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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทย 
และความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิชาศิลปะไทย 1 ระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน) เมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 /4  โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
22 ภาคเรียนท่ี 2 การศึกษา 2554 จ านวน  36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานจ านวน 10 ชุด 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ 3) แบบวัดทักษะการเขียนลายไทย 4) แบบวัดความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก ่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t – test for dependent  Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว 
(One – way MANOVA)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One – way MANOVA) พบว่านักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีความสามารถทางการเรียน สูง ปานกลาง ต่ า เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทย
พื้นฐาน เรื่องการเขียนลายกระจังและลายกระหนกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ทักษะการเขียนลายไทย และความพึงพอใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05    และผลจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way  ANOVA) พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีความสามารถทางการ
เรียน สูง ปานกลาง และต่ า เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน เรื่องการเขียนลายกระจังและลาย
กระหนกร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทย แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to identify Matthayom Suksa 5 students’ satisfaction  through 
instructional activities  based on learning Thai Art No.1 in association with Cooperative Learning  using the set of drills  
on basic Thai painting patterns. The samples were 36 Mathayom Suksa5/4 students of Nong Sung Samakkhiwitthaya  
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School in the second semester of academic year 2011 selected by Purposive Sampling Technique . The instruments 
used were a set of 10 drills on basic Thai painting patterns, a form of creative thinking  and a form of satisfaction. 
Statistics used for data  analysis were mean , standard deviation, t-test (Dependent Samples), One –Way MANOVA and 
One-Way ANOVA.  
       The  findings of this study were as follows There was a significant difference in the effects of analyzing 
One - Way MANOVA on the learning through the set of drills on the basic Thai painting patterns  in the title of “ Thai 
Painting of Krachang and Kranok  "in conjunction with Cooperative Learning  of Matthayom Suksa 5 students whose 
learning abilities were high,moderate and low  gained  average scores on artistic creative thinking, Thai painting pattern 
abilities and  learning  satisfaction at the 0.5 level  of significance. MatthayomSuksa 5 students who were taught by the 
set of drills on the basic Thai painting patterns entitled “Thai Painting of Krachang and Kranok  ” along with 
Cooperative Learning gained artistic creative thinking, Thai painting pattern abilities  and learning  satisfaction  at the 
0.5 level of significance.  In case of learning satisfaction, those students who were taught by a set of drills on Thai basic 
painting patterns in collaboration with  Cooperative  Learning showed no significant differences. 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติหรือเป็นกฎหมายแม่บท  ใน
การจัดการศึกษาของประเทศท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
โดยเฉพาะมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง  และในมาตราที่ 
27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
เจ้าหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตร  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางท่ีมีลักษณะ
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานกลุ่มสาระและมาตรฐานท่ีเป็นตัวก าหนดคุณภาพผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษามีบทบาท  และภาระหน้าที่
โดยตรงท่ีจะต้องน ามาตรฐานกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันท่ีหลักสูตรแกนกลาง ก าหนดไปสู่รายละเอียดในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ก าหนด  กล่าวคือ  สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายละเอียดในการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ก าหนด  กล่าวคือ สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายละเอียดหลักสูตรของตนเองเพื่อเป็นกรอบในการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนองความต้องการของชุมชนตลอดจนความถนัด ความสนใจ  
และความสามารถของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 2) 
 ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
ปัญหาส าคัญได้แก่ กระบวนการสอนของครูยังไม่สามารถน านักเรียนไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จ ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ผลสัมฤทธ์ิที่ปรากฏจากการประเมินช้ีให้เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องท า
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนศิลปะกันอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ แต่จากการรายงานการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชา
ศิลปะ ในช่วงช้ันท่ี 4 (ม. 6) 3 ปีย้อนหลัง คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2553 ผลระดับชาติเป็น 43.22, 42.49, 41.10 
ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2553 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
 ส าหรับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาศิลปะอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจากการรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ ท้ังวิชาแกนกลางและ
รายวิชาเพิ่มเติม ในช่วงช้ันท่ี 4 ปีการศึกษา 2551- 2553 นักเรียนมีผลการเรียนคิดเป็นร้อยละ 39.67, 44.05 และ 46.53 
ตามล าดับ (โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา.  2553 : 36) ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่วางไว้คือ ร้อยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจากวิชาศิลปะเป็น
วิชาที่เน้นทักษะปฏิบัติ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพได้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงและค้นหาค าตอบด้วย
ตนเอง จึงจะสามารถน าทักษะกระบวนการปฏิบัติไปใช้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ (วัฒนา  หอมสมบัต.ิ 2543 : 111) สถานศึกษาจึงควรจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงความส าคัญทั้งด้านความรู้  
ความคิด  ความสามารถ คุณธรรมและการฝึกทักษะกระบวนการการคิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนสถานศึกษาจึงต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมาย 
มาตรฐาน แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการและการติดตามผลหรือท าข้อมูลปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่นอย่างแท้จริง (กรมวิชาการ.  2544 : 3-4) 
 การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะต่ า โดยเฉพาะในรายวิชาเพิ่มเติมทุกรายวิชา ผู้วิจัยได้
สอบถามนักเรียน และครูในกลุ่มสาระศิลปะทั้ง 5 ท่าน ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา พบว่าปัญหามาจาก 
  1. ตัวผู้เรียนมีปัญหาที่ส าคัญ คือ 
   1.1 นักเรียนขาดความเชื่อมั่นที่จะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยตนเองได้เนื่องจากขาดวัสดุ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดสื่อทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
   1.2 นักเรียนขาดทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
   1.3 นักเรียนมีพื้นฐานด้านศิลปะน้อย 
  2. ตัวครูมีปัญหาที่ส าคัญคือ 
   2.1 ขาดสื่อท่ีดีมีคุณภาพที่จะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาด้านทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนไม่มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีด้านศิลปะในชุมชน ท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรัก ศรัทรา ในด้าน
ศิลปะ 
   2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บางท่านไม่ได้จบการศึกษาในด้านศิลปะโดยตรง ท าให้มีปัญหา
ในการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน  ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์  ไปในการแก้ปัญหาและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  ยิ่งใน
อนาคตสังคมมีแนวโน้มที่จะทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  บุคคลต้องใช้ความรู้  ทักษะ  และความคิดสร้างสรรค์ไปในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นการเตรียมเยาวชนให้อยู่ในสังคมอนาคตได้ดี  จึงควรเตรียมการในเรื่องการส่งเสริมหรือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เสียตั้งแต่ปัจจุบัน  ให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมหรือพัฒนาความสามารถด้านอ่ืนๆ ด้วย (สมศักดิ์  ภู่วิถา
ดาวรรธน์.  2541 : 3) 
 ความคิดสร้างสรรค์แม้จะเป็นคุณสมบัติในตัวมนุษย์  เช่นเดียวกับสมบัติด้านอื่นๆ มีพัฒนาการไปตามวัยและ
สามารถสร้างเสริมให้เจริญงอกงามขึ้นได้  ดังนั้น  ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมนุษย์  ซึ่งพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ตลอดจนครูอาจารย์  จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่เด็ก  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเด็กเองรวมทั้งของสังคม 
(ป.มหาขันธ.์  2539: 2) 
 จากการศึกษาสื่อการเรียนการสอนต่างๆ พบว่า  แบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้
สูงขึ้นได้  การใช้แบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบท าให้เด็กไม่เบื่อหน่าย   ต่อการเรียนการสอน แบบฝึกที่มีรูปภาพประกอบ
สามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ดี  แบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย ฝึกหลายๆ ด้าน หลากหลายรูปแบบและวิธี  จะช่วยให้
นักเรียนรู้จักคิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  แบบฝึกเป็นสิ่งท่ีจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ  ช่วยในเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  แบบฝึกช่วยให้เด็กประสบผลส าเร็จในการเรียนมากขึ้น  แบบฝึกช่วยส่งเสริมให้ทักษะคงทน  
นักเรียนสามารถทราบถึงความก้าวหน้าของตนเอง  แบบฝึกสามารถจัดท าเป็นรูปเล่มเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทางเพื่อ
ทบทวนด้วยตนเองต่อไป  แบบฝึกช่วยให้ครูได้ด าเนินการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที  แบบฝึกนอกจาก
จะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญต่อนักเรียนแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อครใูนการสอนท าให้ทราบถึงพัฒนาการทางทักษะนั้นๆ  ของ
เด็กเห็นข้อบกพร่องในการเรียนซึ่งจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที  เป็นการช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนด้วย  
นอกจากน้ี วรรณา  เครืองเนียม    (2531 : 21) ได้สรุปไว้ว่า นักจิตวิทยาและนักการศึกษามีความคิดตรงกันว่าทฤษฏี สิ่ง
เร้า ทฤษฏีตอบสนองและทฤษฏีแรงจูงใจ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล และสามารถยั่วยุให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกนึกคิด เกิดจินตนาการแล้วถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ได้ช่วยเป็นแนวทางใน
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกได้ดี น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ  จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะเพราะเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการท างานด้วยตนเอง  โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอท้ังการปฏิบัต ิ   เป็นรายบุคคล  การปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม  ซึ่งมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมี
ขั้นตอน มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และมีการประเมินผลงานซึ่งจะท าให้สามารถท างานได้บรรล ุ   ตามเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการมี 4 ข้ันตอน 1) สังเกต/รับรู้ 2) ท าตามแบบ 3) ท าเองไม่มีแบบ 4) ฝึกให้
เกิดความช านาญ การจัดการเรียน การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง สามารถน าทักษะกระบวนการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วัฒนา หอมสมบัติ.  2543 : 111) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย เรื่องการสร้างชุด
กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(จิตราภา  ทองเหลือง.  2549 : ก) และเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
โดยใช้แบบ ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์มีคะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะทั้ง 4 ด้านคือ ความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (แก้วใจ อินทรเพชร.  2548 : บทคัดย่อ)  และ 
ประยงค ์มาแสง (2540 : 63 )ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์ทางศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียน
วิชาศิลปศึกษา โดยใช้แบบฝึกที่เน้นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนวิชาศิลปศึกษาโดยใช้
แบบฝึกที่เน้นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทิศนา  แขมมณี  (2552 : 196)  ได้กล่าวไว้ว่า  การเรียนรู้
แบบร่วมมือ  คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  โดยมีสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน  ประมาณ  3 – 6  คน  
ช่วยกันเรียนรู้  เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  และวัฒนา  ระงับทุกข์  (2545 : 174)  ยังได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไว้ว่า  เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความรู้  ความสามารถท่ีแตกต่างกัน  นอกจากน้ีการเรียนเรื่องลายไทยนั้น  เป็นการเรียนโดยการสร้างสรรค์ผลงานโดยการ
วาดภาพ  ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังค ากล่าวของ  วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537 : 25-28) ท่ีกล่าวว่า  
ธรรมชาติของวิชาศิลปะที่ประกอบด้วยเรื่องราว  ประสบการณ์  ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  อารมณ์ ความรู้สึกท่ี
ละเอียดอ่อน ประณีต ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมายการสอน เข้าถึงศิลปะแล้ว จะให้รับรู้อะไรได้ง่าย เพราะ
โลกทัศน์ของศิลปะเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และจินตนาการที่ลึกซึ้ง   
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
ช่วยกระบวนการคิด ทักษะเฉพาะด้าน และผลสมฤทธ์ิทางการเรียน ได้ โดยมีแบบฝึกทักษะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
ได้มีความสนุกสนานและมีการกระตุ้นเร้าความสนใจทั้งภาพ  และสีสันของแบบฝึก ซึ่งเป็นสื่อท่ีสามารถท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติไดน้อกจากน้ีผู้วิจัยยังเห็นว่าการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ในช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จึงสนใจที่จะสร้าง และพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน
ลายไทยพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (สาระเพิ่ม) เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นเทคนิคการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาศิลปะด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งน่าจะ
ช่วยท าให้การพัฒนาคงวามคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน และความพึงพอใจในการเรียนวิชา
ศิลปะไทยเพิ่มขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทย และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชา
ศิลปะไทย 1 ระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) เมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
             ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
คละตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานและ
เสริมสร้างความพึงพอใจต่อวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย  5  ขั้นตอนคือ 1)  สังเกต/รับรู้  2)  ท าตามแบบ  3)  ท าเองไม่มีแบบ (คิดเองเพิ่มเติมจากแบบเดิม)  4) ฝึก
ให้เกิดความช านาญ(เรียนแบบร่วมมือ)ร่วมคิดร่วมท าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 5) สรุป (ประเมินผล) โดย  ผู้วิจัยได้ยึดแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด และทรอแรนซ์ ซึ่งประกอบด้วย   ความคิดริเริ่ม  
ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดคล่องตัว  และความคิดละเอียดลออ (อุมาพร  รังสิยานนท์.  2546 : 27-28)   และการเรียนรู้
ในเรื่องของทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐานนั้นผู้วิจัยได้ยึดกฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (สุจริต  เพียรชอบ.  2523 : 52) 
ที่ว่าการฝึกหรือท าบ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดความคล่องแคล่ว สามารถท าได้ดี และเกิดความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยได้ยึดตามทฤษฏี
ความต้องการของมนุษย์ของ มาสโลว์ (1970 : 146) ได้อธิบายเรื่องความต้องการของมนุษย์ว่า มีล าดับขั้นท้ังหมด 5 ข้ัน 
เขียนเป็นรูปปิรามิดแห่งความต้องการไว้ อันแสดงถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานของคนตามล าดับขั้นต่ าสุดไปสูงสุด
นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งเหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนที่มีระบบการจัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนโดยคละตามความสามารถของนักเรียนโดยผู้วิจัยใช้ทฤษฏีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) ตามรูปแบบ STAD (Student Teams – Achievement Divisons)หรือ 
การเรียนแบบการสอนแบบกลุ่มแข่งขันแบบแบ่งตามผลสัมฤทธ์ิ มาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังภาพประกอบ 1 
 
                                 ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม  
 
 
                                                 
 
   
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ท่ีเรียนอยู่ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน  3,658  คน 

แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน 
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
   1)  สังเกต/รับรู้   
   2)  ท าตามแบบ (ฝึกทักษะลายไทย)  
   3)  ท าเองไม่มีแบบ/คิดเองเพิ่มเติมจากเดิม
(เริ่มฝึกความคิดสร้างสรรค์)  
   4) ร่วมคิดร่วมท าสร้างสรรค์สิ่งใหม ่
   5) ฝึกให้เกิดความช านาญ  
   6) สรุปเพื่อประเมินผล  

          ความสามารถทางการเรียน 
     เก่ง  
 ปานกลาง  
    อ่อน  

ความคิดสร้างสรรค ์

ทักษะการเขียนลายไทย 

ความพึงพอใจวิชาศิลปะ 
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่เลือกเรียนวิชา ศ 30205  ศิลปะไทย 
1 ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2554   จ านวน  36 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
       2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
         2.1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  
   1) แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน เรื่อง การเขียนลายกระจังและลายกระหนก ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 ชุด  
   2) แผนการจัดการเรียนรูท้ี่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพื้นฐานเรื่อง การเขียนลาย
กระจังและลายกระหนก จ านวน 10 แผน ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2.2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 1)  แบบวัดความคิดคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ  
    2) แบบประเมินเพื่อวัดทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน 
    3) แบบประเมินเพื่อวัดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
    4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ วิชาศิลปะไทยเมื่อเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนลายไทย
พื้นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      3. วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิธีรวบรวมข้อมูล 
                 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554 ใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทั้งหมด 24 ช่ัวโมง  
                      สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
       1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                      2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก ่การหาค่าความยาก (Difficulty) หาค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร ์ค านวณจากสูตร KR-20 การหาความ
เชื่อมั่นของข้อสอบอัตนัยและแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน  ทั้งฉบับด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach ) หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามวิธีของเบรนเนน (Brennan) หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดความพึง
พอใจและข้อสอบอัตนัยด้วยสูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเปียร์สัน 
              3) สถิติที่ให้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่ทดสอบค่าท ีt – test (Dependent Samples) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว  (One – way MANOVA)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – 
way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 
    จากการด าเนินการวิจัยเพื่อหาค าตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีความสามารถทางการเรียน สูง ปานกลาง ต่ า เมื่อเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน เรื่องการเขียนลายกระจังและลายกระหนกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทย และความพึงพอใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
     โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว (One–Way MANOVA) ปรากฎผลดังตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหูคูณทางเดียว (One – way MANOVA) ของ ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ทักษะการเขียนลายไทย และความพึงพอใจ ที่มี ความถนัดทางการเรียนต่างกัน  

ตัวแปร  df F p 
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ความสามารถทางการเรียน 0.132 6 18.06 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 1 พบว่า P = .000 แสดงว่านักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน หลังเรียนกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนลายไทยพ้ืนฐาน มีผลท าให้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทย และ
ความพึงพอใจ ของนักเรียนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมื่อพบว่านักเรียนที่มีความสามารถต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลายไทย และ
ความพึงพอใจของนักเรียนแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรแต่ละด้าน ดังปรากฏในตาราง 2 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทักษะการเขียนลาย 
           ไทย และความพึงพอใจ ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน 
           ลายไทยพ้ืนฐาน ท่ีม ีความสามารถแตกตา่งกัน 

ตัวแปรตาม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวมทั้งหมด 

246.056 
636.833 
882.889 

2 
33 
35 

123.028 
19.298 
 

6.375 .005* 

 
ทักษะการเขียนลายไทย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวมทั้งหมด 

3.802 
0.600 
4.402 

2 
33 
35 

1.901 
0.018 

104.521 .000* 

ความพึงพอใจต่อแบบฝึก
ทักษะการเขียนลายไทย
พื้นฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวมทั้งหมด 

0.003 
0.146 
0.148 

2 
33 
35 

0.001 
0.004 

0.228 .752 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (P = 0.005) ทักษะการเขียนลายไทยพ่ืนฐาน  
(P = 0.000) แสดงว่า นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และ
ทักษะการเขียนลายไทยแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความพึงพอใจ 
(p = 0.752) นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า ไม่แตกต่างกัน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 2 นักเรียนท่ีมีความถนัดทางการเรียนต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การเขียนลายไทย แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธีการของ Scheffe' ผลปรากฏดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ จ าแนกความสามารถ ทางการเรียนของนักเรียน  
 

ความสามารถ
ทางการเรียน ×  

สูง ปานกลาง ต่ า 
88.17 86.25 81.92 

สูง 88.17 - 1.92 6.25* 
ปานกลาง 86.25 - - 4.33 

ต่ า 81.92 - - - 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 3 เมื่อทดสอบความแตกต่างด้านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกันโดยจ าแนกเป็นรายคู่ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการ
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เรียนต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่กลุ่มนักเรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนสูงมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่ า ส่วนกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนปานกลางมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะไม่แตกต่างกับกลุ่มนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนต่ า 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ด้านทักษะการเขียนลายไทย จ าแนกตามความสามารถ ทางการเรียนของนักเรียน  
 

ความสามารถทางการเรียน ×  
สูง ปานกลาง ต่ า 

3.43 3.31 2.69 
สูง 3.43 - 0.09 .000* 

ปานกลาง 3.31 - - .000* 
ต่ า 2.69 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 4 เมื่อทดสอบความแตกต่างด้านทักษะการเขียนลายไทย ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการ
เรียนต่างกันโดยจ าแนกเป็นรายคู่ พบว่าทักษะการเขียนลายไทยของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกัน มี
ทักษะการเขียนลายไทยต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนสูงมีทักษะการเขียนลายไทยมากกว่ากลุ่มนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ า และกลุ่มนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนปานกลางมีทักษะการเขียนลายไทยมากกว่ากลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
  1. ส าหรับการน าเอาผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 แบบฝึกทักษะยังนับว่าเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการยกระดับ
หรือต้องการพัฒนาทักษะที่ส าคัญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการวิชาใด ระดับใด ก็ตาม  ดังนั้นเมื่อพบว่านักเรียน
ขาดทักษะที่จ าเป็นในการเรียนแบบฝึกทักษะควรได้รับการพิจารณาให้เป็นสื่อเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเป็นอันดับแรก  ๆ
เพียงแต่ครูจะต้องศึกษาหลักการสร้าง  วิธีการและขั้นตอนการน าไปใช้ให้เข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อให้แบบฝึกทักษะสามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น มีความเหมาะสมกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียน ตลอดจนสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล   

      1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและหัวหน้าสถานศึกษา สามารถน าแบบฝึกทักษะการเขียน
ลายไทย ใช้เป็นข้อนิเทศภายในสถานศึกษาให้แก่เพื่อนครูผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามความสนใจเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นผู้ผลิต ผู้ปฎิบัติสร้างสรรค์ผลงานไปใช้กับเนื้อหาอื่นได้อย่างแพร่หลาย 

   1.3 การสอนโดยแบบฝึกทักษะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและ ทักษะในการปฏิบัติอย่าง
แท้จริง ดังนั้นการออกแบบการสอนในวิชาศิลปะไทย รวมถึงวิชาอื่น ๆ ในหมวดศิลปะควรค านึงถึงการใช้สื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพประกอบการเรียน และกิจกรรมให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่
ละระดับ 

 
 
 
  2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
   2.1  ในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้นไม่เฉพาะที่จะมุ่งวัดผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์หรือด้านทักษะ

อย่างเดียว ยังมีรูปแบบการวิจัยอีกหลายอย่างที่ควรน ามาศึกษาวิจัยร่วมกันเช่นอาจวัดสมาธินักเรียนร่วมกับการเรียนศิลปะ,
การวัดเจตคติต่อการเรียนศิลปะ เป็นต้น 
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   2.2  การน าเทคนิคต่าง ๆมาใช้ร่วมกับแบบฝึกทักษะหลาย ๆ รูปแบบ จะช่วยให้ท้ังผู้เรียนและ
ครูผู้สอนมีประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น มีสื่อท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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