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บทคัดย่อ  
การวิจัยเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

พืน้ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       
ในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และส่ือการ
เรียนการสอน การวดัผลประเมินตามสภาพจริง การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน และเพ่ือศกึษา
ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
นิสิตสาขาวิชาศิลปศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนโดยรวมและรายด้านอยู่ได้ระดบัมาก ส าหรับข้อเสนอแนะในการ
จดัการเรียนรู้ผู้สอนควรพัฒนาด้านการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม และส่ือการเรียนการสอน เพราะ  
ด้านนีมี้ประสิทธิภาพต ่ากวา่ด้านอ่ืนๆ 

 
ค าส าคัญ: การศึกษาประสิทธ ิภาพ  การจัดการเรียนการสอน  รายวิชาพืน้ฐานศลิปศกึษา 
 
Abstract 

This study aimed to examine the level of learning and teaching management efficiency 
in Art Education’s fundamental subjects of Art Education Field, Faculty of Education,            
Bansomdejchaopraya Rajabhat University in term of student-centered learning and teaching 
management, environmental management, and instructional media. Moreover, another             
objective is to study the problems and recommendations on learning and teaching               
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management for teachers. This study used questionnaire consisted of Likert scale and                  
statistics, and the samples of this study were 60 first year students of Art Education field using 
the questionnaire consisted of Likert scale, and statistics used for data analysis were percent-
age, mean and standard deviation. The results based on participants’ overall and individual 
assessments found that the teachers were practicable in very high level in all aspects. For the 
recommendations on learning and teaching management, teachers should develop the               
environmental management and instructional media because the teachers were less effective 
than the other aspects as in the questionnaire. 
 
Keywords: Study Effectiveness,  Teaching,  Foundation of Art Course 

 
บทน า 

สภาพการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วเกือบทุกด้านทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศกึษา และเทคโนโลยี ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกบัประเทศ
อ่ืนในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การศกึษาช่วยให้คนได้พฒันาตนเอง
ในด้านตา่งๆ ตลอดชว่งชีวิต การศกึษาเป็นสิ่งส าคญัมากในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ มีคณุธรรมจริยธรรม และคณุลกัษณะตามท่ีสงัคมและประเทศชาตต้ิองการ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญยิ่งในการน าพาประเทศไปสู่ความเจริญ 
ความก้าวหน้าและความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศจากวิวัฒนาการทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก         
ในปัจจุบนั ท าให้นานาประเทศปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึน้      
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแผนพฒันาประเทศ ปรับเปล่ียนกระบวนยุทธ์ในการจดัระบบการศกึษาให้
รองรับแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เ พ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลก                   
มีการก าหนดแนวคิดต่างๆ ในการจดัการศึกษาโดยยึดหลกัส าคญั 4 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาคและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเป็นเลิศและคุณภาพทางวิชาการ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความเป็นสากล (มนต์ชยั เทียนทอง, 2545) ในการจดัการเรียนการสอนต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม                   
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างเป็นสขุ ซึ่ง พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้
ระบุว่า การปฏิรูปการศึกษาทัง้มวลจึงต้องด าเนินการให้สอดคล้องตาม บทบญัญัติของพระราชบญัญัติ
ฉบบันี ้ผู้สอนอาจารย์และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาของประเทศไทย รวมทัง้พ่อ แม่ ผู้ปกครองจึง
ควรได้ศกึษาและท าความเข้าใจให้ชดัเจนทะลปุรุโปร่งเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการจดัการศึกษาท่ีดี
ท่ีสุด (วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ และคณะ,2547) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจึงมีภารกิจโดยตรงในการผลิต
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ก าลงัคนระดบัสงูพร้อมด้วยคณุสมบตัิดงักล่าวท่ีจะเป็นก าลงัท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม                       
เพ่ือให้การจดัการศกึษาสอดคล้องกบั พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติจึงได้ เน้นการจดัการศกึษาท่ีเน้น
ผู้ เรียน เป็นส าคญั ดงันัน้ เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจ
ศกึษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเรียนการสอน และประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัศกึษาหลงัเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีกล่าวถึง ความส าคัญของ
การศึกษาว่า “...งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคญัท่ีสุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความ
เส่ือมของชาตนิัน้ขึน้อยูก่บัการศกึษาของชาตเิป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงท่ีทราบกนัดีแล้วระยะนีบ้้านเมือง
ของเรามีพลเมืองเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ทัง้มีสญัญาณท่ีเกิดขึน้ด้วยว่า พลเมืองของเราบางส่วนเส่ือมทราม
ลงไปในความประพฤตแิละจิตใจ ซึง่เป็นอาการท่ีนา่วิตก ถ้าหากยงัคงเป็นอยูต่อ่ไปเราอาจจะเอาตวัไม่รอด 
ปรากฏการณ์เชน่นี ้นอกเหนือจากเหตอ่ืุนแล้ว ต้องมีเหตมุาจากการจดัการศกึษาด้วยอย่างแน่นอนเราต้อง
จดังานด้านการศกึษาให้เข้มแข็งยิ่งขึน้...” (วนิดา สิทธิรณฤทธ, 2542, หน้า 8) 

แนวการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญัตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 และ
มาตรา 66 ท่ีผู้สอนต้องน ามาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะมาตรา 24 ก าหนดแนวการจดั
กระบวนการเรียนรู้ (กรมสามัญศึกษา, 2546, หน้า 13-14) สรุปได้ว่าโรงเรียนต้องจดัเนือ้หาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียนฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จดัการเรียนการสอนทัง้ด้าน
ความรู้ และคณุธรรม จดับรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียน 
และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ทุกเวลาและสถานท่ี 
โดยร่วมมือกบัผู้ปกครอง และชมุชน ชว่ยกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา        
ขัน้พืน้ฐานเพ่ือใช้เป็นกรอบในประเมินคณุภาพภายนอก และเป็นแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษา 
มุ่งพฒันาการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานตา่งๆ เพิ่มขึน้ เพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 รวม 27 มาตรฐาน 91 ตวับง่ชีแ้บง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
มาตรฐานการศึกษาด้านผู้ เรียน มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย          
ซึ่งมาตรฐานด้านกระบวนการและด้านปัจจัยได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ สอนไว้ 4 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 21 ผู้ สอนมีวิญญาณความเป็นผู้ สอน มีคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานท่ี 22 ผู้ สอนมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มาตรฐานท่ี 23 
ผู้สอนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ เพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอน มาตรฐานท่ี 24 ผู้สอนมีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ และมีผู้สอนเพียงพอ 
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ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศกึษา สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งผลการวิจยัครัง้นีส้ามารถใช้
เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ว า ง แ ผ นก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ก่ นิ สิ ต  เ พ่ื อ พัฒ น า  
ไปสู่ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมในรายวิชาพืน้ฐานศลิปศกึษา ของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาศลิปศกึษา  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/

รายวิชา เนือ้หาวิชา วิธีการสอน ส่ือการสอน การวดัผลและการประเมินผล ผู้สอน และผู้ เรียนในรายวิชา
พืน้ฐานศลิปศกึษา ของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาศลิปศกึษา 

3.เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชาพืน้ฐาน
ศลิปศกึษา ของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาศลิปศกึษา 

4. เพ่ือค้นหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาพืน้ฐานศลิปศกึษา ของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาศลิปศกึษา 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย              

ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ปีการศกึษา 2561  
การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขัน้ตอน ดังนี ้1) ท าหนังสือถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจัย และ 2) ผู้ วิจัยแจก
แบบสอบถามไปจ านวน 60 ชดุ ให้แก่กลุม่ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศกึษาต้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบส ารวจ (survey research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น

แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยน าแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขึน้
พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ สอน ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 69)                     
มีสาระส าคญัคือ แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ตาม                 
ก า รป ร ะ เ มิ น ข อ ง นิ สิ ต ชั ้น ปี ท่ี  1  ส า ข า วิ ช า ศิ ล ปศึ ก ษา  คณะค รุ ศ า สต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย                                     
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 42 ข้อ โดยมีเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนน ดงันี ้ 



 วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies                ปีท่ี  14  ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มถุินายน 2563)  

การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
A Study of Effectiveness Teaching in Foundation of Art Course at Department of Art Education Faculty of Education,  
Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

190 

  ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัมากท่ีสดุ    ให้ 5 คะแนน 
  ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัมาก    ให้ 4 คะแนน 

 ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัปานกลาง    ให้ 3 คะแนน 
 ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัน้อย    ให้ 2 คะแนน 
 ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัน้อยท่ีสดุ    ให้ 1 คะแนน 

 โดยการศกึษาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่   
การจดัการเรียนการท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   ข้อ 1-11 
การจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน ข้อ 12-21 
การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง    ข้อ 22-31 
การปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน   ข้อ 32-42 

     รวมทัง้สิน้จ านวน     42 ข้อ 
 

 สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ตามการประเมินของนิสิตชัน้ปี ท่ี  1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย(   ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 เกณฑ์การแปลผล 
 น าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียเลขคณิต โดยมีเกณฑ์ในการแปลความ ดงันี ้
   สตูรการหาอนัตรภาคชัน้  =  คา่สงูสดุ - คา่ต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ท่ีต้องการ 
                 =  
        

       = 0.80 
  เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลความ 

  คา่เฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัมากท่ีสดุ  
 คา่เฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัมาก  
 คา่เฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัปานกลาง  
 คา่เฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัน้อย  
 คา่เฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตักิิจกรรมในระดบัน้อยท่ีสดุ 

  2. ข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน รายวิชา
พืน้ฐานศลิปศกึษา สาขาวิชาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้วิธี
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีนิสิตแสดงความคิดเห็นไว้ในแบบสอบถาม ช่วงปัญหาอุปสรรค และสรุป
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ตามประเด็น 4 ด้าน ดือ ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ด้านการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียนการสอน ด้านการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง และด้านการปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผู้ เรียน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 
สาขาวิชาศิลปศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
ตามคของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในด้าน 1) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 2) การจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ           
ส่ือการเรียนการสอน 3) การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 4) การปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน  
 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ระดบัประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตามความพึงพอใจของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา  1) ภาพรวมระดบัประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนการสอนของผู้สอน  2) ระดบัประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้การสอนของผู้สอนรายด้าน             
ส่วนท่ี 2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา 
สาขาวิชาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  
 
 

ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายของความพึงพอใจที่มีต่อ
การจดัการเรียนการสอนรายวิชาพืน้ฐานศลิปศกึษา สาขาวิชาศลิปศกึษา  

 จากตารางท่ี 1 พบว่าภาพรวมระดบัความพึงพอใจของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาศิลปศกึษา ท่ีมีต่อ
การจัดการเ รียนการสอนของผู้ สอนผู้ สอนรายวิชาพื น้ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา                       
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเ จ้าพระยา พบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับมาก                          
เ ม่ือเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เ รียน ผู้ สอนมีระดับ
ประสิทธิภาพสงูกว่าด้านอ่ืนๆ และด้านการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอนผู้สอน                               
มีระดบัประสิทธิภาพต ่ากวา่ด้านอ่ืน ๆ 
 

ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการเรียนรู้ของผู้สอน  S.D. ระดับปฏิบัติการ 

ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 3.84 .555 มาก 
ด้านการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม และส่ือการเรียนการสอน 3.72 .630 มาก 
ด้านการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 3.76 .595 มาก 
ด้านการปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน 3.99 .695 มาก 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของผู้สอนรายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา ตามการประเมิน

ของ นิสิตชัน้ปีท่ี 1  สาขาวิชาศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้               
การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและส่ือการเ รียนการสอน                  
สรุปแตล่ะด้านมีดงันี ้
  1.1 ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัจ าแนกตามความพึงพอใจของนิสิต   
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของผู้สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยรวม พบว่าผู้สอนปฏิบตัิกิจกรรมใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย               
3 อนัดบั ดงันี ้ผู้สอนแนะน าให้นิสิตน าความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้สอนจดักิจกรรมให้นิสิตได้
เผชิญสถานการณ์จริง ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ การท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่มผู้สอนจดั
ให้นิสิตเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้และการศึกษาต้นคว้าด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง               
ส่วนอันดบัสุดท้ายเป็นข้อท่ีอยู่ในระดบัมากเช่นกัน ได้แก่ ผู้ สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึง   
ถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล เชน่ ร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม เศรษฐกิจของผู้ เรียน 
  1.2 ด้านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน จ าแนกตามความ         
พึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอ่การจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน โดยรวมพบว่าผู้สอน
ปฏิบตัิกิจกรรมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ เรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงันี ้ผู้สอนใช้ส่ือการสอนประเภทเอกสาร ต ารา ใบความรู้ ใบงาน วสัดสุิ่งพิมพ์ 
แผนท่ี คูมื่อประกอบการสอน ได้อย่างสอดคล้องดบัเนือ้หาท่ีเรียน ท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนแนะน า
หนังสือ ต ารา ส่ือการสอน และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ผู้ สอนจัดสภาพ              
การเรียนการสอนเป็นกนัเอง มีชีวิตชีวา และสนกุสนาน ผู้สอนให้อิสระแก่นิสิตในการแสดงความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของนิสิต ผู้สอนเสริมแรงแก่นิสิตเม่ือประสบความส าเร็จและ
ให้ใจยามท้อแท้ ส่วนอนัดบัสดุท้ายเป็นข้อท่ีอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ผู้สอนจดัการเรียนการสอนโดยให้นิสิต
ออกศกึษาธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ในชมุชน  
  1.3 ด้านการวดัผลประเมินตามสภาพจริงจ าแนกตามความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการจดั           
การเรียนการสอนของผู้สอนด้านการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยรวม พบว่าผู้สอนปฏิบตัิกิจกรรม
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่อยูใ่นระดบัมากเป็นสว่นใหญ่ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบั ดงันี ้ผู้สอนประเมินผลงานของนิสิตท่ีท าส าเร็จ ผู้สอนมีวิธีการวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น 
สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจงาน ทดสอบ รายงาน และแฟ้มสะสมงาน ผู้ สอนแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทาง           
การวัดผลประเมินผลท่ีแน่นอนแก่นิสิต ส่วนอันดบัสุดท้ายเป็นข้อท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ผู้ สอน           
ให้นิสิตได้ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน และประเมินกลุม่ 
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  1.4 ด้านการปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผู้ เรียนจ าแนกตามความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอ่
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน โดยรวม พบว่าผู้ สอนปฏิบัติกิจกรรมในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงันี ้
ผู้สอนแตง่กายเหมาะสม ถกูต้องตามกาลเทศะ ผู้สอนมีความซ่ือสตัย์สจุริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก
นิสิต ผู้สอนมีมนุษย์สมัพนัธ์ท่ีดีต่อผู้ อ่ืน เข้าสงัคมได้อย่างมัน่ใจ ส่วนอนัดบัสดุท้ายเป็นข้อท่ีอยู่ในระดบั
มาก ได้แก่ ผู้สอนมีความอดทนอดกลัน้ ควบคมุอารมณ์ได้ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผล การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีประเดน็ส าคญัจากการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
 1. จากผลการวิจยั การศึกษาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวม และรายด้าน             
ทกุด้าน พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ในด้านการปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผู้ เรียน ด้านการจดัการเรียนสอน
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และด้านการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน สอดคล้องกบังานวิจยัของ นภัสวรรณ ตลบัไธสง (2546) ได้ท า
วิจัยเ ร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของข้าราชการผู้ สอน ตามการประเมินของผู้ เ รียน                      
โรงเรียนบางละมุง อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ ด้านส่ือการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล และ
ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ สอนรายวิชาพืน้ฐาน
ศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                 
เห็นความส าคญัในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 นอกจากนีย้งั ตระหนกัในหน้าท่ีผู้สอน มีความศรัทธาในอาชีพผู้สอน 
จึงปฏิบตัิตนเป็นผู้สอนท่ีดี คือ สอนดี ยึดหลกัผู้ เรียนเป็นส าคญัท่ีสุด มีเทคนิคการสอน จัดบรรยากาศ 
และส่ือการสอนเหมาะสมหลากหลาย วดั ประเมินผลตามสภาพจริง และยงัมีบุคลิกภาพท่ีดี ปฏิบตัิตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีทศันคติทางบวก และมีความเห็นในการประเมินประสิทธิภาพ
การจดัการเรียนของผู้สอนอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
  1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก 
สอดคล้องลบัผลการวิจยัของ ปานทิพย์ จนัทโชติ (2545) เร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ/กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พบว่าอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา              
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน           
เป็นส าคญั เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ผู้ สอน
แนะน าให้นิสิตน าความรู้ท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ผู้สอนฝึกให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์แล้วปัญหาโดยใช้
เหตผุล และผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือพฒันานิสิตทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ 
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สงัคม และสตปัิญญา สอดคล้องกบั ทิศนา แขมมณี (2540) ซึ่งได้ให้แนวคิดไว้ว่าการสอนแบบเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั คือการให้ผู้ เรียน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ กบัปรัชญาเบือ้งต้นของการจดัการศกึษาท่ีว่าต้องจดั
ให้ผู้ เรียนได้พัฒนา ครบทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงจะสามารถท าให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากนีย้งัมีประเดน็อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ผู้สอนส ารวจปัญหาและความ
ต้องการในการเรียนของนิสิต และจดัให้นิสิตเรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  
  1.2 ด้านการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียนการสอน โดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับ บวัคลาย ตนักิมหงษ์ (2536) ได้ท่าวิจัยเร่ือง การประเมินการ สอนของ
อาจารย์ ตามหลกัสตูรทนัตาภิบาล วิทยาลยัการสาธารณสขุ ตามทศันะของนกัศกึษา ทนัตาภิบาล พบว่า 
การสอนของอาจารย์ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกับ 
นลสัวรรณ ตลบัไธสง (2546) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศกึษาประสิทธิภาพการสอนของข้าราชการผู้สอนตาม
การประเมินของผู้ เรียนโรงเรียนบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพ
การสอนต้านส่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากเช่นกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก มีประเด็นดงันี ้ผู้สอนใช้ส่ือการเรียน
การสอนประเภท เอกสาร ต ารา ใบความรู้ ใบงาน วสัดสุิ่งพิมพ์ ประกอบการสอนได้อย่างสอดคล้องกับ
เนือ้หาท่ีเรียน ท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนมีทกัษะและความสามารถในการใช้ส่ือและอปุกรณ์การสอน
เป็นอยา่งดี ผู้สอนจดัสภาพการเรียนการสอนเป็นกนัเองมีชีวิตชีวาและสอนสนกุ ผู้สอนให้อิสระแก่นิสิตใน
การแสดงความรู้สกึและแสดงความคดิเห็นและการยอมรับความคิดเห็นของนิสิต และเสริมแรงให้ก าลงัใจ
นิสิตเม่ือประสบความส าเร็จหรือเม่ือยามท้อแท้ ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้สอนตระหนกัและเห็นความส าคญัของการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาชัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ต้านส่ือการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ควรมี
ความหลากหลาย (กรมวิชาการ, 2544ค, หน้า 23) และผู้สอนต้องพฒันาตนเองให้มีมาตรฐาน คือ ผู้สอน
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ซึ่งรวมถึง
ความสามารถในการใช้ส่ือด้วย ส่วนด้านการจดับรรยากาศท่ีจะช่วยให้การจดัการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 
และผู้ เรียนมีความสขุนัน้ ผู้สอนปรับบทบาทในด้านนีเ้ช่นกนั เพราะบรรยากาศในชัน้เรียนเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิดความสนใจในบทเรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มขึน้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน, 2531,หน้า ค อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2540, หน้า 224) สอดคล้องกบั 
(กาญจนา ไชยพนัธุ, 2545) ได้รวบรวมบทบาทของผู้สอนไว้ในบทความเร่ือง ตวับ่งชีข้องผู้สอนกับผู้ เรียน
เป็นส าคญัในประเดน็หนึง่ คือ ผู้สอนต้องรู้จกัให้การเสริมแรง ซึ่งมีทัง้วาจา การให้ก าลงัใจการเสริมแรงจะ
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ประเด็นสุดท้ายในด้านนี ้คือผู้สอนจัด การเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนออก
ศกึษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในชมุชน ซึ่งเป็นประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบั
มาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ สอนยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านนัน้น้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับ            
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ความต้องการของผู้ เรียนซึ่งอยู่ในช่วงวยัท่ีต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่ชอบความ
จ าเจ ซ า้ซาก ชอบทศันศกึษา อยากรู้อยากเห็นแหลง่เรียนรู้ภายนอกมากกวา่นี ้ 
  1.3 ด้านการวดัประเมินผลตามสภาพจริงโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ผู้สอนมีวิธีการวดัผลประเมินผลท่ี
หลากหลาย เชน่ สงัเกต สมัภาษณ์ ตรวจงาน ทดสอบ รายงาน และแฟ้มสะสมงาน ผู้สอนประเมินผลงาน
ท่ีส าเร็จของนิสิต ผู้ สอนวัดผลประเมินผลนิสิตครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ            
เจตคติ และคา่นิยมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้สอนตระหนกัและเห็นความส าคญั
ของการวัดผลประเมินผลท่ีต้องท าควบคู่ไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับ (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 24 -25) ท่ีกล่าวว่าการวัด และประเมินผลระดับชัน้เรียน                          
มีจุดมุ่งหมายส าคญัของการประเมินระดบัชัน้เรียน คือ มุ่งหาค าตอบว่าผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ คณุธรรม และคา่นิยมอนัพึงประสงค์ อนัเป็นผลเน่ืองจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ หรือไม่/เพียงใด ดงันัน้ การวัดและประเมินผลจึง ต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบตัิให้
สอดคล้องและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน และสามารถด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองควบคูไ่ป
ในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยประเมินความประพฤติ การเรียน การร่วมกิจกรรม และผลงาน 
ผู้ เ รียนจ า เป็นต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิ ธีการและต้นหาข้อมูลเกณฑ์ต่าง ๆ                              
ท่ีจะท าให้สะท้อนให้เห็นภาพสัมฤทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ เ รียนจะทราบระดับ 
ความก้าวหน้า ความส าเร็จของตน ผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้ เรียนแตล่ะคน แตล่ะกลุ่มสามารถ
ให้ระดบัคะแนนหรือจดักลุ่มผู้ เรียน รวมทัง้ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้  
ส่วนในประเด็นสดุท้ายของประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ด้านการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง คือ 
ผู้ สอนให้นิสิตไ ด้ประเมินตนเอง  ประเมินเ พ่ือน ประเมินกลุ่ม  พบว่าอยู่ ในระดับปานกลาง                             
ทัง้นี  ้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงจากผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง ได้แก่                
อาจารย์ผู้ สอน และนักศึกษา พบว่าเน่ืองจากผู้สอนยังขาดการวางแผนการประเมินผลท่ีดีและผู้สอน              
ยงัไมไ่ว้วางใจให้นิสิตประเมินตนเองหรือประเมินเพื่อน  
  1.4 ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียนโดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก              
มีประเด็นดังต่อไปนี ้ผู้ สอนแต่งกายเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ ผู้ สอนมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่
แสวงหา ผลประโยชน์จากนิสิต และผู้สอนมีความรับผิดชอบในการสอน เสียสละและอุทิศเวลาในการ
อบรมสั่งสอนผู้ เรียน มีความรู้และใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ มีการประเมินตามความพึงพอใจของ
นกัศกึษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีคา่นิยมท่ีดีงามสัง่สมมานาน คณาจารย์ล้วนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มี
คณุธรรม มีความศรัทธาในวิชาชีพผู้สอน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ดงัท่ี ค าหมาน คนไค (2543, 
หน้า 91-92) ให้ แนวคิดว่าสงัคมไทยยงัถือว่าผู้สอน คือแบบอย่าง หรือแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ ซึ่งสอดคล้องกบั
จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีถือว่าตัวผู้ สอนเป็นส่ือการเรียนอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะผู้สอนท่ีผู้ เรียนเคารพและ
ศรัทธา ท าสิ่งท่ีถกูต้อง ดีงามอยูเ่สมอ ผู้ เรียนจะรู้สกึประทบัใจและเอาอยา่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่าประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา 
สาขาวิชาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและรายด้าน อยู่
ในระดบัมากถึงระดบัปานกลาง จงึเสนอแนะให้มีการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
  1.1 ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้สอนควรจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล เช่น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และเศรษฐกิจของ
ผู้ เรียน มีการบรูณาการเช่ือมโยงกบัสาระการเรียนรู้อ่ืน อาจเป็นด้านเนือ้หาความรู้หรือ กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการปฏิบตั ิและการด ารงชีวิตจริง 
  1.2 ด้านการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน ผู้สอนควรจดัการเรียน
การสอนโดยให้ผู้ เรียนออกศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จัดให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้จากเพ่ือน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในท้องถ่ิน และวิทยากรจากแหล่งอ่ืนๆ รวมทัง้ผู้สอนควรใช้ส่ือ
เทคโนโลยีทางการศกึษาในการสอน เชน่ โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ตามความต้องการ
ของผู้ เรียนในยคุโลกาภิวฒัน์ 
  1.3 ด้านการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเอง ประเมิน
เพ่ือน ประเมินกลุม่  
  1.4 ด้านการปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน ผู้สอนควรประพฤติปฏิบตัิตนให้เหมาะสม
กับจรรยาบรรณผู้สอน และมาตรฐานการศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดีเร่ืองความประพฤติ บุคลิกภาพ การ
พูดจา กิริยามารยาทดีงาม น่าศรัทธา และถือเป็นแบบอย่างได้ รวมทัง้มีความอดทนอดกลัน้ ควบคุม
อารมณ์ได้ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ ตรงเวลา อทุิศตนให้กบัการพฒันาผู้ เรียน โดยให้รักษาแบบอย่างท่ีดี
ไว้อยา่งตอ่เน่ือง 
 2.จากผลการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ฉะนัน้ผู้ สอนควรจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือ              
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะในด้านนีมี้ระดบัประสิทธิภาพอยู่ในระดบัต ่ากว่าเม่ือ
เปรียบเทียบรายด้าน 
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