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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก นั่นคือ 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่าง ๆ  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานกับการเรียนศิลปะ ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า และ
เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายก็ต่อเม่ือประสบการณ์เหล่านั้นมีความหมายต่อตัวของผู้เรียน ศิลปะเป็นอีกหนึ่งวิธีทางที่จะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดจากความสนใจของตัวผู้เรียนเอง การได้ฝึกปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง 
เรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย จะสามารถพัฒนาและเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นและมีความสุข
ท่ีในการเรียนรู้ต่อไป  
 
ค ำส ำคัญ: กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้งำนเป็นฐำน  
 
Abstract  

 

21st-century education in preparing students for life in the 21st century is an important part of the 21st 

century's social transformation that affects the way we live our lives. Teachers need to be prepared students for 

the skills they need to live in the world. Learning skills that change learning and provide children with the 

necessary knowledge and skills. As a result of reform, it changes teaching styles and learning preparation in 

various areas.  

 Work- based learning approach for learning art allows students to use all five senses and provides them 

meaningful learning. Art is another way for students to learn by themselves and learn from their interests. They 

will experience through observing and practicing a variety of activities. They will be able to develop necessary 

learning skills and learn with happiness. 
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บทน ำ 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีติและการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเท่าเทียมและทั่วถงึ และ
สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 กล่าวถงึการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวงัใหค้นไทยมีคณุธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซ่ึงตอบสนองการพฒันาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 กล่าวถงึการผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการ
ผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซ่ึงตอบสนองการพฒันาในด้านคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2559) 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากการท างานเปน็ฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม  ทักษะชวีิต 
ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศกึษามักร่วมมือกับแหลง่งานในชุมชน รับผิดชอบ การ
จัดการเรียนการสอนร่วมกนั ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหา กิจกรรม และวธิีการประเมิน จึงเปน็ การ
จัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งซ่ึงเหมาะสมกับการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรบัผู้เรียนในระดับ บัณฑิตศกึษา
ซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณตามที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนด 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน ความจ าเป็นต่อการผลิตครูรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาครูสูค่วามเปน็มือ
อาชีพ จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างย่ิง แผนพัฒนาการศกึษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กล่าวถึงการยกระดับยกระดับคณุภาพบัณฑิต โดยก าหนดกระบวนทัศน์การเรียนรูข้องบัณฑิตใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) ที่ครูรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพือ่ให้สามารถใช้
ชีวิตและประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จในโลกทกุวนันี้ โดยเฉพาะนักศึกษาครูที่เรียนด้านการศึกษาปฐมวัยควรได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากกว่านักศึกษาครทูี่เรียนสาขาวิชาอื่น เนื่องจากภายหลังส าเร็จการศกึษา
ต้องไปท าหน้าที่ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียนที่จ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กให้มีความพร้อมทางร่างกาย 
สติปัญญา และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึน้ต่อไป  

การพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 แล้ว ความสามารถทางศิลปศาสตร์ก็มีความจ าเป็นไม่น้อย
ไปกว่ากัน เนื่องจากศิลปะเป็นส่วนส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ครูรุ่นใหม่จึงควรมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกบัศิลปะส าหรับเด็ก ชัยณรงค์ เจริญพานชิย์กุล (2533) กล่าวว่า ศิลปะเด็กจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับศิลปศกึษา ซ่ึงเปน็
ศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายไปทีก่ระบวนการเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ (The Creative Process) การแสดงออก (The Self - 
Expression) และการรับรู้เกี่ยวกบัความงาม (Aesthetic Awareness) ศิลปะเด็กจึงถูกใชเ้ป็นเครือ่งมือในการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีการแสดงออกตามความต้องการและธรรมชาติของเด็ก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีบุคลิกภาพที่ดีมากกว่าการ
เน้นผลงานที่สวยงาม นอกจากนีศ้ิลปะยังเป็นกระบวนการพืน้ฐานของมนุษย์ และชว่ยให้มนุษย์ได้ส ารวจทดลอง ค้นพบ 
และแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้ และประสบการณข์องตน ศิลปะยังถือเปน็กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem - solving) 
อีกด้วย ท้ังนีเ้พราะกิจกรรมศิลปะเปิดโอกาสใหเ้ด็กได้ส ารวจ และแก้ปัญหาผ่านผลงานต่างๆ ในการค้นหาค าตอบ เด็กได้
ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการแสดงออกซ่ึงสิ่งที่ตนเห็น ได้กลิ่น ได้ยิน รู้สึกรวมตลอดถึงเรียนรู้วธิีการใหม่ๆ ในการใช้อุปกรณ์
ทางศิลปะ เป็นต้น ขณะเดียวกันเด็กก็ไดเ้รียนรู้ว่าไม่มีค าตอบที่ “ถูก” เพียงค าตอบเดียวส าหรับทกุๆ ค าถาม ในการ
กิจกรรมศิลปะเด็กจ าเป็นต้องรวบรวมและจัดระเบียบความคิดของตน และพยายามที่จะแสดงความคิดดังกล่าวผ่านทาง
ศิลปะ ซ่ึงต้องใช้ทักษะต่างๆ อาทิ การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และการน าเสนอ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายทั้ง
ความคิด ความรู้สึก และมีคุณค่าต่อการส่งเสริมทักษะด้านๆ ของเด็ก ดังค ากล่าวของ เทวี ประสาท (2546) ต่อไปนี้ 



“ขณะที่เด็กเล่นกองทราย เขาจะขุดหลุมแล้วมันก็กลายเป็นบ้าน เป็นปราสาท หรือเป็น
ภูเขาก็ได้ เอากิ่งมาเสียบลงไปก็กลายเป็นป่า เป็นกองทหาร เป็นฝูงคนทั้งหญิงชาย เป็นรถยนต์
หรืออะไรก็ได้ตามแต่ใจจะนึกฝัน 

รูปที่เด็กน้อยวาดนั้นดูเหมือนเส้นที่ขดีเขียนไปมาไร้ความหมายส าหรับผู้ใหญ่ แต่ส าหรับ
พวกเขาเองมันอาจจะเป็นคน เป็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็นบ้าน หรือเป็นอะไรได้สารพัดที่อยู่
ในใจเขาในขณะนั้น” 

 
ควำมส ำคัญของศิลปะ 

ศิลปะเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ศิลปะช่วยให้เด็กใช้จินตนาการอย่างอิสระ 
เป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ สามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองคิด รู้สึก ฝึกความประณีต สมาธิ ความตั้งใจ จดจ่อ 
ความพยายามแน่วแน่ ม่ันคง ตามวุฒิภาวะ ซ่ึงเป็นพื้นฐานทางการศึกษาที่ช่วยพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล การสอนศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น จะมุ่งเน้นถึงพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กมากกว่าผลงาน  

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2543) กล่าวว่า ความส าคัญของศิลปะมีผลต่อการด ารงชีวิต ชีวิตของมนุษย์ได้อย่างน่า
อัศจรรย ์ดังนี้  

1. ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย โดยการระบายความรู้สึกนึกคิด หรือความคับข้องใจออกมา เพราะความรู้สึกของ
มนุษย์นั้นมีทั้งความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความฝัน และความหวัง ความรู้สึกเหล่านี้สามารถระบายออกได้ โดย
ผ่านสื่อทางศิลปะอย่างอิสระ  
 2. ศิลปะเพื่อการพัฒนาจิตใจ ความส าคัญของศิลปะในแง่การพัฒนาจิตใจนั้นเบอร์นาร์ด (Bernard) นักจิตวิทยา
ได้กล่าวไว้ว่า คนที่มีสุขภาพจิตดีคือคนที่ท างานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชื่นชมยินดีในงานที่ท ามีความ
เอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และไม่มีอารมณ์เครียดจนเกินไปนัก ดังนั้น ถ้าจิตใจปกติท างานต่างๆ ก็จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 3. ศิลปะเพื่อพัฒนาสังคม ศิลปะเป็นสื่อส าคัญที่ช่วยให้สัมพันธภาพของคนในสังคมด าเนินไปอย่างสงบสุข เพราะ
สามารถที่จะใช้ศิลปะเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันดังเห็นได้จาก  เอเซียน ที่ได้รวมเอาประเทศ
ท้ัง 10 ประเทศมารวมกลุ่มกัน โดยใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีของแต่ละประเทศ  
 4. ศิลปะเพื่อการบ าบัด ความส าคัญของศิลปะในเรื่องของการบ าบัดสารนุกรมศึกษาศาสตร์ปี2539 ได้ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า การบ าบัดด้วยศิลปะ (Art Therapy) หมายถึงการใช้กิจกรรมศิลปะ หรือผลงานศิลปะ เพื่อวิจัยหา
ข้อบกพร่องของบุคคลที่กลไกการท างานของร่างกายหย่อนสมรรถภาพซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจากความผิดปกติบางประการ
ของกระบวนการทางจิตและเพื่อใช้กิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการรักษาให้มีสภาพดีขึ้น  
 กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง เพราะเด็กในวัยนี้ 
สมองจะพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมองซีกขวา ซ่ึงเป็นซีกที่เด็กถนัดที่สุด เพราะเด็กจะมองอะไรในภาพรวมไม่
ละเอียดลออ ชอบการเคลื่อนไหว และสัมผัสสิ่งต่างๆ นอกจากนี้บทบาทที่โดดเด่นของสมองซีกขวา ก็คือ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ  
 
 
 
 
 

 
 

     
 

ภำพที่ 1  ภาพจ าลองสมองซีกซ้าย และขวา 
ที่มา : alohausa (2014) 

http://alohamindmath.com/author/alohausa/


 
 ด้วยเหตุนี้กิจกรรมศิลปะ จึงมีความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยดังที่ คลีเมนต์ 
(Clemens, 1991 อ้างอิงมาจาก นภเนตร ธรรมบวร, 2544) ได้กล่าวว่า ศิลปะมีบทบาทอย่างมากในการศึกษาของเด็ก 
กล่าวคือ ศิลปะช่วยให้เด็กเป็นตัวของตัวเองแทนการเลียนแบบผู้อื่น เด็กแต่ละคนมีความต้องการภายในที่แสดงออก 
ศิลปะถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความต้องการภายในของตน  

ชนุติพร ศรีนนท์ (2554) กล่าวว่า ศิลปะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัย
ปฐมวัย เพราะประสบการณ์ทางศิลปะนั้น  ไม่เพียงส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์เท่านั้น  หากยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้านของเด็กในลักษณะบูรณาการ ซ่ึงเป็นที่รู้กันว่าการจัดประสบการณ์และ กิจกรรมในลักษณะนี้มีคุณค่าและเอื้อต่อ
เด็กมากที่สุด  ประสบการณ์ศิลปะส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็ก ดังนี้  
 1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย : พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ 

2. พัฒนาการทางด้านสังคม : มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น   เรียนรู้จากกันและกัน (cooperative 
learning)  แลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การรู้จักแบ่งปัน 

3. พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ : สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  (confidence) เห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเอง 
(self- esteem)  การคิดดีและชื่นชมในผลงานของผู้อื่น  สร้างวินัยและความรับผิดชอบ  มีสุนทรียภาพ 

4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา : มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  รู้จักแก้ปัญหา  ท างานแบบมีระบบ 
(วางแผน ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ) รู้จักคิดและชี้แจงเหตุผล  สังเกต และเปรียบเทียบ ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือ
ประสบการณ์ในการสื่อความหมาย (ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในพัฒนาการทางด้านการคิดของเด็ก) มีทักษะทางด้าน
ภาษา  ด้านคณิตศาสตร์  และด้านวิทยาศาสตร์ 

ความส าคัญของศิลปะของเด็กปฐมวัย อาจสรุปได้ว่า ศิลปะเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไปพร้อมๆกันในขณะที่เด็กได้นั่งท ากิจกรรมศิลปะ 
และศิลปะยังท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดในจิตใจ สนองตอบต่อความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลอีกด้วย  
 
กำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำนเป็นฐำน (Work-based Learning) 
 

การเรียนรูจากการท างาน (Work-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทกุ
ด้าน ด้านเนื้อหาสาระ ด้านฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคมทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพ และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
โดยสถาบันการศึกษาร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชนรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่ก าหนดวัตถุประสงค์
การก าหนดกิจกรรม และก าหนดวิธีการประเมิน 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงจ าต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน โดยครูต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไปสู่วิธีสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ 
รู้จักการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ และรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2545) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน (Work-Based Learning) สามารถสนองแนวคิดได้อย่างสมบูรณ์ 
เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการกระท าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดประสบการณ์
ตรง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง แท้จริง นอกจากนี้สุเทพ อ่วมเจริญ 
(ม.ป.ป.) ยังกล่าวว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการที่ต่าง ๆ โดยอาศัย
ประสบการณ์ความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาเดิมที่มีอยู่ ประกอบกับแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานมากกว่ารับข้อมูลจาก
ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมเท่านั้น งานเป็นสิ่งที่ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติท าให้เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเรียนรู้   

 
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใชก้ำรท ำงำนเป็นฐำน (Work-Based Learning)  
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การท างานเป็นฐาน (Work-Based Learning) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 



ขั้นที่ 1 ขั้นน า มีกิจกรรมดังนี้ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุงานที่มอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้จาก
ภาคสนามท่ีพบเห็นในชวีิตประจ าวันหรือจากการท างานของตน แจ้งเกณฑ์การประเมินการท างาน 

ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้งานเป็นฐาน มีขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) ขั้นท าความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน (conceptualization) เปน็การ ก าหนดงานและรายละเอียด ต่าง ๆ 
เพื่อให้นักเรียนไดเ้ข้าใจในลักษณะของงาน 

  2) ขั้นการฝึกฝนประสบการณ์ (experimentation) ฝึกให้นักเรียนมุ่งค้นหาความคิดรวบยอดด้านความรู้จาก
ภาคสนามท่ีพบเห็นในชวีิตประจ าวันหรือจากการท างานของตน โดยการท างานเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มก็ได้ เพื่อหาวิธกีาร 
และความรู้เฉพาะบุคคลและ/หรอืของกลุ่ม 

 3) ขั้นการให้ผลย้อนกลับ (reflection) นักเรียนน าเสนอผลงานของตนหรือของกลุ่มที่ได้จากการฝกึฝน
ประสบการณ์ เป็นการสร้างองคค์วามรู้และเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรปุและประเมินผล นักเรียนและครูรว่มกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นสรุปความรู้ทีไ่ด้จากขั้น
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการประเมินผลการเรียนรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการเรียนแบบ Work-Based Learning (WBL) คือ การเรียนรูโ้ดยการใช้การท างานเปน็ฐาน ซ่ึงมี สัดส่วนการ
ท างานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานจริง มากกว่าการเรียนในรูปแบบปกติทีเ่วลาส่วนใหญจ่ะอยู่ในห้องเรียนของ
สถาบันการศกึษา โดยเป็นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน นั่นคือ ความรู้บวกประสบการณ์
จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะหแ์ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่ส าคัญ
การเรียนและการปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน จนสามารถสังเคราะหเ์ป็นองค์ความรู้ใหม่ที่น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการท างานได ้ 

บทสรุป 
การเรียนรู้ที่แท้จรงิอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวชิาในห้องเรียนจึงควรออกแบบใหไ้ดเ้รียนในสภาพท่ี

ใกล้เคียงชวีิตจริงที่สุด  ผู้สอนต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพือ่ได้ความรู้  ให้เลยไปสู่การ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยคุใหม่ เน้นผูเ้รียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning  by  doing) ซ่ึงวิขาศิลปะเป็น
วิชาที่ต้องใช้การลงมือปฏิบัติอยู่แล้ว และงานศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจ าวันในทกุๆเรื่องโดยเฉพาะในเด็ก
ปฐมวัย ศิลปะสามารถพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ทั้ง 4 ด้าน คอื ด้านร่างกาย ช่วยฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้
อย่างคล่องแคลว่ เตรียมพร้อมในการพัฒนาในด้านการเขียนต่อไป ด้านอารมณ์ - จิตใจ การท างานศิลปะท าให้เด็กผ่อน
คลายต่อความตึงเครียดในเรื่องของการเรียน และเปน็การแสดงออกทางอารมณไ์ด้อีกด้วย ด้านสังคม เด็กฝึกการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ฝกึการท างานเป็นทมี การมีน้ าใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การแบง่ปัน และการรอคอย ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการด ารงชีวิตของเด็ก และด้านสติปัญญา ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีแบบแผนในการท างาน ฝกึการคดิและการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จากข้อสรุปดังกล่าวจะเหน็ได้ว่าศิลปะส าหรับเดก็
ปฐมวัยมีคุณค่าส าหรับเด็กปฐมวยัในทุกๆด้าน และแสดงให้เห็นถงึความสามารถเฉพาะบุคคล ความต้องการ และความ
สนใจของแต่ละบุคคลได้อกีทางหนึ่งอีกดว้ย 
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