือเสียงในทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

 3.9 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป ์      
 3.10 หลักการเขียนแผนการสอน และ สื่อการสอน เกี่ยวกับการจัด

องค์ประกอบศิลปโ์ดยใช้มิติทางวฒันธรรม 
     

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 ในภาพรวมการการจดัการเรียนการสอนควรใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัตเิป็น

ส่วนใหญ ่
     

 4.2 สอนแบบบรรยายทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐานจากหนังสือต ารา
สื่อออนไลน์และผลงานศลิปะของศิลปินไทยและศลิปินตา่งประเทศ 

     

 4.3 สอนบรรยาย ประเภท ประวตัิ ความเป็นมา ของวัฒนธรรม และ 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ในมติิวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค 

     

 4.4 สอนแบบสาธิตกระบวนการท างานและการจัดองค์ประกอบศิลป์
พื้นฐาน และ องค์ประกอบศิป์ของวัฒนธรรมในแตล่ะภมูิภาค 

     

 4.5 ศึกษากระบวนการท างานและการจัดองค์ประกอบศลิป์ในมิติ
วัฒนธรรมจากงานทัศนศลิป์พ้ืนถ่ินของแต่ละภูมภิาคและศลิปินท้องถิ่น
ประกอบสื่อออนไลน์และภาพ2มิต ิ

     

 4.6 ศึกษาเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์จากกระบวนการท างานของ
ศิลปินหรือช่างฝมีือจริง  

     

 4.7 ศึกษาจุดเด่นขององค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมในแต่ละภูมภิาค 
น าเสนอเป็นผลงานศลิปะและรายงาน 
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ล าดั
บ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 4.8 การไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ศึกษาองค์ประกอบศิลป์จากงาน

ทัศนศิลป์  หรือ งานหัตถศลิป์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาค 

     

 4.9 ฝึกทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศลิปะโดยน า
จุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ในวฒันธรรมของแต่ละภมูิภาคมาใช้ 

     

 4.10 ฝึกวิเคราะห์วิจารณผ์ลงานศลิปะของศิลปิน ตนเอง และเพื่อนร่วม
ช้ัน 

     

 4.11 การน าเสนอแผนการสอน และ สื่อการสอนการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 

     

5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 หนังสือ ต ารา เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์พื้นฐาน      
 5.2 หนังสือ ต ารา เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแตล่ะภูมิภาค      
 5.3 สื่อออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ       
 5.4 ภาพผลงานศิลปะจริง และ รปูถ่ายผลงงานศลิปะ ของศิลปินไทย

และศลิปินต่างประเทศ ทั้ง 2มิติ น าเสนอผา่นสื่อการสอนอิเล็คทอรน์ิค 
     

 5.5 ภาพผลงานท่ีมีจุดเด่นขององค์ประกอบศลิป์ในวัฒนธรรมของไทย
แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
และภาคใต้ น าเสนอผ่านสื่อการสอนอิเล็คทอร์นิค 

     

 5.6 ตัวอย่างแผนการสอน และ สือ่การสอนการจดัองค์ประกอบศลิป์      
6. การวัดและประเมินผล  

 6.1  ผู้เรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจ สามารถอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับ จุดเด่นองค์ประกอบศลิปข์องวัฒนธรรมแต่ละภูมภิาคผ่านการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะไดอ้ย่างถูกต้อง 

     

 6.2 ผู้เรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจดัองค์ประกอบศลิป์
โดยมติิทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกตอ้ง   

     

 6.3 ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดจุดเดน่องค์ประกอบศิลป์ในวัฒนธรรมของ
แต่ละภูมิภาคผ่านการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะได้อยา่งถูกต้อง 

     

 6.4 ผู้เรียนเห็นคุณคา่และความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ใน
วัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค แล้วพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับศิลปศึกษาได ้

     

 6.5 ประเมินคณุภาพแผนการสอนและสื่อการสอนการจัดอง์ประกอบ
ศิลป์โดยใช้มิติวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิาค 

     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
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แบบวิเคราะห์ผลงานศิลปะส าหรับวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปิน 
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละ 4 ภาค 

 
รายละเอียดผลงาน 
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ............ 
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
......................................................................... ................................................................ 
ภาค ( ) ภาคเหนือ ( )ภาคกลาง ( )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( )ภาคใต้ 
 

ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ ทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป ์

  ประเภท ลักษณะ ประเภท ลักษณะ 
เส้น  จังหวะ  

ส ี  เอกภพ  

ดุลยภาพ  

ที่ว่าง  สัดส่วน  

พื้นผิว  การเน้น  
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