
 

1 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร8น   	

 
 

 

 

 

นายทวีวัฒน) คัทมารผู0อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ0านนาหินโหง?นนาดง 

 เบอร)มือถือ 085 4999 615 E-mail; taweewat63365@gmail.com 

 

บทคัดย(อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค6เพื่อ1) ศึกษาสภาพปAญหาและความตGองการจำเปIนของการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) 2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ

(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวม3) ศึกษาผลการใชGหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวม4) ศึกษาเจต

คติของนักเรียนที่มีตNอการเรียนวิชาศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อ

เสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมและ 5) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใชG

หลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนใน

หGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กลุNม

ผูGใหGขGอมูล คือ ครูผูGสอนวิชาศิลปะ ผูGทรงคุณวุฒิ ที่ทำหนGาที่ผูGบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา จำนวน 5คน และ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4 จำนวน 12 คน ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห6มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ ชั้นประถมศึกษาป]ที่4และทำการเพิ่มเติม

สาระการเรียนรูG ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามจุดเนGนของโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง ใหGมีความ

สอดคลGองเหมาะสมกับบริบทและความคาดหวังสำหรับนักเรียนที่มีความตGองการพิเศษเรียนรNวม เครื่องมือที่ใชGในการ

วิจัย คือ (1) แบบสัมภาษณ6 (2) แบบบันทึก(3) แบบประเมินหลักสูตร (4) แบบสอบถามและ(5) แบบประเมินหนNวย

การเรียนรูGวิเคราะห6ขGอมูลคNาเฉลี่ย สNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห6เนื้อหาผลการวิจัยสรุปไดG ดังนี้ 1) 

หลักสูตรวิชาศิลปะ มีการแยกเปIนชNวงชั้น ไมNเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนรูGสำหรับนักเรียน ตGองการหลักสูตรที่

แยกเปIนรายชั้น2) ไดGหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือ

ในหGองเรียนรวมจำนวน 4 หนNวยการเรียนรูG มีผลการประเมินโดยรวมผNานเกณฑ6ทุกหนNวยการเรียนรูG ผลการประเมิน

ความเหมาะสมในภาพรวมอยูNในระดับมากที่สุด 3) ผลการใชGหลักสูตรมีประสิทธิภาพเทNากับ 85.74/83.554) ผลการ

ประเมินเจตคติของนักเรียน พบวNา นักเรียนมีเจตคติโดยภาพรวมอยูNในระดับมากที่สุดและ 5) ผลการประเมินหลักสูตร

มีประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาหลักสูตรอยูNในระดับดี 
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  Phone number 08 5499 9615 

  E-mail: krutou365@gmail.com 

Abstract 

 Thepurposes of thisresearchwere 1) to develop the curriculum of Art group (Art learning) 

model to enhance cooperativelearning skills of students in inclusive classroom;2 )  to study the 

quality of the curriculum of Art subject group (Art learning) model to enhance cooperative learning 

skills of students in inclusive classroom;3) to study the results of using the school curriculumof art 

subject group (Art learning) model to enhance cooperative learning skills of students in inclusive 

classroom4) to study of students to attitude the Artsubject group (Art learning) model to enhance 

cooperativelearning skills of students in inclusive classroom and 5) to study efficient of 

administration of the curriculum of Art subject group (Art learning) model to enhance cooperative 

learning skills of students in inclusive classroom atNahinngonnadong school under the jurisdiction 

of Ubonratchathanee Educational Service Area Office 2. The population are art teachers and 5 

curriculum administrators of the school and 12 students who were studying in PrathomSuksa4-

6.The researcher studied and analyzed the learning standards and indicators of the Basic Education 

Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) in Art learning Area for PrathomSuksa4-6 and created more 

learning area, skills, and desirable attributes according to the focuses of Nahinngonnadongschool to 

make the curriculum being appropriate to the school context and the expectation of students with 

special needs.The research instruments were ( 1 )  the interview form ( 2)  the record of course 

description ( 3)  the curriculum assessment form(4)  the questionnaire.and (5) the curriculum unit 

assessment form. The data was analyzed by using mean, standard deviation (S.D.) and Content 

Analysis. 

 The research findings were as follow: 1) the school had 4 lesson plans of the Visual Art 

curriculum which had been developed and the assessment results of the lesson plans, all plans 

had been passed the criterions in the whole; 2) the suitability assessment results of the 

development process was at the highest level in the whole;3 ) the effectiveness ofthe curriculum 

using-experiment was 85.74/83.55; 4) the assessment result of students’ attitude, their attitude was 

at the highest level in the whole; 5) the assessment result of the curriculum, the efficient of the 

administration of the curriculum development was at the good level. 
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บทนำ  

 การศึกษาทำใหGมนุษย6มีองค6ความรูGในเรื่องตNางๆ อยูNในตัว ทำใหGกลายเปIนทรัพยากรมนุษย6ที่มีความสามารถ

ตลอดจนมีศักยภาพและหากพัฒนาการศึกษาใหGเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะชNวยพัฒนาการทำงานใหGดีขึ้นไดG หรือเกิดการ

ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแกGไขปAญหาใหGหมดไป เปIนพลเมืองดี มีประสิทธิภาพทั้งตNอการทำงาน ตNอสังคม 

และตNอประเทศชาติอีกทั้งเชื่อวNา “ผูGที่มีความรูGจะมีความยับยั้งชั่งใจตNอการกระทำความชั่วมากกวNาผูGที่ไมNมีความรูG” (วร

เดช จันทรศร, 2555) การศึกษาจึงถือเปIนปAจจัยสำคัญที่สุดตNอการพัฒนามนุษย6 องค6กร ไปจนถึงการพัฒนาประเทศ

และโลกเนื่องเพราะการศึกษาชNวยขัดเกลา บNมเพาะ ใหGคนเปIนมนุษย6 ชNวยใหGรูGเทNาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

สามารถปกป�องตนเองและประเทศชาติใหGสามารถดำรงสถานะภาพอยูNไดGในสังคมโลกอยNางมีเสถียรภาพการที่จะสรGาง

ทรัพยากรมนุษย6ที่มีคุณภาพขึ้นมาในสังคมไดGนั้นหนึ่งในปAจจัยสำคัญก็คือ การศึกษา (Education)ซึ่งเปIนกระบวนการ

เรียนรูGจากการไดGรับการถNายทอดจากมนุษย6หรือจากสื่อใด ๆ ไปสูNมนุษย6เพื่อใหGไดGรับความรูGความเขGาใจในเรื่องตNาง ๆ 

ซึ่งความรูGเหลNานี้จะสามารถนำไปใชGประโยชน6พัฒนาใหGมนุษย6ไดGเติบโตทั้งทางดGานสมองสติปAญญาควบคูNไปกับคุณธรรม

จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตรNวมกับผูGอื่นในสังคมไดGอยNางมีความสุข 

 การปฏิรูปการศึกษาของไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดGกำหนด

คุณภาพคนไทยยุคใหมNใหGมีนิสัยใฝ�เรียนรูG สามารถเรียนรูGไดGดGวยตนเองและแสวงหาความรูGอยNางตNอเนื่องตลอดชีวิต มี

ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห6 รูGจักการแกGปAญหา คิดริเริ่มสรGางสรรค6 มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

สามารถทำงานเปIนกลุNมไดG โดยวางมาตรการใหGมีการจัดทำหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนการสอนเอื้อตNอการพัฒนา

ผูGเรียนอยNางรอบดGานทั้งรNางกาย อารมณ6 สังคม สติปAญญา สามารถคิด วิเคราะห6 แกGปAญหา มีคุณธรรม จริยธรรม 

คNานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค6 ประกอบกับสภาวการณ6โลกมีความเจริญกGาวหนGาอยNางรวดเร็วทางดGาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนเรียกไดGวNาโลกนี้เกิดความเปIนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ดังนั้น 

หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จึงมุNงพัฒนาผูGเรียนใหGมีความรูGที่กวGางและลึกในหลากหลายเรื่อง มีทักษะในการจำแนก

แยกแยะขGอมูลที่นNาเชื่อถือและไมNนNาเชื่อถือไดGอยNางมีประสิทธิภาพ มีระบบการคิดที่ดีทั้งวิเคราะห6 สังเคราะห6คิด

สรGางสรรค6 และตัดสินใจอยNางสมเหตุสมผลหรือมีการคิดอยNางมีวิจารณญาณ รวมทั้งมีทักษะชีวิตที่จะพัฒนาตนเอง 

สามารถปรับตัวเขGากับสิ่งแวดลGอมที่ดี มีทักษะในการสรGางความสัมพันธ6อันดีกับผูGอื่น รวมทั้งมีจิตแหNงความเคารพ 

(Respectful Mind) ตนเองและผูGอื่น รวมทั้งมีจิตแหNงจริยธรรม (Ethical Mind) เพื่อเปIนพลเมืองที่ดีของประเทศและ

ของโลก (ชัยวัฒน6 สุทธิรัตน6, 2562) ซึ่งเปIนหนGาที่สำคัญของสถานศึกษาในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาและใชG

หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใชGหลักสูตรดGวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดทำระเบียบ

การวัดและประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตร 

 เนื่องจากหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาที่จะตGองคำนึงถึงผูGเรียนวNา ควรไดGรับการจัด

การศึกษาและมวลประสบการณ6อะไรบGาง และจัดอยNางไร (ชวลิต ชูกำแพง, 2561) ซึ่งการพัฒนาและการใชGหลักสูตร

จะประสบความสำเร็จไดGจำเปIนตGองอาศัยการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ทุกฝ�ายที่เกี่ยวขGองตGองมีความ

เขGาใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตร รวมทั้งบทบาทหนGาที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติหนGาที่ไดGอยNางมี
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ประสิทธิภาพ เพื่อกNอใหGเกิดประโยชน6สูงสุดตNอการพัฒนาคุณภาพผูGเรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, 2552) โดยที่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เปIนกระบวนการที่ตGองอาศัยการมีสNวนรNวมของฝ�ายตNางๆ อาทิ 

ฝ�ายบริหาร ครูผูGสอน ผูGปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปมีการดำเนินการ 2 สNวน คือ การดำเนินการในระดับสถานศึกษา 2) 

การดำเนินการในระดับชั้นเรียน ซึ่งสถานศึกษาจะตGองออกแบบหลักสูตรใหGครอบคลุมสNวนที่เปIนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหGสอดคลGองกับสภาพปAญหาและความตGองการของชุมชน ทGองถิ่น เพื่อพัฒนาใหGผูGเรียนเปIน

สมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถอยูNในสังคมแวดลGอมไดGอยNางมีความสุข และเกิดความรักความผูกพันในบGานเกิดเมืองนอน 

มีบทบาทในการรNวมพัฒนาชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) โดยเนื้อหาในการสอนผูGเรียน

จึงควรมุNงเนGนที่การสNงเสริมใหGผูGเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดGเปIนบุคคลที่มีเครื่องมือในการสรGางความรูGดGวยตนเองเปIนหลัก 

มีความสามารถในการสกัดและคัดกรองขGอมูลที่ควรจะรูG (ชัยวัฒน6 สุทธิรัตน6, 2562) และหลักสูตรควรมาจากครูผูGสอน

มากกวNาผูGบริหารระดับสูง  

 จากสภาพขGอเท็จจริงของการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น จำเปIนตGองจัดใหGสามารถตอบสนองตNอสิทธิ

และโอกาสทางการศึกษาอยNางเทNาเทียมกัน ผูGเรียนที่เขGาเรียนการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค

บังคับ จะมีความแตกตNางทางเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งมีทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความตGองการพิเศษ การจัดการเรียนรูG

เพื่อพัฒนาเด็กจึงจำเปIนตGองปรับแนวทางใหGเหมาะสมกับเด็กแตNละคนดGวย ขGอมูลของโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

อำเภอนาตาล ไดGสำรวจเด็กที่มีความตGองการพิเศษเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4 ป] พ.ศ. 2561-2562 มี

จำนวนทั้งสิ้น17 คน(โรงเรียนบGานหินโหงNนนาดง, 2562)ซึ่งเปIนปริมาณเด็กพิเศษนGอยกวNาเด็กปกติ เด็กพิเศษดังกลNาวมี

สิทธิที่จะรับบริการทางสังคมและการศึกษาเทNาเทียมกับเด็กปกติ ซึ่งกฎหมายระบุวNาตGองใหGเด็กที่มีความตGองการพิเศษ

ทางการศึกษาไดGเรียนรNวมกับเด็กปกติ อีกทั้งโรงเรียนจะตGองจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูG การทดสอบที่เหมาะสม

สอดคลGองกับความตGองการจำเปIนของแตNละบุคคล โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความตGองการพิเศษใน

รูปแบบที่หลากหลายรวมถึงหGองเรียนรวม ซึ่งการเรียนรวมเปIนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาพิเศษที่กำหนดใหGนักเรียนที่มี

ความตGองการพิเศษและนักเรียนปกติไดGเรียนรูGและอยูNรNวมกันโดยไมNแบNงแยก รNวมกันทำกิจกรรมในโรงเรียนและขยาย

ไปสูNการอยูNรNวมกันในสังคมไดGอยNางมีความสุข 

 โรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง อำเภอนาตาล เปIนโรงเรียนที่ตั้งอยูNรอยตะเข็บชายแดนของอำเภอนาตาล 

จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และเปIนโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแตNระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาป]ที่ 6 มีเด็กที่มีความตGองการพิเศษ (ออทิ

สติก) ในทุกชNวงชั้น โรงเรียนไดGจัดใหGเด็กที่ตGองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งทำใหGเกิดปAญหาหลายประการ ไดGแกN 

ครูไมNอยากสอนในหGองเรียนรวม พยายามหลีกเลี่ยงจนถึงที่สุด ปAญหาดGานการจัดการเรียนการสอน ครูขาดความรูGความ

เขGาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความตGองการพิเศษ ทำใหGครูจัดการเรียนรูGที่ไมNเหมาะสมกับผูGเรียน รวมทั้งผูGปกครองของเด็กปกติ

บางคนไมNยอมรับการจัดการใหGมีเด็กที่มีความตGองการพิเศษ ทำใหGโรงเรียนโดยผูGบริหารตGองปรับเปลี่ยนวิธีการและทำ

ความเขGาใจกับครูและผูGปกครองนักเรียนทุกคนในหGองเรียน รวมทั้งปรับรูปแบบการสอนใหGเหมาะสมกับเด็กใน

หGองเรียนรวมซึ่งเปIนกระบวนการที่ยุNงยากซับซGอนยิ่งขึ้นสอดคลGองกับงานวิจัยของฉลอง ไชยมัชฌิม (2561) พบวNา 

โรงเรียนขนาดเล็กมีปAญหาระดับมากที่สุด ไดGแกN ปAญหาของครูในการปรับหลักสูตรไปใชGใหGเหมาะสมกับสภาพปAจจุบัน

ไดGนGอย ปAญหาครูนำจุดประสงค6ที่กำหนดในหลักสูตรสาระศิลปะไมNพัฒนาบุคลิกภาพ ปAญหาครูไมNคNอยเขGาใจการจัด

กิจกรรมกระตุGนเรGาใหGอยากเรียน ปAญหาโรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรไมNเพียงพอ และปAญหาครูไมNเขGาใจความมุNงหมาย

ของหลักสูตร ซึ่งปAญหาที่กลNาวมาอยูNในระดับมากที่สุด  
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 จากการศึกษาพบวNา “หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม คือ การเรียนรูGแบบรNวมมือ 

(Cooperative Learning) เพื่อใหGนักเรียนที่มีความแตกตNางกันไดGเขGาใจกันและกัน เกิดทักษะทางสังคมจากความ

รNวมมือในการเรียนรูGและสNงผลตNอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผดุง อารยะวิญ£ู และวาสนา เลิศศิลปQ, 2551) สอดคลGอง

กับDewey (1997) ที่เชื่อวNา เด็กเรียนรูGไดGดีที่สุดเมื่อพวกเขามีปฏิสัมพันธ6กับคนอื่น ๆ ในการทำงานคนเดียวและทำงาน

รNวมกับเพื่อนรNวมชั้นเรียน โดยแนวทางการสอนแบบรNวมมือ คือ การจัดกลุNมผูGเรียนเปIนกลุNมยNอย หมุนเวียนเปลี่ยนกลุNม

ของผูGเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตNางกัน มีการวางเป�าหมายของกลุNมรNวมกัน มีปฏิสัมพันธ6 ทักษะทางสังคม มีการ

เรียนรูGที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเรียนรูGรNวมกันในกลุNม ประเมินตนเองและสรุปผลรNวมกัน (Felder & Brent, 2007) 

สอดคลGองกับ Johnson &Holubee (1994) ที่กลNาวถึงผลดีของการเรียนรูGแบบรNวมมือวNา ทำใหGผูGเรียนมีความพยายาม

ที่จะบรรลุเป�าหมายมากขึ้น (Greater efforts to Achieve) มีความสัมพันธ6ระหวNางผูGเรียนที่ดีขึ้น (More Positive 

Relationship among students) และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ทำใหGเกิดทักษะทางสังคม 

(Greater Psychological health)  

 การเรียนรูGแบบรNวมมือในหGองเรียนรวมสามารถใชGศิลปะเปIนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูGไดG เนื่องจากวิชา

ศิลปะเปIนวิชาที่มีความยืดหยุNนสูง ไมNมีขGอจำกัดสำหรับผูGเรียนที่มีความตGองการพิเศษในการสรGางสรรค6ศิลปะ ทำใหG

ผูGเรียนเกิดความสุข แสดงออกทางศิลปะไดGอยNางเทNาเทียมกัน เนื่องเพราะศิลปะเปIนเครื่องมือในการสNงเสริมการเรียนรูG

รNวมกัน การสรGางปฏิสัมพันธ6และการปรับเจตคติของนักเรียนที่หลากหลายในหGองเรียนรวม (Feldman, 1996) ศิลปะมี

อิทธิพลตNอการพัฒนามนุษย6อยNางเทNาเทียม ไมNวNาจะเปIนเด็กหรือผูGใหญN คนปกติทั่วไปหรือคนที่มีความบกพรNองทาง

รNางกาย สติปAญญา (Gardner, 1994) ศิลปะชNวยในการเปลี่ยนแปลงความคิด ซึ่งในการสรGางประสบการณ6ศิลปะจาก

การรNวมมือกันในกลุNมเล็ก ๆ การไดGชNวยเหลือกันและกันในการเรียนรูGเพื่อใหGบรรลุเป�าหมายรNวมกัน จะสNงเสริมการ

เรียนรูG ประสาทสัมผัส สNงเสริมการเรียนรูGใหGดียิ่งขึ้น เกิดเสถียรภาพในการคิดจินตนาการ (Dikid&Yavuzer, 2006) 

ผลงานการวิจัยหลายชิ้นยังระบุวNา “การจัดการเรียนรูGศิลปะมีสNวนชNวยในการสรGางความรNวมมือในการเรียนรูG อันนำไปสูN

เป�าหมายหลักของการเรียนรวม คือ การพัฒนาผูGเรียนใหGสามารถใชGชีวิตรNวมกันในสังคมอยNางมีความสุข (Avramidis& 

Norwich, 2002) การรNวมมือในหมูNนักเรียนทำใหGเกิดความคิดสรGางสรรค6ที่หลากหลาย เมื่อนักเรียนไดGรับมอบหมายใหG

ทำงานศิลปะรNวมกัน ประสบการณ6นี้สามารถนำไปสูNการทำงานเปIนทีมมากขึ้น ดังนั้น โรงเรียนควรตGองจัดการเรียนรูG

ศิลปะใหGสอดคลGองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีการสอนศิลปะจากงNายไปหายาก เรียนรูGจากสิ่ง

ใกลGตัวไปยังเรื่องไกลตัว มีการจัดสภาพแวดลGอมทางศิลปะในหGองเรียนที่เอื้อตNอการเรียนรูGของเด็กที่มีความตGองการ

พิเศษ จัดกิจกรรมเพื่อใหGเกิดปฏิสัมพันธ6ระหวNางผูGเรียนปกติและผูGเรียนที่มีความตGองการพิเศษ ซึ่งณัฏฐกาญจน6 

อนันทราวัน (2559) เสนอวNา รูปแบบการจัดกิจกรรม ควรจัดเปIนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยสามารถบูรณาการกิจกรรม

ภายในกลุNมสาระศิลปะและขGามกลุNมสาระนำไปประยุกต6ใชGกับนักเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป 

 การดำเนินการใหGเกิดผลตามหลักการและเหตุผลดังกลNาวขGางตGน จำเปIนตGองมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาที่สามารถตอบสนองตNอสภาพและปAญหาความตGองการจำเปIนของโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง ในสาระ

วิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4 ซึ่งเปIนชั้นเรียนแรกของชNวงชั้นที่สองและจะตGองเรียนตNอเนื่องไปอีก 2 ป] จึงจะ

จบการศึกษาภาคบังคับสNงตNอสังคม ทำคุณประโยชน6แกNสังคมและอยูNรNวมกันอยNางมีสันติสุขตNอไป 
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วัตถุประสงคD 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปAญหาและความตGองการจำเปIนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูG

ศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 2.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบ

รNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 3. เพื่อศึกษาผลการใชGหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูG

แบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตNอการเรียนวิชาศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูG

ศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาการใชGหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ

(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 

วิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปIนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  

 1. กลุ(มผูPใหPขPอมูล 

 1.1ครูผูGสอนวิชาศิลปะ ผูGทรงคุณวุฒิ ที่ทำหนGาที่ผูGบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา จำนวน 5คน 

 1.2นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4 จำนวน 12 คน  

 2. เครื่องมือที่ใชPในการวิจัย  

 2.1 แบบสัมภาษณ6 

 2.2 แบบบันทึก 

 2.3แบบประเมินหลักสูตร  

 2.4แบบสอบถาม 

 2.5แบบประเมินหนNวยการเรียนรูG 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ผูGวิจัยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปะ โดยการประยุกต6ใชGแนวคิดขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรของชวลิต ชูกำแพง (2561)มขีั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขPอมูลพื้นฐาน แบNงออกเปIน 2 สNวน คือ 

 สNวนที่ 1 การศึกษาขGอมูลพื้นฐาน ดำเนินการ ดังนี้ 

 1. สัมภาษณ6ครูผูGสอนและผูGเกี่ยวขGองกับหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับองค6ประกอบและเนื้อหาสาระ

รายวิชาศิลปะที่ตGองการพัฒนา 

 2. ศึกษาขGอมูลพื้นฐานที่สำคัญดGานการพัฒนาหลักสูตร ไดGแกN ขGอมูลดGานปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา

การศึกษา สังคมและวัฒนธรรมวิชาการ วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี นำขGอมูลเหลNานั้นมากำหนดประเด็นในการศึกษา

สภาพปAญหา ความตGองการจำเปIนเฉพาะ 

 3. ศึกษาและวิเคราะห6มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ ชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4 นำมาเปIนประเด็นในการศึกษากรอบเนื้อหาสาระ 

 สNวนที่ 2 การออกแบบยกรNางหลักสูตร 
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 ผูGวิจัย ครูผูGสอนและผูGเกี่ยวขGองกับหลักสูตรสถานศึกษา รNวมกันพิจารณาเพิ่มเติมสาระการเรียนรูG ทักษะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามจุดเนGนของโรงเรียนบGานาหินโหงNนนาดง อำเภอนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พิจารณาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีองค6ประกอบสำคัญไดGแกN 

วิสัยทัศน6 จุดมุNงหมาย สมรรถนะสำคัญของผูGเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค6 โครงสรGางหลักสูตรสถานศึกษา 

คำอธิบายรายวิชา และการจบหลักสูตร พรGอมจัดทำเอกสารหลักสูตร ระเบียบการวัดประเมินผล เพื่อใชGควบกับ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 ขั้นตอนที่ 2การพัฒนาหลักสูตร 

 นำผลที่ไดGจากขั้นตอนที่ 1 มาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ ประกอบดGวย การ

กำหนดจุดมุNงหมาย เนื้อหา โครงสรGาง การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล เปIน 2 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 นำผลที่ไดGจากขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำโครงรNางหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดGวย การกำหนด

จุดมุNงหมาย เนื้อหา โครงสรGาง การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล จัดทำเอกสารหลักสูตร วิธีบริหารจัดการ การ

จัดการเรียนการสอน  

 ขั้นที่ 2 การหาคุณภาพของหลักสูตร 

 ในขั้นนี้ เปIนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ใชGวิธีการตรวจสอบโดยผูGเชี่ยวชาญและผูGเกี่ยวขGองกับ

การบริหารการพัฒนาหลักสูตร โดยนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใหGผูGเชี่ยวชาญที่มีความรูGความเขGาใจเกี่ยวกับสาระการ

เรียนรูGที่บรรจุไวGในหลักสูตร จำนวน 5 คน ทำการตรวจสอบคุณภาพขององค6ประกอบของหลักสูตรวNา หลักสูตร

รายวิชาศิลปะ ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลGองสัมพันธ6กันกNอนนำไปทดลองใชG ไดGแกNจุดมุNงหมาย โครงสรGาง เนื้อหาวิชา 

กิจกรรมการเรียนรูG และการประเมินผล รวมทั้งประเมินคุณคNาของเอกสารหลักสูตร ในประเด็นความชัดเจน ความ

สอดคลGอง ความครอบคลุม ความซ้ำซGอน ความเหมาะสม และความทันสมัย หลังจากนั้นนำมาปรับปรุงแกGไขตาม

ขGอเสนอแนะของผูGเชี่ยวชาญใหGมีความสมบูรณ6มากที่สุด 

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใชPหลักสูตร 

 เปIนการทดลองใชGหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูG

แบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4ป]การศึกษา 

2563ดำเนินการ ดังนี้ 

 ทดลองใชGหลักสูตร โดยดำเนินการใชGหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อ

เสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวม สำหรับโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาป]ที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ป]การศึกษา 2563 จำนวน 20 ชั่วโมง โดยใชGแบบแผนการทดลองแบบ One – 

Group Pretest Design มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. พัฒนาหนNวยการเรียนรูG 

    1.1 ศึกษาคำอธิบายรายวิชา กำหนดขอบขNายความรูG ประเด็นแนวคิด ทักษะ และสาระความรูGในแตNละ

รายวิชา 

    1.2 ออกแบบหนNวยการเรียนรูGที่สอดคลGองกับเป�าหมายของแตNละรายวิชา โดยยึดขอบขNายและลำดับ

การเรียนรูGที่ควรจัดใหGแกNผูGเรียน 

    1.3 ประเมินหนNวยการเรียนรูG โดยผูGทรงคุณวุฒิทำการประเมินโดยการหาคNาเฉลี่ย รNวมกับการวิเคราะห6

เนื้อหา 

 1.4 นำผลมาวิเคราะห6เนื้อหา แกGไข และปรับปรุงตามขGอเสนอแนะ 
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 2. ปฏิบัติการจัดการเรียนรูGวิชาศิลปะแบบรNวมมือในหGองเรียนรวม 

 2.1 ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูG รายหนNวยการเรียน เสนอผูGบริหาร หลังจากผูGบริหารใหGความเห็นชอบ

แลGวจึงนำไปใชGจัดการเรียนรูG 

 2.2 ครู นักเรียน รNวมกิจกรรมการเรียนรูGตามแผนจัดการเรียนรูGแบบรNวมมือในหGองเรียนรวม  

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตร 

 1. ประเมินทักษะการเรียนรูG การอยูNรNวมกันดGวยความรNวมมือ ชNวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงาน

รNวมมือกันอยูNในระดับมาก  

 2. ประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตNอการเรียนดGวยหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ

(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวม สำหรับโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 3) ประเมินผลหลังการใชGหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการ

เรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชGไดG 

 ขั้นตอนที่ 5 การบริหารจัดการการใชGหลักสูตร 

 ในขั้นตอนนี้ ยึดแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามการใชGหลักสูตรโดยใชGกระบวนการนิเทศ ดำเนินการ

นิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูGระหวNางผูGนิเทศและผูGรับการนิเทศ สรุปบทเรียนและนำผลมาปรับปรุง

หลักสูตรใหGมีคุณภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

การวิเคราะหDขPอมูล  

 ผูGวิจัยนำขGอมูลในแตNลNะขั้นตอนมาหาคNารGอยละ คNาเฉลี่ย สNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชGโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสังคมศาสตร6 
 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

 ผลการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีการดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ทัศนศิลปQ) พบวNาสภาพหลักสูตรสถานศึกษา กลุNม

สาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวม มีสาระการเรียนรูG

แยกเปIนชNวงชั้นและกำหนดคุณลักษณะสำหรับเด็กปกติเทNานั้น จึงควรจัดใหGมีเนื้อหาที่กระชับ และเหมาะสมกับการ

เรียนรูGของนักเรียนที่มีความตGองการพิเศษ โดยมุNงเนGนการสรGางความเขGาใจเพื่อใหGนักเรียนเรียนรNวมมีวิสัยทัศน6 และ

สามารถนำไปปรับใชGในชีวิตประจำวันไดGโดยใชGรูปแบบการบูรณาการภายในกลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ ระหวNางสาระ

ทัศนศิลปQ หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห6มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ (ทัศนศิลปQ) ชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4พบวNา ตGองมีการกำหนดสาระการเรียนรูG ทักษะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค6เพิ่มเติมตามจุดเนGนของโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง 

 2. ผลการดำเนินการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา (ทศันศลิปQ) พบวNาสภาพหลกัสตูรสถานศึกษา กลุNมสาระการ

เรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4พบวNา 

ไดGหลักสูตรตามองค6ประกอบครบถGวน และเขียนคำอธิบายรายวิชาตามประเด็นที่สังเคราะห6โดยเขียนในลักษณะของ

ความเรียง กำหนดสาระการเรียนรูG ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค6ของผูGเรียนลงในคำอธิบายรายวิชาตาม

รูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแนะ ประเมินคุณภาพโดยผูGทรงคุณวุฒิทางดGานการพัฒนาหลักสูตร ผูGทรงคุณวุฒิ

ทางดGานการบริหารการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 5 ทNาน พบวNามีผลการประเมินความเหมาะสมของคำอธิบายรายวิชาใน
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ภาพรวม อยูNในระดับเหมาะสมมากที่สุด จำนวน 4 ทNาน และเหมาะสมมาก จำนวน 1 ทNาน และมีขGอเสนอแนะสำหรับ

นำไปปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหGมีความสมบูรณ6ยิ่งขึ้น ดังขGอคิดเห็นของผูGเชี่ยวชาญ ดังนี ้

 ทNานที่ 1 ใหGขGอคิดเห็นวNา “องค6ประกอบมีความสอดคลGองกัน หากปรับวิธีการประเมินชิ้นงานใหGชัดเจนมาก

ขึ้น ก็จะสมบูรณ6” 

 ทNานที่ 2 ใหGขGอคิดเห็นวNา “องค6ประกอบมีความครบถGวน สอดคลGองกัน ปรับภาษาเปIนเชิงปฏิบัติอีกเล็กนGอย

ก็ใชGไดGแลGว” 

 ทNานที่ 3 ใหGขGอคิดเห็นวNา “หลักสูตรมีองค6ประกอบครบถGวน ขอใหGปรับวิธีการประเมินชิ้นงานใหGชัดเจน” 

 ทNานที่ 4 ใหGขGอคิดเห็นวNา “เห็นวNาองค6ประกอบทุกองค6ประกอบมีความสอดคลGองสัมพันธ6กัน ขอใหGปรับปรุง

ภาษาที่ใชGอธิบายการประเมินชิ้นงานใหGครูผูGสอนสามารถเขGาใจไดG” 

 ทNานที่ 5 ใหGขGอคิดเห็นวNา “องค6ประกอบหลักสูตรสอดคลGองกัน ขอใหGปรับกิจกรรมปฏิบัติ ควรเพิ่มกิจกรรมที่

สNงเสริมการอยูNรNวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น” 

 3. ผลการใชGหลักสูตรสถานศึกษา (ทัศนศิลปQ) พบวNาสภาพหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ

(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมโรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดง กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป]ที่ 4 ป]การศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพเทNากับ 85.74/83.55 

 4. ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตNอการเรียนรูGดGวยหลักสูตรสถานศึกษา (ทัศนศิลปQ) พบวNาสภาพ

หลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนใน

หGองเรียนรวม พบวNา นักเรียนมีเจตคติโดยภาพรวมอยูNในระดับมากที่สุด 

 5. ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา (ทัศนศิลปQ) พบวNาสภาพหลักสูตรสถานศึกษา กลุNม

สาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวม ชั้นประถมศึกษาป]

ที4่ โรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดงมีประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาหลักสูตรอยูNในระดับดี 

 การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดงอำเภอนาตาล สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มปีระเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1.การศึกษาการพัฒนาหลักสูตร เริ่มจากการศึกษาขGอมูลพื้นฐาน ใชGเทคนิคการสัมภาษณ6เชิงลึก ครูผูGสอน

ศิลปะ นักเรียน ผูGปกครองนักเรียน และศึกษานิเทศก6 พบวNา ครูผูGสอนวิชาศิลปะ ตGองการใหGจัดการเรียนรูGวิชาศิลปะ 

แบบรNวมมือในหGองเรียนรวม อาจเปIนเพราะวNาการดำเนินการเปIนไปตามหลักวิชา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) เสนอแนะไวGวNา “วิเคราะห6ขGอมูลจากแหลNงตNาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับทGองถิ่น ขGอมูลจากการวิเคราะห6สภาพ ปAญหา จุดเนGน ความตGองการ

ของชุมชน ตลอดจนความตGองการของผูGเรียน สอดคลGองกับชัยวัฒน6 สุทธิรัตน6 (2561) ที่เสนอแนะวNา “สำหรับวิธีการ

เก็บขGอมูลอาจใชGการศึกษาทางตรง เชNน การเก็บขGอมูลบุคคลในชุมชน อาจใชGการสอบถาม การสัมภาษณ6 การสังเกต 

การระดมความคิดเห็นจากผูGเกี่ยวขGอง หรืออาจใชGวิธีศึกษาทางอGอม เชNน การศึกษาคGนควGาจากเอกสารและการรับฟAง

ความคิดเห็นจากแหลNงตNาง ๆ จากบุคคลทั่วไปที่อาจมีสNวนเกี่ยวขGองในทGองถิ่นปAจจุบัน สอดคลGองกับงานวิจัยของประติ

มา ธันยบูรณ6ตระกูล และคณะ (2562) ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชGสถานที่เปIนฐานเพื่อ

สรGางนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชนชานเมืองพบวNากระบวนการพัฒนานวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยใชGแนวคิด

การออกแบบ Design Thinking และกระบวนการคิดสรGางสรรค6แบบ Synectic’sมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาขGอมูล
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เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปAญญา 2) วิเคราะห6สภาพปAญหาและความตGองการ 3) ออกแบบนวัตกรรม 4) ขั้น

ออกแบบแบบ Synectics 5) สรGางหรือพัฒนานวัตกรรม 6) ทดลองใชGนวัตกรรม 7) สรุปรายงานและเผยแพรN 

 2.ผลการพัฒนาหลักสูตร ไดGหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาศิลปะ ที่มีองค6ประกอบของหลักสูตรครบถGวน และ

นำไปใหGผูGเชี่ยวชาญตรวจสอบ พบวNาองค6ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและความสอดคลGองกันทุกประเด็น 

ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูGวิจัยไดGพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการ ตามหลักการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรของชวลิต ชูกำแพง 

(2561)ที่เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรไวGวNามี 4 ขั้นตอน ประกอบดGวย การศึกษาขGอมูลพื้นฐาน การพัฒนา

หลักสูตร การทดลองใชGหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร สอดคลGองกับชัยวัฒน6 สุทธิรัตน6 (2561) ที่กลNาววNา “การ

พัฒนาหลักสูตรตGองทำอยNางมีหลักการ มีระบบพัฒนาตNอเนื่องโดยอาศัยการมีสNวนรNวมของทุกฝ�าย และใหGผูGเชี่ยวชาญ

ภายนอกมาชNวยในการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาครูและผูGเกี่ยวขGองในการพัฒนาหลักสูตร เนGนการพัฒนาจิตใจของ

ผูGเรียน รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตGองมีประสิทธิภาพสูงกวNาหลักสูตรเดิม”...“การจัดทำเอกสารหลักสูตรควร

ดำเนินการจัดทำใหGครบองค6ประกอบของหลักสูตรใน 4 สNวนสำคัญ คือ จุดหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระและ

ประสบการณ6การเรียนรูG การจัดการเรียนรูG และการประเมินผลของหลักสูตร และเมื่อจัดทำหลักสูตรเสร็จแลGว ควรมี

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกNอนเปIนลำดับแรกแลGวจึงสNงเอกสารหลักสูตรนั้นไปใหGผูGเชี่ยวชาญที่

เกี่ยวขGองกับหลักสูตรประมาณ 3-5 คน ชNวยตรวจสอบความถูกตGอง เหมาะสมของหลักสูตรนั้นอีกครั้ง” สอดคลGองกับ

ผลงานการวิจัยของประติมา ธันยบูรณ6ตระกูล และคณะ (2562) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชG

สถานที่เปIนฐานเพื่อสรGางนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชนชานเมือง พบวNา องค6ประกอบของหลักสูตร ประกอบดGวย 1) 

แนวคิดของหลักสูตร 2) วัตถุประสงค6 3) สาระการเรียนรูG ไดGแกN ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปAญญาทGองถิ่น การสรGาง

นวัตกรรม และสื่อสรGางสรรค6เพื่อตNอยอดเชิงพาณิชย6 4) การจัดการเรียนรูGโดยใชGสถานที่เปIนฐานมีองค6ประกอบดังนี้ 5) 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชน 6) สื่อและแหลNงเรียนรูG 7) การประเมินผล 8) การสะทGอนคิด และ 

9) ลักษณะผูGเรียน 

 3.ผลการใชGหลักสูตร พบวNา ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนรูGแบบรNวมมือใน

หGองเรียนรวม นักเรียนมีทักษะการเรียนรูG การอยูNรNวมกันดGวยความรNวมมือ ชNวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงาน

รNวมมือกันอยูNในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องจาก หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีขั้นตอน แนวทาง/วิธีการจัดการเรียนรูG มีความ

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค6 ที่นำไปสูNการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สNงผลใหGนักเรียนมีทักษะการรNวมมือกัน

ในการเรียนรูGอยNางกวGางขวาง ดGวยความชNวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปIนไปตามหลักวิชาการ ดังที่ชวลิต ชูกำแพง 

(2561) กลNาววNา การทดลองใชGหลักสูตรมีวัตถุประสงค6ที่สำคัญเพื่อศึกษาผลของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งอาศัยการ

ออกแบบทดลองใชGหลักสูตรตามแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งประกอบดGวยการวางแผนการทดลองอาจมีการศึกษา

นำรNองกNอนก็ไดG โดยผลการทดลองใชGหลักสูตร อาจมุNงศึกษาจากผลการทดสอบความรูGความเขGาใจ หรือศึกษา

ปรากฏการณ6อื่น ๆ ของหลักสูตรรNวมดGวย สอดคลGองกับชัยวัฒน6 สุทธิรัตน6 (2561) ที่กลNาววNา “การนำหลักสูตรไปใชG 

นับวNาเปIนองค6ประกอบสำคัญ เพราะเปIนกระบวนการที่นำหลักสูตรสูNการปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนนับเปIน

หัวใจสำคัญของการนำหลักสูตรไปใชG หลักสูตรจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุNงหมายของผูGสรGางหลักสูตรมากนGอยเพียงใดขึ้นอยูN
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กับการสอนของครู ขณะเดียวกันการสอนของครูตGองยึดจุดมุNงหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาใหGผูGเรียนมีคุณลักษณะ

ตามที่หลักสูตรกำหนดไวG” สอดคลGองกับงานวิจัยของณัฏฐกานจน6 อนันทราวัน (2559) ที่พบวNาการทดลองใชGรูปแบบ

การจัดการเรียนรูGศิลปะเพื่อสNงเสริมทักษะการเรียนรูGแบบรNวมมือในหGองเรียนรวม (ACIMode1) พบวNา 1) นักเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยดGานความรูGทางศิลปะกNอนเรียนและหลังเรียนระยะที่ 3 เพิ่มชื้นจากระยะที่ 1 อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลงานศิลปะที่ทำรNวมกันเปIนกลุNมสูงกวNาผลงานที่ทำเปIนรายบุคคล 3) นักเรียน

มีคะแนนพัฒนาการดGานทักษะการเรียนรูGแบบรNวมมือกNอนเรียนและหลังเรียน ระยะที่ 2,3 และ 5 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 

อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการดGานทักษะการเรียนรูGแบบรNวมมือระหวNางเรียน

ตั้งแตNระยะที่ 2, 3, 4, 5, 6 ระยะที่ 1 ระยะที่ 3, 4, 5, 6 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 2 ระยะที่ 5, 6 เพิ่มขึ้นจากระยะที่ 3 และ 

4 อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคลGองกับงานวิจัยของป®ยะพงษ6 ทรงประวัติ และอุบลวรรณ สNงเสริม 

(2558) กลNาวถึงผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูG พบวNา ภาพรวมของกิจกรรมอยูNในระดับดี คิดเปIนรGอยละ 61.42 

นักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอยNางเต็มที่และมีสNวนรNวมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรม เขGาใจการใหGขGอมูลของ

สถานการณ6 สามารถที่จะเปรียบเทียบประสบการณ6ตรง สมมุติตนเปIนสิ่งอื่นไดGตามจินตนาการ สรGางภาพขัดแยGงใหGเกิด

การแปลกใหมNไดGและเปรียบเทียบขัดแยGงแบบมีเหตุผลไดGชัดเจน สรGางสรรค6จากการเรียนรูGที่ดี มีการสอบถามเมื่อมีขGอ

สงสัย ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด สามารถวาดภาพใหGเกิดความแปลกใหมNไดG ใชGสีอยNางสรGางสรรค6 นักเรียนไดG

รNวมกันแสดงความคิดเห็นในการเรียนรูG 

 4.ผลการประเมินเจตคติผลการประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีตNอการเรียนรูGตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุNม

สาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบรNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวมอยูNในระดับมาก

ที่สุด สะทGอนใหGเห็นวNา กระบวนนักเรียนมีความพึงพอใจตNอการจัดการเรียนรูGตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการที่ผูGวิจัยไดGดำเนินการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูG การฝ¯กทักษะ การปฏิบัติกิจกรรมตNาง ๆ 

เปIนไปตามความตGองการ ความสนใจ ไดGลงมือปฏิบัติอยNางอิสระ เกิดความคิดสรGางสรรค6 ซึ่งเปIนไปตามหลักการตามที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) เสนอแนะไวGวNา “ใหGฝ�ายตNาง ๆ ทั้งผูGปกครอง ชุมชน ผูGบริหาร ครู 

และนักเรียนซึ่งเปIนผูGไดGรับผลโดยตรงจากการใชGหลักสูตร ไดGมีสNวนรNวมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบ

คุณภาพการจัดการศึกษา สอดคลGองกับชัยวัฒน6 สุทธิรัตน6  (2561) ที่กลNาววNา “นักจิตวิทยาเชื่อวNาแรงจูงใจ 

(Motivation) เปIนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะชNวยใหGผูGเรียนเกิดการเรียนรูG และปAจจัยที่สำคัญสNวนหนึ่งที่ทำใหGเกิดแรงจูงใจ คือ 

การไดGเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ ในการกำหนดจุดมุNงหมายในระดับการสอนและการกำหนดเนื้อหาครูผูGสอนจึงควรหา

ขGอมูลเกี่ยวกับความสนใจของผูGเรียนเสียกNอน แลGวพยายามจัดเนื้อหาสาระตลอดจนกิจกรรมที่สอดคลGองกับความสนใจ

ของผูGเรียนใหGมากที่สุดเทNาที่จะทำไดG” สอดคลGองกับงานวิจัยของณัฏฐกานจน6 อนันทราวัน (2559) ที่พบวNา นักเรียนมี

ความรูGสึกมีความสุข สนุกที่ไดGเรียนศิลปะ ภูมิใจที่ไดGทำกิจกรรมรNวมกับเพื่อน อยากใหGตัวเองและเพื่อนเลิกทำพฤติกรรม

ที่ไมNดีและปรับปรุงการทำงานศิลปะใหGดีขึ้น 

 5. ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุNมสาระการเรียนรูGศิลปะ(ทัศนศิลปQ) เพื่อเสริมสรGางการเรียนรูGแบบ

รNวมมือของนักเรียนในหGองเรียนรวม ชั้นประถมศึกษาป]ที่4 โรงเรียนบGานนาหินโหงNนนาดงมีประสิทธิภาพการบริหาร
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การพัฒนาหลักสูตรอยูNในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร การใชGหลักสูตรและการ

ประเมินผลหลักสูตรอยNางเปIนระบบขั้นตอน โดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ตาม

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) 

เสนอแนะไวGวNา “ตGองมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาตGองมีการเตรียมวางแผนเพื่อใชG

หลักสูตรใหมN ผูGบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจะตGองศึกษาและทำความเขGาใจหลักสูตรใหมN และเตรียมความ

พรGอมในการใชGหลักสูตร...การเตรียมความพรGอมบุคลากรเกี่ยวกับการใชGหลักสูตร การวางแผนเพื่อใชGหลักสูตรอยNาง

ละเอียดรอบคอบและมีขั้นตอน โรงเรียนควรมีการสนับสนุนการนำหลักสูตรไปสูNการปฏิบัติอยNางเหมาะสม สอดคลGอง

กับชัยวัฒน6 สุทธิรัตน6 (2561) ที่กลNาววNา “การติดตามหลักสูตรมีความสำคัญอยNางมากตNอการนำมาพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร และมีความสำคัญตNอการบริหารจัดการหลักสูตรใหGมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” และ “ในการนำหลักสูตรไปใชG

ตGองมีการนิเทศติดตามการใชGหลักสูตรโดยบุคลากรในโรงเรียนและใชGผูGที่มีความรูG ความชำนาญและมีประสบการณ6ใน

การนิเทศจากภายนอกมารNวมดำเนินการนิเทศอยNางเปIนระบบและตNอเนื่อง ซึ่งจะทำใหGการนำหลักสูตรไปใชGประสบ

ความสำเร็จสูงสุด” สอดคลGองกับงานวิจัยของป®ยะพงษ6 ทรงประวัติ อุบลวรรณ สNงเสริม (2558)กลNาวถึงผลการประเมิน

และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูGทัศนศิลปQ พบวNา 1) นักเรียนมีความรูGหลังเรียนสูงกวNากNอนเรียน อยNางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีความสามารถในการสรGางสรรค6ภาพวาด อยูNในระดับดีมาก 3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่มี

ตNอกิจกรรมการเรียนรูGทัศนศิลปQอยูNในระดับมาก นักเรียนมีความสนุกในการเรียนวิชาทัศนศิลปQ เขGาใจขั้นตอนของ

กิจกรรมการเรียนรูGไดGเปIนอยNางดี ชNวยเกิดแนวคิดและมุมมองที่หลากหลาย นักเรียนแสดงออกดGานการวาดภาพไดGอยNาง

อิสระ กระบวนการเปรียบเทียบเกิดขึ้นระหวNางเรียนศิลปะเปIนสิ่งที่แปลกใหมNนNาสนใจ มีบรรยากาศที่เอื้อตNอการเรียนรูG 

อากาศปลอดโปรNง สามารถสรGางสรรค6ภาพวาดไดG 
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