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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

เบญราวาห์ เรือนทิพย์ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
(DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR AN ART EDUCATION THESIS) อ.ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: อ. ดร. โสมฉาย บุญญานันต์{, 162 หน้า. 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน(Mixed Method) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ 1.
หลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  3 แห่ง 
ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2) สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้
ประสานงานรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  3 แห่ง 3.อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศกึษา และ 4.อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศกึษาในสถาบันอดุมศกึษาทีย่ังไม่เปิดสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเคราะห์
เอกสาร  

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่พึงประสงค์
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทย มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางทฤษฎี เทคนิค
วิธีการ เก่ียวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานที่จะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา และ รูปแบบที่ 2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา เป็นการศึกษาค้นคว้าตัวผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ลึกซ้ึง น าไปสู่การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้อง เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจยัมาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้คว้าผลงานสร้างสรรค์อย่างละเอียดเพื่อ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ทางการศึกษา 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤษ 

# # 5683350227 : MAJOR ART EDUCATION 
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BENRAVA RUANTIP: DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR AN ART 
EDUCATION THESIS. ADVISOR: SOAMSHINE BOONYANANTA, Ph.D. {, 162 pp. 

This thesis aimed to propose instructional guidelines for art education thesis 
course undergraduate level. The study is a mixed method research design. The population 
included; 1. Art programs offering art education thesis courses in 3 universities in Thailand 
consisting of; 1) Art Education Division, Department of Art, Music and Dance Education, 
Faculty of Education, Chulalongkorn University, 2) Art Education Division, Faculty of 
Education, Khonkaen University and; 3) Art Education Division, Faculty of Education, Prince 
of Songkla University; 2. Instructors and/or art education thesis course coordinators in the 3 
universities; 3. Art education thesis advisors and; 4. Instructors in art education division in 
universities not offering art education thesis course. The research instruments included a 
structured interview and a document synthesis form. 

The results revealed 2 models of desired art education thesis in higher 
educational institutions in Thailand as follows. Model 1: Research for creating artworks and 
teaching innovation for art education, focusing on theoretical investigation, studies, 
techniques and processes, contextual information associated with a research topic, leading 
to the creation of educational benefits. Model 2: Research of creative works focused on in-
depth investigation of art works, leading to analyzing theories of creation, relevant basic 
information and techniques of creativity. The second model applied research 
methodologies as tools to explore creative work in details, building new body of 
knowledge, guidelines for creativity and innovation beneficial to educational field.  
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ดูแลอย่างดีย่ิงจาก อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้
ความกรุณาตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
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นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์ นางสาวอัยนา เรือนทิพย์ ผู้เป็นน้องสาวทั้งสอง นางสาวโยโฮร่า ศรีสวัสด์ิ 
นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์ และนางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์ ผู้เป็นป้าทั้งสาม ซึ่งทุกคนเป็นก าลังใจที่
ส าคัญและคอยให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ประไพลิน จันทน์หอม อาจารย์ที่รักและเคารพยิ่งผู้ซึ่งเป็น
แบบอย่าง อีกทั้งยังคอยให้ค าแนะน าสนับสนุนแก่ผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 3 ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรศิลปศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ให้ความกรุณาในการเก็บข้อมูลท าให้ผู้วิจัยสามารถสานต่อการท าวิทยานิพนธ์จนเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ได้ในที่สุด ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และประสบการณ์อัน
ยิ่งใหญ่แก่ผู้ วิจัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด  
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ที่ต้องใช้ชีวิตล าพังในการศึกษาต่อ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมิตรสหายทุกคนในโลกโซเชียลที่คอยรับ
ฟังและให้ก าลังใจ 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

  การศึกษาระดบัอุดมศึกษาน้ันเป็นการจัดการศึกษาให้กบับุคคลที่ก าลังเตบิโตเป็นผู้ใหญห่รอื

เป็นผู้ใหญ่แล้ว การจัดการศึกษาในระดับนี้เน้นในเรื่องของการสร้างคนเพือ่ออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม อีกทั้งยังเป็นผู้น าในด้านต่างๆ แกส่ังคมและโลก การพัฒนาคนจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของ

สถาบันอุดมศึกษา เพือ่เตรียมความพรอ้มส าหรับคนในวัยทีก่ าลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ให้เติบโตอย่างมีคุณค่า มีความหมาย และมีประโยชน์กบัสงัคมและโลกอย่างแท้จริง ภารกจิส าคัญอีก

ประการของสถาบันอุดมศึกษาคือการสนับสนุนด้านวิจัย เนือ่งจากการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการสร้าง

สิ่งใหม่ๆ ให้กบัตัวบัณฑิตและให้กบัสงัคมอยู่ตลอดเวลา กระบวนการของการศึกษาจงึต้องเน้นไปที่

การสร้างและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา  (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2557b) 

จากความต้องการของสังคมที่กล่าวไปแล้วข้างต้นสถาบันอุดมศึกษาก็ได้มีการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา

ได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจผ่านการท าปรญิญานิพนธ์ โดยอาศัยกระบวนวิจัยเป็นพื้นฐานในการ

ท างาน การท าปรญิญานิพนธ์ของนสิิตนักศึกษานับว่ามบีทบาทส าคัญต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา

เป็นอย่างยิง่ เนื่องจากกระบวนการของปริญญานิพนธ์นั้นส่งเสริมให้นสิิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้

เรียนมาทั้งหมดอย่างเต็มที่ เป็นการประมวลทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในศาสตร์เฉพาะที่นิสิต

นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการฝึกฝนทกัษะการค้นคว้า คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และสร้างองค์

ความรู้ใหม่ๆ ซึง่นับเป็นคุณลกัษณะที่จ าเป็นในบรบิทสังคมในปัจจุบัน ดังที่ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 

(2557) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ ความสามารถในการคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร 

และความสามารถในการสร้างช้ินงานบริการสังคม พร้อมเจตคติในการช่วยแก้ปัญหาสังคม ทกัษะ

เหล่าน้ีจะเกิดได้ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนเอือ้ใหผู้้เรยีนรู้จักการคิด รู้เรื่องการวิจัย  จาก

ความส าคัญที่ได้กล่าวไปได้มีนักวิชาการหลายท่านที่น าเสนอรูปแบบการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

เพื่อสง่เสรมิให้นสิิตนักศึกษาได้เรียนรู้ทกัษะพื้นฐานในการท าวิจัย เช่น รูปแบบการสอนแบบเน้นวิจัย

เป็นฐานของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2537) ที่มีวิธีการสอนโดยให้ผูเ้รียนศึกษา

หลักการความรูเ้บือ้งต้นจากต ารา เรียนรูผ้ลการวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้โดยศึกษา

งานวิจัยโดยตรง ท ารายงานเชิงวิจัย ท าวิจัยเล็กๆ ท าวิจัยภายใต้การนิเทศและเป็นผู้ช่วยวิจัยใน
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โครงการวิจัยของอาจารย์ และท าวิทยานิพนธ์/วิจัยด้วยตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกบัรปูแบบการ

สอนแบบเน้นการวิจัย ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557a) ที่มวิีธีการสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการ

สอน ให้ผูเ้รียนศึกษางานวิจัยของอาจารยห์รอืนักวิจัยช้ันน าในศาสตร์ที่ศึกษา ใหผู้้เรียนร่วมท า

โครงการวิจัยกบัอาจารย์ และใหผู้เ้รียนได้ฝกึปฏิบัติการท าวิจัยในระดบัต่างๆ ซึง่รปูแบบการสอนจาก

นักวิชาการทั้งสองท่านเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการสอนกระบวนการวิจัยของ Giller 

(2011) ที่มีวิธีการสอนทั้งหมด 4 ลักษณะ คือ Research-led เป็นลกัษณะการสอนที่ให้ผูเ้รียนได้

เรียนรู้เกี่ยวกบัข้อค้นพบของงานวิจัย Research-oriented เป็นลักษณะทีผู่้เรียนเรียนรูเ้กี่ยวกับ

กระบวนการวิจัยเป็นหลัก Research-based เป็นลกัษณะทีผู่้เรียนเรียนรู้ในฐานะเป็นผู้วิจัย และ 

Research-tutored เป็นลักษณะทีผู่เ้รียนเรียนรู้แบบกลุม่อภิปรายเกี่ยวกบัผลการค้นคว้าพร้อมกับ

อาจารยผ์ู้สอน จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนของนักวิชาการทั้งสามท่านมีความสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน และมีจุดมุง่หมายเพือ่จะส่งเสริมทักษะการค้นคว้าวิจัยให้กับนสิิตนักศึกษา 

 ปัจจุบนัมีการเปิดหลกัสูตรศิลปศึกษามากข้ึนและการเรียนศิลปศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการท า

ปรญิญานิพนธ์ในช้ันปสีุดท้ายของการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสรมิให้นสิิตนกัศึกษาได้ท าการค้นคว้าใน

ประเด็นทีส่นใจและได้ประมวลเอาทฤษฎีที่ไดเ้รียนทัง้หมดมาใช้ในขอบเขตที่เหมาะสม จงึได้มกีารเปิด 

สอนในรายวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาข้ึน สาขาวิชาศิลปศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะ

ศึกษาศาสตร/์ครุศาสตร์นั้นถือเป็นศาสตรเ์ฉพาะที่มลีกัษณะร่วมกันระหว่างศาสตรก์ารสอนและศาสตร์

ทางศิลปะ จ าเป็นตอ้งอาศัยองค์ความรู้ตลอดจนรปูแบบการท าปรญิญานิพนธ์ที่มลีักษณะเฉพาะ ดังนั้น

การท าปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจ าเปน็ต้องค านึงถึงขอบเขตและวิธีการวิจัยในกลุม่ศิลปศึกษา ดังที่ 

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2548) ได้อธิบายถึงขอบเขตการวิจยัในกลุม่ศิลปศึกษาว่าประกอบไปด้วย การ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกบักระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลกัสูตร การวัดและการประเมนิผล 

ตลอดจนการวิจยัผลงานศิลปกรรม นอกจากนีอ้ธิบายเพิม่เติมถึงการท าศิลปนพินธ์ว่า จ าเป็นตอ้งมี

องค์ประกอบส าคัญ คือ 1) ความบันดาลใจ 2) แนวความคิด 3) กระบวนการสรา้งสรรค์ 4) จนิตนาการ  

5) จินตภาพ องค์ประกอบดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรวบรวมผลงานเชิงลายลักษณ์อกัษรแล้ว ยงัเป็น

ประโยชน์ต่อการอธิบายหรอืถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ผูอ้ื่นได้ศึกษาและท าความเข้าใจในตัวผลงาน

ได้เป็นอย่างดี  
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  ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรศิลปศึกษาของประเทศไทย

มีสถาบันที่ได้ก าหนดใหม้ีการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ 3 สถาบันได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้ง 3 สถาบัน ล้วนมีวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างตามบริบทของสถาบันและจดุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ในขณะที่การ

จัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก แต่การจัดการเรียนการสอน

วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในประเทศไทยนั้นยังขาดทฤษฏีองค์ความรู้ที่ส าคัญ รูปแบบการ

เรียนการสอน ตลอดจนผลงานวิจัยที่จะช่วยสง่เสรมิและเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนวิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทีเ่หมาะสมกบัสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

 จากปญัหาและความส าคัญที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นท าให้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการ

พัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ที่มีความหลากหลายของ

รูปแบบและมีความเหมาะสมต่อผู้เรียนในลกัษณะต่างๆ เพือ่เป็นทางเลือกให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งยงัต้องการสง่เสริมให้มกีารจัดการเรียนการสอน

วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาอย่างจริงจัง โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนปริญญานิพนธ์ในต่างประเทศ และส ารวจรปูแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา

นิพนธ์ในสถาบันอุดมทีม่ีการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้ง 3 สถาบัน และ

ท าการส ารวจความต้องการของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาเพื่อวิเคราะห์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในองค์ประกอบรวมและองค์ประกอบย่อย ตลอดจนการจัดท ารปูเล่ม

ปริญญานิพนธ์ เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาพัฒนาเป็นรปูแบบการจดัการเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมและ

ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้รียน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาในประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื่อพฒันารปูแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

สมมติฐานของการวิจัย 

  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่พัฒนาข้ึนมีความ

เหมาะสมในการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ 

ขอบเขตการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ที่

เหมาะสมกับบรบิทสังคมในปจัจุบัน เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน(Mixed Method) ที่เกิดจากการน า

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาค าตอบของการวิจัย  

  ประชากรในขอบเขตของการวิจัย   

  1. หลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทยที่มกีารจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่   

      สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึ์กษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        

      สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

     สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  2. อาจารย์ผูจ้ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

จากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 คน   

  3. อาจารย์ทีป่รึกษาปรญิญานิพนธ์ศิลปศึกษา จากสถาบันอดุมศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่  

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

จ านวน 4 คน  

  4. อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยงัไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา  

จ านวน 3 คน   
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  5. นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาปรญิญานิพนธ์จาก 3 สถาบัน ได้แก่  

1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

  ปริญญานิพนธ์ หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างลกึซึง้ 

โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐานในการท างาน ค าว่า ปริญญานิพนธ์ ในงานวิจัยน้ี หมายรวมถึง 

การท าวิจัยในระดับปรญิญาตรี การท าภาคนิพนธ์ และการท าสารนิพนธ์   

  วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา หมายถึง วิชาที่ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาได้ท าปรญิญา

นิพนธ์ในประเด็นที่สนใจโดยอยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษา ขอบเขตของการท าปรญิญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษาเกี่ยวข้องกบักระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและ

การประเมินผล ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และมีองค์ประกอบส าคัญในการท างาน 

ได้แก่ ความบันดาลใจ แนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ จินตนาการ และจินตภาพ   

  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบของการเรียนการสอนให้มี

ความเกี่ยวข้องสมัพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์ประกอบรวม ได้แก่ 

ผู้สอน ผู้เรียน และหลักสูตร/เนื้อหา องค์ประกอบย่อย ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหา กจิกรรม สือ่ และ

การวัดผลประเมินผล โดยจ าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดหรือความเช่ือ

ต่าง     

  หลักสูตรศิลปศึกษา หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชา

ศิลปศึกษา ที่มลีักษณะครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการศึกษา และ

ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ีความเช่ียวชาญในด้านการสอนศิลปะ มีความเป็น

นักวิชาการ ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในด้านศิลปะ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั   

  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย 
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รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

กรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลโดยรวบรวมแนวคิด เอกสาร วารสาร ทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางส าหรบัการวิจัย โดยจ าแนกสาระส าคัญต่างๆ ดังนี้    

  1. การจัดการเรียนการสอน 

    1.1 นิยามของการจัดการเรียนการสอน 

    1.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 

    1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

    1.3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

          - การสอนแบบเน้นการวิจัย  

          - การสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน 

  2. ปริญญานิพนธ์ 

   2.1 นิยามของปรญิญานิพนธ์และการค้นคว้าวิจัย 

   2.2 การวิจัยทางศลิปะ 

    2.3 ลักษณะการท าปรญิญานิพนธ์ในระดับปริญญาตร ี

    2.4 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอน 

         หลักสูตรศิลปศึกษา 

   2.5 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

                                    ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

   2.6 องค์ประกอบของปริญญานิพนธ์ 

  3. ลักษณะของผูเ้รียนในระดับอุดมศึกษา   

 

 

 



 

 

8 

1. การจัดการเรียนการสอน 

1.1 นิยามของการจัดการเรียนการสอน   

  การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการส าคัญทีม่ีความเกีย่วข้องเช่ือมโยงระหว่างตัวบุคคล

และปจัจัยส าคัญอันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้  มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายค าว่าการจัดการเรียน

การสอนเอาไว้ ดังนี้                                                                                                                                     

  ทิศนา แขมมณี (2545) อธิบายความหมายของการจัดการเรยีนการสอนว่า เป็นสภาพหรือ

ลักษณะการเรียนการสอนทีจ่ัดข้ึนตามหลักการทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ โดยอาศัย

วิธีสอน และเทคนิคต่างๆ ที่น ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัการที่ยึดถือ                                               

 กรมวิชาการ (2542) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนการสอนว่า เป็นปฏิสมัพันธ์

ระหว่างครูผูส้อน นักเรียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือแนวทางปฏิบัติจากครูผูส้อนไปสู่

นักเรียนด้วยวิธีการตามที่ครูผูส้อนได้เลือกสรรแล้ว                                                                                                                        

  สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) อธิบายความหมายของการจัดการเรยีนการสอนว่า เป็นการจัด

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน เป็นกระบวนการส าคัญทีจ่ะ

ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของสติปญัญาและทักษะฝีมือ                                                                                                          

  สามารถสรปุได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคนิค

วิธีการต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาความรู้หรือแนวทางปฏิบัตจิากผูส้อนไปสูผู่้เรียนด้วยวิธีการที่ถูกคัด

สรรมาแล้ว เพือ่ใหผู้้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

1.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน   

  การจัดการเรียนการสอนน้ันเป็นกระบวนการที่อาศัยองค์ประกอบต่างๆทีม่ีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กัน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกบัองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน

เอาไว้ดังนี้                                 

  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) อธิบายว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนน้ันสามารถ

วิเคราะห์แยกยอ่ยเป็นองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่                                                                                         

 1. ด้านองค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่มาประกอบกันเป็นการสอน 

ประกอบด้วย   
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      1.1 ครู หรือผู้สอน หรือวิทยากร                                                                              

      1.2 นักเรียน หรือผู้เรียน                                                                                                                                                                                      

      1.3 หลักสูตร หรือสิ่งที่จะสอน                                                                            

 2. ด้านองค์ประกอบย่อย หมายถึง องค์ประกอบด้านรายละเอียดของการสอน ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วยกระบวนการเหล่าน้ีจึงจะท าให้เป็นการสอนทีส่มบูรณ์ ได้แก่                                    

      2.1 การตั้งจุดประสงค์การสอน เป็นองค์ประกอบส าคัญอันดับแรกของการสอน ท าให้

ผู้สอนทราบว่าจะสอนเพื่ออะไร ใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมใดบา้ง เป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการเตรียม

เนื้อหาการสอน การเลือกใช้วิธีสอน เลือกใช้สื่อการสอน และการวัดผลใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การสอน                                                                 

       2.2 การก าหนดเนื้อหา การเลือกและการจัดล าดับเนื้อหาที่สอน การก าหนดเนื้อหาไว้

ล่วงหน้าจะท าให้การสอนมสีาระคุ้มค่ากับเวลาทีผ่่านไปและมีคุณค่าแก่ผู้เรียน                                              

      2.3 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ต้องเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม อาจใช้วิธีเดียวหรือ

หลายวิธีในการสอนแต่ละครั้ง โดยจะต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมกับลกัษณะของเนือ้หาวิชากับผู้เรียน กับ

สภาพห้องเรียน และสอดคล้องกับจุดประสงค์การสอนที่ก าหนดไว้                                                                                                                                          

      2.4 การใช้สื่อการสอน สื่อการสอนเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้

ชัดเจนและเร็วข้ึน ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจได้ดี                                                                                                                                                                                       

       2.5 การวัดผลประเมินผล องค์ประกอบนี้ช่วยให้ผูส้อนทราบว่า การสอนทีผ่่านมาน้ัน

บรรลผุลหรอืไม่ มากน้อยเพียงใด ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้

ผู้สอนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด ผู้สอนจึงต้องท าการวัดผลประเมินผลทุกครัง้ทีส่อน  
 

  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) อธิบายว่า การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นระดบัใด จะมีองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องสมัพันธ์กันอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ ผูเ้รียน ผูส้อน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน                                                             

   1. ผู้สอน เมือ่ท าการสอนในระดับใดก็ตามพื้นฐานของผูส้อนที่จะต้องมี คือ พื้นฐานทาง

ความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถเช่ียวชาญในวิชาชีพที่จะท าการสอนและมีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัตเิกี่ยวกับวิธีการสอน พื้นฐานทางด้านส่วนตัว ทรรศนะคติที่ดีต่อการสอน ซึ่งทัง้หมดจะเป็น

เครื่องบ่งช้ีถึงคุณภาพการสอน    
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  2. ผู้เรียน ข้อมลูส่วนตัวและพื้นฐานความรู้เดมิของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญที่ผูส้อนจะต้องศึกษา

อย่างละเอียด อาจจะศึกษาข้อมลูด้านต่างๆ ได้ดังนี้  ความสามารถในการรับรู้  วิธีการแสวงหาความรู้ 

การสร้างความเข้าใจ  การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการยอมรับผู้เรียนในสภาพทีเ่ขา

เป็นอยู่                                                                

  3.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การเรียนรูจ้ะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ทีผู่้สอน

น าเสนอให้ และเป็นผูส้ร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ได้                                                           
 

  สุจริต เพียรชอบ (2539) อธิบายเกี่ยวกบัองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนว่า 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนมี 6 ข้อด้วยกัน คือ 1. การเตรียมการสอน 2. การก าหนด

วัตถุประสงค์การสอน 3. การเลือกวิธีและเทคนิคการสอน 4. การผลิตและใช้สื่อการสอน 5. การวัด

และประเมินผลการเรียนการสอน 6. การส่งเสริมการเรียนรูข้องเด็ก                                  .                                                                                        

  สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) อธิบายเกี่ยวกบัองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนว่า 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนควรประกอบด้วย ผู้สอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ขาด

ไม่ได้ในการเรียนการสอน ล าดับตอ่มาคือผู้เรียนเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญเท่ากบัผูส้อน เนื่องจาก

ความส าเรจ็ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรยีนการสอน ล าดับสุดท้ายคือสิ่งทีจ่ะสอน 

ได้แก่ เนื้อหาวิชาต่างๆ ต้องมีความน่าสนใจเหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการ

เรียนการสอน                                                                       

  จากที่นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกบัองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน

สามารถสรปุได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญและขาดไม่ได้ คือ ผู้สอน ผูเ้รียน 

หลักสูตรหรือเนื้อหาวิชา โดยผู้สอนและผู้เรียนจะเป็นองค์ประกอบที่มปีฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่

ตลอดเวลาภายใต้บริบทของการเรียนรู้ในเนื้อหาน้ันๆ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบั

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ว่าด้วยรายละเอียดของการสอน ประกอบด้วย การตั้ง

วัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกสื่อการสอน และการ

วัดผลประเมินผล ซึ่งในแตล่ะองค์ประกอบล้วนมีความสมัพนัธ์กันคล้ายวงกลม สามารถตรวจสอบและ

ย้อนกลบัไปเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อปรบัปรุงองค์ประกอบอื่นๆให้เหมาะสม ในแต่

ละองค์ประกอบควรมีส่วนเสริมทีส่ าคัญอกีประการหนึ่งคือ การสง่เสรมิการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และช่วยใหผู้้เรียนได้ท าการศึกษาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจให้มีความ
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กระจ่าง เป็นการอ านวยความรู้ให้กับผูเ้รียนอกีประการ หากในกระจัดการเรียนการสอนค านึงถึง

องค์ประกอบเหล่าน้ีจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน    

  ทิศนา แขมมณี (2556) ได้อธิบายถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนว่า ในการจัดระบบใดๆ 

ก็ตามย่อมต้องมีการก าหนดองค์ประกอบและจัดองค์ประกอบของระบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดี 

เพื่อน าไปสู่จุดมุง่หมายที่ต้องการ ซึง่อาจจะจัดในกรอบความคิดของตัวป้อน กระบวนการกลไก

ควบคุม ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ หรือจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนั้นให้เป็นไป

ตามล าดับข้ันตอนทีจ่ะช่วยให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ระบบการจัดการเรียนการสอนก็คือ 

องค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนที่ได้รบัการจัดไว้ให้มีความสมัพันธ์และส่งเสริมกันอย่างเป็น

ระเบียบ เพือ่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้ ระบบการจัดการเรียนการสอน

เป็นระบบย่อยของระบบการศึกษา และอาจจัดได้ในลักษณะที่เป็นระบบใหญ่ คือเป็นระบบที่

ครอบคลมุองค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยส่วนรวม หรืออาจจะน าองค์ประกอบย่อยๆ ของ

การเรียนการสอนมาจัดเป็นระบบย่อยๆ ลงไปอกีก็ได้ รูปแบบการเรียนการสอนจงึจ าเป็นต้องมี

องค์ประกอบส าคัญๆ ดังนี ้

  1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือทีเ่ป็นพืน้ฐานหรือเป็นหลกัของรูปแบบ

การสอนน้ันๆ    

  2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบั

หลักการทีย่ึดถือ   

  3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคป์ระกอบและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของระบบให้

สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรอืกระบวนการนั้นๆ   

  4. การอธิบายหรอืให้ข้อมลูเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้

กระบวนการเรียนการสอนน้ันๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสุด     
 

  นอกจากนี้ ชนาธิป พรกลุ (2552) ยังได้อธิบายเกี่ยวกบัรปูแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า 

รูปแบบการสอนหมายถึง แบบแผนการด าเนินการสอนทีจ่ัดเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัหลักการเรียนรู้ มี

การพสิูจนห์รือทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ  
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 สามารถสรปุได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นการจดัการองค์ประกอบต่างๆ ให้มี

ความสัมพันธ์กันอย่างดเีพื่อท าให้กระบวนการที่ออกแบบไว้ด าเนินไปสูเ่ป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด   

   1.3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา   

  การจัดการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาน้ันเป็นการจัดการศึกษาส าหรับคนที่ก าลงัจะเป็น

ผู้ใหญห่รอืเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยเหตุน้ีจงึได้เกิดการอุดมศึกษาและวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน การ

อุดมศึกษาไทยในระยะแรกๆ โดยเฉพาะก่อนพฒันาประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นการด าเนินงาน

กระจายอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันสังคมต่างๆ การให้การศึกษาเพื่อให้คนเป็นคนดีในสงัคมอยู่

ในความรับผิดชอบของสถาบันบ้าน วัด และวัง การฝึกฝนอาชีพอยู่ในความรับผิดชอบของครอบครัว

หรือกลุ่มอาชีพเฉพาะ สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาเหล่าน้ีต่างก็มีหน้าทีห่ลักของตนอยู่แล้ว แต่ให้

การศึกษาไปด้วยพร้อมกัน มีการเริ่มต้นอย่างจริงจงัในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์ทรงเริ่มการปรับปรงุประเทศอย่างกว้างขวาง จึงทรงต้องการคนเข้ารับผิดชอบ

งานต่างๆ มากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจงึได้รับการกอ่ตั้งขึ้นหลายสถาบัน โดยเฉพาะหลังจากมกีาร

จัดต้ังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2549 มาแล้ว กิจการของสถาบันอุดมศึกษาก็ขยายกว้างขึ้น และ

มีจุดมุง่หมายกว้างขวางมากข้ึนตามไปด้วย  (ไพฑูรย์ สินลารตัน์, 2557)                                                                                              

    วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ได้อธิบายถึงการสอนในระดับอุดมศึกษาว่า จ าเป็นที่

จะต้องเน้นการอบรมฝึกฝนคนให้มีความดี อาจารย์และผู้เรยีนจะต้องพัฒนาทกัษะการค้นคว้าวิจัย 

ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงตอ้งส่งเสริมใหผู้ส้อนและผูเ้รียนต้องพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 

การวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอข้อค้นพบใหม่ มีการปฏิรปูผูส้อน ดังนี้    

   ด้านความคิด ให้การสอนเป็นไปตามหลักกฎหมายปฏิรปูการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่ง

ไม่ขึ้นกับจ านวนผูเ้รียน จัดกิจกรรมการสอนสาระครบตามหลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ประกอบการสอน หาอุปกรณ์และสือ่ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีข้ึน    

  ด้านพฤติกรรมผูส้อนควรพิจารณาเลือกวิธีการ ให้ความเมตตา ส่งเสริมก าลงัใจมากกว่า

แสดงอารมณ์อันไมส่มควร ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งกาย กิริยามารยาท การพูดจาและการ

วางตัวในสังคม    

  ด้านวิธีการสอน ผู้สอนควรหาวิธีการทีจ่ะพฒันาการสอนใหไ้ด้ผล โดยการสะสมรวบรวมงาน

เขียนใส่แฟ้มไว้เพื่อจะได้สาระการสอนทีห่ลากหลาย สามารถน าไปประกอบการสอนเพือ่บรูณาการ
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กับศาสตร์อื่น ผูส้อนสามารถท าหรอืเลือกใช้สื่อประกอบการสอนในรปูแบบต่างๆ มีการสบืค้นหา

ความรู้อย่างต่อเนือ่ง มีการปรับปรงุ ทดลองรปูแบบการสอนต่างๆ ให้ดีข้ึน เพื่อกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิด

การอยากรู้อยากเห็น พยายามค้นคว้ารวบรวมค าตอบ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แกผู่้เรียน และ

เสริมสร้างบุคลกิภาพ ความสามารถในการคิดและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ วิสัยทัศน์ และ

ความเข้าใจชีวิต    

   หลักการสอนระดบัอุดมศึกษา มี 4 ข้ันตอน คือ   

  1. ขั้นวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอนซึ่งประกอบด้วย การ

วิเคราะหห์ลกัสูตร การวิเคราะหผ์ู้สอน การวิเคราะหป์ัจจัยประกอบอื่นๆ เพื่อสามารถก าหนดทิศทาง 

วิธีการสอน และสื่ออปุกรณ์การสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งข้ึน   

  2. ขั้นวางแผน คือ การจัดเตรียมวางแผนการสอนทัง้ในระยะยาวคือการก าหนดทิศทางการ

สอนจากช่ัวโมงแรกจนถึงช่ัวโมงสุดท้าย เขียนแผนการสอน (Course Outline) ของกรอบการเรียนรู้

ในกระบวนการเรียนตลอดภาคการศึกษา   

  3. ขั้นเตรียมการ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เขียนเรียบเรยีงสาระรายละเอียด

ของวิชา เลือกวิธีการสอนทีเ่หมาะสม เตรียมสื่อและอปุกรณ์การสอน และเตรียมการประเมินผล   

  4. ขั้นตอนปฏิบัติ คือ ข้ันตอนที่ผูส้อนน าแผนการสอนไปสอนตามที่ได้เตรียมไว้ หรือเรียกว่า 

การด าเนินการสอน    

   ข้อมูลข้างต้นพอสรปุได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาน้ันควรมีการสง่เสรมิ

ให้เน้นกระบวนการเรียนการสอนทางการค้นคว้าวิจัย และควรมีการพฒันาทกัษะการค้นคว้าวิจัยทัง้

ผู้สอนและผู้เรียนควบคู่กันไป นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษาควรด าเนินการ

อย่างมีหลักการ โดยมหีลกัพื้นฐาน 4 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันวิเคราะห์ 2. ข้ันวางแผน 3. ข้ันเตรียมการ 4. 

ข้ันตอนปฏิบัติ  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่หลกัสูตรก าหนด และมีความเหมาะสม

กับทั้งผูเ้รียนและผูส้อน    

  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษาไว้ว่า 

การก าหนดจุดมุง่หมายของการจัดการเรียนการสอนน้ันมีความส าคัญอย่างยิ่ง ควรค านึงถึงขอบเขต

และจุดมุง่หมายในการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมายควรให้ครอบคลุม ความรู้ ความคิด ทัศนคติ 

ค่านิยม และทักษะต่างๆ ดังนี้   
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  ความรู้/ความคิด ข้อก าหนดว่าผู้เรียนควรจะรู้อะไรมากน้อยแค่ไหน ควรวิเคราะห์ประเมิน

หรือประยกุต์อะไรได้มากน้อยแค่ไหน ความรู้และความคิดในระดับนี้ควรลึกซึง้กว้างขวางและค านึงถึง

อนาคตควบคู่กันไป บทบาทของเนื้อหาและหลักสูตรจะมีความส าคัญอย่างมาก เพราะเนื้อหามีอะไร 

จุดมุ่งหมายก็ควรครอบคลุมถึง และก็ควรค านึงถึงว่าจะต้องเป็นพื้นฐานให้กบัวิชาอื่นๆ มากน้อย

เพียงไร 

  ทัศนคติ/ค่านิยม จุดมุ่งหมายน้ีเรียกกันในวงการศึกษาไทยว่า จริยศึกษา ในภาษาอังกฤษ

นิยมเรียกว่า Affective Domain ทัศนคติและค่านิยมนี้เกี่ยวพันโดยตรงกบัจิตใจ ความรู้สึก และ

ความส านึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเช่ือหนึง่ โดยทั่วไปจะแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทัศนคติ และ

ค่านิยมในทางวิชาชีพ (Professional Value) โดยให้ผูเ้รียนมีความพอใจ มีความรัก และมีความ

ผูกพันกบัวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียน ทัศคติและค่านิยมนี้ก็ยังรวมไปถึงการเป็นคนดีในสังคมด้วย 

ทัศนคติและค่านิยมนี้มีความส าคัญมากในระดับปริญญาตรเีพราะเป็นระยะทีผู่้เรียนก าลังคัดเลือกและ

สร้างบุคลกิความเช่ือ ทัศนคติและค่านิยมต่างๆ ให้กับตัวเอง การคัดเลือก และสร้างสมค่านิยมของ

ผู้เรียนในระดบัปริญญาตรีนั้นไม่ชอบการเลือกการก าหนดให้แต่ต้องใหผู้้เรียนเลือกด้วยตนเอง  

   ทักษะ จุดมุ่งหมายในขอบเขตของทกัษะ (Skills) นี้ครอบคลุมจุดประสงค์ในแง่ของ

ความคล่องแคล่ว ความช านาญ ความสามรถที่จะท างานได้ ในระยะหลังนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า 

Psychomotor Domain ทักษะหรือความช านาญนี้เป็นสิง่ส าคัญมาก โดยเฉพาะด้านวิชาชีพ เพราะ

ทางด้านวิชาชีพนั้นในแต่ละหลกัสูตรแต่ละสาขาต้องการใหผู้้เรียนสามารถฝกึได้ ท าได้ และท าได้อย่าง

มีความช านาญเพียงพอ การเขียนจุดมุ่งหมายน้ันสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  

   1. จุดมุ่งหมายท่ัวไป เป็นการประมวลว่าในวิชาน้ีควรจะมจีดุมุ่งหมายอะไรบ้าง 

แล้วเขียนไปตามแนวคิดและเหตุผลทีป่ระมวลได้ตามความเข้าใจของผูส้อน   

   2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ เรียกกันอีกแบบว่า จุดมุง่หมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Objectives) เป็นความพยายามในข้ันต่อมาของนกัการศึกษาที่จะเสนอแนะให้ผูส้อนก าหนด

จุดมุ่งหมายออกมาในลกัษณะที่เป็นพฤติกรรมของผูเ้รียน จดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนี้เน้นพฤติกรรม

ของผู้เรียนเป็นหลัก ในบางครั้งพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะก าหนดสภาพการณ์ และระดับช้ันของ

ความสามารถไว้ด้วย    
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   วิธีการด าเนินการสอนที่เหมาะสมในระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาจากหลกัการ ดังนี ้

  1. วิธีการสอนแบบนั้นๆ เหมาะสมกบัตัวผู้สอนมากน้อยเพียงใด ผู้สอนมีความรู้

ความสนใจในด้านใด         

  2. เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาที่สอน ถ้าเป็นเนื้อหาทีเ่ป็นข้อมูล ทฤษฎี หลักการอาจจะ

ใช้การบรรยาย ถ้าเป็นเนื้อหาที่ยังเป็นปญัหาข้อถกเถียงกอ็าจจะใช้การอภิปราย ถ้าต้องการฝึกฝนก็

ควรฝึกปฏิบัติ  

   3. เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายในการสอน การเลือกวิธีการสอนควรค านึงถึง

จุดมุ่งหมายในการสอนเป็นหลัก         

  4. เหมาะสมกบัจ านวนและลกัษณะของผูเ้รียน ถ้าผูเ้รียนมีมากวิธีสอนก็ควรเป็น

แบบหนึง่ ถ้าผู้เรียนมปีระสบการณ์มากวิธีสอนก็ควรเป็นอีกอย่างหนึ่ง    

  5. เหมาะสมกบับทบาทและความสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ต้องค านึงถึง

สัดส่วนในการมีบทบาทของผูเ้รียนตามความเหมาะสม  

  เทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา มีอยู่หลายรปูแบบ แต่ทีน่ิยมใช้มี 4 วิธี คือ เทคนิคการ

สอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบอภิปราย เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ และเทคนิคการสอน

แบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       

    1. เทคนิคการสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนทีผู่้สอนเตรียมจุดมุง่หมายในการสอน

มาบอกเล่าหรอือธิบายใหผู้้เรียน โดยผูเ้รียนจะรบัหรือจ าสิง่ที่สอนน้ัน ซึง่โดยทั่วไปมกัจะเป็นการ

สื่อสารทางเดียวจากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน โดยผู้เรียนมสี่วนร่วมน้อย นอกจากการฟัง จด และจ าเป็น

ส าคัญ    2. เทคนิคการสอนแบบอภิปราย เป็นการสอนทีผู่้สอนกับผูเ้รียนหรือผู้เรียนด้วยกัน

ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดในเนือ้หาที่เตรียมมา ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมใน

การคิด พัฒนา วิเคราะห์ในสิ่งที่เรียน แล้วแสดงความคิดเหน็น้ันให้กับครู หรือกับเพื่อน เพือ่ให้ครหูรอื

กลุ่มเพื่อนช่วยกันประเมิน วิเคราะห์ให้ความเห็นเพิม่เติมอีกต่อหนึ่ง เป็นการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน

ความรู้และด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการพูด การฟงั การแสดง

ความคิดเห็น การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม    

   3. เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ เป็นการสอนที่ใหผู้้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

หรือมีประสบการณ์จ าลองในเรื่องที่เรียนเพื่อท าความเข้าใจ ประยุกต์ใช้และสร้างสิ่งใหม่ขึ้น การให้

ความหมายในลักษณะนี้ครอบคลุมการฝกึปฏิบัติทัง้ในห้องเรยีน ห้องทดลอง หอ้งสมมติและสภาพจรงิ 
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เพื่อผลของการเรียนรู้ ทั้งในแง่ของการท าความเข้าใจในเรื่องที่เรียนและเรือ่งของการประยกุต์ใช้

ความรู้ที่เรียนรู้ควบคู่กันไป   

   4. เทคนิคการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการสอนทีผู่้สอนก าหนดจุดมุ่งหมาย 

ขอบเขตของเรื่องและแนวทางการศึกษาแล้วให้ผูเ้รียนไปศึกษาค้นคว้าจัดท ารายงานมาเสนอผู้สอน 

เพื่อตรวจสอบประเมิน วิเคราะห์ เป็นวิธีการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้้เรียนศึกษาหาความรูจ้ากแหล่งวิชา

ด้วยตนเอง    

 Carl Roger (1984) อ้างถึงใน ปุณณรัตน์ พิชญไพบลูย์ (2548) ได้อธิบายทฤษฎีการเรียนรู้

จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning ไว้ว่า การเรียนรูจ้ากประสบการณ์สามารถเกิดได้ 2 

ลักษณะ กล่าวคือ ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทางพทุธิปัญญา เป็นการศึกษาในรูปแบบทีม่ีขั้นตอน

เป็นระบบ อีกลกัษณะหนึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการประยกุต์ทฤษฎีและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้แก้ปญัหา

และสร้างความรู ้  

  จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาน้ันมีรูปแบบทีห่ลากหลาย ข้ึนอยู่กับ

ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งจากที่ได้ประมวลความรู้ข้างต้นสรปุได้ว่า 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้าวิจัย เป็นรปูแบบที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้ทบทวน

ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด เพือ่หาประเด็นหรือปญัหาที่ตนสนใจและหาวิธีการแก้ไขปญัหา

นั้น หรือน าเสนอข้อความรู้ใหม่ๆ  อันจะเกิดประโยชน์ในประเด็นที่ตนสนใจ โดยใช้กระบวนการ

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอนรปูแบบนีจ้ะช่วยพัฒนาผู้เรียนใหม้ีการคิดอย่างมี

เหตผุลบนพื้นฐานของความเป็นจรงิ เป็นผู้ที่ท างานอย่างเปน็ระบบระเบียบ แสวงหาความรูปใหม่ๆอยู่

เสมอ 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนในระดบัอุดมศึกษาทัง้ 4 แบบ ดังนี้   

  การสอนแบบบรรยาย เป็นการเตรียมข้อความหรือสาระทีจ่ะเสนอในการพูดเกี่ยวกับเรือ่ง

หนึ่งเรื่องใด โดยผู้ช านาญในด้านน้ันๆ ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นทางการ สิง่ที่ผูบ้รรยายควรจะค านึงถึง 

คือ การใช้ภาษาพูดจะต้องประสานสัมพันธ์กัน และแฝงไว้ซึง่ความสามารถที่จะกระตุ้นให้ผูฟ้ังคิด 

ติดตามในขณะที่บรรยาย   

    การสอนแบบอภิปราย เป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด มีความรับผิดชอบและ

กลวิธีที่ใช้ประกอบการสอนน้ีมหีลายรูปแบบ เช่น ผูส้อนมอบหมายงานใหผู้้เรียนเป็นรายงานที่ท าเป็น
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กลุ่ม เมื่อเสรจ็แล้วมกีารจัดอภิปรายปัญหาร่วมกัน   

   การสอนแบบกลุ่มย่อย ผูส้อนจะมบีทบาทในการช่วยเหลอื แนะน า และอธิบาย ซึ่ง

จะเป็นโอกาสทีผู่้สอนได้มีการสร้างความสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัผูเ้รียนมากขึ้น ผู้สอนผู้เรียนมกีารโต้ตอบ

กันมีปฏิสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นผูเ้รียนจึงมีความส าคัญมาก   

    การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีทีสุ่ดถ้าผูเ้รียนได้ท ากจิกรรม 

ดังนั้น ในการสอนจึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องให้ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรม ซึง่อาจท าได้ ดังนี้  

1. การมีปฏิกริิยาโต้ตอบกับผู้สอน 2. ผู้เรียนท างานตามล าพงั 3. การร่วมมอือื่นๆ       

 สามารถสรปุได้ว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่นิยมมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ 

การสอนแบบบรรยาย เป็นการน าเสนอเนื้อหาสาระผ่านการบรรยายโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือคณาจารย์ใน

สาขาน้ันๆ  การสอนแบบอภิปราย เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการคิดและอภิปรายปญัหาร่วมกัน 

การสอนแบบกลุม่ย่อย เป็นการสอนทีผู่้สอนกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแนะน าโดยที่ผูเ้รียนจะมี

บทบาทในการปฏิบัติและมีปฏิสมัพันธ์ต่อกันมากขึ้น การเรยีนรู้เป็นรายบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่เกิดผล

ดีต่อผู้เรียนมากที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เป็นฝ่ายปฏิบัติกิจกรรม ซึง่การสอนแต่ละรปูแบบนั้นมีข้อดีและ

ข้อด้อยแตกต่างกันไป การจะก าหนดรปูแบบการสอนน้ัน ผูส้อนจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะ

เนื้อหาวิชา และผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
 

การสอนแบบเน้นการวิจัย 

   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557)  ได้กล่าวว่า การสอนแบบเน้นการวิจัย (Research – Based 

Teaching) เป็นวิธีที่มีความส าคัญและจ าเป็นมาก ซึ่งพบว่าไม่มีต าราหรือเอกสารใดเขียนเกี่ยวกบั

วิธีการสอนดังกล่าวมากนกั การเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัยหรือการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน เป็น

วิธีการเรียนรู้ทีส่นับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนที่ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง เพราะเป็นการเรียนที่

เน้นให้ผูเ้รยีนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ค้นพบข้อความรู้ด้วยตนเองโดยตรง ดังนั้น การเรียน

การสอนที่เน้นการวิจัย จงึหมายถึง การเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ

กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอนท าให้ผู้เรียนค้นพบข้อความรู้ได้ด้วยตนเอง 

หรือในอกีลกัษณะหนึ่งคือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นกระบวนการ

สอน วิธีการสอนรูปแบบนี้มจีุดมุง่หมายที่มุง่ใหผู้้เรียนรูจ้ักที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ เพื่อให้ได้

เรียนรู้เนื้อหาใหม่และวิธีการใหม่ พรอ้มทัง้สร้างความรู้ข้ึนเองได้ ทั้งนี้เพราะสงัคมในอนาคตมีการ



 

 

18 

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ก็เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ ผูเ้รียนจึงต้องมีวิธีการ

ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างดี นอกจากนี้ในการเรยีนรู้ด้วยวิธีการของการวิจัยน้ัน ผู้เรียนก็

จะได้พัฒนาทกัษะต่างๆ ประกอบไปด้วย ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการเกบ็ข้อมูล ทกัษะการเลือก 

ทักษะการคิด การวิเคราะห์ การตีความข้อมลู และการสรุปประเด็น ทั้งนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์

ทักษะเพื่อเสนอประเด็นจากข้อค้นพบอีกด้วย การสอนด้วยการเน้นการวิจัยเป็นฐานมีการด าเนินการ

ดังนี ้   

  1. การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอนเป็นการใหผู้้เรียนได้รับรู้ว่า ทฤษฎีข้อความรู้

ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนขณะนั้นเป็นอย่างไร และยังเป็นการสร้างศรัทธาใหผู้้เรียนรูส้ึกว่า อาจารย์มี

ความทันสมัยทางวิชาการ    

  2. การสอนโดยให้ผูเ้รียนศึกษางานวิจัยของอาจารยผ์ูส้อน และหรือของนักวิจัยช้ันน าใน

ศาสตร์ที่ศึกษาเพื่อเรียนรู้ว่า อะไรคือความรู้ชายแดน (Frontier of Knowledge) ในศาสตร์ของตน 

เรียนรู้วิธีการตั้งโจทยป์ัญหา เรียนรู้วิธีการแก้ปญัหาเรียนรู้ผลการวิจัย เรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่ใช้

ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ เรียนรู้การน าผลการวิจัยไปใช้และการท าวิจัยต่อไป เป็นต้น  

  3. การสอนโดยให้ผูเ้รียนร่วมท าโครงการวิจัยกบัอาจารยห์รอืเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย

ของอาจารย์ ซึ่งส่วนใหญจ่ะเป็นการฝึกการท างานร่วมในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียนก็ได้     

 4. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นวิธีสอน คือ การให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกปฏิบัติท าวิจัยในระดบัต่างๆ เช่น 

การท าการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือห้องปฏิบัติการจิตวิทยา การศึกษารายกรณี 

(Case Study) การท าโครงการ การท าวิจัยเอกสาร การท าวิจัยฉบับเลก็ (Baby Research) ตลอดจน

การท าวิทยานิพนธ์ในระดบัต่างๆ   

  สามารถสรปุได้ว่าการจัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษานั้นจ าเป็นต้องค านึงถึง

จุดมุ่งหมายในการสอนเป็นส าคัญ เพราะเป็นการก าหนดขอบเขตและลักษณะอันจ าเป็นต่างๆที่ผูส้อน

จ าเป็นต้องควบคุมหรือจัดการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ

เนื้อหาวิชา นอกจากนีรู้ปแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องค านึงถึง

ลักษณะของรายวิชา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ ทั้งของผูเ้รียนและสิง่ที่ต้องการ

เสริมใหก้ับผู้เรียน โดยให้มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของรายวิชา 
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  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2547, 2557a) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการวิจัย (Research – Based Instruction) เอาไว้ดังนี้  

   การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการ

สอน ที่ใหผู้้เรียนใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้เนือ้หาสาระต่างๆ โดย

อาจใช้การประมวลผลงานวิจัย (research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัย

มาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผูเ้รียนลงมือท า

วิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทกัษะการวิจัยต่างๆ ให้แกผู่้เรียน   การสอนในลักษณะนี้มหีลกัการส าคัญ

มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรท์ี่ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้ข้อมลูความรู้ทีเ่ช่ือถือได้ การ

ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรู้ต่างๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนมเีครื่องมือในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผูเ้รียนได้รบัประสบการณ์ตรงในการใช้กระบวนการวิจัย จะช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทีล่ึกซึ้งและมีความหมายต่อตนเอง  โดยมีตัวบ่งช้ีดังนี้    

  1. ผู้สอนมกีารน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการสอนเนื้อหาสาระของตน    

 2. ผู้สอนมกีารให้ผูเ้รียนประมวลผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัเนื้อหาสาระทีเ่รียนเพื่อขยาย

ขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้นและเรียนรู้เกี่ยวกบัวิธีการและกระบวนการวิจัยรวมทัง้การอ่านและใช้

ผลการวิจัย    

  3. ผู้สอนมกีารใช้กระบวนการวิจัยในการสอน โดยใหผู้้เรียนด าเนินการวิจัยตาม

กระบวนการวิจัยบางขั้นตอน หรือครบทุกข้ันตอน    

  4. ผู้สอนมกีารฝึกฝนทักษะการวิจัยที่จ าเป็น หรือทีเ่กี่ยวข้องกับสิง่ทีเ่รียนให้แก่ผูเ้รียนตาม

ความเหมาะสมกบัเนือ้หาสถานการณ์     

  5. ผู้สอนและผูเ้รียนมีการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย   

  6. ผู้สอนมกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย 

  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2537) น าเสนอบทบาทของผู้เรียนในการสอน

แบบเน้นวิจัยเป็นฐาน โดยเรียงล าดับจากระดบัที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 7 ดังนี้     

  ระดับท่ี 1 ผู้เรียนศึกษาหลกัการความรู้เบื้องต้นจากต ารา เอกสาร สื่อต่างๆ หรือจากค า

บรรยายของอาจารย์ อย่างไรก็ตาม คงไม่ใช่การศึกษาในลกัษณะที่ อ่าน ฟัง แล้วก็จบกันไป หากคง

ต้องมีการถกแถลง พูดคุย สนทนากันอย่างนกัวิชาการอ่านแล้วคิดอย่างไร เห็นอย่างไร เพราะเหตุใด 
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ในช้ันน้ีคงต้องมีต าราพื้นฐาน (Basic Text) ในสาขาวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง แล้วมา

พูดคุยอภิปรายกันในเชิงวิชาการในช้ันเรียน     

  ระดับท่ี 2 เป็นการเรียนรูผ้ลการวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากค าบอกเล่าของ

อาจารย์ การเรียนการสอนในระดับนีเ้ริ่มเกี่ยวข้องกับตัวงานวิจัย กล่าวคือ  ศึกษาข้อความรู้จาก

ผลงานวิจัยของผู้อื่น ในขณะที่ระดบัที่ 1 เป็นทกัษะพื้นฐานของกระบวนการวิจัย คือ การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองแล้วคิดวิเคราะห์วิจารณ์จากเอกสารต าราหลัก ในระดับที่ 2 จะเป็นการศึกษาจาก

ผลงานวิจัยแล้วคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ถกแถลง พูดคุย สนทนาอย่างนักวิชาการอีกเช่นกัน   

  ระดับท่ี 3 เป็นการเรียนรู้โดยศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง จากประสบการณ์การสอนวิชา

สัมมนาระดับปรญิญาตรีช้ันปีที่ 4 พบว่า นิสิตท าได้ และนิสิตรายงานว่า การเรียนแบบนี้ท าใหเ้ขาจ า

ได้มากกว่าเรียนแบบเตรียมสอบดงัเช่นทีเ่ขาเรียนอยู่ทุกวันน้ี เพราะเมื่อสอบเสร็จเขาก็ลมืเรื่องที่เรียน

หมด การเรียนการสอนในระดบันี้เป็นการท าใหเ้นื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสานไปด้วยกัน

ได้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาว่า ในศาสตร์ของตนนั้นเขาท าวิจัย หรอืมีวิธีหาความรู้กันอย่างไร วิจัยเรื่องอะไร

กันบ้าง ความรู้ชายแดนขณะนี้อยู่ที่ใด ผู้เรียนจะได้ศึกษางานวิจัยช้ันเยี่ยมที่อาจารย์คัดสรรทั้งในด้าน

ของเนื้อหาสาระและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามงานวิจัยทุกช้ินยังคงมีจุดออ่นในบาง

ประเด็นซึ่งผูเ้รียนจะได้ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงงานวิจัยต่างๆ เหล่าน้ันได้  

  ระดับท่ี 4 เป็นการท ารายงานเชิงวิจัย เมื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัยในศาสตร์ของตน โดย

ศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ในระดบัที่ 3 แล้ว ผู้เรียนควรสามารถท ารายงานเชิงวิจัยด้วยตนเอง

ได้ อาจเป็นการท ากรณีศึกษา การส ารวจ หรืออย่างนอ้ยก็เป็นงานวิจัยเอกสาร ซึ่งน่าจะมีคุณค่า

มากกว่ารายงานประเภทคัดลอก ตัด แปะ ที่เคยท ากันมา   

  ระดับท่ี 5 เป็นการท าวิจัยเล็กๆ หรือท าวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) เพื่อให้ผูเ้รียนได้

คุ้นเคยกับกระบวนการวิจัยในลกัษณะของการได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในข้ันน้ีถือว่า 

เป็นแบบฝกึหัดในการท าวิจัย กล่าวคือ ยังไม่เน้นความใหมห่รือความเป็นประโยชน์ของข้อความรูจ้าก

ผลงานวิจัยเท่าใดนัก    

  ระดับท่ี 6 เป็นการท าวิจัยภายใต้การนเิทศ และหรือการเปน็ผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของ

อาจารย์ ผูเ้รียนจะมโีอกาสสมัผสักบัการท าวิจัยจริงๆ ภายใต้การนิเทศ ของอาจารย์ เจ้าของโครงการ 

จะได้เรียนรู้ข้ันตอนการท าวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติ และยังได้ศึกษากระบวนการจัดการโครงการวิจัย

อีกด้วย    
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  ระดับท่ี 7 เป็นการท าวิทยานิพนธ์หรือท าวิจัยด้วยตนเอง เมือ่ผู้เรียนมปีระสบการณ์การ

เกี่ยวข้องกบัการท าวิจัยถึงระดับหนึ่งก็ควรที่จะสามารถท างานวิจัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน   

  Giller (2011) ได้น าเสนอวิธีการสอนวิจัยซึ่งมีทั้งหมด 4 ลักษณะ ดังนี้  

    Research-led เป็นลักษณะการสอนที่ใหผู้้เรียนไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบัข้อค้นพบของงานวิจัย  

   Research-oriented เป็นลกัษณะที่ผูเ้รียนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเป็นหลัก  

   Research-based เป็นลกัษณะที่ผูเ้รียนเรียนรู้ในฐานะเป็นผู้วิจัย และ  

   Research-tutored เป็นลักษณะทีผู่เ้รียนเรียนรู้แบบกลุม่อภิปรายเกี่ยวกบัผลการ

ค้นคว้าพร้อมกับอาจารยผ์ูส้อน  

  จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรปุประเด็นเกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน 

ได้ว่า รูปแบบการเรียนรูล้ักษณะนี้เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง น าไปสู่การหา

ค าตอบหรอืสร้างองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นหนึ่งๆ โดยอาศัยพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยในการท างาน 

เป็นการสอนที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานทกุขั้นตอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยในแต่ละรปูแบบจะมีขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมใหก้ับผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัตกิารศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ  

การสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน 

  พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ พลชัย เพชรปลอด (2557) ได้อธิบายเกีย่วกับ Practice-Based 

Learning ว่าผู้สอนต้องท าหน้าที่นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และผูจ้ัดสรรความสะดวกพรอ้มใน

การเรียนให้กบัผู้เรียน เลิกท าหน้าที่ผูบ้รรยายแต่เพียงอย่างเดียว แนวคิดอื่นๆที่ควานหามีแนวคิดที่

น่าสนใจอยูห่ลายแนวคิดไม่ว่าจะเป็น Research-Based Learning, Problem-Based Learning, 

Project-Based Learning, Brain-Based Learning หรือกระทั่งวิธีการแบบที่ภาคธุรกิจชอบใช้ฝึก

พนักงานใหม่ที่เรียกว่า On the Job Training หากตัดสิ่งทีเ่ป็นเรือ่งของอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว คือ 

“รักในสิ่งทีท่ า” และ “ภาคภูมิใจในสิ่งทีท่ า” ออกจากจิตวิญญาณแบบศิลปากร จะเหลือเรื่องทีเ่ป็น

แก่นแนวคิดแม่แบบ 3 ประการ คือ “สนุก” “ลงมือท า” และ “เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ที่ควรน ามาใช้
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เป็นกรอบแนวคิดแม่แบบในการประเมินว่า ควรน าแนวคิด หรือหลกัการใดมาใช้ร่วมออกแบบ

กระบวนการเรียนรูบ้้าง  

  Project-Based และ On the Job Training มีแนวทางทีส่อดคล้องกบัจิตวิญญาณศิลปากร

ค่อนข้างมาก เป็นการบรูณาการความรู้และการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมือ่พิจารณา

จาก 5 แนวทางที่น่าสนใจ พบว่า Brain-Based ค่อนข้างเปน็เรื่องส่วนบุคคลมากเกินไป แต่แนวคิด

การจัดบรรยากาศการเรียนเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนและการท างานของสมอง ควรน ามาใช้  

  สิ่งทีเ่ป็นข้อดีของแต่ละวิธีควรสกัดมาใช้ ควรน าทั้ง 5 วิธีเอามาผสมผสานสร้างแนวทางข้ึนมา

ใหม่ เอาวิธีการ สงสัย-ค้นหา-สรุปผล ของ Research-Based มาไว้ใช้ เพื่อการแสวงหาความรู้ด้วย

ตัวเอง ตามแนวทางจิตวิญญาณศิลปากร เอา ค้น-คว้า-หา-คิด-แก้โจทย์ ของ Problem-Based มา

สร้างสสีันเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม เอา สงสัย-แสวงหา-หยิบคว้า-สร้างความรู้ใหม่ ของ Project-Based 

มาสร้างแนวทางลงมอืปฏิบัติการ แล้วเอา ลงมือท า-เข้าใจ-ได้ข้อสรปุ ของ On the Job Training มา

ท าให้เกิดความรู้ทีส่ามารถปฏิบัติได้จรงิ ความรู้ที่พร้อมไปประกอบอาชีพได้  

  นอกจากนั้นยงัเอาแนวคิดอื่นๆทีส่อดคล้องหรอืช่วยส่งเสริมแนวคิดทั้ง 3 นี้ในเชิงปฏิบัติ 

เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายมีแนวทางปฏิบัตมิากขึ้น การผสมผสานครั้งนี้ มีนิยามเฉพาะเอาไว้ว่า 

“เป็นการผสมผสานแนวปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายใหผู้้เรียน มีความ

สนุกกบัการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ หรอืเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 

สามารถสร้างผลงานที่แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทัง้ต่อตนเองและ

ผู้อื่น”  โดยเรียกแนวทางนี้ว่า “Practice-Based Learning”  
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แนวคิด สนุก ลงมือท า เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

Research-Based น่าจะเครียดมากกว่าสนุก ต้องลงมือท า จึงจะเข้าใจ
และเกิดการเรียนรู้ 

ผลงานที่ออกมาเป็น
ประโยชน์แน่นอน 

Problem-Based น่าจะสร้างความสนุกได้
จากการสร้างประเด็น
ปัญหาที่น่าสนใจ 

ต้องลงมือท า จึงจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ผลงานถ้าดีน าไปต่อยอด
ได้ 

Project-Based น่าจะสนุกจากความ
หลากหลายของกิจกรรม 

ต้องลงมือท า จึงจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

ผลงานที่ออกมาเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและ
บางประเด็นเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่ืนด้วย 

Brain-Based สนุกเม่ือตรงกับความพึง
พอใจของผู้เรียน มอง
ผู้เรียนแต่ละคนเป็น
ศูนย์กลาง 

การเรียนเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ยากต่อการ
ออกแบบส าหรับกลุ่มใหญ่ 

เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน
เป็นหลัก ในการค้นหาและ
พัฒนาศักยภาพส่วนตัว 

On the Job Training น่าจะสร้างความสนุกได้
จากการสร้างเน้ือหาให้
น่าสนใจต่อการเรียนรู้ 

ต้องลงมือท า และเรียนรู้
ตามหลังควบคู่ไปกับการ
ลงมือท า 

เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
แง่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร 

ตารางที่ 1 แผนผังแสดงแนวคิดที่น ามาผสมผสาน โดย พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ พลชัย เพชรปลอด (2557) 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 ตารางแสดงการสกัดแนวความคิดจากทฤษฎีต่างๆ 
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  นิยามของ Practice-Based ที่ได้มีการนิยามเอาไว้ว่า “เป็นการผสมผสานแนวปฏิบัติในการ

ออกแบบกระบวนการเรียน เพื่อเป้าหมายใหผู้้เรียนมีความสนุกกับการเรียน ได้ลงมอืปฏิบัติ หรือเกิด

การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ การค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง สามารถสร้างผลงานที่แสดงออกถึงความรู้ 

ความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิทั้งต่อตนเองและผูอ้ื่น” จากนิยามนี้สิ่งที่ต้องการใหเ้กิดเป็น

รูปธรรม คือ 1) มีความสนุก 2) เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ 3) ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเอง 4) สร้างผลงาน 

5) น าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ ความต้องการรูปธรรมทั้ง 5 ข้อ เป็นโจทย์ของวิธีปฏิบัติว่า “อะไร” 

และ “อย่างไร” ที่จะท าให้การเรียนการสอนสามารถสร้างผลลัพธ์ทัง้ 5 ข้อนี้ให้เกิดข้ึนได้  

  1. มีความสนุก แนวทางปฏิบัติอยู่ที่การสร้างบรรยากาศระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน การสร้าง

กิจกรรม ทีท่ าใหเ้กิดความบันเทิงในการเรียน ความยากอยู่ตรงที่ “ความบันเทงิ” กับ “ความรู”้ มักไม่

ค่อยไปในทิศทางเดียวกัน บันเทงิมาก ความรู้มกัจะนอ้ย บันเทิงน้อยความรู้มักจะมาก ค่าตรงกลาง 

คือ สิ่งที่ต้องหาค าตอบให้เจอ  

  2. เรียนรู้จากการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ คือ ท าอย่างไรให้วิชาน้ัน “เกิดการลงมอืปฏิบัต”ิ 

แต่มีหลายวิชาที่ยากต่อการปฏิบัติเป็นวิชาเชิงแนวคิดทฤษฎีที่ออกแบบใหล้งมือปฏิบัติได้ยาก แต่หาก

มองว่า การปฏิบัติ มีเป้าหมายปลายทางคือ “การท าใหผู้้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง” ด้วย

มุมมองนี้ เราอาจมองว่า ถ้าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยวิธีใดก็ตาม อนุโลมเรียกว่า 

“เรียนรู้จากการปฏิบัต”ิ ดังนั้น วิชาเชิงทฤษฎีทั้งหลายควรเปลี่ยนกระบวนการจาก “บรรยาย” ซึ่ง

เป็นการท าใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากผู้สอน เป็นการไม่บรรยายเพื่อให้เกิด “การเรียนรู้ด้วยตัวเอง” 

  3. ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเอง ส่วนหนึง่มีความใกลเ้คียงกับการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติใน

นิยามของการท าใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่สิ่งทีแ่ตกต่าง คือ ท าอย่างไรถึงจะกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากแสวงหาค าตอบด้วยตัวเอง ในลักษณะครบวงจร ไม่เพียงแค่

การหาค าตอบในสิ่งที่ถูกถาม หรือถูกโยนโจทย์ให้เท่านั้น ทว่าต้องตั้งค าถาม หาวิธีเรียนรู้ ค้นคว้า และ

ได้ค าตอบมาเอง  

  4. สร้างผลงาน แนวทางปฏิบัติ คือ ต้องมีการสร้างผลงานออกมา ซึ่งควรต้องมีความ

เหนือกว่าการท ารายงานประกอบการเรียน แต่การสร้างผลงานในที่นี้อาจต้องมองไปถึงผลงานใน

รูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากรายงาน ควรต้องเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการประมวล “ความรู”้ ผสานกับ 

“ความคิด”  
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  5. น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ได้ ถ้าเป้าหมายก่อนหน้า คือ การสร้างผลงาน สามารถบรรลุ

เป้าหมาย ข้อนี้จะกลายเป็นผลพลอยได้ทันที เช่ือว่าการสร้างผลงานทีม่าจากความรู้ผสานความคิด

ไม่ใช่งานลอกตัดแปะมา อย่างไรกส็ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย เพราะผลงานนั้นยอ่มเกิด

องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาทั้งกับตัวผูเ้รียน และผู้ที่ได้สัมผัสกับผลงาน้ัน  

  รูปธรรมทัง้ 5 ข้อของ Practice-Based Learning สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนที่

ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการ “ลงมือเรียน(เอง)” และส่วนทีเ่ป็นการ

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการ “เรียนโดยลงมือ(ท า)”   

  Practice-Based Learning ควรท าให้เกิดการบรรลเุป้าหมายของผู้เรียน ดังนี้  “ลงมือ

เรียน” ควรท าให้ผูเ้รียนบรรลเุป้าหมาย  1) รู้จักแหลง่ค้นคว้า 2) รู้จกัวิธีแสวงหา 3) วิเคราะห์ได้ 4) 

สังเคราะห์ได้  และ “เรียนโดยลงมือ” ควรท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 1) ประยุกต์ใช้เป็น 2) สามารถ

ผสานความรู้ 3) สามารถบรูณาการความรู้ 4) ใช้งานได้จริง  

  ตอนเริ่มต้นอาจเรียกผูส้อนว่าเป็น “นักออกแบบกระบวนการเรียนรู”้ แต่เมื่อถึงเวลาน าไปใช้

งาน ในช่ัวโมงเรียน ระหว่างเวลาของการลงมือเรียนและเรียนโดยลงมอืของผู้เรียน ผูส้อนไม่ใช่

ผู้บรรยายเช่นเดิมอีกตอ่ไปแล้ว ต้องถอยตัวเองมาเป็นผู้ที่ช่วยก ากับความคิดของผูเ้รียนให้เดินไปตาม

เส้นทางที่วางไว้ ต้องช่วยกระตุ้นใหผู้้เรียนยังคงสนุกตอ่การเดินไปตามเส้นทางที่วางไว้นั้น อาจเรียกว่า

ผู้สอนต้องเปลี่ยนเป็น “Coach หรือ Moderator”  

  ชาญณรงค์ พรรุง่โรจน์ (2548) ได้อธิบายเกี่ยวกบั การวิจัยทางศิลปะ เอาไว้อย่างละเอียด 

ดังนี้ การสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นการวิจัยหรอืไม่ หรอือีกนยัหนึ่งคือผลงานศิลปะเป็นผลงานวิจัย

หรือไม่ และมีความคล้ายคลงึกันแตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น เป็นปัญหาที่ได้มกีาร

อภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาศิลปะช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากศิลปะเป็นเรื่อง

อิสระไม่มีขอบเขตจ ากัดและมหีลายประเภทรูปแบบและวิธีการ มีทั้งที่มีกระบวนการสร้างสรรค์อย่าง

เป็นระบบและข้ันตอนชัดเจนคล้ายกับงานวิจัย และที่ไมเ่ป็นระบบและข้ันตอนแน่นอนชัดเจน และที่

ไม่ยอมรบัระบบและข้ันตอนตามแบบแผน ซึง่สามารถสรปุประเด็นส าคัญในการอภิปรายได้เป็น 3 

กรณี ดังต่อไปนี้ คือ  
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  กรณีท่ี 1 การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างและแยกจากการวิจัยอย่าง

สิ้นเชิง 

  กรณีท่ี 2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะบางประเภทบางลักษณะมีความคล้ายคลึงกับ

กระบวนการวิจัย 

  กรณีท่ี 3 การสร้างสรรค์บูรณาการเช่ือมโยงกับการวิจัยอย่างมีเอกภาพเป็นกระบวนการ

เดียวกัน  

  ในกรณีที่ 1 การวิจัยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเพือ่การสร้างสรรค์ 

และการวิจัยผลงานสร้างสรรค์  

   1.1 วิจัยเพื่อสร้างสรรค์  การวิจัยเป็นกระบวนการที่เกิดก่อนโดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์

ประมวลและการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ตามมา โดยผูศึ้กษาได้สังเคราะห์ความรูท้ี่ได้จากการ

วิจัยมาผลิตสร้างสรรค์งาน  

   1.2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยที่น าตัวงานศิลปะมาท าการวิเคราะห์

หรืออาจเป็นการสร้างงานแล้วน าไปวิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาข้อสรปุ 

  ในกรณีที่ 2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะและการวิจัยมีความสัมพันธ์กันใน 2 ประเด็นคือ  

   2.1 การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างสรรค์ ต้องเกิดกระบวนการวิจัยก่อนแล้วน า

ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์   

   2.2 การสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย การสร้างสรรค์งานในแต่ละครัง้ ศิลปิน

จะได้ใช้แนวคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ทดลองใช้ในผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนี้ถือว่าการสร้างสรรค์

เป็นการทดลองและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย  

  ในกรณีที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์และกรบวนการวิจัยน้ันเป็นกระบวนการเดียวกัน 

 ประเภทของการวิจัยทางศิลปะ แบ่งตามลักษณะธรรมชาติวิชาได้ดังนี้  

    การวิจัยเชิงทกัษะ (Studio Research) เป็นการศึกษาโดยการทดลองสร้างสรรค์

ศิลปกรรม  

   การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

ด้านหลักการทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ การวิจารณ์ศิลป์ ศิลปะนิยม

และสุนทรียศาสตร์ เป็นต้น  
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   การวิจัยทางการศึกษาศิลปะ (Art Education Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

หลักสูตรการเรียนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผลทางศิลปะ  

   ขอบเขตและวิธีการวิจัยทางศิลปะ  เพื่อให้สะดวกและง่ายตอ่การศึกษาและจัดระเบียบ

วิธีการวิจัยทางศิลปะจึงขอแบง่และจัดกลุ่มวิชาศิลปะที่มีธรรมชาติในการเรียนรู้ใกล้เคียงกันเข้าไปใน

กลุ่มเดียวกัน โดยคาดหวังและอนุโลมว่าสามารถจัดระบบระเบียบวิธีวิจัยทีม่ีรปูแบบเดียวกันหรือ

คล้ายคลึงกันได้  

   1. กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ (Art Theory) 

   2. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (Art Education)  

   3. กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์ (Creative Work)  

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 3 แผนผังแสดงขอบเขตการวิจัยทางศิลปะ 

 

   1. กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ และประวัติศาสตร์ศลิปะ ประกอบด้วยวิชาทฤษฎีและ

ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Art History) ใช้วิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ เช่น การวิจัยแบบบรรยาย แบบ

ประวัติศาสตร์ และแบบการทดลอง ซึ่งในกลุ่มวิชาน้ี นอกจากวิชาทฤษฎีศิลปะ และประวัติศาสตร์

ศิลป์แล้วยังประกอบด้วยวิชาศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) ปรัชญาศิลปะ (Art Philosophy) จิตวิทยา

ศิลปะ (Art Psychology) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นต้น 

ความมุ่งหมายในการวิจัยของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ก็เพื่อต้องการทราบความจรงิทางด้านการ

ทฤษฎีศิลป ์

ศิลปศึกษา สร้างสรรค ์
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สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษยเ์ท่าทีม่ีหลักฐานบ่งถึง นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกบั

สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ กล่าวคือ มุ่งศึกษาเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมมนุษย์ในอดีตกาล โดย

ที่วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจ ากัดขอบเขตการศึกษาเพียงการศึกษาศิลปกรรมเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม

ของสังคมมนุษย์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีเรื่องมิติของเวลาด้วย  การวิจัยทาง

วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์นั้น นอกจากจะศึกษาวิเคราะหร์ูปแบบและลวดลายของศิลปกรรมเพื่อก าหนด

อายุโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งของที่ทราบอายุแน่นอน หรืออาจโดยการวิเคราะห์ลกัษณะวิวัฒนาการ

ของรูปแบบทางศิลปกรรมตามทฤษฎีหรอืกฎเกณฑท์างประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วยังศึกษาเพื่อใหเ้กิด

ความเข้าใจเกี่ยวกบัรสนิยมและแนวคิดด้านความงามในอดีต เพื่อการเปรียบเทียบกับปัจจุบัน และ

เพื่อหากฎเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกด้วย วิธีการเสนอข้อมลูนั้นมีทัง้การบรรยายและการ

วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอาจจะต้องมรีายละเอียดด้วยการแสดงภาพในรูปแบบต่างๆ 

   2. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบักระบวนการเรียนการ

สอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นต้น 

ระเบียบวิธีการวิจัยของกลุ่มศิลปศึกษาน้ันสามารถใช้วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เชิงบรรยาย และ

เชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์มาใช้เพือ่การศึกษาได้  

   3. กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

   3.1 การสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในกลุม่

วิชาน้ีประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ และวรรณศิลป์ เป็นต้น  

   3.2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะประยกุต์ (Applied Art) ใช้วิธีการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ (ใช้วิทยาศาสตร์/และสงัคมศาสตร์) ซึ่งในกลุม่วิชาน้ีประกอบด้วยวิชาการออกแบบ การ

ตกแต่งภายใน การออกแบบเครื่องประดบั การออกแบบอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น  

  ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางศลิปะ ประกอบด้วย  

  ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะ  ข้อมลูทางศิลปะเป็นเรือ่งทีก่่อให้เกิดสุนทรียรมณ์ของมนุษย์ จึงมี

ฐานมาจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล ดังนั้นการวิจัยทางศิลปะจงึไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว  

  การก าหนดหัวข้อการวิจัย  การก าหนดหัวข้อการวิจัยโดยทั่วไปมักก าหนดข้ึนจากประเด็น

ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเพื่อค้นหาค าตอบนั้นอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนที่แน่นอนชัดเจน ประเด็น

ที่สนใจศึกษาน้ีควรเป็นเรื่องที่ไมซ่้ ากับผู้อื่น หรืออาจจะท าเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
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เพื่อการยืนยันหลักการหรือทฤษฎีก็อาจเป็นได้ ส าหรับความกระชับรัดกุมนั้นก็เป็นประเด็นส าคัญอีก

ประเด็นหนึง่ หากแต่ว่าธรรมชาติของศิลปะนั้นในบางครั้งบางกรณีไม่อาจตั้งประเด็นให้กระชับรัดกุม

ได้  

  วัตถุประสงค์  การวิจัยทางศิลปะนั้นไม่ได้มุ่งหวังเกี่ยวกับเรือ่งประโยชน์เป็นส าคัญ แต่มี

วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพฒันาด้านจิตใจ โดยมิได้มุ่งแก้ไขปัญหาทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน และ

อาจจะไมม่ีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงของคนทั่วไป แต่อาจมผีลกระทบด้านจิตใจ  

  การตั้งสมมติฐาน  ส าหรับการวิจัยทางศิลปะอาจแบง่เป็นสองลักษณะคือ การวิจัยที่ใช้

สมมติฐานและการวิจัยที่ไม่ใช้สมมติฐาน เนื่องจากความแตกต่างของธรรมชาติ เนื้อหาวิชา และ

จุดประสงค์ของการวิจัยซึง่ในการวิจัยบางประเภทอาจไม่มีความจ าเป็นในการตั้งสมมติฐาน  

  เครื่องมือ  วิจิตรศิลป์เป็นเรื่องทางอัตนัย เรื่องของการตีความและการวิเคราะห์งานของ

ผู้วิจัยซึง่ต้องมีความรู้และประสบการณ์เรือ่งศิลปะและทฤษฎีศิลปะเป็นอย่างมาก การศึกษาวิเคราะห์

ศิลปกรรมต่างๆ นั้นไมส่ามารถใช้เครือ่งมอืใดๆ มาช่ัว ตวง หรือวัดได้ นอกจากใช้มนุษยเ์ป็นเครื่องมือ 

ดังนั้นจึงมีความเป็นอัตนัยค่อนข้างสงู  

  การควบคุมและการทดลอง  ส าหรับการวิจัยทางศิลปศึกษาน้ันก็สามารถควบคุมตัวแปรและ

ท าการทดลองได้เช่นกัน แต่การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์อาจจะมีลักษณะที่ควบคุมได้ไม่เต็มที่นกั 

เนื่องจากเป็นสิง่ที่ได้เกิดข้ึนแล้ว และหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได้นั้นต่างก็อยู่นอกเหนือจากการ

ควบคุมของผู้วิจัย ส าหรับการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์นั้น มีนักวิชาการศิลปะจ านวนหนึง่เห็น

ด้วยว่าสามารถควบคุมได้ และใช้วิธีการทดลองได้เช่นกัน  

  ประเภทของข้อมูล  ศิลปะเป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก ข้อมูลที่ศึกษาน้ันบางครั้งเป็น

ข้อมูลที่ไมรู่้จบ เช่น ความรู้สึกและอารมณ์ ส าหรบัข้อมลูอีกประเภทหนึง่ที่ไม่ใช่เอกสาร เช่น ข้อมูลที่

เป็นผลงานสร้างสรรค์ของศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ผลงานทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ 

เป็นต้น ข้อมูลที่เป็นผลงานสร้างสรรค์เหล่าน้ีแตกต่างจากข้อมูลอื่นๆ เนื่องจากเป็นข้อมลูทีม่ีเนื้อหา

ทางอารมณ ์เป็นข้อมลูทีก่่อใหเ้กิดสุนทรียรมณ์ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลประเภทนี้จงึต้องน าจิตและ

อารมณ์เข้าเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเป็นอัตนัยสงู ดังนั้นข้อมลูเหล่าน้ีจึงไมส่ามารถถือว่าเป็นกลาง 

เพราะเป็นข้อมูลที่มีเนือ้หาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เกี่ยวกับสุนทรียะ โดยมีประสบการณ์เฉพาะ

บุคคลเป็นองค์ประกอบหลกั ซึ่งนักวิจัยจะต้องศึกษาพื้นภูมทิางประวัติศาสตร์ ความสมัพันธ์ระหว่าง

รูปแบบศิลปะกบัพื้นภูมิด้านสงัคม โดยน าเอาความรูส้ึกและอารมณ์ที่มีตอ่ศิลปกรรมแต่ละช้ินมา
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น าเสนอในรูปแบบของงานวิชาการ ซึ่งจะต้องมีความสันทัดในเรื่องสุนทรียศาสตร์และจะต้องมี

ความสามารถในการวินิจฉัย คุณค่าและจัดระบบของศิลปกรรมใหเ้ป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้น นัก

ประวัติศาสตร์ส านึกดีในเรื่องนี้จงึได้มีการใช้ข้อมูลอื่นที่มิใช่เอกสาร เช่น ข้อมูลทีเ่ป็นศิลปกรรมหรือ

โบราณวัตถุซึ่งจ าเป็นต้องแสวงหาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการออกภาคสนามเป็นส าคัญ ส าหรบัด้าน

ประยุกต์ศิลป์นั้นเป็นการมุง่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก จงึต้องเป็นข้อมลูทีเ่กี่ยวกับข้อเทจ็จริง 

เพื่อใหก้ารออกแบบนั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลทางศิลปะควรใช้วิธีการที่เป็นทั้งอุปนัยและนิรนัย 

ควบคู่กันไป กล่าวคือมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีอุปนัยในการใช้กระบวนการความคิดจากสิ่งที่

หลากหลายเพื่อสรปุสู่สิง่ที่มลีักษณะเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าสมมติฐานข้ันแรกจกัต้องมาจากการหา

ข้อมูลทีห่ลากหลายและกว้างขวาง เมื่อได้สมมติฐานแล้วจึงใช้กระบวนการนิรนัย ในการศึกษาข้อมูล

วงกว้างต่อไป แล้วจึงใช้วิธีการอปุนัยเพือ่การสรปุผลวิจัย 

  การน าเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะ  การเสนอผลงานวิจัยควรเสนอผลงานด้วยภาษาที่ง่าย 

สั้น กะทัดรัด และชัดเจน เขียนให้ละเอียดเฉพาะเรื่องที่ได้ท าจริง พยายามเสนอผลการวิเคราะห์ให้

เป็นผลรับกัน และใหผู้้อ่านเข้าใจแนวทางของการวิจัยและข้อค้นพบได้โดยง่าย  

  นอกจากนี้ ภรดี พันธุภากร (2542) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยทางศลิปะและศิลปะประยกุต์

เอาไว้ดังนี้  

  การวิจัยทางศิลปะ เป็นที่ยอมรับว่าต้องมีการศึกษาวิเคราะหเ์กี่ยวกับเรื่องราวทางด้านศิลปะ

ความรู้สึกในด้านความงาม ความประทบัใจหรือที่เรียกว่า สนุทรียะอันเป็นคุณลกัษณะอย่างหนึ่งของ

มนุษย์ แต่อาจแตกต่างกันไปในรายละเอียดและรปูแบบการวิจัยทางศิลปะทีเ่ป็นประเภททัศนศิลป์ 

เช่น การวาดจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะแบบประเพณี ก็เพือ่ทีจ่ะ

ศึกษาผลงานศิลปะประเภทเหล่าน้ี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะ เป็นการศึกษาในแง่มุม

ต่างๆ หรอืเพื่อเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์ ปรับปรงุ การสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ตลอดจนการน ามาใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะประเภททัศนศิลป์บางช้ินเป็นงานขนาดใหญเ่กี่ยวข้อง

กับข้อมลูการศึกษาค้นคว้า เทคนิควิธีการมากมาย ที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ความบันดาลใจ 

ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการจากการสั่งสมทั้งภายในและภายนอก และมีการใช้วิธีการวิจัย การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลูเข้ามาช่วยก่อนน าไปสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่เป็นระบบเช่นเดียวกับ
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งานวิจัย นับเป็นการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรา้งสรรค์ทางศิลปะ  

  การวิจัยทางศิลปะประยุกต์ ความมุ่งหมายในการวิจัยทางศิลปะประยกุต์ก็เพื่อต้องการทราบ

ความจริงทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางการออกแบบของมนุษย์ เท่าทีม่ีข้อมลูหลักฐานที่รวบรวม

มาได้ ซึ่งการก าหนดขอบเขตเช่นน้ีก็ยังส่งผลไปถึงสิ่งทีเ่ป็นข้อมูลในทางประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วย โดย

อาจเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลงานทัง้ในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้การวิจัยทางศิลปะประยุกต์ยังอาจ

เป็นไปเพื่อศึกษารปูแบบของผลงานแต่ละชนิด เพราะเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องพฤติกรรมของ

มนุษย์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพือ่ใช้สอยเพื่อความประทับใจ โดยอาศัยการตีความ และการ

วิเคราะห์ในสภาวะอัตนัยอยู่ในส่วนหนึง่ โดยศึกษาวิเคราะหว่์า ผลงานนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับ

ลักษณะวัฒนธรรมด้านใดรปูแบบ เทคนิควิธีการ ระบบการผลิต อิทธิพลทางวัฒนธรรมหรืออทิธิพล

ของรูปแบบ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง โดยศึกษาให้เข้าใจถึงความคิดในทางความงาม ทาง

ศิลปะของคนในสังคมแต่ละยุค แต่ละสมัย หรือเปรียบเทียบกับปจัจบุันหรือน าไปเปรียบเทียบหา

กฎเกณฑ์ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบนั้นๆ  

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางศิลปะและศลิปะประยุกต์  

  1. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้านศลิปะ โดยอาจเป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาใน

หลักสูตรทางด้านศิลปะ ศิลปะประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆทีเ่กีย่วข้อง หรือเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึง่

ความจริง หลักการ หรือทฤษฎีใหม่ๆ  ตลอดจนพิสจูน์สมมตฐิานทางด้านศิลปะหรือศิลปะประยกุต์

ตามที่ได้ต้ังประเด็นปัญหาไว้ ทั้งเพื่อขยายฐานความรูท้างด้านศิลปะใหก้ว้างขวางยิ่งข้ึน  

  2. เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไป

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การด าเนินการ การแก้ปญัหาทางด้านศิลปะ

และศิลปะประยุกต์ ตลอดจนน าวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยไปท าการสร้างสรรค์หรือผลิตผลงาน

ทางการออกแบบ  

  3. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเพื่อประโยชน์ทางด้าน

จิตใจ การประเทืองปญัญาและอารมณ์หรือการออกแบบผลงานทางศิลปะประยกุต์ เพื่อการใช้สอยใน

ลักษณะต่างๆ โดยมหีลักเกณฑ์ สมมติฐาน ข้อมูลทางการวิจยั หรือทฤษฎีเป็นหลักในการสร้างสรรค์

ผลงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ ทฤษฎีเหล่าน้ันอาจมีอยู่แล้วแต่เดิม หรือเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยของผู้อื่น

ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพิสจูน์ทฤษฎีแนวคิดหรือหลกัการนั้น ซึง่งานวิจัยลักษณะนี้

จะต้องมีผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะหรือการออกแบบประกอบด้วย 
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  แนวทางการวิจัยทางศิลปะและศลิปะประยุกต์  

  1. แนวประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นลักษณะของการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับศิลปะและ

ศิลปะประยกุต์ในแนวเชิงประวัติศาสตร์ช่วงใดช่วงหนึ่ง เรื่องราวความเป็นมาของงานศิลปะในอดีต 

ที่มา รูปแบบ อิทธิพลทางความคิด คติความเช่ือ เทคนิควิธีการ ฝีมือช่าง วิวัฒนาการการคลี่คลายของ

รูปแบบในแต่ละช่วงเวลา เหตผุลและปัจจัยของการลม่สลาย ตลอดจนการย้อนกลับ หวนคืน ความ

นิยมของงานศิลปะและศิลปะประยุกต์ในอดีตแตล่ะยุคสมัยหรือช่วงเวลา เป็นต้น  

  2. แนวศึกษาความคิด เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัแนวคิดของงานศิลปะและศิลปะประยุกตจ์าก

ผลงานประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ สรุปความ เกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างสรรค์และ

ออกแบบผลงานลักษณะต่างๆ อทิธิพลทีเ่ป็นปัจจัยใหเ้กิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน หรอื

ผลงานทางศิลปะนั้นๆ สะทอ้นแนวคิดอย่างไร ตลอดจนสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของสังคมเป็นเช่น

ไรที่ถูกแสดงออกมาในผลงานศิลปะหรืองานศิลปะประยุกต์ ลักษณะและรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏใน

สังคม ซึง่การศึกษาแนวความคิดน้ี อาจแยกประเด็นไปสู่การศึกษาวัตถุประสงค์ของการท างานศิลปะ

หรืองานออกแบบทีส่่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กันอยู่มาก  

  3. แนวการศึกษาผลกระทบหรือผลสัมฤทธิ์ เป็นการศึกษาวิจัยในแนวทางผลกระทบหรอื

ผลสัมฤทธ์ิของงานศิลปะและงานศิลปะประยุกตป์ระเภทต่างๆ ที่เกิดข้ึนต่อบุคคล ชุมขน สถาบัน 

สังคม และประเทศชาติ หรอืแม้แต่สภาวะต่างๆ ทีเ่ป็นไปในสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆที่มี

ผลกระทบทางด้านร้ายหรือก่อใหเ้กิดผลดีต่อผลงานสร้างสรรค์ งานออกแบบ วงการหรือสถาบันทาง

ศิลปะ ตลอดจนตัวศิลปินผูส้ร้างงานและนักออกแบบเอง  

  4. แนวการศึกษาขั้นตอนกระบวนการ การศึกษาวิจัยลักษณะนี้ให้ความส าคัญกบัการศึกษา

ข้ันตอนและกระบวนการของการสร้างสรรค์ทางศิลปะหรือการออกแบบของงานศิลปะประยุกต์ ซึง่

อาจมีเทคนิค วิธีการเฉพาะของตนเอง ของกลุ่ม สกลุช่าง หรือในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน รวมทัง้

ข้ันตอน กระบวนการที่มรีายละเอียดมีความส าคัญต่อการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เพื่อขยายความรู้ 

เผยแพร่ใหเ้ข้าใจ ตลอดจนน ากระบวนการของการออกแบบหรือสร้างสรรค์ไปพัฒนาหรือปรบัเปลี่ยน

แก้ไข  

  5. แนวการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า งานศิลปะและศิลปะประยุกต์ส่วนใหญ่นั้นจะมีคุณค่าอยู่ใน

ตัวผลงาน เช่น คุณค่าทางความงาม คุณค่าของการใช้สอย และคุณค่าทางจิตใจ แต่ทั้งนี้ผลงานแตล่ะ

ช้ินก็อาจมีความแตกต่างกันไป คุณค่าบางส่วนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยที่เน้นแนว
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การศึกษาเกี่ยวกบัคุณค่า โดยมีการวิเคราะห์ด้วยเหตุผล อิงหลักวิชา และเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม 

โดยเฉพาะการให้คุณค่าเกี่ยวกับความงามและคุณค่าทางจิตใจนั้นเป็นเรือ่งของอัตนัยโดยแท้  

  6. แนวการศึกษาเปรียบเทียบ เป็นการศึกษาที่เน้นวิธีการเปรียบเทียบ โดยเป็นการ

เปรียบเทียบระหว่างกัน หรอืศึกษาเปรียบเทียบในหลายสิง่ หลายประเภท ซึ่งการเปรียบเทียบ

สามารถใช้ได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณในการสนับสนุน แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในรายละเอียดต่างๆ ที่น ามาศึกษาเปรียบเทียบ  

  7. แนวความสัมพันธ์ระหว่างสาขา การวิจัยในแนวนี้หรืออาจเรียกว่า การวิจัยพหุวิทยาการ 

โดยการวิจัยเรื่องนั้นๆ อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สาขาวิชา หรือหลากหลายวิชาแม้ว่านักวิจัย

คนเดียวอาจไม่มีความรู้อย่างลกึซึง้ในสาขาวิชาอื่น แต่ก็สามารถท างานวิจัยร่วมกับนกัวิจัยสาขาอื่นได้ 

เช่น ประวัติศาสตร-์ศิลปะ, ศิลปะประยุกต-์วิทยาศาสตร,์ ศิลปะประยกุต-์บรหิารธุรกิจ, 

สถาปัตยกรรมศาสตร-์ศิลปะประยุกต์ หรือทางด้านศิลปะและวรรณกรรม เป็นต้น  

  8. แนวศึกษาวิวัฒนาการ งานศิลปะและศิลปะประยุกต์โดยทั่วไปนั้นมักมีวิวัฒนาการที่

ยาวนาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลาย การพัฒนาและการเสื่อมทรุด 

นับเป็นเรือ่งที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า ซึ่งแนวการศึกษาวิวัฒนาการนี้อาจสัมพันธ์กับแนวการศึกษา

อิทธิพลทางศิลปะแนวประวัติศาสตร์และประเด็นอื่นๆ ทั้งนีเ้นื่องจากวิวัฒนาการนั้นต้องใช้ระยะเวลา

ที่ยาวนาน  

  9. แนวศึกษาเอกลักษณ์ งานศิลปะและงานศิลปะประยุกตท์ี่ดีนั้นย่อมมีความโดดเด่นมีความ

ชัดจนและเป็นเอกลกัษณ์ แต่การที่จะเห็นเอกลักษณ์ได้น้ัน อาจต้องใช้ระยะเวลา ใช้กลุม่ ใช้จ านวน 

ใช้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกบังานศิลปะและศิลปะประยุกต์ เหล่านั้นเพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการ

วิเคราะห์ ประเมินทางคุณค่า ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเชิงปริมาณด้วย  

  10. แนวการศึกษาเกีย่วกับประวัติและผลงาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ

ศิลปิน นักออกแบบ หรือช่างที่น่าสนใจ และมีความส าคัญ มผีลงานอย่างมากมายโดยท างานทางด้าน

ศิลปะ ออกแบบและสร้างงานหัตถกรรมเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนาน หรอืผลงานนั้นๆ มสี่วนต่อ

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและการออกแบบอยา่งกว้างขวาง  

  11. แนวการสร้างสรรค์ทางศลิปะและศิลปะประยุกต์ โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ

ประโยชน์ทางใจ สะท้อนความรูส้ึกนกึคิด หรือเรื่องราวต่างๆ ในสังคมที่ศิลปินต้องการแสดงออกด้วย

ผลงานทางด้านจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานประณีตศิลป์ งานสร้างสรรค์อื่นๆ หรือการที่
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นักออกแบบท าการออกแบบผลงานตามจินตนาการผสมผสานกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุง่หมายของ

งานนั้น ซึ่งอาจเป็นทางด้านการใช้สอย 

  แนวทางการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงแนวทางอย่างกว้างๆ ในการทีจ่ะศึกษาวิจัยทาง

ศิลปะและศิลปะประยุกต์ ซึง่ในการก าหนดแนวเรื่องทีจ่ะศึกษาวิจัยน้ันผู้วิจัยควรมีวัตถุประสงค์ที่

ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และมาพจิารณาประกอบกบัแนวทางทีจ่ะท าการศึกษา

วิจัย อย่างไรก็ตามในแนวทางดงักล่าวนั้นอาจเป็นการผสมผสานในหลายแนวทาง เพื่อที่จะค้นหา

ค าตอบ พิสูจน์ข้อสมมติฐาน หรอืน ามาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้ในขณะเดียวกัน  

  วิธีการวิจัยทางศิลปะและศลิปะประยุกต์   

    การวิจัยทางศิลปะสามารถเลือกใช้วิธีการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมีการ

ผสมผสานกันในหลายวิธีการ โดยเลือกใช้ใหเ้หมาะสมกับแนวเรื่อง ทีส่ าคัญคือการรวบรวมข้อมลู 

สามารถใช้วิธีการรวบรวมข้อมลูในด้านเอกสาร ทั้งข้อมลูตัวเลข การศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้อื่น และข้อมลูในภาคสนาม ซึง่อาจเป็นในรูปแบบของผลงานศิลปะและ

การออกแบบในลักษณะต่างๆ ทัง้วัตถุสิ่งของ สถานที่ หรือข้อมูลการสอบถามการสัมภาษณ์ การ

สังเกตและการทดลองในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

  1. การวิจัยจากเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมลูเอกสาร คือ เอกสารช้ันต้น และเอกสารช้ัน

รอง ซึง่เอกสารในที่นี้น่าจะหมายถึงข้อมูลที่ได้มีการเขียนเรยีบเรียงข้ึนเท่านั้น เอกสารช้ันต้นของงาน

ออกแบบนัน้อาจได้แก่ รายงานประจ าปี หนังสือนิทรรศการผลงานศิลปะ เป็นต้น ส่วนเอกสารช้ันรอง 

ได้แก่ หนังสือที่ได้มีการเรียบเรียง และกล่าวอ้างอิงถึงเอกสารช้ันต้น  

  2. การวิจัยภาคสนาม เป็นการวิจัยโดยใช้ข้อมลูภาคสนามซึง่ข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ผลงาน

ศิลปะและศิลปะประยุกต์ในรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งการเกบ็ข้อมูลภาคสนามนีก้็ด้วยการสมัภาษณ์ สังเกต 

การออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิจัยภาคสนามนีจ้ะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับเรื่องราว ตัวผลงาน 

และวัตถุประสงค์  

  3. การวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากการศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการของเอกสารที่เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ เชิงคุณลักษณะแล้ว การวิจัยทางศลิปะนี้ยงัสามารถเลือกใช้วิธีการเชิงปริมาณเข้ามามสี่วนใน

การสนบัสนุนข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวเลข สถิติ จ านวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมลู

ตัวเลขเชิงปริมาณนี้กม็ีที่มาจากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามเช่นกัน แต่ทั้งนี้การวิจัยทางศิลปะควรจะ
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ใช้ข้อมูลหรือการวิจัยเชิงปรมิาณเป็นเพียงส่วนสนบัสนุนเท่านั้น  

  4. การวิจัยโดยการทดลอง เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการทดลองในส่วนที่เกี่ยวกับงาน

ศิลปะหรืองานศิลปะประยุกต์ อาจเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการทีเ่หมาะสม การทดลองเกี่ยวกบั

การออกแบบสื่อสารภายในช่วงเวลาทีก่ าหนด หรือการทดลองเกี่ยวกบัปฏิกริิยาของผู้คนต่อการรับรู้

งานศิลปะ ในบริเวณ หรือสถานทีท่ี่ควบคุม โดยมีการเกบ็ข้อมูลจากการทดลองนั้นๆ แล้วน ามาศึกษา

วิเคราะหเ์พื่อให้ได้ค าตอบ ได้ข้อเท็จจรงิ ได้หลักการ หรือไดท้ฤษฎีใหม่ๆ ตลอดจนได้ผลงานทาง

ศิลปะหรือประดิษฐกรรมทีเ่กิดข้ึนจากการทดลองเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสม  

  5. การวิจัยแบบสร้างสรรค์ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

และศิลปะประยุกต์ เพือ่คุณค่าและประโยชน์ทางใจหรือการใช้สอย ทั้งนี้ได้มีการกล่าวว่า การ

สร้างสรรค์ทางศิลปะจะมีลกัษณะที่เป็นการวิจัยหรือไม่ หรือการที่นักวิชาการบางส่วนอาจไม่ยอมรบั

ว่างานสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นงานวิจัย แต่งานศิลปะนั้นอาจเทียบเคียงได้กับการสร้างประดิษฐกรรม

ทางวิทยาศาสตรห์รือเทคโนโลยี โดยที่นกัวิชาการได้กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะนั้น

บางส่วนอาจเป็นสิง่ที่พรรณนาได้ เช่น การรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูกอ่นน ามา

สร้างสรรค์ ซึ่งผูส้ร้างงานสามารถทีจ่ะสื่อความคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมี

ระบบ และใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ได้ในเชิงเอกสาร ก็นับเป็นงานวิจัยในอีกลกัษณะหนึง่ หรือถ่ายทอด

ความคิดด้วยระบบและวิธีการอื่นๆ ทีเ่หมาะสมอาจไม่ได้อยูใ่นรูปของเอกสาร 

  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการสง่เสรมิให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีกระบวนการ โดยเสน้การสร้างสรรค์ผลงานในทางศิลปะเป็น

หลัก ซึง่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนในศาสตร์นีโ้ดยตรง เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้

เลือกปฏิบัตงิานในสิ่งที่ตนสนใจ มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองเทคนิคทีห่ลากหลายในแขนงที่

เกี่ยวข้องกบัลักษณะของงานทีท่ า ตลอดจนการประดิษฐห์รอืสร้างสรรค์ผลงานออกมาจนแล้วเสรจ็

สมบรูณ์  

2. ปริญญานิพนธ ์  

2.1 นิยามของปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าวิจัย   

  ปริญญานิพนธ์เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบระเบียบในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

ที่ผู้ศึกษามีความสนใจโดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการวิจยั ถือว่าเป็นการท าวิจัยในระดับปรญิญาตรี  
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ซึ่งการท าปริญญานิพนธ์นั้นยังมีการเรียกด้วยช่ืออื่นๆอีก คือ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์ เป็น

ต้น การท างานค้นคว้าในรูปแบบนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายและให้ค าจ ากัดความไปใน

ทิศทางเดียวกันดงันี้   

 Reardon (2006) ได้ให้ค าจ ากัดความของการท าปรญิญานิพนธ์ไว้ว่า เป็นการศึกษาค้นคว้า

เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ หรือข้อเท็จจรงิในประเด็นหนึ่งๆอย่างลึกซึ้ง   

 I.C.B.Dear (1989) ได้ให้ค าจ ากัดความของการท าปริญญานิพนธ์ไว้ในหนังสือ Oxford 

English: A Guide to the Language (1989) ไว้ว่าเป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การอธิบายข้อความรู้ เพื่อแก้ไขประเด็นปญัหา หรือเพือ่ค้นหาสาเหตุ   

  จากคู่มือการท ารายงาน ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ (2539) ได้ให้ค าจ ากัดความของการท าภาคนิพนธ์ ไว้ว่า  เป็นเอกสารทางวิชาการที่

เรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและลึกซึง้ เพื่อฝึกให้รูจ้ักใช้

ความคิดอย่างมีเหตผุล รวมทั้งฝึกความสามารถในการใช้ภาษาในการรวบรวมเรียบเรียงความรู้อย่างมี

ระบบ ซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษาได้รบัความรู้ ความคิด และมีความสามารถยิง่กว่าที่จะได้รับจากต าราเลม่

เดียวหรือจากผู้สอนคนเดียว การท าภาคนิพนธ์เป็นเอกสารทางวิชาการที่ครอบคลมุสมัพันธ์กับเนื้อหา

ทั้งหมดของวิชาที่เรียนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกบัปญัหาส าคัญด้านใดด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้เรียน หรือ

อาจจะเป็นเรือ่งราวที่มิได้ศึกษาพิจารณากันอย่างละเอียดลกึซึ้งในช้ันเรียนในวิชาน้ันๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้

ศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิชาการต่างๆ และแสดงความคิดทั้งของตนเองและของผู้รูท้ี่ได้

ศึกษาค้นคว้ามาอย่างชัดเจน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ    

  ประคอง กรรณสูต (2522) ได้ให้ค าจ ากัดความของการท าปริญญานิพนธ์ไว้ว่า เป็น

กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อเทจ็จริงโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์

ปัญหาอย่างมรีะบบ ยึดหลักการสรุปที่ใช้ข้อเท็จจริงและตรรกวิทยาเป็นแนวทางแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างความคิดทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องมากทีสุ่ด   

  วรรณี แกมเกตุ (2551) ได้ให้ค าจ ากัดความของการวิจัยไว้ว่า เป็นกระบวนการในการ

แสวงหาความรู้ความจรงิของปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งไดร้ับการยอมรับว่า

เป็นวิธีการทีม่ีระบบ มเีหตผุล และมีความน่าเช่ือถือ   

  พระมหาสนอง ปจัโจปการี (2555) ได้ให้ค าจ ากัดความของการท าภาคนิพนธ์ไว้ว่า เป็นการ

ค้นคว้าตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและเป็นการรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง
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อย่างลึกซึ้งมากกว่ารายงานทางวิชาการ ซึง่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง

โดยเฉพาะ เพื่อเสริมความรู้ในสาขาวิชาน้ัน    

  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้ง การวิจัย ภาคนิพนธ์ สารนพินธ์ ก็ล้วนแต่มีความหมายใน

ทิศทางเดียวกันสามารถสรปุโดยรวมได้ว่า ปริญญานิพนธ์ เปน็กระบวนการศึกษาค้นคว้าในประเด็นใด

ประเด็นหนึง่อย่างลึกซึง้ โดยมีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบระเบียบ และใช้หลักการเช่นเดียวกบัการ

ท าวิจัย   
 

2.2 การวิจัยทางศิลปะ   

  Frayling (1993) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยทางศลิปะเอาไว้ว่า การวิจัยผ่านศิลปะจัดเป็น

ความพยายามบันทึก เพื่อสือ่สารผลจากการสร้างสรรค์งานศิลปะและสะท้อนกระบวนการท างานทุก

ข้ันตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรูท้ี่สามารถน ามาเผยแพร่ใหเ้ข้าใจได้ ย่อมจะเป็น

ประโยชน์ต่อการขยายระเบียบและประเพณีด้านการวิจัยทางศิลปะ  

  Frayling (1993)  อ้างถึงใน  อภิชาติ พลประเสริฐ  (2554) อธิบายเกี่ยวกับค าว่า วิจัย ตรง

กับค าในภาษาอังกฤษว่า Research ซึ่งเขาได้ให้ความหมายของ research ไว้ 2 ลักษณะ คือ 

research ที่สะกดด้วย r ตัวพิมพ์เล็ก และทีส่ะกดด้วย R ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเกี่ยวกับ research ที่

สะกดด้วย r พิมพเ์ล็กมีความหมายในลักษณะของการค้นหาสิ่งทีป่รากฏมีอยู่แล้วตามหลกัเหตุผล ซึ่ง 

Fraying ให้ทัศนะว่าแตกต่างจากธรรมชาติของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่บ่อยครั้งจะเป็นการ

แสดงออกโดยตรงจาก สญัชาตญาณ โดยไม่ใช้เหตุผล ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของ Picasso ที่เคยให้

สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี ค.ศ.1923 ว่า จิตรกรเป็น ผูส้ร้าง (maker) ไม่ใช่ผู้ค้นหาหรือผู้วิจัย (researcher) 

ในความคิดของ Picasso การค้นคว้าไม่มีความหมายส าหรับ จิตรกรรม แต่การค้นพบต่างหากทีม่ีค่า

กว่า อย่างไรก็ตามตัวอย่างการใช้ค าว่า Research ที่สะกดด้วย R พิมพ์ใหญ่ในพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ดังที ่Frayling อ้างถึง มักจะถูกใช้ในความหมายที่

สามารถจัดให้งานสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการวิจัยได้ ซึ่ง Frayling ได้ยกตัวอย่างไว้หลายกรณีที่แสดงให้

เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะ ตั้งแต่ยุค Renaissance เป็นต้น

มา เช่น ในกรณีของ Leonardo da Vinci ศิลปินยุค Renaissance, George Stubbs และ John 

Constable ศิลปินชาวอังกฤษทีม่ีช่ือเสียงในยุคครสิตวรรษที่ 18-19 ตามล าดับที่ได้กระตุ้นให้ศิลปิน
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ศึกษาระบบ กล้ามเนื้อ คน สัตว์ และปรากฏการณ์ในธรรมชาติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจถ่องแท้

ก่อนน ามาสร้างสรรค์ 

  ชาญณรงค์ พรรุง่โรจน์ (2548) ได้กล่าวถึงการแบ่งงานวิจัยทางด้านศิลปะเอาไว้ว่า  การวิจัย

ทางด้านศิลปะนั้นสามารถแบง่ได้ตามลักษณะธรรมชาติของวิชา ดังนี้    

  การวิจัยเชิงทักษะ (Studio Research)  เป็นการศึกษาโดยการทดลองสร้างสรรค์ศิลปกรรม  

 การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ด้าน

หลักการทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่างๆ     

  การวิจัยทางการศึกษาศิลปะ(Art Education Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลกัสูตร

การเรียนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผลทางศิลปะ    

  การจัดระเบียบวิธีการวิจัยทางศลิปะโดยแบ่งกลุม่วิชาศิลปะตามธรรมชาติการเรียนรู้ที่

ใกล้เคียงกัน ได้แก่ กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ (Art Theory) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (Art Education) กลุม่

วิชาการสร้างสรรค์ (Creative Work)  โดยในกลุ่มวิชาศิลปศึกษาประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบั

กระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลกัสูตร การวัดและประเมินผล ตลอดจนการวิจัย

ผลงานศิลปกรรม เป็นต้น ระเบียบวิธีการวิจัยของกลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์นั้นสามารถใช้วิธีการวิจัยเชิง

ประวัติศาสตร์ เชิงบรรยาย และเชิงทดลองทางด้านสังคมศาสตร์มาใช้เพื่อการศึกษาได้ 

  สรปุได้ว่า กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปศึกษา และกลุม่วิชาการสร้างสรรค์ล้วนเป็นกลุ่ม

วิชาทางด้านศิลปะทัง้สิ้น แต่ในธรรมชาติของแต่ละวิชาน้ันมคีวามแตกต่างของการเรียนรู้จงึ

จ าเป็นต้องแบง่กลุ่มเพื่อใหส้ามารถจัดระบบระเบียบการวิจยัที่เหมาะสมกบัธรรมชาติได้ง่ายข้ึน    

 สามารถสรปุเกี่ยวกับการท าวิจัยทางศิลปะได้ว่า จากการแบง่ประเภทของการวิจัยทางศิลปะ

ตามธรรมชาติของวิชา การวิจัยทางศิลปศึกษาจะจัดอยู่ในกลุ่มของ การวิจัยทางการศึกษาศิลปะ  

(Art Education Research) โดยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกบัหลักสูตร การเรียนการสอน วิธีการวัดและ

การประเมินผลทางศิลปะ ทั้งนี้ทัง้นั้นการท าปริญญานิพนธ์โดยทั่วไป และการท าปรญิญานิพนธ์

ทางด้านศิลปศึกษาน้ันโดยหลักการพื้นฐานน้ันมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจมีความแตกต่างกันในเรื่อง

ของข้ันตอนกระบวนการซึ่งต้องมีการปรับให้เอื้ออ านวยต่อธรรมชาติของศิลปะ แต่ยังคงความมี

หลักการเหตผุลอย่างวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการท าวิจัย เพื่อใหผ้ลงานวิจัยทางศิลปศึกษาที่

ส าเร็จออกมาแล้วนั้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและผู้อื่นทีส่นใจสามารถท าความเข้าใจได้

ชัดเจน   
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2.3 ลักษณะการท าปริญญานิพนธ์ในระดบัปริญญาตร ี  

  การท าปริญญานิพนธ์ในระดบัปริญญาตรีนั้นเป็นการศึกษาค้นคว้าในประเด็นทีส่นใจ โดย

อาศัยกระบวนวิจัยเป็นพื้นฐานในการท างาน วรรณี แกมเกต ุ(2551) ได้อธิบายเกี่ยวกับ

กระบวนการวิจัยไว้ว่า ในการท าวิจัยมีกระบวนการด าเนินงานตามข้ันตอนหลกัของวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์และได้มกีารน ามาขยายให้เป็นข้ันตอนที่ละเอียดที่มีความต่อเนื่องกันเพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติ ข้ันตอนของการท าวิจัยที่ได้ปรับขยายแล้ว มีดังนี ้ 

  1. การก าหนดและนิยามปญัหาวิจัย การก าหนดปัญหาวิจยัเป็นจุดเริม่ต้นทีส่ าคัญมากใน

การวิจัยของนกัวิจัย ว่าจะสามารถด าเนินการใหเ้ป็นผลส าเรจ็ได้หรือไม่ ในการก าหนดปัญหาวิจัยน้ี 

นักวิจัยจะต้องศึกษาท าความรูจ้ักกบัปรากฏการณ์ทีมุ่่งศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อใหส้ามารถก าหนดปัญหา

วิจัยได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจะต้องนิยามปญัหาวิจัยให้ชัดเจน สามารถปฏิบัตกิารวิจัยเพื่อหา

ค าตอบส าหรับปัญหาวิจัยที่ตัง้ไว้  

  2. การพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย เมื่อไดก้ าหนดปญัหาวิจัย นิยามปัญหา

วิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัยชัดเจนแล้ว สิ่งที่นักวิจัยจะต้องด าเนินการต่อไปก็คือ การพัฒนากรอบ

แนวคิด และสมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยก็คือ แผนภาพทางความคิดของนักวิจัยใน

การหาค าตอบ ส าหรับปัญหาวิจัยที่ตัง้ข้ึน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่มุง่ศึกษา และอาจรวมไปถึงการ

ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้วย ส่วนการตั้งสมมติฐานเป็นข้ันตอนการคาดคะเนค าตอบ

ของปัญหาวิจัยไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยเหตผุลซึ่งอาจจะได้มาจากความรู้ จากประสบการณ์ หรอืจาก

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษามา 

  3. การออกแบบการวิจัย เมื่อพฒันากรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัยแล้ว ข้ันตอน

ต่อมาก็คือการออกแบบการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อค้นพบทีด่ีมีคุณภาพ ส าหรับการตอบปญัหาวิจัย 

การออกแบบการวิจัยน้ีจะต้องพิจารณาอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ 1) การออกแบบเครื่องมือในการวัด

ค่าตัวแปร และการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 2) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และ  

3) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมลู ในข้ันตอนน้ี นักวิจัยจะต้องเขียนรายละเอียดของแบบแผนการ

วิจัย และพิจารณาข้ันตอนการด าเนินการนั้นอย่างรัดกุม เพือ่ให้แต่ละข้ันตอนเกิดความผิดพลาดหรือ

เกิดความคลาดเคลื่อนในการด าเนินการน้อยทีสุ่ด  

  4. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย ข้ันตอนน้ีนักวิจัยจะตอ้งก าหนดและเลือกใช้เครื่องมอืให้

เหมาะสมกับงานวิจัย โดยค านึงถึงรปูแบบของการวิจัยและข้อมูลที่ตอ้งการศึกษา ด าเนินการสร้าง
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และทดลองใช้(Try Out) ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้ได้เครื่องมือทีม่ี

ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมลูจริงต่อไป นักวิจัยพึงตระหนักอยู่เสมอว่า การที่จะท าให้ได้

ผลการวิจัยที่น่าเช่ือถือนั้น ส่วนหนึง่มาจากคุณภาพของข้อมลู หากนักวิจัยใช้เครื่องมือที่ขาดคุณภาพ

หรือมีเครือ่งมอืทีแต่วิธีการใช้เครื่องมือไม่ถูกตอ้ง ก็จะท าใหข้้อมูลที่ได้เป็นข้อมลูที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้น

นักวิจัยจึงตอ้งเอาใจใส่และพิถีพิถันกบัการเลือกใช้และการพฒันาเครื่องมือด้วย  

  5. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยจะต้องออกแบบก าหนดประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างในปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเหมาะสม รอบคอบ โดยนักวิจัยจะตอ้งก าหนดวิธีเลือกกลุม่

ตัวอย่าง ตลอดจนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของมวลประชากรที่

ศึกษาน้ัน  

  6. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นข้ันตอนของการน าเครื่องมือทีผ่่านการ

พัฒนาจนมีคุณภาพดีแล้วไปใช้กับกลุม่ตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเทคนิคและวิธีการใช้นั้นก็ขึ้นอยู่

กับประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่สร้างขึ้น  

 7. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็ถึงข้ันตอนการวิเคราะห์ 

นักวิจัยจะต้องน าข้อมลูทีร่วบรวมได้มาจัดประเภทข้อมูลให้งา่ยและสะดวกต่อการวิเคราะห์ และ

พิจารณาเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและธรรมชาติของข้อมลู 

8. การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมลู นักวิจัยจะต้องอ่าน

ค่าสถิติ จับประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ แปลความหมายและสรุปผลเพื่อตอบปญัหาตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย รวมทั้งการพจิารณาตรวจสอบว่าผลวิจัยที่ได้เปน็ไปตามสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร 

9. การเขยีนรายงานการวิจัย ในข้ันตอนน้ีนักวิจัยจะต้องเขียนรายงานการวิจัย เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ให้ครบถ้วน ตามแนวการเขียนรายงานวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทุก

ข้ันตอนที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งการอภิปรายผลการวิจัยด้วย โดยพยายามเขียนด้วยภาษาที่ถูกต้อง 

รัดกุม และอ่านเข้าใจง่าย  

 พระมหาสนอง ปจัโจปการี (2555) ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะและกระบวนการท าปริญญา

นิพนธ์ ดังนี้   

  1. มีขอบเขตเนื้อหาการวิเคราะห์ครอบคลมุเนื้อหาที่เรียนทัง้หมด หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ

เรื่องใดเรือ่งหนึ่ง   

  2. ต้องมีการแสดงความคิดเห็น หรอืมีการวิพากษ์ องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาได้
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สมเหตุสมผล ชัดเจนและมีความเหมาะสม  

  3. เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่ได้จากการศึกษาในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งจากแหลง่ข้อมลูต่างๆ 

เพื่อแสดงออกถึงการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาใช้สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

  การท ารายงานทางวิชาการ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เป็นการสง่เสริมใหผู้้เรียนใน

ระดับอุดมศึกษาพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

  1. ฝึกใหผู้้เรียนได้รู้จกัการค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถจัดระเบียบ

ความรู้ทั้งมวลและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  2. เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ สาระความรู้ในสาขาวิชาและรายวิชาต่างๆ 

ที่ได้เล่าเรียนมา รวมทั้งความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทั้งหมดของตนเองมาบรูณาการในการศึกษา

ค้นคว้า เพื่อจัดท าเป็นภาคนิพนธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ทีส่นใจและมีประโยชน์  

  3. ฝึกใหผู้้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ รู้จกัการคิด การใช้เหตผุล 

การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูหลักฐานต่างๆ จากการค้นคว้าอย่างกว้างขวาง

และลกึซึ้ง   

  4. การฝึกให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียบเรียง และน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่าง

ถูกต้องและชัดเจน          

  จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่า การท าปรญิญานิพนธ์นั้นเป็นกระบวนการฝึกใหผู้้เรียนได้ใช้

หลักการทฤษฎีและข้อความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาตลอดระยะเวลาการศึกษาบูรณาการในการศึกษา

ค้นคว้าและท าปรญิญานิพนธ์ในประเด็นใดประเด็นหนึง่ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐานในการ

ท างาน และด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบนีเ้องจะสง่เสรมิใหผู้้เรียนรูจ้ักคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ได้อย่างลกึซึ้ง   
 

2.4 สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยท่ีจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรศิลปศึกษา 

  ในปัจจบุันมสีถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรศิลปศึกษา โดยในแต่ละแห่งนั้นมี

ลักษณะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จุดเน้น แตกต่างกันออกไป ดังนี้   

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลกัสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายคือผลิตครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

ทางศิลปศึกษา เพื่อสร้างพัฒนาการทีส่มบูรณ์ให้แกเ่ด็กในวัยต่างๆ รวมทัง้มุ่งส่งเสริมและพฒันาความ
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มีสุนทรียภาพในบุคคล โดยผลิตผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและการสร้างสรรค์

ศิลปะ การน าจินตนาการและการสร้างสรรค์ไปสู่งานศิลปะและการออกแบบ รวมทัง้ผกูโยงไปสู่การ

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ข้ันสูงทางศิลปศึกษา เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาสุนทรียภาพและคุณภาพชีวิตที่

ดีแก่สังคมต่อไป (ปุณณรัตน์ พิชญไพบลูย,์ 2556)  

  จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ว่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา

ศิลปศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายคือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ด้วยกระบวนการวิจัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านศิลปะ เพื่อใช้กระบวนการวิจัยในการ

พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีคุณลักษณะการท างานของนักวิชาการ (ฐานข้อมลู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2557; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานข้อมูลคณะศึกษาศาสตร,์ 2557; 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์, 2555)  

  จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสรุปได้ว่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดแูลของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา

ศิลปศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายในภาพรวมของคณะคือ ผลิตบณัฑิตทางการศึกษาที่ประกอบด้วยจริยา 

ปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแกส่ังคม (ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557)  

  จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ สามารถสรุปได้ว่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา

ศิลปศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายในภาพรวมของคณะคือ ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาช้ันน าใน

ระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบรบิทสังคมพหุวัฒนธรรม   

(ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2557; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฐานข้อมลูคณะ

ศึกษาศาสตร,์ 2557) 

  จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถสรุปได้ว่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรศึกษาภายใต้การดูแลของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ โดยมจีุดมุง่หมายในภาพรวมของคณะคือ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การ

ค้นคว้าวิจัย การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม การบริการวิชาการ (ฐานข้อมลูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฐานข้อมลูคณะศิลปกรรมศาสตร์, 2557)  

 



 

 

43 

  จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยบรูพา สามารถสรปุได้ว่ามหาวิทยาลัยบรูพา 

เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีจุดมุง่หมายในภาพรวมของคณะ

คือ การผลิตบัณฑิต และพฒันาก าลังคนทางด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง (ฐานข้อมลูมหาวิทยาลัยบูรพา, 2557; มหาวิทยาลัยบรูพา ฐานข้อมูลคณะศึกษาศาสตร์, 

2557) 

  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันที่เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาใน

ประเทศไทย โดยในแต่ละสถาบันนั้นตั้งจุดมุง่หมายในการผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปศึกษาแตกต่างกัน

ออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ความรู้ความเช่ียวชาญและมีทักษะทางด้านการสอนศิลปะ ซึ่งมีคุณลกัษณะเป็นผู้น าทางวิชาการ ผู้น า

ทางปญัญา การวิจัย และบริการสงัคม 
 

2.5 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธท์างศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย 

  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทีเ่ปิดหลกัสูตรการสอนศิลปศึกษา ในระดับปริญญาบัณฑิต 

มีทั้งหมด 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบรูพา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรของแตล่ะสถาบันพบว่า มี 3 สถาบันที่มกีารจัดการเรียนการสอนวิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งในแต่ละสถาบันมีลักษณะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

แตกต่างกันออกไป จากการส ารวจและศึกษาข้อมูลจากสถาบันทั้งหมดสามารถสรปุได้ ดังนี้  

   สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มรีายวิชาที่ส่งเสริมการท าปรญิญานิพนธ์ในช้ันปีที่ 4 โดยแบ่งการเรียนเป็น

สองเทอมด้วยกัน คือ  

     วิชาการศึกษารายบุคคล (ภาคการศึกษาต้น) จัดอยู่กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 

1 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ช่ัวโมง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 ช่ัวโมง   

     วิชาการศึกษาศลิปะภายใต้การนิเทศ (ภาคการศึกษาปลาย) จัดอยู่กลุม่

วิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง และศึกษาค้นคว้าด้วย
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ตนเอง 4 ช่ัวโมง  

    โดยในภาคการศึกษาต้นจะมีการก าหนดหัวข้อใหญเ่พื่อให้นสิิตนักศึกษาทุกคนได้

คิดค้นประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งประเด็นเหล่าน้ันต้องอยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่ที่ได้ก าหนดเอาไว้ จากนั้น

นิสิตนักศึกษารวบรวมข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัประเด็นศึกษาส่งให้กับอาจารยผ์ูส้อน เพื่อมอบหมายให้

อาจารย์ทีป่รึกษาดูแลการท าปริญญานิพนธ์ของนสิิตนักศึกษาแต่ละคนตามประเด็นที่อาจารย์แต่ละ

ท่านเช่ียวชาญ โดยในภาคการศึกษาต้นจะเน้นการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั

ประเด็นศึกษาและวางแผนการท างานระยะยาว ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาจะเริม่ท างานใน

ส่วนของการปฏิบัตสิร้างสรรค์มากขึ้นและด าเนินการท างานตามแผนที่ได้วางเอาไว้ มีการปรกึษากับ

อาจารย์ทีป่รึกษาตลอดระยะเวลาการท างาน มีการตั้งคณะกรรมการสอบเพือ่ให้นสิิตนักศึกษาได้

น าเสนอและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการ ผลงานที่ได้หลังจากเรียนในวิชาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษาคือรูปเลม่เชิงวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดนิทรรศการเพือ่

น าเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ 

   สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มรีายวิชาที่

ส่งเสริมการท าปริญญานิพนธ์ในช้ันปีที่ 4 โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 วิชา ได้แก่ 

    วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา (ช้ันปทีี่ 3 ภาคการศึกษาปลาย) จัดอยู่ในกลุม่

วิชาเอกบังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต 

    วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 (ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น) จัดอยู่

กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 2 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง และศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ช่ัวโมง  

      วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 (ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย) จัดอยู่

กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง และศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 4 ช่ัวโมง  

   ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนน้ันในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ 3 

วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา จะก าหนดให้นสิิตนักศึกษาคิดค้นหาประเด็นที่ตนสนใจจะศึกษา และ

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้วน าเสนอต่ออาจารยผ์ูส้อน ก่อนจะมีการมอบหมาย

ให้กับอาจารยท์ี่ปรึกษาเพือ่ดูแลนสิิตนักศึกษาแต่ละคนตามประเด็นที่อาจารย์แตล่ะท่านเช่ียวชาญ มี

การจัดต้ังกรรมการสอบเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้น าเสนอและรายงานความคืบหน้าของการท างาน ใน
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ภาคการศึก ในภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่ 4 วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 เน้นหนักในเรือ่งของ

กระบวนการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์ท างาน

จนแล้วเสรจ็ ในภาคการศึกษาปลายช้ันปทีี่ 4 วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 นิสิตนักศึกษาจะได้ต่อ

ยอดจากประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานในภาคการศึกษาต้น โดยการน าเอาประสบการณ์ที่ได้ผ่าน

การท างานเหล่าน้ันมาเรียบเรียงออกมาเป็นข้ันตอนกระบวนการที่ชัดเจนในรปูแบบของเล่มปรญิญา

นิพนธ์ ตลอดจนสร้างแผนการเรียนรู้ในหัวข้อที่ตนศึกษา ผลงานที่ได้หลังจากเรียนวิชาปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษาคือรูปเลม่เชิงวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดนิทรรศการเพื่อน าเสนอ

ผลงานอย่างเป็นทางการ 

  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายวิชาที่ส่งเสริม

การท าปริญญานิพนธ์ในช้ันปีที่ 4  ได้แก่   

    วิชาการศึกษาศลิปะภายใต้การนิเทศ (ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาต้น) โดย

ก าหนดให้มกีารจัดการเรียนการสอนในเทอมปลาย จัดอยู่กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต แบ่ง

ได้เป็นบรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมง  การท าปรญิญา

นิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเน้นการท างานในลักษณะของงานศิลปกรรม โดยที่นสิิตนักศึกจะ

ก าหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง มกีารมอบหมายอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ดูแล

กระบวนการท างานตามความเหมาะสม มีการจัดต้ังคณะกรรมการสอบเพื่อให้นสิิตนักศึกษาได้

น าเสนอและรายงานความคืบหน้า ผลงานที่ได้หลังจากเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาคือ

ผลงานศิลปกรรม และมีการส่งเอกสารเกี่ยวกบัแนวความคิดและแรงบันดาลใจประกอบ และมีการส่ง

รูปเล่มปรญิญานิพนธ์ทางวิชาการ 

  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน

หลักสูตรเก่า(4 ปี)เคยมรีายวิชาที่สง่เสริมการท าปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แต่วิชาน้ีได้ถูกถอด

ออกไปหลังการปรบัหลักสูตรครัง้ถัดมา ในหลักสูตรปจัจบุันปี 2556 (5 ปี) ได้มีการน าวิชาน้ีกลบัมาอีก

ครั้งโดยใช้ช่ือวิชา ศิลปศึกษานิพนธ์ จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุม่วิชาเอกบงัคับ 

ก าหนดให้นสิิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช้ันปทีี่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (ซึ่งนสิิตนักศึกษารุ่นแรก

ของหลักสูตรปจัจบุันยังศึกษาอยู่ในช้ันปทีี่ต่ ากว่าปีที่ 4 จึงยงัไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาน้ี)  
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   สาขาวิชาการสอนศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา ไม่พบรายวิชาที่

ส่งเสริมการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แต่ปรากฏรายวิชาที่ส่งเสรมิการท าวิจัยในหมวดวิชาชีพ

ครูบังคับ ได้แก่ วิชาการวิจัยทางการศึกษา และวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  

   สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่พบรายวิชาที่

ส่งเสริมการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แต่ปรากฏรายวิชาที่ส่งเสรมิการท าวิจัยในหมวดวิชาชีพ

ครูบังคับ ได้แก่ วิชาการวิจัยทางการศึกษา วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาสถิติเบื้องต้นทาง

การศึกษา ซึ่งในหลักสูตรปัจจุบันน้ันได้มกีารก าหนดรายวิชาที่ส่งเสริมการท าปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาลงไปในหลักสูตรแล้ว ก าหนดใหล้งทะเบียนเรียนในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย แต่ยังไม่

มีการจัดการเรียนการสอนในปจัจบุันเนื่องจากนิสิตนักศกึษารุ่นแรกของหลักสูตรยงัศึกษาอยู่ในช้ันปีที่

ต่ ากว่าปีที่ 4  

  จากข้อมลูของสถาบันอุดมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการมีการสง่เสรมิให้มกีารจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นการท าปรญิญานิพนธ์ในปกีารศึกษาสุดทา้ยของการเรียนการสอน คือช้ันปีที่ 4 ซึ่ง

ในแต่ละสถาบันจะจัดหลักสูตรการสอนตามความเหมาะสม บางสถาบันแบ่งให้มีการจัดการเรียนการ

สอนทัง้เทอมต้นและเทอมปลาย บางสถาบันจัดให้มกีารเรียนการสอนในเทอมสุดท้ายของการเรียน 

นอกจากนี้ในการก าหนดหน่วยกิตยังมีความแตกต่างกันเล็กน้อย   
 

2.6 องค์ประกอบของการท าปริญญานิพนธ์    

  พระมหาสนอง ปจัโจปการี (2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการท ารปูเล่มภาคนิพนธ์เอาไว้

ดังนี้ ภายในรูปเล่มของการท าภาคนิพนธ์นั้นประกอบด้วยสว่นส าคัญ 3 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ ส่วนน า 

ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง ซึง่ในส่วนเนื้อหาจะประกอบด้วยบทต่างๆ 5 บทด้วยกัน ในแต่ละบทจะ

น าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ ปญัหาทีจ่ะท าการศึกษาน้ันมอียู่

มากมายและหลายแหล่งทีม่า ผู้เรียนควรเลือกท าในเรื่องที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถท าได้จน

ประสบผลส าเรจ็ตามความสามารถ ดังนั้น การเลือกปัญหาในการศึกษาแต่ละครั้ง อาจใช้เกณฑ์ในการ

เลือกข้อปัญหาที่ศึกษา ดังนี้   

  1. ปัญหาที่คนสนใจมากทีสุ่ด โดยเป็นความสนใจในเรื่องต่อไปนี้   

   1.1 เป็นความอยากรู้ในเชิงวิชาการ    

  1.2 เป็นความต้องการของผู้ศึกษาที่จะเสาะแสวงหาค าตอบเรื่องนั้นๆ  
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  1.3 เป็นความสนใจที่ไม่ได้มาจากแรงจูงใจภายนอกกระตุ้นให้เกิด   

 2. เป็นปัญหาทีม่ีคุณค่า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนในเรื่องตอ่ไปนี้   

   2.1 การก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่   

  2.2 การน าไปใช้    

 3. ความสามารถของผู้ศึกษา โดยที่ผู้ศึกษาจะต้องค านึงเสมอในเรื่องต่อไปนี้   

  3.1 ความรู้ความสามารถทีจ่ะแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกบั

การศึกษาน้ันๆ ได้   

  3.2 ผู้ศึกษาสามารถให้เวลาในการท าการศึกษาเรื่องนั้นๆ ได้มากพอ  

  3.3 งบประมาณ ผู้ศึกษาจะตอ้งมงีบประมาณที่จะท าการศึกษาอย่างเหมาะสมกับ

ก าลังของตน  

  3.4 ความสามารถในการแกป้ัญหาในเรือ่งของข้อมูลที่ได้มานั้นอย่างเที่ยงตรงและมี

ประสิทธิภาพ  

 4. สภาพแวดล้อมทีจ่ะเอือ้อ านวยต่อการศึกษา ต้องพิจารณาในเรื่องตอ่ไปนี้   

  4.1 มีแหล่งวิชาการที่สามารถติดต่อ ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกในการหาความรู้ใน

ปัญหาที่จะศึกษา  

  4.2 มีอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมูล   

  4.3 ได้รับความร่วมมือจากผูท้ี่เกีย่วข้องกับการศึกษาครัง้นี้   

 5. เป็นปัญหาทีส่ามารถหาข้อยุติได้หรือเป็นที่ยอมรบักันทั่วไป ทั้งนี้กเ็พราะว่าปัญหาบางเรื่อง

เป็นที่ถกเถียงกันและยังหาข้อสรปุไม่ได้ก็ไม่ควรน ามาเป็นหัวข้อในการศึกษา   

 6. เป็นปัญหาทีท่ันสมัย การเลือกปัญหาที่ก าลังถกเถียงกันอยู่ในปัจจบุัน จะท าใหผ้ล

การศึกษาในเรือ่งนั้นน่าสนใจมากกว่าที่จะเลือกปัญหาที่ผ่านมานานแล้วและผลการศึกษากส็ามารถ

น าไปประยกุต์ใช้ทันต่อเหตุการณ์ด้วย    

 สรปุได้ว่าเกณฑ์ในการเลอืกหัวข้อปัญหาที่จะศึกษาน้ันจ าเปน็จะต้องค านึงถึงปจัจัยส าคัญที่

เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นไปได้ทีจ่ะสามารถท าการศึกษาได้อย่างส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี และเกิด

ประโยชน์มากทีสุ่ด   

   นอกจากนี้ ชาญณรงค์ พรรุง่โรจน์ (2548) ได้อธิบายถึงขอบเขตการวิจัยในกลุ่มศลิปศึกษาว่า

ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบักระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและ
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ประเมินผล ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม และยงัได้อธิยายถึงการท าศิลปนิพนธ์เอาไว้ว่า  

วงการศึกษาทางศลิปะของประเทศไทยยังขาดนักวิเคราะห์วิจารณ์หรือนักวิชาการศิลปะที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญที่จะท าหน้าที่รวบรวมและสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ความรู้อัน

ทรงคุณค่าต้องสูญหายไปพร้อมกบัศิลปิน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้

อีกทั้งเพื่อพฒันาศิลปินปจัจบุันโดยใช้ความรู้เหล่าน้ันเป็นพืน้ฐานในการสร้างสรรค์ผลงานให้ก้าวหน้า 

ดังนั้นรายงานผลการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทัง้เอกสาร แถบเสียงหรือวีดิทัศน์จงึเป็นสิง่ทีส่ าคัญไม่

ยิ่งหย่อนไปกว่าผลงานสร้างสรรค์เหล่าน้ัน และเพื่อความสะดวกความชัดเจนต่อการรายงานจึงได้

ก าหนดรปูแบบเพื่อให้มปีระสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบส าคัญๆ ดังนี ้ 

  ความบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง แรงกระตุ้นหรอืแรงผลักดันที่เกิดข้ึนในใจ ท าให้เกิด

ความคิดหรือการกระท าเพือ่สร้างสรรค์ โดยเกิดจากการกระตุ้นภายนอกหรือภายในตัวศิลปิน ซึง่สิง่

ที่มากระตุ้นนั้นอาจเป็นได้ทัง้นามธรรมและรปูธรรม   

  แนวความคิด (Concept) แนวความคิดหรือความคิดรวบยอดหมายถึง แนวความคิด ความ

เข้าใจ หรอืความหมายทีบุ่คคลก าหนดข้ึนเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง อันเกิดจากการสรุปรวบรวมและ

เช่ือมโยงประสบการณ์ ข้อมลูที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เข้าด้วยกัน   

  กระบวนการสร้างสรรค์ (Process) การสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการใช้สมองระดับ

สูงสุดของมนุษย์ ด้วยการสร้างให้เกิดสิง่ใหม่ๆ  ข้ึน อันมีลักษณะเป็นต้นฉบบั มีความริเริ่มอันไม่ซ้ ากบั

สิ่งทีเ่คยมีอยูเ่ดิม ส าหรบักระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะมลี าดับข้ันนับแตจุ่ดเริ่มต้น พัฒนา และ

สิ้นสุดเป็นกระบวนการทีส่อดคลอ้งต่อเนื่องกัน ดังนี้   

  1. ความบันดาลใจจุดประกายและก่อตัวเป็นรูปความคิด(Idea)   

  2. การรวมตัวและพฒันาของรูปความคิดหลายๆ แบบจนกระทั่งเกิดเป็นจุดมุง่หมายหรือ

แนวความคิด 

  3. การแสดงออกซึง่แนวความคิดน้ันผ่านโครงสร้าง หรอื เสน้ สี รูปทรง หรือสัญลักษณ์ ซึ่ง

สัญลักษณ์นั้นๆ จะต้องสอดคล้องและรับใช้จุดหมายของแนวคิดได้   

  4. การหยั่งรู้ภายในของศิลปินประกอบกบัสญัลักษณ์ทีเ่ลือกเป็นสื่อก่อรูปเป็นจินตนาการ

ภาพข้ึน   

  5. ศิลปินจะหาวัสดุและวิธีการทีเ่หมาะสมแปลจินตนาการภาพภายในออกมาเป็นรปูธรรม ซึ่ง

จะท าใหจ้ินตภาพคลี่คลายและพฒันาข้ึนจากเค้ารปูต่างๆ สูค่วามชัดเจน จนบรรลุถึงความสมบรูณ์ข้ัน
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สุดท้ายคืองานสร้างสรรค์ทางศิลปะ   

  6. จินตนาการ (Imagination) การสร้างภาพข้ึนในจิตใจ จินตนาการก็เป็นกระบวนการก่อรูป

ข้ึนในจิตใจโดยแรงขับจากจิตใจ ซึง่รปูลกัษณ์ที่สร้างจากจินตนาการนั้นอาจเหมือน แตกต่างหรือ

พิสดารไปจากสิ่งที่เคยเห็นหรือมอียู่ตามธรรมชาติก็เป็นได้ แหลง่ที่มาของจินตนาการอาจเกิดจากการ

กระตุ้นของประสบการณ์ภายนอกหรอืจากการกระตุ้นของอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สะสมอยู่

ภายใน    

  7. จินตภาพ (Image) จินตภาพเป็นผลิตผลจากจินตนาการ คือภาพที่เกิดจากอ านาจของ

จิตใจ เป็นภาพที่ไม่ชัดเจน จบัต้องไม่ได้ จนกว่าศิลปินจะไดถ่้ายทอดเป็นจินตภาพโดยผ่านภาพร่าง

หรือผลงานศิลปะรปูลักษณ์ต่างๆ กัน และพฒันาไปเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะทีส่มบรูณ์   

  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท าปริญญานิพนธ์โดยภาพรวมและการท าศิลปนิพนธ์ทาง

สายศิลปะนั้นมีทัง้ส่วนที่คล้ายและส่วนที่ต่างกันอยู่ กล่าวคือ ปริญญานิพนธ์โดยทั่วไปจะเน้น

การศึกษาข้อมลูในประเด็นหนึ่งๆ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือน าเสนอข้อความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นนั้นๆ แต่การท าศิลปนิพนธ์นั้นจะเป็นการอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างเป็น

ระบบ ส่วนที่คล้ายกันคือทั้งสองเป็นการอธิบายข้อมูลโดยใช้พื้นฐานของการท าวิจัย มีขั้นตอนอย่าง

เป็นระบบ มีที่มาและการอ้างองิ มีประเด็นหรอืแนวคิดหลัก มีการอธิบายข้ันตอนที่น าแนวคิดไปสูก่าร

สร้างสรรค์ผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อความรู้แก่ผูท้ี่สนใจ 

3. ลักษณะของผู้เรยีนในระดบัอุดมศึกษา 

  ในปัจจบุันมหีลายสถาบันที่ใช้เรียกผู้เรียนในมหาวิทยาลัยว่า นิสิต บ้าง นักศึกษา บ้าง 

สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ค าว่า นิสิต อย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนสถาบันที่

ใช้ค าว่า นักศึกษา อย่างเช่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยมหิดล (พระมหาสนอง ปัจโจปการ,ี 2555)  

   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับวัยของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเอาไว้ว่า การ

อุดมศึกษาเป็นการศึกษาทีจ่ัดให้กบัคนที่ก าลังจะเป็นผู้ใหญ่และหรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราจึงอาจจะกล่าว

อย่างกว้างๆ ได้ว่า การศึกษาในระดับปรญิญาตรีนั้นจัดข้ึนส าหรับคนที่พรอ้มจะเป็นผู้ใหญ่ และเมื่อจบ

การศึกษาควรจะเป็นผู้ใหญ่ได้ ในขณะที่การศึกษาในระดบัปริญญาโทและเอกนั้นเป็นการศึกษา
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ส าหรับผู้ใหญ่โดยแท้จริง    

  คนเป็นผู้ใหญ่โดยทั่วไปจะเริม่เมือ่อายุประมาณ 20 ปีข้ึนไป ซึ่งเป็นอายุที่อยูร่ะหว่างในช่วง

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แต่ช่วงอายุของผูเ้รียนในระดับอดุมศึกษา โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา

ที่เป็นทางการนั้นมีช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป เพราะผู้ทีจ่บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น

จะมีอายุในช่วงนี้ ในบางปีอาจมีเปอรเ์ซ็นต์แตกต่างกันไปบ้าง และจะมีช่วงเวลาอยู่ใน

สถาบันอุดมศึกษาประมาณ 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจึงจะมีอายุประมาณ 22 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ใหญ่

พอสมควรแล้ว พิจารณาดูจากสถิตผิู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในแตล่ะปจีะพบว่า

ค่อนข้างมาก   

  เมื่อวัยของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มตั้งแต่อายุ 17 ปีเป็นต้นไปจนถึงอายุ 21 ข้ึนไป

เช่นน้ี การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจงึเป็นการศึกษาช่วงส าคัญ เพราะช่วงของการศึกษาคลมุตั้งแต่

การเริ่มต้นการเป็นผู้ใหญ่ และช่วงของการพัฒนาการเป็นผู้ใหญ่จนถึงความเป็นผู้ใหญ่เตม็ที่ การศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งทีจ่ะสร้างและพฒันาคนให้เป็นคนที่สมบรูณ์ของสังคม

ต่อไป   

 พบสรุปได้ว่าผูท้ี่เรียนในระดบัอุดมศึกษาน้ันเรียกว่า นิสิต หรือ นักศึกษา โดยผู้ทีเ่รียนใน

ระดับอุดมศึกษาน้ีอยู่ในวัยของผูท้ี่ก าลงัจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว เป็นการเข้าศึกษาต่อ

เนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

  Malcolm Knowles (1984) อ้างถึงใน ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2548) ได้อธิบายถึงวิธีการ

สอนผู้ใหญ่ไว้ว่า ผู้สอนจ าเป็นต้องสอนโดยให้เหตุผลของการศึกษาแก่ผู้เรียนก่อนเป็นสิ่งแรก เพื่อจะให้

ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของสิง่ที่ตนก าลังศึกษาอยู่ การศึกษาส าหรับผู้เรียนในวัยน้ีควรมุ่งเน้นให้เกิด

ประสบการณ์ตรงกับผูเ้รียน ใหผู้้เรียนได้สัมผสัและลงมือกระท าด้วยตนเองเพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงกัน

ระหว่างทฤษฎีที่ผู้เรียนได้เรียนรูสู้่การน าไปประยุกต์ใช้จริง    

  Canfield (1992) ได้น าเสนอลักษณะของผู้เรียน 9 ลักษณะ ดังนี้   

  1. กลุ่มสงัคม (Social) ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ชอบการปฏิบัติงานทีต่้องท าเพยีงคนเดียว มักจะสร้าง

กลุ่มขึ้นมาเองตามความชอบเพือ่ให้มโีอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กบัผูเ้รียนด้วยกันหรือกับครผููส้อน 

ชอบการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มเล็กๆ และการท างานเป็นทมี   
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  2. กลุ่มอสิระ (Independent) ผู้เรียนกลุม่นี้ชอบการท างานตามล าพังโดยใช้จุดมุ่งหมายของ

ตนเอง ต้องการให้ครูใช้เทคนิคการสอนแบบใหเ้ลอืกเรียนดว้ยตนเองและชอบการเรียนที่ต้องอาศัย

การควบคุมตนเอง   

  3. กลุ่มประยุกต์ (Applied) ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบท ากจิกรรมทีต่้องลงมือปฏิบัติเอง ชอบให้มี

การสอนแบบฝึกปฏิบัติ ชอบการศึกษานอกสถานที่ และการท างานในห้องทดลอง   

  4. กลุ่มความคิดรวบยอด (Conceptual) ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบท างานที่ต้องใช้การรวบรวม

ความคิด ชอบการอ่าน ไม่ชอบให้มีการสอนแบบลงมือปฏิบตัิจริงหรอืแบบเข้าสงัคม    

  5. กลุ่มกลาง (Neutral preference) ผู้เรียนกลุ่มนีเ้ป็นพวกที่ไม่ให้ความส าคัญกับ

องค์ประกอบที่จงูใจให้เรียนในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ พวกนี้มีความสามารถโดยทั่วๆ ไป ชอบการ

สอนที่ใช้เนื้อหาและวิธีการแบบกว้างๆ หลายอย่าง การท าให้ผูเ้รียนกลุ่มนีเ้กิดความเอาใจใสห่รอืเกิด

ความสนใจในบทเรียนจึงท าได้ค่อนข้างยาก   

  6. กลุ่มสงัคมและการประยุกต์ (Social applied) ผู้เรียนกลุม่นี้ชอบสร้างปฏิสัมพันธ์กบั

ผู้เรียนและผูส้อนในกิจกรรมที่ตอ้งลงมอืปฏิบัตจิรงิ ชอบการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ชอบการ

แก้ปัญหาเป็นกลุม่ ไม่ชอบกิจกรรมที่ต้องท าคนเดียว หรือการเรียนด้วยตนเองที่ต้องใช้การอ่านหรือ

การใช้ภาษา   

  7. กลุ่มสงัคมและความคิดรวบยอด (Social conceptual) ผู้เรียนกลุม่นี้ชอบการมี

ปฏิสัมพันธ์กบัผูเ้รียนด้วยกันหรือกับครู ชอบกิจกรรมที่ตอ้งมีการใช้ภาษาหรือการใช้ความคิดรวบยอด

ในการจัดระบบข้อมลู ชอบให้มกีารสอนแบบที่ใช้ความสมดลุระหว่างการบรรยายและการอภิปราย 

ไม่ชอบการท างานคนเดียวหรือการลงมือปฏิบัติจริง    

  8. กลุ่มอสิระและการประยุกต์ (Independent applied) ผูเ้รียนกลุ่มนี้ชอบท างานตาม

ล าพังตามจุดมุง่หมายของตนเอง ชอบเรียนในสิง่ทีส่ัมพันธ์กบัการลงมือปฏิบัตจิรงิ ชอบท างานใน

ห้องทดลองหรือการได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่มีการควบคุม ไม่ชอบการท างานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์

กับผูอ้ื่น ไม่ชอบการท างานที่ต้องมีการใช้ภาษาหรือความคิดรวบยอดในการจัดระบบข้อมลู   

  9. กลุ่มอสิระและความคิดรวบยอด (Independent conceptual) ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบท างาน

ตามล าพังตามจุดมุง่หมายของตนเอง ชอบใช้ความคิดรวบยอดในการจัดระบบข้อมลู ชอบใหม้ีการ

สอนแบบให้อสิระในการอ่าน การค้นคว้าวรรณกรรม การวิจารณ์ ไม่ชอบกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์

กับผูอ้ื่น และการลงมือปฏิบัติจริง   
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 จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่าสามารถแบง่กลุ่มนสิิตนักศึกษาออกตามลกัษณะของการเรียนรู้

และความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศกึษามีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป 

แม้ว่าจะผ่านการเรียนรูร้่วมกันแตส่ิ่งที่แสดงออกภายในตัวของนิสิตนักศกึษาก็ย่อมแตกต่างออกไป

ตามลักษณะความสนใจในการเรียนรู้ของแตล่ะคน เป็นหน้าที่ส าคัญของผูส้อนทีจ่ะสังเกตและ

วิเคราะห์พฤติกรรมในการเรียนของผูเ้รียนแตล่ะคนใหอ้อก เพื่อน ามาประกอบการออกแบบวิธีการ

จัดการเรียนการสอนใหม้ีความสอดคลอ้งและเอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนใหม้ากทีสุ่ด จึงจะท า

ให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะตามที่ได้ต้ังเป้าหมายเอาไว้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

งานวิจยัในประเทศ  

  พรพิศ เดชาวัฒน์ (2544) ได้ศึกษาการใช้และความต้องการสารนเิทศเพื่อการเขียนศิลปนพินธ์และ

การศึกษาพเิศษเฉพาะเรื่องของนกัศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ศึกษาสภาพการใช้ ความ

ต้องการ และปัญหาการใช้สารนิเทศในหอ้งสมุดคณะวิจิตรศิลป์ และแหลง่สารนิเทศอื่นๆ เพื่อการเขียนศิลป

นิพนธ์และการศึกษาพเิศษเฉพาะเรื่อง ตลอดถึงผลการใช้สารนิเทศต่อการเขียนศิลปนิพนธ์และการศึกษา

พิเศษเฉพาะเรื่อง และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัสรปุได้ดังนี้ สภาพการใช้หอ้งสมดุของ

นักศึกษากระบวนวิชาศิลปนิพนธ์และการศึกษาพเิศษเฉพาะเรือ่ง พบว่านกัศึกษาส่วนใหญเ่หน็ความส าคัญ

ในการเข้าใช้ห้องสมุดมากทีสุ่ด แต่มีความไม่แนน่อนในการเข้าใช้ ทั้งนี้นักศึกษาเข้าถึงสารนิเทศด้วย

วิธีการเลอืกหยบิหนงัสือ วารสาร เอกสาร จากช้ันด้วยตนเอง โดยใช้ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลปม์ากที่สดุด้วย

เหตุผลใกล้ตัว ติดตอ่สะดวก รวดเร็ว นักศึกษาเลือกใช้สารนเิทศที่ผลิตภายใน 1 ปีในระดับมาก โดยใช้

สาขาวิชาศิลปะทั่วไปด้านทัศนศิลปร์ะดบัปานกลาง รูปแบบสารนเิทศประเภทสื่อสิง่พิมพ์ที่นกัศึกษา

ต้องการใช้ระดับมากได้แก่ หนงัสือต าราเฉพาะสาขาวิชา หนงัสืออ้างองิเฉพาะสาขาวิชา วิจัย วิทยานิพนธ์ 

ศิลปะนิพนธ์ การศึกษาพเิศษเฉพาะเรือ่ง และวารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชา ส่วนความต้องการใช้

สารนเิทศประเภทโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเลก็ทรอนกิสใ์นระดบัปานกลางล าดบัแรกคือ ภาพ ปญัหา

เกี่ยวกบัการใช้สารนเิทศเพื่อการเขียนศิลปนิพนธ์และการศึกษาพิเศษเฉพาะเรือ่งที่นักศึกษาประสบใน

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลปร์ะดบัมาก ได้แก่ หนงัสอื วารสาร ที่ตอ้งการไม่มีในหอ้งสมดุ และวารสารยืมออก

นอกห้องสมุดไม่ได้ ส่วนปัญหาระดบัปานกลางคือไมส่ามารถยมืแฟม้ข้อมลูศิลปิน – ศิลปะ และจ านวน
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โสตทัศนปูกรณ์และอปุกรณ์ที่ใช้ประกอบในการใช้กบัสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ไมม่ี หรือมีแต่ไมเ่พียงพอเช่น 

คอมพิวเตอร์ เครือ่งดสูไลด์ และเครื่องรบัโทรทัศนพ์รอ้มเครือ่งเลน่วีดิทัศน์ ตลอดถึงจ านวนเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ทีใ่หบ้รกิาร OPAC มีน้อยไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ในสาขา

ศิลปะและสาขาทีเ่กี่ยวข้อง ปญัหาขนาดของหอ้งสมุดคับแคบ ปัญหาจากแหลง่สารนิเทศอื่นๆ 

นอกเหนือจากหอ้งสมุดคณะวิจติรศิลป์ระดบัมาก คือปญัหาร้านขายหนังสือศิลปะมีนอ้ย   

  อัจฉรา ด่านพิทักษ์ (2547) ได้ศึกษาการวิเคราะหเ์นื้อหาปรญิญานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์

และสาขานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปกีารศึกษา 2512 – 2545 ในด้านปกีารศึกษา

ที่จบ ขอบเขตเนื้อหาปรญิญานิพนธ์ ประเภทของการวิจัย หน่วยวิจัย วิธีการสุม่ตัวอย่าง เครื่องมอืที่ใช้ใน

การวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย พบว่า จ านวนปรญิญานิพนธ์ที่มากที่สุดในปกีารศึกษา 2533 จ านวน 26 

ช่ือเรือ่ง ปริญญานพินธ์ส่วนใหญ่มเีนื้อหาเกี่ยวกับทรพัยากรและแหลง่สารสนเทศ วิธีการวิจัยเปน็แบบวิจยั

เชิงส ารวจมากทีสุ่ด หน่วยวิจัยทีม่ีผู้ศึกษาสงูสุด ได้แก่ นสิิต/นกัศึกษา/บัณฑิต/มหาบัณฑิต กลุม่ตัวอย่าง 

ใช้วิธีการสุม่แบบหลากหลายข้ึนตอนมากทีสุ่ด เครือ่งมือการวิจยัที่ใช้มากทีสุ่ด คือ แบบสอบถาม เมือ่

เปรียบเทียบคุณลกัษณะของปรญิญานพินธ์สาขาบรรณารกัษศาสตร์และสารนเิทศศาสตรร์ะหว่างช่วงปี

การศึกษา 2512 – 2530 กับช่วงปกีารศึกษา 2531 – 2545 พบความเปลี่ยนแปลงของปริญญานพินธ์

ในช่วงปหีลงั ดงันี้ ในด้านขอบเขตเนือ้หาพบว่า เนือ้หาที่มผีู้วิจยัมากข้ึนได้แก่ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการประยุกต์ใช้ ประเภทการวิจัยทีม่ีจ านวนเพิ่มข้ึน คือ การพฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยวิจัยที่มผีู้

ศึกษาวิจัยเพิม่ข้ึนในปหีลัง คือ นิสิต/นักศึกษา/บัณฑิต/มหาบณัฑิต วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมากข้ึน 

ได้แก่ การสุม่แบบหลายข้ันตอน สถิตบิรรยายหรอืสถิติพรรณนาที่ผู้วิจยัใช้มากข้ึน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย/ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ส่วนสถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานทีม่ีผู้วิจัยใช้มากข้ึน ได้แก่ การ

ทดสอบค่า F-test และการทดสอบค่า Chi-square   

  ไชยยศ จันทราทิตย์ (2550) ได้ศึกษาการสร้างกระบวนการในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ คณะ

วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณค่าทางวิชาการ งานวิจัยน้ีเป็น

ความพยายามหาค าตอบในเรื่องการอธิบายความศิลปะเชิงวิชาการทั้งในระดับการขอต าแหนง่ทาง

วิชาการของอาจารย์และระดับการเขียนวิทยานิพนธ์ศิลปะของนักศึกษาปริญญาโท โดยเริ่มตั้งแต่

ประเด็นปญัหาเบื้องต้นของผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะในวงวิชาการกล่าวคือ กาสร้างสรรค์งานศิลปะถือ

เป็นงานวิจยัหรือไม่ ปัญหาในการเทียบเคียงงานศิลปะกบังานวิจัย จนถึงการสรปุในการเขียนถึงงาน
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ศิลปะเชิงวิชาการในรปูแบบที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ของศิลปินและการอธิบายความที่ใกลเ้คียง

ความเป็นจริงที่สุด อันจะประกอบด้วยองค์ประกอบส่วนหลกัสามประการดังนี้ 1.มูลเหตุแหง่การ

สร้างสรรค์ศิลปะ 2.ตัวผลงานศิลปะ และ 3.การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ จากการศึกษาพบว่าทีผ่่านมา

วงการศิลปะของไทยเราพัฒนามาอย่างไมส่มดุลระหว่างฝ่ายที่ท าผลงานสร้างสรรค์กบัฝ่ายทฤษฎี 

(ประวัติศาสตร์ศิลป,์ ทฤษฎีศิลป์ และศิลปวิจารณ์) คือ ฝ่ายวิชาการก้าวไม่ทันฝ่ายทีส่ร้างสรรค์ผลงาน 

จนผูส้ร้างสรรค์ผลงานต้องท าหน้าทีอ่ธิบายความศิลปะเชิงวิชาการเสียเอง ซึ่งสถานการณ์เช่นน้ียากที่

จะพบในประเทศทีพ่ัฒนาการศึกษาทางด้านทัศนศิลป์ไปอยา่งสมดลุทัง้ฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายทฤษฎี 

ดังนั้นขณะที่ต้องแก้ไขปญัหาความไมส่มดุลดงักล่าวซึ่งต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน จึงสมควรที่จะมี

การสนบัสนุนเอื้อให้ศิลปินไทยสามารถท างานวิชาการ ได้โดยไม่เป็นการฉุดรัง้ความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานจนเกินไป ก็ควรทีจ่ะใหก้ารเขียนเป็นส่วนประกอบเพื่ออธิบายผลงานสร้างสรรค์ ซึ่ง 

1.ไม่ควรก าหนดรปูแบบการเขียน ที่วางล าดับหัวข้อหรือประเด็นอธิบายผลงานไว้อย่างตายตัว ไม่

สอดคล้องกบัทิศทางการสร้างสรรค์ศิลปะซึ่งปจัจบุันมีความหลากหลายทางรูปแบบและวิธีการ(มทีั้ง

ความเหมือนและความแตกต่างจากระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร)์ 2.เปิดโอกาสให้

สามารถทีจ่ะแสดง “ศิลปะของการเขียน” และการเสนอ “การโน้มน้าว” เพื่อการน าไปสู่ความเข้าใจ

ในเชิงลึกทั้งส่วนรูปธรรมและนามธรรมตอ่ผลงาน ซึง่บางกรณีอาจต้องการ “ความเฉพาะ” ในการ

เขียนต่อผลงานศิลปะทีม่ีเฉพาะในตัวของศิลปะเอง(แตกต่างจากระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดย

สิ้นเชิง) 3.ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถวิเคราะห์ เรียบเรียง งานเขียนของตนเองได้โดยใช้วิจารณญาณ

อย่างเหมาะสมตามประสบการณ์ และคุณวุฒิในทางสร้างสรรค์ทัศนศิลปท์ี่มีอยู่ในตัวเอง(แตกต่างไป

จากนิยามของการวิจัย) โดยเฉพาะผู้ทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึง้ให้ความส าคัญในการ

ประเมินที่ตัวผลงานเป็นหลัก ส่วนเกณฑ์หรือวิธีการประเมินผลงานทัศนศิลป์ในมาตรฐานของงาน

วิชาการไทย ยังต้องสร้างมมุมองในเชิงบวกให้กบัศิลปินมากกว่าที่ผ่านมา โดยสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทาง

สาขาวิชาทัศนศิลป์ที่ได้รบัการยอมรบัอย่างแท้จริง มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินก็ถือเป็น

ประเด็นทีส่ าคัญในการวิจัยครั้งนี้ด้วย   

  มนชัย พิทยวราภรณ์ (2547) ได้ท าการศึกษาแบบเรียนศิลปะปฏิบัติ ของนิสิตระดับปรญิญา

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

แบบการเรียนศิลปะปฏิบัติของนิสิตปรญิญาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย และศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติจ าแนกตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ 

ระดับช้ันปี สายวิชาที่เข้ารับการศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน โดยเป็นการวิจัยแบบบรรยาย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบกึง่มีโครงสร้างชนิดตรวจสอบรายการ

เกี่ยวกับแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติ 4 แบบ คือ 1. แบบปฏิบัติเชิงกล 2. แบบปฏิบัติอย่างดั่งเดิม 3. 

แบบปฏิบัติด้วยปญัญา 4. แบบปฏิบัติตามสัญชาติญาณและอารมณ์ โดยครอบคลุมโครงสร้าง ดังนี้ 

บุคลิกภาพ ทัศนคติในการท างาน กระบวนการท างาน และผลงาน โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่

ประชากรที่เป็นนิสิตระดบัปริญญาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2546 จ านวนทั้งสิ้น 142 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบ

การเรียนศิลปะปฏิบัตโิดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

เปรียบเทียบแบบการเรียนจ าแนกตามภูมิหลังเกี่ยวกับเพศ สายวิชาที่รับเข้าท าการศึกษาด้วยการ

ทดสอบค่าที (t-test) ระดับช้ันปี และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทดสอบด้วยค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบว่า จากแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติทัง้ 4 แบบ นิสิตส่วนใหญม่ีลักษณะแบบการเรียน

ศิลปะปฏิบัติแบบเชิงกลมากที่สุด (   = 3.72 ) รองลงมา ไดแ้ก่ แบบเรียนปฏิบัติด้วยปญัญา  

(   = 3.67 ) และปฏิบัติตามสญัชาติญาณและอารมณ์ (   = 3.60 ) ตามล าดับ ส่วนแบบการเรียนที่

พบน้อยทีสุ่ด คือ แบบปฏิบัตอิย่างดั่งเดิม (   = 3.58 ) เมื่อเปรียบเทียบแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติ

จ าแนกตามภูมิหลังเกี่ยวกบั เพศ ระดับช้ันปี สายวิชาที่เข้ารบัท าการศึกษา และผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ไม่มีความสมัพันธ์ตามแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ ทีร่ะดับ .05    

  นิสิตา อยู่อ าไพ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ

สังเคราะหง์านวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพฒันา 

มีวัตถุประสงค์เพือ่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเดก็อนุบาล ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมข้อมลูในการ

พัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอน ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ

สังเคราะหง์านวิจัยทีส่่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนบุาล และระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนที่พฒันาข้ึน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เด็ก

ช้ันอนุบาลปทีี่ 2 มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี จ านวน 72 คน จาก 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบ
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ความคิดสร้างสรรค์ ทีซีท-ีดีพี (TCT-DP: Test for creative thinking – drawing production) 

ของ Jellen และ Urban วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า 

(Repeated measures ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (MANOVA) 

ผลการวิจัยสรปุได้ว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาข้ึนประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

ข้ันส ารวจความเป็นไปได้ ข้ันการแก้ปญัหา ข้ันแบ่งปันประสบการณ์ และข้ันการจัดนิทรรศการ 2. 

เด็กอนุบาลกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน มีพฒันาการของความคิด

สร้างสรรค์ในระยะที่ 2 สูงกว่าระยะที่ 1 และระยะที ่3 สูงกว่าระยะที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และมีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กอนุบาลกลุม่ควบคุมโดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติทีร่ะดบั .05  3. ผลการทดสอบประสทิธิภาพของรปูแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒันาข้ึน

ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.16/76.04 และมีค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่พฒันาข้ึนเท่ากบั 2.963    

  ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง (2554) ได้ท าการศึกษาการน าเสนอรปูแบบหลกัสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปจัจบุัน ปัญหาและแนวโน้มของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์สาขาวิทยาศาสตรก์ารกีฬาทั้งใน

และต่างประเทศ พัฒนารูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ และเสนอแนะแนวทางการประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการวิจัยสรปุได้ว่า 1. สภาพปัจจบุันปญัหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขา

วิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า ความเหมาะสมของหลักสูตร อาจารยผ์ู้สอน การจัดกจิกรรมการสอน 

การวัดผล ประเมินผลการสอน สภาพแวดล้อม และคุณลักษณะของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก รายวิชาที่

มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการท างานมากทีสุ่ดได้แก่ วิชาสรีรวิทยาออกก าลังกาย วิชากายวิภาค

ศาสตร์ วิชาจิตวิทยาการกีฬา แต่ในภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัตงิานของบัณฑิตอยู่ใน

ระดับปานกลาง บัณฑิตมีความรูท้างวิชาการน้อย มปีัญหาเรือ่งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีปญัหาการบรหิารจัดการหลกัสูตร ผูส้อน บัณฑิตที่จบ และการคัดเลอืกผูเ้รียน 

แนวโน้มหลกัสูตรพบว่า ช่ือสาขาควรเป็นวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและกีฬา ควรเน้นทักษะการ
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คิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

การกีฬา และสามารถซ่อมบ ารุงได้ การฝึกนกักีฬาเป็นเลิศ 2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่ามี 

3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย 2) ด้านจิตพิสัย 3) ด้านทักษะพิสัย  3. รูปแบบหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

เพื่อใหเ้ป็นรูปแบบในการพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นบัณฑิตที่พงึประสงค์ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ โครงสร้างหลกัสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ เงื่อนไข

การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล กลยุทธ์การสอน และทรพัยากรการเรียนการสอน 4. แนวทางการ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประกอบด้วย ด้านผู้สอน ได้แก่ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ สุ่มสัมภาษณ์ และด้านผู้เรียน ได้แก่  

ใช้การสังเกต และสัมภาษณ์ ใช้วิธีการประเมินผลทีห่ลากหลาย ใช้สมุดบันทึกการเรียน   

  ปุณณรัตน์ พิชญไพบลูย์ (2548)  ได้ศึกษาเกีย่วกบั กระบวนการสร้างงานภาคนพินธ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบเช่ือมตรง ส าหรับวิชาศิลปนยิมในระดบัอุดมศึกษา โดยมจีุดประสงค์เพือ่  

1. นิยามงานภาคนิพนธ์อเิล็กทรอนกิสส์ าหรบัวิชาศิลปนิยม 2. การเลือกและศึกษาซอฟต์แวร์น าเสนอ  

3. การด าเนินการสร้างผลงาน  4. การติดตามผลการท างาน และ 5. การประเมินผลงานภาคนพินธ์

อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเปน็นิสิตทีล่งทะเบยีนวิชาศิลปะนิยม 2709106  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 163 คน เครือ่งมอืที่ใช้ประกอบด้วย 1. เครือ่งมือภาค

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครอืข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบห้องเรยีนเสมือนจริง 

Blackboard และคอมพิวเตอร์ทีผู่เ้รียนใช้ติดต่อกบัระบบหอ้งเรียนเสมือนจรงิ รวมทัง้ใช้สร้างผลงานภาค

นิพนธ์ฯ 2. เครือ่งมือภาคเอกสารมี  1) เกณฑ์คัดเลอืกซอฟต์แวร์สร้างงานภาคนิพนธ์ฯ 2) เกณฑ์

ประเมินผลงานภาคนพินธ์ฯ และ 3) แบบสอบถามความคิดเหน็ภายหลงัการท าภาคนิพนธ์ฯ ผลการวิจัย

พบว่า การน างานภาคนิพนธ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบเช่ือมตรง มาใช้กับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาช่วยให้

ผู้เรียนได้ค้นคว้าแหล่งข้อมลูทีเ่ช่ือมตรงเข้ากบัแหล่งข้อมูลศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และเว็บไซต์

ทางศิลปะได้โดยตรงและกว้างขวาง ผลงานซึ่งอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ยังง่ายต่อการน าไปพัฒนาตอ่ใน

การน าเสนอแบบอิเล็กทรอนกิส์ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มรายการอ้างองิ การท างานยังกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการฝึกทกัษะวางแผนงานเปน็ล าดับขั้นและน าไปประยกุต์ใช้ได้ในอนาคต 

การวิจารณ์ผลงานแต่ละข้ันในห้องเรียนเสมือนจริงท าให้ผูเ้รยีนเรียนรู้ข้อปรบัปรงุในระหว่างการท างาน
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ภาคนิพนธ์ฯ ทัง้จากผลงานของตนเองและผลงานของผูอ้ื่นผา่นกระดานสนทนา ส่วนปัญหาที่ผูเ้รยีน

ประสบระหว่างการท างานคือ การจดัการกบัภาพ การส่งไฟลจ์ากภายนอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย และขนาดไฟล์ที่คอ่นข้างใหญ่ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้คือ สถาบันการศึกษาควรให้

ความส าคัญอันดบัแรกต่องบประมาณพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูส้อนควรพจิารณาความรู้ทกัษะ

คอมพิวเตอร์ของผูเ้รียน ประกอบการมอบหมายงานอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างผลงานภาคนิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์มโีอกาสทีผู่้เรียนจะลอกผลงานจากแหลง่อเิล็กทรอนกิสอ์ื่น จงึควรน ากระบวนการทาง

อิเล็กทรอนิกสม์าใช้ร่วมประเมิน และผูส้อนควรส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนค้นคว้าข้อมลูด้วยการลงพืน้ที่ศึกษา

ประกอบการท างานภาคนิพนธ์ฯ และสถาบนัอุดมศึกษาควรบรรจุวิชาทกัษะการสืบค้นสารสนเทศไว้ใน

หลกัสูตรเพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีักษะการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ไดร้วดเร็วและแม่นย า  

  อารียา คลังช านาญ (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การน าเสนอรูปแบบการประเมินผล

ศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนเิทศศิลป์ ระดับปรญิญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1.ศึกษาสภาพและ

ปัญหาของการประเมินผลศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบนเิทศศิลป์ ในด้านกระบวนการและเกณฑ์การ

ประเมิน และ 2.เพื่อน าเสนอรูปแบบการประเมินผลศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบนเิทศศิลป์ ระดบั

ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการประเมินผลศิลปะนิพนธ์ ในด้านกระบวนการจะใช้

คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินโดยมทีั้งแบบมีอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมในคณะกรรมการ และแบบไม่มี

อาจารย์ทีป่รึกษาร่วมในคณะกรรมการ การให้คะแนนเป็นแบบให้คะแนนสะสม คะแนนรวบยอด หรือ

ใช้มติส่วนรวม ส่วนเกณฑก์ารประเมินใช้เกณฑก์ารพจิารณาตัดสินจากตัวผลงาน ซึง่ก าหนดเกณฑก์าร

ประเมินเป็นรายการอย่างละเอียดและอย่างที่ก าหนดเพียงบางรายการ นอกจากนั้นยงัใช้เกณฑ์การ

พิจารณาตัดสินจากภาพรวมทั้งหมด ซึง่ครอบคลุมทั้งวิธีการท างาน ลักษณะการท างาน และตัวผลงาน 

ส่วนปัญหาของการประเมินผล เมือ่พิจารณาโดยรวมพบว่า ด้านกระบวนการประเมินมีวิธีการให้

คะแนนและตัดสินที่ยงัไม่เหมาะสม และมีปญัหาความล าเอยีงของผูป้ระเมินที่เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา 

ด้านเกณฑ์การประเมินมีปญัหาว่า เกณฑท์ี่ใช้อยู่ยังไม่มีความชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ 2.รูปแบบ

การประเมินผลศิลปะนิพนธ์ที่น าเสนอ ประกอบด้วย กระบวนการและเกณฑก์ารประเมิน ในส่วนของ

กระบวนการประเมินมีข้ันตอนการประเมิน 5 ข้ันตอนคือ 1) ประเมินหัวข้อโครงการศิลปนพินธ์  

2) ประเมินการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลู 3) ประเมินแบบร่างและการปรับปรงุพฒันา  

4) ประเมินลกัษณะการท างาน 5) ประเมินผลงาน ผูป้ระเมนิเป็นแบบมีอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมใน
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คณะกรรมการประเมินผล ส าหรับเกณฑ์การประเมินผลใช้แบบประเมินภาพรวม ซึง่ก าหนดรายการ

การประเมินอย่างละเอียดครบทุกด้าน โดยใช้คะแนนสะสมและมตสิ่วนรวมเป็นเครื่องตัดสิน  

  สมาพร คล้ายวิเชียร (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ กรณีศึกษา 

“การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต” พบว่า การท าวิจัยกับการสร้างสรรค์

ศิลปะในมมุมองของคนส่วนใหญ่มกัคิดว่าศาสตร์ทั้งสองนี้มีธรรมชาติที่ต่างกันอย่างมาก ซึ่งจากความ

แตกต่างกันของทัง้สองศาสตร์นี้ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาในต่างประเทศและในประเทศไทยมี

การถกประเด็นการวิจัยกับการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างกว้างขวาง สาระส าคัญของการถกเถียงกัน คือ 

ความเป็นวิชาการของการปฏิบัติและทฤษฎีทางทัศนศิลป์ รวมทั้งความเข้าใจเรื่องการวิจัยในการ

ปฏิบัติการทางศิลปะ ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1) การปฏิบัติการสร้างสรรค์ถือ

ว่าเป็นการวิจัยในตัวเองอยู่แล้ว 2) การสร้างสรรค์มีลกัษณะที่สามารถเทียบเคียงกับงานวิจัยได้ และ 

3) การปฏิบัติการทางศิลปะไม่มีทางทีจ่ะเป็นการวิจัยได้ ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่า การปฏิบัติการสร้างสรรค์

ศิลปะถือว่าเป็นการวิจัยในตัวอยู่แล้ว จึงได้น ามาใช้ในการวิจยัเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ เรื่อง จิตรกรรม

สื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยพยายามบันทกึกระบวนการสร้างสรรค์ทุกข้ันตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ

สื่อสารผลจากการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งพบว่า การปฏิบัตกิารสร้างสรรค์ศิลปะมอีงค์ประกอบ

เช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยทกุประการ เพียงแตผู่้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมิได้บันทึกข้ันตอน และ

กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและระเบียบวิธีวิจัยเท่านั้น นั่นคือ 1) การตั้งค าถามในสิ่งที่

สนใจอยากหาค าตอบ 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต 3) การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลูทางด้าน

เนื้อหาและรปูทรง เพือ่น ามาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 4) การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ

การวิจัย ซึ่งในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ ผู้วิจัยคิดว่าสามารถเทียบเคียงได้กบัการท าแบบร่างเพื่อ

น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเนื้อหาและรูปแบบว่าสามารถสื่อสารทางความงามและความหมายได้

ตรงกบัแนวคิด และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และ 5) น าแบบร่างทีเ่ลือกแล้วมาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานศิลปะ จากนั้นยังตอ้งวิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวบรวมขอ้ค้นพบทั้งข้อเด่นและข้อด้อยของ

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะและตัวผลงานศิลปะเพื่อน าไปใช้พัฒนา ปรังปรงุใหเ้กิดความสมบูรณ์

ที่สุดตามความคิดจินตนาการ  
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งานวิจัยต่างประเทศ   

  Caputo (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปริญญานิพนธ์และการมสี่วนร่วมของนักศึกษาที่

ไม่ได้อยู่ประจ าในมหาวิทยาลัย: การส ารวจเรื่องราวของนักศึกษาหญิงระดับปรญิญาตรีจ านวนห้าคน 

การศึกษาในครั้งนีมุ้่งไปทีก่ารส ารวจประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาหญิงห้าคนซึง่เป็นประชากร

นักศึกษาช้ันต้นที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแบบไปกลับระหว่างสถานศึกษา

และบ้านหรือที่พัก นอกจากนี้ยังเป็นการส ารวจว่า ประสบการณ์ความทุ่มเทในการสร้างสรรค์ปรญิญา

นิพนธ์ที่ถูกก าหนดโครงสร้างเอาไว้แล้วนั้นมผีลในด้านวิชาการและการมสี่วนร่วมในสังคมของพวกเธอ

อย่างไร กรณีศึกษาทีม่ีคุณภาพพร้อมด้วยเรื่องราวและการวิเคราะหท์ี่อิงทฤษฎีถูกเลือกใหเ้ป็นหัวข้อ

ในการวิจัยและส ารวจทีเ่หมาะสมในครั้งนี้ และยงัเป็นการช้ีน าไปสู่กระบวนการตั้งค าถามในการวิจัย

อีกด้วย หลังจากนั้นได้มีการสมัภาษณ์และรวบรวมรายงานเอกสารเพื่อน ามาซึ่งการวิเคราะห์และเพื่อ

การหาสาระส าคัญในการศึกษาวิจัย ความส าคัญในการสืบค้นที่พักอาศัยของเหล่านักศึกษา ความส าคัญของ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเหล่านั้นกบัคณะที่ศึกษาและผู้คนทีเ่กี่ยวข้อง และการให้เหตผุลของการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัแบบไปกลบัระหว่างสถานศึกษาและที่พกัผ่านกระบวนการพัฒนาด้านวิชาการว่าเป็นการค้นพบ

ที่ส าคัญตามที่ปรากฏ ซึ่งรวมไปถึงนัยยะส าคัญและข้อแนะน าเกี่ยวกับระดับแผนการและสถาบัน 

เช่นเดียวกับข้อช้ีแนะเพือ่การวิจัยในอนาคตอีกด้วย  

  Magee (2014) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางที่คณะในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่น

รวมเอาการท าปรญิญานิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท างาน กรณีศึกษาน้ีเป็นการตรวจสอบว่า 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่นมีการจัดการกบัปริญญานิพนธ์

ให้เข้ามามสี่วนร่วมอย่างไรและท าไม ซึ่งในขณะเดียวกันทางคณะเองต่างกป็ระสบความส าเรจ็ในด้าน

ความเป็นนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญแล้ว และจากการทีท่ าให้ความสนใจในปรญิญานิพนธ์มเีพิ่มมาก

ข้ึนซึ่งเปรียบเสมือนนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว กรณีศึกษาส่วนใหญจ่ึง

มุ่งเน้นไปยงันักศึกษาซึง่เปรียบเสมือนผู้ได้รบัประโยชน์ในข้ันแรก มีกรณีศึกษาเพียงไม่กีง่านเท่านั้นที่

เลือกพิจารณาประสบการณ์ของคณะที่ท าให้การเรียนรู้การท าวิจัยของนักศึกษาสะดวกสบายข้ึน 

กรณีศึกษาน้ีน าไปสู่ค าถามว่า 1.ท าไมคณะจึงได้น าเอาปริญญานิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการท างาน 

2.ทางคณะมีการจัดการวิถีการด าเนินชีวิตซึง่เดิมทีมีความเปน็นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญอยู่แล้วใหเ้ข้า

มามีส่วนร่วมในการวางแผนและการสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์อย่างไร และ 3.จากมุมมองของคณะที่
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ได้น าเอาปรญิญานิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่แล้ว สภาพแวดลอ้มของสถาบันก่อให้เกิดอุปสรรคหรือช่วย

ส่งเสริมความเพียรพยายามในการท าปรญิญานิพนธ์ภายในคณะอย่างไร จากการศึกษาจาก 4 สถาบัน 

โดยแต่ละสถาบันมีการสง่เสรมิพันธะสญัญาที่ชัดเจนต่อการท าปรญิญานิพนธ์พร้อมด้วยทรัพยากรของ

สถาบันทีเ่อื้ออ านวยอย่างเต็มที่ การศึกษาในครั้งนี้ข้ึนอยูก่ับการสมัภาษณ์สองครัง้ โดยการสัมภาษณ์

ครั้งแรกประกอบด้วย ปริญญานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 38 เรื่อง (ระหว่างเรือ่งที่ 

8-11 เป็นเรื่องจากแตล่ะสถาบัน) และจากผู้บริหาร 5 คน (ระหว่างเรือ่งที่ 1-2 เป็นเรื่องจากแตล่ะ

สถาบัน) การสัมภาษณ์ครั้งที่สองเป็นการสมัภาษณ์เพิ่มเตมิอีก 9 คณะจากการสมัภาษณ์ครั้งแรก 

(ระหว่างเรื่องที่ 1-3 เป็นเรื่องจากแตล่ะแหล่ง) นอกจากนี้ยังได้ท าการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ

จากคณะและแหลง่ทรัพยากรต่างๆของสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการท าปริญญานิพนธ์อีกด้วย ผล

การศึกษาในครั้งนี้กอ่ใหเ้กิดการค้นพบทัง้หมด 3 ประเด็นดว้ยกัน นั่นก็คือ 1. การน าปริญญานิพนธ์

เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ท าให้คณะมกีารพฒันาทัง้ในด้านวิชาการและการส่งเสริมการศึกษาและพฒันาการ

ในระดับอุดมศึกษา 2. การอุทิศตนของคณะต่อการศึกษาวิจยัเป็นตัวช้ีน าว่า ทางคณะมีการจัดการกบั

ความทุ่มเทพยายามในการท าปริญญานิพนธ์อย่างไร 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสถาบัน (ซึง่

ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของสถาบัน เช่นเดียวกบัการริเริ่มของสถาบันในการสง่เสรมิการท า

ปริญญานิพนธ์) และบุคลากรภายในคณะ (ผู้ซึง่มีต าแหนง่หน้าที่เกี่ยวกับปรญิญานิพนธ์ในความ

รับผิดชอบ) เป็นตัวก าหนดว่าปริญญานิพนธ์ควรจะมลีักษณะอย่างไรในสถาบัน และเช่นเดียวกัน การ

ค้นพบนี้ได้หยิบยื่นความเป็นไปได้ทัง้ในแง่เหตุผลและแนวทางที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน

สถาบันระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่นในการตัดสินใจว่า พวกเขาควรจะน าเอาและคงไว้ซึ่งการน าปริญญา

นิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการท างานหรือไม่ การค้นพบจากการศึกษาน้ีอาจบอกอะไรให้แก่คณะที่

ก าลังพจิารณาเกี่ยวกับการน าปริญญานิพนธ์เข้ามา คณะที่ได้น าปริญญานิพนธ์เข้ามาในแผนงานของ

คณะเรียบร้อยแล้ว และแม้แต่สถาบันที่มีเป้าหมายทีจ่ะสง่เสริมและสนบัสนุนการท าปรญิญานิพนธ์  

  Prince (2007) ได้ท าการศึกษาว่า งานวิจัยของคณะมีส่วนช่วยในการปรบัปรุงการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาหรือไม่ การวิเคราะหก์ารส่งเสริมระหว่างกนัทั้งในส่วนที่มีอยู่และส่วนทีส่ามารถ

เกิดข้ึนได้  นักวิชาการต่างถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า งานวิจัยของคณะมี

ส่วนช่วยในการสนับสนุนการสอนในระดบัอุดมศึกษาหรือไม ่ส าหรบัฝ่ายที่ค าตอบคือใช่ เป็นกลุ่มที่

ประกอบไปด้วยเหล่าผูบ้รหิารและบุคลากรภายในคณะ ซึ่งตา่งก็อ้างว่า งานวิจัยช่วยส่งเสริมการสอน
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ได้หลายวิธี ในขณะที่อีกฝ่ายซึง่มีค าตอบที่ตรงกันข้ามก็อ้างว่า มีกรณีศึกษาหลายงานทีล่้มเหลวในการ

แสดงใหเ้ห็นว่าทัง้สองสิง่นี้เกี่ยวโยงกันอย่างไร บทความนี้ถูกเขียนข้ึนเพื่อน าเสนอให้เห็นว่า ทั้งสอง

ฝ่ายต่างมีข้อโต้แยง้ในญัตติที่ต่างกัน นั่นคือ งานวิจัยช่วยส่งเสริมการสอนในด้านหลักการและทฤษฎี

หรือไม่ และงานวิจัยช่วยสง่เสริมการสอนในด้านปฏิบัตหิรอืไม่ บทความได้ทบทวนงานเขียนใน

ปัจจุบันเกี่ยวกับความเช่ือมโยงกนัของงานวิจัยและการสอน หลังจากนั้นจงึท าการตรวจสอบสามกล

ยุทธ์จ าเพาะในการผสมผสานการสอนและวิชาการเข้าด้วยกนัอันประกอบด้วย การน างานวิจัยเข้ามา

สู่ห้องเรียน ให้นักศึกษามสี่วนร่วมในโครงการวิจัย และสุดทา้ย ขยับขยายความหมายของวิชาการให้

เหนือขอบเขตกฎเกณฑ์ของงานวิจัย ท้ายที่สุดแล้ว แนวทางที่ถูกเสนอแนะก็คือ จงตระหนักถึงความ

เป็นไปได้ของการส่งเสริมระหว่างกันระหว่างงานวิจัยของคณะและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   

  Souleles (2012) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ โครงการวิจัยด้านพฤติกรรมเกี่ยวกบัการใช้ 

Facebook ในหน่วยการศึกษาเพื่อการสือ่สารที่ปรากฏของนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี การศึกษา

ครั้งนี้ได้อธิบายถึงโครงการวิจัยด้านพฤติกรรมทางด้านเทคนิคว่า Facebook ถูกฝงัเข้าไปในโครงสร้าง

ของหน่วยการศึกษาเพื่อการสือ่สารทีป่รากฏของนกัศึกษาในระดับปรญิญาตรอีย่างไร โดยแสดงให้

เห็นถึงคุณประโยชน์ด้านการศึกษาที่ได้รับ เช่นเดียวกับอันตรายที่มเีช่นกัน และนักศึกษามีความเข้าใจ

เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Site หรือ SNS) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการ

การเรียนรู้ของพวกเขาอย่างไร โดยข้อมลูถูกรวบรวมผ่านช่องทางค าถามออนไลน์ การวิเคราะห์

เนื้อหาจากการโพสข้อความใน Facebook และจากกลุ่มเปา้หมาย ขีดจ ากัดของการตรวจสอบนี้มี

ความเช่ือมโยงกบัการแปรผลของการค้นพบอันเป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยด้านพฤติกรรม นักศึกษาบ่ง

ช้ีให้เห็นถึงขอบเขตของคุณประโยชน์ด้านการศึกษาว่ามีความเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบเท่าเทียม 

(peer-to-peer) แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นไปในแบบอาจารยก์ับนักศึกษาด้วย ความท้าทายที่เกิดข้ึน

ประกอบด้วย ทัศนคติของนักศึกษาและความตระหนกัในประเด็นที่ว่า สิ่งไหนที่ควรและไม่ควรจะ

เกิดข้ึนในการใช้ Facebook แบบกลุม่ในระหว่างการใช้เพื่อการเรียนการสอน บทความนี้ได้เป็นแบบ

สร้างให้กบัข้ันตอนงานวิจัยด้านพฤติกรรมในครั้งต่อๆไป ซึ่งสามารถทีจ่ะเพิ่มความละเอียดประณีตลง

ไป แต่ขณะเดียวกันก็ควรค านึงถึงความท้าทายอื่นๆด้วยเช่นกัน 
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สรุปแนวคิดทฤษฎีท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วพบว่ามีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกัน

อยู่ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ปรญิญานิพนธ์ ลักษณะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  

  โดยในประเด็นของการจัดการเรียนการสอนน้ันผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อท าการสรุปโครงสร้างขององค์ประกอบในการจดัการเรียนการสอน ซึง่ได้มีนักวิชาการ

หลายท่านไดส้รปุองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนเอาไว้ ดังนี้ สุจริต เพียรชอบ (2526) ได้

แบ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอนออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเตรียมการสอน 2) การ

ก าหนดวัตถุประสงค์การสอน 3) การเลือกวิธีและเทคนิคการสอน 4) การผลิตและใช้สือ่การสอน 5) 

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ 6) การส่งเสรมิการเรียนรู้ของเด็ก วิชัย วงษ์ใหญ่ 

(2537) ไดส้รุปองค์ประกอบของการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ผูส้อน 2) ผู้เรียน 

และ 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) แบ่งองค์ประกอบของการเรียน

การสอนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน และ 3) เนื้อหาวิชา  อาภรณ์ ใจเที่ยง 

(2550) ได้แบ่งองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนน้ันแบ่งออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้าน

องค์ประกอบโครงสร้าง ประกอบด้วย 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน และ 3) หลกัสูตร ด้านองค์ประกอบย่อย 

ประกอบด้วย 1) จุดประสงค์ 2) เนื้อหา  3) กิจกรรม 4) สื่อ และ 5) การวัดผลประเมินผล ผู้วิจัยได้

ท าการวิเคราะห์และประมวลข้อมลูเกี่ยวกบัองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออกมาเป็น

โครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน 3) หลักสูตร/เนื้อหา 4) 

จุดประสงค์ 5) ทักษะส าคัญ 6) เทคนิควิธีสอน 7) การวัดผลประเมินผล 8) ผลงานของนิสิตนักศกึษา 
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องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 
สรุปองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงสร้างองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนท่ี

ผู้วิจัยได้ประมวลขึ้นใหม่ 
ผู้สอน ผู้สอน 

ผู้เรียน ผู้เรียน 

หลักสูตร/เน้ือหา หลักสูตร/เน้ือหา 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จุดประสงค์ 

จุดประสงค์ ทักษะส าคัญ 

กิจกรรม เทคนิควิธีการสอน 

สื่อ การวัดผล 
เทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

การวัดผลประเมินผล ผลงานของผู้เรียน 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงสร้างองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้ประมวลขึ้นใหม่ 

 

 ในส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาน้ันประกอบด้วย รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา เพือ่ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่นิยมน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ทั่วๆไปในระดบัอุดมศึกษา พบว่ามีวิธีการสอนที่นิยมใช้ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ เทคนิคการสอน

แบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบอภิปราย เทคนิคการสอนแบบฝกึปฏิบัติ เทคนิคการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง และ เทคนิคการสอนแบบกลุม่ย่อย (วิชัย วงษ์ใหญ,์ 2537; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 

2544; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) นอกจากนี้ได้ศึกษาเฉพาะเจาะในรูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัย

เป็นฐาน และรูปแบบการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยในการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็น

ฐานนั้นมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดทฤษฎีที่มีแนวปฏิบัติเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ สมหวัง พิธิยา

นุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2547) เสนอบทบาทของผู้เรียนในการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน ซึ่งมี

ทั้งหมด 7 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ผู้เรียนศึกษาหลักการความรูเ้บื้องต้นจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ระดบัที่ 2 เป็นการเรียนรูผ้ลการวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง ระดับที่ 3 เป็นการเรียนรู้โดย

ศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง ระดบัที่ 4 เป็นการท ารายงานเชิงวิจัย ระดับที่ 5 เป็นการท าวิจัยเล็กๆ 

ระดับที ่6 เป็นการท าวิจัยภายใต้การนิเทศ ระดับที ่7 เป็นการท าวิทยานิพนธ์หรือท าวิจัยด้วยตนเอง 

ทิศนา แขมมณี (2550) เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 

6 ข้ันตอน 1) น าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการสอน 2) ให้ผู้เรียนประมวลผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ
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เนื้อหาสาระที่เรียน 3) ผู้สอนมีการใช้กระบวนการวิจัยในการสอน 4) ผู้สอนให้การฝึกทักษะการวิจัยที่

จ าเป็นแก่ผูเ้รียน 5) ผู้สอนและผูเ้รียนมีการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย 

6) ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทัง้ทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย ไพฑูรย์ สิน

ลารัตน์ (2557) เสนอแนวทางการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน โดยอาศัยการอ้างองิข้อมลูบทบาท

ของผู้เรียนในการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐานในระดับต่างๆของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญ

เติม ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน 1) ใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน 2) ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยช้ันน าใน

ศาสตร์ที่ศึกษา 3) ให้ผู้เรียนร่วมท าโครงการวิจัยหรือเป็นผู้ช่วยวิจัยของผูส้อน 4) ให้ผู้เรียนได้ฝกึ

ปฏิบัติการวิจัยในระดบัต่างๆ Giller (2011) เสนอแนวทางการสอนกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

ประกอบด้วย 4 แนวทาง 1) Research-Led ผู้เรียนเรียนรู้ข้อค้นพบของงานวิจัย 2) Research-

Oriented ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการวิจัย 3) Research-Based ผู้เรียนเรียนรู้ในฐานะเป็นผู้วิจัย 4) 

Research-Tutored เรียนแบบกลุ่มอภิปราย จากแนวทางการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐานที่ได้มี

นักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอไว้นั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และประมวลเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้าง

ของการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1) น าผลการวิจัยมาใช้ประกอบ

เนื้อหา 2) ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยช้ันน าในศาสตร์ที่ศึกษา 3) ใช้

กระบวนการวิจัยในการสอน 4) ให้ผู้เรียนร่วมท าโครงการวิจยักับอาจารย์ 5) ผูส้อนและผู้เรียน

อภิปรายร่วมกัน 6) ให้ผูเ้รียนได้ฝกึปฏิบัติการท าวิจัยในระดบัต่างๆ 7) ผู้สอนวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย นอกจากนี้ในส่วนของรปูแบบการสอนแบบเน้นการ

สร้างสรรค์เป็นฐานกม็ีนักวิชาการที่ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีไว้ ดังนี้ พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ พลชัย เพชร

ปลอด (2557) ได้เสนอรปูแบบการสอนแบบ Practice-Based Learning เอาไว้ว่าเป็นการผสมผสาน

กันของรปูแบบการสอนแบบ Research-Based Learning, Problem-Based Learning, Project-

Based Learning, Brain-Based Learning, และ On the Job Training เพื่อให้ได้มาซึ่งรปูแบบการ

สอนแบบใหม่คือ Practice-Based Learning โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1) มีความสนุก 2) เรียนรู้จาก

การปฏิบัติ 3) ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเอง 4) สร้างผลงาน 5) น าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วน ชาญ

ณรงค์ พรรุง่โรจน์ (2548) ได้อธิบายในส่วนของการท าวิจัยทางศิลปะ การท าวิจัยทางศลิปะนั้นไม่ได้

มุ่งหวังเกี่ยวกบัเรื่องประโยชน์เป็นส าคัญ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพฒันาด้านจิตใจ โดยไม่ได้มุ่งแก้ไข

ปัญหาทางปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ประเด็นส าคัญทีม่ีการพูดถึงการวิจัยและการท างานศิลปะนั้นถูก

แบ่งเป็นกลุ่ม มีทัง้หมด 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 การสร้างสรรค์ทางศิลปะมลีักษณะแตกต่างและแยก
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จากการวิจัยอย่างสิ้นเชิง ซึง่ในกรณีนี้การวิจัยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเพื่อ

การสร้างสรรค์ และการวิจัยผลงานสร้างสรรค์ กรณีที่ 2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะบางประเภทบาง

ลักษณะมีความคล้ายคลึงกบักระบวนการวิจัย มีความสัมพันธ์กันใน 2 ประเด็น คือ การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งของการสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ในกรณีที่ 3 กระบวนการ

สร้างสรรค์และกระบวนการวิจัยน้ันเป็นกระบวนการเดียวกนั  ในส่วนของขอบเขตในการวิจัยทาง

ศิลปะนั้นแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ (Art Theory) ประกอบด้วยวิชาทฤษฎี 

วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ วิชาศิลปะวิจารณ์ ปรัชญาศิลปะ จติวิทยาศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และ

สุนทรียศาสตร์ 2) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (Art Education) ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบั

กระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลกัสูตร การวัดและประเมินผล ตลอดจนการวิจัย

ผลงานศิลปกรรม 3) กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์ (Creative Work) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

การสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์ และการสร้างสรรค์ทางศิลปะประยุกต์ นอกจากนี้ ภรดี พันธุภากร 

(2544) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์เอาไว้ในหลายประเด็น โดยมีประเด็น

หลัก ดังตอ่ไปนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ คือ 1) เพื่อเป็นประโยชน์ใน

การศึกษาทางด้านศิลปะ 2) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ และ 3) เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ประเด็นต่อมาคือ 

แนวทางการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ ได้แก่ 1) แนวประวัติศาสตร์ศิลปะ 2) แนวศึกษา

ความคิด 3) แนวการศึกษาผลกระทบหรือผลสัมฤทธ์ิ 4) แนวการศึกษาข้ันตอนกระบวนการ 5) แนว

การศึกษาเกี่ยวกบัคุณค่า 6) แนวการศึกษาเปรียบเทียบ 7) แนวความสัมพันธ์ระหว่างสาขา 8) แนว

ศึกษาวิวัฒนาการ 9) แนวศึกษาเอกลักษณ์ 10) แนวการศึกษาเกี่ยวกับประวัติและผลงาน 11) แนว

การสร้างสรรค์ทางศิลปะและศิลปะประยกุต์ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนในรปูแบบ

การเน้นการวิจัยเป็นฐานและการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐานพบว่าทั้งสองรูปแบบมีความ

คล้ายคลึงกันในด้านกระบวนการพื้นฐานบางส่วน แต่ในเรื่องของจุดประสงค์ของรปูแบบและ

ธรรมชาติของศาสตร์เฉพาะทางนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนื่องจากรูปแบบการสอนแบบเน้น

การสร้างสรรค์เป็นฐานน้ันมจีุดมุ่งหมายเฉพาะทีเ่น้นในด้านของการพฒันาจิตใจ อารมณ์ ความรูส้ึก 

ตามธรรมชาติของศาสตร์ทางศิลปะ แต่รูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐานน้ันมจีุดมุ่งหมาย

เฉพาะที่เนน้ใหผู้้เรียนได้ฝึกทกัษะการลงมือปฏิบัติค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐานเพื่อ

ค้นหาค าตอบ สร้างองค์ความรูห้รือนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง  
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จุดประสงค ์ เปรียบเทียบข้อแตกต่าง 
การวิจัยทางศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ

เพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจ การประเทืองปัญญาและอารมณ์ 
การวิจัยทางศิลปศึกษา เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การ

จัดการหลกัสูตร การวัดและประเมินผล การสร้างนวัตกรรม 
ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพือ่
ประโยชน์ทางการศึกษา 

การวิจัยทางศิลปะประยุกต ์ เป็นการศึกษาวิจัยเพือ่น าผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การ
ด าเนินการ การแก้ปัญหาทางด้านศิลปะ และศิลปะประยุกต ์

การวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ เพื่อต้องการทราบความจรงิทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ของมนุษย์เท่าที่มหีลักฐานบ่งถึง ศึกษาศิลปกรรมเพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมในสงัคมมนุษย์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ โดยเกี่ยวข้องกับเรือ่งมิติของเวลา  

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบจุดประสงค์ของการวิจัยในแต่ละกลุ่ม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี้มุ่งศึกษาการพฒันารปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ภายในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีล าดับข้ันตอน

ในการด าเนินการวิจัยดังนี ้

  ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์รปูแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ภายในประเทศไทย ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

วิเคราะหเ์อกสารและเปรียบเทียบข้อมลูในข้ันต้น โดยใช้ตารางวิเคราะห์รปูแบบการเรียนการสอนวิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

  ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญที่มบีทบาทส าคัญในรายวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ผู้วิจัยเกบ็ข้อมลูด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์อาจารยผ์ู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้

ประสานงานรายวิชาปริญญานพินธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแกน่ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แล้ว

ท าการวิเคราะหร์ปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานพินธ์ทางศิลปศึกษาของสถาบันทัง้ 3 แห่งและ

เปรียบเทียบอยา่งละเอียด    

  ขั้นตอนท่ี 3 สัมภาษณ์ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาของอาจารย์ในหลกัสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่เปิดสอนวิชาปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบรูพา  

  ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดย

ประกอบด้วย ลักษณะของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ กระบวนการ

ด าเนินการของแต่ละรูปแบบ  

  ขั้นตอนท่ี 5 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินรปูแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

  ขั้นตอนท่ี 6 ปรับปรุงและพฒันารปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ    
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ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง   

  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย บทความและ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดงัต่อไปนี้   

  1.1 ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการเรียนการสอนที่มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกับ นิยามของการ

จัดการเรียนการสอน องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา   

  1.2 ข้อมูลด้านปรญิญานิพนธ์ทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ นิยามของปรญิญานิพนธ์และการ

ค้นคว้าวิจัย การวิจัยทางศิลปะ ลักษณะการท าปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี องค์ประกอบของ

ปริญญานิพนธ์   

  1.3 ข้อมูลด้านสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสตูรศิลปศึกษา  

  1.4 ข้อมูลด้านนิสิตนักศึกษาทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ลักษณะของผูเ้รียนในระดับอุดมศึกษา 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย    

  การวิจัยเรื่อง การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นการ

วิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ที่เกิดจากการน าวิธีการวิจัยเชิงปรมิาณและวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาค าตอบของการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่    

  2.1 หลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทางด้าน

ศิลปศึกษา 3 สถาบัน  ได้แก่    

      สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึ์กษา คณะครุศาสตร์    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

      สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

      สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  2.2 อาจารย์ผูจ้ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

จากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 คน 
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  2.3 อาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 สถาบัน 

ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จ านวน 4 คน  

         2.3.1. เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรศิลปศึกษา 

         2.3.2. มีประสบการณ์การสอนศิลปศึกษา 5 ปีข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็นทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

  2.4 อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมที่ยงัไม่เปดิสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 3) 

มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 3 คน 

         2.4.1. เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรศิลปศึกษา 

         2.4.2. มีประสบการณ์การสอนศิลปศึกษา 5 ปีข้ึนไป 

  2.5 นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  

จากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและวิธีการสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม   

     3.1 ตารางบันทึกข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษา

และสง่เสรมิการท าปริญญานิพนธ์    

     3.2 ตารางบันทึกการเก็บข้อมูลในการท าวิจัย เรื่อง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา    

     3.3 แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูจ้ัดการเรียนการสอนและ/หรือผูป้ระสานงานวิชาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นแบบสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) โดยจะใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structural Information) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ    

      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ัมภาษณ์   

      ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

  



 

 

71 

 ประกอบด้วยประเด็นดงัต่อไปนี้ 1) ด้านอาจารย์ผูป้ระสานงาน 2) ด้านอาจารยท์ี่ปรึกษา  

3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ด้านเนื้อหาสาระ 5) ด้านทักษะ 6) ด้านเทคนิควิธีการสอน  

7) ด้านการวัดผลและประเมินผล 8) ด้านผลงานของนสิิตนักศึกษา   

  3.4 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ

เป็นทางการ (Formal Interview) โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural 

Information) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ       

      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ัมภาษณ์   

      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

  ประกอบด้วยประเด็นดงัต่อไปนี้ 1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 2) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้  

3) ด้านเนื้อหาสาระ 4) ด้านทักษะ 5) ด้านเทคนิควิธีการสอน 6) ด้านการวัดผลและประเมินผล  

7) ด้านผลงานของนิสิตนักศกึษา    

  3.5 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นแบบสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) โดยจะใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structural Information) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ       

      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ัมภาษณ์   

      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา     

  ประกอบด้วยประเด็นดงัต่อไปนี้  1) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านเทคนิค

วิธีการสอน 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล 5) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา  

  3.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศกึษาที่เรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

เป็นแบบสอบถามทีม่ีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ   

      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพฒันารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

การทดสอบและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้   

  4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ รายงานเอกสารทางวิชาการ เอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนการเรียนการสอน ข้อมลูเกี่ยวกับการท าปรญิญานิพนธ์ ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยทีเ่ปิดหลกัสูตรศิลปศึกษาและท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนว

ทางการวิจัย และด าเนินการสร้างเครือ่งมือส าหรบัการวิจัย   

  4.2 น าโครงร่างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็แล้วเสนออาจารยท์ี่

ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแก้ไข ด้านเนื้อหาและภาษาให้มีความถูกต้องสมบรูณ์ยิ่งขึ้น   

  4.3 น าเครื่องมือที่ใช้วิจัยไปใหผู้้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพจิารณาความตรงของเนื้อหาและ

ภาษาที่ใช้ จ านวน 3 คน ดังนี้   

         4.3.1 เป็นผูท้รงคุณวุฒิทางด้านศิลปศึกษา และมผีลงานทางวิชาการ หนังสือ ต ารา  

จ านวน 2 คน   

          4.3.2 เป็นผูท้รงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษา จ านวน 1 คน   

  4.4 น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบพจิารณามาปรับปรุงแก้ไข 

ปรึกษาร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนน าไปทดลองใช้เครื่องมือ  

  4.5 น าเครื่องมือที่สมบรูณ์แล้วมาใช้เกบ็ข้อมลูจริง คือ อาจารย์ผูจ้ัดการเรียนการสอนและ/

หรือผู้ประสานงานวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 3 คน  อาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จ านวน 4 คน และอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ยงัไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จ านวน 3 คน และน าแบบสอบถามไปใช้

เก็บข้อมูลกบันสิิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จาก

สถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน  

  4.6 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

  4.7 น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ได้ไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินความถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

เหมาะสมที่สุด  

 4.8 ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทัง้เสนอเป็น รปูแบบการจัดการเรยีนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษา    
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้   

  5.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมลูโดยน าหนงัสือขอความร่วมมือ

ในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการสมัภาษณ์ อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน

และ/หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จ านวน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา จ านวน 4 คน และอาจารย์ในหลกัสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มี

วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จ านวน 3 คน  โดยนัดวัน เวลา สถานที่ที่จะสมัภาษณ์   

  5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามไป

ยังสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้ง 3 สถาบัน และขอความร่วมมือ

การตอบแบบสอบถามจากนสิิตนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา    

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  1. วิเคราะห์ข้อมลูจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาวิเคราะห์ใน

รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

  2. วิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผูจ้ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงาน

วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดยน าข้อมลูที่

ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประกอบกบัตารางวิเคราะห์รปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบรปูแบบการเรียนการสอนของแตล่ะสถาบัน 

  3. วิเคราะห์ข้อมลูความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาจากการสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยงัไม่เปิดสอนวิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดยน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพือ่เป็นแนวทางในการ

น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

  4. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ของ Likert scale โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 

( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลและอภิปรายผล    

  สรปุผลการวิจัยจากข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าเสนอในรปูแบบความ

เรียงและน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูมาพฒันารปูแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา  
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รูปภาพที่ 4 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัย 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิจัยเรื่อง การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ผู้วิจัย

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้  

  ตอนท่ี 1  สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของ  

               สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทยในปัจจุบัน   

               1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

       2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

       3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

  ตอนท่ี 2  องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

        ที่พึงประสงค์ 

  ตอนท่ี 3  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

        รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอน 

                                         ศิลปศึกษา  

        รูปแบบที่ 2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพือ่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

                                         การสอนศิลปศึกษา 
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ตอนท่ี 1  สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา

ภายในประเทศไทยในปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้   

  สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งหมด  

3 สถาบัน ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  

3) สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในแต่ละสถาบันมี

รายละเอียดของรายวิชาแตกต่างกัน ดังนี ้   

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มรีายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด  2 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการศึกษารายบุคคล (Individual Study) ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้อง  

จ านวน 1 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลอืก ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช้ันปีที่ 4 ภาค

การศึกษาที่ 1 ในรายวิชาน้ีจะมีการสอบน าเสนอโครงร่างทัง้หมด 1 ครั้ง  และยังไม่มกีารจัด

นิทรรศการในวิชาน้ี   2) วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art) ซึ่งเป็น

วิชาหลัก จ านวน 3 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชาน้ีจะมีการสอบน าเสนอความก้าวหน้าทั้งหมด 2 ครั้ง โดย

แบ่งเป็นการน าเสนอความก้าวหน้ารอ้ยละ 50 ของงาน และการน าเสนอผลงานที่เสรจ็สมบรูณ์ โดย

ผลงานในรายวิชาน้ีประกอบไปด้วย รูปเล่มภาคนิพนธ์ 1 เลม่ และผลงานสร้างสรรค์  ก าหนดใหม้ีการ

น าผลงานของนสิิตนักศึกษาออกจัดแสดงนิทรรศการสูส่าธารณะ 

  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 1 วิชา ได้แก่ วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนเิทศ (Supervised Study in Art) จ านวน 3 

หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุม่วิชาเอกบงัคับ ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช้ันปทีี่ 4 ภาค

การศึกษาที่ 1 ในรายวิชาน้ีจะมีการสอบน าเสนอความก้าวหน้าทั้งหมด 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการ

น าเสนอโครงร่างครัง้แรก และการน าเสนอผลงานที่สมบรูณ์ ซึ่งในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการนัด

ตรวจผลงานแบบสัปดาห์เว้นสปัดาห์ โดยผลงานในรายวิชาน้ีประกอบไปด้วย รปูเล่มปริญญานิพนธ์  

1 เล่ม และผลงานสร้างสรรค์ ก าหนดใหม้ีการน าผลงานของนิสิตนักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการทีห่้อง

จัดแสดงของสาขาวิชา 
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   3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา (Research in Art Education) ซึ่งเปน็วิชาที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 2 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบงัคับ ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชาน้ีจะมีการสอบน าเสนอความก้าวหน้าทั้งหมด 3 ครั้ง และยัง

ไม่มีการจัดนิทรรศการในวิชาน้ี 2) วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 (Research Study in Art 

Education I ) ซึ่งเป็นวิชาหลกัตัวแรก จ านวน 2 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุม่วิชาเอกบงัคับ ก าหนดให้

นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช้ันปทีี่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ในรายวิชาน้ีจะมีการสอบน าเสนอ

ความก้าวหน้าทั้งหมด 3 ครั้ง โดยผลงานในรายวิชาน้ีคือ ผลงานสร้างสรรค์ที่เสรจ็สมบรูณ์ ซึ่งยังไมม่ี

การจัดนิทรรศการในวิชาน้ี แต่จะน าไปจัดแสดงในวิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษาในภาคการศึกษาที่ 

2 ต่อไป 3) วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 (Research Study in Art Education II ) ซึ่งเป็นวิชา

หลักตัวทีส่อง จ านวน 3 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ ก าหนดให้นสิิตนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชาน้ีจะมีการสอบน าเสนอความก้าวหน้าทัง้หมด 4 ครั้ง 

โดยแบ่งเป็นการน าเสนอความก้าวหน้ารอ้ยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และผลงานที่เสรจ็สมบรูณ์

ตามล าดับ โดยผลงานในรายวิชาน้ีประกอบไปด้วย รปูเล่มปริญญานิพนธ์ 1 เล่ม แผนการเรียนการ

สอนในหัวข้อที่นสิิตนักศึกษาเลือกท า(แทรกอยู่ในเลม่ปริญญานิพนธ์) ก าหนดให้มีการน าผลงานของ

นิสิตนักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการสู่สาธารณะ 
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของทั้ง 3 สถาบัน 
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รูปภาพที่ 5 แผนผังแสดงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

รูปภาพที่ 6 แผนผังแสดงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รูปภาพที่ 7 แผนภาพแสดงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ตอนท่ี 2  องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา 

ท่ีพึงประสงค ์

  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาจากการสัมภาษณ์ 1) อาจารยผ์ู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงานวิชาปรญิญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2) อาจารย์ทีป่รึกษาวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และ 3) อาจารย์ใน

หลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง  

  ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์เป็นเพศชาย 4 คน (ร้อยละ 57) เพศหญิง 3 คน (ร้อยละ 43) วุฒิ

การศึกษาในระดับปริญญาเอก 4 คน (ร้อยละ 57) ระดับปริญญาโท 3 คน (ร้อยละ 43) มีอาจารย์ 6 คน 

ส าเรจ็การศึกษาจากสาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 6 คน (ร้อยละ 86) มีอาจารย์ 1 คน ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากสาขาวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14) มีอาจารย์ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 

คน (ร้อยละ 57) มีอาจารย์ในต าแหน่งอาจารย์ 3 คน (ร้อยละ 43) เป็นอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 3 คน (ร้อยละ 43) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน (ร้อยละ 29) และจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 คน (ร้อยละ 29) มีอาจารย์ผู้ประสานงาน 3 คน (ร้อยละ 43) และอาจารย์ที่

ปรึกษา 4 คน (ร้อยละ 57) รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

       ชาย 4 57 

       หญิง 3 43 

       รวม 7 100 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   

       ปริญญาโท 3 43 

       ปริญญาเอก 4 57 

       รวม 7 100 

สาขาท่ีจบการศึกษา   

       ศิลปกรรมศาสตร ์ 1 14 

       ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร ์ 6 86 

       รวม 7 100 

ต าแหน่งวิชาการ   

       อาจารย ์ 3 43 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 57 

       รวม 7 100 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

  เกบ็ข้อมลูจากนิสิตนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรยีนวิชาปรญิญานพินธ์ทางศิลปศึกษาจาก 3 สถาบัน 

ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   

โดยใช้แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ  

 ผลการศึกษา พบว่า นิสิตนกัศึกษาเป็นเพศหญงิ 78 คน (รอ้ยละ 78) เพศชาย 20 คน (ร้อยละ 

20) มีนสิิตนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 72 

คน (รอ้ยละ 72) และมีนิสิตนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรยีนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษา

ที่ 1 จ านวน 26 คน (ร้อยละ 26) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

สถานท่ีท างาน   

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 43 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2 29 

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 29 

       รวม 7 100 

บทบาทในวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา   

       ผู้ประสานงาน 3 43 

       อาจารย์ที่ปรึกษา 4 57 

       รวม 7 100 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

       ชาย 20 20 

       หญิง 78 80 

       รวม 98 100 

ลงทะเบียนเรยีนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

       ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558  26 27 

       ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2558  72 73 

       รวม 98 100 

ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  ข้อมูลความคิดเหน็เพื่อการพฒันาวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามของนิสิตนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรยีนในวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจาก 3 สถาบนั 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
  ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของนสิิตนักศึกษาในการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วย (   =4.04, S.D.=0.89) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่นิสิตนักศึกษาเหน็ด้วยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ การ
แบ่งให้นสิิตนักศึกษาได้รับค าปรกึษาและได้รบัการช้ีแนะแนวทางในการท าปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญตรงตามหัวข้อ (   =4.46, S.D.=0.69) และ การน าเสนอ

ผลงานด้วยวิธีการจัดนิทรรศการศิลปะ (   =4.46, S.D.=0.66) รองลงมาคือ การก าหนดวิชาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษาเป็นวิชาบังคับส าหรบันิสิตนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา (  =4.39, S.D.=0.64) 
และ การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ท าปรญิญานิพนธ์ในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้ขอบเขตของ

หลักสูตรศิลปศึกษา (   = 4.38, S.D.=0.78) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่นสิิตนักศึกษาเห็นด้วยน้อย

ที่สุดคือ การก าหนดใหท้ าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว (   =3.08, 
S.D.=1.30) รายละเอยีดดังตารางที่ 3 
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ข้อ หัวข้อรายการ   S.D. แปลความหมาย 

1 การก าหนดให้วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาเป็นวิชาบังคับส าหรับ

นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา 

4.39 0.64 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2 การมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้นในกระบวนการ

ท างาน 

4.10 0.82 เห็นด้วย 

3 การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ท าปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่ตน

สนใจ ภายใต้ขอบเขตของหลักสูตรศิลปศึกษา 

4.38 0.78 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาท าปริญญานิพนธ์ในเชิง

วิชาการเพียงอย่างเดียว (การวิจัยทางการศึกษา) 

3.08 1.30 เห็นด้วยปานกลาง 

5 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาท าปริญญานิพนธ์ใน

ลักษณะผสมผสานระหว่างงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ (การวิจัย

ทางการศึกษา และ การวิจัยทางศิลปะ) 

4.21 0.85 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

6 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาท าปริญญานิพนธ์ใน

ลักษณะงานสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว (การวิจัยทางศิลปะ) 

3.53 1.08 เห็นด้วย 

7 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาท าปริญญานิพนธ์ใน

รูปแบบผลงานวิจัยทางวิชาการ ผลงานวิจัยทาศิลปะ และ/หรือ 

ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา 

3.85 1.04 เห็นด้วย 

8 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบนวัตกรรม

ทางการเรียนการสอน 

3.58 1.09 เห็นด้วย 

9 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบงานสร้างสรรค์

และมีการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ 

4.35 0.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบผสมผสาน

ระหว่างผลงานวิจัยทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ 

 

4.06 0.92 เห็นด้วย 
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ข้อ หัวข้อรายการ   S.D. แปลความหมาย 

11 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบผสมผสาน

ระหว่างผลงานวิจัยทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน

ศิลปศึกษา 

3.98 0.88 เห็นด้วย 

12 การจัดบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อเสริมทักษะที่จ าเป็นในการท า

ปริญญานิพนธ์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ  

4.09 0.92 เห็นด้วย 

13 การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ  4.12 0.92 เห็นด้วย 

14 การจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 4.26 0.91 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

15 การจัดอภิปรายในชั้นเรียน 3.93 0.89 เห็นด้วย 

16 การสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย/ท้องถิ่นของตนเข้าไปใน

ผลงาน 

3.86 1.12 เห็นด้วย 

17 การจัดสอบน าเสนอความคืบหน้าของหัวข้อโครงร่างมากกว่า 1 ครั้ง  4.11 0.98 เห็นด้วย 

18 การน าเสนอผลงานด้วยวิธีการน าเสนอปากเปล่า พร้อมฉายสไลด์

ประกอบ 

4.09 0.83 เห็นด้วย 

19 การน าเสนอผลงานด้วยวิธีการจัดนิทรรศการศิลปะ 4.46 0.66 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

20 การน าเสนอผลงานด้วยภาพเคลื่อนไหว  3.81 0.77 เห็นด้วย 

21 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท าปริญญานิพนธ์

ผ่านการศึกษาผลงานของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ 

4.14 0.75 เห็นด้วย 

22 การแบ่งให้นิสิตนักศึกษาได้รับค าปรึกษาและได้รับการชี้แนะแนวทาง

ในการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีความ

เชี่ยวชาญตรงตามหัวข้อ 

4.46 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 รวม 4.04 0.89 เห็นด้วย 

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  จากการสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนและ/หรือผูป้ระสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

อาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารยใ์นหลักสูตรศิลปศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ยงัไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน พบว่า  

   1) ด้านอาจารย์ผู้ประสานงาน  อาจารย์ผูป้ระสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาควรมบีทบาทในการประสานงานระหว่างอาจารยท์ี่ปรกึษาและนสิิตนักศึกษาโดยไม่ก้าว

ก่ายในกระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา มหีนา้ที่ในการคัดเลือกข้อมูลทีจ่ะน าไปใช้

บรรยายในช่ัวโมง มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการท างานของนิสิตนักศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยเหลือในการติดตามข้อมูล กระตุ้นให้นสิิตนักศึกษาได้เก็บบันทึกข้ันตอนการท างาน

ตลอดจนการน ามาถ่ายทอดด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย เช่น การเขียนอธิบาย การเผยแพรล่งใน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอ และการผลิตสื่อในรูปแบบที่ทนัสมัย เป็นต้น สนบัสนุนให้

นิสิตนักศึกษาสร้างแฟม้สะสมงานอิเล็กทรอนกิสบ์นเครอืข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  

Youtube เป็นต้น    

   2) ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา  ควรมีการให้ค าปรึกษาในรปูแบบกลุม่สลับกับการให้

ค าปรึกษาในรปูแบบรายบุคคล โดยก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เปิดกว้างในการก าหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษา เช่น การแต่งตั้งอาจารยท์ี่

ปรึกษาหลักท่านเดียว การแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาหลกัดูแลร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม การแต่งตั้ง

อาจารย์ทีป่รึกษาโดยรบัการเสนอรายช่ืออาจารยจ์ากนสิิตนักศึกษา  

   3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้  ควรมีการก าหนดจุดประสงค์ที่มีลักษณะครอบคลุม 

โดยมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเช่ือมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลกัสูตรเพือ่ประยุกต์ใช้ตามหัวข้อการ

ท างานได้อย่างเหมาะสม มุง่เน้นให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบโดยอาศัย

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐาน มุ่งเน้นให้นสิิตนักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัตผิลงานสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้

นิสิตนักศึกษาฝกึการน าเสนอผลงานในรปูแบบของการจัดสมัมนาหรือจัดนิทรรศการ ส่งเสริมใหเ้กิด

กระบวนการวิจารณ์ศิลปะ   

   4) ด้านเนื้อหาสาระ  ควรมีการให้ข้อมลูความรูท้ี่เป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาใน

ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล เทคนิค

วิธีการท าวิจัย ความรู้ในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานในรปูแบบต่างๆ สูส่าธารณะ วัฒนธรรมการ

วิจารณ์ศิลปะ ตลอดจนการให้ตัวอย่างที่ดี แนะน าแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเตมิด้วยตัวเอง และ
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การเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาให้ความรูก้ับนสิิตนักศึกษา  

    5) ด้านทักษะ  ควรมีการฝกึฝนให้นิสิตนักศึกษาเกิดทกัษะทางการวิจัยศิลปศึกษา 

ทักษะการคิดแกป้ัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์

งานที่มลีักษณะเฉพาะตน ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการวิจารณ์ศิลปะ และทักษะทางวิชาชีพ 

   6) ด้านเทคนิควิธีการสอน  ควรมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน

ตามความเหมาะสมของบริบทต่างๆ ดังนี้ การบรรยาย การอภิปรายในช้ันเรียน การสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้วิธีการ

วิจัยเป็นฐาน การสอนแบบทีม การฝึกทกัษะปฏิบัติ (ค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาดูงาน) และการศึกษา

จากกระบวนการท างานของศิลปินที่เป็นแบบอย่าง 

    7) ด้านการวัดผลและประเมินผล  ควรมีการวัดผลและประเมินผลในรายละเอียด

ดังนี้ ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิาน ประเมินพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ประเมิน

พฤติกรรมการส่งงานและความสม่ าเสมอในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินคุณภาพงาน และ

ประเมินการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ       

   8) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา  ควรก าหนดให้มีการจัดท ารูปเลม่ปริญญา

นิพนธ์/ภาคนิพนธ์ควบคู่กับการท าผลงานสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการ  

ตอนท่ี 3  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา    

  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาได้รับการพัฒนามาจากการ

สัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนและ/หรอืผูป้ระสานงานในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา อาจารยท์ี่

ปรึกษาวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มี

วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แบบสอบถามความคิดเหน็ของนิสิตนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจาก 3 สถาบัน และการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจประเมินรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 คน มาแล้วเสรจ็สิ้น  โดยมี

รายละเอียดของรูปแบบ ดังนี้  

  ลักษณะของรูปแบบพ่ีพัฒนาขึ้น  

  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาได้รับการพัฒนาข้ึนมาจาก

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
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การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี ประกอบกบัการสัมภาษณ์อาจารย์ผูป้ระสานงานและอาจารยท์ี่

ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และการสมัภาษณ์ความต้องการ

ของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ตามองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี ้ 

   1) ด้านอาจารย์ผูป้ระสานงาน 

   2) ด้านอาจารย์ทีป่รึกษา 

   3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้  

   4) ด้านเนื้อหาสาระ 

   5) ด้านทักษะ  

   6) ด้านเทคนิควิธีการสอน 

   7) ด้านการวัดผลและประเมินผล 

   8) ด้านผลงานของนิสิตนักศกึษา  

ล าดับ วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูล/หลักการ 

1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

โครงสร้างขององค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนแต่ละด้าน 
รูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน รูปแบบการสอนแบบเน้นการ
สร้างสรรค์เป็นฐาน การท าปริญญานิพนธ์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
หลักสูตรศิลปศึกษาภายในประเทศไทย 

2 การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้
ประสานงานและ/หรือ
ผู้จัดการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

บทบาทของผู้ประสานงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา กระบวนการบริหารจัดการภายในวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา  

3 การสัมภาษณ์อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา 

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  

4 การสัมภาษณ์อาจารย์ใน
หลักสูตรศิลปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มี
วิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา 

ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา  

5 สอบถามนิสิตนักศึกษา ความคิดเห็นในการพัฒนาวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงที่มาของข้อมูล/หลักการต่างๆ 
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  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น  
  หลักการของรปูแบบการเรียนการสอนที่พฒันาข้ึนได้มาจากการสงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน และการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน  
   โดยการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐานน้ันผู้วิจัยได้ประมวลมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่มี
นักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอเอาไว้เกี่ยวกบัการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน ออกมาเป็น
โครงสร้างที่เป็นหลักปฏิบัติภายในรูปแบบ ดังนี้  
  1. ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยชั้นน าในศาสตร์ท่ีตนศึกษา เพือ่ให้ได้เรียนรู้ผลการวิจัยตลอดจน
องค์ความรู้ต่างๆ ทีเ่กิดจากงานวิจัยในศาสตร์ทางการศึกษาและศิลปศึกษา  
  2. ใช้กระบวนการวิจัยในการสอน ใหผู้้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิจัยในเบือ้งต้น 
หรือไดล้งมอืศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจตามหลกัการทางวิชาการ 
  3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผูเ้รียนมีบทบาทเป็น
ผู้วิจัย ลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยตัวเองตลอดกระบวนการ โดยมีอาจารย์คอยดูแลให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 
  4. ผู้เรียนและผูส้อนร่วมกันอภิปรายเกีย่วกับผลของการวิจัย จัดการอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและผูส้อนเกี่ยวกับผลของการวิจัย ตลอดจนปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการท าการศึกษาวิจัย 
  5. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท้ังดา้นเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย ผู้สอนท า
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทกุด้านที่ให้ผูเ้รียนศึกษาและปฏิบัติ  
 

 ในส่วนของแนวทางการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐานผู้วิจัยได้ประมวลมาจาก

นักวิชาการหลายคนที่ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การวิจัยทางศิลปะ การวิจัยทางศลิปะและ

ศิลปะประยกุต์ เพื่อให้ได้โครงสร้างของรปูแบบการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐานที่เหมาะสม

ส าหรับหลกัสูตรศิลปศึกษาที่สุด โดยมจีุดประสงค์และแนวทางของรปูแบบ ดังนี้  

   จุดประสงค์ในการท าปรญิญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา   
  เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา 
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  แนวทางของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธท์างศิลปศึกษา 
  รูปแบบท่ี 1  การวิจัยเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา 
   เป็นการลงมือปฏิบัติเพือ่ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เทคนิควิธีการ ข้อมูลแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 
นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ หรือผลงานในเชิงรปูธรรมทีจ่ะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา/
ศิลปศึกษา  
  รูปแบบท่ี 2  การวิจัยผลงานสรา้งสรรค์เพ่ือสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอน
ศิลปศึกษา 
   เป็นการลงมือศึกษาค้นคว้าตัวผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง 
น าไปสู่การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมลูพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นเครือ่งมอืในการศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ละเอียดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรม
ต่างๆทีจ่ะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา/ศิลปศึกษา 
 

 ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงส าคัญของการด าเนินการภายในรูปแบบออกเป็น 3 ช่วงเพื่อแยกออกเป็น
ข้ันตอนในการด าเนินการในภาพรวม ดังนี้  
   1) ขั้นเตรียม(ช่วงต้น)  เป็นการเริม่ต้นให้นสิิตนักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของผลงาน
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทีอ่ยู่ในเกณฑท์ี่ดีถึงดีมาก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรปูแบบและขอบเขต
ในการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ได้แก่ การน าองค์ความรู้ทางศิลปศึกษามาเป็นฐานในการ
ท างานสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปศึกษา เป็นต้น อาจารย์ให้ค าแนะน าวิธีการท างาน
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน แนะน าเทคนิควิธีการสบืค้นข้อมูล การอ้างองิข้อมลูที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย วิธีการเกบ็ข้อมลู การน าเสนอข้อมลู การแก้ไขปญัหาเฉพาะ
หน้า ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจารณ์ศิลปะ  
    2) ขั้นปฏิบัติ(ช่วงกลาง)  นิสิตนักศึกษาเลอืกหัวข้อที่ตนสนใจศึกษาเพื่อท าปรญิญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาในแนวทางที่ถนัด  โดยน าเอาเทคนิควิธีการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในข้ันเตรียมมา
ปฏิบัติงานด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมตามหัวข้อการท างานทีน่ิสิตนักศึกษาเป็นผูเ้ลือกศึกษาด้วยตนเอง 
มีการก าหนดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาเพือ่ให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างครอบคลมุและ
ลึกซึง้ในประเด็นดงักล่าว ก าหนดจุดประสงค์ในการศึกษาทีชั่ดเจนเพือ่ให้มีความเช่ือมโยงกับ
กระบวนการท างานทั้งหมดและสอดคล้องกับผลงานทีจ่ะเกดิข้ึน สิ่งที่ส าคัญคือนสิิตนักศึกษาจ าเป็น
จะต้องเกบ็ข้อมูลและบันทึกทุกข้ันตอนกระบวนการท างานและสามารถอธิบายสิ่งทีเ่กิดข้ึนโดยการ
เรียบเรียงออกมาเป็นภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย กระชับ และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 
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ผลงานที่ได้จากการท าปรญิญานิพนธ์นั้นสามารถสร้างสรรค์ข้ึนมาได้หลายรปูแบบตามแนวทางหัวข้อ
ที่นิสิตนักศึกษาได้เลือกท า เช่น นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น โดย
กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์นั้นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรกึษาผู้เช่ียวชาญ  
    3) ขั้นสรปุงาน(ช่วงสุดท้าย)  นิสิตนักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานและน าเสนอ
ผลงานที่ได้ท าตลอดภาคการศึกษา โดยนิสิตนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการน าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามความเหมาะสมและข้อจ ากัดทางด้านเวลา เช่น การน าเสนอปากเปล่าประกอบสื่อ
สร้างสรรค์ การน าเสนอผ่านวีดิโอ การน าเสนอผ่านผลงานภาพเคลื่อนไหวหรือการ์ตูนอนเิมช่ัน เป็น
ต้น เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับรูปแบบการน าเสนอ สร้างความน่าสนใจให้กบัผลงาน นอกจากนี้
นิสิตนักศึกษายังต้องฝึกทักษะในการสือ่สารและถ่ายทอดเพือ่ให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจผลงานได้อย่างง่าย
ที่สุด หลังจากการน าเสนอผลงานต่อคณาจารย์และคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
แล้ว นิสิตนักศึกษาจะต้องท าการเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา การ
จัดแสดงนทิรรศการ ตลอดจนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิจารณ์ผลงานศิลปะภายในงาน  
 

รูปแบบท่ี รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
ความสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ในการท า
วิจัยทางศิลปศึกษา 

1 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ √ 
2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์ √ 

 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกับจุดประสงค์ในการท าวิจัยทางศิลปศึกษา 
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ล า
ดับ

ที่ 

มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ความสอดคล้อง 
รูปแบบที ่1  

การวจิัยเพื่อการ
สร้างสรรค ์

รูปแบบที่ 2  
การวจิัยผลงาน

สร้างสรรค ์

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทาง
ศิลปศึกษา โดยผลติผู้มีความรูค้วามสามารถใน
การถ่ายทอดความคดิและการสร้างสรรคศ์ิลปะ 
รวมทั้งผูกโยงไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์
ความรู้ขั้นสูงทางศิลปศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาสุนทรียภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
สังคม 

√ √ 

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่ประกอบด้วยจริยา 
ปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 

√ √ 

3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นน าใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานใน
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 

√ √ 

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย 
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและดา้นศิลปะ 
เพ่ือใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีคุณลักษณะ
การท างานของนักวิชาการ 

√ √ 

5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย 
การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม การบริการ
วิชาการ  

√ √ 

6 มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตบัณฑิต และพัฒนาก าลังคนทางด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

√ √ 

 

ตารางที่ 10 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรูปแบบและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 

  กระบวนการบริหารจัดการภายในรายวิชาปรญิญานิพนธท์างศิลปศึกษา  
  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งสองรปูแบบนี้มสีามารถน าไป
จัดการเรียนการสอนจริงได้อย่างมีความยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบทัง้สองมาเพื่อใหเ้หมาะสม
กับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและจุดประสงค์ของการวิจัยทางศิลปศึกษา ทั้งนี้ได้ค านึงถึงเงือ่นไข
ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาเรียน และจ านวนหน่วยกิต ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกระบวนการบรหิารจัดการ
ภายในวิชาที่ยืดหยุ่นสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในลกัษณะภาคการศึกษาเดียว หรือ
แบ่งเป็นสองภาคการศึกษาได้ตามความเหมาะสมของแตล่ะสถาบัน ดังนี้ 
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  กระบวนการบริหารจัดการรูปแบบท่ี 1 ก าหนดให้ลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาปลาย 
 มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้องกัน โดยอา้งอิงจากรปูแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาในภาคการศึกษาปลาย จ านวน 3 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาต้นจะลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องซึง่เป็นวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีและการสืบค้น เช่น วิชาการศึกษารายบุคคล วิชา
สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ  
  ในระยะเวลาการเรียนในวิชาเหล่าน้ีอาจารยจ์ะมอบหมายใหศึ้กษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจ
อย่างลึกซึ้ง มีการอ้างอิงที่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ จุดมุง่หมายเพื่อให้นสิิตนักศึกษาได้ค้นพบแนวทาง
ในการคัดเลอืกหัวข้อปรญิญานิพนธ์ของตน และศึกษาหาข้อมูลเพื่อท าโครงร่างทีส่มบูรณ์ ดังนั้นเมื่อ
จบวิชาน้ีนิสิตนักศึกษาจะได้ เอกสารรายงานซึง่เป็นส่วนส าคัญในโครงร่างบทที่ 1 และ 2   
  ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาจะได้ท างานต่อยอดจากภาคการศึกษาต้น โดยเริ่มแรก
อาจารยผ์ู้ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและก าหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศกึษา
ได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชาน้ีตลอดทั้งเทอม ในช่วงนี้อาจารย์ผูป้ระสานงานจะมีการ
ตั้งกลุม่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจ าวิชาและ
เพื่อให้นสิิตนักศึกษาได้สร้างแฟม้ผลงานออนไลน์ของตน จากนั้นในข้ันต้นก าหนดให้นสิิตนักศึกษา
เสนอหัวข้อเพื่อให้ทีป่ระชุมอนุมัติหัวข้อและมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการมอบหมายอาจารยท์ี่
ปรึกษาสามารถอนมุัติตามความเหมาะสม ดังนี้    
  1) ที่ปรึกษาเดี่ยว   
   1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่ปรกึษาตามความ
เหมาะสมและความเช่ียวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศกึษา   
   1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้
ที่ประชุมพรอ้มกบัช่ือหัวข้อปริญญานิพนธ์  โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ 
  2) ที่ปรึกษาคู่   

   2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่โดยค านึงถึงความ

เช่ียวชาญของอาจารย์แตล่ะท่าน และคัดเลอืกอาจารย์ทีม่ีความเช่ียวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม

ศักยภาพให้กับนสิิตนักศึกษารอบด้าน   

   2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้

ที่ประชุม 1 ช่ือ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารยท์ี่ปรึกษาอีก

หนึ่งคนเพือ่เสรมิศักยภาพ   
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  เมื่อได้รบัอนุมัตหิัวข้อและได้รบัมอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่

กระบวนการรบัค าปรึกษาเพือ่พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ

ด าเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้ค าปรึกษาทัง้แบบกลุม่และแบบรายบุคคล ข้ึนอยู่กบัความ

เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผูป้ระสานงานจะแนะน าเทคนิควิธีการในการเขียน

รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเกบ็ข้อมลู การเผยแพร่และน าเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละช่ัวโมง    

  เมื่อถึงก าหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบน าเสนอโครงร่างต่อทีป่ระชุม โดยมกีารจัดให้มกีาร

น าเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟงัการ

น าเสนอ หลังจบการสอบน าเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน โดยจะเป็นการ

พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกบัการพัฒนารูปเลม่ปริญญานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา โดยมีอาจารยผ์ู้ประสานงานคอยติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ มีการนัดตรวจความก้าวหน้า

ของผลงานอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการท างานและช่วยเหลือในกรณีทีเ่กิดปญัหา จนกระทั่ง

ผลงานแล้วเสรจ็สมบรูณ์   

  การสอบน าเสนอผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ู้

ประสานงานจะก าหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเลม่ปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษาที่เสรจ็สมบรูณ์ให้กบัคณะกรรมการสอบทุกทา่นล่วงหน้ากอ่นวันสอบ 1 สัปดาห์ และ

ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จกอ่นวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรปุงานและ

น าเสนอผลงานโดยมสีื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเปน็ผูร้่วมรบัฟังการน าเสนอ   

 หลงัจากเสร็จสิ้นการสอบน าเสนอผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาโดยให้นิสิตนักศึกษาได้น าเอาผลงานที่เกิดข้ึนภายในวิชาน้ีมาเผยแพรสู่่

สาธารณะ โดยสามารถจัดแสดงนิทรรศการได้ในพื้นที่ที่ไดร้บัการอนญุาตเป็นที่เรียบร้อย มีการ

ประชาสมัพันธ์ ตกแต่งสถานที่ และก าหนดวันเปิดและปิดงานอย่างชัดเจน  
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รูปภาพที่ 8 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 1 
 

  กระบวนการบริหารจัดการแบบท่ี 2  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น 

  มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้องกัน โดยอา้งอิงจากรปูแบบการจัดการเรียน

การสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาในภาคการศึกษาต้น จ านวน 3 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาปลายจะลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้องซึง่เป็นวิชาที่สามารถจัดน าเสนอและเผยแพร่ผลงานได้ เช่น วิชาการสัมมนา

ศิลปศึกษา วิชาการจัดนิทรรศการ ฯลฯ  



 

 

97 

 ในภาคการศึกษาต้นนิสิตนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

โดยจะมีการนัดหมายนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นจะเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้

ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและก าหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศกึษาได้เห็น

ภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชาน้ีตลอดทัง้เทอม และมอบหมายให้นสิิตนักศึกษาเริ่มศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกบัหัวข้อที่ตนสนใจ  มีการตั้งกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 

เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจ าวิชาและเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สร้างแฟม้ผลงานออนไลน์ของ

ตน เมื่อเปิดภาคการศึกษาจะก าหนดให้นสิิตนักศึกษาเสนอหัวข้อเพื่อให้ที่ประชุมอนมุัติหัวข้อและ

มอบหมายอาจารย์ทีป่รกึษา โดยการมอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษาสามารถอนุมัติตามความเหมาะสม 

ดังนี้   

  1) ที่ปรึกษาเดี่ยว   

   1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่ปรกึษาตามความ

เหมาะสมและความเช่ียวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศกึษา  

   1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้

ที่ประชุมพรอ้มกบัช่ือหัวข้อปริญญานิพนธ์  โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ  

  2) ที่ปรึกษาคู่  

   2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่โดยค านึงถึงความ

เช่ียวชาญของอาจารย์แตล่ะท่าน และคัดเลอืกอาจารย์ทีม่ีความเช่ียวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม

ศักยภาพให้กับนสิิตนักศึกษารอบด้าน  

   2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้

ที่ประชุม 1 ช่ือ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารยท์ี่ปรึกษาอีก

หนึ่งคนเพือ่เสรมิศักยภาพ   

  เมื่อได้รบัอนุมัตหิัวข้อและได้รบัมอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่

กระบวนการรบัค าปรึกษาเพือ่พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ

ด าเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้ค าปรึกษาทัง้แบบกลุม่และแบบรายบุคคล ข้ึนอยู่กบัความ

เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผูป้ระสานงานจะแนะน าเทคนิควิธีการในการเขียน

รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเกบ็ข้อมลู การเผยแพร่และน าเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละช่ัวโมง   
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  เมื่อถึงก าหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบน าเสนอโครงร่างต่อทีป่ระชุม โดยมกีารจัดให้มกีาร

น าเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟงัการ

น าเสนอ หลังจบการสอบน าเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน โดยจะเป็นการ

พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกบัการพัฒนารูปเลม่ปริญญานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา โดยมีอาจารยผ์ู้ประสานงานคอยติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ มีการนัดตรวจความก้าวหน้า

ของผลงานอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการท างานและช่วยเหลือในกรณีทีเ่กิดปญัหา จนกระทั่ง

ผลงานแล้วเสรจ็สมบรูณ์  

  การสอบน าเสนอผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ู้

ประสานงานจะก าหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเลม่ปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษาที่เสรจ็สมบรูณ์ให้กบัคณะกรรมการสอบทุกทา่นล่วงหน้ากอ่นวันสอบ 1 สัปดาห์ และ

ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จกอ่นวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรปุงานและ

น าเสนอผลงานโดยมสีื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเปน็ผูร้่วมรบัฟังการน าเสนอ   

  เมื่อเปิดภาคการศึกษาปลาย จะมีการจัดแสดงนิทรรศการปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาโดย

ให้นิสิตนักศึกษาได้น าเอาผลงานทีเ่กิดข้ึนภายในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามาเผยแพรสู่่

สาธารณะ ซึ่งจะด าเนินการภายใต้วิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น วิชาสัมมนาศิลปศึกษา วิชาการจัด

นิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งในช่วงต้นภาคการศึกษาจะเป็นการเรียนเนื้อหาทฤษฎีประจ าวิชาและในช่วง

ปลายภาคการศึกษาจะเป็นการจัดน าเสนอและเผยแพรผ่ลงานสู่สาธารณะภายใต้ลกัษณะของวิชา

นั้นๆ เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เป็นต้น  
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รูปภาพที่ 9 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 2 
 

  กระบวนการบริหารจัดการแบบท่ี 3  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษา 

  มีลักษณะเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งมี

แนวทางในการพฒันารปูแบบมาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรูปแบบนีจ้ะก าหนดให้นิสิตนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จ านวน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น และ

ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จ านวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย รวม

ทั้งสิ้นเป็น 5 หน่วยกิต โดยในภาคการศึกษาต้น วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จะเน้นให้นสิิต

นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่ตนสนใจให้ครอบคลุมในภาคทฤษฎีเพื่อเตรียมข้อมลูส าหรับการท า
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ผลงานในเชิงวิชาการ(รูปเลม่ปริญญานิพนธ์) และในภาคการศึกษาปลาย วิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา2 จะเน้นที่การสร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อที่นิสิตนักศึกษาเลือกอย่างเป็นข้ันตอนพร้อมทั้ง

เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  

  ในภาคการศึกษาต้นนิสิตนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 

อาจารยผ์ู้ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและก าหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศกึษา

ได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชาน้ีตลอดทั้งเทอม และมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาเริ่ม

ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกบัหัวข้อที่ตนสนใจ  มีการตัง้กลุม่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจ าวิชาและเพื่อให้นสิิตนักศึกษาได้สร้างแฟม้ผลงาน

ออนไลน์ของตน เมื่อเปิดภาคการศึกษาจะก าหนดให้นสิิตนักศึกษาเสนอหัวข้อเพื่อให้ทีป่ระชุมอนุมัติ

หัวข้อและมอบหมายอาจารย์ทีป่รกึษา โดยการมอบหมายอาจารย์ทีป่รกึษาสามารถอนุมัติตามความ

เหมาะสม ดังนี้  

  1) ที่ปรึกษาเดี่ยว  

   1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่ปรกึษาตามความ

เหมาะสมและความเช่ียวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศกึษา 

   1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้

ที่ประชุมพรอ้มกบัช่ือหัวข้อปริญญานิพนธ์  โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ 

  2) ที่ปรึกษาคู่ 

   2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่โดยค านึงถึงความ

เช่ียวชาญของอาจารย์แตล่ะท่าน และคัดเลอืกอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม

ศักยภาพให้กับนสิิตนักศึกษารอบด้าน 

   2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้

ที่ประชุม 1 ช่ือ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารยท์ี่ปรึกษาอีก

หนึ่งคนเพือ่เสรมิศักยภาพ 

  เมื่อได้รบัอนุมัตหิัวข้อและได้รบัมอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่

กระบวนการรบัค าปรึกษาเพือ่พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ

ด าเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้ค าปรึกษาทัง้แบบกลุม่และแบบรายบุคคล ข้ึนอยู่กบัความ
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เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผูป้ระสานงานจะแนะน าเทคนิควิธีการในการเขียน

รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเกบ็ข้อมลู การเผยแพร่และน าเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละช่ัวโมง   

  เมื่อถึงก าหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบน าเสนอโครงร่างต่อที่ประชุม โดยมกีารจัดให้มกีาร

น าเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟงัการ

น าเสนอ หลังจบการสอบน าเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาโครงร่างตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการสอบ พร้อมกับเริม่วางแผนการด าเนินงานในระยะยาวครอบคลุมตลอดระยะเวลาการ

ท างานในภาคการศึกษาปลายภายใต้ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา เตรียมส าหรับการน าเสนอ

แผนการด าเนินงานในภาคการศึกษาปลาย   

  ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา2 โดยในระยะแรกนิสิตนักศึกษาจะต้องน าเสนอแผนการด าเนินงานในระยะยาวประกอบ

กับสือ่การน าเสนอให้กบัคณะกรรมการและเพื่อนร่วมกระบวนวิชาได้รับฟัง จากนั้นคณะกรรมการจะ

ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความเป็นไปได้ในการท างานจรงิมากที่สุด นิสิตนักศึกษาปรับปรุง

และพัฒนาแผนการด าเนินงานของตนให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าจากคณะกรรมการภายใต้

การดูและช้ีแนะจากอาจารย์ทีป่รกึษา แล้วจึงเริ่มต้นการพฒันาผลงานตามแผนการด าเนินงานอย่าง

เต็มรปูแบบควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปพฒันาในส่วนของรูปเลม่ปริญญานิพนธ์(บทที่ 3 – 4)  

โดยมีอาจารย์ผูป้ระสานงานคอยติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ มีการนัดตรวจความก้าวหน้าของ

ผลงานอาทิตย์ละครัง้เพื่อเป็นการกระตุ้นการท างานและช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา ในช่วงกลาง

ภาคการศึกษาจะมีการสอบน าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50% นิสิตนักศึกษาจะสรุป

ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานและรปูเล่มโดยมีสื่อประกอบการน าเสนอให้กบัคณะกรรมการสอบ

และเพือ่นร่วมกระบวนวิชาได้รับฟัง คณะกรรมการจะให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน

ตลอดจนค าแนะน าเมื่อนสิิตนักศึกษามีปญัหาอุปสรรค หลงัจากนั้นนิสิตนักศึกษาจะน าค าแนะน า

เหล่าน้ีมาพฒันาผลงานและรปูเล่มปรญิญานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รกึษาจนกระทัง่

ผลงานแล้วเสรจ็สมบรูณ์  

  การสอบน าเสนอผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ู้

ประสานงานจะก าหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเลม่ปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษาที่เสรจ็สมบรูณ์ให้กบัคณะกรรมการสอบทุกทา่นล่วงหน้ากอ่นวันสอบ 1 สัปดาห์ และ
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ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จกอ่นวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรปุงานและ

น าเสนอผลงานโดยมสีื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเปน็ผูร้่วมรบัฟังการน าเสนอ หลังจากเสร็จสิ้น

การสอบน าเสนอผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์แล้วจะมกีารจัดแสดงนิทรรศการปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

โดยให้นิสิตนักศึกษาได้น าเอาผลงานทีเ่กิดข้ึนภายในวิชาน้ีมาเผยแพร่สูส่าธารณะ โดยสามารถจัด

แสดงนิทรรศการได้ในพื้นที่ที่ได้รบัการอนุญาตเป็นทีเ่รียบรอ้ย มีการประชาสัมพันธ์ ตกแต่งสถานที่ 

และก าหนดวันเปิดและปิดงานอย่างชัดเจน 

 

 

รูปภาพที่ 10 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 3 
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  กระบวนการบริหารจัดการแบบท่ี 4  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษา 

  มีลักษณะเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งมี

แนวทางในการพฒันารปูแบบมาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรูปแบบนีจ้ะก าหนดให้นิสิตนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จ านวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น และ

ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จ านวน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย รวม

ทั้งสิ้นเป็น 5 หน่วยกิต โดยในภาคการศึกษาต้น วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จะเน้นทีก่าร

สร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อที่นสิิตนักศึกษาเลือกอย่างเป็นข้ันตอน และในภาคการศึกษาปลาย วิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จะเป็นการน าเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

สร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นผลงานในเชิงวิชาการ(รปูเล่มปรญิญานิพนธ์) พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานสู่

สาธารณะ 

  ในภาคการศึกษาต้นนิสิตนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 

อาจารยผ์ู้ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและก าหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศกึษา

ได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชาน้ีตลอดทั้งเทอม และมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาเริ่ม

ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกบัหัวข้อที่ตนสนใจ  มีการตัง้กลุม่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจ าวิชาและเพื่อให้นสิิตนักศึกษาได้สร้างแฟม้ผลงาน

ออนไลน์ของตน เมื่อเปิดภาคการศึกษาจะก าหนดให้นสิิตนักศึกษาเสนอหัวข้อเพื่อให้ทีป่ระชุมอนุมัติ

หัวข้อและมอบหมายอาจารย์ทีป่รกึษา โดยการมอบหมายอาจารย์ทีป่รกึษาสามารถอนุมัติตามความ

เหมาะสม ดังนี้  

  1) ที่ปรึกษาเดี่ยว  

   1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่ปรกึษาตามความ

เหมาะสมและความเช่ียวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศกึษา  

   1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้

ที่ประชุมพรอ้มกบัช่ือหัวข้อปริญญานิพนธ์  โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ 

  2) ที่ปรึกษาคู่   

   2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลอืกอาจารยท์ี่โดยค านึงถึงความ

เช่ียวชาญของอาจารย์แตล่ะท่าน และคัดเลอืกอาจารย์ทีม่ีความเช่ียวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม
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ศักยภาพให้กับนสิิตนักศึกษารอบด้าน   

   2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอช่ือ เปิดโอกาสให้นสิิตนักศึกษาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาให้

ที่ประชุม 1 ช่ือ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารยท์ี่ปรึกษาอีก

หนึ่งคนเพือ่เสรมิศักยภาพ 

  เมื่อไดร้บัอนุมัตหิัวข้อและได้รบัมอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่

กระบวนการรบัค าปรึกษาเพือ่พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ

ด าเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้ค าปรึกษาทัง้แบบกลุม่และแบบรายบุคคล ข้ึนอยู่กบัความ

เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผูป้ระสานงานจะแนะน าเทคนิควิธีการในการเขียน

รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเกบ็ข้อมลู การเผยแพร่และน าเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละช่ัวโมง    

  เมื่อถึงก าหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบน าเสนอโครงร่างต่อทีป่ระชุม โดยมกีารจัดให้มกีาร

น าเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟงัการ

น าเสนอ หลังจบการสอบน าเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาโครงร่างตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการสอบ พร้อมกับเริม่วางแผนการด าเนินงานในระยะยาวครอบคลุมตลอดระยะเวลาการ

ท างานในภาคการศึกษาปลายภายใต้ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา ในช่วงครึ่งหลงัของภาค

การศึกษาต้นจะเริม่ให้นสิิตนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัตสิร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อของตนเองภายใต้

ความดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อใหผ้ลงานของตนนั้นก้าวหน้าจนกระทัง่ผลงานนั้นใกลเ้สร็จ

สมบรูณ์   

  ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา2 เมื่อเริม่เปิดภาคการศึกษาปลายนสิิตนักศึกษาจะต้องน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่มี

ความก้าวหน้าอยู่ในระดับ 80% - 100% โดยเป็นการน าเสนอผลงานจริงประกอบกับสื่อเพื่อให้

คณะกรรมการและเพื่อนร่วมกระบวนวิชาได้รับฟัง จากนั้นนสิิตนักศึกษาจะสามารถปรับปรุงและ

พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตนตามค าแนะน าจากคณะกรรมการภายใต้การดูและช้ีแนะจากอาจารย์

ที่ปรกึษา แล้วจึงเริ่มต้นการพฒันาผลงานทางวิชาการในส่วนของรูปเลม่ปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารยผ์ู้

ประสานงานคอยติดตามความก้าวหน้า ในช่วงกลางภาคการศึกษาจะก าหนดใหส้่งโครงร่างรูปเล่ม

ปริญญานิพนธ์ครั้งที ่1 ให้กับคณะกรรมการพร้อมกับสรปุความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้กบั
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คณะกรรมการและเพื่อนร่วมกระบวนวิชารับฟัง เพื่อรบัฟงัการพิจารณาและค าแนะน าส าหรบัการ

พัฒนารปูเล่มทีส่มบูรณ์ต่อไป  

  การสอบน าเสนอผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ู้

ประสานงานจะก าหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเลม่ปริญญานิพนธ์

ทางศิลปศึกษาที่เสรจ็สมบรูณ์ให้กบัคณะกรรมการสอบทุกทา่นล่วงหน้ากอ่นวันสอบ 1 สัปดาห์ และ

ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จกอ่นวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรปุงานและ

น าเสนอผลงานโดยมสีื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเปน็ผูร้่วมรบัฟังการน าเสนอ หลังจากเสร็จสิ้น

การสอบน าเสนอผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์แล้วจะมกีารจัดแสดงนิทรรศการปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

โดยให้นิสิตนักศึกษาได้น าเอาผลงานทีเ่กิดข้ึนภายในวิชาน้ีมาเผยแพร่สูส่าธารณะ โดยสามารถจัด

แสดงนิทรรศการได้ในพื้นที่ที่ได้รบัการอนุญาตเป็นทีเ่รียบรอ้ย มีการประชาสัมพันธ์ ตกแต่งสถานที่ 

และก าหนดวันเปิดและปิดงานอย่างชัดเจน  

 

รูปภาพที่ 11 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 4 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจัย เรือ่ง การพฒันารปูแบบการเรียน

การสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ผู้วิจัยไดส้รปุและอภิปรายผลตามประเด็นทีส่ าคัญดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

  1. สภาพการจัดการเรยีนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในปัจจบุัน 

  จากการศึกษาเอกสารหลกัสูตรตลอดจนสัมภาษณ์อาจารยผ์ูจ้ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้

ประสานงานวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารยท์ี่ปรกึษาวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาจาก 3 สถาบัน 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทยในปจัจบุันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     

   1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนดให้นสิิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา

การศึกษารายบุคคลในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีการก าหนดให้เสนอหัวข้อในการท าปรญิญา

นิพนธ์เพื่อคณะกรรมการจะได้คัดเลือกและมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตามความเหมาะสมของ

หัวข้อ จากนั้นจงึเข้าสูก่ระบวนการให้ค าปรกึษาเพื่อพฒันาโครงร่างในส่วนแรก(บทที1่-2) และสอบ

น าเสนอโครงร่างในช่วงท้ายภาคการศึกษา จากนั้นก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา

การศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศในช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 นิสิตนักศึกษาจะได้ท าการพัฒนา

โครงร่างปริญญานิพนธ์ต่อยอดจากวิชาการศึกษารายบุคคล และท างานภายใต้ความดูแลของอาจารย์

ที่ปรกึษาท่านเดิม ในแต่ละช่ัวโมงเรียนจะมีการให้ความรู้และแนะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท า

รูปเล่มปรญิญานิพนธ์ ระหว่างภาคการศึกษาจะมีการก าหนดสอบน าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน

ทั้งหมด 2 ครั้ง แบ่งเป็นการน าเสนอความก้าวหน้าร้อยละ 50 ของผลงาน และการน าเสนอผลงาน

ครั้งสุดท้ายในช่วงท้ายภาคการศึกษา หลงัจากนั้นจึงจะมกีารจัดแสดงนิทรรศการสูส่าธารณะ  

   2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนวิชาการศึกษา

ศิลปะภายใต้การนเิทศในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีการก าหนดให้นสิิตนักศึกษาเสนอหัวข้อใน

การท าปริญญานิพนธ์พรอ้มกบัระบุรายช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาที่ตนเลอืกตามความเหมาะสมของหัวข้อ



 

 

107 

ปริญญานิพนธ์ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการรบัค าปรกึษาและพัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์(บทที่1-2) 

และสอบน าเสนอโครงร่างในเวลาต่อมา ระหว่างภาคการศึกษามีการให้ความรู้และแนะน าวิธีการเขียน

รูปเล่มปรญิญานิพนธ์สลบักับการนัดตรวจความคืบหน้าของผลงานแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ให้นิสิต

นักศึกษาได้พัฒนารูปเล่มปริญญานิพนธ์ควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงาน และมีการจัดสอบสรุปผลงาน

ครั้งสุดท้ายช่วงท้ายภาคการศึกษา พร้อมกับจัดน าเสนอผลงานที่ห้องนทิรรศการของภาควิชา  

     3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการ

วิจัยศิลปศึกษาในช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้นสิิตนักศึกษาได้เสนอหัวข้อปรญิญานิพนธ์ของ

ตน 3 ล าดับ โดยเรียงตามล าดับความถนัดและความชอบ คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกหัวข้อที่

เหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งหัวข้อแล้วมอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษา ระหว่างภาคการศึกษาจะมีการให้

ความรู้และแนะน าระเบียบวิธีการวิจัยทางศิลปศึกษาสลบักบัการสอบน าเสนอความก้าวหน้าของ

ผลงานระหว่างภาคการศึกษาทัง้หมด 3 ครั้ง เพือ่ให้ได้โครงร่างปริญญานิพนธ์ในข้ันต้น (บทที่1-2) 

จากนั้นก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปนพินธ์สาขาศิลปศึกษา1 ในช้ันปีที่ 4 ภาค

การศึกษาที่ 1 โดยก าหนดให้นสิิตนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมต่อยอดจากวิชาการวิจัย

ศิลปศึกษาจนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นผลงานทีส่มบูรณ์ ระหว่างภาคการศึกษามีการให้ความรู้และแนะน า

ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกระบวนการท างานสร้างสรรค์ มีการก าหนดสอบน าเสนอความก้าวหน้า

ทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นก าหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 ใน

ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ก าหนดให้นสิิตนักศึกษาพัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ต่อยอดจาก

วิชาการวิจัยศิลปศึกษาและวิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 มีการเพิม่เติมให้นิสิตนักศึกษาออกแบบ

แผนการสอนในหัวข้อเดียวกับปริญญานิพนธ์ของตนสอดแทรกอยู่ภายในเล่มปริญญานิพนธ์ ระหว่าง

ภาคการศึกษามีการให้ความรู้และแนะน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท ารปูเล่มปริญญานิพนธ์ 

ก าหนดให้มกีารสอบน าเสนอความก้าวหน้าทัง้หมด 4 สอบข้อเขียน 1 ครั้ง และจัดนิทรรศการ

น าเสนอผลงานสูส่าธารณะในช่วงท้ายภาคการศึกษา   

  2. รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น   

  รูปแบบที่พฒันาข้ึนนั้นมจีุดประสงค์ในการท าปรญิญานพินธ์ทางศิลปศึกษา คือ เพื่อศึกษาวิจยัเกีย่วกับ

กระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลกัสูตร การวัดและประเมินผล การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัย

ผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนท์างการศึกษา  
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  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่พัฒนาข้ึน แบ่งออกเป็น 2 

รูปแบบ ดังนี้   

  รูปแบบท่ี 1  การวิจัยเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา 

   เป็นการลงมือปฏิบัติเพือ่ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เทคนิควิธีการ ข้อมูลแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 

นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ หรือผลงานในเชิงรปูธรรมทีจ่ะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา/

ศิลปศึกษา  

  รูปแบบท่ี 2  การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพ่ือสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอน

ศิลปศึกษา  

   เป็นการลงมือศึกษาค้นคว้าตัวผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง 

น าไปสู่การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมลูพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ

สร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นเครือ่งมอืในการศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์อย่าง

ละเอียดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรม

ต่างๆทีจ่ะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา/ศิลปศึกษา 

  โดยรปูแบบการเรยีนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งสองรูปแบบนี้มีความยืดหยุ่น

สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนได้ในหลายลักษณะตามเงื่อนไขข้อจ ากัดในเรือ่งของระยะเวลาและ

จ านวนหน่วยกติของแตล่ะสถาบัน ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการบรหิารจัดการภายในวิชาไว้ทัง้หมด 4 

แบบ ดังนี ้

    กระบวนการบริหารจัดการแบบท่ี 1  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปลาย  ก าหนดให้นสิิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษา

ปลาย จ านวน 3 หน่วยกิต โดยก าหนดให้มีวิชาทีเ่กี่ยวข้องกนัในภาคการศึกษาต้นที่เป็นวิชาเน้นใน

ภาคทฤษฎีและการสบืค้น เช่น วิชาการศึกษารายบุคคล วิชาสุนทรียศาสตร์ ฯลฯ เพื่อมอบหมายให้

นิสิตนักศึกษาเลือกค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจไว้เป็นแนวทางในการท าปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ก าหนดให้มีการสอบทัง้หมด 2 ครั้งในภาคการศึกษาปลาย และมีการจัดแสดง

นิทรรศการ โดยผลงานของนิสิตนักศึกษาน้ันประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ควบคู่กับรูปเล่มปรญิญา

นิพนธ์  
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   กระบวนการบริหารจัดการแบบท่ี 2  ก าหนดให้ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาตน้  

ก าหนดให้นสิิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาต้น 

จ านวน 3 หน่วยกิต โดยก าหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกันในภาคการศึกษาปลายที่เป็นวิชาที่สามารถจัด

น าเสนอและเผยแพร่ผลงานได้ เช่น วิชาการสัมมนาศิลปศึกษา วิชาการจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

ก าหนดให้มกีารสอบทั้งหมด 2 ครั้งในภาคการศึกษาต้น และมีการจัดแสดงนิทรรศการ/สัมมนา

ศิลปศึกษาในภาคการศึกษาปลายภายใต้ลักษณะของวิชาที่ก าหนด เช่น การจัดสัมมนา การจัด

นิทรรศการ เป็นต้น โดยผลงานของนสิิตนักศึกษาน้ันประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเลม่

ปริญญานิพนธ์  

    กระบวนการบริหารจัดการแบบท่ี 3  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาค

การศึกษา ก าหนดให้นสิิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทัง้ 2 ภาค

การศึกษา คือ วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จ านวน 2 หน่วยกิต และ วิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา2 จ านวน 3 หน่วยกิต รวมเป็น 5 หน่วยกิต โดยก าหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาค้นคว้า

ข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ และก าหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อ

ยอดองค์ความรู้โดยการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่กับการท ารปูเล่มปรญิญานิพนธ์ ก าหนดให้มี

การสอบทัง้หมด 4 ครั้ง ได้แก่ สอบน าเสนอโครงร่าง(ภาคต้น) น าเสนอแผนการด าเนินงาน(ภาค

ปลาย) น าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50% (ภาคปลาย) และน าเสนอผลงานที่เสรจ็สมบรูณ์(ภาค

ปลาย) มกีารจัดนิทรรศการ และผลงานของนิสิตนักศึกษาน้ันประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ควบคู่

กับการท ารปูเล่มปรญิญานิพนธ์  

   กระบวนการบริหารจัดการแบบท่ี 4  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาค

การศึกษา  ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทัง้ 2 ภาคการศึกษา คือ วิชา

ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จ านวน 3 หน่วยกิต และ วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จ านวน 

2 หน่วยกิต รวมเป็น 5 หน่วยกิต โดยก าหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาพัฒนาโครงร่างหัวข้อและ

พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ และก าหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อยอดองค์ความรู้โดยการน า

ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานนั้นถ่ายทอดออกมาในเชิงวิชาการ ได้แก่ รูปเล่ม

ปริญญานิพนธ์ ก าหนดใหม้ีการสอบทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ สอบน าเสนอโครงร่าง(ภาคต้น) น าเสนอ

แผนการด าเนินงาน (ภาคปลาย) น าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50% และน าเสนอผลงานที่เสรจ็
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สมบรูณ์(ภาคปลาย)  มีการจัดนิทรรศการ ผลงานของนสิิตนักศึกษาน้ันประกอบด้วย ผลงาน

สร้างสรรค์ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์  

อภิปรายผล     

1. อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนน้ัน 

ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปจัจบุันในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ประกอบกบัการเก็บข้อมูลความตอ้งการจากอาจารย์ในหลกัสูตรศิลปศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาที่ยงัไม่มีวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบ

การเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  

  รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยได้ออกแบบข้ึนมาน้ันมี

จุดประสงค์  คือ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัด

และประเมินผล การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อ

ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2548) ที่กล่าวถึงขอบเขต

ของการวิจัยในกลุ่มวิชาศิลปศึกษาว่าต้องประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ

สอนศิลปะ การวิจัยผลงานศิลปกรรม โดยจุดประสงค์ของการวิจัยในกลุม่วิชาศิลปศึกษาที่ ชาญณรงค์ 

พรรุง่โรจน์ ได้กล่าวไปในข้างต้นยังแยกออกจากจุดประสงค์ของการวิจัยทางศิลปะ ที่มุง่เน้นการ

พัฒนาในด้านจิตใจ อารมณ์ และความรูส้ึกของมนุษย์เป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์ในทางปฏิบัติใด

เป็นพเิศษ   

  รูปแบบทีผู่้วิจัยได้พัฒนาข้ึนน้ันแบง่เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพือ่การ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา เป็นการลงมือปฏิบัตเิพื่อศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลพื้นฐาน เทคนิควิธีการ ข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็น

พื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ หรือผลงานในเชิง

รูปธรรมทีจ่ะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา/ศิลปศึกษา และ รูปแบบที่ 2  การวิจัยผลงาน

สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา  เป็นการลงมือศึกษาค้นคว้าตัว
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ผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่างลึกซึง้ น าไปสูก่ารวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นเครื่องมือใน

การศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหมท่ี่น่าสนใจ แนวทางในการ

สร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา/ศิลปศึกษา สอดคล้อง

กับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ทางศิลปะและการวิจัยที่ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ได้สรปุไว้ว่า 

การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างและแยกจากการวิจัยอย่างสิ้นเชิง แต่มีความ

เกี่ยวข้องกันใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ และการวิจัยผลงานสร้างสรรค์   

  โดยทั้งสองรูปแบบมีขั้นตอนหลกัๆ อยู่ 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันเตรียม 2) ข้ันปฏิบัต ิ3) ข้ันสรปุ  

โดยในข้ันเตรียมจะเป็นการเริ่มต้นให้นสิิตนักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของผลงานปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดมีาก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปแบบและขอบเขตในการท าปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา ได้แก่ การน าองค์ความรู้ทางศิลปศึกษามาเป็นฐานในการท างานสร้างสรรค์ การ

สร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปศึกษา เป็นต้น อาจารย์ให้ค าแนะน าวิธีการท างานโดยอาศัย

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน แนะน าเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูล การอ้างองิข้อมูลที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจารณ์ศิลปะ ในข้ันปฏิบตัิ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา

เลือกหัวข้อที่ตนสนใจศึกษาเพื่อท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในแนวทางที่ถนัด  โดยน าเอาเทคนิค

วิธีการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในข้ันเตรียมมาปฏิบัตงิานด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมตามหัวข้อการท างานที่

นิสิตนักศึกษาเป็นผูเ้ลือกศึกษาด้วยตนเอง มีการก าหนดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้การศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและลึกซึง้ในประเด็นดังกล่าว ก าหนดจุดประสงค์ใน

การศึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้มีความเช่ือมโยงกบักระบวนการท างานทั้งหมดและสอดคล้องกับผลงานที่จะ

เกิดข้ึน สิ่งทีส่ าคัญคือนสิิตนักศึกษาจ าเป็นจะต้องเกบ็ข้อมลูและบันทกึทุกขั้นตอนกระบวนการท างาน

และสามารถอธิบายสิ่งทีเ่กิดข้ึนโดยการเรียบเรียงออกมาเปน็ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย กระชับ และ

สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ผลงานที่ได้จากการท าปริญญานิพนธ์นั้นสามารถสร้างสรรค์

ข้ึนมาได้หลายรปูแบบตามแนวทางหัวข้อที่นิสิตนักศกึษาได้เลือกท า เช่น นวัตกรรมการสอน

ศิลปศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยกระบวนการปฏิบตัิงานตั้งแต่เริม่ต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

นั้นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ ในข้ันสรุป เป็นการให้นสิิตนักศึกษา

สรปุผลการปฏิบัตงิานและน าเสนอผลงานที่ได้ท าตลอดภาคการศึกษา โดยนิสิตนักศึกษาสามารถเลือก
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วิธีการน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ตามความเหมาะสมและข้อจ ากัดทางด้านเวลา เช่น การ

น าเสนอปากเปล่าประกอบสื่อสร้างสรรค์ การน าเสนอผ่านวีดิโอ การน าเสนอผ่านผลงาน

ภาพเคลื่อนไหวหรือการ์ตูนอนิเมช่ัน เป็นต้น เพื่อสร้างความหลากหลายให้กบัรปูแบบการน าเสนอ 

สร้างความน่าสนใจให้กับผลงาน นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายังต้องฝึกทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด

เพื่อใหผู้้อื่นสามารถเข้าใจผลงานได้อย่างง่ายทีสุ่ด หลังจากการน าเสนอผลงานต่อคณาจารย์และ

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาแล้ว นิสิตนักศึกษาจะต้องท าการเผยแพรผ่ลงานสู่

สาธารณะในรปูแบบต่างๆ เช่น การจัดสมัมนา การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนเปิดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และวิจารณ์ผลงานศิลปะภายในงานเพื่อส่งเสริมใหเ้กดิการเผยแพรผ่ลงาน เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ให้นิสิตนักศกึษาได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านศิลปศึกษาน าไปสูก่าร

พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทีม่ีคุณค่าต่อไปในอนาคต ซึ่งกระบวนการแต่ละข้ันของรูปแบบนีม้ีความ

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นกัวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้ 

กล่าวคือ รูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Teaching) รูปแบบการสอน

ที่เน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based Instruction) รปูแบบการสอนกระบวนการวิจัยในช้ัน

เรียน (Research-Led, Research-Oriented, Research-Based, Research-Tutored) ซึ่งทุก

รูปแบบมจีุดร่วมกันคือการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานและ

ได้ศึกษาตัวอย่างงานอย่างครอบคลุมแล้วจึงเปิดโอกาสให้นสิตินักศึกษาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็น

ผู้ปฏิบัตงิานด้วยตัวเองโดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557; ทิศนา 

แขมมณี, 2550; Giller, 2009) ซึ่งในรูปแบบทีผู่้วิจัยได้พฒันาข้ึนมาใหม่นั้นมีความพเิศษที่แตกต่าง

จากรปูแบบเดิมคือทั้งสองรูปแบบจะเน้นให้มีการน าเสนอผลงานสูส่าธารณะในลักษณะต่างๆ เพื่อ

ปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาเกิดทกัษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดในสิ่งที่ตนสร้างสรรค์ข้ึนมาให้กบั

ผู้อื่นได้เข้าใจได้โดยง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติทีส่ าคัญของวิชาชีพครู อีกทั้งยงัเป็นการฝึกให้นิสิตนักศึกษาได้

เรียนรู้กระบวนการท างานเป็นทมี นอกจากนี้แต่ละรูปแบบจะมีการแบ่งภาคการศึกษา จ านวนหน่วย

กิต และกระบวนการจัดการภายในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อเป็นประโยชน์แกส่ถาบันอุดมศึกษาที่มี

ข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต ซึ่งรปูแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งสองรูปแบบมอีงค์ประกอบทีส่ าคัญของรูปแบบ ดังนี ้
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    1) ด้านอาจารย์ผู้ประสานงาน  อาจารย์ผูป้ระสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษาควรมบีทบาทในการประสานงานระหว่างอาจารยท์ี่ปรกึษาและนสิิตนักศึกษา มีหน้าที่

ติดตามความคืบหน้าในการท างานของนสิิตนักศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศ กระตุ้นให้นิสิต

นักศึกษาได้เก็บบันทึกข้ันตอนการท างานตลอดจนการน ามาถ่ายทอดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 

การเขียนอธิบาย การเผยแพรล่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอ และการผลิตสื่อใน

รูปแบบที่ทนัสมัย เป็นต้น สนบัสนุนให้นิสิตนักศกึษาสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนกิสบ์นเครอืข่าย

สังคมออนไลน์ เช่น Facebook  Youtube เป็นต้น เพื่ออาจารยจ์ะสามารถติดตามความก้าวหน้าใน

การท างานและให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่นสิิตนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณะ 

ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกัน กระตุ้นให้เกดิการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนใหเ้กิด

การสะท้อนคิด สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ (ปาริฉัตร บุญต้อม (2557)) ที่พบว่า เกิดการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสะท้อนคิดของผูเ้รียนและการให้ข้อมูลย้อนกลบัของผู้สอนในการพฒันาแฟ้ม

สะสมงานอเิลก็ทรอนิกส์ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกของนกัเรียน นอกจากหน้าที่

ติดตามความก้าวหน้าในการพฒันาผลงานของนสิิตนักศึกษาแล้วอาจารยผ์ู้ประสานงานยังมีหน้าที่

คัดเลือกข้อมูลที่จะน าไปใช้บรรยายในช่ัวโมง โดยต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา เรียง

ตามล าดับความส าคัญก่อนหลงั และค านึงถึงพื้นฐานความรู้เดิมของนิสิตนักศึกษาเป็นหลกัเพือ่ให้นสิิต

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ที่กล่าวว่า การ

เรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ที่ผูส้อนน าเสนอให้และเปน็ผู้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  

   2) ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา  ควรมีการให้ค าปรึกษาในรปูแบบกลุม่สลับกับการให้

ค าปรึกษาในรปูแบบรายบุคคล โดยจ าเป็นต้องค านึงถงึลกัษณะเฉพาะของนสิิตนักศึกษาในแต่ละคน

เพื่อใหก้ารมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษาและนิสิตนักศึกษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น สอดคล้อง

กับ Canfield (1992) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนในกลุ่มสังคม(Social) ไม่ชอบการปฏิบัตงิานที่ต้องท าเพียงคน

เดียว มักจะสร้างกลุม่ขึ้นมาเองตามความชอบเพื่อใหม้ีโอกาสในการสร้างปฏิสมัพันธ์กับผู้เรียนด้วยกัน

หรือกับครผููส้อน ชอบการอภิปรายกลุม่เล็กๆและการท างานเป็นทมี ส่วนผูเ้รียนในกลุ่มอสิระ

(Independent) ชอบการท างานตามล าพงัโดยใช้จุดมุง่หมายของตนเอง ชอบการเรียนที่ตอ้งอาศัย

การควบคุมตนเอง นอกจากนี้ควรมีการก าหนดให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกท่านมสี่วนร่วมในการ

เป็นทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ เพราะหัวข้อปรญิญานิพนธ์นั้นมีความหลากหลายจึงจ าเป็นต้องอาศัย
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ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ ในการดูแลและให้ค าปรึกษากบันิสิตนักศึกษาตามความเหมาะสมของ

หัวข้อ สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ที่กล่าวว่า ผู้สอนต้องมีพื้นฐานทางความรู้ด้านวิชาการ มี

ความสามารถเช่ียวชาญในวิชาชีพที่จะท าการสอนและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอน 

ทรรศนะคตทิี่ดีต่อการสอน ซึง่ทั้งหมดจะเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงคุณภาพการสอน นอกจากนี้การเปิดกว้าง

ในการก าหนดแตง่ตั้งอาจารย์ทีป่รกึษาน้ันจะเป็นการสร้างความหลากหลายให้เกิดข้ึนภายในรูปแบบ

การเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาได้เช่นกัน การแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาหลักท่านเดียว

จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างนสิิตนักศึกษาและอาจารยท์ี่ปรกึษาผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน

นั้นๆ การแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาหลักดูแลร่วมกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมจะเป็นการท างานร่วมกัน

ระหว่างนสิิตนักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาผู้มีความสามารถที่ผสมผสานกัน เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา

หลักมีความเช่ียวชาญทางด้านหลักการทฤษฎีส่วนอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมมีความเช่ียวชาญทางด้าน

ทักษะปฏิบัติ กจ็ะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้รบัการเสรมิทักษะควบคู่กันทัง้สองด้านท าให้ผลงาน

มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  การแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาโดยรับการเสนอรายช่ืออาจารย์จากนสิิต

นักศึกษา ลักษณะนี้จะเป็นการเปิดโอกาสใหก้ับนสิิตนักศึกษาได้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกอาจารย์

ผู้เช่ียวชาญที่ตรงกับหัวข้อด้วยตัวเอง เป็นลักษณะที่ให้ความส าคัญกับการตัดสินใจและการยอมรับ

ของนิสิตนักศึกษาเป็นหลัก    

   3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้   การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรูจ้ าเป็นต้อง

ค านึงถึงองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญในรายวิชา เพื่อใหส้ามารถก าหนดจุดประสงค์ที่มีความ

ครอบคลมุทีสุ่ดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมุง่พฒันาศักยภาพของนิสิตนักศกึษา สอดคล้องกับ  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ที่กล่าวว่า การก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนน้ันมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง ควรค านึงถึงขอบเขตและจุดมุ่งหมายในการสอน การก าหนดจุดมุง่หมายควรให้

ครอบคลมุ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และทักษะต่างๆ ดังนั้นในการก าหนดจุดประสงค์ในวิชา

นี้จึงต้องมุ่งเน้นให้นสิิตนักศึกษาเช่ือมโยงความรูท้ี่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรเพื่อประยุกต์ใช้ตามหัวข้อ

การท างานได้อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้นสิิตนักศึกษาเรียนรูก้ระบวนการท างานอย่างเป็นระบบโดย

อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐาน มุ่งเน้นให้นสิิตนักศึกษาเกิดทกัษะในการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ 

มุ่งเน้นให้นิสิตนักศกึษาฝึกการน าเสนอผลงานในรปูแบบของการจัดสัมมนาหรือจัดนิทรรศการ 

ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการวิจารณ์ศิลปะ    
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   4) ด้านเนื้อหาสาระ  อาจารยผ์ู้สอนควรมีการให้ข้อมลูความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่

นิสิตนักศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิควิธีการเกบ็

ข้อมูล เทคนิควิธีการท าวิจัย วัฒนธรรมการวิจารณ์ศิลปะ ความรู้ในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานใน

รูปแบบต่างๆสูส่าธารณะ ตลอดจนการให้ตัวอย่างที่ดี แนะน าแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย

ตัวเอง และการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาให้ความรูก้ับนสิิตนักศึกษา โดยการคัดเลอืกเนือ้หาสาระ

ต่างๆเหล่าน้ีจ าเป็นจะตอ้งมกีารตรวจสอบเพื่อใหม้ีความทันสมัยและถูกต้องอยูเ่สมอ เพราะจะเป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่นสิิตนักศึกษาในเรื่องการค้นคว้าเอกสารและเนื้อหาของงาน สอดคลอ้งกบั 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ที่กล่าวว่า การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอนเป็นการใหผู้้เรียน

ได้รับรู้ว่า ทฤษฎีข้อความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนขณะนั้นเป็นอย่างไร และยังเป็นการสร้างศรัทธาให้

ผู้เรียนรูส้ึกว่า อาจารยม์ีความทันสมัยทางวิชาการ   

    5) ด้านทักษะ  ควรมีการฝกึฝนให้นิสิตนักศึกษาเกิดทกัษะทางการวิจัยทาง

ศิลปศึกษา ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสือ่สาร ทักษะการสร้างสรรค์งานทีม่ีลกัษณะเฉพาะตน 

ทักษะการวิจารณ์ศิลปะ  ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะทางวิชาชีพ การบูรณาการทักษะเหล่าน้ี

เข้าไปในแต่ละกระบวนการเรียนรูจ้ะเป็นการฝกึฝนขัดเกลาให้นิสิตนักศึกษาเป็นบุคคลทีส่ามารถ

มองเห็นปญัหา รูจ้ักคิดวิเคราะหเ์พื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นการกระตุ้น

ให้เกิดความใฝรู่้และช่างค้นคว้าหาข้อมูล และสามารถถ่ายทอดกระบวนการต่างๆให้แกผู่้อื่นเข้าใจได้ 

   6) ด้านเทคนิควิธีการสอน  ควรมีการใช้รปูแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน

ตามความเหมาะสมของบริบทต่างๆ ดังนี้ การบรรยาย การอภิปรายในช้ันเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน 

การสอนโดยใช้วิธีการวิจัยเป็นฐาน การสอนแบบทีม การฝึกทักษะปฏิบัติ (ค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาดู

งาน) และการศึกษาจากกระบวนการท างานของศิลปินทีเ่ปน็แบบอย่าง ซึง่รปูแบบการสอนที่

หลากหลายเช่นน้ีจะเป็นการกระตุ้นเร้าให้นสิิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

การเรียนในรปูแบบเดิมๆเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ที่กล่าว

ว่า การสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญซึง่ไม่ขึ้นกับจ านวนผูเ้รียน จัดกิจกรรมการสอนสาระครบตาม

หลักสูตร มกีารปรบัเปลี่ยนกจิกรรมประกอบการสอน หาอปุกรณ์และสือ่ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีข้ึน  

 

 



 

 

116 

    7) ด้านการวัดผลและประเมินผล  ควรมีการวัดผลและประเมินผลในรายละเอียด

ดังนี้ ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิาน ประเมินพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  ประเมิน

พฤติกรรมการส่งงานและความสม่ าเสมอในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินคุณภาพงาน 

ประเมินการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และประเมินการน าเสนอ ในรายวิชาน้ีจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญทั้งการประเมินตัวผลงานสร้างสรรค์และรปูเล่มปริญญานิพนธ์ เนื่องจากทัง้สองส่วนล้วน

แสดงถึงความตั้งใจในการท างานเท่าเทียมกัน แต่จ าเป็นทีจ่ะต้องประเมินพฤติกรรมความมีวินัยและ

ความรับผิดชอบในการท างานควบคู่กันไปด้วย     

    8) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา  ควรก าหนดให้มกีารจัดท ารูปเลม่ปริญญา

นิพนธ์/ภาคนิพนธ์ควบคู่กับการท าผลงานสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการ จ าเป็นทีจ่ะต้องมผีลงานทั้ง

สองควบคู่กันเพราะตัวผลงานสร้างสรรค์นั้นไม่สามารถถ่ายทอดหรือบอกเล่ากระบวนการทีผ่่านมา

ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งผลงานเสร็จสมบูรณ์ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีรปูเล่มปรญิญานิพนธ์ทีม่ีบทบาทช่วย

อธิบายกระบวนการท างานทัง้หมด รวมถึงบอกเล่าถึงทีม่าของแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนแรงบงัดาลใจ

ในการท างาน ซึง่ผลงานทั้งสองอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงองค์ความรู้และทักษะที่ได้ศึกษา

มาตลอดทัง้หลักสูตรมาสู่การน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ คู่มือการท ารายงาน ภาค

นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2539) ที่ได้อธิบายว่า ภาค

นิพนธ์เป็นเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง

กว้างขวางและลกึซึ้ง เพื่อฝึกใหรู้้จกัใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้งฝึกความสามารถในการใช้ภาษา

ในการรวบรวมเรียบเรียงความรู้อย่างมีระบบ ซึ่งจะท าใหผู้้ศึกษาได้รับความรู้ ความคิด และมี

ความสามารถ  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  ควรมีการน าเอารปูแบบที่พฒันาข้ึนไปทดลองใช้ในสถาบันอดุมศึกษาเพื่อใหเ้ห็นแนวโน้มและ

ความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบ แล้วท าการเปรียบเทียบผลการทดลอง 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคณุวุฒ ิ
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย 3 ท่าน 

 

 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ เลิศเทวศิริ  

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ  

     ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  2. อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธ์ุ  

      อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ 

      ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 3. อาจารย์สพุจน์ จิตทอง 

      อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ทรงคณุวุฒิตรวจประเมิน(ร่าง)รูปแบบ 

การเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา 
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน(ร่าง)รูปแบบ 
การเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา 3 ท่าน 

 

 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง  

     อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา   

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2. อาจารย์ กิตติคุณ  หุตะมาน 

      อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาการสอนศิลปะ  

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  

 3. อาจารย์ ประไพลิน จันทน์หอม 

      อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา  

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ภาคผนวก ค  

แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผูป้ระสานงาน 

วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
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แบบสัมภาษณส์ าหรับอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงาน 
รายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา   

ในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา 

แบบสมัภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัภาษณ์    
   ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
_________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์   
ค าชี้แจง โปรดตอบข้อมูลต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของท่าน    

วันที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………… 
เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์…………………….น.  ถึง ……………………น. 
1. ช่ือ…………………………………………………………..นามสกุล……………………………………………………….. 
    เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………. 
2. เพศ            ชาย           หญิง     อายุ…………..ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี   สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย………………………………………………….. 
    ปริญญาโท   สาขา……………………………………………มหาวิทยาลัย…………………………………………………. 
    ปริญญาเอก  สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย………………………………………………….. 
   อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………… 
4. ต าแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)…………………………………………………  
5. สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………. 
6. ประสบการณ์ด้านการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา………………………ปี 
7. บทบาทของท่านในการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  
            ผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
            ผู้จัดท าระเบียบและคู่มือวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

            อาจารย์ผู้สอนร่วมในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
            อาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา     
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ตอนท่ี 2 รูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  

1. หลักสูตรของท่านได้ก าหนดเงื่อนไขส าหรับนิสิตนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนในวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาหรือไม่ อย่างไร…………………………………………………………………………………………………....................… 
2. ท่านได้ท าการเปิดวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามาเป็นระยะเวลาก่ีปี....................................................... 
3. ในรายวิชาน้ีท่านมีการจัดสัดส่วนหน่วยกิตอย่างไร เพราะเหตุใดจึงจัดสัดส่วนหน่วยกิตเช่นน้ี 
............................................................................................................................. ................................................... 
4. ท่านก าหนดให้มีการบรรยายก่ีครั้งต่อสัปดาห์ (คิดเป็นก่ีชั่วโมง) และก าหนดให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาก่ีชั่วโมงต่อสัปดาห์.......................................................................... ............................................................. 
5. เกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามีเกณฑ์การ
คัดเลือกอย่างไร................................................................................... ................................................................... 
6. การจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาภายในสถาบันของท่านมีลักษณะ/รูปแบบอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………….……………………............................... 
7. ในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ท่านมีการจัดการองค์ประกอบในด้านต่างๆอย่างไร  
    ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
   ท่านมีการตั้งจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร....................................................  
   ด้านการจัดการเน้ือหาสาระที่ใช้สอน 
   หวัข้อที่มีการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง................................................  
   ด้านกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
   ก าหนดให้มีการสอบน าเสนอทั้งหมดก่ีครั้ง......................................................................... ...... 
   มีเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างอย่างไร...............................................................  
   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะที่ส าคัญให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างไร (เช่น ดูงานนอกสถานที่ ,  
    เชิญวิทยากร, สอดแทรกเรื่องเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ฯลฯ)..................................................... 
  หากท่านเป็นผู้ประสานงานในรายวิชาน้ี ท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไร....................................  
   หากท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านมีบทบาทต่อนิสิตนักศึกษาอย่างไร.................................. 
  ด้านการประเมินผล 
   ชิ้นงาน/ผลงาน  
    ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน/ผลงานอย่างไร................................................  
    สัดส่วนคะแนนของ ชิ้นงาน/ผลงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร...................................... 
   รูปเล่มรายงาน 
    ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินรูปเล่มรายงานอย่างไร..................................................  
     สัดส่วนคะแนนของ รูปเล่มรายงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร.........................................  
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   กระบวนการท างานของนิสิตนักศึกษา 
    ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินกระบวนการท างานของนิสิตนักศึกษาอย่างไร................ 
    สัดส่วนคะแนนของ กระบวนการท างานของนิสิตนักศึกษา คิดเป็นร้อยละเท่าไร.......  
  การสอบน าเสนอระหว่างเทอม 
     ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินผลการน าเสนอหัวข้อโครงร่างระหว่างเทอมอย่างไร....... 
    สัดส่วนคะแนนของ การสอบน าเสนอระหว่างเทอม คิดเป็นร้อยละเท่าไร.................. 
   การสอบน าเสนอครั้งสุดท้าย 
    ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบน าเสนอครั้งสุดท้ายอย่างไร.......................... 
    สัดส่วนคะแนนของ การสอบน าเสนอครั้งสุดท้าย คิดเป็นร้อยละเท่าไร............... ...... 
9. ในปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนวิชาน้ีคืออะไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ผลงานวิจัยทางวิชาการ     ผลงานสร้างสรรค์และจัดนิทรรศการทางศิลปะ  
   นวัตกรรมทางการเรียนการสอน             ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปศึกษา  
   ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์       อ่ืนๆ……………………………… 
11. ท่านมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามีความแตกต่างจากปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปะอย่างไร……………………………………………………….…………….................................…........................... 
12. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่จะจบ
ออกไปอย่างไร…………………………………………………………………………………………………………...................................... 
13. ท่านคิดว่าแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะใด………………………………………………………………………….....................…….………....................................... 
 

 

 

ลงช่ือ....................................................
(...........................................................) 
วันที่...................................................... 
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ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ์อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศกึษา 
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แบบสัมภาษณส์ าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษารายวิชาปริญญานพินธ์ทางศิลปศึกษา   
 ในการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

แบบสมัภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัภาษณ์   
     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
_________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์   
ค าชี้แจง โปรดตอบข้อมูลต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของท่าน  

วันที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………… 
เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์…………………….น.  ถึง ……………………น. 
1. ช่ือ…………………………………………………………..นามสกุล……………………………………………………….. 
    เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………. 
2. เพศ            ชาย         หญิง     อายุ…………..ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี   สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย………………………………………………….. 
    ปริญญาโท   สาขา……………………………………………มหาวิทยาลัย…………………………………………………. 
    ปริญญาเอก  สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย………………………………………………….. 
   อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ต าแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)…………………………………………………  
5. สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………. 
6. ประสบการณ์ด้านการสอนทางศิลปศึกษา………………………ปี  
7. ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา………………………ปี 
8. บทบาทของท่านในการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  

            ผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
            ผู้จัดท าระเบียบและคู่มือวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
            อาจารย์ผู้สอนร่วมในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
            อาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

1. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและปริญญานิพนธ์ทางศิลปะน้ันมีความแตกต่าง
กันมากน้อยอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
2. ในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ท่านคิดว่าควรมีการจัดการองค์ประกอบในด้านต่างๆอย่างไร  
   ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
   ควรมีการตั้งจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร........................................................  
   ด้านการจัดการเน้ือหาสาระที่ใช้สอน 
   หัวข้อที่มีการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง......... ...........................................  
   ด้านกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
   ควรก าหนดให้มีการสอบน าเสนอทั้งหมดก่ีครั้ง.............................................................................  
   ควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างอย่างไร.............................................................. 
   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะที่ส าคัญให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างไร (เช่น ดูงานนอกสถานที่ ,  
   เชิญวิทยากร, สอดแทรกเรื่องเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ฯลฯ)...........................................................  
   หากท่านเป็นผู้ประสานงานในรายวิชาน้ี ท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไร..........................................  
   หากท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านมีบทบาทต่อนิสิตนักศึกษาอย่างไร........................................  
  ด้านการประเมินผล 
   ชิ้นงาน/ผลงาน  
    ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน/ผลงานอย่างไร...................................... 
    ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ ชิ้นงาน/ผลงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร................................ 
   รูปเล่มรายงาน 
    ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินรูปเล่มรายงานอย่างไร....................................... 
     ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ รูปเล่มรายงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร..................................  
   กระบวนการท างานของนิสิตนักศึกษา 
    ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินกระบวนการท างานของนิสิตนักศึกษาอย่างไร..... 
    ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ กระบวนการท างานของนิสิตนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
    เท่าไร....................................................................................................................... ...... 
   การสอบน าเสนอระหว่างเทอม 
     ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินผลการน าเสนอหัวข้อโครงร่างระหว่างเทอม 
    อย่างไร...................................................................................................................... ... 
    ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ การสอบน าเสนอระหว่างเทอม คิดเป็นร้อยละเท่าไร......... 
    การสอบน าเสนอครั้งสุดท้าย 
    ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบน าเสนอครั้งสุดท้ายอย่างไร.............. 
    ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ การสอบน าเสนอครั้งสุดท้าย คิดเป็นร้อยละเท่าไร............ 
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3. ในปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนวิชาน้ีคืออะไรบ้าง      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ผลงานวิจัยทางวิชาการ    ผลงานสร้างสรรค์และจัดนิทรรศการทางศิลปะ  
   นวัตกรรมทางการเรียนการสอน             ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปศึกษา  
   ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์        อ่ืนๆ……………………………… 
4. เพราะเหตุใดท่านจึงมีความคิดเห็นว่าผลลัพธ์จากการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจึงควรมีรูปแบบ
ดังกล่าว……………………………………………………………………….………………………..............................……...…………… 
5. คุณลักษณะและทักษะส าคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาที่เรียนรู้ในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา…………………………….........................…………………………………………………………………………….………… 
6. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่จะจบออกไป
อย่างไร…………………………………………………………………………………………………………............................................. 
8. ท่านคิดว่าแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะใด……………………………………………………………………………….…...............................................................… 
 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................
(...........................................................) 
วันที่...................................................... 
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ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรศลิปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ียังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศีกษา 
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แบบสัมภาษณส์ าหรับอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ียังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานพินธ์ทางศิลปศึกษา 

แบบสมัภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัภาษณ์   
     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
_________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์   

วันที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………… 
เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์…………………….น.  ถึง ……………………น. 
1. ช่ือ…………………………………………………………..นามสกุล……………………………………………………….. 
    เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………. 
2. เพศ          ชาย            หญิง       อายุ…………..ป ี
3. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี   สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย………………………………………………….. 
    ปริญญาโท   สาขา……………………………………………มหาวิทยาลัย…………………………………………………. 
    ปริญญาเอก  สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย………………………………………………….. 
   อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ต าแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)…………………………………………………  
   ต าแหน่งการบริหาร(ถ้ามี)…………………………………………………………………… 
5. สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………. 
6. ประสบการณ์การท างานทางด้านศิลปศึกษา………………………ปี  
7. บทบาทของท่านในการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  
            ผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
            ผู้จัดท าระเบียบและคู่มือวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

            อาจารย์ผู้สอนร่วมในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
            อาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

1. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามีความส าคัญต่อนิสิตนักศึกษาที่จะจบ
ออกไปอย่างไร……………………….............................………………………………………….................................……………… 
2. ท่านคิดว่ารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาควรมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาในด้าน
ใดบ้าง…………………………………………………………..........……………………………………...........………………………………… 
4. ในอนาคตหากท่านมีความต้องการจะเปิดรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ท่านมีความต้องการให้มีการ  
จัดการองค์ประกอบในด้านต่างๆอย่างไร    
  ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 
    อยากให้มีการตั้งจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร..................................................  
   ด้านกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
    ท่านมีความประสงค์จะจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะใด..............................................  
5. ในด้านการประเมินผลท่านคิดว่าควรใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับรายวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา…………………………………………………………………..………………....……………….....................………… 
6. ท่านคิดว่าผลลัพธ์จากการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาควรออกมาในรูปแบบใด 
      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ผลงานวิจัยทางวิชาการ    ผลงานสร้างสรรค์และจัดนิทรรศการทางศิลปะ  
   นวัตกรรมทางการเรียนการสอน             ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปศึกษา  
   ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์        อ่ืนๆ……………………………… 
7. เพราะเหตุใดท่านจึงมีความคิดเห็นว่าผลลัพธ์จากการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาควรมีรูปแบบ
ดังกล่าว…………………………………………………………………...............…….…………………………………………………..…… 
8. ประสบการณ์ที่ควรปลูกฝังและมุ่งเน้นให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา………………………….............……………………………………………………………….…………………………………… 
9. คุณลักษณะและทักษะที่ควรเน้นให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาในการเรียนรู้การท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
…………………………………............……………………………………………………………………….…………………………………… 
 

 

ลงช่ือ....................................................
(...........................................................) 
วันที่...................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามนิสิตนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาท่ีเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
(วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา หมายรวมถึง วิชาศิลปนิพนธ์ทางศิลปศึกษา และ วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ) 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  
________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ     ชาย       หญิง      
ลงเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในเทอมที่………………ปีการศึกษา…………….. 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย O ล้อมรอบตัวเลขท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
  1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4  หมายถึง  เห็นด้วย 
  2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย   5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  3  หมายถึง  ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในสถาบันของท่าน 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธท์างศิลปศึกษา 
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แบบประเมิน(ร่าง)รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
 

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา  
     DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR  
     AN ART EDUCATION THESIS 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ 
ผู้วิจัย    นางสาวเบญราวาห์ เรือนทิพย ์
     นิสิตระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
     ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
  เพื่อประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบฯ 
ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 
 

ค าชี้แจง  
  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
ประกอบด้วยค าถามจ านวน 2 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่ 1  ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรปูแบบการเรียนการสอนวิชา 
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
  ตอนที่ 2  ความเหมาะสมของรปูแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 
 

  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการน าไปพจิารณาปรังปรงุต่อไป โดยมเีกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  
    5  หมายถึง  หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมมากทีสุ่ด  
   4 หมายถึง  หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง  หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมปานกลาง
   2  หมายถึง  หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมน้อย 
   1  หมายถึง  หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
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แบบประเมิน (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ช่ือผู้ประเมินรปูแบบ ......................................................................................... 
ต าแหน่ง .............................................................................................................   
สถานที่ท างาน ..................................................................................................... 

 

ตอนท่ี 1  ภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ข้อค าถาม 

ระดบัความคดิเห็น 

ข้อแนะน า 

เห
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ะส
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าก
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ุด 

เห
มา
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เห
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กล

าง
 

เห
มา

ะส
มน

้อย
 

เห
มา

ะส
มน

้อย
ที่ส

ุด 

5 4 3 2 1 

1. หลักการของรปูแบบ       

   1.1 ขั้นเตรียม       

   1.2 ขั้นปฏิบัติ       

   1.3 ขั้นสรุปงาน       

2. องค์ประกอบของรูปแบบ       

   2.1 ด้านอาจารย์ผู้ประสานงาน       

   2.2 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา       

      - ที่ปรึกษาเดี่ยว ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก       

      - ที่ปรึกษาเดี่ยว นิสิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 

      

      - ที่ปรึกษาเดี่ยว พิจารณาจากความเห็นชอบของที่
ประชุมควบคู่กับการเสนอชื่อโดยนิสิตนักศึกษา 

      

      - ที่ปรึกษาคู่ ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก       

      - ที่ปรึกษาคู่ นิสตินักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา       

      - ที่ปรึกษาคู่ พิจารณาจากความเห็นชอบของที่ประชุม
ควบคู่กับการเสนอชื่อโดยนิสิตนักศึกษา 
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   2.3 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้        

      - มุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงความรูต้ลอดหลักสูตร       

      - มุ่งให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐาน 

      

      - มุ่งให้เกิดทักษะการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์        

      - มุ่งให้เกิดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ       

   2.4 ด้านเน้ือหาสาระ       

      - การเขียนโครงการ       

      - การเขียนรายงานวิจัย       

      - การสืบค้นข้อมูล       

      - การอ้างอิงตามหลักวิชาการ        

      - การเก็บข้อมูล       

      - ระเบียบวิธีวิจัย        

      - การจัดนิทรรศการ/การจัดสัมมนา       

   2.5 ด้านทักษะ       

      - ทักษะทางการวิจัย       

      - ทักษะการคดิแก้ปัญหา       

      - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       

      - ทักษะการส่ือสาร       
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ข้อค าถาม 
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      - ทักษะการสร้างสรรคง์านที่มีลักษณะเฉพาะตน       

      - ทักษะการคดิวิเคราะห์       

      - ทักษะทางวิชาชีพ        

   2.6 ด้านเทคนิควธิีการสอน       

      - การบรรยาย       

      - การอภิปรายในชั้นเรียน       

      - การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       

      - การเรียนรู้แบบกลุ่ม       

      - การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน        

      - การสอนแบบทีม        

      - การฝึกปฏิบัติ        

      - การศึกษาจากกระบวนการท างานของศิลปินที่
เป็นแบบอย่าง 

      

   2.7 ด้านการวัดผลและประเมินผล       

      - ประเมินพฤติกรรมการส่งงาน       

      - ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน       

      - ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน       

      - ประเมินความสม่ าเสมอในการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา  

      

      - ประเมินคุณภาพงาน        

   2.8 ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา       

      - ผลงานสร้างสรรค์        

      - รูปเล่มปริญญานิพนธ์        
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ตอนท่ี 2  ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา 

ข้อค าถาม 
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รูปแบบที่ 1 ปรญิญานิพนธท์างศิลปศกึษาแบบเน้นศิลปศึกษาวจิัยเป็นฐาน 

   1. ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 

      

   2. จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต       

   3. ก าหนดให้มีวิชาที่เก่ียวข้องกันในภาค
การศึกษาต้น โดยเป็นวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีและ
การสืบค้น เช่น วิชาการศึกษารายบุคคล วิชา
สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ เพ่ือมอบหมายให้นิสิต
นักศึกษาเลือกค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจไว้เป็น
แนวทางในการท าปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

      

   4. สอบน าเสนอทั้งหมด 2 ครั้ง ในภาค
การศึกษาปลาย 

      

   5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ       

   6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 

      

รูปแบบที่ 2 ปรญิญานิพนธท์างศิลปศกึษาแบบเน้นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

   1. ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาต้น 

      

   2. จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต       
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   3. ก าหนดให้มีวิชาที่เก่ียวข้องกันในภาค
การศึกษาปลาย โดยเป็นวิชาที่สามารถจัดน าเสนอ
และเผยแพร่ผลงานได้ เช่น วิชาการสัมมนา
ศิลปศึกษา วิชาการจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

      

   4. สอบน าเสนอทั้งหมด 2 ครั้ง ในภาคการศึกษา
ต้น 

      

   5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ/สัมมนาศิลปศึกษา
ในภาคการศึกษาปลายภายใต้ลักษณะของวิชาที่
ก าหนด เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ 
เป็นต้น 

      

   6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 

      

รูปแบบที่ 3 ปรญิญานิพนธท์างศิลปศกึษาแบบเน้นการสร้างสรรคศ์ิลปะวิจยั 

   1. ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา คือ วิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 1  
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2 

      

   2. จ านวนหน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต  
ภาคการศึกษาต้น จ านวน 2 หน่วยกิต  
ภาคการศึกษาปลาย จ านวน 3 หน่วยกิต  

      

   3. ก าหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาค้นควา้
ข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องจาก เอกสาร 
งานวิจัยต่างๆ  
    และก าหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อยอดองค์
ความรู้โดยการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่กับ
การท ารูปเล่มปริญญานิพนธ์ 
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   4. สอบน าเสนอทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่  
- สอบน าเสนอโครงร่าง(ภาคต้น)  
- น าเสนอแผนการด าเนินงาน(ภาคปลาย) 
- สอบน าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50% 
   (ภาคปลาย)  
- สอบน าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์(ภาคปลาย) 

      

   5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ       

   6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 

      

รูปแบบที่ 4 ปรญิญานิพนธท์างศิลปศกึษาแบบเน้นการสร้างสรรคศ์ิลปะวิชาการ 

   1. ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา คือ วิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 1  
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2 

      

   2. จ านวนหน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต  
ภาคการศึกษาต้น จ านวน 3 หน่วยกิต  
ภาคการศึกษาปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต  

      

   3. ก าหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาพัฒนาโครง
ร่างหัวข้อและพัฒนาผลงานสร้างสรรค ์
     และก าหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อยอดองค์
ความรู้โดยการน าประสบการณ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานนั้นถ่ายทอดออกมาในเชิง
วิชาการ ได้แก่ รูปเล่มปริญญานิพนธ์  
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อแนะน า 

เห
มา

ะส
มม

าก
ที่ส

ุด 

เห
มา

ะส
มม

าก
 

เห
มา

ะส
มป

าน
กล

าง
 

เห
มา

ะส
มน

้อย
 

เห
มา

ะส
มน

้อย
ที่ส

ุด 

5 4 3 2 1 

   4. สอบน าเสนอทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่  
- สอบน าเสนอโครงร่าง(ภาคต้น)  
- น าเสนอแผนการด าเนินงาน(ภาคปลาย) 
- สอบน าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน
50% (ภาคปลาย)  
- สอบน าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
(ภาคปลาย) 

      

   5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ       

   6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ 
ผลงานสร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์ 

      

ความเหมาะสมในการแบ่งเป็น 4 
รูปแบบ 

      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทัง้ 4 แบบ

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................  
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จากการประเมินความเหมาะสมของ (รา่ง) รปูแบบการเรียนการสอนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า  

   รูปแบบมีความเหมาะสมดีแล้ว สามารถน าไปใช้จริงได้ 
   รูปแบบมีความเหมาะสม แต่ควรปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้จรงิ 
   รูปแบบยังไมม่ีความเหมาะสม 

 

ลงช่ือ....................................................
(...........................................................)
วันที่...................................................... 

 

  ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบอัน
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนีเ้ป็นอย่างมาก 
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ภาคผนวก ซ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ประเมินแบบสัมภาษณส์ าหรบัอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงาน 

วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัภาษณ์ 

ข้อ ข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1 วันที่สัมภาษณ์ 1 1 1 3 1  
2 เวลาสมัภาษณ์ 1 1 1 3 1  
3 ช่ือ-นามสกุล 1 1 1 3 1  
4 เบอร์โทรศัพท ์ 1 1 1 3 1  
5 -เพศ (ชาย/หญิง) 

-อายุ 
1 1 1 3 1  

6 วุฒิการศึกษา 
-ปริญญาตรี (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
-ปริญญาโท (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
-ปริญญาเอก (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
อื่นๆ...................... 

1 1 1 3 1  

7 ต าแหน่งทางวิชาการ/ที่เช่ียวชาญ(ถ้ามี) 1 1 1 3 1  
8 สถานที่ท างาน 1 1 1 3 1  
9 ประสบการณ์ด้านการสอนปรญิญา

นิพนธ์ทางศิลปศึกษา(ปี) 
1 1 1 3 1  
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ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ข้อค าถามท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1 1 1 1 3 1  
2 1 1 1 3 1  
3 1 1 1 3 1  
4 0 1 1 2 0.6  
5 1 1 1 3 1  
6 1 1 1 3 1  
7 1 1 1 3 1  

7.1 1 1 1 3 1  
7.2 1 1 1 3 1  
7.3 1 1 1 3 1  
7.4 1 1 1 3 1  
7.5 1 1 1 3 1  
8 0 1 1 2 0.6  
9 1 1 1 3 1  
10 0 1 1 2 0.6  
11 1 1 1 3 1  
12 1 1 1 3 1  
13 1 1 1 3 1  
14 1 1 1 3 1  
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ประเมินแบบสัมภาษณส์ าหรบัอาจารย์ท่ีปรึกษาปรญิญานพินธ์ทางศิลปศึกษาโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 

แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัภาษณ์  

ข้อ ข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1 วันที่สัมภาษณ์ 1 1 1 3 1  
2 เวลาสมัภาษณ์ 1 1 1 3 1  
3 ช่ือ-นามสกุล 1 1 1 3 1  
4 เบอร์โทรศัพท ์ 1 1 1 3 1  
5 -เพศ (ชาย/หญิง) 

-อายุ 
1 1 1 3 1  

6 วุฒิการศึกษา 
-ปริญญาตรี (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
-ปริญญาโท (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
-ปริญญาเอก (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
อื่นๆ...................... 

1 1 1 3 1  

7 ต าแหน่งทางวิชาการ/ที่เช่ียวชาญ(ถ้ามี) 1 1 1 3 1  
8 สถานที่ท างาน 1 1 1 3 1  
9 ประสบการณ์ด้านการสอนปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา(ปี) 
1 1 1 3 1  

10 ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา(ปี) 

1 1 1 3 1  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ข้อค าถามท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1 1 1 1 3 1  
2 1 1 1 3 1  

2.1 0 1 1 2 0.6  
2.2 1 1 1 3 1  
2.3 1 1 1 3 1  
2.4 1 1 1 3 1  
2.5 1 1 1 3 1  
3 1 1 1 3 1  
4 0 1 1 2 0.6  
5 1 1 1 3 1  
6 1 1 1 3 1  
7 1 1 1 3 1  
8 1 1 1 3 1  
9 1 1 1 3 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

ประเมินแบบสัมภาษณส์ าหรบัอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

ท่ียังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัภาษณ์  

ข้อ ข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 
1 วันที่สัมภาษณ์ 1 1 1 3 1  
2 เวลาสมัภาษณ์ 1 1 1 3 1  
3 ช่ือ-นามสกุล 1 1 1 3 1  
4 เบอร์โทรศัพท ์ 1 1 1 3 1  
5 -เพศ (ชาย/หญิง) 

-อายุ 
1 1 1 3 1  

6 วุฒิการศึกษา 
-ปริญญาตรี (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
-ปริญญาโท (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
-ปริญญาเอก (สาขา, มหาวิทยาลัย) 
อื่นๆ...................... 

1 1 1 3 1  

7 ต าแหน่งทางวิชาการ/ที่เช่ียวชาญ(ถ้ามี) 1 1 1 3 1  
8 สถานที่ท างาน 1 1 1 3 1  
9 ประสบการณ์ด้านการสอนปรญิญานิพนธ์ทาง

ศิลปศึกษา(ปี) 
1 1 1 3 1  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ข้อค าถามท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1 1 1 1 3 1  
2 1 1 1 3 1  
3 1 1 1 3 1  
4 1 1 1 3 1  
5 1 1 1 3 1  
6 1 1 1 3 1  
7 1 1 1 3 1  
8 1 1 1 3 1  
9 0 1 1 2 0.6  
10 1 1 1 3 1  
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ประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาท่ีเรยีนวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศลิปศึกษา 

โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1 เพศ (ชาย/หญิง) 1 1 1 3 1  
2 ช้ันปีที่ก าลงัศึกษา 1 1 1 3 1  

3 
ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

1 1 1 3 1  

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารายวิชาปรญิญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1 การก าหนดให้วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
เป็นวิชาบังคับส าหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศึกษา 

1 1 1 3 1  

2 การมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้วิธีการวิจัย
เบื้องต้นในกระบวนการท างาน 

1 1 1 3 1  

3 การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยในหัวข้อที่ถนัดและ
สนใจ 

1 1 1 3 1  

4 การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ท าปริญญา
นิพนธ์ในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้ขอบเขตของ
หลักสูตรศิลปศึกษา 

1 1 1 3 1  

5 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาท า
ปริญญานิพนธ์ในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว 
 

0 1 1 2 0.6  
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

6 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาท า
ปริญญานิพนธ์ในลักษณะผสมผสานระหว่าง
งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

1 1 1 3 1  

7 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาท า
ปริญญานิพนธ์ในลักษณะงานสร้างสรรค์เพียง
อย่างเดียว 

1 1 1 3 1  

8 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบผลงานวิจัยทางวิชาการ ผลงานวิจัยทาง
ศิลปะ และ/หรือ ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา 

1 1 1 3 1  

9 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนการสอน          

0 1 1 2 0.6  

10 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์ และมีการจัดแสดง
นิทรรศการทางศิลปะ 

0 1 1 2 0.6  

11 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานวิจัยทาง
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์   
 

1 1 1 3 1  

12 การก าหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานวิจัยทาง
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปศึกษา 

1 1 1 3 1  

13 การก าหนดให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการท าปริญญานิพนธ์ผ่านการศึกษา
ผลงานของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ 

1 1 0 2 0.6  

14 การแบ่งให้นิสิตนักศึกษาได้รับค าปรึกษาและ
ได้รับการชี้แนะแนวทางในการท าปริญญา
นิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามหัวข้อ 

1 1 1 3 1  
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ข้อค าถามท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 

1 1 1 1 3 1  
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ประวัต ิผ ู้เข ีย น วิทย าน ิพนธ์ 
 

ประวัติผู้เขยีนวิทยานิพนธ ์

 

นางสาวเบญราวาห์  เรือนทิพย์  เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2531  ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกศิลปศึกษา วิชาโทบริหารการศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2555 และเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556 
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