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บทคัดย่ อ
การวิจัยเรื่ องนีม้ ี วัตถุประสงค์เ พื่ อศึกษาระดับประสิทธิ ภ าพการจัดการเรี ยนการสอนรายวิช า
พืน้ ฐานศิล ปศึกษา สาขาวิช าศิลปศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ในด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม และสื่อการ
เรี ยนการสอน การวัดผลประเมินตามสภาพจริ ง การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน และเพื่อศึกษา
ปั ญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับผู้สอน ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาชันปี
้ ที่ 1 จานวน 60 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ร้ อยละ คะแนนเฉลี่ ย ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึก ษาพบว่ า
ประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนโดยรวมและรายด้ านอยู่ได้ ระดับมาก สาหรับข้ อเสนอแนะในการ
จัดการเรี ยนรู้ ผู้สอนควรพัฒนาด้ านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม และสื่อการเรี ยนการสอน เพราะ
ด้ านนี ้มีประสิทธิภาพต่ากว่าด้ านอื่นๆ
คาสาคัญ: การศึก ษาประสิท ธิภ าพ การจัด การเรียนการสอน รายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา
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 percentage, 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
บทนา
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปั จจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วเกือบทุกด้ านทังด้
้ าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และเทคโนโลยี ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับประเทศ
อื่นในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาช่วยให้ คนได้ พฒ
ั นาตนเอง
ในด้ านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต การศึกษาเป็ นสิ่งสาคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะตามที่สงั คมและประเทศชาติต้องการ
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ เ ป็ นสิ่ ง ที่ มี ความส าคัญยิ่ง ในการนาพาประเทศไปสู่ความเจริ ญ
ความก้ าวหน้ าและความเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศจากวิวัฒนาการทางด้ าน
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ความเปลี่ ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อมของโลก
ในปั จจุบนั ทาให้ นานาประเทศปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้ มุ่ง เน้ นด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากขึน้
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ ปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ในการจัดระบบการศึกษาให้
รองรั บ แผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ การเปลี่ ย นแปลงตามกระแสโลก
มีการกาหนดแนวคิดต่างๆ ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสาคัญ 4 ประการ ได้ แก่ ความเสมอภาคและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเป็ นเลิศและคุณภาพทางวิชาการ ความมีประสิทธิ ภาพ และ
ความเป็ นสากล (มนต์ชยั เทียนทอง, 2545) ในการจัดการเรี ยนการสอนต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษ ย์ ที่ สมบูร ณ์ ทัง้ ร่ า งกายจิ ต ใจ สติปั ญญาความรู้ และคุณธรรม มี จ ริ ยธรรม และวัฒ นธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็ นสุข ซึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้
ระบุว่า การปฏิรูปการศึกษาทังมวลจึ
้
งต้ องดาเนินการให้ สอดคล้ องตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี ้ ผู้สอนอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาของประเทศไทย รวมทังพ่
้ อ แม่ ผู้ปกครองจึง
ควรได้ ศกึ ษาและทาความเข้ าใจให้ ชดั เจนทะลุปรุ โปร่งเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ดี
ที่ สุด (วาสนา คุณ าอภิ สิ ท ธิ์ และคณะ,2547) ซึ่ ง สถาบันอุดมศึก ษาจึง มี ภ ารกิ จ โดยตรงในการผลิ ต
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กาลังคนระดับสูงพร้ อมด้ วยคุณสมบัติดงั กล่าวที่จะเป็ นกาลังที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ เ น้ นการผลิ ต บัณ ฑิ ต และพั ฒ นาสั ง คม
เพื่อให้ การจัดการศึกษาสอดคล้ องกับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติจึงได้ เน้ นการจัดการศึกษาที่เน้ น
ผู้เรี ยน เป็ นสาคัญ ดังนัน้ เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน และประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ ้นของนักศึกษาหลังเข้ า
ร่ วมกิ จ กรรมดังกล่าว ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวที่กล่าวถึง ความส าคัญของ
การศึกษาว่า “...งานด้ านการศึกษาเป็ นงานสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริ ญและความ
เสื่อมของชาตินนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั การศึกษาของชาติเป็ นข้ อใหญ่ ตามข้ อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ วระยะนี ้บ้ านเมือง
ของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทังมี
้ สญ
ั ญาณที่เกิดขึ ้นด้ วยว่า พลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทราม
ลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึง่ เป็ นอาการที่นา่ วิตก ถ้ าหากยังคงเป็ นอยูต่ อ่ ไปเราอาจจะเอาตัวไม่รอด
ปรากฏการณ์เช่นนี ้ นอกเหนือจากเหตุอื่นแล้ ว ต้ องมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาด้ วยอย่างแน่นอนเราต้ อง
จัดงานด้ านการศึกษาให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น...” (วนิดา สิทธิรณฤทธ, 2542, หน้ า 8)
แนวการจัดการเรี ยนรู้ ที่สาคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด้ วย
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 และ
มาตรา 66 ที่ผ้ สู อนต้ องนามาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะมาตรา 24 กาหนดแนวการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ (กรมสามัญศึกษา, 2546, หน้ า 13-14) สรุ ปได้ ว่าโรงเรี ยนต้ องจัดเนือ้ หาสาระและ
กิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยนฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ ปัญหา การให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง จัดการเรี ยนการสอนทังด้
้ าน
ความรู้ และคุณธรรม จัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม สื่อ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยน
และใช้ การวิจัยเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู้ รวมทังจั
้ ดการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึน้ ทุกเวลาและสถานที่
โดยร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน ช่วยกันพัฒนาผู้เรี ยนตามศักยภาพ
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ ได้ พัฒ นามาตรฐานการศึก ษาระดับการศึก ษา
ขันพื
้ ้นฐานเพื่อใช้ เป็ นกรอบในประเมินคุณภาพภายนอก และเป็ นแนวทางให้ หน่วยงานและสถานศึกษา
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานต่างๆ เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวม 27 มาตรฐาน 91 ตัวบ่งชี ้แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ
มาตรฐานการศึกษาด้ านผู้เรี ยน มาตรฐานการศึกษาด้ านกระบวนการ มาตรฐานการศึกษาด้ านปั จจัย
ซึ่ง มาตรฐานด้ า นกระบวนการและด้ า นปั จ จัย ได้ กล่า วถึ ง คุณ ลัก ษณะของผู้ส อนไว้ 4 มาตรฐาน คื อ
มาตรฐานที่ 21 ผู้ส อนมี วิ ญ ญาณความเป็ น ผู้ส อน มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มาตรฐานที่ 22 ผู้ส อนมี
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาตรฐานที่ 23
ผู้สอนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสร้ างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน มาตรฐานที่ 24 ผู้สอนมีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีผ้ สู อนเพียงพอ
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ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ซึ่งผลการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถใช้
เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก 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 พื่ อ พั ฒ น า
ไปสู่ท รั พ ยากรมนุษ ย์ ซึ่ ง เป็ น มนุษ ย์ ที่ ส มบูร ณ์ ทัง้ ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติปั ญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมในรายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา ของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา
2. เพื่ อศึกษาความพึง พอใจในการจัด การเรี ยนการสอนในด้ า นวัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร/
รายวิชา เนื ้อหาวิชา วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลและการประเมินผล ผู้สอน และผู้เรี ยนในรายวิชา
พื ้นฐานศิลปศึกษา ของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา
3.เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หาและอุป สรรคในการจัด กระบวนการเรี ย นการสอน ในรายวิ ช าพื น้ ฐาน
ศิลปศึกษา ของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา
4. เพื่ อ ค้ นหาแนวทางในการปรั บปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพในการจัดกระบวนการเรี ย นการสอนใน
รายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา ของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ปี การศึกษา 2561
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล มี ขัน้ ตอน ดัง นี ้ 1) ท าหนัง สื อ ถึ ง คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ เจ้ า พระยา เพื่ อ ขออนุญาตเก็ บ ข้ อ มูล การวิ จัย และ 2) ผู้วิ จัย แจก
แบบสอบถามไปจานวน 60 ชุด ให้ แก่กลุม่ ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาต้ นคว้ าครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบสารวจ (survey research) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามที่ ผ้ ูวิ จัยสร้ างขึน้ โดยน าแนวคิด การจัดการเรี ยนการสอนในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขึน้
พื น้ ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ส อน ดัง นี ้ (ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาแห่ง ชาติ, 2543, หน้ า 69)
มีสาระสาคัญคือ แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับประสิทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ตาม
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง นิ สิ ต ชั ้น ปี ที่ 1 ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ศึ ก ษ า ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เป็ นแบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 42 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การ
ตรวจให้ คะแนน ดังนี ้
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ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับมากที่สดุ
ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับมาก
ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับปานกลาง
ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับน้ อย
ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับน้ อยที่สดุ
โดยการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้ 4 ด้ าน ได้ แก่
การจัดการเรี ยนการที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมและสื่อการเรี ยนการสอน
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน
รวมทังสิ
้ ้นจานวน

ให้
ให้
ให้
ให้
ให้

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

1-11
12-21
22-31
32-42
42 ข้ อ

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่ องการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ตามการประเมิ น ของนิ สิ ต ชั น้ ปี ที่ 1 สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา โดยใช้ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย( ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
เกณฑ์ การแปลผล
นาผลคะแนนที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี ้
สูตรการหาอันตรภาคชัน้ = ค่าสูงสุด - ค่าต่าสุด
จานวนชันที
้ ่ต้องการ
=
= 0.80
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ยในการแปลความ
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผู้สอนปฏิบตั กิ ิจกรรมในระดับน้ อยที่สดุ
2. ข้ อมูลด้ านปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับผู้สอน รายวิชา
พื ้นฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ใช้ วิธี
เก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามที่นิสิตแสดงความคิดเห็นไว้ ในแบบสอบถาม ช่วงปั ญหาอุปสรรค และสรุ ป
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ตามประเด็น 4 ด้ าน ดือ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ด้ านการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้ อม และสื่อการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง และด้ านการปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อ งการศึก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นการสอน รายวิช าพื น้ ฐานศิล ปศึก ษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ตามของนิสิตชันปี
้ ที่ 1
สาขาวิชาศิลปศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอน
ตามคของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ในด้ าน 1) การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ 2) การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม และ
สื่อการเรี ยนการสอน 3) การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 4) การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ระดับประสิทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิ ช าพื น้ ฐานศิล ปศึกษา สาขาวิ ช าศิล ปศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้ า นสมเด็จ
เจ้ าพระยา ตามความพึงพอใจของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา 1) ภาพรวมระดับประสิทธิภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอน 2) ระดับประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้การสอนของผู้สอนรายด้ าน
ส่ว นที่ 2 ปั ญ หาอุป สรรคและข้ อ เสนอแนะในการจัด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าพื น้ ฐานศิล ปศึก ษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานและการแปลความหมายของความพึงพอใจที่ม ีต่ อ
การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู้ ของผู้สอน
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ด้ านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม และสื่อการเรี ยนการสอน
ด้ านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ด้ านการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน

3.84
3.72
3.76
3.99

S.D.
.555
.630
.595
.695

ระดับปฏิบัติการ

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจของนิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่มีต่อ
การจั ด การเรี ยนการสอนของผู้ สอนผู้ สอนรายวิ ช าพื น้ ฐานศิ ล ปศึ ก ษา สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้ าพระยา พบว่ า ทุ ก ด้ านอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรายด้ าน พบว่ า ด้ า นการปฏิ บัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผ้ ู เรี ย น ผู้ สอนมี ร ะดับ
ประสิทธิภาพสูงกว่าด้ านอื่นๆ และด้ านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมและสื่อการเรี ยนการสอนผู้สอน
มีระดับประสิทธิภาพต่ากว่าด้ านอื่น ๆ
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สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอนรายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา ตามการประเมิน
ของ นิสิตชันปี
้ ที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า อยู่ใ นระดับ มากทุก ด้ า น เรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้ อ ย ดัง นี ้
การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ผ้ ูเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การวัดผล
ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และการจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อมและสื่ อ การเรี ยนการสอน
สรุปแต่ละด้ านมีดงั นี ้
1.1 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญจาแนกตามความพึงพอใจของนิสิต
ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยรวม พบว่าผู้สอนปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย
3 อันดับ ดังนี ้ ผู้สอนแนะนาให้ นิสิตนาความรู้ ที่เรี ยนไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ นิสิตได้
เผชิญสถานการณ์จริง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ในกลุ่มผู้สอนจัด
ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ วิ ธี แ สวงหาความรู้ และการศึก ษาต้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ก่ อ ให้ เ กิ ด การใฝ่ รู้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง
ส่วนอันดับสุดท้ ายเป็ นข้ อที่อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้ แก่ ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยคานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจของผู้เรี ยน
1.2 ด้ านการจัด บรรยากาศสภาพแวดล้ อ มและสื่ อการเรี ย นการสอน จ าแนกตามความ
พึงพอใจของนิสิตที่มีตอ่ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมและสื่อการเรี ยนการสอน โดยรวมพบว่าผู้สอน
ปฏิบตั ิกิจกรรมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยู่ในระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ เรี ยงลาดับจาก
มากไปหาน้ อย 3 อันดับ ดังนี ้ ผู้สอนใช้ สื่อการสอนประเภทเอกสาร ตารา ใบความรู้ ใบงาน วัสดุสิ่งพิมพ์
แผนที่ คูม่ ือประกอบการสอน ได้ อย่างสอดคล้ องดับเนื ้อหาที่เรี ยน ทาให้ นิสิตเกิดการเรี ยนรู้ ผู้สอนแนะนา
หนังสื อ ตารา สื่อการสอน และแหล่งค้ นคว้ าเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ มีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ ผู้สอนจัดสภาพ
การเรี ยนการสอนเป็ นกันเอง มีชีวิตชีวา และสนุกสนาน ผู้สอนให้ อิสระแก่นิสิตในการแสดงความรู้สึกและ
แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของนิสิต ผู้สอนเสริ มแรงแก่นิสิตเมื่อประสบความสาเร็ จและ
ให้ ใจยามท้ อแท้ ส่วนอันดับสุดท้ ายเป็ นข้ อที่อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ผู้สอนจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ นิสิต
ออกศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อมและแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
1.3 ด้ านการวัดผลประเมินตามสภาพจริ งจาแนกตามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัด
การเรี ยนการสอนของผู้สอนด้ านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยรวม พบว่าผู้สอนปฏิบตั ิกิจกรรม
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าอยูใ่ นระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย 3
อันดับ ดังนี ้ ผู้สอนประเมินผลงานของนิสิตที่ทาสาเร็ จ ผู้สอนมีวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เช่น
สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจงาน ทดสอบ รายงาน และแฟ้มสะสมงาน ผู้สอนแจ้ งหลักเกณฑ์และแนวทาง
การวัดผลประเมินผลที่แน่นอนแก่นิสิต ส่วนอันดับสุดท้ ายเป็ นข้ อที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ผู้สอน
ให้ นิสิตได้ ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน และประเมินกลุม่
192

การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
A Study of Effectiveness Teaching in Foundation of Art Course at Department of Art Education Faculty of Education,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

1.4 ด้ านการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยนจาแนกตามความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอ่
การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ผ้ ูเรี ยน โดยรวม พบว่าผู้สอนปฏิ บัติกิ จ กรรมในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าอยู่ในระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย 3 อันดับ ดังนี ้
ผู้สอนแต่งกายเหมาะสม ถูกต้ องตามกาลเทศะ ผู้สอนมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก
นิสิต ผู้สอนมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น เข้ าสังคมได้ อย่างมัน่ ใจ ส่วนอันดับสุดท้ ายเป็ นข้ อที่อยู่ในระดับ
มาก ได้ แก่ ผู้สอนมีความอดทนอดกลัน้ ควบคุมอารมณ์ได้
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผล การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีประเด็นสาคัญจากการศึกษา ดังต่อไปนี ้
1. จากผลการวิจยั การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาโดยรวม และรายด้ าน
ทุกด้ าน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ในด้ านการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน ด้ านการจัดการเรี ยนสอน
ที่ เ น้ น ผู้เ รี ยนเป็ น ส าคัญ ด้ า นการวัด ผลและประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และด้ า นการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้ อมและสื่อการเรี ยนการสอน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นภัสวรรณ ตลับไธสง (2546) ได้ ทา
วิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการสอนของข้ าราชการผู้ สอน ตามการประเมิ น ของผู้ เรี ย น
โรงเรี ยนบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้ านสื่อการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล และ
ด้ า นการจัด การเรี ยนการสอน พบว่า ทุกด้ านอยู่ใ นระดับมาก ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากผู้ส อนรายวิช าพื น้ ฐาน
ศิ ล ปศึ ก ษา สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ าพระยา
เห็นความสาคัญในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นอกจากนี ้ยัง ตระหนักในหน้ าที่ผ้ สู อน มีความศรัทธาในอาชีพผู้สอน
จึงปฏิบตั ิตนเป็ นผู้สอนที่ดี คือ สอนดี ยึดหลักผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่สุด มีเทคนิคการสอน จัดบรรยากาศ
และสื่อการสอนเหมาะสมหลากหลาย วัด ประเมินผลตามสภาพจริ ง และยังมีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีทศั นคติทางบวก และมีความเห็นในการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรี ยนของผู้สอนอยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน ดังต่อไปนี ้
1.1 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
สอดคล้ องลับผลการวิจยั ของ ปานทิพย์ จันทโชติ (2545) เรื่ องการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ/กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเทศบาลบ้ านศรี มหาราชา พบว่าอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
การศึกษาประสิ ทธิ ภ าพการจัดการเรี ย นการสอน รายวิช าพื น้ ฐานศิลปศึก ษา สาขาวิ ช าศิลปศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าอยู่ในระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ มีประเด็นดังต่อไปนี ้ ผู้สอน
แนะนาให้ นิสิตนาความรู้ที่เรี ยนไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ผู้สอนฝึ กให้ นิสิตได้ คิดวิเคราะห์แล้ วปั ญหาโดยใช้
เหตุผล และผู้สอนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานิสิตทังด้
้ านร่ างกาย อารมณ์
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพืน้ ฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
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สังคม และสติปัญญา สอดคล้ องกับ ทิศนา แขมมณี (2540) ซึ่งได้ ให้ แนวคิดไว้ ว่าการสอนแบบเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ คือการให้ ผ้ เู รี ยน มีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ กับปรัชญาเบื ้องต้ นของการจัดการศึกษาที่ว่าต้ องจัด
ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนา ครบทัง้ 4 ด้ าน คือ ด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงจะสามารถทาให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี นอกจากนี ้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ผู้สอนสารวจปั ญหาและความ
ต้ องการในการเรี ยนของนิสิต และจัดให้ นิสิตเรี ยนรู้ วิธีแสวงหาความรู้ และการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.2 ด้ านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม และสื่อการเรี ยนการสอน โดยรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้ องกับ บัวคลาย ตันกิม หงษ์ (2536) ได้ ท่าวิจัยเรื่ อง การประเมินการ สอนของ
อาจารย์ ตามหลักสูตรทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข ตามทัศนะของนักศึกษา ทันตาภิบาล พบว่า
การสอนของอาจารย์ด้านการใช้ สื่อการเรี ยนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับ
นลัสวรรณ ตลับไธสง (2546) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของข้ าราชการผู้สอนตาม
การประเมินของผู้เรี ยนโรงเรี ยนบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพ
การสอนต้ านสื่ อ การเรี ย นการสอนอยู่ ใ นระดับ มากเช่ น กั น และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า
ประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชาพื ้นฐานศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีประเด็นดังนี ้ ผู้สอนใช้ สื่อการเรี ยน
การสอนประเภท เอกสาร ตารา ใบความรู้ ใบงาน วัสดุสิ่งพิมพ์ ประกอบการสอนได้ อย่างสอดคล้ องกับ
เนื ้อหาที่เรี ยน ทาให้ นิสิตเกิดการเรี ยนรู้ ผู้สอนมีทกั ษะและความสามารถในการใช้ สื่อและอุปกรณ์การสอน
เป็ นอย่างดี ผู้สอนจัดสภาพการเรี ยนการสอนเป็ นกันเองมีชีวิตชีวาและสอนสนุก ผู้สอนให้ อิสระแก่นิสิตใน
การแสดงความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นของนิสิต และเสริ มแรงให้ กาลังใจ
นิสิตเมื่อประสบความสาเร็จหรื อเมื่อยามท้ อแท้ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้สอนตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
จัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ต้ านสื่อการเรี ยนรู้ ที่นามาใช้ ควรมี
ความหลากหลาย (กรมวิชาการ, 2544ค, หน้ า 23) และผู้สอนต้ องพัฒนาตนเองให้ มีมาตรฐาน คือ ผู้สอน
มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิ ภาพและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งรวมถึง
ความสามารถในการใช้ สื่อด้ วย ส่วนด้ านการจัดบรรยากาศที่จะช่วยให้ การจัดการเรี ยนรู้เกิดประสิทธิภาพ
และผู้เรี ยนมีความสุขนัน้ ผู้สอนปรับบทบาทในด้ านนี ้เช่นกัน เพราะบรรยากาศในชันเรี
้ ยนเป็ นส่วนหนึ่งที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความสนใจในบทเรี ย น และเกิ ด แรงจูง ใจในการเรี ย นรู้ เพิ่ ม ขึ น้ (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2531,หน้ า ค อ้ างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2540, หน้ า 224) สอดคล้ องกับ
(กาญจนา ไชยพันธุ, 2545) ได้ รวบรวมบทบาทของผู้สอนไว้ ในบทความเรื่ อง ตัวบ่งชี ้ของผู้สอนกับผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญในประเด็นหนึง่ คือ ผู้สอนต้ องรู้จกั ให้ การเสริ มแรง ซึ่งมีทงวาจา
ั้
การให้ กาลังใจการเสริ มแรงจะ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ประเด็นสุดท้ ายในด้ านนี ้ คือผู้สอนจัด การเรี ยนการสอนโดยให้ ผ้ เู รี ยนออก
ศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็ นประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้อยู่ในระดับ
มาก ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะผู้ส อนยัง จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ า นนัน้ น้ อ ยเกิ น ไป ไม่เ พี ย งพอกับ
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ความต้ องการของผู้เรี ยนซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่ชอบความ
จาเจ ซ ้าซาก ชอบทัศนศึกษา อยากรู้อยากเห็นแหล่งเรี ยนรู้ภายนอกมากกว่านี ้
1.3 ด้ านการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่าอยู่ในระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ มีประเด็นดังต่อไปนี ้ ผู้สอนมีวิธีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจงาน ทดสอบ รายงาน และแฟ้มสะสมงาน ผู้สอนประเมินผลงาน
ที่สาเร็ จ ของนิสิ ต ผู้สอนวัดผลประเมินผลนิสิตครอบคลุมทุกด้ าน ทัง้ ด้ าน ความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ
เจตคติ และค่านิยมตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้สอนตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการวัดผลประเมินผลที่ ต้องทาควบคู่ไ ปกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง
สอดคล้ องกับ (กรมวิ ช าการ, 2544, หน้ า 24-25) ที่ ก ล่า วว่า การวัด และประเมิ น ผลระดับชัน้ เรี ย น
มีจุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินระดับชันเรี
้ ยน คือ มุ่งหาคาตอบว่าผู้เรี ยนมีความก้ าวหน้ าทังด้
้ าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ อันเป็ นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ หรื อไม่/เพียงใด ดังนัน้ การวัดและประเมินผลจึง ต้ องใช้ วิธีการที่หลากหลาย เน้ นการปฏิบตั ิให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และสามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องควบคูไ่ ป
ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยประเมินความประพฤติ การเรี ยน การร่ วมกิจ กรรม และผลงาน
ผู้ เรี ยนจ าเป็ นต้ องมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดเป้ า หมาย วิ ธี ก ารและต้ นหาข้ อมู ล เกณฑ์ ต่ า ง ๆ
ที่ จ ะท าให้ สะท้ อนให้ เห็ น ภาพสั ม ฤทธิ ผ ลของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นจะทราบระดับ
ความก้ าวหน้ า ความสาเร็จของตน ผู้สอนจะเข้ าใจความต้ องการของผู้เรี ยนแต่ละคน แต่ละกลุ่มสามารถ
ให้ ระดับคะแนนหรื อจัดกลุ่มผู้เรี ยน รวมทัง้ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของตนเองได้
ส่วนในประเด็นสุดท้ ายของประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง คือ
ผู้ สอนให้ นิ สิ ต ได้ ประเมิ น ตนเอง ประเมิ น เพื่ อ น ประเมิ น กลุ่ ม พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ทัง้ นี ้ จากการสัม ภาษณ์ เ พิ่ ม เติ ม ให้ ทราบถึ ง สาเหตุข องปั ญ หาที่ แ ท้ จริ ง จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ แ ก่
อาจารย์ผ้ ูสอน และนักศึกษา พบว่าเนื่องจากผู้สอนยังขาดการวางแผนการประเมินผลที่ดีและผู้สอน
ยังไม่ไว้ วางใจให้ นิสิตประเมินตนเองหรื อประเมินเพื่อน
1.4 ด้ านการปฏิ บัติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ผ้ ูเรี ยนโดยรวมและรายข้ อ อยู่ในระดับมาก
มีประเด็นดัง ต่อไปนี ้ ผู้ส อนแต่ง กายเหมาะสมถูกต้ องตามกาลเทศะ ผู้สอนมี ความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต ไม่
แสวงหา ผลประโยชน์จากนิสิต และผู้สอนมีความรับผิดชอบในการสอน เสียสละและอุทิศเวลาในการ
อบรมสั่ง สอนผู้เ รี ยน มี ค วามรู้ และใฝ่ หาความรู้ ใหม่อยู่เสมอ มี การประเมิ น ตามความพึง พอใจของ
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีคา่ นิยมที่ดีงามสัง่ สมมานาน คณาจารย์ล้วนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม มีความศรัทธาในวิชาชีพผู้สอน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ดังที่ คาหมาน คนไค (2543,
หน้ า 91-92) ให้ แนวคิดว่าสังคมไทยยังถือว่าผู้สอน คือแบบอย่าง หรื อแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ ซึ่งสอดคล้ องกับ
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ ที่ ถือว่าตัวผู้ส อนเป็ นสื่ อการเรี ยนอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะผู้สอนที่ ผ้ ูเรี ยนเคารพและ
ศรัทธา ทาสิ่งที่ถกู ต้ อง ดีงามอยูเ่ สมอ ผู้เรี ยนจะรู้สกึ ประทับใจและเอาอย่าง
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ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิ จัย พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการจัดการเรี ย นการสอน รายวิ ช าพื น้ ฐานศิล ปศึก ษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา โดยรวมและรายด้ าน อยู่
ในระดับมากถึงระดับปานกลาง จึงเสนอแนะให้ มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1.1 ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจของ
ผู้เรี ยน มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระการเรี ยนรู้อื่น อาจเป็ นด้ านเนื ้อหาความรู้หรื อ กระบวนการเรี ยนรู้
กระบวนการปฏิบตั ิ และการดารงชีวิตจริง
1.2 ด้ านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมและสื่อการเรี ยนการสอน ผู้สอนควรจัดการเรี ยน
การสอนโดยให้ ผ้ ูเรี ยนออกศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม แหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน จัดให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีโอกาส
เรี ยนรู้ จากเพื่อน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในท้ องถิ่น และวิทยากรจากแหล่งอื่นๆ รวมทังผู
้ ้ สอนควรใช้ สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการสอน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต ตามความต้ องการ
ของผู้เรี ยนในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
1.3 ด้ านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินตนเอง ประเมิน
เพื่อน ประเมินกลุม่
1.4 ด้ านการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน ผู้สอนควรประพฤติปฏิบตั ิตนให้ เหมาะสม
กับจรรยาบรรณผู้สอน และมาตรฐานการศึกษา เป็ นแบบอย่างที่ดีเรื่ องความประพฤติ บุคลิกภาพ การ
พูดจา กิ ริยามารยาทดีงาม น่าศรั ทธา และถื อเป็ นแบบอย่างได้ รวมทัง้ มีความอดทนอดกลัน้ ควบคุม
อารมณ์ได้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา อุทิศตนให้ กบั การพัฒนาผู้เรี ยน โดยให้ รักษาแบบอย่างที่ดี
ไว้ อย่างต่อเนื่อง
2.จากผลการวิจัยประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอน รายวิช าพืน้ ฐานศิลปศึกษา สาขาวิช า
ศิล ปศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา จ าแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมและรายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ฉะนัน้ ผู้สอนควรจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม และสื่ อ
การเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ เพราะในด้ านนี ้มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ากว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบรายด้ าน
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