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การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิ ลปนิ พนธ์ของนักศึกษาศิ ลปกรรม
สาขาวิ ชาศิ ลปะการถ่ายภาพ
ชลิดา ทรงประสิทธิ1*์ และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการ
ถ่ายภาพ และเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการเรียนทีพฒ
ั นาขึน้ วิธกี ารดําเนินการวิจยั ได้ออกแบบเป็ น 2
ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนแรกเป็ นการพัฒนารูปแบบการเรียน และประเมินรูปแบบโดยผู้เชีย่ วชาญจํานวน 15 ท่าน และ
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิและความพึ
งพอใจทางการเรียน ด้วยการทดลองใช้รูปแบบการเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
์
โดยทดลองใช้กบั กลุ่ม ตัวอย่า งที่เป็ นนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ า ยภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 เลือกมาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมจํานวน 56 คน เรียนด้วยวิธปี กติ และกลุ่มทดลองจํานวน 53 คน เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนที่พฒ
ั นาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการทดสอบค่า t และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ว ม
(ANCOVA) ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการเรียน “IMPACT ART MODEL” ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ได้รบั การประเมินจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญในระดับ “มากทีส่ ดุ ” ทัง้ ในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สําหรับผลการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการเรียนพบว่า คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 และคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่ม
์
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผูเ้ รียนประเมินระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในระดับ “มาก”
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนเพือ่ งานศิลปนิพนธ์ (IMPACT ART MODEL)
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Development of Learning Model for Art Thesis of Art Student
in the Art of Photography Program
Chalida Songpasit1* and Krismant Whattananarong2
Abstract
The purposes of this study were to develop a learning model for art thesis of art students in the Art of
Photography program and to investigate the learning outcomes by using the developed learning model. The
research methodology was designed for two phases. The first phase was designed for the development of
learning model which evaluated by fifteen experts. The second phase was designed for the investigation of
learning achievement and satisfactions after implementing the developed learning model. The samples were
undergraduate students in the Art of Photography program, Poh Chang Academy of Arts, Rajamangala
University of Technology Rattanakosin in the second semester of academic year 2012, selected by a
purposive sampling method. They were 56 students studied with usual instruction as a control group and 53
students studied with the developed learning model as an experimental group. Data were analyzed by using
a t-test and analysis of covariance (ANCOVA) statistics. The results indicated that the “IMPACT ART MODEL”
which developed by the researcher was rated by the panel of expert at the “most suitable” level both in the
components of learning model and the processes of learning activities. For the learning outcomes of the
experimental group found that the posttest mean score was higher than pretest mean score at the significant
level of .05 and the achievement mean score of the experimental group was higher than that of control group
at the significant level of .05. The students also rated their learning satisfactions at a “high” level as well.
Keywords: Learning model for art thesis of art students (IMPACT ART MODEL)
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1. บทนํา
สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ได้จ ัดทํ า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualification Framework for Higher Education: TQF:
HED) ยึด หลักการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ และมาตรฐานการอุ ดมศึกษา ที่มี
แนวทางชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร ในการปรับเปลีย่ น
กลวิธีการสอนของอาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตลอดจนการวัดและประเมินการเรียนรู้ วิทยาลัยเพาะช่าง
ซึง่ เป็ นสถาบันการศึกษาทางศิลปะ มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย 4
กลุ่มวิชา คือ ศิลปประจําชาติ วิจติ รศิลป์ ศิลปหัตถกรรม
และออกแบบ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รั ต นโกสิ น ทร์ สํ า นั ก คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เทียบเท่าคณะศิลปกรรม
ในฐานะที่ ผู้ วิ จ ัย มี ป ระสบการณ์ จ ากการเคยเป็ น
นั ก ศึ ก ษา และป จั จุ บ ั น ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ผู้ ส อน
ทางด้านศิลปกรรม พบว่ า ในปี การศึกษา 2553 ทาง
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ซึง่ เป็ นสาขาวิชาทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ น
ผูส้ อน เพิง่ ผลิตบัณฑิตของสาขาเป็ นปี แรก มีนักศึกษาที่
จบการศึกษามีเพียง 75 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ จํานวน 22
คน จากนักศึกษาทัง้ หมด 29 คน ส่วนนักศึกษาทีเ่ หลืออีก
7 คน ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เนื่ องจากทําการถอน
รายวิชาศิลปนิพนธ์ สาเหตุหลักของนักศึกษาที่เพิกถอน
รายวิชาศิลปนิพนธ์นัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากผลงานไม่ผ่าน
เงื่อนไขการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตัวอย่างเช่น เกิด
ปญั หาระหว่างการทํางานแล้วไม่เข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษา
การเปลีย่ นหัวข้อโครงงานกลางคันทําให้ไม่เป็ นไปตามที่
นํ าเสนอไว้เดิม และไม่สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ผู้วิจ ัยจึงทําการศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ป จากการ
สังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงานของนักศึกษา และ
สัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปนิ พนธ์ในสาขาอื่น ๆ
พบปญั หา 2 ประเด็น คือ ปญั หาทีเ่ กิดจากผู้เรียนและ
ปญั หาจากครูผสู้ อน ปญั หาทีเ่ กิดจากผูเ้ รียน มีดงั ต่อไปนี้
คือ 1) นักศึกษาไม่สามารถดึงความรู้และประสบการณ์ท่ี
เรียนมาพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ 2) นักศึกษาไม่
สามารถสะท้อนความคิด ทีน่ ํามาสู่การกําหนดหัวข้อศิลป
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นิพนธ์ของตนเองได้ 3) นักศึกษาไม่สามารถวางแผนหรือ
ตัง้ เป้าหมายในการที่จะทํางานให้บรรลุผลตามที่ตนเอง
ต้องการ 4) นักศึกษาไม่สามารถเรียบเรียง ความคิดให้
เป็ นระบบได้ 5) นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ ในการ
กํากับควบคุมตนเอง และ 6) นักศึกษาไม่สามารถประเมิน
หรือเรียงลําดับปญั หาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ได้ ส่วน
ปญั หาที่เกิดขึน้ จากผู้สอน คือ อาจารย์ผู้สอนมีภาระการ
สอนในวิชาอื่น ๆ ควบคู่กบั การสอนวิชาศิลปนิพนธ์ ทําให้
ไม่ สามารถติดตามความก้าวหน้ าในการทําศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษาได้ทวถึ
ั ่ ง และขาดความสมํ่าเสมอ
ั หาที่พ บ ทํ าให้ ผู้วิจ ัย
จากแนวคิด และประเด็นป ญ
ตระหนั ก ได้ ว่ า การนํ า ยุ ท ธศาสตร์ เ มตาคอกนิ ช ั น
(Matacognition) ที่สามารถพัฒนากระบวนการคิด และ
การสร้างองค์ความรูภ้ ายใต้การวางแผน การควบคุมและ
ตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มาใช้ร่วมกับการเรียน
การสอนที่ เ น้ น การนํ า ตนเอง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะ
นํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ทัง้ นี้ยงั จะ
ช่ วยส่ งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลป
นิพนธ์ให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่ อพั ฒนารู ปแบบการเรี ยนศิ ลปนิ พนธ์ ของ
นักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
2.2 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนตามรูปแบบการ
เรีย นศิล ปนิ พ นธ์ ของนัก ศึก ษาศิล ปกรรม สาขาวิช า
ศิลปะการถ่ายภาพ
3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การดําเนินการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิ ลปนิ พนธ์
ของนักศึกษาศิ ลปกรรม สาขาวิ ชาศิ ลปะการถ่ายภาพ
3.1.1 ขัน้ ตอนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูล โดยศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาและ
ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ
วิทยาลัยเพาะช่ าง และศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี
หลักการ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ หมด 5 ประเด็น
ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดการ
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เรียนรู้ด้วยยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนั เทคนิคการสอน
แบบเน้นการนํ าตนเองของผู้เรียน ทฤษฎีสมองซีกซ้าย
และสมองซีกขวา และการเรียนการสอนศิลปนิพนธ์ ของ
นักศึกษาศิลปกรรมตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต
3.1.2 ขัน้ ตอนการร่างรูปแบบการเรียนเพื่องาน
ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการ
ถ่ ายภาพ ซึ่งมีรายละเอียดแบ่ งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้คอื 1) กําหนดเป้าหมายของรูปแบบ IMPACT ART
MODEL 2) กําหนดหลักการของรูปแบบ IMPACT ART
MODEL 3) กําหนดวัตถุประสงค์ของ IMPACT ART
MODEL และ 4) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน
IMPACT ART MODEL
3.1.3 ขัน้ ตอนการประเมินร่างรูปแบบการเรียน
เพื่องานศิลปนิ พนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชา
ศิลปะการถ่ายภาพ ผู้วจิ ยั นํ าร่างรูปแบบฯ ที่สร้างขึน้ ไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ศิลปนิ พนธ์ด้าน
หลั ก สู ต รทางศิ ล ปบั ณ ฑิ ต และด้ า นเทคโนโลยี ท าง
การศึกษา จํานวน 18 ท่าน พิจารณาองค์ประกอบ
เกีย่ วกับ ขัน้ ตอนของรูปแบบการเรียนรวมทัง้ กิจกรรมของ
ชุดการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ในการหาประสิทธิภาพและความเหมาะสมตามเกณฑ์
3.1.4 ขัน้ ตอนการตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ ของ
นักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ผู้วจิ ยั
นํารูปแบบฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3
ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนศิลปนิพนธ์ ด้านหลักสูตร
ทางศิ ล ปบัณ ฑิ ต และด้ า นเทคโนโลยีท างการศึ ก ษา
จํานวน 15 ท่าน ด้วยเทคนิคการทํา Focus Group ตรวจ
ประเมินโดยใช้การประเมินแบบบูรณาการ (Integrated
Evaluation Approach) ร่วมกับการประเมินการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี (Evaluation of Technology-based
Learning) โดยใช้วธิ กี ารแบบ Rational Approach หรือ
กระบวนการเชิงพินิจ ร่วมกับ Empirical Approach หรือ
กระบวนการเชิงประจักษ์ [1]
3.2 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรี ยนเพื่ องานศิ ลปนิ พนธ์ ของนั กศึ กษา
ศิ ลปกรรม สาขาวิ ชาศิ ลปะการถ่ายภาพ
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3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จํานวน 176 คน
3.2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย เป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
วิทยาลัยเพาะช่ าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่ลงทะเบียนวิชาการถ่ายภาพโดยอิสระ
และวิชาศิลปนิพนธ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่ง
นักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มควบคุม คือ
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนวิชาการถ่ายภาพโดยอิสระ จํานวน
ทัง้ หมด 56 คน และ 2) กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนวิชาศิลปนิพนธ์ จํานวนทัง้ หมด 53 คน
3.2.3 แบบแผนการวิจ ัย ในการวิจ ัยครัง้ นี้ ใช้
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยจัดให้มกี ารทดสอบ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่ อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุ ดการสอนตามรูปแบบ IMPACT
ART MODEL และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่
์
เรียนด้วยรูปแบบการเรียน IMPACT ART MODEL ก่อน
และหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองทีเ่ รียนด้วยการใช้ชุด
การสอน และกลุ่มควบคุมทีเ่ รียนในห้องเรียนปกติ
3.2.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้มเี ครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1) แบบประเมินผลผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน รูปแบบ IMPACT ART MODEL ใช้หลักการ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ทีไ่ ด้
จากกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจยั เลือกใช้
รูบริคส์ (Rubric) ในการประเมินคุณค่าความงามของ
ผลงานศิลปนิพนธ์
2) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้ เ รี ย นต่ อ รู ป แบบการเรี ย นเพื่ อ งานศิ ล ปนิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
จัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2555
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

จนถึงวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 โดยผู้วจิ ยั เป็ น
ผูด้ าํ เนินการสอนตลอดภาคเรียนด้วยตนเอง ทัง้ 2 กลุ่ม
กลุมทดลอง (เรียนโดยใชชุดการสอน)
1) แจกชุดการสอน “IMPACT ART MODEL” และ
ประมวลการสอน 17 สัปดาห์ อธิบายวิธกี ารเรียน ชี้แจง
เกณฑ์วดั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแนะนํ าวิธกี ารใช้
ชุดการสอน
2) ทําแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปนิ พนธ์
ก่อนเรียน
3) ระหว่างดําเนินการทดลองจัดการเรียนการสอน มี
การทํากิจกรรมกระบวนการคิด และสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1. การสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์
2. การสอบความก้าวหน้า เป็ นการนํ าเสนอขัน้ ตอน
การสร้างสรรค์ผลงาน (การสอบปากเปล่า) เพื่อ ตรวจสอบ
ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงานตามแผนงาน โดยการนํ าเสนอ
ความก้าวหน้าของผลงาน แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ การสอบ
25%, 50% และ 80% ของระยะเวลาเรียน
3. การจัดนิทรรศการ ตรวจชิน้ งาน 100%
4. การทําสัญญาการเรียนรู้ ระหว่างผูเ้ รียนกับอาจารย์
ทีป่ รึกษา
กลุมควบคุม (เรียนในหองเรียนปกติ)
1) ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรูต้ ามประมวลการสอน 17 สัปดาห์
2) ทําแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาศิลปนิ พนธ์
ก่อนเรียน (Pre-test)
3) ระหว่างดําเนินการทดลองจัดการเรียนการสอน มี
การทํากิจกรรมกระบวนการคิด และสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน มีรายละเอียดการวัดผลเหมือนกับกลุ่ ม
ทดลอง จะแตกต่างกัน เพียงแค่กลุ่มควบคุมไม่มกี ารใช้ชุด
การสอน
3.2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) เปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่าง
คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ก่อนและหลังเรียน
์
ของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่พฒ
ั นาขึน้
โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples
2) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่เรียนด้วยรูปแบบ
์
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การเรียนที่พฒ
ั นาขึน้ ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วยการใช้ชุดการสอน และกลุ่มควบคุมที่
เรียนในห้องเรียนปกติ โดยใช้ ANCOVA ในการขจัด
ความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3) ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนใน
กลุ่มทดลอง ทีเ่ รียนด้วยชุดการสอนตามรูปแบบการเรียน
ที่พฒ
ั นาขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การ
ทดสอบค่ าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ ด้วยการทดสอบสถิติ
One sample t-test
4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิ ลป
นิ พนธ์ ของนักศึกษาศิ ลปกรรม สาขาวิ ชาศิ ลปะการ
ถ่ายภาพ
รูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิ พนธ์ของนักศึกษา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ ได้ร ับการ
ประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 15 ท่าน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีองค์ประกอบ และขัน้ ตอน
การจัดกิจกรรมการเรียน 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) กําหนดเป้ าหมายของรูปแบบ IMPACT
ART MODEL
พัฒนากระบวนการคิด และสร้างองค์ความรู้
ภายใต้การวางแผน การควบคุมตรวจสอบ การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองและมีอสิ ระในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ศิล ปกรรมสามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิล ปนิ พ นธ์ ให้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีต่ นเองกําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) กําหนดหลักการของรูปแบบ IMPACT
ART MODEL
รูปแบบ IMPACT ART MODEL เป็ นวิธกี าร
สอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรูท้ เ่ี น้นการนําตนเอง เพื่อการ
ควบคุมและการประเมินความคิดของตนเอง มีพน้ื ฐานของ
การสร้างแนวคิด ประกอบด้วย 3 แนวคิด คือ
(1) เทคนิ ค การสอนที่ เ น้ น การนํ า ตนเอง
(Self-Directed Instruction) [2]
(2) กระบวนการที่มุ่งเน้นทักษะการควบคุม
การรูค้ ดิ ของตนเอง (Metacognition) [3]
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(3) การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นสมองซีกซ้าย
และสมองซีกขวาของผู้เรียนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
พร้อมสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3) กําหนดวัตถุประสงค์ของ IMPACT ART
MODEL
มุ่งพัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษาศิลปกรรม ให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องทีต่ นเองสนใจ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองควบคู่กบั ยุทธวิธี เมตาคอก
นิชนั ซึ่งเป็ นกระบวนการควบคุ มและประเมินความคิด
ของตนเอง ทําให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ และบรรลุ
เป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ท่ตี นเอง
เป็ นผูก้ าํ หนด อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการ
สอน IMPACT ART MODEL
รู ป แบบการเรีย นพัฒ นาขึ้น ตามแนวคิด ของ
Dick, Carey and Carey ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ 1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการสอน 2) พัฒนาการสอน
และ 3) ประเมินผลการเรียน [4] โดยมีแผนการสอนและ
กําหนดวิธกี ารสอนของอาจารย์ผสู้ อนมีลําดับ 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
(1) การแสวงหาข้อ ค้ น พบแรงบัน ดาลใจ
้
หรือการตัง้ เปาหมายหรือวัตถุประสงค์
(2) การตัง้ สมมติฐานในการออกแบบผลงาน
ด้วยวิธกี ารทําแบบร่าง (Sketch & Lay out)
(3) การแสวงหาวิธีการและกระบวนการที่
เหมาะสม และดําเนินการสร้างสรรค์
(4) การประเมินผลงานและพฤติกรรมหลังเรียน
รายละเอียดการเรียนการสอนรูปแบบการ
เรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขา
ศิลปะการถ่ายภาพ หรือ IMPACT ART MODEL 9
ขัน้ ตอน มีดงั นี้
(1) Inspiration to Ideas : ขัน้ ค้นหาแรง
บันดาลใจ เพื่อใช้กาํ หนดเป้าหมายให้เกิดแนวคิด
(2) Motivate Imagination : ขัน้ กระตุ้นให้
เกิดจินตนาการจากนามธรรมให้เป็ นรูปธรรม
(3) Plan to Process : ขัน้ วางแผนลําดับ
ขัน้ ตอนในการสร้างสรรค์
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(4) Analyze to Adapt : ขัน้ วิเคราะห์
ทฤษฏี เทคนิคและรูปแบบ เพื่อประยุกต์ให้เหมาะสม
(5) Choose to Control : ขัน้ เลือกทฤษฏี
เทคนิคและรูปแบบ เพื่อวางแนวทางให้บรรลุเป้าหมาย
(6) Take action to Test : ขัน้ ลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อทดสอบเทคนิคและวิธกี ารทีเ่ ลือกมาใช้
(7) Assessment : ขัน้ การประเมิน
(8) Revising : ขันการปรั
้
บปรุงแก้ไขผลงาน
(9) Transfer : ขัน้ เผยแพร่ผลงานโดยการ
จัดนิทรรศการ (Exhibition)
4.1) ขั น้ การออกแบบกราฟิ กของ
รูปแบบการเรียนเพื่องานศิ ลปนิ พนธ์ “IMPACT ART
MODEL”
การออกแบบภาพกราฟิ ค ภายใต้ แ นว
ความคิดที่มุ่งเน้ นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นสมองซีกซ้าย
และสมองซีกขวาของผู้เรียน [5] แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม
กระบวนการคิดที่แยกออกเป็ น 2 ด้ าน ในการสื่อ
ความหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สมองซี กขวา แสดงถึง กระบวนการที่ใ ช้
จินตนาการนําไปสู่การค้นหาแรงบันดาลใจในการกําหนด
เป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีทม่ี าจากทฤษฎี
การสอนทีเ่ น้นการนําตนเอง (Self-Directed Instruction)
สมองซีกซาย แสดงถึง กระบวนการทีใ่ ช้การ
คิดวิเคราะห์ทเ่ี ป็ นเหตุเป็ นผล ซึง่ กระบวนการนี้ต้องอาศัย
การควบคุมพฤติกรรม และรู้จกั การวางแผนขัน้ ตอนการ
ดําเนินงาน โดยมีทม่ี าจากหลักทฤษฎีการควบคุมการรูค้ ดิ
ของตนเอง (Metacognition)

รูปที่ 1 ภาพสมองทีแ่ บ่งออกเป็ น 2 ซีกตามกระบวนการคิด
รูปแบบ IMPACT ART MODE
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รูปที่ 2 ภาพกราฟิกรูปแบบ IMPACT ART MODEL
4.2) ขัน้ ตอนการเรียนการสอนและการ
จัดกิ จกรรมการเรียนเพื่องานศิ ลปนิ พนธ์ 1 ภาคเรียน
ดําเนินการเรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมการ
เรีย น โดยการกํ า หนดบทบาทของผู้ เ รีย นในแต่ ล ะ
ขัน้ ตอน เพื่อให้สอดคล้องกับภาคเรียน และเหมาะสม
กับ หลัก สู ต รการเรีย นการสอนของสาขาศิล ปะการ
ถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง
ขัน้ ที่ 1 Inspiration to Ideas การแสวงหาแรง
บันดาลใจในการกําหนดเป้าหมายหัวข้อศิลปนิพนธ์
บทบาท เป็ นผูแ้ สวงหาและกําหนดเป้าหมาย เรื่อง
ทีต่ นเองสนใจ ในการเกิดแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปนิพนธ์
กิ จกรรม 1. สํารวจ 3K (knowledge) Survey 3 K
ขัน้ ที่ 2 Motivate Imagination การตัง้ สมมติฐาน
ในการออกแบบผลงาน
บทบาท 1) มีส่วนร่ วมใน การประเมินความ
ต้องการในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 2) ตัดสินใจ
เลือกหัวข้อในการทําศิลปนิพนธ์ 3) ค้นคว้าจากแหล่ง
การ เรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนแนะนํา
กิ จกรรม ประเมินตนเองจากกิจกรรม
1. ฝึกปฏิบตั เิ ขียน Flow Chat
2. ฝึกปฏิบตั ิ Survey 3K
3. ฝึกปฏิบตั ิ Brainstorming
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4. ฝึกปฏิบตั ิ 3D Synthesis
5. ฝึกปฏิบตั ิ Knowledge of Task
ขัน้ ที่ 3 การแสวงหาวิธกี ารและกระบวนการเรียนที่
เหมาะสม ดําเนินการสร้างสรรค์ผลงาน
บทบาท เป็ นผูแ้ สวงหา และดําเนินการสร้างสรรค์
Plan to Process ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง และออกแบบแผนการเรี ย นรู้
ตามลําดับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
Analyze to Adapt วิเคราะห์ทฤษฏี เทคนิค รูปแบบ
และนํ า ผลที่ เ คราะห์ ไ ด้ ม าประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด แนวคิ ด
รูปแบบใหม่
Choose to Control เลือกยุทธวิธแี ละวางแผน
ควบคุมขัน้ ตอนการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
Take action to Test ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อทําการ
ทดสอบเทคนิควิธที เ่ี ลือกมาใช้
กิ จกรรม ใบงานกิจกรรมมี ดังนี้
1. วิเคราะห์ SWOT
2. แสวงหากลยุทธ์ดว้ ย 3D Synthesis
3. วางเป้าหมายแผนงาน 6 W 2 H
4. นําเสนอ SMARTER
5. วิเคราะห์ 5 M
6. กําหนดโครงสร้างงาน
7. ตารางปฏิบตั งิ าน Timeline
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ขัน้ ที่ 4 การประเมินผลงานและพฤติกรรมหลังเรียน
บทบาท ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ของตนเอง
Assessment สอบความก้าวหน้า 3 ระยะ คือ Test
25 % 50% 80% (การสอบปากเปล่า)
Revising ปรับปรุงแก้ไขผลงานโดยใช้ผลการประเมิน
Transfer ดําเนินงานในการจัดแสดงผลงาน ที่
เสร็จสมบูรณ์สสู่ าธารณชน
กิ จกรรม 1. เช็คผลความก้าวหน้าจากแบบประเมิน
ตนเอง 2. แก้ไขงานตามผลการประเมินทุกระยะ และ 3.
กําหนดรูปแบบการนํ าเสนอผลงานของตนเอง ในการจัด
นิทรรศการ (Exhibition)
4.2 ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
เพื่ อ งานศิ ลปนิ พนธ์ ของนั ก ศึ ก ษาศิ ลปกรรม
สาขาวิ ชาศิ ลปะการถ่ายภาพ
4.2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ ย ผลสัม ฤทธิท์ างการเรี ย นที่เ รีย นด้ ว ย
รูปแบบการเรียน IMPACT ART MODEL ก่อนและ
หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองทีเ่ รียนด้วยการใช้ชุด
การสอน และกลุ่มควบคุมทีเ่ รียนในห้องเรียนปกติ โดย
ใช้ ANCOVA ในการขจัดความไม่เท่าเทียมกันของกลุม่
ทดลองและกลุ่ม ควบคุม พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบ IMPACT ART MODEL แบบใช้ชุดการสอน
(กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่เรียนในห้องเรียนปกติ (กลุ่ม
ควบคุ ม) มีผลคะแนนเฉลี่ย ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น
แตกต่ างอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05
(F=20.378, Sig. = .000 ซึง่ น้อยกว่า .05) ดังนัน้ จึง
สรุปได้ว่า ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนที่พฒ
ั นาขึ้น โดยใช้ชุดการสอน
สูงกว่าผูเ้ รียนทีเ่ รียนในห้องเรียนปกติ
4.2.2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อชุดการสอนรูปแบบ IMPACT ART MODEL
พบว่า ผูเ้ รียนมีความพอใจในระดับ “มาก”
5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
ในช่วงทํากิจกรรม ผูว้ จิ ยั สังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ในตัวผูเ้ รียนอย่างชัดเจน อันได้แก่ 1) เรื่องการ
วางแผนดําเนินงานที่เป็ นระบบมากขึน้ 2) มีวธิ กี ารคิด
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วิเคราะห์ 3) มีความกระตือรือร้นในการเข้าพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาอย่ างสมํ่าเสมอ และ 4) มีการปรับปรุ งและ
ประเมินตนเอง นับได้ว่า รูปแบบการเรียน IMPACT
ART MODEL สามารถช่วยเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
นั ก ศึ ก ษาศิ ล ปกรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
สมศักดิ ์ [6] เรื่องการพัฒนาและออกแบบการเรียนการ
สอนปฏิ บ ัติ ก ารวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม เรื่ อ งวงจร
ไมโครเวฟแบบพาสซี พ โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้
PESDEEP ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ด้วยการใช้ใบงาน
และพรทิพย์ [7] เรื่องการพัฒนาแบบเรียนอนิเมชันบน
แท็ บ เล็ ต เพื่ อ การพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า น
ภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 1 ทีน่ ําเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการนํ าวิธกี าร
เรียนมาพัฒนาควบคู่กบั การเรียนการรู้ตามความสนใจ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น อัน
เนื่ องมาจากการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ และช่ วยพัฒ นาความรับ ผิด ชอบในการเรีย น
ภายใต้ เ ทคนิ ค การสอนที่ เ น้ น การนํ า ตนเอง และ
กระบวนการควบคุมการรูค้ ดิ ของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของวราวรรณ [8] เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์
เมตาคอกนิชนั และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิทยาศาสตร์
์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการใช้ Trip
RIP Model พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการ
คิดโดยใช้ยทุ ธศาสตร์เมตาคอกนิชนั ซึง่ เห็นได้ชดั เจนใน
ขัน้ การแสวงหาความรู้ (Investigating) ทําให้ผเู้ รียนสร้าง
องค์ความรู้ โดยมีการวางแผนการควบคุมและตรวจสอบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สูงขึน้
สาเหตุ อี ก ประการหนึ่ ง อาจเป็ น เพราะการทํ า
สัญญาการเรียนรู้ ทีช่ ่วยตรวจสอบขัน้ ตอนการทํางาน
และความก้า วหน้ าในการดําเนิน งานร่ วมกันระหว่า ง
ผู้เ รีย นกับ ผู้สอน เพราะการเรียนการสอนทางศิล ปะ
ต้องเป็ นรูปแบบที่มีลกั ษณะเฉพาะและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติข องผู้เรียน ดังที่ มะลิฉัตร [9] ได้กล่ าวไว้ว่ า
กิจกรรมการเรียนรูท้ างด้านศิลปกรรมศาสตร์ อาจมิใช่การ
ตัง้ หน้าตัง้ ตาสอนเกี่ยวกับศิลปะและทฤษฎีเพียงอย่าง
เดียว ซึง่ อาจทําให้องค์ความรูน้ นั ้ กลายเป็ น “ยาขม” สําหรับ
ผูเ้ รียนได้ ถ้าการวางแผนการสอนที่ดี อาจสามารถนํ า
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ผู้ เ รี ย นของเราให้ เกิ ดความรู้ ไปพร้ อม กั บความรั ก
ความชอบ ความซาบซึ้ง และเห็นคุ ณค่ าได้ในลักษณะที่
เป็ นไปตามธรรมชาติ ปราศจากการบีบบังคับ น่ าจะเป็ น
วิธเี รียนรูท้ ด่ี ี
ดังนัน้ จึงเป็ นข้อพิสจู น์ได้ว่า IMPACT ART MODEL
เป็ นรูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ ายภาพ ที่ช่วยพัฒนา
และส่ งเสริม “พฤติกรรมและคุ ณลักษณะของผู้เรียน”
สําหรับแรงบันดาลใจและความเข้าใจกระบวนการควบคุม
ความรูค้ ดิ ของตนเอง นับเป็ นจุดเริม่ ต้นในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาศิลปนิพนธ์ของสาขาอื่น ๆ อัน
จะนํ าไปสู่รูปแบบการเรียนที่เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ของ
การศึกษาทางด้านศิลปกรรมนันเอง
่
6. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
6.1.1 รูปแบบการเรียน IMPACT ART MODEL ที่
ประกอบด้วยชุดการสอน เป็ นการจัดกระบวนการเรียนที่
มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับผูส้ อน ซึง่ นับเป็ น
ส่ ว นสํ า คัญ ที่จ ะช่ ว ยให้ผู้ เ รีย นบรรลุ เ ป้ าหมาย และ
ประสบผลสําเร็จในการทําศิลปนิพนธ์
6.1.2 ความพร้อมในการปรับบทบาทของผู้สอน
คือ การเป็ นโค้ช (Coach) ดังนัน้ การทีผ่ สู้ อนจะสามารถ
ปฏิบตั ิได้ตามบทบาทได้อย่างเต็มที่นัน้ จะต้องได้รบั
การสนับสนุนเชิงนโยบายจากมหาวิทยาลัย ในการปรับ
สัด ส่ ว นอัต ราอาจารย์ ผู้ส อนต่ อ จํ า นวนนั ก ศึก ษาให้
เหมาะสม เพื่อให้ผสู้ อนสามารถดูแลให้คําปรึกษา และ
การตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้ าในการทําศิล ป
นิพนธ์เป็ นไปอย่างทัวถึ
่ ง
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