
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเสนา “ เสนาประสิทธิ”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

อัญชลี  พงษแตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

พฤษภาคม 2553 



ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเสนา “ เสนาประสิทธิ”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

อัญชลี  พงษแตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

พฤษภาคม 2553 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

ในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเสนา “ เสนาประสิทธิ”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

อัญชลี  พงษแตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

พฤษภาคม 2553 



อัญชลี พงษแตง. (2553).  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเสนา “ เสนาประสิทธิ”์.      

ปริญญานิพนธ กศ.ม. (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารยวรรณรัตน ต้ังเจริญ,  

รองศาสตราจารยพฤทธิ ์ศุภเศรษฐศิริ. 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ  

ดานภูมิปญญาไทยของนักเรียนกอนและหลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาศึกษาดัชนี

ประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  

ศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนักเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิด   

พหุศิลปศึกษา และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการ  

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3            

ปการศึกษา 2552  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 2  จํานวน 40  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย    

ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นใน  

เมรุลอย  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะเรื่อง 

ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน (Effectiveness  Index : EI)  

คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบที (t – test)  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences)  ผลการวิจัยพบวา       

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมปิญญาไทยหลังเรียนที่ใช                

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  .05   

 2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนมีคาเทากับ  0.72   

 3. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูวิชาศลิปะดานภูมิปญญาไทยเมื่อใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีอยางยิ่งตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 
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 The purposes of this research were to compare art learning achievement on Thai 

wisdom of students before and after teaching by Arts Education integration use,  study of art 

learning effectiveness index on Thai wisdom Arts Education idea integration use,  study of 

students’ learning retention on Thai wisdom Arts Education idea integration use, and study 

the students’ attitude towards instruction by Thai wisdom Arts Education idea integration 

use. The sample of this study were 40  Mathayom  Suksa 3 students in Sena “Sena prasit” 

School under the jurisdiction of Phranakhon Si Ayutthaya Provincial Education Office, 

Region 2 during the academic year of 2009. The instrument used in this research was  the 

art on Thai wisdom Arts Education idea integration use instruction plans. The instrument 

used to collect data were Thai wisdom on Gold Meru to local wisdom in   Movable Meru 

Sena District, Phranakhon Si Ayutthaya Province achievement tests,  and  attitude scale 

towards art instruction in Thai wisdom on Gold Meru to local wisdom in Movable Meru  Sena 

District, Phranakhon Si Ayutthaya Province.The collected data were analyzed by 

Effectiveness Index (EI), arithmetic mean, standard deviation, and  t – test  with SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences)  program. The research findings were as 

followings :  

1.  Art learning achievement on Thai wisdom of students after teaching by Arts 

Education idea integration use  was significantly higher than before at .05  level.    

2.  Art learning effectiveness index was 0.72    

 3.  Students  had learning  retention  after  teaching by Thai wisdom Arts Education 

idea integration use. 

 4. Students had very good attitude towards instruction by Thai wisdom Arts 

Education idea integration use.   
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาของ รองศาสตราจารย วรรณรัตน 

ต้ังเจริญ  ประธาน  และรองศาสตราจารย พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ กรรมการ ซึ่งมีสวนในการใหแนวคิด 

ขอเสนอแนะในการแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยดีเสมอมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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ทิมวัฒนบรรเทิง  นายโชดก เกงเขตรกิจ ครูเชี่ยวชาญ นายฉัตรชัย อรรถปกษ ครูชํานาญการพิเศษ   

ที่ใหความอนุเคราะห แนะนํา และตรวจเครื่องมือในการทําวิจัย 

 ขอขอบพระคุณอยางสูงตอ นายพิษณุ คงรุงเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 

นายกนก คลายมุข ศึกษานิเทศก สาขาดนตรี นายสําราญ เกิดผล ศิลปนแหงชาติ นักศึกษาวิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป  นักเรียนโรงเรียนเสนา “ เสนาประสิทธิ์”  ภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอเสนาทุกคน ที่ให

ความอนุเคราะห ใหแรงบันดาลใจ ใหขอคิด ใหพลังในการคิดสรางสรรค สนับสนุน ชวยเหลือดวยดี

ตลอดมา 

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่ นอง ครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคนที่

ใหความชวยเหลือสนับสนุนและเปนกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประกอบดวยสาระทัศนศิลป สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป 

เปนกลุมวิชาพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนสําหรับมนุษย และเปนโครงสรางทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา  

ที่มีพัฒนาการมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนถึงการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตร เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคู

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมแหงความเปนไทย ความเปนสากลในการดํารงชีวิต สถานศึกษาไดนํา

สาระและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาชุมชน สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค เพื่อใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และพลโลก

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข อีกทั้งยังเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

โดยพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบ

การศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของ

ประเทศ มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพมีชีวิตที่ดีข้ึน มี

ความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมี

ความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทย และความเปนสากล สามารถประกอบอาชีพ และศึกษาตอตาม

ความถนัด ตามความสามารถของแตละบุคคล โดยนําไปใชจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ 

โดยมีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน  (จรูญ ชูลาภ. 2544: คํานํา) หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อางถึงการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ผูเรียน มีความสําคัญที่สุด ดังนั้นครูผูสอนและผูจัดการ

ศึกษา จะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู เปนผูชวยเหลือสงเสริม และ

สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ใหขอมูลที่ถูกตองตอผูเรียน 

เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูเปน ของตนเอง  

  การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา 

พัฒนากระบวนการคิด ในการคิดสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ยังมุงพัฒนา

ความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตน เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน
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สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตอง เนื่องจากประเทศไทย และประเทศตางๆ       

ในโลก กําลังประสบปญหาดานสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องความขัดแยงทางความคิด และ

การกระทําของตัวบุคคล องคกร และสังคม ดังนั้นสถานศึกษาจะตองมุงเนนการเรียนรูเพื่อใหเขาใจ

สถานการณหาทางแกไขโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษ ในมาตรา 7  

ระบุวา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย สอดคลองกับมาตรา 

23 ขอ 3 ที่เนนการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะที่แสดงออกซึ่งรองรอยของวัฒนธรรมความ

เปนอยูในชุมชน หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจึงมีความสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงในเรื่อง 

ศิลปะ และวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาวมานี้ 

 ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีกระบวนการ และวิธีการที่หลากหลายที่ผูสอนตองคิดถึง

พัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาของผูเรียน วิธีจัดการเรียนรูตามความสนใจ และตาม

ความสามารถของผูเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใช

รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรูดวยตนเอง เรียนรู

รวมกัน เรียนรูจากธรรมชาติ เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ ใชการวิจัยเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม กระบวนการจัดการกระบวนการอนุรักษ พัฒนา

ส่ิงแวดลอม กระบวนการคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปสอดแทรกในการเรียนการสอน      

ทุกกลุมสาระ ใชกระบวนการเรียนรูขามกลุมสาระการเรียนรู เปนการเรียนรูในลักษณะองครวม       

แบบบูรณาการ ดวยการกําหนดเปาหมายของการเรียนรวมกัน นํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระ

เดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการ ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสามารถนํามา

บูรณาการภายในกลุมสาระที่สามารถเชื่อมโยงสาระทัศนศิลป สาระดนตรี และสาระนาฏศิลปเขาไว

ดวยกันได เปนความรูแบบบูรณาการในลักษณะองครวม ที่เปนพื้นฐานศิลปะรวมกันอยางกลมกลืน 

และเปนธรรมชาติมากที่สุด การหาประสบการณดานศิลปะที่ดีใหกับเด็กสําคัญยิ่งกวาการใหเด็กไปนั่ง

เรียนศิลปะ เด็กสามารถซึมซับศิลปะอยางเปนธรรมชาติ เปนการปลูกฝงรสนิยมที่ดีได รสนิยมเปนเรื่อง

ที่อธิบายยาก และสอนกันยากที่สุด การปลูกฝงควรเริ่มจากศิลปะทางทัศนศิลปมากอน เพราะเปน

รูปธรรมมากกวาทางดานดนตรี ในระยะแรกควรเนนการปอนขอมูลดานศิลปะใหกับเด็ก สวนการ      

พาเด็กไปฟงดนตรี และใหความรูทางดานดนตรี เปนเรื่องรองลําดับตอไป ในระดับสากล ถือวาวิชา

ดนตรี ศิลปะ และพลศึกษา เปนวิชาที่สําคัญที่สุดในการเสริมสรางบุคลิกภาพ และรสนิยม เปน 

การสรางระเบียบวินัยอันพึงประสงคใหกับนักเรียนที่ดีในอนาคตได ตองคัดเลือกครูดานนี้เปนพิเศษ 

เพื่อใหเห็นคุณคาของการเลนดนตรี การฟงดนตรี การสรางงานศิลปะ การดูงานศิลปะ การเลนกีฬา

และการ ดูกีฬาไปตลอดชีวิต (ณัชชา โสคติยานุรักษ. 2549: 232-233)  
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ทางดานศิลปะ ไมมีผลงานศิลปะช้ินใดที่ใหม ผลงานศิลปะมีความหมายจากสิ่งเกาๆ การที่จะเขาใจ

ผลงานศิลปะตางๆ ไดตองอาศัยภูมิความรู ทั้งในเรื่องบทเพลง บทกวี บริบททางสังคม ประวัติศาสตร 

ในแตละยุคแตละสมัย (อติภพ ภัทรเดชไพศาล. 2551: Online) ในระดับโลกจะมีทักษะการใชพลัง

สมอง (Mental Skills) ที่คลายๆ กันแมวาเนื้อหาในการพัฒนาการทางดานดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร

และอื่นๆ จะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง แตทักษะในการคิดการใชสมองและองคประกอบที่จะผลักดันให

เปนระดับโลกไดนั้นจะคลายๆ กัน เชนสมาธิ (Focus หรือ Concentration) การจินตนาการ และการ

เกิดวินัย ในตนเอง วินัยคือการทําสิ่งที่ควรทําไมวาจะชอบหรือไมชอบก็ตาม การไดเพิ่มพูนทักษะ

กระบวนการคิดแบบระดับโลก ก็จะสามารถเปนบุคคลระดับโลกได ดวยวิธีการดึงศักยภาพที่มีอยูใน

ตัวตนทั้งหมดมาใชและปรับเปลี่ยนวิธีการคิด (บัณฑิต อ้ึงรังสี. 2551: 26) ครูดนตรีชาวญี่ปุนคนหนึ่ง

ของโลกไดทําการศึกษาระบบการศึกษาดนตรีแนวใหม ซึ่งเชื่อวาเด็กคือสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม เด็ก

พูดไดเพราะมีแมเปนแบบ การเรียนดนตรีก็เหมือนกับการเรียนภาษาจากแม  เด็กๆ สามารถเรียนรู

ดนตรีได ดังนั้น พรสวรรคสรางไดโดยการสรางการเรียนรูดนตรีต้ังแตเด็กๆ มิใชความสามารถที่ติดตัว

มาแตกําเนิด พรสวรรคตองสรางจึงจะเกงได สอดคลองกับ กอรดอน ชอว (Gordon L. Shaw) ผูศึกษา

ความสัมพันธระหวางดนตรีกับสมอง ไดสรุปไววา การฟงดนตรีเปนการปลุกสมองของเด็กใหต่ืน ถา

เด็กไดฟงดนตรี  ที่ดีๆ สมองของเด็กจะทํางานอยางมีความสุข และเพลิดเพลิน เพราะดนตรีมีบทบาท

ในการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแตเล็กๆ ใหความบันเทิงใจ สรางความรื่นรมย สรางความสงบสุข สราง

ความสามัคคี ดนตรีเปนหุนสวนของชีวิตทุกชีวิต ดนตรีเปนวิชาของนักปราชญ การฟงดนตรีมี

ความสําคัญ และมีอิทธิพลตอมนุษยทุกเพศทุกวัยในสังคม เพราะดนตรีเปนการแสดงออกถึง

สติปญญาของมนุษย (สุกรี เจริญสุข. 2550:  6) ดนตรีเปนสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีความใกลชิดกับ

เด็ก ประสบการณทางดนตรีควรเปนสวนหนึ่งของการบูรณาการในชีวิตของเด็กที่ควรจัดใหมีข้ึน เพราะ

คุณคาของดนตรีจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีงาม เสียงดนตรีมีสวนสําคัญในการวางรากฐานพัฒนา

ความคิดสรางสรรค การสื่อสาร การแสดงออกทางอารมณ จิตใจและสังคม เนื่องจากดนตรีเปนเรื่อง

ของโสตศิลปที่สามารถถายทอดความรูสึกอันจะนําเด็กไปสูการรับรูในเรื่องของความงามอยางมี

สุนทรียะ จนสามารถใชดนตรีเปนเครื่องมือในการชวยกระตุนศักยภาพของสมอง ตอการเรียนรูเพิ่มข้ึน 

ในการทํางานศิลปะเปนงานที่ตองใชความคิดและจินตนาการ การสรางภาพในใจเปนเรื่องของมิติ

สัมพันธ ดนตรีเปนวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการชวยเสริม กระตุนการเรียนรู การเปดเพลงบรรเลง

คลอเบาๆ ในระหวางการทํากิจกรรมวาดภาพ หรือทํางานศิลปะตางๆ จะชวยเสริมศักยภาพในการ

สรางจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก (จเร สําอางค. 2550: 28) สอดคลองกับพระราชดํารัส

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อางถึงการศึกษาบานเราเหมือนจับคนใสกลอง 

เรียนรูเฉพาะอยาง อยางอื่นไมสามารถเรียนรูได เรียนทางวิทยาศาสตร เลนดนตรีไมได สรางงานศิลปะ
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ไมเปน เมืองไทยแยกสายวิทย สายศิลปมากเกินไป การจัดการศึกษาก็ตางคนตางทํา จึงไมสามารถ

บูรณาการกับชีวิตจริงได  (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2548: 11)  การบูรณาการ เกิดมาจากโครงสรางทางสังคม 

ชุมชนที่มีความหลากหลายอาศัยอยูรวมกัน เชน วัฒนธรรมอัมพวา แหลงกําเนิดบทเพลงไทยเดิม 

อันไพเราะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัย พระองคเปนสามัญชนเกิดในชุมชนอัมพวา  

ทรงพระปรีชาสามารถทางดานศิลปะในการแกะสลักบานประตูโบสถ เปนนักประพันธเพลงไทยเดิมที่

โดงดังมีชื่อเสียง คือเพลงบุหลันลอยเลื่อนที่ไพเราะ ตราบจนถึงปจจุบันนี้  พระองคไดซึมซับ

ศิลปวัฒนธรรมอัมพวาทั้งทางดานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมพื้นบาน ทามกลางชุมชนที่มีบริบททาง

สังคมอันหลากหลาย เชนคนที่ทําเรื่องปน อาจจะไดรับความรูจากคนที่มีฝมือดานการวาด คนที่ 

วาดภาพอาจจะไดรับอิทธิพลจากคนที่เลนดนตรี คนที่เลนดนตรีก็อาจจะไดรับแรงบันดาลใจจากคนที่

ทําเรื่องปน คนที่สามารถปฏิบัติไดจะเปนผูที่สามารถแยกแยะสิ่งที่มีคุณภาพออกจากสิ่งที่ไรคุณภาพได  

คนที่ปฏิบัติไดจะไมมีวันถูกหลอก  ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และศิลปะการแสดง ควรใหเด็กไดมี

โอกาสปฏิบัติเรียนรูไดอยางทั่วถึง และเสมอภาค ตองฝกใหนักเรียนรูจักงานศิลปะดูงานศิลปะเปน  

ตองทําใหนักเรียนฟงเพลงเปน มีการเสริมหลักสูตรแตก็ไมไดหมายความวานักเรียนเหลานั้นจะตอง

เติบโตไปเปนนักดนตรีชั้นเยี่ยมหรือจิตรกรระดับโลก การสรางกลุมที่มีใจรักสมัครเลนรวมกลุมกันขึ้น

ดวยความรักความชอบตามความสนใจ ในจํานวนนี้ อาจจะมีบางคนที่ยึดเปนอาชีพตอไปในอนาคตก็

ได ชุมชนโรงเรียนเปนสถานที่ทดลองไดเปนอยางดี เด็กไดรูจักในคุณคาทางศิลปะวา ศิลปะเปนสวน

หนึ่งในชีวิตของเขาไดอยางไร (เจตนา นาควัชระ. 2549: 24-25)  ครูศิลปศึกษาควรจัดบรรยากาศ 

การเรียนการสอนใหเปนบรรยากาศแหงการเรียนรู ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบอก การเลา  

การบรรยาย มาเปนผูจัดกระบวนการเรียนรู ใหแกผูเรียน มีการวางแผนและออกแบบการเรียนรูให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง ใหผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทามกลางความ

เปลี่ยนแปลงไปสูยุคหลังอุตสาหกรรม หรือยุคหลังสมัยใหม (Post-Modern) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยางมีความสลับซับซอน ทําใหสังคมไทยตองปรับตัวครั้งสําคัญในระดับโครงสรางทั้งระบบ รวมทั้ง

ศิลปศึกษาในโลก ไดเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง จากศิลปศึกษาแบบเดิมไปสูแนวคิดใหม คือ

แนวคิดแบบพหุศิลปศึกษา (Arts Education) องคความรูทางดานศิลปศึกษาของสังคมไทยที่มี

รากฐานเดิมมาจากสังคมไทย ที่ เชื่อมโยงกับอิทธิพลภูมิภาคในวิถีการดําเนินชีวิตแบบสังคม

เกษตรกรรม สงผลใหศิลปศึกษา ในสังคมเกษตรกรรมที่มีระบบการศึกษาแบบชางฝมือ เนน 

การลอกเลียนแบบ  และการทําตามแบบ เนนทักษะความชํานาญมากกวาความคิดสรางสรรค แตเมื่อ

สังคมไทยเขาสูยุคสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 5 สังคมไทยตองเผชิญหนากับกระแสโลกตะวันตก  

ที่ผานการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในชวงของการแผขยายลัทธิลาอาณานิคม  ทําใหสังคมไทยเกิดการ

ปฏิรูปตัวเองอยางมาก ศิลปศึกษา เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา จากสถานการณดังกลาว 
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สงผลใหศิลปศึกษาของไทยรับองคความรูจากโลกตะวันตกเขาสูกระบวนการการเรียนการสอน องค

ความรูดานศิลปศึกษา จากโลกตะวันตกไมไดมีบทบาทเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 เทานั้น แตตรงกัน

ขามองคความรูทางดานศิลปศึกษาจากโลกตะวันตกมีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดอิทธิพลตอสังคมและ

การศึกษาไทยอยางตอเนื่อง ถึงแมบางชวงเวลาจะมีกระแสตอตานตะวันตกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 

กระแสตอตานลัทธิชาตินิยมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม แตในที่สุดสังคมไทย การศึกษาของไทย 

และศิลปศึกษาของไทย ก็ยอมรับอิทธิพลดานองคความรูจากโลกตะวันตกมาโดยตลอด ความรู

ทางดานศิลปกรรมที่มุงการผลิตศิลปนแบบศิลปะหลักวิชากอใหเกิดความสับสน  ตอ  การเรียนการ

สอนศิลปศึกษา ในชวงเวลาหนึ่งเปนอยางยิ่งจนกระทั่งในป พ.ศ. 2511 เกิดหลักสูตรบัณฑิตศิลปศึกษา

คร้ังแรกในสังคมไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภายใตการนําของศาสตราจารย

พิเศษอารี สุทธิพันธุ  เกิดองคความรูใหมทางดานศิลปศึกษาที่ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาการศึกษา 

แบบประสบการณนิยม (Experimentalism) ที่สําคัญคือการรับอิทธิพลจากปรัชญาการศึกษาแบบ

พิพัฒนาการ หรือกาวหนานิยม (Progressivism) การพัฒนาองคความรูดานศิลปศึกษาในเวลาตอมา

ภายใตระบบการศึกษา และสังคมทั้งระบบไมอาจแยกตัวเองออกจากอิทธิพลของสังคมโลกไดภายใต

การพัฒนาแบบแยกสวน การพัฒนาอยางขาดความสมดุล ไดสงผลทําใหเกิดปญหาความขัดแยง

ภายในสังคมอยางกวางขวาง สรางความแตกตางและแตกแยกในสังคมที่มีวิถีการดําเนินชีวิตทั้งแบบ

สังคมเกษตรกรรม และสังคมหลังอุตสาหกรรม เกิดความแปลกแยกขึ้นในสังคมไทย คนสมัยใหมและ

สังคมยุคหลังสมัยใหมรวมอยูรวมกันในสังคมไทย การพัฒนาสังคมไทยประสบกับปญหาวิกฤติอยาง

รุนแรง ทําใหเกิดกระแสการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อแสวงหาและสรางองคความรูใหมที่สอดคลองและ

เหมาะสมกับสังคมที่ใหความสําคัญตอภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom) รูจักสังเคราะหองคความรู จาก

ภูมิปญญาสากล จากแนวคิดและทฤษฎีศิลปศึกษาในกระแสสากล การปฏิรูปการศึกษาแบบ 

สหวิทยาการ ในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง การเห็นคุณคาภูมิปญญาไทย ลัทธิหลังสมัยใหม  

(Post-modernism) ตอกระแสสังคมในปจจุบัน ซึ่งแนวคิดดังกลาวสามารถประยุกตและพัฒนาใชให

เหมาะสมสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทยสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 25442 พัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตนในสังคมโลกและ

สังคมไทย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ปญหาสําคัญคือเราจะสรางดุลยภาพ ระหวางกระแส

โลกไรพรมแดน และกระแสไทย (Globalization And Localization) ไดอยางไร เราจะสรางเด็กและ

เยาวชนของชาติใหมีศักยภาพและมีจิตสาธารณะ (Public Mind) ที่ดีงามทั้งความเปนไทย ความเปน

สากล ใหสามารถอยูในสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางสงางาม และมีศักดิ์ศรี  

 การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มิใชเปนเพียงการเรียนการสอนที่อยูในกรอบ

จํากัดทางศิลปะเทานั้นทั้งระบบบาน ระบบโรงเรียนและระบบสังคมชุมชนตองรวมมือและมีสวนรวม  
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ในการจัดการศึกษา ทั้งสาระทัศนศิลป สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป ใหสามารถบูรณาการทั้งภายใน

กลุมสาระ ที่สามารถเชื่อมโยงกับศาสตรอ่ืนๆ เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น นําพา

สังคมไปสูความรูความสามารถ  ความดีงาม มีจิตสาธารณะ (Public Mind) ศิลปศึกษา  

(Art Education) ตองพัฒนาไปสูพหุศิลปศึกษา (Arts Education) ศิลปะ (Arts) ที่ครอบคลุมทัศนศิลป 

(Visual Art) ศิลปะการแสดง (Performing Art)  ดนตรี (Music) เขาไวดวยกัน สามารถบูรณาการใน

ลักษณะความรูแบบองครวม พหุศิลปศึกษา (Arts Education) ที่ครอบคลุมศิลปะที่หลากหลาย 

เชื่อมโยงบริบทศิลปะ (Art Context) และบริบททางสังคม (Social Context) การศึกษาที่ครอบคลุม

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ การศึกษาที่มีสภาพเปนมรรค (Means) มากกวาผล (End)   

(วิรุณ ต้ังเจริญ. 2548: 11) การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดแบบพหุศิลปศึกษา (Arts Education)  

จึงมีประเด็นที่จะศึกษาถึง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาในนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเสนา  ”เสนาประสิทธิ์”  อําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเปนแนวทางที่จะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน และเสริมสรางวัฒนธรรม

ไทย อนุรักษภูมิปญญาไทย  สืบตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยของนักเรียนกอนและ  

หลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด

พหุศิลปศึกษา 

 3. ศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนักเรียนที่ใชการ      

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 4. ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
  1. การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช        

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 

  2. เปนประโยชนตอครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาในอันที่จะประยุกตใช ในผลการศึกษาเพื่อ

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาของนักเรียนให

ไดผลดียิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
      นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ของโรงเรียนเสนา “ เสนาประสทิธิ”์ อําเภอเสนา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 หองเรียน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 350 คน 

  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียน

เสนา “ เสนาประสิทธิ์” ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 40 คน  โดยการคัดเลือกดวยวิธีการ

สุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non -  Probability  Sampling)  ดวยการเลือกกลุมตัวอยางตาม

สะดวก (Convenience  Sampling)    
  3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

   3.2 ตัวแปรตาม   

    3.2.1  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย 

    3.2.2  ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนศิลปะดานภูมิปญญาไทย 

    3.2.3  ความคงทนในการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย 

    3.2.4  เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช 

                                           การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. พหุศิลปศึกษา (Arts Education) หมายถึงการสอนบูรณาการศิลปะที่หลากหลายดวย

ส่ือตางๆ ที่ครอบคลุมทั้งสาระทัศนศิลป สาระดนตรี สาระนาฏศิลปหรือศิลปะการแสดง ที่สัมพันธกับ

ชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย 

  2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู หมายถึง ความรูความสามารถทางศิลปะ ในเรื่องภูมิปญญาไทย

ในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ซึ่งสามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

  3. บูรณาการ หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรกเรื่องภูมิปญญา

ไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผูสอน

คนเดียว  ที่จัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยงสาระทัศนศิลป สาระดนตรี สาระนาฏศิลป หรือศิลปะการแสดง

เขาไวดวยกัน 
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    4. ภูมิปญญาไทย หมายถึง การเรียนรูศิลปะ เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ 

เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น เร่ืองเมรุลอย ในอําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ครอบคลุมทั้ง

สาระทัศนศิลป  สาระดนตรี สาระนาฏศิลป รวมศิลปะการแสดง ที่สัมพันธกับชุมชน  ทั้งในทองถิ่นและ

ในระดับประเทศ 

     5. ความคงทนในการเรียนรู หมายถึง ความสามารถของสมองในการคงไวซึ่ง               

ผลการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนักเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาของ

นักเรียนเมื่อเวลาผานไป  และสามารถระลึกถึง  พรอมทั้งนํามาใชไดเมื่อทิ้งไวเปนระยะเวลา  14  วัน  

ทั้งนี้สามารถวัดไดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสู

ภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น         

     6. เจตคติ  หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียนที่มีตอ การเรียนรูศิลปะ

ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ซึ่งสามารถวัดไดโดยใชแบบวัดเจตคติที่มี

ตอการเรียนวิชาศิลปะเรื่องภูมิปญญาไทยโดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดพหุ

ศิลปศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
การบูรณาการ 

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 
1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูศิลปะ  

   ดานภูมิปญญาไทย 

2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรูศิลปะ 

   ดานภูมิปญญาไทย 

3. ความคงทนในการเรียนรูศิลปะ  

   ดานภูมิปญญาไทย 

4.  เจตคติของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนรูศิลปะ 

     ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ 

     แนวคิดพหศิุลปศึกษา 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
         1. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาศิลปะดานภูมปิญญาไทยหลังเรียนที่ใช 

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาสงูกวากอนเรยีน  

   2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด  

พหุศิลปศึกษามีคาตั้งแต  0.50  ข้ึนไป 

     3. นักเรียนทีใ่ชการบูรณาการแนวคิดพหศิุลปศึกษามีความคงทนในการเรียนรูวิชาศลิปะ

ดานภูมิปญญาไทย 

   4. นักเรียนมเีจตคติที่ดีหรือดีอยางยิง่ตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช             

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 

   1.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   2.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับศิลปะดานภูมิปญญาไทย 

   3.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการบูรณาการ 

   4.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

   5.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

   6.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับพฒันาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

   7.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับเจตคติ 

   8.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับความคงทนในการเรียนรู 

   9.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.1  ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
                   พวงรัตน ทวีรัตน (2540: 19)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา เปน

แบบทดสอบที่มุงทดสอบความรู ทักษะ สมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ของผูเรียนวาหลังการเรียนรู

เร่ืองนั้นๆ แลวผูเรียนมีความรูความสามารถในวิชาที่เรียนมากนอยเพียงใดมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  

ไปจากเดิมตามความมุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้นๆ เพียงใด 

        ภพ เลาหไพบูลย (2542: 295)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา พฤติกรรม

ที่แสดงออกถึงความสามารถ ในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดจากทีไมเคยกระทําได หรือกระทําไดนอย

กอนที่จะมีการเรียนรู ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได 

        บังอร ภัทรโกมล (2541: 31)  ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงการวัด      

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ 

ที่เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งวัดภายหลังการเรียนรู และตองวัด

ตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน ซึ่งวัดจากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบ 
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    ไพรัตน คําปา (2541: 34)  ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถ

ของบุคคลที่เกิดจาก การเรียนการสอนทั้งดานความรู และทักษะที่เกิดหลังจากไดรับการฝกอบรมหรือ

การสอน 

    จินตนา ชวยดวง (2547: 29) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา

ความสามารถในการที่จะพยายามเขาถึงความรู ซึ่งเกิดจากการกระทําที่ประสานกัน และอาศัยความ

พยายามอยางมาก ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ใชสติปญญา

แสดงออกในรูปของความสําเร็จ ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบ          

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

    ศุภพงศ คลายคลึง (2548: 27)  ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลสําเร็จ 

ที่เกิดจากพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก  

ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญา และองคประกอบที่ไมใชสติปญญา ซึ่งสามารถสังเกตได ที่วัด

ไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ 

 
  1.2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

     ในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน

สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (2546:  ไมปรากฏเลขหนา)  ไดกลาวถึงลําดับ

ข้ันที่ใชในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานความรูความคิด ไว 6 ข้ัน ดังนี้ คือ 

           1. ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว

โดยตรง ในขั้นนี้รวมถึงการระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตํารา ดังนั้น 

ข้ันความรูความจําจึงจัดไดวาเปนขั้น ตํ่าสุด 

        2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่ไดเรียนหรือ

อาจแปลความจากตัวเลข การสรุปการยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นนี้ถือวาเปนขั้นที่สูงกวา         

การทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 

        3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมาแลวไปใช

ในสถานการณใหม ดังนั้นในขั้นนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน  หลักสําคัญ วิธีการ

นําไปใช การเรียนรูในขั้นนี้ ถือวานักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอน จึงจะนํา

ความรูไปใชได ดังนั้นจึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ 

        4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชาลงไป               

เปนองคประกอบยอยๆ เหลานั้น เพื่อที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในขั้นนี้จึงรวมถึง

การแยกแยะหาสวนประกอบยอยๆ  หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ  เหลานั้นตลอดจนหลักสําคัญ
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ตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับการเรียนรู ในขั้นนี้ ถือวาสูงกวาการนําเอาไปใชและตองเขาใจทั้งเนื้อหา  

และโครงสรางของบทเรียน 

        5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบกันเปน

ส่ิงใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตังสมมติฐาน               

การแกปญหาที่ยาก การเรียนรูในระดับนี้เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรคในอันที่จะสรางแนวคิดหรือ

แบบแผนใหมๆ ข้ึนมา ดังนั้นการสังเคราะหจึงเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหนึ่ง 

        6. การประเมินคา หมายถึงความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตางๆไมวาจะ

เปนคําพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบนเกณฑที่

แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเอง หรือนํามาจากที่อ่ืนก็ได การเรียนรูในขั้นนี้

ถือวาเปนการเรียนรูข้ันสูงสุดของความรูความจํา 

 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับศิลปะดานภูมิปญญาไทย 
 2.1  ศลิปะดานภูมิปญญาไทย 
   2.1.1  คําสําคัญทางศิลปะ 

   วิรุณ ต้ังเจริญ (2549: 120-121)  กลาววาศิลปะ (Art)  เปนคํากลางๆ ที่มีความหมาย

กวางเกี่ยวของกับความงาม ความประณีตบรรจง ความรูสึกสะเทือนใจ ความรูสึกนึกคิด ความแปลก

ใหมที่มีอยูในทัศนศิลป ดนตรี ศิลปะการแสดง วรรณกรรม สถาปตยกรรม รวมทั้งการใชเชิงประยุกต

ทั่วๆ ไป เชน ศิลปหัตถกรรม ศิลปะการออกแบบ วาทศิลป ศาสตรและศิลป  ศิลปะมวยไทย ประกอบ

โรคศิลป  นอกจากนั้นยังอาจหมายถึงการกระทําหรือการคิดในระดับที่ยอดเยี่ยม เชนคําวา ข้ันศิลปะ  

หรือระดับศิลปะ หรือข้ันเลิศ (State of Art)   

  ทัศนศิลป  (Visual Art) หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได สัมผัสไดดวยจักษุประสาท รวมทั้ง

แรงบันดาลใจในการสรางสรรคที่มาจากการมองเห็น สัมผัสได เปนคําในยุคสมัยใหม (Modernism) ที่

พยายามแยกตัวออกจากวิจิตรศิลป (Fine Arts) มุงเนนความวิจิตรบรรจงและสิ่งที่ มองไมเห็นหรือจิต

นิยม แยกตัวออกจากศิลปะหลักวิชา (Academic Art) ที่เปนกระแสเรอเนซองซ (Renaissance) 

  ดนตรี  (Music) ศิลปะที่แสดงออกเปนเสียง ส่ือสารดวยเสียง ดวยโสตประสาท สัมพันธ

กับศิลปะการแสดง ทั้งภาพและเสียง 

  ศิลปะการแสดง  (Performing Art)  ศิลปะที่แสดงออกโดยใชรางกายเปนสื่อ ดวยหุน

หรือตัวแทนเปนสื่อในการแสดงออก รวมทั้งการแสดง (Acting) และนาฏศิลป (Dance) 

  ศิลปะประเพณีนิยม  (Tradition Art)  ศิลปะที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมพัฒนา 

สืบตอกันมา มีแนวคิดรูปลักษณและกระบวนการสืบเนื่องกัน 
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  ศิลปะพื้นบาน  (Folk Art)  ศิลปะที่เกิดและนิยมกันในหมูบานหรือชุมชน สืบทอดกันใน

ระบบหมูบานหรือครอบครัว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของชุมชน 

  ศิลปหัตถกรรม  (Handicraft)  ศิลปะและสิ่งของเครื่องใชในเชิงชางฝมือ ที่ประดิษฐ

ตกแตงขึ้นใชในชุมชน วัสดุที่หาไดในชุมชน ผลิตดวยมือเปนหลัก 

  ศิลปะรวมสมัย  (Contemporary Art)  ศิลปะที่ส่ือสารและรับรูรวมกันในแตละยุคสมัยมี

แนวคิดและมีการแสดงออก มีชวงเวลาที่สัมพันธกัน 

  ศิลปะหลักวิชา  (Academic Art)  ศิลปะที่มีแนวคิด กระบวนการและการแสดงออกที่สืบ

ทอดมาจากสมัยฟนฟูศิลปวิทยา ชวงศริสตศตวรรษที่ 14-16  ในยุโรป ศูนยกลางอยูที่ประเทศอิตาลี 

ในทางทัศนศิลปมุงเนนความเหมือน กายวิภาค แสงเงา ทัศนียภาพ เปนตน 

  ศิลปะสมัยใหม  (Modern Art)  ศิลปะที่พัฒนามาพรอมกับลัทธิหลังสมัยใหม  

(Modernism) การปฏิวัติอุตสาหกรรม อํานาจของชนชั้นกลาง เสรีภาพประชาธิปไตยในระบบทุนนิยม

ที่แสดงออกหลากหลายรูปแบบ ทั้งเนื้อหาสาระและกลวิธี 

  ศิลปะหลังสมัยใหม  (Postmodern Art)  ศิลปะที่พัฒนามาพรอมกับลัทธิหลังสมัยใหม 

(Postmodernism)  ชวงหลังคริสตศตวรรษที่ 20  ศิลปะที่เนนความคิด เนนความสัมพันธกับธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม นําเสนอดวยมิติหรือพื้นที่ ที่แปลกแตกตางกัน แสดงแนวคิดในเชิงบูรณาการที่

หลากหลาย 

  พหุศิลปศึกษา  (Arts Education) กระบวนการทางการศึกษาและศิลปะที่หลากหลาย 

แนวคิด เปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary) บูรณาการผสานศิลปะในลักษณะตางๆ ที่สัมพันธกับ

ชุมชน ภูมิปญญา ธรรมชาติส่ิงแวดลอมในกระแสโลกปจจุบัน  

  กลาวโดยสรุป คําวา ศิลปะ (Art) เปนคําเดิมในอดีต  แตในปจจุบันที่โลกเจริญกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร ที่สามารถติดตอส่ือสารกันอยางรวดเร็ว เปนโลกไร

พรมแดน เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม เขาสูยุคปจจุบันที่เรียกวายุคหลังสมัยใหม (Postmodern Art)  

ทําใหคําวา ศิลปะ มีความหมายที่ครอบคลุม กวางขวางขึ้น มีความหมายกวางขึ้นกวาแตเดิมใชคําวา 

ศิลปะ ที่เติม S คือ Arts หรือคําไทยวา พหุศิลป  ศิลปะที่มีความหลากหลายเชิงบูรณาการในชีวิตจริง 

ตามความเปนจริงในสังคมปจจุบัน และเปนพื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับมนุษย 

  2.1.2  คําวาภูมิปญญาไทย 

  ความหมายของภูมิปญญาไทย จากการศึกษาความหมายที่ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ

ตางๆ ซึ่งครอบคลุมคําวา  ภูมิปญญา  ภูมิปญญาพื้นบาน  ภูมิปญญาชาวบาน  ภูมิปญญาทองถิ่น   
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ภูมิปญญาไทย  สามารถรวบรวมไดดังนี้  ภูมิปญญา  ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา  “Wisdom”  ซึ่ง

มีความหมายวา  ความรู  ความสามารถ  ความเชื่อ  ความสามารถทางพฤติกรรม  สามารถใชในการ

แกไขปญหาของมนุษย  ซึ่งนักวิชาการทางการศึกษาไทยไดใหความหมายไวดังนี้ 

  ยุพร แสงทักษิณ  (2542: 202-203)  กลาววามีศัพทที่ใกลเคียงกันอยู 3 คําในการศึกษา

เร่ืองนี้ไดแก  คําวา  ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น  และภูมิปญญาไทย  คําวา  ชาวบาน

ทองถิ่น  และ ไทย  เปนสวนที่เพิ่มเติมเขามาขยายใหทราบขอบเขตวา จะกลาวถึงภูมิปญญาในระดับ

ปจเจกบุคคล ระดับชุมชนยอย หรือระดับชุมชนใหญคือ ประเทศ หรือชาติ  วิธีการปฏิบัติการใช

สติปญญาลองผิดลองถูกของชาวบาน เพื่อนําไปใชแกปญหาในการดํารงชีวิตใหอยูไดอยางปกติสุข   

ในสภาวะแวดลอมของแตละยุคสมัย เรียกวา   ภูมิปญญาชาวบาน  หากวิธีการนั้นเปนที่ยอมรับ  นําไป

ปฏิบัติตามกันอยางแพรหลายในชุมชน ก็จะขยายวงออกไปเปน   ภูมิปญญาทองถิ่น  และเมื่อตองการ

เนนความเปนชาติ ก็ใชศัพทวา  ภูมิปญญาไทย 

  รุง แกวแดง (2542: 204)  กลาวถึง ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานซึ่งใช     

คํากลางๆ วาภูมิปญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถ  และทักษะของคนไทยอันเกิดจาก

การสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู  เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา 

เพื่อใชแกปญหา พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม เหมาะสมกับยุคสมัยภูมิปญญา

ไทยมีลักษณะเปนองครวม  ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทยซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นอาจ

เปนที่มาขององคความรูที่งอกงามขึ้นใหม ที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการและการ

ปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองครวมของภูมิปญญามีความเดนชัด ในหลายดาน  

เชน ดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานหัตถกรรม  ดานการแพทยแผนไทย ดานการจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน  ดานศิลปกรรม ดานภาษา และวรรณกรรม 

ดานปรัชญา ศาสนา ดานประเพณี และดานโภชนาการเปนตน 

  นันทสาร สีสลับ และคณะ (2542:18)  กลาววา ภูมิปญญาไทยหมายถึง ความสามารถ 

ทักษะ และเทคนิคอันเกิดจากการสะสมองคความรู มวลรวมทุกดานที่ผานกระบวนการสืบทอด

ปรับปรุง พัฒนา และเลือกสรรมาแลวเปนอยางดี ในการสรางผลงาน แกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของ

คนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

  ชอ สันธนพิพัฒน  (2546: 42-43)  กลาววา ภูมิปญญาไทยหมายถึง องคความรูของ

ชาวบานหรือทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานกระทําขึ้นมาจากสติปญญา ความรูความสามารถของชาวบาน

เพื่อใชในการแกปญหา หรือการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  โดยมีกระบวนการสั่งสม      

สืบทอด และกลั่นกรองกันมายาวนาน 
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  สรุปไดวา ภูมิปญญาไทย มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร  และโบราณคดี แสดงใหเห็น

ถึงผลงานแตละยุคสมัย  ของแตละทองถิ่น และเปนมรดกของทองถิ่น  ซึ่งสงผลใหเกิดคุณคา         

ดานประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางยิ่ง 

 
 2.2 วิธีการถายทอดภูมิปญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน 
  พรชัย ภาพันธ  (2545: 9)  กลาววา การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม คานิยม และระบบคุณคาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ไดกอใหเกิดการปรับตัวในหมูบาน โดยเฉพาะใน

สังคมชุมชน  เปนปจจัยเอื้อตอการถายทอดภูมิปญญาไทยในการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ  ดังนี้ 

   1.  กระบวนการปรับตัวในวิถีชีวิตของชาวบานและชุมชน 

    1.1 กระบวนการปรับใชวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาชาวบานและ 

ภูมิปญญาทองถิ่นไดเคลื่อนไหวพบปะเพื่อวิเคราะหปญหาของตน พรอมหาทางแกไข หางออกจากการ

ครอบงําของกระแสพัฒนาโดยพึ่งตนเองจนเปนตัวแบบใหชุมชนอ่ืนเอาแบบอยางได 

    1.2  กระบวนการพัฒนากลไกทางสังคมวัฒนธรรมผูคนและชุมชน แสวงหา  

การใชชีวิตอยางมีคุณคาและมีความหมายทามกลางความซับซอนของสังคมปจจุบัน 

    1.3  กระบวนการสรางสรรคสถาบันของชุมชน ไดแก  สถาบันการเรียนรูของ

ชุมชนและสถาบันกองทุนของชุมชน 

   2.  กระบวนการปรับบทบาททางการศึกษาของชุมชน 

    2.1 บทบาทของชุมชนในการสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต มีองคประกอบ 

3 อยางไดแก  คน  ความรู  และทรัพยากร 

    2.2 บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู บทบาท

ของชุมชุนคือ  สนับสนุนการเรียนรูใหเขมแข็งและยั่งยืน  ดังนี้ 

     2.2.1  การสรางและพัฒนาองคกรชาวบานหรือองคกรชุมชน 

     2.2.2  การสนับสนุนและพัฒนาเครือขายการเรียนรู 

     2.2.3  การสรางและพัฒนาสถาบันการเรียนรูของชุมชน 

  สามารถ จันทรสูรย และ ประทีป อินแสง (2541: ไมปรากฏเลขหนา) มีความเห็น

สอดคลองกันในเรื่อง วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากอดีตจนถึงปจจุบัน  จําแนกไดดังนี้  คือ 

   1. วิธีกาถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นแกเด็ก  โดยทั่วไปมีความสนใจในชวงเวลาสั้น

ในสิ่งที่ใกลตัว  ซึ่งแตกตางจากผูใหญ  กิจกรรมการถายทอดตองงายไมซับซอน สนุกสนาน ดึงดูดใจ  

เชน การละเลน  การเลานิทาน  การลองทําตามตัวอยาง  การเลนปริศนาคําทาย  เปนตน 
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   2. วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นแก ผู ใหญ   ผู ใหญถือวา เปนผูที่ ผ าน

ประสบการณตางๆ มาพอสมควรแลว  และเปนวัยทํางาน  วิธีการถายทอดทําไดหลายรูปแบบ เชน  วิธี

บอกเลาโดยตรงหรือบอกเลาโดยผานพิธีสูขวัญ พิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทองถิ่นตางๆ  เปนตน 

  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2542: ไมปรากฏเลขหนา)  ไดกลาวถึงวิธีสอนหรือ

วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 

   1.  การเลาเรื่องราว  การบอก  การเทศน 

   2.  การใหปฏิบัติจริง 

   3.  การใหทําเลียนแบบ 

   4.  การใหลองผิดลองถูก 

   5.  การใหศึกษาดวยตนเอง 

   6.  การตอวิชา 

   7.  การสอนแบบกลุม 

  กรมวิชาการ  (2542: 3)  โดยคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  กลาวถึงการพัฒนา   

การเรียนรูโดยใชภูมิปญญาไทย  คือการนําเอาเนื้อหา และวิธีการสอนภูมิปญญาไทยมาใชในการเรียน

การสอน  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน  หัวใจสําคัญคือ การปรับสภาพ เพื่อการดํารงชีวิต

อยางมีเหตุผล  สรางสมดุลยภาพกับสรรพส่ิงเพื่อความสันติสุขและยั่งยืน  สําหรับวิธีการสอน          

ภูมิปญญาไทยมีหลายรูปแบบ  โดยจะเปนการถายทอดความรูควบคูกับกระบวนการผลิตซ้ําในดาน

คุณคาใหกับผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานความรู  ทัศนคติ  และพฤติกรรมเชน  

การเลาเรื่องราว  การใหปฏิบัติจริง  การใหเลียนแบบ  การใหลองผิดลองถูก  การใหการศึกษาดวย

ตนเอง  การตอวิชา และการสอนแบบเปนเครือขาย  การนําภูมิปญญาไทยมาใชในกระบวนการเรียนรู

จะตองยึดหลักความยืดหยุนและความเหมาะสมกับผูเรียน  โดยเนนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางคือตองสอน

ดวยความรัก  สอนโดยการปฏิบัติ  สอนจากเรื่องเดิมการสอนแบบตัวตอตัวเปนรายคนหรือกลุมเล็กๆ 

พรอมเนนเนื้อหาความรูและวิธีการสอนควบคูกันไป  โดยประยุกตกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

สมัยใหมใหเหมาะสม  ไมวาจะอยูในระบบการศึกษาแบบใด  ตองถือวาเปนกระบวนการเดียวกัน 

    แนวทางการจัดการเรียนการสอนทัศนศิลป โดยการใชภูมิปญญาไทยดานศิลปะการนํา      

ภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การนํากิจกรรมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น

หรือเชิญเจาของภูมิปญญามารวมในการจัดการเรียนการสอน  แนวทางการนําภูมิปญญาไทยมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน  มีแนวทางดังตอไปนี้ 
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  สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน  (2541: 36)  กลาววาแนวทางการนําภูมิปญญาไทยไปใชในการ

จัดการศึกษา  มีดังนี้คือ 

   1. ขยายบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยคํานึงถึง

สภาพปญหา  ขอจํากัดและความสามารถพิเศษของผูเรียน  เพื่อใหผูที่อยูในพื้นที่ตางๆโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในชนบทที่หางไกลในเขตชุมชนแออัดในเมือง  เขตภูเขาและชายแดน  สามารถไดรับการศึกษาถึง

ระดับมัธยมศึกษาอยางทั่วถึง 

   2. จัดหลักสูตรแตละระดับและประเภทการศึกษาใหมีเนื้อหาสาระทั้งสวนที่เปน

พื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาบุคคลและสังคม  และสวนที่เสริมสรางศักยภาพตามความแตกตางๆ

ของบุคคล 

   3. จัดเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนการยึดปฏิบัติหรือการจัด

กิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมมีเจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งทางสังคมวัฒนธรรม  

การเมือง  และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

  ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2541:  144-146)  กลาวถึงการนําภูมิปญญาไทย มาใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้คือ 

   1. มีการศึกษา คนควา เรียนรู  และทะนุบํารุงภูมิปญญาไทยในแตละทองถิ่นอยาง

จริงจังในทุกระดับการศึกษาของทองถิ่น  เพื่อใหทุกคนในทองถิ่นตั้งแตวัยเด็กถึงวัยผูใหญไดรูจัก      

ภูมิปญญาไทยไดอยางถูกตอง 

   2. สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยภูมิปญญาไทยใหแพรหลายทั้งในสถาบันการศึกษา  

และในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ การตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาไทยจะได

มีผลกระทบตอความรูสึกและตอพฤติกรรมของคนในทองถิ่นอยางจริงจัง 

   3. นําองคความรูของภูมิปญญาทองถิ่นนั้นๆ  มาเปนฐานของการกําหนดหลักสูตร

แลวเชื่อมโยงองคความรูสมัยใหมทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดความรูสึกเห็นคุณคาและหวงแหน   

ภูมิปญญาไทย 

   4. สนับสนุนและสงเสริมใหปราชญทองถิ่นเขามามีสวนในการจัดการศึกษาใน  

3  รูปแบบ คือทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตาม

อัธยาศัยพรอมๆ  กับการจัดกิจกรรมการศึกษาที่ใชทองถิ่นเปนหองทดลองของผูเรียนทุกระดับชั้น  ซึ่ง

จะชวยใหผูเรียนมีความผูกพันกับทองถิ่น 

   5. สงเสริมใหมีการจัดทําตําราเรียนของทองถิ่นโดยเปดโอกาสใหครู  ผูรู  ผูอาวุโสใน

ทองถิ่นระดมความคิดและรวบรวมศักยภาพ  ในการจัดทําตําราของทองถิ่นที่จะใหประชาชนทุกคนใน
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ทองถิ่นนั้นๆ ไดเรียนรูองคความรูที่เหมาะสม และสอดคลองกับทองถิ่น  องคความรูที่เหมาะสมเหลานี้

จะนําไปสูการพึ่งตนเองของทองถิ่นไดอยางสมบูรณ และนั้นคือการสรางสังคมที่เขมแข็งใหแกทองถิ่น 

   6.  ปรับโรงเรียนที่มีอยูในทองถิ่นใหเปนโรงเรียนชุมชน มีหนาที่หลัก  3  ประการคือ 

    6.1  ใหผูเรียนไดศึกษาทองถิ่นของตนเองอยางถองแทและชัดเจน 

    6.2  จัดการศึกษาทุกรูปแบบใหแกชุมชนทองถิ่นโดยใชทรัพยากรในทองถิ่นให

เกิดประโยชน 

    6.3  จัดทําโรงเรียนใหเปนศูนยขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

   7. นํารูปแบบของการถายทอดความรูทางภูมิปญญาไทยมาปรับใชในการจัด

กิจกรรมการศึกษาทุกระดับชั้น  รวมทั้งการศึกษาทั่วไปใหเปนการศึกษาที่สรางรากฐานของการเปน

มนุษยอยางแทจริง  โดยศึกษาความสมพันธระหวางมนุษยสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีการบูรณาการ

ดวยการเรียนจากประสบการณจริงในทองถิ่น 

   8. ประสานงานกับสถาบันองคกร และหนวยงานตางๆ ในทองถิ่นทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการรวมมือจัดทําสื่อเผยแพรภูมิปญญาไทยใหแกประชาชนในทองถิ่นของตน และคน

ตางทองถิ่น ดวยการใชส่ือที่หลากหลายรูปแบบเพื่อเปนการจรรโลงคุณคาของภูมิปญญาไทยใหเปนที่

ประจักษ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2542: ไมปรากฏเลขหนา)  ไดเสนอ 

แนวทางการนําภูมิปญญาไทยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

   1. ลักษณะของภูมิปญญาไทยที่จะนําไปจัดการเรียนการสอน  ควรเปนองคความรู

และประสบการณที่มีคุณธรรม  เปนสิ่งที่สรางสรรคประโยชนสุขแกผูเรียนและสังคม 

   2. กระบวนการเรียนการสอน  เปนการผสมผสานระหวางความรูสากลกับความรู

ทองถิ่นสรุปเปนความรูและประสบการณที่จะใชในการดํารงชีวิต 

   3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อาจใหครูเปนผูดําเนินกิจกรรมโดยการ       นํา

ความรูและประสบการณจากปราชญทองถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือใหปราชญทองถิ่น

เปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทนครูผูสอน  สวนสถานที่เรียนอาจจะเปนโรงเรียน  หรือให

นักเรียนไปศึกษาที่บานของปราชญทองถิ่น 

   4. บทบาทของหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  รวมทั้งผูบริหารและ

ครูผูสอน ควรเห็นความสําคัญในคุณคาของภูมิปญญาไทย  และเชิญปราชญทองถิ่นมารวมในการ

วางแผนจัดการเรียนการสอน 
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  พรชัย ภาพันธ  (2545: 10)  กลาววาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช  

ภูมิปญญาไทยมี 4  แนวทางคือ 

   1. ครูผูสอนเปนผูควบคุมการใชหลักสูตร  โดยพิจารณาในการนําหลักสูตรไปใชให

สอดคลองกับกลุมประสบการณตามหลักสูตรแมบท  โดยใชระยะเวลาจํานวนคามตามที่กําหนดไวใน

แผนการสอนของกลุมประสบการณนั้นๆ 

   2. เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 

   3. นําบคุคลในชุมชนเขามามีสวนรวมใหความรูกับผูเรียน 

   4. สอดแทรกคุณธรรม  คานิยมตางๆ ที่ปรากฏตามเนื้อหาของหลักสูตร 

  สามารถ จันทรสูรย และ ประทีป อินแสง  (2541: ไมปรากฏเลขหนา)  กลาวถึงมาตรการ

ในการนําภูมิปญญาไทยดานศิลปะ และวัฒนธรรม  มาใชในการจัดการศึกษาดังนี้ 

   1. ปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภทใหสอดคลองกับ

วิถีชีวิตประชาชนในทองถิ่นและความเปนไทย โดยสงเสริมใหมีรายละเอียดของเนื้อหาดานศิลปะและ

วัฒนธรรม  จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  และภูมิปญญาไทยใหไดศึกษาเรียนรูอยางเทาทัน และ

ประสานสอดคลองกับภูมิปญญาสากล 

   2. จัดระบบและกําหนดแนวทางสงเสริมองคกรครือขายการศึกษาเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยใหไดแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูและประสบการณซึ่งกันและ     

กันอยางเหมาะสม  ใหเปนองคกรที่มีศักยภาพที่เอื้อ และตอบสนองตอประชาชนทุกคนทุกระดับ     

และทุกทองถิ่นใหไดรับสิทธิการศึกษา  ดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  และ

ภูมิปญญาไทย  อีกทั้งกําหนดแนวทางใหหนวยงานรัฐ และองคการปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนบํารุง

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในทองถิ่นนั้นอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. จัดระบบและกําหนดเกณฑการยกยอง  เชิดชูเกียรติและสงเสริมผูทรง       

ภูมิปญญาไทย และครูภูมิปญญาไทย  โดยการจัดสถานภาพ  เทียบวุฒิหรือเทียบตําแหนงที่เหมาะสม  

รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุนใหสามารถถายทอดภูมิปญญาของตน  อีกทั้งภูมิปญญาของทองถิ่นและ  

ภูมิปญญาไทยไปสูประชาชนและเยาวชนอยางตอเนื่อง 

   4. จัดทํารายละเอียดในการจัดตั้งสภาภูมิปญญาไทย  โดยใหระดมสรรพกําลัง

บุคลากร และองคกรความรวมมือตางๆ เพื่อดําเนินงานดวยศิลปะ และวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย   

โดยมีสมาชิกและกรรมการของสภาที่สามารถดําเนินงานตามภาระหนาที่กําหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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        5. กําหนดรายละเอียดบทบาทหนาที่ ของกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย  กําหนด

ระเบียบกองทุน  การจัดตั้งและการใชจายเงินดอกผลจากกองทุน  การจัดหาเงินกองทุน  ระดมทุนจาก

บุคคล  องคกรตางๆ แสวงหาการบริจาค และจัดหารายไดอ่ืนๆ เพื่อจัดตั้งกองทุน 

    6. จัดทํารายละเอียดโครงสรางการบริหารงาน  การจําแนกงาน  อัตรากําลัง  

แผนงานโครงการและอาคารสถานที่  เพื่อรองรับงานของสถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและ

การศึกษาไทย  ซึ่งเปนองคกรอิสระและมีฐานะเปนนิติบุคล  ตามภารกิจหนาที่ที่กําหนด  โดยใหเปน

องคกรประสานงานกลาง  เพื่อใหเกิดความรวมมือของหนวยงานและองคกรตางๆ ใหดําเนินงานจัด

การศึกษาดานศิลปะ  วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 2.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนศิลปะดานภูมิปญญาไทย 
   การนําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการเรียนการสอนหมายถึง  การนํากิจกรรมที่เปน

ภูมิปญญาทองถิ่น  หรือเชิญเจาของภูมิปญญา  มารวมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน              

แนวทางการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีแนวทางดังนี้  

  วศิษฏ  นาสารีย  (2544: ไมปรากฏเลขหนา) วิจัยเรื่อง การศึกษาการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  สรุป

แนวคิดของปราชญทองถิ่นในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษา  มีดังนี้คือ 

   1. ดานจุดมุงหมายในการสอน  ควรเนนเรื่องความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา

ของศิลปะทองถิ่น  และการสรางสรรคงานศิลปะทองถิ่น 

   2. ดานเนื้อหาวิชาที่สอน  ควรเนนเรื่องของการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมทาง

พระพุทธศาสนากับคุณคาของศิลปะทองถิ่นที่มีตอการดํารงชีวิต 

   3. ดานกิจกรรมและประสบการณในการเรียนรูควรเนนในเรื่องความซาบซึ้ง 

ในศิลปะทองถิ่น  และการมปีระสบการณในการสรางสรรคศิลปะทองถิ่น 

   4. ดานวัสดุ อุปกรณในการเรียนและการสอน ควรเนนเรื่องการใชวัสดุที่หาไดใน

ทองถิ่น 

   5. ดานการวัดและประเมินผล  ควรใชวิธีการสังเกต และการมอบหมายงาน        

การสรางสรรคงานศิลปะทองถิ่น 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการบูรณาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 21-22)  กลาวถึง  ดานการสรางสรรคศิลปะเปนกระบวนการ

เชิงบูรณาการ ที่ผสานหลักการ แนวคิด และการแสดงออก ผานกระบวนการสรางสรรค  ใชส่ือตางๆ 

แสดงออกและสรางสรรคงานศิลปะที่มีความแปลกแตกตางและหลากหลาย พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึด

หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ฉะนั้น

ครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูนํา ผูถายทอดความรูไปเปนผู

ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ให

ขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน การจัดการเรียนรูตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิด  ของผูเรียนใหมี

ความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลว ยังมุงพัฒนาความสามารถทาง

อารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเองเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สามารถ

แกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม เนื่องจากประเทศไทยและประเทศตางๆ ใน

โลกกําลังประสบปญหาทางดานสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยงทั้งความคิดและ

การกระทําของตัวบุคคล องคกร  และสังคม ฉะนั้นสถานศึกษาจะตองมุงเนนเรื่องการเรียนรูเพื่อให

เขาใจสถานการณ หาทางแกไขโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษดวย 

การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายผูสอนตองคํานึงถึง

พัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจและความสามารถของผูเรียนเปน

ระยะๆ อยางตอเนื่อง   

 การจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียน

การสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรู

จากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรูแบบบูรณาการ ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  

การเรียนรูคูคุณธรรม  ทั้งนี้ตองพยายามนํากระบวนการจัดการ  กระบวนการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม กระบวนการคิด  และกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอน     

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ใหมีเนื้อหาและกระบวนการตางๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งเปนการเรียนรู

ในลักษณะองครวม เปนการบูรณาการ กําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน  ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยนํา

กระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรู มาบูรณการในการจัดการเรียน

การสอนซึ่งจัดไดหลายลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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 3.1 รูปแบบการบูรณาการ 
    3.1.1  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยง

สาระ การเรียนรูตางๆ กับหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระที่กําหนดขึ้นมา ผูสอนสามารถ

เชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ เชนการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การ

วิเคราะหตางๆ ทําใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรู ความจริงจากหัวขอ

เร่ืองที่กําหนด 

  3.1.2  การบูรณาการแบบคูขนาน  มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการ

สอน  โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน เชน  ผูสอน      

คนหนึ่งสอนวิทยาศาสตรเร่ืองเงา ผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตรเร่ืองการวัดระยะทางโดยการ     

วัดเงาคิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตางๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะตางๆ หรืออีกคนหนึ่งอาจให

ผูเรียน เรียนรูศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา 

  3.1.3  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ   การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจาก

หลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรูซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตาม

รายวิชาหรือกลุมวิชาแตในบางเรื่องผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน เชนเรื่องวัน

ส่ิงแวดลอม  ของชาติ ผูสอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูถึงภาษา คําศัพทเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนสังคมศึกษาใหผูเรียน

คนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและครูผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหจัดทํากิจกรรม

เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ  

  3.1.4  การบูรณาการแบบโครงการ  ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

เปนโครงการโดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น โดยใชเวลาการเรียนตอเนื่องกันได

หลายชั่วโมง โดยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตางๆ ที่ครูผูสอนเคยแยกกันนั้นมารวมเปน          

เร่ืองเดียวกัน  มีเปาหมายเดียวกันในลักษณะของการสอนเปนทีม  เรียนเปนทีมในกรณีที่ตองเนน

ทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ ครูผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชนกิจกรรมเขาคายดนตรี  กิจกรรมเขาคาย

ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเขาคายศิลปะ เปนตน 

 
 3.2  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
          สมนึก  นนธิจันทร  (2545: 45-46)  กลาวถึงการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีจุดเนน

ใหผูเรียนไดเรียนรู โดยใชทักษะความคิดความสามารถหลายๆ ดาน สอดคลองกับกลุมประสบการณ

ตางๆ  และสอดคลองกับชีวิตประจําวันซึ่งมีจุดเดนในเรื่องการเรียนที่มีบรรยากาศไมเปนทางการ เปน

ธรรมชาติ ไมรู สึกเครงเครียดกับกรอบของกลุมประสบการณ ผูเ รียนมีความสุขในการเรียน มี
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ความสามารถตางๆ มีทักษะตางๆ หลายดานในเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินชีวิต และเปน

การใชผลการเรียนรูจากกลุมประสบการณทั้งหลาย กระบวนการบูรณาการมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.2.1 กําหนดเรื่องที่จะสอน 

3.2.2 ศึกษาจุดประสงคของวิชาหลักและวิชารองที่จะมาบูรณาการ 

3.2.3 กําหนดเนื้อหายอยที่สนองจุดประสงคการเรียนรูในขอ 2 

3.2.4 วางแผนการสอน โดยการจัดกิจกรรมใหทุกเรื่องบูรณาการกัน 

3.2.5 ปฏิบัติการสอน สังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของผูเรียน สอดคลอง 

กับกิจกรรมการเรียนที่วางไวมากนอยเพียงใด จดบันทึกขอเดนขอดอยไว 

   3.2.6  ประเมินผลการสอนปรับปรุงพัฒนา โดยการนําขอเดน ขอดอยที่ไดจาก 

ขอ 5 มาเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการและปรับปรุงใหดีข้ึน  

      การจัดกิจกรรมในหองเรียน ครูสามารถจัดลําดับกิจกรรมไดตามความตองการโดยยึด

หลัก  3 ข้ันตอนของการเรียนการสอน คือ ข้ันนําความสนใจ ขั้นจัดกิจกรรม และขั้นประเมินผล โดยให

ผูเรียนเปนผูคิด ปฏิบัติ และสรุปความรูใหมากที่สุด  ขอควรคํานึง ในการบูรณาการจุดประสงคและ

เนื้อหา ควรมีความสอดคลองกับหลักสูตร ที่กําหนดไว ครูควรวิเคราะหจุดประสงคกลุมประสบการณ

ตางๆ แลวนํามาจัดไวเปนแผนการสอนแบบบูรณนาการอยางมีเปาหมาย และมีกิจกรรมชัดเจน มิใช

กระทําเพียงสอนกลุมประสบการณตางๆ  ไปตามปกติแลวกลาวถึงชื่อเร่ืองในกลุมประสบการณอ่ืนๆ 

ไวเทานั้น ซึ่งถือวาเปนการบูรณาการที่ไมสมบูรณ   

      อรทัย มูลคํา (2543: 10)  กลาววาการสอนแบบบูรณาการ  หมายถึงการนําศาสตรสาขา 

วิชาตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 

      วิเศษณ ชินวงศ (2544: 28)  กลาววาการสอนแบบบูรณาการ  หมายถึง การจัดกระบวน 

การเรียนรู ใหผูเรียนโดยมีการเชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอน การสรางคุณธรรมให

สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ใหนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม 

      สนอง อินละคร (2544: 288)  กลาววาการสอนแบบบูรณาการ คือการนําเอาความรู

สาขาวิชาตางๆ ที่สัมพันธกันมาผสมผสานหรือการผสมผสานกระบวนการเรียนรูกระบวนการสอน   

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด 

      ทิศนา แขมมณี (2545: 145)  กลาววาการสอนแบบบูรณาการ  หมายถึง การนําเนื้อหา

สาระที่มีความเกี่ยวของกันมาสัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนเกิดความรู       

ความเขาใจในลักษณะองครวม การนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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       จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา การบูรณาการ หมายถึง การสอนที่นําเนื้อหาสาระ

ในวิชาเดียวกันหรือตางเนื้อหาสาระ แตมีความสัมพันธกันมาผสมผสานเขาดวยกันดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนลักษณะองครวม ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได  

 
             3.3  ขอดีของการสอนแบบบูรณาการ   
     3.3.1  ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดดีกวา 

    3.3.2  ผูเรียนสามารถคนหาความรูไดเร็วกวา 

     3.3.3  ผูเรียนมีความรูที่ลึกซึ้งกวางขวางกวา เพราะเรยีนจากประสบการณทีห่ลากหลาย  

     3.3.4  ผูเรียนไดรับการหลอหลอมเจตคตทิี่ดี 

    3.3.5  ชวยเพิม่คุณคาเวลาในการเรียนการสอน 

 
           3.4  หลักการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ   
  3.4.1  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  3.4.2  ผูเรียนทํางานเปนทีม 

  3.4.3  ผูเรียนเรียนจากประสบการณตรง 

3.4.4  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการกลาคิดกลาทาํกลาแสดงออก 

3.4.5  เนนปลกูฝงจิตสํานึก คานิยม  และจริยธรรมที่ดีงาม 

 
 3.5  การเรียนการการสอนแบบบูรณาการ   
           3.5.1  เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 

               3.5.2  ผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

               3.5.3  เรียนรูโดยลงมือปฏิบัติจริง 

               3.5.4  เปนเรื่องเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

                  3.5.5  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  

                  3.5.6  พัฒนาครบทุกดาน   
 
 3.6  รูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการ 
    สนอง อินละคร (2544: 289-291)  ไดเสนอรูปแบบ การบูรณาการ มี 4 รูปแบบดังนี้ 

    3.6.1  การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก  (Infusion )  โดยครูคนเดียววางแผน   และ

กําหนด หัวเรื่อง ปญหาแนวคิด แลวสอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่นๆ เขาไปในวิชาของตน เปนการสอนและ
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ประเมินโดยครูคนเดียว มีแผนการสอนเดียว  สอนโดยครูคนเดียว นักเรียนไดเรียนรูจากครูคนเดียว มี

กิจกรรมการเรียนรูหลายวิชา 

  3.6.2  การสอนบูรณาการแบบขนาน  (Parallel  Instruction)  เปนการบูรณาการโดยครู

หลายคนหลายวิชา วางแผนการสอนรวมกัน  กลาวคือมีการกําหนดหัวเรื่องปญหา แนวคิดรวมกัน แลว

ตางคนตางสอนรายวิชาของตนภายใตหัวเรื่อง ปญหาและแนวคิดเดียวกัน งานที่มอบหมายใหนักเรียน

ทําแตกตางกันไปในแตละรายวิชา ครูแตละคนแยกกันเขียนแผนการสอน และการประเมินผล นักเรียน

ไดเรียนรูจากครูแตละคนในหัวเรื่องของงานเปนเรื่องเดียวกัน ทําใหมองเห็นภาพความสัมพันธเชื่อมโยง

กันและกัน และนําความรูในวิชาตางๆ ไปแกปญหาได 

  3.6.3  การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (MultidiscipIinary Instruction) เปนการ 

บูรณาการโดยครูหลายคน หลายวิชา และกําหนดหัวเรื่อง ปญหาแนวคิดรวมกันกําหนดชิ้นงาน 

โครงการ โดยเชื่อมโยงวิชาตางๆ รวมกัน  แลวตางคนตางแยกสอน ภายใตหัวเรื่อง ปญหา แนวคิด

เดียวกัน โดยกําหนดวาจะแบงงานหรือโครงการออกมาเปนงาน หรือโครงการยอยๆ ใหนักเรียนทํา    

แตละวิชา ครูสอนและประเมินผลงานแตละชิ้นในสวนที่ตนสอน ผูเรียนไดเรียนรูจากครูหลายคน       

ในหัวเรื่องปญหาและแนวคิดเดียวกัน ทําใหสามารถเชื่อมโยงความรูจากวิชาตางๆ มาสรางสรรค    

งานได ครูแตละรายวิชาแยกไปเขียนแผนการสอนตามที่ รับมอบหมาย ดําเนินการสอน  และ

ประเมินผลเอง สุดทายนําผลงานจัดนิทรรศการภายใตหัวเรื่อง ปญหาและแนวคิดเดียวกัน 

       3.6.4  การสอนบูรณาการแบบขามวิชาหรือสอนเปนคณ 

(Transdisciplinary Instruction ) เปนการบูรณาการโดยครูหลายคน หลายรายวิชา วางแผน  กําหนด

หัวเรื่อง ปญหาและแนวคิดเปนคณะ รวมกันกาํหนดชิน้งาน โครงงาน ใหนักเรียนทํางานรวมกนั รวมกัน

เขียนแผนการสอนแผนเดียว ดําเนนิการสอนรวมกนั โดยมอบหมายงาน  หรือโครงงานใหนักเรียนทาํ

รวมกันเปนงาน โครงการเดยีวกนั หรือจัดกิจกรรมใหปฏิบัติงาน  ในกลุมเดียวกนั  ครูทุกวชิาประเมนิ

โครงการชิน้เดยีวกนั นักเรียนไดเรียนรูจากคณะครูดวยกัน และเชื่อมโยงวิชาตางๆ เขาดวยกนั 
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            3.7  แนวการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 21-23)  ไดกลาวถึงแนวการจัดการเรียนรูบูรณาการ ใน 

ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ความวา  การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูที่มีหลักการทฤษฎี

ที่ยาก ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมากขึ้น  มุงใหผูเรียนเกิด

ความคิด ความเขาใจและรูจักตนเองในดานความสามารถ  ความถนัด เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  

สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม 

   พิมพันธ เดชะคุปต (2548: 135-136)  กลาววาคนไทยในยุคใหมตองมีลักษณะและ      

มีความสามารถที่จะทําใหสังคมไทยอยูไดทัดเทียมนานาอารยประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืนได   

ตองมีความรูเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้  รูภาษาอยางนอย 5 ภาษาไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา

อาเซียน ภาษาคณิตศาสตร และภาษาคอมพิวเตอร รูกฎธรรมชาติ รูวิธีคิด รูเร่ืองการวิจัย และพัฒนา

เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพดี มีคานิยมมี่ดีงาม เปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม          

แหงการเรียนรู เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการเรียนรู จากการเนนครูเปนศูนยกลาง มาเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

    วลัย พานิช (2548: 159-160)  กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญและมีการบูรณาการมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่วา  การศึกษาจะมีความหมาย เมื่อการศึกษามี

ลักษณะดังตอไปนี้คือ มีการบูรณาการ (Integrated) เชื่อมโยงสัมพันธระหวางเนื้อหาของแตละ

สาขาวิชา มีลักษณะเปนองครวม (Holistic) เนนกฎ ทฤษฎี ประเด็นและขอคําถามที่มีความสําคัญ 

และมีประเด็นรวมกัน เนนการสืบสวน (Inquiry-Oriented) ใหผูเรียนสืบคนหาคําตอบดวยวิธีการวิจัย

ใชส่ือการสอนที่หลากหลายและเนนการพัฒนากระบวนการคิด เนนการสรางสรรคองคความรู 

(Constructivist) ใหผูเรียนหาความหมายจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับหรือจากการไดศึกษาและตอง

พัฒนาใหเกิดความรูดวยตนเอง (Martinello; & Cook. 1994: 119) ดังนั้นการบูรณาการจึงเปน

แนวทางหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาสาระความรูและกระบวนการเรียนการสอน ดวยเหตุผลที่วาปญหาที่

ตองแกไขและประสบการณตางๆ ลวนแตมีการเกี่ยวของเชื่อมโยงกันหลายๆ สาขา ตองเรียนรูและใช

ทักษะมากมายเพื่อแกปญหา นอกจากนั้นยังมีเหตุผลอ่ืนๆ อีกที่ทําใหเกิดการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหเกิดพัฒนาการที่ดีข้ึนในทักษะตางๆ เชน การแกปญหา การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การเรียนรูรวมกัน การสะทอนใหเห็นสถานการณ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆ 

สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงได 

    กลาวโดยสรุป การเรียนรูของมนุษยในรูปแบบการบูรณาการนั้น สอดคลองและ

เหมาะสมกับการทํางานของระบบสมองที่สัมพันธกัน ระหวางสมอกซีกซายและสมองซีกขวา เพราะ

สมองนั้นสรางมาใหทํางานเพื่อคนหารูปแบบ หรือการเชื่อมโยงระหวางขอมูลและแนวคิดตางๆ การ
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เชื่อมโยงขอมูลขาวสารหรือแนวคิดตางๆ เกิดขึ้นในสมองทั้งสองซีก เปนกลไกที่เก็บสะสมเอกสาร

ความรู ที่ผูเรียนสามารถสรางความเขาใจไดอยางลึกซึ้ง สามารถนํามาถายทอดในบริบท หรือ

สถานการณอ่ืนๆ ได การบูรณาการเปนหลักสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนไดเขาใจความเปนอยูของมนุษย 

และโลกที่เขาอาศัยอยูไดเปนอยางดี 

 
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
  4.1  แนวคิดเกี่ยวกับพหุศิลปศึกษา 
    วิรุณ ต้ังเจริญ  (2545: 94-95)  กลาววาจากแนวคิดทางการศึกษาของ Benjamin 

Bloom กลาววา  การศึกษามี 3 Domains คือการสรางความรู  (Cognitive domain) การสรางทักษะ

(Psychomotor domain) และการสรางทัศนคติ  (Affective domain)  การสรางทัศนคติ  จินตนาการ 

กับศิลปะ กับดนตรี กับศิลปะการแสดง นาจะเปนสิ่งสําคัญ เพื่อสรางฐานรสนิยม สรางฐานทัศนคติ 

ความซาบซึ้งใหกับเขา  แลวคนเหลานี้ก็จะไปเปนหมอ เปนวิศวกร ไปเปนพอคา เขาก็จะรักและชื่นชม

ศิลปะ ตรงนี้เปนสิ่งสําคัญ เราไมไดสรางคนแคหมื่น หรือแสนคนที่จะไปเปนนักแสดงหรือเปนศิลปน  

แตเรากําลังสรางคน 60 กวาลานคนใหรักชอบ เกิดทัศนคติที่ดีงามตอศิลปะ ชื่นชมศิลปะ เห็นคุณคา

ทางศิลปะ  การสรางคานิยม สรางความเขาใจ สรางความซาบซึ้ง  นําเสนอประสบการณ ความรู    

และความคิดทางดานศิลปะที่กวางและหลากหลาย เปนแนวความคิดรวมสมัย ที่ทาทายใหคิด ทาทาย

ใหศึกษาคนควาศิลปะตอไปอีก โดยเสนอแนวคิดพหุศิลปศึกษา สําหรับการศึกษาในสังคมไทยที่กําลัง

เผชิญหนากับปญหาวิกฤติอยางรุนแรงและรอบดานทั้งดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  การศึกษา  

วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม ลวนเปนปญหาวิกฤติที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน มีรากฐานและที่มาของ

ปญหารวมกัน โดยเฉพาะวิกฤติปญหาทั้งหลายทั้งปวงดังกลาวเปนปญหาที่เกิดจากความออนแอของ

ประเทศไทย ผสานกับอิทธิพลและแรงกดดันจากการพัฒนาของโลกตะวันตก ที่สงผลกระทบอยาง

ลึกซึ้งในระดับโครงสราง ทําใหสังคมไทยตองยอมรับกระแสการพัฒนาที่ตกอยูภายใตการพัฒนา ที่เนน

ความสําเร็จเฉพาะผลิตภัณฑมวลรวมของชาติโดยละเลยไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาคน  

สอดคลองกับ ธวัชชานนท สิปปภากุล  (2551: 39)  กลาวถึงพหุศิลป  และพหุศิลปศึกษา  ซึ่ง เปน

รูปแบบของศิลปะตามแนวคิดของกลุมหลังสมัยใหมใหความสําคัญกับการบูรณาการ ความคิด        

ในการสรางงานศิลปะ  ดวยสื่อที่หลากหลายปราศจากกําแพงกั้น ระหวางประเภทของศิลปะตาม

ความคิดแบบเกา หรือขอจํากัดเรื่องการใชส่ือ ถึงการรับรูและจินตภาพไมจํากัดความคิด ไมจํากัด

สถานที่ และเวลาจึงนับไดวาเปนวิธีการสอนแบบบูรณาการ เปนพหุศิลปศึกษา เปนการเนนที่ผูเรียน

เปนสําคัญอยางแทจริง สอดคลองกับ อารี สุทธิพันธุ  (2548: 29)  กลาววา พหุศิลปศึกษาเปนการ

จัดลําดับทางความคิด และนําเสนอการกระทําที่เปนรูปแบบของทฤษฎีที่มีคุณคามาก สอดคลองกับ
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ระดับการรูคิดที่ยอมรับกันวา มีความรู มีความเขาใจ สามารถนําไปใช รูจักวิเคราะห สามารถ

สังเคราะหและประเมินคาตามแนวการประเมินผล การรูคิด หลัง พ.ศ. 2540 เปนตนมา เรามี

รัฐธรรมนูญใหมเรามีส่ิงที่ตองเผชิญมากดังนั้น พหุศิลปศึกษาจึงมีสาระที่ดีเปนอยางยิ่ง จําเปนอยาง

มากสําหรับสังคมปจจุบัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ตรีวิทย พิจิตรพลากาศ (2551: 47)  กลาวถึงแนวคิด

พหุศิลปศึกษาที่เนนความสําคัญของกระบวนการคิด ธรรมชาติของผูเรียน เทคนิคการสอนและการใช

สื่อที่สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก โดยมีครูเปนผูวางแผนกิจกรรม โดยชี้แนะและเชื่อมโยง

กระบวนการเรียนการสอน ใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธของสิ่งแวดลอม การดํารงชีพ และ         

งานศิลปะ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ   อํานาจ เย็นสบาย  (2548: 27)  กลาววา พหุศิลปศึกษาเปน

การบูรณาการทฤษฎีตางๆ เขามาผสมผสานกันโดยมีหลักคิดเชิงศิลปะหลังสมัยใหม   

         กลาวโดยสรุปแนวคิดพหุศิลปศึกษา เปนพหุศิลปศึกษาเชิงบูรณาการ พัฒนามาจาก

แนวคิดหลังสมัยใหม บูรณาการเชื่อมโยงในชีวิตจริง เชื่อมโยงความรูความคิดทางภูมิปญญา เปดกวาง

ทาทายแนวคิดที่ไมจํากัดรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ส่ือสรางสรรคที่แปลกใหม ในสังคมยุคหลังสมัยใหม  

 
 4.2 ปรัชญาและแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
   การพัฒนาสังคมไปสูอารยะ สังคมจําเปนตองสรางสังคมธรรมาภิบาล ใหเปนสังคม  

แหงการเรียนรู เปนสังคมแหงจริยธรรมและสันติสุข บนพื้นฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีชองวาง

ทางเศรษฐกิจนอยที่สุด  โดยมุงพัฒนาศาสตรและวิชาชีพใหมีความสําคัญเทาเทียมกันมีสภาพ      

เปนสหวิทยาการ และมีพลวัต เปนสังคมที่มีคุณคาในชุมชนที่มีความเปนชาติ  และความเปนสังคมโลก 

เชื่อมั่นในภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  

 
  4.3 วิสัยทัศนและเจตนารมณพหุศิลปศึกษา 
           การศึกษาทางดานพหุศิลปศึกษาสําหรับสังคมไทย เปนแนวคิดเพื่อรวมปฏิรูปสังคม

และการศึกษาเพื่อสรางดุลยภาพระหวางการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร  

มนุษยศาสตร  และศิลปกรรมศาสตร  โดยเชื่อมั่นวาพัฒนาการของสังคมตองมีสภาพเปนองครวม มี

ฐานการพัฒนาจากศาสตรตางๆ อยางครอบคลุมและมีพลังการสรางสรรคของสมาชิกในสังคม  เปน

กลไกสําคัญในการผลักดันใหบรรลุเปาหมายสูงสุด ซึ่งพลังสรางสรรคดังกลาว ผลลัพธหลัก มาจาก

กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคทางพหุศิลปศึกษา ซึ่งสัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม ทั้งการศึกษา

ในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 4.4 หลักการและกรอบความคิดพหุศิลปศึกษา  มีดังตอไปนี้ 
   4.4.1 พหุศิลปศึกษา (Arts Education) หมายถึงกระบวนการศึกษาการบูรณาการ

ความคิดและการสรางสรรค  โดยการเลือกสรรสื่อแสดงออกที่หลากหลาย  ส่ือแสดงออกอยางใดอยาง

หนึ่งหรือหลายอยาง  ไมวาจะเปนสื่อสี  ส่ือรางกาย  ส่ือเสียง  ส่ือภาษา  เปนการแสดงออกจากสภาพ

การรูคิด (Cognition)  และจินตนาการ (Imagination)  เพื่อสะทอนวัฒนธรรม (Culture) ภูมิปญญา 

(Wisdom) และสุนทรียะ (Aesthetic)  ของปจเจกบุคคลที่สัมพันธกับชุมชน ความเปนชาติ  และความ

เปนสากล 

   4.4.2  พหุศิลปศึกษามีพลังในการพัฒนาความคิดสรางสรรค  จินตนาการ  สุนทรียะ  

และการพัฒนาวัฒนธรรมบูรณาการ (Integrat culture)  ในสังคมอยางสําคัญยิ่ง 

   4.4.3  กระบวนการพัฒนาพหุศิลปศึกษา การบูรณาการอยูในทุกปจเจกบุคคลและทุก

วิชาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สัมพันธกับ

ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน 

    4.4.4  กระบวนการพัฒนาพหุศิลปศึกษา มุงพัฒนาประชากรทั้งประเทศ เปนดานหลัก  

และพรอมที่จะผลักดันประชากรสวนหนึ่ง ที่มีความสามารถพิเศษ และมุงที่จะประกอบวิชาชีพ 

ทางดานศิลปะ ใหบรรลุเปาหมายและมีศักยภาพสูงสุด 

  4.4.5  ภารกิจการพัฒนาพหุศิลปศึกษาเปนของทุกคนในสังคม 

 
          4.5  วัตถุประสงคแนวคิดพหุศิลปศึกษา  มีดังตอไปนี้คือ 
         4.5.1 เพื่อเสนอแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาทางดานพหุศิลปศึกษา  ใหเปนแกน

สําคัญสําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรค และจินตนาการใหกับทุกคน และทุกวิชาชีพในสังคมไทย   

โดยเชื่อมั่นวาความคิดสรางสรรคและจินตนาการนั้น  จะเปนพลังสําคัญในสังคมไทยและการพัฒนา

วิชาชีพทุกวิชาชีพในสังคมที่ตองแขงขันและกาวหนาในสังคมโลกวันนี้ 

         4.5.2 เพื่อเสนอแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาทางดานพหุศิลปศึกษา  ใหเปนแกน

สําคัญสําหรับการพัฒนาสุนทรียะของทุกคนในสังคม  เพื่อใหพลังสุนทรียะที่สัมพันธกับภูมิปญญาของ

ปจเจกบุคคล  ชุมชน  ชาติ  และความเปนสากล  เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมใหมีรสนิยมและ

สันติสุข 

         4.5.3  เพื่อเสนอแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาทางดานพหุศิลปศึกษาใหเปนแกนสําคัญ

สําหรับการพัฒนาวัฒนธรรมบูรณาการ วัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับ ความคิด

สรางสรรค  จินตนาการ  และสุนทรียะ  ผสานสัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา และชุมชนภายใต

ความหลากหลายและพลวัตในสังคม 
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 4.6 สภาพปญหาแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
         สังคมไทยพัฒนามาจากสังคมที่สืบทอดวัฒนธรรม และสืบทอดความคิดที่เขมแข็ง  

มีกรอบวัฒนธรรมและกรอบความคิดจากเบื้องบน  จากผูมีอํานาจทางการปกครองและอํานาจทาง

เศรษฐกิจเปนดานหลัก  อํานาจทางภูมิปญญาเปนดานรอง  เราขาดความเขมแข็งความเชื่อมั่นใน    

ภูมิปญญา และความดีงาม  เรามักยอมรับและใหเกียรติกับภูมิปญญา  วัตถุและวัฒนธรรม  ที่ไหลบา

เขามาอยางขาดการวิเคราะห วิจารณ ตลอดเวลาที่เราชื่นชมยกยองสรรเสริญความเปนตางชาติ

โดยเฉพาะอยางยิ่งตางชาติที่มีการแสดงปรากฏการณทางวัตถุ อยางชัดเจน  โดยขาดการวิเคราะหเหตุ

และกระบวนการกอนที่จะพัฒนามาสูวัตถุซึ่งเปนรูปธรรมนั้น  ตลอดเวลาที่ผานมา  สังคมไทยสวนใหญ

เปนสังคมที่เนนรูปแบบมากกวาสาระ  เนนทรัพยสมบัติมากกวาภูมิปญญาสมบัติ  เนนความรูแบบสูตร

สําเร็จมากกวาความรูที่ไดมาจากการสรางสรรคดวยภูมิปญญาของตนเอง เนนการไดมาอยางฉาบฉวย

มากกวาการไดมาดวยความเหนื่อยยาก  หลังจากการปฏิรูปสังคมไทยครั้งสําคัญในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การปฏิรูปทั้งทางดานการปกครอง ระบบสังคม และระบบ

การศึกษา เกือบศตวรรษที่สังคมเปลี่ยนไป กระแสโลกรุนแรงยิ่งขึ้น การชวงชิงอํานาจทางวัฒนธรรม 

ในกระแสโลก ผานกระบวนการศึกษาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอยางรุนแรงยิ่งขึ้น ใครมีอํานาจ

เหนือทางวัฒนธรรมยอมเปนผูชนะ 

                กลาวเฉพาะทางดานศิลปวัฒนธรรมที่เนนกระบวนการศึกษาทางดานศิลปะและการ

สรางสรรคศิลปะในสังคมไทยพอประมวลปญหาไดดังนี้ 

       1. เราแยกกระบวนการคิด กระบวนการสรางสรรค และกระบวนการบริหารจัดการ

ระหวางศิลปะในสาขาตางๆ ขาดความสัมพันธในบริบทศิลปะ (Art context) และพลังของศิลปะโดย

องครวมไมวาจะเปนทัศนศิลป ดนตรี ศิลปะการแสดง 

      2. เราแยกศิลปะออกจากบริบทสังคม (Social context) ทําใหกระบวนการคิด

กระบวนการสรางสรรค กระบวนการบริหารจัดการขาดคุณภาพ และประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ 

      3. เราแยกศิลปะของศิลปนออกจากศิลปศึกษา และในกระบวนการเรียนการสอน

ศิลปศึกษาในระบบโรงเรียนแยกสาขาตางๆ ออกจากกันอยางโดดเดี่ยว ไมวาจะเปนทัศนศิลป  ดนตรี 

นาฏศิลป ทําใหระบบการศึกษาทางดานศิลปะขาดการเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการ 

      4. หลักสูตรการศึกษาทางดานศิลปะ  ทั้งทัศนศิลป  ดนตรี นาฏศิลป เปนหลักสูตร 

ที่ไมไดใหความรูและชี้ใหเห็นคุณคาของศิลปะที่มีความสําคัญในการพัฒนาสมาชิกในสังคมทุกคน 

ใหเกิดดุลยภาพแหงชีวิต 

      5. ประสิทธิภาพในการสอนศิลปะทุกระดับ ขาดความลุมลึก และขาดการอุทิศตน 

เพื่อวิชาชีพอยางแทจริง 
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       6. สมาชิกในสังคมไทยสวนใหญผานระบบการศึกษาแบบสูตรสําเร็จ จํามากกวาคิด 

การศึกษาที่พัฒนาสมองดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว อีกทั้งมีทัศนคติทางวัตถุนิยม ที่หลงใหลเพียง

ดานการพัฒนาวัตถุ  ทําใหคนที่มีการศึกษา คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ นักการเมือง นักบริหารครู

อาจารย มีทัศนคติ รสนิยมและแรงสนับสนุนทางดานศิลปวัฒนธรรมเปนไปอยางออนแอ 

       7. การศึกษาศิลปะมีเพียงในระบบโรงเรียนเปนดานหลัก ขาดพลังการศึกษาศิลปะ 

ในสังคมและในครอบครัว 

       8 .  สังคมไทยขาดพลังสื่ อมวลชนและผูคนในวิชาชีพตางๆ  ที่ตระหนักใน

ศิลปวัฒนธรรม อันเปนจิตวิญญาณของสังคม ไมวาจะเปนนักหนังสือพิมพ ครู นักการเมือง พระสงฆ 

คนเขียนบทภาพยนตร คนเขียนบทละคร ขาราชการ คนพัฒนาขอมูลในระบบอินเตอรเน็ท เปนตน 

       9.  การศึกษาศิลปะและการสรางสรรคศิลปะ ขาดวิชาการ ความรูความคิด และการ

คนควาวิจัย ทําใหบุคคลและผลผลิตทางศิลปะขาดภูมิปญญา 

     10. จากการศึกษา ในการสรางสรรคขาดฐานวิชาการ ขาดการเชื่อมโยงทั้ง ภูมิปญญา

ชุมชน ภูมิปญญาสังคมไทย และภูมิปญญาสากล มักเปนผลผลิตเชิงชางฝมือและเทคนิคเปนดานหลัก 

     11. สังคมไทยขาดผูชื่นชม ผูฟง ผูสนับสนุนและผูสะสมงานศิลปะ ที่มีความรู  ความ

เขาใจและรสนิยม  เมื่อขาดความรูความเขาใจและขาดรสนิยมจึงทําใหการชื่นชม ตองการเพียงผลผลิต

ที่ฉาบฉวย ซึ่งสงผลไปถึงผูสรางสรรคที่ฉาบฉวยดวยเชนกัน 

     12.  สังคมไทยที่ผานมาไมใชสังคมแหงการเรียนรู  ตองไดรับการพัฒนาใหเปนสังคม

แหงการเรียนรู  รวมทั้งทางดานศิลปะก็เชนกัน ตองสรางเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและการเรียนรูให

เปนเสมือนลมหายใจ สําหรับทุกคน 

     13.  ขาดแหลงการศึกษาคนควาทางดานศิลปะทุกสาขา ขาดหอศิลปกรรม หอดนตรี  

หอนาฏลักษณ หอสะสมศิลปะ หอสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ  ศูนยศิลปวัฒนธรรม ในทุกชุมชน 

รัฐบาล สถาบันการศึกษา  เอกชน วัด ชุมชน  จะตองตระหนักและพัฒนาใหเกิดขึ้น 

     14.  ขาดสื่อการเรียนรูเพื่อการพัฒนาทางดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ  วีดีทัศน  ซีดีรอม อุปกรณ

การเรียนรู ขอมูลในอินเตอรเน็ท เรามีแตเทคโนโลยี (T) แตขาดขอมูล (I) ที่เปนสาระสําคัญ 

     15.  ขาดแรงผลักดันจากองคกรภาครัฐ ทั้งในทางการเมือง  และในระบบราชการ     

ขาดวิสัยทัศน  และขาดพลังในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

     16.  ขาดพลังทางดานศาสนาที่ควร มุงผสานความดีและความงามจากโลกุตรธรรม

พัฒนามาสูโลกียธรรม  ใหเปนมรรคเปนผล สังคมตองรวมพัฒนาศาสนาใหมีพลังที่เขมแข็ง  และเปนที่

พึ่งทางปญญา ความดี และความงาม 
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       17.  ชุมชนตองเขมแข็งมีภูมิปญญามีความเชื่อมั่นในพลังของชุมชน รวมทั้งการเปน

ผูนําในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหเขมแข็ง และในทางกลับกันศิลปวัฒนธรรมก็ตองยอนมาพัฒนา

ชุมชนใหเขมแข็งดวยเชนกัน 

       18.  เราขาดการเผยแพรประชาสัมพันธทางดานศิลปวัฒนธรรม ส่ือการเรียนรู ที่จะ

พัฒนารสนิยม รวมทั้งกิจกรรมสรางสรรคตางๆ การสรางความรูความเขาใจใหกับสมาชิกสังคมทั้งมวล 

ยอมเปนกาวสําคัญที่จะพัฒนาความรู ความเขาใจ ความรัก การสงเสริมและสนับสนุนจากทุกคนใน

สังคม 
 4.7  แนวคิดพหุศิลปศึกษา (Arts Education)  มีองคประกอบดังตอไปนี้ 

  4.7.1  พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน  (DBAE/Discipline Based Arts Education)  

  4.7.2  พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญหา (MIAE/Multiple Intelligences Arts Education)  

  4.7.3  พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญาไทย (TWAE/Thai Wisdom Arts Education)   

  4.7.4  พหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลังสมัยใหม(PMAE/Postmodern Arts Education)   

  4.7.5  พหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ (GCAE/Gifted Child Arts Education)   
         4.7.1  พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน  (DBAE. Discipline - Based Arts Education) 
               การศึกษาศิลปศึกษาและกระแสสากลในสหรัฐอเมริกาและยุโรปชวงกลาง

คริสตศตวรรษที่ 20 เปนกระแสการศึกษาแบบพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่สอดผสานกับ

กระบวนการเสรีภาพ  ลัทธิสมัยใหม  และศิลปะหลังสมัยใหม  ในสังคมที่มีการเรียนการสอนแบบ เด็ก

เปนศูนยกลาง  (Child-centered Movement)  เนนการแสดงออกเฉพาะตัว  ทั้งกระบวนการศึกษา

และศิลปศึกษา  อิทธิพลของการศึกษาแบบพัฒนาการนิยม  แพรเขาสูสังคมไทยโดยผูที่ไปศึกษาตอที่

สหรัฐอเมริกาและยุโรป  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา  แนวคิดและแนวปฏิบัติไดพัฒนา

สืบมาในสังคมไทยชวงป 1970 - 1980  ไดมีกระบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดในการศึกษาและ

ศิลปศึกษาเกิดขึ้นใหม ที่สหรัฐอเมริกาและยุโรป  โดยมุงเนนแบบแผน  (Discipline centered  

Movement) และพัฒนาแกนสําคัญในการสอน  4 แกน  ดังนี้ 

                            1.  ประวัติศาสตรศิลป (Art  History) 

                          2.  สุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

                         3.  ศิลปะวิจารณ  (Art  Criticism) 

                            4.  ศิลปะสรางสรรค  (Creating  Art) 
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  สกอตท  (วิรุณ ต้ังเจริญ.  2545: 54; อางอิงจาก  Scott Metheson. 1985. pp.10)     

กลาวถึงนักศิลปศึกษามากมายที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความคิดดังกลาว

ไมวาจะเปน Harry  Broudy  Edmund Burke  Feldman  Monroe  C. Beardsley Barkan  Laura  

Chapman Elliot  Eisner  Ernest  L.  Boyer  เปนความพยายามที่มุงพัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนศิลปะในระบบโรงเรียนใหเด็กไดรับประสบการณทางดานประวัติศาสตรศิลป สุนทรียศาสตร  

ศิลปะวิจารณ  และศิลปะสรางสรรค  ไดมีนําการเสนอทฤษฎีในการเรียนการสอนตามแกนดังกลาว  

ดวยหลักเกณฑหรือแบบแผนมากมาย  ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวไดสงผลใหศิลปศึกษาพัฒนาไปสูการ

สรางความรู (Cognitive  Domain) เปนประเด็นนํา  โรงเรียนตองตระหนักในการพัฒนาสติปญญาและ

จิตวิญญาณใหเขมแข็งเขาดวยกัน เอื้ออาทรตอวัฒนธรรม พหุลักษณและอัตลักษณ เสรีภาพในชุมชน  

เกทตี้  (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2545: 138; อางอิงจาก Getty Center of  Education  in Arts. 1985. pp. 13)  

กลาวถึงเปาหมายหลักของการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของจิตใจและสติปญญาใชสติปญญา

สรางสรรคการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดมีหลายรูปแบบ  ภาษาพูดและภาษาเขียนเปนเพียงภาษา

สองภาษาในการสื่อสารและแสดงออกทางทัศนศิลป  ดนตรี นาฏศิลป  ศิลปะการแสดง  ยอมส่ือสาร

ความคิดและความรูสึกใหเห็นภาพ ไดยินเสียงและมองเห็นได สําหรับเด็กๆ แลวจําเปนตองพัฒนา

สมองและสติปญญาใหเต็มศักยภาพ ตองพัฒนาความรูสึกที่หลากหลาย ถากระบวนการเรียนการสอน

และการพัฒนาความรูและประสบการณถูกยับยั้งในบางดาน เปาหมายทางการศึกษายอมไมสมบูรณ    

ศิลปน  นักประวัตศาสตรศิลป  นักศิลปะวิจารณ  และนักสุนทรียศาสตร  สรางมุมมองที่หลากหลายใน

งานศิลปะ มุมมองเหลานี้สงผลมาสูการเรียนเรียนรูและเปนประโยชนอยางยิ่ง ดวยมุมมองเหลานั้น  

กอใหเกิดความเขาใจและซาบซึ้งอยางลึกซึ้งดวยมุมมองความแตกตางที่หลากหลายทางดานศิลปะ    

  อํานาจ เย็นสบาย  (2548: 27) กลาววาพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน เปนรากฐานเดิมของ

ศิลปศึกษาซึ่งยังคงความสําคัญ เพราะการสอนศิลปะไมไดจบเพียงแคการปฏิบัติการอยางเดียว แต

ตองพูดถึงปญญา  ทัศนคติ  เ ร่ืองความรู ความเขาใจ ในประวัติศาสตรศิลป สุนทรียศาสตร 

ศิลปะวิจารณ  และการปฏิบัติ เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดกระบวนการ ดานการสอนศิลปะ ทั้งการให

ความรูและปฏิบัติการ 

  สุชาติ ทองสิมา (2546: 51)  กลาววาแนวคิด Neo-DBAE เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1990 เปน

การพัฒนาจากทฤษฎี DBAE โดยมุงบูรณาการความรูทางศิลปะรวมกับศาสตรอ่ืนๆ เปนการ

ตอบสนองตอการพัฒนาของลัทธิหลังสมัยใหม (Post Modern) การเคลื่อนไหวปฎิรูป (Refform 

Movement) ความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม (Multi Culture) บริบทของสังคม (Contextualism)  

และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของครู 
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  มะลิฉัตร เอื้ออานันท (2545: 27-28)  กลาววา การสอนแบบเนนการพัฒนาคุณคาตอ

ศิษยครบ 4 ดาน คือประวัติศาสตรศิลป ศิลปะวิเคราะห ศิลปะปฏิบัติ และประสบการณดาน

สุนทรียศาสตร ในการเรียนการสอน ครูสามารถสอดแทรกความรู คุณคาของศิลปวัฒนธรรม  

การอภิปราย ถกปญหา ถึงแนวคิดคานิยม วิถีชีวิตภูมิปญญา คติธรรมชาวบานไดโดยไมยาก การเรียน

การสอนเพียงปฏิบัติผลงานศิลปะเทานั้น จึงไมนาจะพอเพียงแลวสําหรับวงการศิลปศึกษาของไทย 

  กลาวโดยสรุปศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE) เปนพื้นฐานทางความคิดที่เกี่ยวของกับ

ความรูความเขาใจใน 4 แกนซึ่งไดแก ประวัติศาสตรศิลป สุนทรียศาสตร ศิลปะวิจารณ ศิลปะปฏิบัติ

นํามาเชื่อมโยงเขาดวยกันโดยไมไดแยกแตละดานอยางที่ผานมา สามารถเชื่อมโยงความรูไปสูศาสตร

อ่ืนๆ ได ไมขีดเสนไวเพียงศิลปะเทานั้น  กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู 

ตามทฤษฎี พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน  ควรไดรับการพัฒนาทั้งในลักษณะบูรณาการและการแยก

อิสระ  ระหวางทัศนศิลป  ดนตรี  ศิลปะการแสดง ทั้งนี้เพื่อการสรางเอกภาพและการสรางความโดด

เดนเฉพาะดาน โดยพัฒนาใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะที่จะพัฒนาไปสูวิชาชีพ  กิจกรรมกระบวนการเรียน

การสอน และกระบวนการเรียนรูตองใหสอดคลองกับผูที่เรียนที่มีเปาหมายในการสรางคน  สรางชุมชน 

และสรางสิ่งแวดลอม 
         4.7.2 พหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา (MIAE. Multiple-Intelligences Arts 
Education)  
               วิรุณ ต้ังเจริญ  (2545: 56-61)  กลาวถึงการพัฒนาการในเรื่องขององคความรู

ดานศิลปศึกษานั้นสังคมตะวันตกมีการศึกษาคนควาวิจัยอยางเปนระบบ และมีการพัฒนาองคความรู    

มากอนสังคมไทย  ฐานที่เขมแข็งผนวกกับความเจริญในทางวิทยาการดานตางๆ ความสัมพันธระหวาง

สังคมไทยและสังคมตะวันตกไดสงผลทําใหการศึกษาศิลปศึกษาในสังคมไทยเลือกที่จะศึกษาและ

พัฒนาศิลปศึกษาไปตามแนวทางการพัฒนาตามแบบโลกตะวันตกซึ่งรวมไปถึงเรื่องของทฤษฎี

ศิลปศึกษาดวย ไมวาจะเปนความเชื่อในทฤษฎีเหมือนจริงทางศิลปศึกษา  ทฤษฎีปญญาทาง

ศิลปศึกษา  ทฤษฎีการรับรูทางศิลปศึกษา  ตลอดจนทฤษฎีความรูสึก  อาศัยทฤษฎีดังกลาวไปพัฒนา

หลักสูตร การเรียนการสอนตามความรูความเขาใจและจุดหมายที่ตางกัน อยางไรก็ตามการศึกษา

คนควาทฤษฎีใหมๆ ในวงการศึกษาและนําทฤษฎีเหลานั้นไปประยุกตใชในวงการศิลปศึกษาก็เกิดขึ้น

ตลอดเวลา ทฤษฎีใหมที่นาสนใจคือทฤษฎีวิวัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะสมองสวนที่ 3 ที่เรียกวา  

นีโอคอรเท็กซ (Neocortex)  การศึกษาเกี่ยวกับสมองซีกซายและสมองซีกขวากับการเสนอทฤษฎี    

พหุปญญา  (Theory  of  Multiple-Intelligences)  ของการดเนอร (Howard  Gardner) ซึ่งวาดวย

ความฉลาดและเชาวนปญญาของมนุษย  8  ดานไดแก 
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                                1.  ปญญาดานภาษา  (Linguistic  Intelligence) 

                                2.  ปญญาทางดานตรรกะและคณิตศาสตร  

 (Logical-Mathematic  Intelligence) 

                                3.  ปญญาดานมิติ  (Spatial Intelligence) 

                                4.  ปญญาทางดานรางกายและทางดานเคลื่อนไหว  (Bodily – Kinesthetic 

Intelligence) 

                               5.  ปญญาทางดานดนตรี  (Musical Intelligence) 

                               6.  ปญญาทางดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal  Intelligence) 

                               7.  ปญญาทางดานความเขาใจตนเอง  (Intrapersonal  Intelligence) 

                               8.  ปญญาทางดานธรรมชาติวิทยา  (Naturalist Intelligence) 

                   ทฤษฎีพหุปญญาวาดวยความฉลาดและเชาวปญญาภายในตัวของมนุษยทั้ง 8 

ดาน ซึ่งเกี่ยวของกับสมองทั้งสองซีกนั้น  ถือเปนการคนควาเชิงจิตวิทยาที่สําคัญและถือเปนกุญแจดอก

สําคัญในการไปสู  แนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา มีประเด็นสําคัญประกอบพิจารณา  ดังนี้   

             1. คนทุกคนมีปญญาทั้ง 8 ดาน เพียงแตจะมากนอยดานใดดานหนึ่ง กวีคน

สําคัญซึ่งเปนทั้งกวี  รัฐบุรุษ นักวิทยาศาสตร และนักปรัชญาดูเหมือนจะมีปญญาสูงทุกดานแตคนสวน

ใหญ จะมีสูงเพียง หนึ่ง หรือ สองดาน ดานอื่นจะมีไมสูงนัก 

             2. คนทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับที่ใชการได 

บางคนจะมีความรูสึกวา ตนมีปญญาดอยในบางดานเชน ดานดนตรี ดานคณิตศาสตร แตการดเนอร 

เชื่อวาถามีการใหกําลังใจฝกฝนอบรม ก็อาจจะเสริมสมรรถภาพของปญญาดานตางๆ ได เขา

ยกตัวอยางโปรแกรมการสอนดนตรีใหแกเด็กของซูซูกิ  ซึ่งสามารถฝกเด็กใหมีความสามารถทางดาน

ดนตรีข้ันสูงตั้งแตเล็กๆ โดยมีส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมเชน  ความรวมมือของผูปกครอง  การมี

ประสบการณทางดานดนตรีต้ังแตยังเปนเด็กออน และใหไดรับการสอนดนตรีต้ังแตเด็กๆ การจัดการ

ศึกษาเพื่อสงเสริมทางดานปญญาดานตางๆ ต้ังแตเยาววัย 

             3. ปญญาทางดานตางๆ ทํางานรวมกัน  การดเนอร ชี้แจงวาปญญาทั้ง 

 8 ดานที่กลาวมานั้นเปนการอธิบายลักษณะแตละชนิดเทานั้น แตที่จริงแลวปญญาหลายๆ ดานจะ

ทํางานรวมกัน เชนในการประกอบอาหารก็ตองอานวิธีทํา (ดานภาษา) และคิดคํานวณปริมาณของ

สวนผสม (ดานคณิตศาสตร)  เมื่อประกอบอาหารเรียบรอย ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความพอใจ  

(ดานมนุษยสัมพันธ) และทําใหตัวเองมีความสุขภาคภูมิใจ (ดานการเขาใจรูจักตนเอง) 
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             4 .  ปญญาแตละดานจะมีการแสดงความสามารถหลายทาง  เชน 

ความสามารถทางดานการอาน  แตก็ไมไดดอยปญญาทางดานภาษา เพราะบุคคลเหลานั้นอาจเปน

คนเลาเรื่อง  เลานิทานเกง  และใชภาษาพูดที่คลองแคลว  หรือบางคนที่ไมมีความสามารถทางดาน

กีฬาและการเลนในสนาม ซึ่งดูเหมือนจะดอยปญญาทางดานรางกายแตบุคคลนั้นอาจจะดีในการถัก

ทอผาหรือเลนหมากรุกไดเกง เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา แมแตในลักษณะปญญาดานหนึ่งๆ ก็มีการ

แสดงออกถึงความสามารถหลากหลาย  พหุปญญา เปนกระบวนการเรียนรูเปนสื่อที่สําคัญและจําเปน 

เปนสิ่งสําคัญและจําเปนเพราะเกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาผูเรียนหรือการพัฒนาคนจึงสําคัญกวา

การใหความสําคัญในความสําเร็จของผูเรียน ในการสรางตัวผลงาน    การแขงขัน  รางวัลและชัยชนะ 

กระบวนการเรียนรูทางพหุปญญานั้น  ใหความสําคัญตอผูเรียนทุกคนใหความสําคัญตอความสามารถ

ทางปญญาทั้ง 8 ดาน  โดยเชื่อวาปญญาทั้ง 8 ดานสามารถพัฒนาได 

       วิรุณ ต้ังเจริญ  (2543: 64)  ไดกลาวถึงความเชื่อแนวคิดพหุศิลปศึกษาวามีความ

สอดคลองกับการคนควาในเรื่องศักยภาพทางสมองของมนุษย ทั้งสมองซีกขวา และสมองซีกซาย ที่

ทํางานรวมกันสัมพันธกัน มีศักยภาพในเชิงเหตุผล ตรรกะ ตัวเลข ภาษา และสมองซีกขวา มีศักยภาพ         

ในเชิงภาพ มิติสัมพันธ จินตนาการ ความคิดฝน ความเชื่อหรือการพัฒนาสมองซีกใดซีกหนึ่งจึงเปน

ความผิดพลาดและทําลายศักยภาพ ตามธรรมชาติของมนุษย จึงเทากับเปนการสูญเสียโอกาสตลอด

ชีวิตของบุคคลหนึ่ง  

        กลาวโดยสรุปพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปญญา  ยอมรับความสามารถซึ่งเปนปจจัยที่

เหมาะสมใหกับผูเรียน  ดังนั้นกระบวนการเรียนรูและการจัดการเพื่อการเรียนรูของผูเรียนจึงมี

ความสําคัญยิ่ง การประเมินผลและการพัฒนาเปนสิ่งที่สําคัญประการสุดทายที่บงบอกถึงการพัฒนา

ของผูเรียนวาบรรลุจุดหมายที่ต้ังไวมากนอยเพียงใด  และการประเมินผลจะมีคุณคาก็ตอเมื่อมีการนํา

ผลของ การประเมินไปเปนฐานเพื่อการพัฒนาตอไป  สําหรับการประเมินผลและพัฒนาพหุศิลปศึกษา        

เชิงพหุปญญา ใหความสําคัญในวิธีการประเมินที่อาศัยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีการสังเกต

การเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอทามกลางกระบวนการของการศึกษาอยางตอเนื่อง  

การใชนวัตกรรมที่เหมาะสม  ประเมินผลผูเรียนไดรอบดานหลายมิติ  จึงเปนการประเมินผลที่เปนผลดี

ตอการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมาย 
  4.7.3  พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญาไทย  (TWAE.  Thai  Wisdom  Arts  Education) 
        วิรุณ ต้ังเจริญ  (2545: 61-65)  กลาวถึงภูมิปญญาไทย (Thai wisdom)  ภูมิปญญา

ทองถิ่น  หรือภูมิปญญาพื้นบาน  (Folk  wisdom)  ที่ไดพัฒนาสืบตอกันมาในชุมชน  เปนภูมิปญญา

เพื่อการดํารงชีวิต และเพื่อการแกปญหาในการใชชีวิตรวมกันในชุมชนทามกลางธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

ซึ่งภูมิปญญาพื้นบานนี้ไดผานการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองในแตละชวงเวลาและอีกดานหนึ่ง
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คือ  ภูมิปญญาที่คนไทยคิดคนและสรางสรรคข้ึนใหม  ซึ่งภูมิปญญาความรูที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นในอดีต

ในปจจุบันหรือในอนาคตก็ได  เมื่อเรากลาวถึงภูมิปญญา  ยอมหมายถึง ปญญา ที่ติดดิน ภูมิ แปลวา 

แผนดิน  มีคุณคาบนโลกตามความเปนจริง  ภูมิปญญาเปนนามธรรม แตภูมิปญญาก็สะทอนสู

พฤติกรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น  

       ชัยอนันต  สมุทวณิช (2543: 41)  กลาวถึงภูมิปญญาทองถิ่นวา ภูมิปญญาทองถิ่น  

เกิดขึ้นจากความพยายามของคนในแตละทองถิ่นที่จะแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งอยูใกลตัว ที่ไมอาจ

พึ่งพาใหผู อ่ืนซึ่งอยูไกลตัวไกลปญหาชวยแกไขใหได  เนื่องจากแตละชุมชนมีสภาพแวดลอม           

ทางกายภาพที่แตกตางกัน  การทํามาหากินทางเกษตรกรรมตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมาก  แตละ

ทองถิ่นจึงมีการสั่งสมวิธีการขจัดและลดปญหาในดานการทํามาหาเลี้ยงชีพ  โดยถายทอดกันมา    

เปนเวลานาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนการละเลนตางๆ            

ที่เกิดจากวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมอีกดวย พิจารณาโดยภาพรวม  ภูมิปญญาหรือภูมิปญญาไทย

สามารถแยกพิจารณาไดเปน  8 ดาน  ดังนี้ 

                              1. วิถีการดํารงชีวิต  (Livelihood) 

                              2. ขนบธรรมเนียมประเพณี  (Tradition) 

                              3. ปรัชญาความเชื่อ  (Philosophy  and  Belief) 

                              4. เร่ืองเลาพื้นบาน  (Folklore) 

                              5. ความเชื่อทางศาสนา  (Religion) 

                              6. การละเลนพื้นบาน  (Folkplay) 

                              7. ศิลปะและงานชาง  (Arts  and  Craft) 

                              8. ภูมิปญญารวมสมัย  (Contemporary  Wisdom) 

         วิบูลย ล้ีสุวรรณ (2542: 12-13)   กลาวถึงในสวนของศิลปะและงานชางไดใหทัศนะ

ไววาการกระทําใดก็ตามที่ใชฝมือและความคิดเขาไปจัดการแลว ถือวาเปนศิลปะทั้งสิ้น    

         อํานาจ เย็นสบาย (2542: 19-20)  กลาวถึงศิลปกรรมกับความเชื่อทางศาสนาวา 

สังคมไทยในอดีต ศาสนามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิต โดยวัดเปนศูนยรวมของสังคม และเปน

แหลงรวมศิลปกรรมที่สําคัญทั้งทางดาน จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ผลงานที่ปรากฏ

แสดงเรื่องราวความเชื่อ ทางศาสนาเปนสวนใหญ 

         เอกวิทย ณ ถลาง (2545: 18)  กลาวถึงภูมิปญญาใหมๆ วาภูมิปญญาที่เกิดจาก

การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เพื่อปญหาในบริบทใหม เชน การบวชปา  การสืบชะตาแมน้ํา การทําวน

เกษตร การทําไรนาสวนผสม เปนตน ไดรับการยอมรับนับถือมากขึ้นวาเปนภูมิปญญาที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ 
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ในสวนของภูมิปญญารวมสมัย เปนเรื่องของวิถีชีวิตคนไทย ของผูคนในทองถิ่น สะทอนผานการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน โดยแสดงถึงภูมิปญญาทางศิลปะแบบจารีตประเพณีนิยม ที่ไดรับการถายทอดมาจาก

บรรพบุรุษผสมผสานกับแนวคิดปจจุบัน จึงเรียกวา ภูมิปญญรวมสมัย 

     การศึกษาดานแนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญา สามารถเชื่อมโยงกับภูมิปญญา

ไทย ทั้งที่สืบทอดมาจากอดีต ภูมิปญญาพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญารวมสมัย พัฒนา

เปนกระบวนการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  โดยแยกกิจกรรมการเรียนรูไดดังนี้ 

   1. การแสวงหาความรูภูมิปญญาไทยจากบุคคลในรูปแบบการพูดคุย สอบถาม 

สัมภาษณ  จากปราชญพื้นบาน  พระสงฆ  ผูสอนศาสนา  ผูเฒา  ศิลปน  ชางพื้นบาน  ผูประกอบ

อาชีพแตละอาชีพซึ่งมีภูมิปญญามากมายทางดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่เปนความคิด

ขนบธรรมเนียมประเพณี   

   2. การแสวงหาความรูภูมิปญญาไทยจากเอกสาร บันทึกตางๆ  เชนจากสมุดขอย  

หนังสือจดหมายเหตุ  งานวิจัย  ทั้งทางดานปรัชญาความคิด  การดํารงชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  

   3. การแสวงหาความรูความเขาใจจากประสบการณตรง  การเดินทางไปสู

แหลงขอมูล  การใชชีวิตในแหลงขอมูล  หรือแหลงประสบการณโดยตรง  เรียนรู  สังเกต  และซึมซับ

ประสบการณรอบตัวดวยตนเอง  ซึ่งสามารถสัมผัสและเรียนรูภูมิปญญาไดทุกดาน 

   4. การพัฒนาภูมิปญญาไทย  เมื่อเรามีชีวิตอยูกับภูมิปญญาของเรา  ไดศึกษา

คนควาหรือไดมีประสบการณตรง  เราสามารถอนุรักษ  สืบสาน  และพัฒนาภูมิปญญาทั้งหลายให

เหมาะสมสอดคลองกับปจจุบัน  เหมาะสมสอดคลองกับชุมชนธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมรวมทั้ง             

การสรางสรรคข้ึนใหม 

   5. การสรางสรรคกิจกรรมศิลปะและงานชางทั้งศิลปะการแสดง  ดนตรี  และ

ทัศนศิลป  งานชางที่มีความหลากหลายในแตละภูมิภาคและชุมชนไมวาจะเปนเครื่องปนดินเผา  

เครื่องจักสาน  การทอผา  งานแกะไม  การทําเครื่องถม  เปนตน   

    สรุปไดวาการสรางสรรคกิจกรรมศิลปะจากภูมิปญญาไทย  จําเปนตองเรียนรู        

ทําความเขาใจ  แสวงหาประสบการณตรง  สรางองคความรูเพื่อพัฒนามาสูการสรางสรรค กิจกรรม 

พหุศิลปศึกษาเชิงภูมิปญญาไทย  สามารถสรางสรรคไดทั้งในเชิงพหุศิลปศึกษาที่บูรณาการสื่อการ

แสดงออก (Expressive  media)  ทัศนศิลป  ศิลปะ  การแสดงดนตรีเขาดวยกันหรือบูรณาการสื่อที่

หลากหลาย  (Mixed  media)  ในศิลปะแตละสาขา  เชนทัศนศิลป  ส่ือผสม  การแสดงผสมผสาน  

และดนตรีผสมผสาน ระหวางอดีตกับปจจุบัน  ไทยกับสากลหรือบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ สามารถ

แยกการแสดงออก แยกสื่อ  แยกลักษณะการสรางสรรคไดเชนกัน 
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        4.7.4 พหุศิลปศึกษาเชิงศลิปะหลงัสมัยใหม (PMAE. Postmodern Arts  
Education) 
                   วิรุณ ต้ังเจริญ  และคณะ  (2543: 65-70)  กลาวถึงการเรียนการสอนศิลปะใน

ประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนศิลปะมาตามลําดับ ที่ผานมาการเรียนการ

สอนศิลปะยังคงดําเนินการเรียนการสอน  แยกศิลปะตามลักษณะของสื่อการแสดงออกเปน  ทัศนศิลป  

นาฏศิลป  ดนตรี  และอ่ืนๆ  อีกทั้งพัฒนาการทางความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะที่พัฒนามานั้น

ยังคงหยุดอยูที่ความคิดตามแบบของศิลปะสมัยใหม (Modern  Arts)  อันเปนกระแสความคิดความ

เชื่อทางศิลปะที่ดําเนินการ  มากวาหนึ่งศตวรรษ  นับเปนชวงเวลาที่ยาวมากจนทําใหนักวิชาการที่

เกี่ยวของกับศิลปะตองกับมาพิจารณาทบทวนวา  ความคิดความเชื่อดังกลาวตกยุคตกสมัยไปแลวหรือ

ยัง  จําเปนที่ผูเกี่ยวของตองกระตุนเตือนใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตอการเรียนการสอนศิลปะรับรูถึง

ความจริง กระบวนการเรียนการสอนศิลปะในประเทศกําลังสอน และสรางผูเสพ สรางแนวคิดศิลปะ

แบบอดีต  ไมทันตอกระแสความคิดของโลกปจจุบันได ดังนั้นการที่เราจะหวังใหงานศิลปะของไทยเปน

ที่ยอมรับของชุมชนโลกคงเปนไปไดยาก ทั้งนี้เพราะปรากฏการณทางความคิดในการสรางงานศิลปะ

ไดปรับเปลี่ยนจากกระแสความคิดแบบสมัยใหม  ซึ่งมองศิลปะดวยกรอบสายตาแบบวิทยาศาสตร  มา

สูกระแสความคิดและความเชื่อแบบหลังสมัยใหม  (Postmodernism)  ซึ่งพัฒนาขึ้นมาตั้งแตราวป 

1930 และปรากฏชัดเจน มีอิทธิพลกระจายไปสูศาสตรแขนงตางๆ ในชวงตั้งแตป 1960 และไดชื่อวา 

เปนชวงเวลาของความคิดแบบหลังสมัยใหม  อีกทั้งยังเปนกระแสความคิดของชุมชนโลก  มากกวาจะ

เปนเพียงความคิดของชุมชนชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ   

          เคลกส  (วิรุณ ต้ังเจริญ.และคณะ 2543: 66; อางอิงจาก  Mary Klages   

1997: unpaged)  ไดกลาวถึงลัทธิหลังสมัยใหมไววา  Postmodernism  เปนคําที่มีความซับซอน  เปน

คําที่แสดงถึงกลุมของความคิด  ซึ่งเกิดขึ้นในชวงวงการวิชาการตั้งแตกลางป 1980  คําวา 

Postmodernism  เปนคําที่ยากจะใหคํานิยามหรือคําอธิบายทั้งนี้เพราะมันเปนแนวความคิดที่ปรากฏ

อยูใกลวงการคิด  ทางการศึกษาที่กวางขวางหลากหลายทั้งในวงการศิลปะ  สถาปตยกรรม  ดนตรี  

ภาพยนตร  วรรณคดี  สังคม  วิทยาการสื่อสาร  แฟชั่น และเทคโนโลยี นับเปนเรื่องที่ยากจะบอกวา

คําๆ นี้ หรือความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อใด  หรือเร่ิมตนเมื่อใดแนนอน   ฮูสเสน (Andreas  Huyssen)  เสนอ

ความเห็น  คําวา  Postmodernism  ถูกใชคร้ังแรกในชวงทศวรรษ 1960  โดยนักวิจารณวรรณกรรม  

อาทิ  Leslic  Fiedler  และ  Ihab  Hassan  ผูซึ่งแสดงทรรศนะและอธิบายถึงลักษณะงานวรรณกรรม

หลังสมัยใหมหลังจากนี้จนราวกลางทศวรรษ 1970  คําๆ นี้ก็ใชกันแพรหลายในกลุม สถาปตยกรรม  

นาฏศิลป     การละคร  จิตรกรรม  ภาพยนตร  และดนตรี  เมื่อกลับมาพิจารณาที่งานศิลปะหลัง

สมัยใหม  เจมสสัน (Frederic  Jameson)  สรุปวา  ศิลปะหลังสมัยใหมเปนงานศิลปะที่เกิดขึ้นมา
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ละลายกําแพงกั้นระหวางวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมชั้นลาง (High  and  Low Culture)  เชนงาน

ของวอรฮอล  (Andy  Warhol)  งานศิลปะหลังสมัยใหมจะสัมพันธเกี่ยวของกับระดับทางสังคมและ

เศรษฐกิจของศิลปนผูสรางงานและผูเสพงาน  ศิลปะที่มีรากฐานมาจากผูบริโภคและสรางขึ้นเพื่อพวก

เขานอกจากนี้งานศิลปะหลังสมัยใหมยังเปนงานที่ทําลายตัวกั้นระหวาง High และ Low Arts เปน

รูปแบบงานที่ใชส่ือนานาชนิด  และละลายกฎเกณฑที่เคยยึดถือกันมา รวมทั้งกฎเกณฑตามแบบของ

งานศิลปะสมัยใหม ซี่งสรุปประเด็นสําคัญของศิลปะหลังสมัยใหมไวดังนี้ 

 
 1.  พหุศิลปศึกษา  เปนรูปแบบของศิลปะ   ตามแนวคิดของลัทธิหลังสมัยใหม   เพราะศิลปะ 

 ตามแนวคิดของกลุมหลังสมัยใหม  ใหความสําคัญกับการบูรณาการ  ความคิดในการสรางงาน 

 ศิลปะ  ดวยสื่อที่หลากหลายปราศจากกําแพงกั้นระหวางประเภทของศิลปะ ตามความคิดแบบ   

 เกาหรือขอจํากัดเรื่องการใชส่ือในการแสดงออก  ซึ่งเกี่ยวของกับการรับรู  และจินตภาพรูปแบบ 

 ที่ไมอาจสรุปไดวาเปนชนิดหรือประเภทใด  ลัทธิหลังสมัยใหมมีแนวโนมใหอิสระตอการใชส่ือให   

 เสรีภาพตอจินตนาการ  การใชเทคนิคที่หลากหลาย  ตลอดจนใหเสรีภาพ  ในการเลือกแรงดลใจ 

 จากแหลงที่หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก Popular  Culture 

 2.  ผลงานศิลปะ  ในความคิดของลัทธิหลังสมัยใหม  ปราศจากความหมายในตัวมันเอง 

 ตามความสัมพันธเชิงความหมาย ระหวางศิลปนและผลงานศิลปะ ในความคิดแบบสมัยใหม   

 เปนส่ิงที่เปนไปไมไดในความคิดของพวกหลังสมัยใหม  ความหมายในผลงานศิลปะ  ที่เกิดจาก 

 การรับรูของผูเสพงานศิลปะ  เปนผูใหความหมายของงานนั้น นักคิดและนักวิจารณ หลังสมัยใหม   

 ไมเชื่อวา  ศิลปะจะสามารถสื่อสารความคิดตอผูเสพ  ไดโดยปราศจากความรูในเรื่องเวลา  และ 

 สถานที่ซึ่งผลงานศิลปะช้ินนั้นถูกสรางสรรคขึ้นพวกเขาเชื่อวาผลงานศิลปะมีลักษณะบางประการ 

 และมีความหมายที่ขึ้นอยูกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งผลงานศิลปะ จะถูกตีความที่มี 

 ความแตกตางกันไป  ในชวงเวลาและสถานที่ซึ่งตางกัน  ความแตกตางทางวัฒนธรรม  และสังคม 

 ลวนสงผลตอผลงานผูเสพและงานศิลปะ จากเหตุผลและความเชื่อ  ของกลุมลัทธิหลังสมัยใหม 

 ผลงานศิลปะมิไดมีคุณคาอยูในตัวของมันเอง  แตคุณคาของผลงานศิลปะ  ขึ้นอยูกับปฏิกิริยา 

 ของผูเสพที่มีตอผลงานนั้นๆ 

 3.  ศิลปะในความคิดของลัทธิหลังสมัยใหมมีสวนเกี่ยวของกับสังคมเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม  

 และส่ิงแวดลอม  ดวยเหตุนี้บริบททางสังคม   และวัฒนธรรมจึงเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการ 

 สรางสรรคและเรียนรูศิลปะ  ศิลปะทั้งหลายมิอาจจะอยูโดดๆ  ตามลําพังได   นอกจากนี้ผูสราง 

 งานศิลปะหลังสมัยใหมมักจะมีประเด็นสงสัย  และวิพากษวิจารณยุคสมัยของตน   อีกทั้งมักจะ 

 สรางผลงานที่เปน  Activist  Arts  ซึ่งตอสูเรียกรองเพื่อเพื่อสังคมและการเมือง   

 4.  กลุมศิลปะหลังสมัยใหม  จะเปนปฏิปกษตอระบบความคิด  ตามแบบศิลปะสมัยใหม   

 และจะเปนกลุมที่วิพากษวิจารณศิลปะสมัยใหมพวกศิลปะสมัยใหมเห็นวา  ศิลปะแบบสมัยใหม 

 สมัยใหมใหความสําคัญ  กับจิตสํานึกสวนตนโดยไมสนใจอดีต   และพยายามเนน ความคิดริเริ่ม 

 เฉพาะตนในการสรางงานศิลปะ  ขณะที่ลัทธิหลังสมัยใหมทั่วไป  จะหยิบเอาสาระ จากอดีตและ 
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 นําเอาสาระเกานั้นมาใสในบริบทใหม   นอกจากนี้นักทฤษฎีและ  นักวิจารณหลังสมัยใหมจะให 

 การยอมรับกิจกรรมสรางสรรคศิลปะ  และรูปแบบงานศิลปะที่หลากหลาย  ไมจํากัดขอบเขต 

 เสนแบงกั้นใดๆ  ซึ่งตรงกันขามกับนักวิจารณ  และนักคิดกลุมสมัยใหมที่   จะปฏิเสธผลงานของ 

 ศิลปนที่มิไดเปนไปตามทฤษฎี  ความเชื่อของลัทธิสมัยใหม   สมโภชน ศรีวรรณ  (2545: 21)   

 กลาววากลุมหลังสมัยใหม  พยายามแสดงออกถึงความแตกตาง     ทางความไมเชื่อม่ันกระบวน 

 การคิด และในการดํารงชีวิตของกลุมสมัยใหม 

 5.  กลุมความคิดแบบหลังสมัยใหม  ไมเชื่อในเรื่องความเปนไปไดของการสื่อสารที่เปนสากล 

 หรือภาษาสากล (Universal  Communication)  ซึ่งตรงขามกับลัทธิสมัยใหมที่เชื่อและแสวงหาสิ่ง 

 ที่เปนสากล  ตลอดจนสามารถที่จะเปน  Universal  Communication   ทวากลุมหลังสมัยใหมเชื่อ 

 ในเรื่องลักษณะเฉพาะตนที่แตกตาง   พวกเขาจะใหความสําคัญกับเรื่อง เชื้อชาติ ชนชั้น  เพศ 

 พฤติกรรมทางเพศ  ธรรมชาติ  พื้นถิ่น  ดินแดนตางๆ ซึ่งแตกตางกัน  กลุมลังสมัยใหมเห็นวาระบบ 

 สากล (Global)  จําเปนตองคํานึงถึง   ลักษณะเฉพาะของชุมชน  ดวยเหตุนี้ยอมสงผลตอการ 

สรางสรรคและศึกษาผลงานศิลปะ โดยมีขอเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลังสมัยใหม  ตามลําดับดังตอไปนี้ 

   5.1  การเรียนการสอนตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูมีหนาที่จัดการวางแผน 

 กิจกรรมตางๆ ใหแกผูเรียน 

   5.2  กิจกรรมการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีประสบการณในการเลือกใชส่ือหลากหลาย 

 ชนิดเพื่อการแสดงออกจากศิลปะที่อิสระปราศจากกรอบจํากัดแบบเกา 

   5.3  กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการคิด 

 (Thinking Process ) อยางเต็มศักยภาพ   ซึ่งจะนําไปสูความสมดุลระหวางการคิดหาเหตุผลและ 

 จินตนาการที่จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางมีคุณคา 

   5.4  กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพในการรับรู การเสพสุนทรียะของผูเรียน 

 ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูเขาใจในสุนทรียะอยางทันสมัย 

   5.5  กิจกรรมการเรียนการสอน  เนนใหผูเรียนมีประสบการณที่จะเขาใจความรูความคิด 

นานาชาติ (Globalize ) ขณะเดียวกันก็กระตุนใหผูเรียนรูจักตนเองชุมชน    สังคมที่ผูเรียนดํารงอยู 

   5.6  กิจกรรมที่มุงใหผูเรียนศิลปะระลึกและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม  ที่มีผล 

 ตอการดํารงชีวิต  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธ   ระหวางสิ่งแวดลอมชีวิตและงานศิลปะ 

 ไดดีมากขึ้น  กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูถึงการอยูรวมกัน    เปนการแลกเปลี่ยน 

 ความคิด การเขาใจถึงความหลากหลาย และความแตกตาง   ซึ่งเปนปรากฏการณจริงในสังคม 

 การประเมินผล  การเรียนการสอน   ลัทธิหลังสมัยใหม  เชื่อวา   กระบวนการทํางานเปนส่ิง 

 สําคัญและมีคามากกวาชิ้นงานที่สําเร็จ  ดวยเหตุนี้ผูสอน  จําเปนตองใหความสําคัญกับกระบวน  

 การคิด การทํางานของผูเรียนเปนหลัก   อีกทั้งเกณฑการประเมิน  ควรจะเปนเกณฑที่เปดกวาง  

 มิใชเกณฑการวัดผลแบบวิทยาศาสตร   ตามแนวคิดของลัทธิสมัยใหม  หากผูสอนตองเชื่อในเรื่อง 

 ความหลากหลาย และความแตกตางเปนหัวใจสําคัญ 
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   สรุปไดวาจากแนวคิด พหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลังสมัยใหม  สงเสริมใหผูเรียนได

เรียนรูและบูรณาการความคิดในการสรางสรรคศิลปะอยางอิสระ ไมยึดติดอยูกับรูปแบบใดๆ  สามารถ

สรางสรรคผลงานศิลปะดวยเทคนิคที่หลากหลาย อยางมีเสรีภาพในการจินตนาการ จากบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม การอยูรวมกัน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่

เนนกระบวนการคิด ตามความตองการของผูเรียนในรูปแบบตางๆ 
 4.7.5  พหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ  (GCAE. Gifted Child Arts Education) 
      วิรุณ ต้ังเจริญ  (2545: 72-79)  กลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมให

ผูเรียนมีความสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ นับวาเปนหัวใจสําคัญ  ความสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษาจะเปนไปไดก็ตอเมื่อระบบการศึกษา  ตระหนักถึงความแตกตางและสามารถตอบสนองเด็ก

แตละคนไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะในกรณีผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่เหนือกวาเด็กในวัย

เดียวกัน    กลุมผูเรียนเหลานี้มีสิทธิ์ที่จะไดรับการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสม  

      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไวในมาตรา 10 วรรค 4 วา 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง

ความสามารถของบุคคลนั้น  เด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่ง

ความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การใช

ภาษา  การเปนผูนํา การสรางงานทางทัศนศิลปและศิลปะการแสดง ความสามารถทางดานดนตรี 

ความสามารถทางกีฬา  และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา  อยาง

เปนที่ประจักษ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุในระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมหรือประสบการณ   

การทําความเขาใจกับผูมีความสามารถพิเศษ ( Gifted. Talented. Genius) มีความสลับซับซอน และ

มีปจจัยมากมาย  ที่จะตองศึกษาคนควา เพื่อคนหาองคความรู คนหาปจจัยและองคประกอบที่

กอใหเกิดความสามารถพิเศษ คนหาตัวบงชี้ บุคลิกลักษณะของผูที่มีความสามารถพิเศษ คนหา

เครื่องมือที่จะตรวจวัดและตรวจสอบ คนหาปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษใหเต็ม

ศักยภาพ คนหาปจจัย สภาพแวดลอม และการเลี้ยงดู  คนหาแบบแผนของหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอน  ที่เอื้อตอความสามารถพิเศษ รวมถึงกระบวนการสงตอทั้งในระบบโรงเรียนและระบบ

สังคม การแสวงหาและพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษไดอยางครอบคลุมทั้งดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ภาษา กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป นาฏศิลป  ส่ังคมไทยยอมมี

ความหมายมากขึ้นอยางแนนอน แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศิลปะ  ทฤษฎีทางดานจิตวิทยาศิลปะ 

ทฤษฎีหลักที่มักจะอางถึงคือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห ( Psychoanalysis  Theory ) ทฤษฎีเกสตอลท  

( Gestalt Theory ) ทฤษฎีพฤติกรรม ( Behaviorism Theory ) และทฤษฎีขอมูล  ( Information 

Theory ) หากมีคําถามวาทําไมศิลปนสองคนจึงตางกัน ฟรอยด  ( Sigmund Freud ) อธิบายถึงแรงขับ
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จากสัญชาตญาณและความคับของใจที่แตกตางกัน นักจิตวิทยาวิเคราะหคนอื่น อาจจะอธิบายถึง

ปริมาณความสัมพันธระหวางอิสรภาพของตน และพลังอัตตา  สกินเนอร  ( B.F. Skinner ) ไดอธิบาย

ถึงการขัดเกลาของสภาพแวดลอม  รวมถึงการเสริมแรงจากสังคม นักจิตวิทยาบางกลุม อาจศึกษา

คนควาหาความแตกตางในเรื่องของสติปญญาและสภาพการรูคิด นักจิตวิทยาบางกลุม อาจศึกษา

คนควาถึงเรื่องความคิดสรางสรรค ที่สามารถนําเสนอสิ่งผิดปกตินั้นได นักจิตวิทยาบางกลุมอาจคนหา

ทักษะในการแกปญหากระบวนการแกปญหา การแสวงหาคําตอบ  และการอธิบายพฤติกรรมของ

ศิลปนในแงมุมตางๆ กัน แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศึกษาขึ้นอยูกับความเชื่อที่วา  ความรูสึกสัมผัส

ความสามารถในการวินิจฉัยทางสุนทรียะของเด็ก สามารถและควรที่จะเพาะใหเกิดขึ้นในโรงเรียน 

สุนทรียศึกษาพรอมที่จะเพิ่มพูนความสามารถและประสบการณคุณภาพทางสุนทรียะใหเด็ก ทั้งวัตถุ 

ที่มนุษยผลิตขึ้นจากธรรมชาติ และเหตุการณในสภาพแวดลอม ขอบขายของสุนทรียศึกษาสามารถ

ตรวจสอบไดจากความสัมพันธ ระหวางศิลปะและมนุษยชาติทั้งศิลปะและมนุษยชาติเกี่ยวของกับ

ความหมาย  และคุณภาพของประสบการณในชีวิตทั้งคูแสดงถึงการศึกษาเชิงคุณคา มนุษยชาติ

แสดงออกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรในเชิงความคิดและแบบแผนอยางกวางขวาง ทั้งการสราง

และการเผชิญหนา สุนทรียศึกษาแสดงประสบการณ และการแสดงออกในความคิดและแบบแผน

เหลานี้ แนวคิดพื้นฐานทางดานเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีความเชื่อวาเด็กและเยาวชนที่จะ

สรางสรรคทัศนศิลปสําหรับปจจุบันและอนาคตจะตองเปนผูที่มีความสามารถพิเศษทางดานความคิด

สรางสรรคบนพื้นฐานของสติปญญาและการรูคิด มีประสาทสัมผัสที่ดี สามารถพัฒนาทักษะการ

สรางสรรค การกําหนดปญหาและการแกปญหาที่สัมพันธกับความคิดและจินตนาการใหเปนรูปธรรม

หรือรูปลักษณทางศิลปะไดอยางดีเลิศ 

  แนวคิดเกี่ยวกับสมองและการสรางสรรค  เอดวารดส ( Betty Edwards ) เชื่อวา บุคคล

ที่มีความคิดสรางสรรค  ยอมเปนคนซึ่งสามารถแสดงกระบวนการอยางใหมในการเสนอขอมูลผานการ

แสดงออก  ซึ่งตามปกติแลวขอมูลในเชิงประสาทสัมผัสหรือการรับรูอันเกิดจากการมองเห็น  และผู

สรางสรรคก็ตองการความรูในกลวิธีตางๆ สําหรับการสรางสรรคในแงปจเจกการสรางสรรคซึ่งเปน

ปรากฏการณที่อยูเหนือวัตถุดิบนั้นๆ การสรางสรรคจําเปนตองทําความเขาใจกับความแตกตาง

ระหวางกระบวนการสองดาน  คือการรวบรวมขอมูลและการแปลงขอมูลการคนพบใหมในเรื่องการ

ทํางานของสมองความกระจางชัดในเรื่องกระบวนการทั้งสองดานนั้น  ที่จําเปนตองทําความเขาใจกับ

การทํางานของสมองทั้งสองซีกเปนประการแรกกอนที่จะกาวไปสูศักยภาพในการสรางสรรคตอไป 
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  แนวคิดเกี่ยวกับพหุปญญา  ตามแนวคิดของการดเนอร (Howard Gardner) ที่เชื่อวา

ความสามารถของสมองมนุษยมีความสลับซับซอนมากและแบงความสามารถหรือปญญาออกเปน   

7 ดานคือ ปญญาทางภาษา ปญญาทางตรรกะและคณิตศาสตร  ปญญาทางมิติสัมพันธ ปญญา

ทางการเคลื่อนไหวรางกาย  ปญญาทางดนตรี  ปญญาทางมนุษยสัมพันธ ปญญาทางความเขาใจ

ตนเอง และตอมา  การดเนอร เพิ่มปญญาดานที่  8 คือ ปญญาทางธรรมชาติวิทยา  ทฤษฎีพหุปญญา

มีความเชื่อที่สําคัญคือ ทุกคนมีปญญา 8 ดาน มากนอยตางกันในแตละดานทั้งนี้สามารถพัฒนา

ปญญาแตละดานใหสูงขึ้นได โดยปญญาดานตางๆ จะทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและปญญา

แตละดานจะแสดงความสามารถออกมาหลายทาง ตามความเชื่อดังกลาว จึงสอดคลองกับการคนควา

เร่ืองศักยภาพของสมองมนุษยชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา ศักยภาพของสมองซีกซายและขวาที่ทํางาน

รวมกัน สัมพันธกัน สมองซีกซายมีศักยภาพเชิงเหตุผล ตรรกะ ตัวเลข ภาษา และสมองซีกขวาที่มี

ศักยภาพในเชิงภาพ มิติสัมพันธ จินตนาการ ความคิดฝน  ซึ่งทํางานรวมกันและประสานกันยอม

หมายถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันดวย 

  พหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ  จึงเปนการบูรณาการแนวคิดทั้งความสามารถ

พิเศษดานทัศนศิลป แนวคิดจิตวิทยาศิลปะ แนวคิดเกี่ยวกับสมองและการสรางสรรค  แนวคิดเกี่ยวกับ

สุนทรียศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับพหุปญญา และสรางสรรคศิลปะจากการเลือกสรรส่ืออยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางเพื่อการแสดงออกจากสภาพการรูคิดและจินตภาพเพื่อสะทอนสุนทรียะ ภูมิปญญา

และวัฒนธรรม การกําหนดกิจกรรมตาม  แนวคิดพหุศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษ  นับวาเปน

เร่ืองใหมสําหรับวงการศึกษาของไทยเรา อยางไรก็ตามการกําหนดกิจกรรมดังกลาวก็ยังคงผสาน

แนวคิดหลัก ซีไอเอสเอสที หรือ ซีสท (CISST) คือ สมมุติฐานสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ทางดานทัศนศิลปกับแนวคิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเพื่อชี้วัด  ผูมีความสามารถทั้ง

ศิลปะการแสดง  นาฏศิลป  ดนตรี และศิลปศึกษาดวย แนวคิดหลักซีไอเอสเอสที หรือ “CISST”มีดังนี้ 

  วิรุณ  ต้ังเจริญ  และคณะ (2544:  224-225)  กลาวถึง  แนวคิดหลักซีไอเอสเอสที หรือ 

“CISST”  ดังนี้คือ 

  C  คือ Creativity ความคิดสรางสรรค  จําเปนตองมีอยูในทุกวิชาชีพทุกคนไมวาจะเปน

นักวิทยาศาสตร  หมอ  นักดนตรี ขาราชการ ชาวนา สังคมไทยขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ระบบ

โรงเรียนไมไดชวยสรางใหคนมีความคิดสรางสรรค ศิลปะมีพลังผลักดันความคิดสรางสรรคสูง แต

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนคอนขางลมเหลว ความคิดสรางสรรคในทางศิลปะ

แสดงออกมาในดานตางๆ กัน ความคิดสรางสรรคเปนไปไดทั้งกระบวนการคิด  และปรากฏการณที่

เปนรูปธรรม ความคิดสรางสรรคในที่นี้มุงเนนปรากฏการณรูปธรรมที่นําเสนอออกมาทางรูปแบบของ

ผลงานศิลปะ   
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  I  คือ Imagination จินตนาการ คือภาพในสมองที่มีอยูกับทุกคน อาจเปนความฝน เราก็

มักจะเชื่อวาจินตนาการมีพื้นฐานบนความจริงอยูพอสมควร จินตนาการอาจเปนการคาดการณไป

ขางหนา  และคนเราก็มักจะพยายามหรือบุกบั่นไปสูจินตนาการนั้น ลีโอนารโด  ดาวินซี รางภาพ

จินตนาการถึงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร หลังจากนั้นอีกหลายรอยปพี่นองตระกูลไรทจึงทดลองการ

บินไดสําเร็จ ศิลปะกระตุนพลังจินตนาการในเด็กและเยาวชนไดอยางมากและผูที่มีความสามารถ

พิเศษทางดานทัศนศิลปก็ควรมีจินตนาการเดนชัด    

  S  คือ Systematization  การจัดระบบ เปนสิ่งจําเปนอีกดานหนึ่งก็คงมิใชเฉพาะ

ทางดานทัศนศิลป ศิลปะเปนเรื่องของการแสดงออก จินตนาการ  การสรางสรรค อยางไรก็ตาม 

เร่ืองของระบบ  หรือสุนทรียะเชิงวิทยาศาสตร  ไมวาจะเปนเรื่องของการออกแบบ การกําหนด

โครงสรางภาพ การวางแผนใชสี การตกแตง ความละเอียดประณีต  ระบบคิดที่ซับซอนซึ่งในแตละงาน

หรือแตละกิจกรรมก็มีมากนอยตางกันออกไป กิจกรรมและการตรวจวัด การจัดระบบความคิด   

และการทํางานทางศิลปะจึงมีความจําเปนดวย  

  T  คือ Transformation ทัศนศิลป ใชการมองเห็นหรือจักษุประสาทเปนดานหลัก แตการ

มองเห็นก็เกี่ยวของกับกลไกลและการแปลความของสมอง การมองเห็นภาพหรือรูปทรงอยางปกติ

ธรรมดา คงเปนเพียงเรื่องการเห็นโดยทั่วไปแตการเห็นที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคและศิลปะจะเปน

เร่ืองของความสามารถในการแปลงรูป การเสริมแตงรูป หรือสรางรูปข้ึนมาใหมการพัฒนารูปทรง ใน

ที่นี้จึงเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในการตรวจสอบเด็ก  และเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ

ทางดานทัศนศิลป  โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเด็กที่มี  ความสามารถพิเศษทางดาน

ทัศนศิลป  ตามแนวคิดซีไอเอสเอสที (CISST) พัฒนากิจกรรมใหแสดงความคิดสรางสรรค  

(Creativity) จินตนาการ (Imagination) ความรูสึกสัมผัส  (Sensibility) การจัดระบบภาพ  

(Systematization)  และการพัฒนารูปทรง (Transformation)  กิจกรรมจํานวน 12 กิจกรรม  คือ  

กิจกรรมการเขียนภาพเมืองในจินตนาการ  การวาดภาพสัมผัส  การเขียนภาพทิวทัศน  การออกแบบ

สองมิติ  การเขียนภาพจากเพลง  การเขียนภาพจากกลิ่น  การเขียนภาพจากรส การสังเคราะหรูปทรง  

การปนจากจินตนาการ  การเขียนภาพจากวัตถุสัมผัส  การประดิษฐวัสดุ  และออกแบบโครงสราง  ผล

การปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดจากการคัดสรรนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจํานวน  

44  คน  มีผลงานที่มีคุณภาพดีจากการเขียนภาพระบายสีหัวขอเร่ืองน้ําพระทัยในหลวง พิจารณา

คัดเลือกนักเรียน 12 คน  ที่มีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป  พบวานักเรียนทั้ง 12 คน  มีคะแนน

เฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียนดีเยี่ยมระหวางรอยละ 86 – 95 (11 คน ระหวางรอยละ 91 – 95)  สามารถ

สรางสรรคกิจกรรม 12 กิจกรรมมีคุณภาพดีเยี่ยม  ระหวาง 5 – 8 กิจกรรม เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

เหลานี้สามารถสรางสรรคกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยที่กิจกรรมเหลานั้นกระตุนทั้งระบบ    
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การคิดและการสรางสรรค  สอดคลองกับการสรางงานทัศนศิลปตามแนวคิดของศิลปะสมัยใหมและ

ศิลปะหลังสมัยใหมในปจจุบัน  เด็กที่มีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลปตามสมมติฐาน ซีไอเอสเอสที 

(CISST)  ซึ่งใชกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความคิดสรางสรรค (C)  จินตนาการ (I)  ความรูสึกสัมผัส (S)  

การจัดระบบภาพ (S)  และการพัฒนารูปทรง (T)  มีผลการเรียนสูงมาก  ศักยภาพในการสรางสรรค

กิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับการสรางทัศนศิลปรวมสมัย  ทั้งศิลปะสมัยใหมและศิลปะหลังสมัยใหม  

ศักยภาพในการสรางสรรคกิจกรรมระดับคุณภาพดีเยี่ยมตามแนวคิดซีไอเอสเอสที  มีความสัมพันธกับ

ศักยภาพการเรียนระดับสูงมาก  หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา  ความคิดสรางสรรค จินตนาการ  

ความรูสึกสัมผัส  การจัดระบบภาพ และการพัฒนารูปทรง จากกิจกรรมศิลปะสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์

ทางการสรางสรรคศักยภาพในการเรียนอาจเปนแรงผลักดันในการสรางสรรคหรือปฏิสัมพันธซึ่งกันและ

กัน  เมื่อพัฒนาทฤษฎี “ศิลปศึกษา” เชิงความสามารถพิเศษ หรือ CISST มาสูพหุศิลปศึกษา (Arts)   

ที่บูรณาการความรูความคิดและการสรางสรรคทัศนศิลป  ศิลปะการแสดง  และดนตรีเขาดวยกัน  

การบูรณาการที่ผสานกับการแยกยอยศิลปะเฉพาะดาน  ยอมตองพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียน

การสอน  และกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดังกลาว  วัตถุประสงคที่สัมพันธกับ

ศิลปะหลังสมัยใหม 

 

5. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 5.1  หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
    กระทรวงศึกษาธิการ  (2544: 1-3)  กลาวถึงความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดาน

ตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทย มีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ในการสรางคนไทยใหเปนคนดีมีปญญา มีความสุข มีศักยภาพ

พรอมที่จะแขงขันอยางสรางสรรคในเวทีโลก  
         รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน

ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรการปกครองสวน

ทองถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษา

เปนกระบวนเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกการ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอัน

เกิดจากการจัดสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนสังคมแหงการเรียนรู และปจจัยที่เกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
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ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม เกิดจริยธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ

การศึกษาตอ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาใน

ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมี

การศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป ดวยวิสัยทัศนที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน คนสราง

งานเพื่อชวยกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน เชื่อมั่นใน

นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เนน

คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนการบูรณาการ

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยางสรางสรรค และมีความหมายในการพัฒนาตนเอง 

        มาตรา 27 และบทเฉพาะกาล มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542  ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปและรายภาค ใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหา ในชุมชนสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงการจัดการให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนในแตละกลุมเปาหมาย การจัดการ

ศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการเรียนรู

และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด สามารถ

เรียนรูพัฒนาตนเองได   

         วิรุณ ต้ังเจริญ (2548: 47)  กลาววาวิกฤติเศรษฐกิจในสังคมไทย พุทธศักราช 2540 

มิไดแสดงใหเห็นเพียงเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจเทานั้น แตไดสะทอนใหเห็นวิกฤตทางสังคม การเมือง และ

การศึกษาอีกดวย กลาวเฉพาะทางดานการศึกษา เทาที่ผานมาการศึกษาไทยไมสามารถสราง

ศักยภาพ สรางการดํารงชีวิตที่สันติสุข สรางความภาคภูมิใจในความเปนตัวตนของคนไทยได คนไทย

สวนใหญไมรักการเรียนรูทําใหการพัฒนาประเทศ การบริหารจัดการ การทํางาน และการตัดสินใจ 

มิไดอยูบนพื้นฐานขององคความรูเปนดานหลัก การพัฒนาประเทศในทุกดานจึงมีขีดจํากัด และเต็มไป

ดวยปญหา 

         ไพทูรย สินลารัตน (2544: 1)  กลาววาการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ซึ่งจะมีผลต้ังแต 

วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เปนตนไปนั้น ถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนของการศึกษาไทยที่สําคัญอยางยิ่ง 

เพราะนอกจากสาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา

แลว ยังเปนการเปลี่ยนวิธีการในการจัดการศึกษาพรอมๆ กันไป เมื่อแนวคิดและกระบวนการของ



 
50

การศึกษาเปลี่ยนไปเชนนี้ การผลิต และการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา จะตองเปลี่ยนแปลงไป

ดวยเชนกัน 

        กลาวโดยสรุปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เกิดขึ้นมาพรอมกับ

กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก หรือที่เรียกวาโลกไรพรมแดน เกิดกระแสสังคมที่มีความ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สูยุคสังคมที่เรียกวา สังคมยุคหลังสมัยใหม (Post-Modern) การศึกษาของ

ไทยก็หนีไมพนที่จะตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปจจุบัน

ดวยเชนกัน  
  5.1.1 หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
       เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของ

ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 

        5.1.1.1  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย

ควบคูกับความเปนสากล 

        5.1.1.2  เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยาง 

เสมอภาค และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

        5.1.1.3  เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

ตลอดชีวิตโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

        5.1.1.4  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการ

เรียนรู 

        5.1.1.5  เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
  5.1.2 จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
            หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี 

มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด

จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้ 

       5.1.2.1  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

       5.1.2.2  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน  

และรักการคนควา 
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        5.1.2.3  มคีวามรูอันเปนสากล รูเทาทนัการเปลีย่นแปลงและความ

เจริญกาวหนาทางวทิยาการ มีทกัษะและศกัยภาพในการจัดการ การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี ปรับ

วิธีการคิด วิธกีารทาํงาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

        5.1.2.4  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

ทักษะการคิด การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 

       5.1.2.5  รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

       5.1.2.6  มีประสิทธิภาพในการผลติและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา 

เปนผูบริโภค 

       5.1.2.7 เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปน 

พลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

       5.1.2.8  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 

 ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

       5.1.2.9  รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
       5.1.3  โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
        เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่

กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งไดกําหนด

โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้ 

         5.1.3.1  ชวงชั้นกําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้นตามระดับพัฒนาการผูเรียนดังนี้ 

    ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3 

    ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่  4-6 

    ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1-3 

    ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่   4-6 

        5.1.3.2  สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดสาระการ

เรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะกระบวนการ การเรียนรู และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค หรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรม ของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้ 

    1.  ภาษาไทย 

    2.  คณิตศาสตร 

    3.  วิทยาศาสตร 

    4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
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    6.  ศิลปะ 

    7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

    8.  ภาษาตางประเทศ 

           สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ

จัดเปน 2 กลุม คือกลุมแรกประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาวิกฤตของชาติ กลุมที่สองประกอบดวยสุข

ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่

เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค เรื่อง

ส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูไวในสาระการ

เรียนรูกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษา

และพลศึกษา กลุมภาษาตางประเทศ กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น สวนภาษาตางประเทศ

อ่ืนๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการ

เรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปน ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่

ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียนแตละคน สถานศึกษาสามารถกําหนด

เพิ่มข้ึนไดใหสอดคลอง และสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคนได 

             จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช (2544: 15)  กลาววาในปจจุบันไดมีการสงเสริมใหนักเรียนมี

ทักษะ การคิด เฉพาะการคิดวิเคราะหและการคิดเชื่อมโยง ซึ่งจะพบมากในวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ สําหรับทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น เชน 

การคิดสังเคราะห การคิดประเมินคา การคิดริเร่ิม การคิดสรางสรรค การคิดไตรตรอง การคิดอยางมี

วิจารณญาณ และการคิดพัฒนาเพื่อการนําไปใชนั้นก็มีอยูบาง โดยมีการสอนสอดแทรกไปกับ

เนื้อหาวิชาอยางกลมกลืน มิไดเปนการสอนหรือสงเสริมแบบแยกสวน 

               อัมพร มาคนอง (2544: 51)  กลาววาครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ควรสอนโดยเนนการ

นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ตัวอยางและสถานการณที่ใชในบทเรียนควรเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น

จริงในชีวิตประจําวัน ผูสอนควรชี้ใหผูเรียนเห็นวาความรูที่ผูเรียนไดรับในหองเรียนจะมีประโยชน

อยางไรในชีวิตจริง การสอนในลักษณะนี้จะสอดคลองกับมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดเผชิญสถานการณจริง และประยุกต

ความรูมาใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได การสอนที่ผูเรียนทําโจทยหรือแกปญหาในหองเรียน

ไดแมแตการทําแบบทดสอบไดดี อาจไมถือวาประสบความสําเร็จถาผูเรียนไมสามารถนําความรูที่มีอยู

ไปแกปญหาได 
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             กลาวโดยสรุป  การสรางเสริมทักษะกระบวนการคิดเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง

มาก     ในยุคปจจุบันเพื่อจะนําไปใชในการเผชิญกับการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา อีกทั้งการ

สอนที่เนนไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะมีประโยชนอยางไรในชีวิตจริงเปนการเรียนรูจากประสบการณ

ในชีวิตจริงๆ ที่ผูเรียนประสบอยู จะเปนการเรียนรูที่มีคุณคาซึ่งไดกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู

ดังตอไปนี้ 
  5.1.4  มาตรฐานการเรียนรู 
   กระทรวงศึกษาธิการ  (2544: 7-8)  กลาวถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได

กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียน

ดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมาย

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 

   5.1.4.1  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    5.1.4.2  มาตรฐานการเรียนนรูชวงชั้น 

           เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเมื่อผูเรียนเรียนจบใน

แตละชวงชั้น คือชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการ

เรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลอง

กับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปน

สมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมข้ึนตาม

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได  

                           อลิศรา ชูชาติ (2548: 81)  กลาววาการประกาศใชพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กอใหเกิดมิติใหมทางการศึกษาหลายประการ ซึ่งเปนมิติที่ดีสําหรับการ

จัดการศึกษาของประเทศ สาระสําคัญยิ่งประการหนึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษา และเปนสิ่งที่ทา

ทายผูที่อยูในระบบการศึกษาทุกฝาย โดยเฉพาะผูบริหารและครูในโรงเรียน นั่นคือ บทบาทใหมในการ

จัดการศึกษาโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งนับเปนกาวใหมของการ

จัดการศึกษาอยางแทจริง  

                            พรทิพย ศิริสมบูรณเวช (2548: 97)  กลาววาสาระหลักสูตรทั้งที่เปน

วิชาการ  และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความ
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ดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม หลักสูตรที่ดีตองใหเหมาะสมกับผูเรียนไมใชหลักสูตรที่ใหผูเรียน 

เรียนในสิ่งที่ไมเหมาะสมสอดคลองกับตนเอง ดังที่หลักสูตรของไทยถูกวิพากษวิจารณอยูเสมอ 

                  กลาวโดยสรุปครูในยุคสมัยใหม นอกจากจะมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร

ตลอดจนการใชหลักสูตรแลว ตองสามารถพัฒนาหลักสูตรไดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ในมาตรา 27 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ

ความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อ

การศึกษาตอ และมาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัด

ตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ

ศักยภาพ สาระหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู 

ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม  
       5.1.5  การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
            กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 11-18)  กลาววาการจัดการศึกษาบางประเภทที่

มีกลุมเปาหมายเฉพาะไดแกการศึกษาทางดานศาสนา  ดนตรี นาฏศิลป กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่

สงเสริมความเปนเลิศทางดานตางๆ การศึกษาสําหรับผูบกพรองในดานตางๆ ผูมีความสามารถพิเศษ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวและองคกรตางๆ การจัดการศึกษา

เหลานี้สามารถปรับใชมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด      

 
               5.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑใน

การกําหนดคุณภาพของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปน

สําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม

ความสามารถความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได สาระและ

มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
       ศิลปะ 
       สาระที่ 1  : ทัศนศิลป 
  มาตรฐาน ศ 1.1 : สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และ

วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิด ตองานศิลปะอยางอิสระ 

ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  มาตรฐาน ศ 1.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
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       สาระที่ 2  : ดนตรี 
  มาตรฐาน ศ 2.1 : เข า ใจและแสดงออกทางดนตรีอย างสร างสรรค  วิ เคราะห 

วิพากษวิจารณคุณคา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  มาตรฐาน ศ 2.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
      สาระที่ 3  : นาฏศิลป 
  มาตรฐาน ศ 3.1 : เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค  วิ เคราะห

วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิด อยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  มาตรฐาน ศ 3.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม

มองเห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาทองถิ่น   

 
 5.3 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน จะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียน

ของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็ม

ตามศักยภาพ สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาจะตองจัดทําหลักเกณฑ  และแนว

ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ

รวมกันและเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนการวัดและ

ประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจน

การประเมินภายนอก เพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนและผูเกี่ยวของทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีจุดหมายที่สําคัญของการ

ประเมินระดับชั้นเรียนคือมุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ 

คุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด 

ดังนั้นการวัดและประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสม

กับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน สามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูกับกิจกรรม

การเรียนรู โดยประเมินความประพฤติพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและผลงานจากโครงงาน

หรือแฟมสะสมผลงานของนักเรียน ผลการประเมินในระดับชั้นเรียน ที่สําคัญคือตัวผูเรียน ผูสอนและ
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พอแม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายวิธีการและคนหาขอมูลเกณฑตางๆ ที่

สะทอนใหเห็นภาพผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา 

ความสําเร็จของตนเอง ครูผูสอนจะเขาใจความตองการของผูเรียนในแตละคนแตละกลุม สามารถให

ระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียนรวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองไดใน

ขณะที่พอแมผูปกครองจะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑ

การประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

      นวลลออ  ทินานนท (2542: 74) กลาววาในกระบวนการเรียนการสอนเมื่อต้ังจุดมุงหมาย

ทางการศึกษาเพื่อเปนสิ่งที่คาดหวังใหกับผูเรียนไดมีความรูความสามารถ ตลอดจนดานทัศนคติ

จะตองมีการตรวจสอบดูวาผูเรียนมีความรู ความสามารถ หรือไมเพียงใด บรรลุจุดประสงคที่ต้ังไว

หรือไม จึงตองมีการตรวจสอบผล ดวยการวัดผลประเมินผลนั่นเอง  

      พีระพงษ  กุลพิศาล (2546: 172 – 174)  กลาววาวิชาศิลปศึกษานับวาเปนวิชาที่ยุงยาก 

ในการวัดผลมากโดยเฉพาะการวัดผลจากผลงานศิลปะของเด็ก ซึ่งแตกอนครูศิลปะจะวัดผลจาก

ผลงานศิลปะที่ทําสําเร็จเทานั้นไมไดสนใจการพัฒนาการดานอื่นๆ ของเด็กเลย นอกจากนั้นสิ่งที่ครู

ศิลปะทํากันมากก็คือการนําผลงานเด็กมาเปรียบเทียบในลักษณะการแขงขันกันแลวใหคะแนน

ชี้ใหเห็นถึงความหางเหินระหวางครูกับเด็ก ซึ่งความจริงแลวจุดสําคัญของการวัดผลทางดานศิลปะ 

ควรอยูบนพื้นฐานความคิดที่วา เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนกวาครั้งกอนหรือไม พัฒนาการดังกลาวนั้น ไม

สามารถดูไดจากผลงานที่ทําสําเร็จเพียงอยางเดียว แตตองดูจากชวงเวลาที่เด็กกําลังทํางานดวย โดย

ตองไมนําเด็กไปเปรียบกับเด็กคนอื่น หรือแขงขันกับคนอื่น เด็กตองแขงขันกับตัวเอง ดังนั้นการวัดผล

และประเมินผลวิธีนี้ จึงจําเปนตองใชความระมัดระวังและใกลชิดกับเด็กอยางเพียงพอ เพื่อสังเกต

พฤติกรรมของเขาอยูตลอดเวลาทั้งกอนการวัดผลหรือประเมินผลเปนสําคัญ 

      กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.: 6)  กลาวถึงการประเมินผลจากสภาพจริงวา 

เปนกระบวนการสังเกต การบันทึกและรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่ผูเรียนทําเพื่อเปนพื้นฐาน

ของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอผูเรียน การประเมินผลจากสภาพจริงจึงไมเนนเฉพาะ

ทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของผูเรียน ความสามารถใน

การแกปญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางใหเปนผูคนพบและผูผลิตความรู ฝกปฏิบัติจริง รวมทั้งพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อ

สนองจุดประสงคของหลักสูตรและความตองการของสังคม 

  กลาวโดยสรุปการศึกษาไดสรางความออนแอทางสติปญญาและความพิการทาง

สติปญญาทําลายศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนสรางคนที่ขาดความรู ขาดความรอบรู คิดไมเปน 

ทําไมเปน ดวยเหตุที่การจัดการศึกษาเนนที่การถายทอดเนื้อหาในหองเรียนและเนนการทองจําเปน
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สวนใหญผูเรียนขาดประสบการณ และขาดการศึกษาขาดความเปนจริงรอบตัวทั้งใกลและไกล ไมได

ฝกความสามารถในการเลือกรับความจริงจากขอมูลขาวสารทั้งจริงและเท็จ จึงทําใหไมสามารถแยก 

ความจริงและเท็จได เพราะการเรียนการสอนไมเนนวิธีคิด จึงทําใหขาดวิจารณญาณ ดังนั้นจึงตองมี

การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล ประเมินผลใหเกิดจากสภาพความรูคิด ความเปนจริงของชีวิต การวัดผล 

และการประเมินผลที่หลากหลายที่ผูเรียนนําความรูที่ไดจากครูมาเปนขอมูล ในการสรางความรู 

ของตนเอง แลวสรางสรรคข้ึนมาเองบนพื้นฐานความเปนจริงของชีวิต 
 

6. เอกสารที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
(ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 อายุ 12-15 ป) 
   พรรณี ช. เจนจิต (2545: 137-142)  กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน       

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือชวงชั้นที่ 3 นั้นตองคํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียน จิตวิทยาในการ       

จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัยเพื่อสรางความเขาใจระหวางครูกับนักเรียนใหดําเนินการ

จัดการเรียนการใหสอนบรรลุจุดประสงคที่ต้ังไว โดยศึกษาจากพัฒนาการดังตอไปนี้ 
  6.1  ลักษณะทางรางกาย  (Physical  Characteristics) 
     6.1.1  เด็กหญิงเขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กชาย สําหรับเด็กชายบางคน  ที่เขาสูวัยรุนชา

กวาเพื่อนๆ รุนเดียวกัน มักจะมีปญหาในการปรับตัวเพราะไมสามารถรวมทํากิจกรรมไดดังเชนเพื่อนๆ 

ครูจึงควรสนับสนุนใหทํากิจกรรมอื่นเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในงานของตน เชน เปนกรรมการ

โรงเรียน  เลนดนตรี  เปนตน 

     6.1.2  เด็กสวนใหญเร่ิมเขาสูวัยหนุมสาว ลักษณะทางเพศจะปรากฏชัดในระยะนี้     

ควรเริ่มสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อใหเด็กรูจักการปฏิบัติในทางที่ถูก โดยเฉพาะเด็กผูหญิงสมควร 

อยางยิ่งที่ครูจะไดชี้แจงเกี่ยวกับเร่ืองรอบเดือนเพื่อจะไดไมตกใจกลัว 

     6.1.3  เด็กวัยรุนมีลักษณะเกงกาง  ทําอะไรดูขัดตาไปหมดทั้งนี้เพราะเหตุที่คํานึงถึง  

การเปลี่ยนแปลงของรูปรางของตนเองมากเกินไป การที่คํานึงถึงรูปรางหนาตาของตนเองมากเกินไป

พิถีพิถันในการแตงกายเปนพิเศษ  ถามากเกินไปจะทําใหเสียการเรียนครูจะตองชี้แจงใหเขาใจ 

     6.1.4  เด็กวยันี้มีปญหาเรือ่งขาดสารอาหาร  ทัง้นี้เพราะการที่พยายามรักษาทรวดทรง

ใหดูงามเพื่อใหทนัสมัยทนัแฟชั่นใหมๆ  
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  6.2  ลักษณะทางสังคม  (Social  Characteristics) 
              6.2.1  เด็กปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมยิ่งกวาการปฏิบัติตามพอแมจึงเปนวัยที่มี       

ขอขัดแยงกับผูใหญอยูเสมอ เด็กวัยนี้เปนวัยที่ตองการอิสระ  ผูใหญควรรูจักวิธีที่จะชวยเหลือ  อยาทํา

อะไรใหเด็กรูสึกวาบีบบังคับ  ครูสามารถสงเสริมอิสรภาพตามที่เด็กตองการได  โดยการใหนักเรียน

ชวยกันวางกฎเกณฑในชั้นเรียน  โดยที่จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

    6.2.2  เปนวัยที่ขาดความมั่นใจ  จึงมักจะทําอะไรคลายๆ กับกลุมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ  

เชน  การแตงกาย การแสดงพฤติกรรมตางๆ ครูมีวิธีชวยใหเด็กเปนตัวของตัวเองโดยใชวิธีกระตุนให

กําลังใจ หรือเปดโอกาสใหเด็กลองแสดงความคิดเห็น  โดยแสดงการยอมรับแมเด็กจะตอบผิด   หรือ

การใหเด็กทําแบบฝกหัดชนิดปลายเปด 

    6.2.3  เด็กวัยนี้เปนวัยที่กลุมเพื่อนมีอิทธิพลอยางยิ่ง จะไววางใจเพื่อนยิ่งกวาพอแม  ครู

อาจชวยเหลือไดโดยการทําตัวสนิทสนมใหคําปรึกษาแนะนําในทางที่จะเปนประโยชน 

    6.2.4  เด็กผูหญิงมีพัฒนาการทางสังคมเร็วกวาเด็กผูชาย  ในชวงนี้ทางโรงเรียน        

ควรจัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการวางตัวในการคบเพื่อนตางเพศ 

 
              6.3  ลักษณะทางอารมณ  (Emotional  Characteristics) 
  6.3.1  นักเรียนคอนขางจะเจาอารมณ  และมีอารมณไมแนนอนซึ่งสวนหนึ่งเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศ  และอีกสวนหนึ่งเนื่องมาจากความ

สับสนในบทบาทของตนเองวาเปนเด็กหรือผูใหญกันแน ครูควรมีความคงเสนคงวา และสม่ําเสมอ    

ในการปกครองชั้น และปฏิบัติตอเด็กดังเชนเขาเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบ แสดงอาการยอมรับและ

ใหเกียรติ 

  6.3.2  นักเรียนอาจจะชอบสงเสียงดังอึกทึก  ทั้งนี้เพื่อจะปดบังการขาดความมั่นใจของ

ตัวเอง ครูชวยเหลือไดโดยการใหทํางานแขงกับตนเอง เมื่อเด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง การสงเสียงดัง

เอะอะหรือการ  “ทําใหญ”  เพื่อปกปดความไมมั่นใจก็จะหายไป 

  6.3.3  การแสดงอารมณโกรธออกมาเปนเรื่องธรรมดาของเด็กในวัยนี้  ทั้งนี้มักจะเปน

เพราะความเครียดทางจิต ความไมสมดุลทางชีวภาพและความเหนื่อย เนื่องจากการใชกําลังมากไป  

การขาดอาหารหรือการนอนไมเพียงพอ วิธีที่ดีคือครูควรคอยๆ ลดการแสดงอารมณโกรธที่เกิดขึ้น  ดวย

การสัมผัสตัวนักเรียนเบาๆ การเปลี่ยนเรื่องพูดหรือเร่ิมกิจกรรมใหมๆ หากความโกรธนี้เปนไปอยาง

เร้ือรัง ครูควรจะติดตอขอความชวยเหลือจากแผนกแนะแนว 

  6.3.4  วัยรุนมีแนวโนมที่จะใจแคบและยึดความเห็นของตัวเองเปนหลัก  ทั้งนี้เปนเพราะ

ขาดความมั่นใจในตนเอง  เขาคิดวามีคําตอบที่สมบูรณและเขารูคําตอบนั้น 
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  6.3.5  เด็กวัยนี้เร่ิมมองดูผูปกครองและครูตามความเปนจริงมากขึ้น  เด็กวัยนี้เร่ิมรูสึกวา

ผูใหญก็มีโอกาสทําผิดได  จึงมักจะแสดงทาทีแข็งขืนตอตาน  ครูที่สอนเด็กในวัยนี้มักจะโดนแกลง

บอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาพบจุดออนของครู วัยนี้เด็กตองการเปนตัวของตัวเอง ตองการอิสรภาพ  

ถาโดนขัดขวางจากผูใหญจะทําใหเกิดความรูสึกเปนปรปกษ  วิธีชวยเหลือของครูคือ  ใหเด็กอภิปราย

และเขียนเสนอความรูสึกที่ไมพึงพอใจทั้งหลาย  ในขณะเดียวกันครูจะตองชี้แจงใหเด็กเขาใจถึงการ

ควบคุมตนเอง  เพราะการอยูรวมกันในสังคมตองคํานึงถึงเสรีภาพของผูอ่ืนดวย 

 
 6.4 ลักษณะทางสติปญญา  (Cognitive  Characteristics) 
             6.4.1  เด็กวัยนี้สามารถที่จะเขาใจ  Concept  ที่เปนนามธรรมไดดีข้ึน  ดังนั้นเขาจึง

สามารถเขาใจหลักศีลธรรมจรรยาตางๆ ไดมากขึ้นแตถึงอยางไรก็ตามยังมีบาง  Concept  ที่ยากแก

การจะเขาใจ ฉะนั้นครูจะตองมีความอดทนในการที่จะอธิบาย ไมควรแสดงอาการเบื่อหนายหรือ   

เยาะเยย แตกลับจะตองแสดงความเห็นใจและเขาใจ 

        6.4.2  ชวงของความสนใจของเด็กวัยนี้นานขึ้น  แตถึงอยางไรเด็กก็ยังอด “ฝนกลางวัน”  

ไมได  ทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาด และเพราะโอกาสที่คิดเพอฝนมีอยางจํากัด  วิธีชวยของครูก็คือ

พยายามใหการบานซึ่งทาทายจินตนาการในทุกวิถีทางที่จะทําได  ครูอาจจะใหเกมปริศนาหรือปญหา 

ที่นาทึ่งแทนแบบฝกหัดที่นาเบื่อ  หรือต้ังชื่อเร่ืองใหสนุก  เชน  “สัตวที่ขาพเจาอยากเปน  ถาขาพเจาเกิด

ใหม”  แทนเรื่อง  “สัตวเลี้ยงของฉัน”  ครูอาจจะสงเสริมความฝนใหเปนประโยชนเกี่ยวกับอนาคต  เชน 

งานที่นักเรียนชอบทํา  อยางไรจึงจะไดงานนั้น การพัฒนาการ  (Development  Tasks) เด็กในวัยนี้

ควรเรียนรูการยอมรับความสามารถและสติปญญาความเฉลียวฉลาดของตนเอง 

                  ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด   ไดพูดถึงวัยรุนกลุมนี้  จะอยูในขั้นพอใจในการ

รักเพศตรง   กันขาม (Genital Stage)  ความพึงพอใจและความสุขตางๆ เปนแรงขับมาจากวุฒิภาวะ

ทางเพศ เร่ิมสนใจเพศตรงขาม มีแรงจูงใจที่จะรักผูอ่ืน ตองการอิสระจากพอแมมากขึ้น เด็กชายจะ

เลียนแบบพอ เด็กหญิงจะเลียนแบบแม 

                   ทิพยภา เชษฐเชาวลิต (2541: ไมปรากฏเลขหนา)  กลาววาอารมณของวัยรุน

เปนอารมณที่เปลี่ยนแปลงงาย  ออนไหวงาย เจาอารมณ มีอารมณรุนแรง การควบคุมอารมณยังไมสูดี 

บางครั้ง  เก็บกด  บางคราวมั่นใจสูง  บางครั้งพลุงพลาน  ลักษณะอารมณเหลานี้เ รียกกันวา  

 พายุบุแคม  (Strom  and  stress) 

                          ศรีเรือน แกวกังวาล (2545: ไมปรากฏเลขหนา)  กลาวถึงลักษณะอารมณแบบนี้

จึงมีความคิดเห็นขัดแยงกับผูใหญไดงาย ทําใหวัยรุนคิดวาผูที่เขาใจตนเองดีที่สุดคือเพื่อนในวัย

เดียวกัน  เนื่องจากมีความคิดเห็นที่เปนไปทางเดียวกัน ยอบรับกันและกัน การเปลี่ยนแปลงทาง
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อารมณที่เกิดขึ้นนี้มีผลมาจากหลายปจจัยประกอบกัน เชน  การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกาย  การปรับพฤติกรรมการแสดงออกจากการเปนเด็กเขาสูการเรียนรูบทบาทของการเปนผูใหญ  

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ปญหาทางอารมณ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายที่มี

ผลกระทบตออารมณของเด็กวัยรุนอยางมาก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  ทําใหพอแมผูปกครองมีภารกิจอ่ืนๆ 

คอนขางมากจนลืมไปวาบุตรหลานกําลังเริ่มเขาสูวัยรุน ทําใหไมมีการเตรียมตัวมากอนลวงหนา เด็ก

บางคนมีพัฒนาการทางเพศเร็วกอนวัย หรือบางคนอาจชากวาวัย ความคิดของเด็กเองที่คิดวาตัวเองมี

ความแตกตางจากเพื่อน  มีปมดอยเรื่องรูปรางหนาตา ทําใหเด็กยอมรับตัวเองไมได สงผลใหเกิด

ปญหาทางดานอารมณ  มีภาวะเครียด  เกิดพฤติกรรมซึมเศรา และอาจกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา

ได เชนปญหาการฆาตัวตายในวัยรุน การสงเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ  ทําไดโดยที่ผูปกครองตองให

เวลา และมีความอดทนเพื่อที่จะทําความเขาใจในวัยรุน  เปนตัวอยางของผูที่มีอารมณมั่นคง แนะนํา

และสงเสริมใหเด็กเรียนรูการควบคุมอารมณ  และแนะนําวิธีระบายความเครียดที่เหมาะสม พัฒนาการ

ทางความคิดสติปญญาและพัฒนาการดานเหตุผลเร่ืองศีลธรรมจรรยา (Moral reasoning ) เด็กวัยรุนมี

การเจริญเติบโตของสมองอยางเต็มที่ พัฒนาการทางดานความคิดสติปญญาเปนไปอยางรวดเร็ว

สามารถเขาใจเรื่องที่เปนนามธรรมได มีความคิดกวางไกล แสวงหาความรูใหมๆ  มีจินตนาการมาก มี

ความเชื่อมั่นในความคิดของตนอยางมาก จากแนวคิดของเพียเจท  เด็กวัยรุนมีพัฒนาการทาง

ความคิด จากความคิดแบบรูปธรรม (Concrete) มาจากวัยเด็ก กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเปน

เหตุผล เปนรูปแบบชัดเจน (Cognitive  thought  phase หรือ Formal operation  period) ซึ่งมี

ลักษณะเดนคือสามารถคิดอยางมีเหตุผลโดยไมใชวัตถุเปนสื่อ มีการคิดแบบใชตรรกะ จากเงื่อนไขที่

กําหนด  การคิดแบบใชเหตุผล     เชิงสัดสวน  การคิดแบบแยกตัวแปรเพื่อสรุปผล  การคิดแบบใชเหตุ

ผลสรุปเปนองครวม  คาดการณอนาคตได โดยมองยอนอดีต ความคิดแบบตัวเองเปนศูนยกลางในวัยรุน 

(Adolescent egocentrism)   จะคิดวาพฤติกรรมของตนถูกเฝามองจากบุคคลอื่น ใหความใสใจอยาง

มากตอคําวิพากษวิจารณของบุคคลอื่น (The Imagination  Audience) โดยเฉพาะในเรื่องการแตง

กาย ทรงผมและรูปรางของตน วัยรุนมักคาดหวังสิ่งที่ตนแสดงออกใหบุคคลอื่นรูสึกชื่นชอบ คิดฝน มี

จินตนาการวาตนเปนคนเกง (Hero) และมีโลกสวนตัว  (The Personal Fable ) 

                        โคลเบริกซ  (ศรีเรือน แกวกังวาล. 2545: 78;อางอิงจาก Kohlberg. 1980: 80)  

กลาวถึงระดับพัฒนาการดานศีลธรรมจรรยามี 3 ระดับแตละระดับแบงเปน  2 ข้ันตอน ดังนี้ 

                  ระดับที่ 1  กอนมีศีลธรรมจรรยา (Preconventional)  

             ข้ันตอนที่ 1   เชื่อฟง  ทําสิ่งที่ดี ทําตามกฎเกณฑเพราะกลัวถูกลงโทษ 

             ข้ันตอนที่ 2   ทําสิ่งที่ดี ทําตามกฎเกณฑเพื่อหวังไดรับรางวัลและการชื่นชม 
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                  ระดับที่  2  มีศีลธรรมจรรยา  (Conventional) 

             ข้ันตอนที่ 3  เปนเด็กดี  ได รับการยอมรับจากบิดามารดา  ครู กลุมเพื่อน 

 และสังคม 

             ข้ันตอนที่ 4  ทําตามกฎเกณฑของสังคม  

                          ระดับที่  3  หลังมีศีลธรรมจรรยา  (Postconventional) 

             ข้ันตอนที่ 5  ตระหนักถึงสิทธิของบุคคล กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑตางๆ  

ในสังคม 

             ข้ันตอนที่ 6  ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมวัยรุนถูกจัดอยูในพัฒนาการระดับที่  2 

ข้ันตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 4  คือมีศีลธรรมจรรยาซึ่งพัฒนามาจากในวัยเด็ก โดยเด็กวัยรุนจะเปนเด็กดี 

“Good – boy , nice – girl” เพื่อไดรับกายอมรับจากบิดามารดา ครู กลุมเพื่อนและสังคม จะพัฒนา

ศีลธรรมเขาสูวัยผูใหญตอไป   

               เด็กวัยรุนบางคนอาจมีพัฒนาการดานศีลธรรมจรรยากาวหนาไปอีกในขั้นตอนที่ 5 ก็

ได ทั้งเด็กและผูใหญมีพัฒนาการทางศีลธรรมจรรยาในระดับที่แตกตางกัน บางคนแมเปนผูใหญก็อาจ

พัฒนาไดเพียงระดับตนเทานั้นปญหาดานความคิดสติปญญา ในวัยรุนชวงอายุประมาณ 12 – 13 ป  

เด็กอาจตองมีการเปลี่ยนยายหองเรียน หรือเปลี่ยนโรงเรียนจากระดับประถมศึกษาเปนระดับชั้น

มัธยมศึกษา พบวาในวัยรุนหญิงมีปญหาเรื่องการปรับตัวมากกวาในวัยรุนชาย เนื่องจากเด็กหญิงเขาสู

การเปนวัยรุนเร็วกวาเด็กชาย  ทําใหมีการติดกับกลุมเพื่อนเดิมมากกวา สงผลใหวัยรุนหญิงมี

ความเครียด มีความเปราะบางเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพื่อนมากกวาวัยรุนชาย ทําใหมีผลกระทบ

ตอการเรียนตามทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน วัยรุนอยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 5 คือความมี

เอกลักษณประจําตัวหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง (Identity vs. Identity Diffusion)  เปนวัยที่

พัฒนาเอกลักษณของตนเอง  มีจุดมุงหมายในชีวิตของตนเอง สังคมของเด็กคือกลุมเพื่อน  จะยึดแบบ

จากกลุมเพื่อนและบุคคลที่ตรงกับอุดมคติ  อาจจะเกิดความขัดแยงดานสัมพันธภาพกับผูใหญ  และ

เกิดความสับสนทางจิตใจ หากไมสามารถแกไขความสับสนนี้ได เด็กจะเปนคนที่มีบุคลิกภาพสับสน       

ไมมั่นคง ความสัมพันธระหวางเพื่อนวัยรุน มีความตองการในการที่จะเปนที่ยอมรับของเพื่อนและ

สังคมรอบๆ ตัว  มีการรวมกลุมเพื่อนรุนเดียวกัน  ซึ่งสวนใหญมีความคิดหรือทําอะไรคลายๆ กัน

ชวยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน เมื่ออยูในกลุม กลุมเพื่อนจะมีอิทธิพลมาก

ตอทัศนคติ  ความสนใจ และพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุน  วัยรุนมักมีความคิดวาความคิดเห็น

ของคนอื่นๆ  ไมมีความสําคัญเทากับความเห็นของกลุม และมีความตองการใหผูใหญยอมรับกลุม

เพื่อนของตนดวย ความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศเมื่อเด็กอายุประมาณ 13 –14  ป เด็กหญิงเริ่ม

สนใจเด็กชายและพยายามที่จะเรียกรองความสนใจจากเด็กชาย แตเด็กชายยังไมมีความรูสึกนี้ เมื่อ
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เด็กชายอายุประมาณ 14–16 ป จะเร่ิมสนใจเพศตรงขามและบางคนเริ่มแยกตัวไปสนิทสนมกับเพศ

ตรงขาม  วัยรุนหญิงจะพิถีพิถันเรื่องการแตงกายอยางมาก เอาใจใสเร่ืองรูปรางความสวยความงาม

ของหนาตา  เชนเดียวกันวัยรุนชายก็มีพฤติกรรมที่มุงใหวัยรุนหญิงสนใจตนเอง เชนแซวหรือหยอกลอ

วัยรุนหญิง ในวัยรุนที่มีรูปรางหนาตาสวย เปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนมักจะไมมีปญหา  แตในวัยรุนที่

มีความคิดวาตนเองแตกตางจากเพื่อน มีปมดอยเร่ืองรูปรางหนาตามักจะตองแสดงพฤติกรรมอื่นให

เปนที่นาสนใจของเพศตรงขาม เมื่อวัยรุนชายและหญิง  มีความสนใจซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝายเริ่มให

ความสําคัญตอการแสดงออกของบทบาททางเพศ ความสนใจและความสนิทสนมกับเพื่อนตางเพศนี้ 

อาจยั่งยืนจนกระทั่งมีการแตงงานเกิดขึ้นในวัยผูใหญตอไป ปญหาทางดานสังคมของวัยรุน ปญหา  

การขัดแยงในครอบครัว วัยรุนคิดวาผูใหญมีความคิดเห็นแตกตางจากตนเองโดยเปนความคิดเห็นที่ไม

เขากับยุคสมัยของตน วัยรุนยอมรับไมไดที่ผูใหญตําหนิส่ิงที่ตนและกลุมเพื่อนคิดวาถูกตอง และจากการ

ที่วัยรุนมักมีอารมณรุนแรง มีพฤติกรรมกาวราว มักทําใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลในครอบครัวอยาง

มาก  วัยรุนจึงมักอยูกับกลุมเพื่อนซึ่งคิดวามีความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางมาก  มีความสุขเมื่อได

อยูดวยกัน ไมชอบอยูบาน  เนื่องจากบุคคลในครอบครัวไมเขาใจ ในดานปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

จากความสัมพันธระหวางเพื่อนตางเพศ วัยรุนที่มีความสนใจซึ่งกันและกันอาจมีประสบการณ การมี

เพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันได ทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนซึ่งยังไมมีความพรอมในการ

เลี้ยงดูบุตรที่จะเกิดมา เนื่องจากยังอยูในวัยเรียน  จึงทําใหเกิดปญหาการทําแทงผิดกฎหมายเกิดขึ้น 

และสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของหญิงวัยรุนไดถึงแมไมมีการทําแทงเกิดขึ้น วัยรุนหญิงก็ไดรับ

ผลกระทบทางดานจิตใจอยางสูงเนื่องจากเปนการกระทําที่สังคมไมยอมรับทําใหวัยรุนหญิงไมสามารถ

ศึกษาไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งในเรื่องความตองการสารเสพติด การขาดความรัก และตองการประชด

ชีวิต เกิดปญหาการใชสารเสพติด จากการที่วัยรุนมีความขัดแยงกับบุคคลในครอบครัว ไดรับอิทธิพล

ในกลุมเพื่อน  เกิดความอยากลอง  อยากเทห  อยากที่จะปฏิบัติตามผูใหญที่ตนนิยมชมชอบ สงผลให

วัยรุนมีการใชสารเสพติด เชน  บุหร่ี  สุรา  จนกระทั่งกลายเปนการใชสารเสพติดที่มีอันตรายตอตนเอง

เปนอยางมากและผิดกฎหมาย เชนการเสพยาบา ในโลกของวัยรุน  นิยมการจัดงานสังสรรคในกลุมเพื่อน 

และมีการใชสารเสพติด  เชน ยาอี ทําใหขาดการควบคุมตนเอง เกิดปญหาการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการ

คาดคิดมากอน หรือไมมีการปองกัน ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค การติดโรคทาง

เพศสัมพันธ จากหญิงขายบริการทางเพศ หรือเกิดปญหาอาชญากรรมตามมาได 
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 6.5  การพัฒนาการ  (Developmental  Tasks)  ในดานสังคมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน  ควรจะไดทําในสิ่งตอไปนี้ 

               6.5.1  ไดรับการยอมรับจากเพศตรงขาม 

   6.5.2  ยอมรับบทบาททางเพศของตนเอง 

   6.5.3  มีเจตคติใหม ๆ และลักษณะที่เหมาะสมเกี่ยวกับบทบาททางเพศของตน 

 

 6.6 พัฒนาการทางจิตใจและสังคม  (Psychosocial  Development)  อยูในชั้น  Identity  

VS.  Identity  Confusion  หรือความเปนเอกลักษณ – ความสับสนในเอกลักษณนี้  เร่ิมมีความคิด

เกี่ยวกับการหาเอกลักษณของงาน ใหความสนใจกับรูปรางหนาตา และบทบาททางเพศมากกวาความ

สนใจในเรื่องอาชีพ ดังนั้นนักเรียนในวัยนี้จะสนใจเรื่องเพศตรงขาม หาความเปนตัวตน ความเปน

เอกลักษณ ความเปนผูนํา ความสวยความงามในเรื่องทรงผม การแตงหนาแตงตาตามสมัยนิยม สนใจ

เร่ืองเสื้อผา กระเปา รองเทา มักจะผิดระเบียบของโรงเรียน เปนปญหากับครูอยางมาก 

 

 6.7  พัฒนาการทางความรูความเขาใจ  (Cognitive  Development)  ความสามารถทาง

สมองอยูในขั้น  Formal Operation  หรือข้ันที่สามารถใชสมองคิดแกปญหาในสิ่งที่เปนนามธรรม

สามารถทดสอบสมมติฐานได ในวัยนี้สามารถคนควาทดลองได กลาคิด กลาทํา กลาผจญในสิ่งที่    

ทาทายความสามารถ  

 

  6.8  พัฒนาการทางจริยธรรม  (Moral Development,)  อยูในขั้น  Convention  ยอมรับ

ในอํานาจและกฎเกณฑของสังคม  และพรอมที่จะปฏิบัติตาม 

          กลาวโดยสรุปการสงเสริมพัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุน ผูที่เปนวัยรุน บิดา มารดา 

ครู อาจารย และผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ควรรวมมือกันเพื่อชวยเหลือใหวัยรุนไทยมีพัฒนาการและ

การปรับตัวที่ดี สามารถใชชีวิตในวัยรุนไดอยางดีและพรอมที่จะเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปได โรงเรียน

หรือสถานศึกษา ครูอาจารยมีบทบาทสําคัญในการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและเหมาะสมใหมีสังคม

รวมกันของวัยรุน การสงเสริมความรักในหมูคณะ การเลือกคบเพื่อนที่ดี การเคารพในกฎเกณฑของ

สังคม รูจักการใหอภัย  การควบคุมอารมณรุนแรง ดวยวิธีที่เหมาะสม รวมทั้งการใหความรูเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุน ทําใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับตนเองอยางถูกตองพฤติกรรมของ

เด็กในการสรางสรรคงานศิลปะ เมื่อพิจารณาในวงกวาง จะพบคุณคา สองดานดานหนึ่งคือ การระบาย

ออกซึ่งความเครงเครียดภายใน ขจัดความรูสึกดอยบางอยางที่มีอยูและเปนการแสดงความรูสึกความ

ตองการภายในใหปรากฏขึ้น คุณคาเชนนี้จะเปนการลดหรือการเปดเผยความรูสึกภายในเด็กแตละคน 
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ซึ่งการแสดงออกทางอื่น เชน การเลนหรือการพูดคุย ไมสามารถทําไดดีเทากับการทํางานศิลปะ 

เพราะวาศิลปะสามารถระบายการรับรู ความรูสึกนึกคิดและความตองการ อีกดานหนึ่ง คือ พัฒนาการ

ทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา พัฒนาการทางกาย เมื่อเด็กตองการเคลื่อนไหวรางกายอยู

ตลอดเวลาเพื่อใหรางกายเติบโต ประสบการณตาง ๆ ที่จะพัฒนาพฤติกรรมเด็ก ตองเปนประสบการณ

ที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหวทางรางกาย  กิจกรรมทางศิลปะจะชวยสนองความตองการทางดานนี้ได 

ชวยใหเด็กไดเคลื่อนไหวรางกาย มือ แขน ขา และเปนกิจกรรมที่ไดเคลื่อนไหวไปมาอยางอิสระ เปนผล

ทั้งการตอบสนองความตองการ  และพัฒนาการทางรางกายไปพรอมกัน ดวยเหตุผลนี้ เราจะพบวาเด็ก

จะตื่นเตนมาก เมื่อไดขีดเขียนหรือไดทํางานศิลปะ เพราะเขาไดสนุก ไดเคลื่อนไหวรางกายไปพรอมกัน 

 
7.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเจตคติ 
   7.1  ความหมายของเจตคติ 
     สุชาติ  ประเสริฐสินธุ (2544: 186)  กลาวถึงความหมายของเจตคติวา  เจตคติเปน

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งอาจแสดงออกใหเห็นไดจากคําพูดหรือพฤติกรรมที่

สะทอนเจตคตินั้นๆ  แตละคนจะมีเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งมากนอยแตกตางกัน  แมวาเจตคติจะเปนสิ่ง

นามธรรม  แตเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากตอบุคคลที่มีเจตคตินั้น บทบาทของเจตคติ

ตอพฤติกรรมของคนมีมาก  แทบจะกลาวไดวา  ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตมนุษยข้ึนอยูกับเจตคติทั้งสิ้น 

     จุฑารัตน  เอื้ออํานวย (2549: 169)  กลาววา   เจตคติเปนความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ           

ของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  โดยการตอบสนองจะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไมชอบ 

   เติมศักดิ์  คทวณิช (2549: 312 – 313)  กลาววา  เจตคติหมายถึงความคิด ความเขาใจ

ที่บุคคลมีตอบุคคล  กลุมบุคคล  วัตถุส่ิงของ  หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่ไดรับรู จนกอใหเกิด

ความรูสึกพอใจ  ไมพอใจ  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  และมีแนวโนมที่บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมตาม

ความคิด  ความเขาใจ  และความรูสึกที่มีอยู  ทั้งนี้  เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู (Learning)  

และประสบการณ (Experience)  ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

   ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน (2548: 244 – 245)  กลาวถึงความหมายของเจตคติ          

เปน  2  นัย  คือ 

   1. ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ  หลังจากที่บุคคลไดมีประสบการณในสิ่งนั้น  

ความรูสึกนี้แบงออกเปน  3  ลักษณะคือ 

    1.1  ความรูสึกในทางบวก  เปนการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ                

เห็นดวย  ชอบ  และสนับสนุน 
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    1.2  ความรูสึกในทางลบ  เปนการแสดงออกในลักษณะไมพึงพอใจ  ไมเห็นดวย           

ไมชอบ  แ ละไมสนับสนุน 

    1.3  ความรูสึกที่เปนกลาง  คือ  ไมมีความรูสึกใดๆ 

    2. บุคคลจะแสดงความรู สึกออกทางพฤติกรรม  ซึ่งแบงพฤติกรรมออกเปน              

2  ลักษณะคือ    

    2.1  พฤติกรรมภายนอก  เปนพฤติกรรมที่สังเกตได  มีการกลาวคําพูดสนับสนุน  

ทาทางหนาตาบอกความพึงพอใจ 

    2.2  พฤติกรรมภายใน  เปนพฤติกรรมที่สังเกตไมได  ชอบหรือไมชอบก็ไม

แสดงออก  หรือความรูสึกที่เปนกลาง 

   พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2549: 223) ใหความหมายวาเจตคติเปนความรูสึกความเชื่อความ

ศรัทธาของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูและประสบการณที่ชวยกระตุน  จูงใจให

บุคคลแสดงพฤติกรรมตอส่ิงตางๆ  ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  เชน  สนับสนุนหรือตอตาน  ชอบ

หรือไมชอบ  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  เปนตน 

  สรุปไดวา  เจตคติหมายถึง  ความคิดเห็นหรือความรูสึกของคนที่แสดงพฤติกรรม

ตอบสนองตอส่ิงเราโดยการตอบสนองจะแสดงออกในลักษณะชอบหรือไมชอบเห็นดวยหรือไมเห็นดวย   

   
         7.2  ลักษณะสําคัญของเจตคติ 
  เติมศักดิ์   คทวณิช  (2549: 313 – 314)  กลาวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติไว                

4  ประการดังนี้ 

  7.2.1  เจตคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ  ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน  

ประชาชนมีเจตคติที่ไมดีตอการเมืองของไทย  เพราะประชาชนมีประสบการณจากนักการเมืองวา 

ชอบซื้อเสียง  มีการทุจริต  คอรัปชั่น  เปนตน 

  7.2.2  เจตคติเปนตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอบุคคลหรือ

สถานการณ  ทั้งนี้เนื่องจากโดยสวนใหญแลว ถาบุคคลมีเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใด บุคคล

นั้นยอมแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกับเจตคติที่มีอยูดวย  เชนถาประชาชนมีเจตคติที่ไมดีตอ

หนวยงานราชการ  ก็จะทําใหประชาชนหลีกเลี่ยงการไปติดตอกับราชการ  หรือถานักศึกษามีเจตคติที่

ดีตอวิชาจิตวิทยา  นักศึกษาก็จะตั้งใจเรียนเปนพิเศษ  เปนตน 

  7.2.3  เจตคติเปนสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงได  เนื่องจากเจตคติเกิดจากการเรียนรูและ

ประสบการณ  ดวยเหตุนี้  ถาบุคคลมีความรูเกี่ยวกับส่ิงใดเพิ่มข้ึน  หรือถาไดรับประสบการณใหม  

ยอมสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติที่มีอยูเดิมนั้นไดดวย  เชนมีเจตคติที่ไมดีตอตํารวจ  เพราะเคยไดยิน
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มาวาตํารวจชอบรีดไถประชาชน  ตอมาภายหลังไดรับความชวยเหลือและไดรับการบริการจากตํารวจ                       

เปนอยางดี  ยอมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติที่ไมดีกอนหนานั้นใหดีข้ึนได แตอยางไรก็ตาม  

ถึงแมวาเจตคติเปลี่ยนแปลงได  แตในบางกรณีอาจตองใชระยะเวลายาวนานพอสมควรจึงจะมีการ

เปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลจะเกิดเจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น  จะตองใชระยะเวลาในการสั่งสม

มานานเชนกัน 

  7.2.4  เจตคติสามารถถายทอดกันได  โดยทั่วไปการถายทอดเจตคติมักเกิดจากการ

เลียนแบบ  หรือเอาอยางจากการบอกเลาของคนใกลชิด  หรือจากบุคคลที่ไดรับความศรัทธาเชื่อถือ  

เชน  ถาพอแมมีเจตคติตอเพลงไทยเดิม  ลูกๆ  มักจะชอบฟงเพลงไทยเดิมไปดวย  หรือถาพอแมพูดวา

เพื่อนบานคนนั้นไมดี  ลูกก็จะมีเจตคติที่ไมดีตอเพื่อนบานคนนั้นตามไปดวย  เปนตน 

            พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2549: 223 – 224)  กลาวถึงลักษณะสําคัญของเจตคติไวดังนี้ 

           1. เจตคติเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณและความรูสึกของบุคคล  ในการวัดเจตคติ

จึงตองถามเกี่ยวกับความรูสึก  ความเชื่อ  ความศรัทธา  จะไมถามเกี่ยวกับความจริง (Fact) 

           2.เจตคติของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง   จะมีการแสดงออกอยางมีทิศทาง 

(Direction)  วาไปทางบวกหรือทางลบ  และมีปริมาณของความรูสึกหรือระดับความเขมขน (Intensity)  

ตามแนวของทิศทางตั้งแตบวกนอยๆ  จนถึงบวกมากๆ  หรือต้ังแตลบมากๆ  จนถึงลบนอยๆ  ดังนั้น  

การวัด เจตคติจึงทําใหทราบทั้งทิศทางและระดับความเขมขนของเจตคติ 

           3. เจตคติของบุคคลเกิดจากการเรียนรูมากกวามีมาเองแตกําเนิด  ถาเรียนรูวา

ส่ิงใดมีคุณคา  ก็จะเกิดเจตคติที่ดีตอส่ิงนั้น  ถาเรียนรูวาสิ่งใดไมมีคุณคา  ก็จะเกิดเจตคติที่ไมดีตอส่ิง

นั้น 

           4. เจตคติของบุคคลมีความคงเสนคงวา (Consistency)  ไมคอยเปลี่ยนแปลง

ไดงายๆ เปนความรูสึกที่คอนขางคงที่เปลี่ยนแปลงไดเมื่อบุคคลไดรับการพัฒนาเกิดการเรียนรูตอส่ิง

นั้น 

           5. เจตคติไมสามารถวัดไดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง  การวัดเจตคติจึงเปนการ

วัดทางออม (Indirect  Observation)  โดยใชแบบวัดเจตคติเปนสิ่งเราใหผูที่ถูกวัดเจตคติแสดง

พฤติกรรมออกมาโดยการตอบแบบวัดเจตคติ  แลวแปลความหมายของผลการวัดนั้น 

               สรุปไดวา  เจตคติมีลักษณะสําคัญคือ  เจตคติเปนเรื่องของอารมณและความรูสึกมี

ทิศทางและความเขมขน  เจตคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ  เจตคติเปนตัวกําหนดรูปแบบ

พฤติกรรมของบุคคล  เจตคติมีความคงเสนคงวา  แตเปลี่ยนแปลงได  เจตคติสามารถถายทอดกันได  

และเจตคติไมสามารถวัดไดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง  แตหากจะวัดเจตคติตองวัดทางออมโดยใชแบบ

วัดเจตคติ   
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 7.3  องคประกอบของเจตคติ 
     เติมศักดิ์  คทวณิช (2549: 312)  กลาววา  เจตคติมี  3  องคประกอบดังนี้ 

      7.3.1  ดานความคิดและความเขาใจ (Cognitive  Component)  หมายถึง  ความรู

หรือความเชื่อที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ไดรับรู  เชน  เชื่อวาเดินทางโดยเครื่องบินปลอดภัยกวา      

การเดินทางโดยรถยนต  หรือเชื่อวาระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ดีกวาระบอบเผด็จการ  

เปนตน  ความคิด  ความเขาใจ  ถือวาเปนจุดเริ่มตนของเจตคติ  และเจตคติจะเปนไปในทิศทางใด  

ยอมข้ึนอยูกับการมีความคิด  ความเขาใจ  ตอส่ิงนั้นมากนอยเพียงใดดวย 

     7.3.2  ดานความรู สึก (Affective  Component)  หมายถึง  สภาวะทางอารมณที่

เกิดขึ้นภายหลังจากมีความคิด  ความเขาใจตอสิ่งที่รับรูนั้นวา  เปนเชนใด  เชน  รูสึกพอใจ  ไมพอใจ  

รัก  เกลียด  ชอบ  โกรธ  เปนตน 

     7.3.3  ดานพฤติกรรม (Behavioral  Component)  หมายถึง  แนวโนมที่บุคคลจะแสดง

การกระทําตอบสนองตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งจะเปนไปในทิศทางใด  ยอมข้ึนอยูกับความคิด  ความเขาใจ  

และความรูสึกที่บุคคลมีตอส่ิงนั้น  เชน  ถาคิดวาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสําคัญและจําเปนตอ

ชีวิตมนุษย  ก็จะรูสึกชื่นชมดื่มดํ่ากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จึงมีผลทําใหบุคคลนั้นปกปอง  รักษา  

และอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนตน      

    ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน (2548: 247 – 248)  แบงองคประกอบของเจตคติไวดังนี้ 

   1.  องคประกอบดานความรูความเขาใจ  เปนองคประกอบดานความรูความเขาใจ                    

ของบุคคลที่มีตอส่ิงเรานั้นๆ  เพื่อเปนเหตุผลที่จะสรุปความ  และรวมเปนความเชื่อหรือชวยในการ

ประเมินสิ่งเรานั้นๆ 

   2.  องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ   เปนองคประกอบดานความรูสึกหรือ

อารมณของบุคคล  ที่มีความสัมพันธกับส่ิงเรา  อันเปนผลเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมินสิ่งเรานั้น

แลววาพอใจหรือไมพอใจ  ตองการหรือไมตองการ  ดีหรือเลว 

   3.  องคประกอบดานพฤติกรรม  เปนองคประกอบทางดานความพรอมหรือความ                

โนมเอียง  ที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ  หรืออาจตอบสนองตอส่ิงเราในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัดคาน  

ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความเชื่อหรือความรูสึกของบุคคล  ที่ไดจากการประเมินผลพฤติกรรมที่คิดจะแสดง

ออกมาจะสอดคลองกับความรูสึกที่มีอยู  เชนคนที่มีเจตคติที่ไมดีตอศาสนาก็จะไมสนใจเขาวัดฟงธรรม  

หรือผูที่มี เจตคติตอการเรียนดี   ก็จะมานะพยายามที่จะเรียนให ดี   และเรียนตอในระดับ                         

ที่สูงขึ้นไป         

        สรุปไดวา  เจตคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน คือองคประกอบดานความรู  

องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบดานพฤติกรรม   
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 7.4  การวัดเจตคติ   
    จุฑารัตน  เอื้ออํานวย (2549: 188 – 189)  กลาววา  การวัดเจตคติเปนสิ่งที่ทําไดยาก               

ไมเหมือนกับการวัดทางกายภาพ  ซึ่งสามารถวัดกันไดโดยตรง  เพราะเจตคติเปนเพียงทาทีทางจิต    

ซึ่งกําหนดแนวปฏิบัติตอประสบการณใหม กอนที่จะทําการแสดงออกไปจริงๆ  ดวยเหตุนี้การวัดเจตคติ

จึงเปนเรื่องที่ละเอียดออน  ซับซอน  ตองอาศัยการตอบสนองออกมาเปนถอยคํา  หรือพฤติกรรม

ภายนอก (Overt  Behavior)  เสียกอน  การวัดเจคติจะวัดในลักษณะของทิศทาง (Direction)  และ

ปริมาณ (Magnitude)  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้น  ทิศทางมีอยู  2  ทิศทางคือ  ทางบวก  หรือทางลบ  

หมายถึงการประเมินคาของการรู  รูสึก  และการกระทําไปในทางที่ดี  ชอบ  พอใจ  หรือไมดี  ไมชอบ  

ไมพอใจ  ปริมาณเปนความเขมขนหรือความรุนแรงของเจตคติไปในทิศทางที่พึงประสงค  หรือไมพึง

ประสงคนั่นเอง  ทั้งนี้  ในการวัดเจตคติ  อาจใชวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  หรือใชแบบสอบถาม       

เปนเครื่องมือ  ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเรื่องที่จะศึกษา  อยางไรก็ตาม  การวัดเจตคตินิยมใช

แบบสอบถาม มากที่สุด 

   เติมศักดิ์  คทวณิช (2549: 312 – 313)  เสนอแนะวา  นักจิตวิทยาควรนําความรูเกี่ยวกับ

องคประกอบของเจตคติมาสรางเปนแบบทดสอบเพื่อใชวัดเจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ไมวา

จะเปนบุคคลหรือเหตุการณก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงทิศทางรวมถึงความเขมขน ของเจตคติที่มีตอ 

ส่ิงนั้น  นอกจากนี้ผลที่ไดรับ  อาจจะสามารถนํามาใชในการทํานายพฤติกรรมของบุคคลนั้นไดอีกดวย  

โดยทั่วไปแบบสอบถามเพื่อใชวัดเจตคติจะมี  2 ประเภทใหญๆ  ไดแกของลิเคิรท (Likert  Technique)  

และของเทอรสโตน (Thurstone  Technique)  แตที่นิยมใชกันมาก  ไดแกแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติ

ของลิเคิรท    

   ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน (2548: 252 – 253)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวัดเจตคติวา  

เนื่องจากเจตคติคอนไปในทางนามธรรมมากกวารูปธรรม  เปนความรูสึก  ความเชื่อ  ของบุคคล  ซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลง การวัดเจตคติจึงไมสามารถวัดไดโดยตรง  แตวัดไดจากแนวโนมของบุคคลที่

แสดงออกทางภาษา และวัดในรูปของความเห็น  การวัดเจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดและผูใด  อาจจะ

ใชวิธีการสังเกตจากการกระทํา  คําพูด  การแสดงสีหนา  หรือสัมภาษณความรูสึกนึกคิดของบุคคลนั้น  

แตแบบวัดหรือเครื่องมือที่นักจิตวิทยานิยมใชกันมาก  จะอยูในรูปของแบบสอบถาม  หรือแบบสํารวจ  

ที่เรียกวาแบบวัดเจตคติ  ซึ่งมีขอตกลงเบื้องตนดังนี้ 

   1.  การศึกษาเจตคติเปนการศึกษาความคิดเห็น  ความรูสึกของบุคคลที่มีลักษณะ   

คงเสน คงวา  หรืออยางนอยก็เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกที่จะไมเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาหนึ่ง 

   2.  เจตคติเปนสิ่งที่ไมสามารถวัดหรือสังเกตไดโดยตรง  การวัดเจตคติจึงเปนการวัด

ทางออม  จากแนวโนมที่บุคคลแสดงออก  หรือพฤติกรรมที่มีแบบแผนคงที่ 
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   3.  การศึกษาเจตคติของบุคคล  มิใชแตเปนการศึกษาทิศทางเจตคติของบุคคล

เทานั้น  แตตองศึกษาถึงระดับความมากนอย  หรือความเขมของเจตคตินั้นดวย 

       สรุปไดวา  เจตคติเปนสิ่งที่ยากหากจะวัดโดยตรง  แตสามารถวัดไดโดยทางออมจาก

แนวโนมของบุคคลที่แสดงออกทางภาษา และความคิดเห็น  ดวยวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  หรือ การใช

แบบวดัหรือแบบสอบถามสําหรับการศึกษาในครั้งนี้  ผูศึกษาใชแนวคิดของลิเคิรท  ในการสรางแบบวัด

เจตคติ ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  สิน  พันธุพินิจ (2549: 152 – 155)  กลาววา การวัดเจตคติของลิเคิรท  ใชมาตรการวัด           

คารวม (Summative  Scale)  หลังจากรวบรวมขอมูลมาแลว  เปนเทคนิคการวัดที่มีความนาเชื่อถือ

และนิยมใชมากที่สุดวิธีหนึ่ง  เพราะใชงายและเนนการวัดดานความเปนมิติเดียวกัน  โดยมีขอตกลง

เบื้องตนวา  เจตคติมีลักษณะการกระจายเปนแบบเสนโคงปกติ  โดยนําขอความหรือคําถามที่สรางขึ้น

ไปใหกลุมตัวอยางโดยไมตองใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตัดสิน  แลวเลือกขอความที่ดีที่สุด  ทั้งนี้แบบวัด

เจตคติของลิเคิรทแบงคะแนนเจตคติออกเปน 5 ชวงเทาๆ กันถาหากเปนขอความเชิงบวก (Favorable 

Statement) ก็เ รียงลําดับมาตรวัดจาก  5 – 1 ในทางตรงกันขามถาหากเปนขอความเชิงลบ 

(Unfavorable Statement)  ก็เรียงลําดับมาตรวัดจาก 1 – 5  ดังนี้ 

      ขอความเชิงบวก 

  5 = เห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly  Agree) 

  4 = เห็นดวย (Agree) 

  3 = ไมแนใจ (Uncertain) 

  2 = ไมเห็นดวย (Disagree) 

  1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly  Disagree)      

      ขอความเชิงลบ 

  5 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

  4 = ไมเห็นดวย 

  3 = ไมแนใจ  

  2 = เห็นดวย  

  1 = เห็นดวยอยางยิ่ง         

      สําหรับวิธีการสรางแบบวัดเจตคติของลิเคิรทนั้น  ทําไดดังนี้ 

  1. การเก็บรวบรวมขอมูล   เปนการเขียนและเรียบเรียงขอความเกี่ยวกับเจตคติ                    

ใหครอบคลุมส่ิงที่ตองการศึกษาใหมากที่สุด  โดยอาจจะพัฒนาหรือสรางขอความขึ้นจากความรู    
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และประสบการณของผูสรางเองหรือนํามาจากคนอื่น  เปนขอความที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นหรือ

ความรูสึก  ไมใชเปนขอเท็จจริง  และตองเปนภาษาที่ชัดเจน  ไมคลุมเครือ  หรือมีความหมายสองแง 

  2. การตรวจสอบขอความ   นําขอความหรือคําถามมาตรวจสอบความถูกตอง  กลาวคือ  

ขอความเชิงบวกและเชิงลบตองกําหนดใหสอดคลองกันคาของเกณฑหรือของมาตรวัดแตละชวง 

  3. การทดสอบขอความ  นําขอความหรือคําถามที่ตรวจสอบดีแลว  ไปใหผูรูชวยอานและ

วิจารณ  จากนั้นก็ปรับปรุงใหมใหสมบูรณ  และนําคําถามไปทดสอบเบื้องตนกับกลุมบุคคลที่มี

ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง  แลวนําคําตอบมาวิเคราะหทางสถิติดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

และคาอํานาจจําแนก 

  4. การเลือกขอความหลังจากไดทดสอบขอความและวิเคราะหคะแนนแลว  ใหเลือก

ขอความที่ดีเพื่อนําไปใชตอไป 

      ยุทธ  ไกยวรรณ (2550: 244 – 245)  ใหความเห็นวา  แบบวัดเจตคติของลิเคิรท  นิยมใช

วัดเจตคติเกี่ยวกับความคิดเห็น  ความตองการ  วัดกิจนิสัย  วัดแรงจูงใจ  ดังนั้นจึงถือวาเปนวิธีวัด              

เจตคติชนิดหนึ่งที่แพรหลายวิธีหนึ่ง  กําหนดขอความ  2  ทิศทางคือ  ขอความทางที่ดี  เปนขอความ

คลอยตาม  หรือเปนขอความในทางบวก  และอีกขอความหนึ่งเปนขอความประเภทไมเห็นดวยไมชอบ  

ขอความทั้งสองประเภทในแบบวัดเจตคติควรมีอยูจํานวนเทาๆ  กัน  โดยขอความควรจะมีทางเลือก

ตอบได  5  ทาง  ต้ังแต  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

การใหคาของระดับความคิดเห็น  จะแบงตามลักษณะของขอทางบวกและทางลบ  ดังนี้ 

  ระดับความคิดเห็น        ขอความทางบวก       ขอความทางลบ 

 เห็นดวยอยางยิ่ง    5    1 

 เห็นดวย      4    2 

 ไมแนใจ      3    3 

 ไมเห็นดวย      2    4 

 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    1    5 

 สําหรับวิธีการสรางแบบวัดเจตคติของลิเคิรท  มีดังนี้ 

  1. กําหนดขอบขายของเจตคติที่ตองการวัด 

  2. เขียนขอความเกี่ยวกับเร่ืองที่จะศึกษาในเชิงความคิดเห็นทางบวกและทางลบ  

ประมาณ  20  ขอ 

  3. กําหนดคําตอบหรือตัวเลือกในการเลือกโดยกําหนดเปน  5  ทางคือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  

เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง   

  4. นําขอความที่สรางขึ้นทั้งหมดรวมเปนแบบวัดเจตคติ 
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  5. นําแบบวัดไปทดลองใช 

  6. วิเคราะหคุณภาพของขอความแตละขอ เพื่อหาอํานาจจําแนก   

  7. คัดเลือกขอความที่มีความสอดคลองกัน  โดยทดสอบสหสัมพันธ (r) ถาขอความมี

ความสอดคลองหรือสัมพันธสูง  แสดงวา  ใชได  หรือมีอํานาจจําแนกสูง  หรือคา  t  มีคาตั้งแต  1.75  

ข้ึนไป  ก็ถือวาใชได  อยางไรก็ตาม  การวิเคราะหหาคา t  และคาสหสัมพันธมีความสอดคลองกันสูง  

ดังนั้น  ในทางปฏิบัติอาจเลือกวิเคราะหดวย t – test   หรือสหสัมพันธวิธีใดวิธีหนึ่งก็เปนการเพียงพอ 

  8. จัดชุดของแบบวัดเจตคติ 

  9. นําแบบวัดเจตคติไปใช  

  ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน (2548: 255 – 256) ระบุวา  การสรางแบบวัดเจตคติของ       

 ลิเคิรท  มีหลักการสรางวา  การจัดใหมีขอความที่แสดงเจตคติตอที่หมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  

แลวใหผูตอบแสดงความคิดเห็นคําตอบของแตละขอจะมีใหเลือกตอบ 5 ชวงตั้งแต  เห็นดวยอยางมาก  

เห็นดวย  เฉยๆ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางมาก  ลําดับข้ันตอน ของการสรางมีดังนี้ 

  1. รวบรวมขอมูล  แตละขอความตองมีลักษณะที่คนมีเจตคติตางๆ  กัน  ตอบตางกัน  

และหลีกเลี่ยงขอความที่มี  2  ความหมาย 

  2. ตรวจสอบขอความนั้นวา  มีความเหมาะสมกับการตอบเพียงใด  ในลักษณะ  5  ชอง

ดังกลาว      

  3. ทดลองใชดูวา  ขอความใดไมชัดเจนหรือคลุมเครือ  เพื่อการแกไข 

  4. การใหน้ําหนักคะแนนของความเห็น   

     ทั้งนี้  การที่จะหาวา  บุคคลใดมีเจตคติเปนอยางไร  ก็ใชวิธีการรวมน้ําหนักหรือคะแนน

จากการตอบขอความทุกขอความของแตละคน  ถาน้ําหนักรวมจากการตอบขอความทั้งหมดมีคาสูง

หรือ  ไดคะแนนสูง  แสดงวา  ระดับเจตคติของบุคคลตอส่ิงนั้นเปนไปในลักษณะพอใจหรือคลอยตาม     

ยอมแสดงวา  บุคคลมีเจตคติที่ดีตอส่ิงนั้น  หรือมีความพอใจตอส่ิงนั้น 

    สรุปไดวา  แบบวัดเจตคติของลิเคิรท  จะแบงขอความเปน  5  ชวงเทาๆ กันในลักษณะของ

มาตราสวนประมาณคาไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

โดยกําหนดขอความเปน 2 ทิศทางคือ  ขอความทางบวกและขอความทางลบ  จากนั้นนําขอความ

หลายๆ  ขอมารวมเปนคําตอบเดียวกัน เพื่อเปนเจตคติของบุคคลตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
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8.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความคงทนในการเรียนรู 
 8.1  ความหมายของความคงทนในการเรียนรู 
    องอาจ   ภาเรือง  (2542: 25) ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรูวา            

หมายถึง  ความสามารถในการจําและการระลึกได ตอประสบการณที่รับรูมาแลวหลังจากไดทิ้งไว     

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

    สุกัญญา  เทียนพิทักษกุล (2543: 51)  กลาวถึงความหมายของความคงทนในการ

เรียนรู  ไววา  หมายถึง  การคงไวซึ่งผลการเรียน  หรือความสามารถที่จะระลึกไดตอส่ิงที่เคยเรียน  หรือ

เคยมีประสบการณรับรูมาแลวหลังจากไดทิ้งไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง   

    ประคอง  ธนูปกรณ (2546: 34)  ใหความหมายของความคงทนในการเรียนรูวา  

หมายถึง  ความสามารถของสมองที่จะเก็บส่ิงที่เรียนรูหรือส่ิงที่เคยมีประสบการณรับรูมาแลวใหคงอยู  

หลังจากที่ไดทิ้งไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง  และสามารถระลึกไดหรือคนควาออกมาใชไดในสถานการณที่

จําเปน   

    กรรณิการ ตรีวิเศษ  (2548: 38)  กลาววาความคงทนในการเรียนรู  หมายถึง  

ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนไปแลว  หลังจากผานชวงระยะเวลาหนึ่ง 

    พันทิพา  ทับเที่ยง (2550: 65)  กลาวถึงความหมายของความคงทนในการเรียนรูไววา 

ความคงทนในการเรียนรูหมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรูหรือ

ประสบการณที่เคยไดรับมากอน  หลังจากทิ้งชวงระยะเวลาไประยะหนึ่ง 

    สรุปไดวา  ความคงทนในการเรียนรู  หมายถึง  ความสามารถของสมองในการคงไวซึ่ง      

ผลการเรียนที่ไดเรียนรูไปแลว  และสามารถระลึกถึงแลวนํามาใชไดเมื่อทิ้งไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

    
 8.2  ระยะเวลาที่ใชวัดความคงทนในการเรียนรู 
    องอาจ  ภาเรือง (2542: 26)  กําหนดระยะเวลาที่ใชในการวัดความคงทนในการเรียนรู

วาชวงเวลาที่ เหมาะสมที่ สุดในการวัดความคงทนในการเรียนรูควรจะอยูในชวง  1  สัปดาห               

ถึง  2  เดือน 

     ชาญยุทธ  สีเฉลียว (2543: 29)  กลาววา  ระยะเวลาที่ใชวัดความคงทนในการเรียนรู

จากการสอบซ้ําโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันไปทดสอบกับบุคคลกลุมเดียวกัน  เวลาในการทดสอบ

คร้ังแรกและครั้งที่สอง  ควรเวนใหหางกันประมาณ 2 – 4  สัปดาห 

   ประคอง  ธนูปกรณ (2546: 36)  เสนอแนะวา  ระยะเวลาที่ควรใชวัดความคงทนใน   

การเรียนรู  ควรใหหางจากการทดสอบครั้งแรกอยางนอย  2 – 4  สัปดาห  เพื่อลดความคลาดเคลื่อนซึ่ง

อาจเกิดจากความเคยชินในการทําแบบทดสอบหรือการจําขอสอบได 
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   จีรณา  อุดมอริยทรัพย (2547: 33 – 34)  เสนอแนะวา  การวัดความคงทนในการเรียนรู

ควรวัดเมื่อเวลาไดผานไป  2  สัปดาห   

  สรุปไดวา  ระยะเวลาที่ใชวัดความคงทนในการเรียนรูควรจะอยูในชวง  1 ถึง  8  สัปดาห   

 
 8.3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับความคงทนในการเรียนรู   
   ธอรนไดค  พบวาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง  ซึ่งมี

หลายรูปแบบบุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (Trial  and  Error)  ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  จนกวาจะพบ

รูปแบบการตอบสนองที่สามารถใหผลที่พึงพอใจมากที่สุด  เมื่อเกิดการเรียนรูแลว  บุคคลจะใชรูปแบบ

การตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว  และจะพยายามใชรูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับส่ิงเราใน     

การเรียนรูตอไปเร่ือยๆ   ซึ่งธอรนไดค  สรุปเปนกฎการเรียนรูดังนี้ (ทิศนา   แขมมณี.  2550: 51) 

   3.1  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness)  การเรียนรูของผูเรียนจะเกิดขึ้น  เมื่อ

ผูเรียนมีความพรอมในดานรางกายและจิตใจ 

   3.2  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise)  การฝกปฏิบัติ  การฝกฝน  การฝกหัด  

หรือการกระทําบอยๆ  จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และเรียนรูอยางคงทน  และในทางกลับกัน  หาก

ขาดการฝกหัด  การเรียนรูยอมขาดความคงทน 

   3.3  กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse)  เมื่อเกิดการเรียนรูข้ึนแลว  หากมี

การนําไปใชบอยๆ  จะทําใหการเรียนรูนั้นเกิดความคงทน  และในทางกลับกัน  หากขาดการนําไปใช

บอยๆ  การเรียนรูนั้นยอมไมคงทน 

   3.4  กฎแหงความพึงพอใจ (Law of Effect)  เมื่อผูเรียนไดรับความพึงพอใจจาก 

การเรียนรู  ผูเรียนยอมอยากที่จะเรียนรูในเนื้อหาตอไป 

 

9.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 9.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ปฤณัต  แสงสวาง  (2541: บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณคาศิลปะปูนปนไทยตาม

ทัศนะของผูเชี่ยวชาญงานปูนปนและนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  ระดับปริญญาบัณฑิตใน

สถาบันราชภัฎ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาศิลปะปูนปนไทย ในดานศิลปกรรม  ดาน

ประวัติศาสตรศิลป  ดานภูมิปญญาของชางปนปูน  ดานศิลปวัฒนธรรม  และดานคติความเชื่อและ

ขนบนิยมตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญงานปูนปน  และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญา

บัณฑิตในสถาบันราชภัฎ ผูวิจัยไดสัมภาษณทัศนะของผูเชี่ยวชาญงานปูนปน จํานวน 13 คน โดยใช

แบบสัมภาษณและวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่  คารอยละและวิเคราะหเนื้อหาสํารวจความ
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คิดเห็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  ระดับปริญญาบัณฑิตในสถานบันราชภัฎจํานวน  223  คน 

จาก 10 สถาบัน โดยใชแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประเมินคา และแบบ

ปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คามัชฌิมเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา  แนวคิดที่นาสนใจของผูเชี่ยวชาญงานปูนปนวา ศิลปะปูนปนเปนศิลปะแบบ

ประเพณีไทย  ใชประดับสถาปตยกรรมและประติมากรรม  ศิลปะปูนปนไทยมีคุณคามากที่สุดในดาน

ความงาม รูปแบบ  การจัดองคประกอบ  และการถายทอดความรูสึก  ดานคุณคาทางประวัติศาสตร

อันเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญในดานภูมิปญญาของชางปูนปนไดสะทอนความคิด

สรางสรรค  และคุณคาในมรดกทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวของกับคติความเชื่อ  และแนวคิดตาม

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ผูเชี่ยวชาญงานปูนปนและนักศึกษาวิชาศิลปศึกษาไดใหขอเสนอแนะ

วา  ศิลปะปูนปนไทยเปนศิลปะที่ควรอนุรักษและสืบทอด  ควรมีการนําเขาสูกระบวนการจัดการศึกษา

ในสถาบันการศึกษาตางๆ โดยใหมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และเนนการสอน

ใหเห็นคุณคาศิลปะปูนปนไทย  เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู  ชื่นชม  และมีความตระหนักในการที่จะ

อนุรักษและสืบทอดตอไป 

  ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร  (2542: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

คุณคาศิลปกรรมกับการสรางทัศนคติตอตนเอง และความผูกพันธกับชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

       1. ศึกษาเชิงวิเคราะหคุณคาศิลปกรรมของชุมชนที่ผลิตเครื่องปนดินเผา   

   2. ศึกษาเชิงวิเคราะหระหวางคุณคาศิลปกรรมกับการสรางทัศนคติตอตนเอง  และ

ความผูกพันธกับชุมชนของชาวบานที่ผลิตเครื่องปนดินเผา 

   3. สรางรูปแบบความสัมพันธระหวางคุณคาศิลปกรรมกับการสรางทัศนคติตอตนเอง

และความผูกพันธกับชุมชน  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา  คุณคาศิลปกรรมที่ปรากฏใน

ชุมชนคือ  คุณคาดานวัฒนธรรม ดานสุนทรียภาพและจริยธรรม  ดานบุคลิกภาพและอารมณ  ดานการ

เรียนรูจากพฤติกรรมทางศิลปกรรม  ดานการเรียนรูจากพฤติกรรมสังคม สวนความสัมพันธระหวาง

คุณคาศิลปกรรมกับการสรางทัศนคติตอตนเองและความผูกพันธกับชุมชน พบวา  ชุมชนเรียนรูคุณคา

ศิลปกรรมโดยการเชื่อมโยงความคิดกับประวัติศาสตรและความรูด้ังเดิมที่เปนรากฐานของตน  และ

เชื่อมโยงความคิดกับความรูใหมภายนอกชุมชน  สวนรูปแบบความสัมพันธระหวางคุณคาศิลปกรรม

กับการสรางทัศนคติตอตนเองและความผูกพันธกับชุมชน  พบวา  คุณคาศิลปกรรมสงผลตอการสราง

ทัศนคติตอตนเองพรอมกันกับความผูกพันธกับชุมชนและเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเหตุผล  หาก

เกิดทัศนคติตอตนเองในเชิงบวกจะเกิดความผูกพันธกับชุมชนมาก  แตถาเกิดทัศนคติตอตนเองในเชิง

ลบจะเกิดความผูกพันธกับชุมชนนอย 
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  ณัฐยา  ทิพรัตน  (2543: บทคัดยอ)  วิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษาโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น หนังตะลุง ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน กรมสามัญศึกษา 

จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ  เพื่อศึกษาแนวความคิดของครูผูสอนและปราชญ

ชาวบาน  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา  โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน  ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนวิชาศิลปศึกษาตองการใหครูกับปราชญชาวบาน

รวมกันนําเนื้อหาสาระ  ความรู  มาจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาเจตคติการ

อนุรักษศิลปะพื้นบานทางดานหนังตะลุงใหแกนักเรียน  โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น นําขอมูลและประสบการณที่ไดมาอภิปรายและสรุปรวมกันใน

ชั้นเรียน  โดยใหนักเรียนศึกษาการแสดงหนังตะลุงจากปราชญชาวบาน และวัดประเมินผลจากการที่

ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะทองถิ่นภาคใต  และจัดการสอนซอมเสริมโดยจัดตั้งชมรม        

หนังตะลุงเด็กในโรงเรียน ปราชญทองถิ่นสวนใหญเห็นดวยหากมีการนําหนังตะลุงเขามาจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียน  เพราะนอกจากเปนการอนุรักษแลวยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญ

และเห็นคุณคาของหนังตะลุง  ควรเนนใหผูเรียนไดเรียนรูคุณคา  และเกิดความหวงแหนศิลปะพื้นบาน

มากกวาการปฏิบัติไดแตไมเห็นคุณคาของหนังตะลุง 

  วศิษฎ  นาสารีย  (2544: บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ในโรงเรียนโครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน  ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามกับครูผูสอนศิลปศึกษาจํานวน 61 คน  และ

แบบสัมภาษณแบบปลายเปดกับปราชญทองถิ่นจํานวน  5  คน  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนวิชา

ศิลปศึกษาเห็นดวยมากเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษาในทุกดาน คือดานจุดมุงหมายการสอน   ดานเนื้อหาวิชาที่สอน ดานกิจกรรมและ

ประสบการณในการเรียนรู  ดานวัสดุ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน  และดานการประเมินผลมี 

แนวคิดของปราชญทองถิ่นในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ศิลปศึกษา  มีดังนี้คือ 

    1. ดานจุดมุงหมายในการสอน  ควรเนนเรื่องความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ

ศิลปะทองถิ่น  และการสรางสรรคงานศิลปะทองถิ่น 
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    2. ดานเนื้อหาวิชาที่สอน  ควรเนนเรื่องของการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 

ทางพระพุทธศาสนากับคุณคาของศิลปะทองถิ่นที่มีตอการดํารงชีวิต 

    3. ดานกิจกรรมและประสบการณในการเรียนรู  ควรเนนในเรื่องความซาบซึ้งในศิลปะ

ทองถิ่น  และการมีประสบการณในการสรางสรรคศิลปะทองถิ่น 

    4. ดานวัสดุ อุปกรณในการเรียนและการสอน  ควรเนนเรื่องการใชวัสดุที่หาไดจาก

ทองถิ่น 

    5. ดานการประเมินผล  ควรใชวิธีการสังเกตและมอบหมายการสรางสรรคงานศิลปะ

ทองถิ่น 

  สน  วัฒนสิน  (2544: บทคัดยอ)  วิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอน

วิชาศิลปศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรมสามัญศึกษา   

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ  ศึกษาปญหาการจัดการเรียนการ

สอนวิชาศิลปศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรมสามัญศึกษา ใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต  กลุมตัวอยางประชากร  ประกอบดวยผูบริหารจํานวน  16 คน   

ครูศิลปศึกษา จํานวน 36 คนและปราชญทองถิ่นจํานวน 7 คน โดยใชแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา  ปราชญทองถิ่นสวนใหญมีปญหาการมีสวนรวมในการจัดการเรียน 

การสอนวิชาศิลปศึกษา  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นไดแก  ปราชญทองถิ่นขาดการมีสวนรวมในการ

จัดทําหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียน และขาดความชํานาญในวิธีการ

สอนไมมีเวลาวาง  มาสอนในโรงเรียน  นักเรียนไมซาบซึ้งในความงามและคุณคาของงานศิลปะ

พื้นบาน นักเรียนไมต้ังใจเรียนเพราะถูกบังคับใหเรียนมากกวาเลือกเสรี  และปราชญทองถิ่น  พบวา  

ไมประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น  เพราะ

ปราชญไมใชผูประเมินผลงานนักเรียนดวยตนเอง 

  พลศักดิ์  ฉายศรีศิริ  (2541: บทคัดยอ)  ทําวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ

ตอการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค            

การพยากรณ การสอนแบบบูรณาการ และการสอนตามแนวคูมือครู  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบ เจตคติ  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา ระหวาง

นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบเทคนิคการพยากรณ  การสอนแบบบูรณาการ  และการสอนตาม

คูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนยายหอม กลุมโรงเรียนบูรพา

ศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองนครปฐม  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม               

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2540  จํานวน 3 หองเรียน รวม 111 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ประกอบดวยแผนการสอนวิชาศิลปศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติ  แบบตรวจผลงาน

ภาคปฏิบัติ  และแบบวัดเจตคติ  ผลการวิจัย พบวา   

     1. นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบเทคนิคการพยากรณ การสอนแบบบูรณาการ 

และการสอนตามแนวคูมือครู มีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาศิลปศึกษาและเจตคติไมแตกตางกัน   

     2. นักเรียนที่เรียน โดยใชการสอนแบบเทคนิคการพยากรณมีคะแนนผลการเรียน

เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบบูรณาการ มี

คะแนนผลการเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนโดยใชการสอน

ตามแนวคูมือครู  มีคะแนนผลการเรียนไมเพิ่มข้ึนแตเมื่อรวมนักเรียนทั้งหมดเปนกลุมเดียวกันสรุปไดวา

หลังการเรียนนักเรียนมีคะแนนผลการเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

     3. นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบเทคนิคการพยากรณ  การสอนแบบบูรณาการ 

และการสอนตามแนวคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาไมแตกตางกัน   

  เฉลิมชัย  ถึงดี (2544: บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตชุดการสอนเรื่องการเขียนภาพ

ระบายสี วิชาศิลปศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยวัตถุประสงคเพื่อผลิตชุดการสอน 

เร่ืองการเขียนภาพระบายสี  วิชาศิลปศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80  และมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.50  กลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพ                  

ของชุดการสอนเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543  โรงเรียนอนุบาล

สุรินทร  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  จํานวน  60 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  ชุดการสอนเรื่องการเขียนภาพระบายสี

วิชาศิลปศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมีจํานวน  9  แผน 

การสอน  ผลการศึกษาพบวา  ชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 82.31/81.97  และมีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ  0.67  แสดงวาชุดการสอนที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซึ่งชวยใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   

  นุติยาพร  วงษเณร (2544: บทคัดยอ)  ศึกษาผลการสอนเรื่องการสรางสรรคศิลปะดวย

วัสดุตางๆ  ในวิชาศิลปศึกษาโดยใชวิธีการสอนแบบโครงงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการสอนแบบโครงงานเรื่องการสรางสรรคศิลปะดวยวัสดุตางๆ  ที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมผูเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ  กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนหาดสนุกราษฎรบํารุง  ปการศึกษา 2544  จํานวน 30 คน  เครื่องมือที่

ใชในการวิจัยไดแก  แผนการสอน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินผลการเรียน
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แบบโครงงานแบบสังเกตพฤติกรรม  และแบบประเมินตนเอง   ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องการสรางสรรคศิลปะดวยวัสดุตางๆ  ในวิชาศิลปศึกษาสูงขึ้นหลังจากที่เรียนโดยใช

วิธีการสอนแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  อภิญญา  สุริยะศรี (2546: บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง                

การเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะกับชีวิตเรื่ององคประกอบศิลปสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากการสอนโดยใชชุดสื่อประสมกับการสอนปกติ  โดยมีวัตถุประสงค              

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะกับชีวิตเรื่อง

องคประกอบศิลปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากการสอนโดยใชชุดสื่อประสมกับ               

การสอนปกติ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ในกลุมโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กิ่งอําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา   ภาคเรียนที่ 2                

ปการศึกษา  2544  จํานวน  60  คน  แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  กลุมละ  30  คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการสอนชุดสื่อผสมวิชาศิลปะกับชีวิตเรื่ององคประกอบศิลป  

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่ององคประกอบศิลป  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุม

ทดลองมีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะเรื่ององคประกอบศิลปสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และนักเรียนกลุมทดลองมีความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะเรื่อง

องคประกอบศิลปสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

           

 9.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
    สําหรับงานวิจัยในตางประเทศไดมีผูทําการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

    เบเกอร  เจ  แอนจีลา  (Baker 1991:  Abstract.)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู

การสรางวัตถุศิลปะของชุมชนขยายในนิวฟนแลนดตะวันตก  โดยศึกษาวัฒนธรรมทางวัตถุ   

โดยสอบสวนสุนทรียภาพ  การสรางวัตถุและคุณคาของผูที่อาศัยอยูที่นิวฟนแลนดตะวันตก  วิธีการ

วิจัยแบบ  ชาติพันธุวิทยา ดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม และสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักจํานวน  

 63 คน  การวิจัยคนพบความสําคัญของลักษณะเฉพาะของงานศิลปะสถาบัน  St.john  Memorial  

University (MUN)  กลาววามือสมัครเลนที่มีคุณคายิ่งหรือที่เรียกวาศิลปนนั้นมีความสามารถในฐานะ

ที่เปนศิลปนพื้นบาน (Folk  Artist)  ชนกลุมนอยยังคงความเปนจริงที่ไมใชเร่ืองของทฤษฎี  ศิลปะ

พื้นบานเปนกระบวนการพัฒนาของศิลปะทั้งหมดแมวา  วิจิตรศิลปจะเปนศิลปะคนเมืองที่อยูเหนือช้ัน

กวา  ศิลปะพื้นบาน  แตไมใชเปนสิ่งที่นาวิตก  การศึกษาสุนทรียภาพจากวิถีชีวิตพื้นฐานจะมีคุณคา

ความงามที่นาสนใจยิ่งกวา 
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   เลพเทก  เจ  ลินท  (Leptak 1991:  Abstract.)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา   

ชาติพันธุวิทยาที่มีความสําคัญตอคุณคาทางสุนทรียภาพของชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงความเขาใจในคุณคาสุนทรียภาพในชนบท ชุมชนอิตาลี ในโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ในฐานะ 

ที่เปนรากฐานของการพัฒนาการศึกษาทางวัฒนธรรม โดยมีวิธีการวิจัยแบบชาติพันธุวิทยาดวยการ

สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะ  28  คน  พบวาชุมชนชาวอิตาลี  ใหความสนใจในเรื่อง

ทัศนศิลปในสวนที่เปนผลงานศิลปกรรม  คุณคาทางสุนทรียภาพ  ที่ครอบงําอยู มีลักษณะเปนงานชาง  

ที่มีลักษณะเฉพาะในดานทักษะและการรับรู ทางศิลปนที่ปรับใหเขากับปจจุบัน  เปนสิ่งสําคัญในการ

รับรูทางสุนทรียภาพของชาวอิตาลี  ชุมชนมีลักษณะความเปนผูนําทางวัฒนธรรม ดวยการพัฒนา

ประสบการณทางสุนทรียะ  แสดงออกมาในรูปของสถาปตยกรรม  การจัดบริเวณ  และศิลปะชุมชน  

รวมทั้งการสนใจความขัดแยงของสังคมภายนอกที่อยูเหนือบริบททองถิ่น การพูดคุยเกี่ยวกับขอขัดแยง

ทางวัฒนธรรมสากล  หรือการแบงสุนทรียภาพออกเปน  2  สวน  คือการยอมรับคุณคาสุนทรียภาพที่

สถาบันทางวิจิตรศิลปยกยอง  และการรักษาระบบคุณคาสุนทรียภาพเฉพาะตนโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน

โลกศิลปะของตนเชนเดิม  จึงทําใหชุมชนมีความเปนผูนําทางวัฒนธรรม 

  อะวีร่ี  แอน  จูเลีย  (Avery  and  Julie  1992:  Abstract.)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  

การสํารวจการออกรานของชุมชนมิชิแกนยุคแรก ในฐานะองคการชุมชนทางศิลปะในปทศวรรษ  

1850, 1860,  และ 1870  การศึกษาใชกรณีศึกษา  4  ชุมชน  ในเรื่องของสังคมเกษตรกรรม  การออก

รานและชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนที่อยูหางไกล  ไดแก  เซนต  โจเซฟ  (St.Joseph) ไอโอเนีย  (Ionia)  

ภูมิภาค  แกรนดทราเวอรซ  (The  Grand  Traverse)  และชุมชนออนโทนากอน  (Ontonagon)       

ในประเด็นของชีวิตวัฒนธรรม  พบวาการออกรานในชนบทยุคตนไมไดคํานึงถึงบทบาทชุมชน

ศิลปกรรม งานออกรานเปนเพียงสถานที่สะสมงานสรางสรรคเทานั้น  แตตอมาจึงยอมรับคุณภาพของ

งานศิลปะวาสําคัญมากกวาการออกรานคาขาย  ผลงานที่นํามาออกรานเปนการสะทอนการทํางาน

และความอุทิศตนของชุมชนใหแกศิลปกรรม  และสุนทรียภาพ ที่สะทอนคุณคาชีวิตในชุมชน กิจกรรม

การออกรานเปนผลกระทบที่สําคัญยิ่งของวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม 

  คาลวิอินีน  มิรจา  (Kalviainen , 1997:  Abstract.)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ

ที่มุงประโยชนใชสอยที่มีสุนทรียภาพและงานศิลปะ  ที่ประกอบดวยวัสดุทางจิตวิญญาณ การนิยาม

ของป  1990  ของผลิตภัณฑที่ดีทางดานงานชางแบบอาชีพในประเทศฟนแลนด เปาหมายการวิจัย  

คือการนิยามและการพิสูจนคุณคาของงานชางที่เปนศิลปะ  และแนวคิดของนักสังคมวิทยา  การวิจัย

ใชหลักพื้นฐานการประเมินผลิตภัณฑที่ดีภายใตการศึกษาปฏิสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ 

การวิจัยพบลักษณะ  3  ประการของงานชางเชิงอาชีพ  คือ 
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    1. เปนเรื่องของผลิตภัณฑที่มุงประโยชนใชสอย  แตมีคุณคาทางสุนทรียภาพ 

    2. เปนผลิตภัณฑที่ใหจินตภาพได 

    3. เปนผลิตภัณฑที่ใชวัสดุในทองถิ่นเปนสําคัญ 

  สรุปการวิจัยไดวา  ผลิตภัณฑงานชางที่ดีจะตองไดรับความสนใจจากสังคมดวย  มิใช  มี

คาทางสุนทรียะเทานั้น  แตอยูบนพื้นฐานของความคิดทางศีลธรรมและอุดมคติ  การประเมินคุณคา

งานศิลปะตั้งอยูบนเงื่อนไขของสังคมวิทยา  อันเปนการตรวจสอบคุณคาภายในของสิ่งที่มีคุณคาสูง 

ในอุดมคติ 

  เฟชุง  (Fay  Chung  อางอิงจาก  รุง  แกวแดง. 2542) ไดทําการวิเคราะหและ

เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุนกับประเทศแอฟริกาไวอยางนาสนใจยิ่งในหนังสือ

รายงานของยูเนสโกเรื่องการเรียนรูขุมทรัพยในตน  (Learning The  Treasure  Within) เฟชุงกลาววา  

รูปแบบการจัดการศึกษาของญี่ปุนในชวงศตวรรษที่  19  ที่ญ่ีปุนเริ่มเปดประเทศนั้น  ผูนําญี่ปุน

ตระหนักดีวาการที่จะใหญ่ีปุนสามารถยืนหยัดเปนชาติอยูไดนั้น  ญ่ีปุนจําเปนจะตองเรียนคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก  แตในขณะเดียวกันระบบราชการของญี่ปุนเนน

และใหความสําคัญกับการเรียนการสอนเรื่องวัฒนธรรม คานิยม  วิถีชีวิตของชาวญี่ปุน  ซึ่งไดแก  

ภาษาญี่ปุน  วรรณกรรมญี่ปุน  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เปนตน  อันเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของญี่ปุน 

ซึ่งทําใหการพัฒนาประเทศญี่ปุนสามารถรักษาสมดุลระหวางเทคโนโลยีตะวันตกกับวิถีชิวิตของ     

ชาวญี่ปุนไวไดอยางดี  เปนรูปแบบที่เปนเอกลักษณพิเศษที่เปนอยูในปจจุบัน  แมประเทศญี่ปุนจะมี

การพัฒนาดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไปมาก  ในเรื่องมารยาท  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  

สถาปตยกรรม  รวมถึงชีวิตประเพณี  เทศกาลตางๆ   ตรงกันขามกับประเทศในทวีปแอฟริกา  

 ซึ่งขณะที่เร่ิมพัฒนาประเทศเชนเดียวกันนั้น  หมอสอนศาสนาคริสตไดนํารูปแบบการจัดการศึกษา

ตะวันตกทั้งหมดเขาไปในประเทศแอฟริกา  วิชาที่สอนสวนใหญจะเนนดานศาสนาคริสต  วรรณกรรม  

ประวัติศาสตร  และวัฒนธรรมตะวันตก  ละเลยการสอน  2  เร่ืองที่สําคัญ  คือ  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  กับภูมิปญญาดั้งเดิม  โดยชาติตะวันตกมองเห็นวา  ถาสอนภาษาทองถิ่นในโรงเรียนแลว

จะเกิดความรูสึกที่จะแบงแยกหรือความรูสึกที่จะรักษาเอกลักษณของชาติเหลานั้น  เฟชุงวิเคราะหวา  

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุนแลวการศึกษาของประเทศในแอฟริกา  เปนรูปแบบการจัดการศึกษา

ที่ไมเนนใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและรากดั้งเดิม  การพัฒนาจึงดอยกวาญี่ปุนอยางมาก 

       จากการศึกษาขางตนพบวา  ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญตอการสืบทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมของไทย  การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อถายทอดภูมิปญญาไทยเปนขั้นตอนที่

สําคัญยิ่งตอวัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อ  และขอปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตางๆ จึงไมสามารถ

กําเนิดขึ้นมาในชุมชนนั้นๆ ไดหากไมมีการถายทอดภูมิปญญาไทย  ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ  พ.ศ. 2542  จึงไดใหความสําคัญกับการนําเอาภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการเรียน     

การสอนในโรงเรียน  สําหรับแนวคิดและหลักการในการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการเรียน 

การสอนนั้น พบวาโรงเรียนจําเปนตองมีนโยบายที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  ความตองการใหมๆ ของผูเรียนและความกาวหนาของวิชาการอยูเสมอ  

โดยขึ้นอยูกับปจจัยที่สามารถเอื้ออํานวยใหเกิดความพรอมตอสภาพบรรยากาศการเรียนการสอน        

ตามอัตภาพ  และความจําเปนที่ไดรับการเกื้อหนุนและสงเสริม  โดยตองอยูในดุลยพินิจของโรงเรียน

เกี่ยวกับดานความเหมาะสมทั้งกิจกรรม  เนื้อหาสาระ  ซึ่งในปจจุบันจะเห็นวามีความพยายามที่จะนํา

ภูมิปญญาไทยมาสูการศึกษา  แตปรากฏวาประสบปญหาในดานตางๆ มากมาย  เชน  ขาดนโยบาย

รองรับที่ชัดเจน  ขาดการยอมรับตอผูทรงภูมิปญญา  การจัดการเรียนการสอนไมนําประเด็นทองถิ่นมา

เปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเทาที่ควร  การเรียนการสอนตามหลักสูตรไมคํานึงสัดสวน

ระหวางภูมิปญญาไทย  และสากลเทาที่ควร  ขาดผูสนับสนุนรับผิดชอบเปนตน สวนการดําเนินการ

ของโรงเรียนไดแก  การเชิญปราชญทองถิ่นหรือผูรูในทองถิ่นมารวมในการพัฒนาหลักสูตรและจัด    

การเรียนการสอน  การใหนักเรียนออกไปศึกษาและฝกงานที่บานหรือสถานประกอบการของปราชญ

ทองถิ่นหรือผูรู การเชิญปราชญทองถิ่นหรือผูรูมารวมสอน การทําสิ่งที่เปนองคความรูในทองถิ่นมา

สอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่สอน การใหนักเรียนไปสํารวจขอมูลในทองถิ่นแลวนํามาจัดการเรียนการสอน  

และการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นหรืออุทยานการศึกษา  โดยจําเปนตองมีการเตรียมการ  การจัดกิจกรรม

ที่ดีระหวางผูบริหาร  ครู  นักเรียน  ปราชญทองถิ่น  กรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง 

      จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดเนื้อหาสาระในกลุม

สาระการเรียนรูศิลปะออกเปน 3 สาระซึ่งมีประเด็นสําคัญของหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู  (Child  Center)  และมุงหวังใหผูเรียน รูจักการศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง

ตามความถนัดและความสนใจจากแหงการเรียนรูตางๆ  ทั้งที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น  และเมืองที่เปน

ศูนยกลางทางวิชาการในกลุมสาระตางๆ อาจกลาวไดวาภูมิปญญาไทยและศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น แตละทองที่ มีชุมชนเปนแหลงการเรียนรูที่ สําคัญเชนเดียวกับแหลงอื่นๆ  ซึ่งมีคุณคา

ความสําคัญเฉพาะของแตละพื้นที่หรือทองถิ่นนั้นๆ อันเกิดขึ้นจากภูมิรูที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ

เฉพาะถิ่นตนเอง  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาสมควรจะชวยกันอนุรักษสืบสาน  และพัฒนาให

เจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป  ดังนั้นผูวิจัย  จึงตองการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญา

ไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด  พหุศิลปศึกษา มาสงเสริมบทบาทในการสรางสรรคการสอนศิลปศึกษา

ตามองคประกอบพื้นฐาน  คือ  ครูหรือผูสอน นักเรียนหรือผูเรียนและหลักสูตร  องคประกอบหลักคือ  

การกําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน  การกําหนดเนื้อหาสาระ  การดําเนินการ การเตรียมการสอน 

เทคนิควิธีสอนแบบบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อุปกรณและ



 
82

ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  มาสรางเปนแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยการใชภูมิปญญาไทย  ซึ่งภูมิปญญาไทยกับศิลปะ

มีบทบาทที่สงเสริมและเอื้อตอการสรางสรรครูปลักษณทางศิลปะตางๆ กัน  จึงควรสืบสานพัฒนา

หลักสูตรการการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา มาสงเสริม

บทบาทในการสรางสรรคการสอนศิลปศึกษาใหเกิดความเจริญกาวหนาตอไป 



 

 



 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยเรื่อง  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด    

พหุศิลปศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คร้ังนี้  ผูวิจัยได

ดําเนินการวิจัยตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

   3. เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 

   4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   6. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

                ในแตละหัวขอมีรายละเอยีด  ดังตอไปนี้  

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2               

ปการศึกษา 2552  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จํานวน 350  คน 
 2.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2                 

ปการศึกษา 2552  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จํานวน 40  คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบไม

อาศัยความนาจะเปน (Non -  Probability  Sampling)  ดวยการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก 

(Convenience  Sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545: 44)   

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แผนการจัดการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา จํานวน 3 แผน 12 ชั่วโมง  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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  1. ศึกษาหลักการของหลักสูตร  เปาหมายของการจัดการศึกษา สาระและมาตรฐาน            

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คุณภาพของผูเรียน ในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  และวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะอันพึงประสงคของ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”   

 2. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย 

 3. ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาจากเอกสาร

ตางๆ  และงานวิจัย   

 4. สรุปแนวคิด ทฤษฎีที่ได  แลวกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการสรางแผนการจัดการเรียนรู  

 5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด          

พหุศิลปศึกษาเรื่องภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งประกอบดวย 

  5.1  ชื่อหนวยการเรียนรู 

  5.2  สาระสําคัญ 

  5.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

  5.4  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  5.5  จุดประสงคการเรียนรู   

  5.6  สาระการเรียนรู 

  5.7  กิจกรรมการเรียนรู  แบงออกเปน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 

    5.7.1  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

    5.7.2  ข้ันสอน 

    5.7.3  ข้ันสรุป 

  5.8  วัสดุอุปกรณ  ส่ือและแหลงเรียนรู 

  5.9  การวัดและประเมินผล 

  5.10  ขอเสนอแนะ 

  5.11  บันทึกผลหลังสอน 

  5.12  แบบบันทึกการเรียนรูหลังเรียน 

 6.  นําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่องภูมิปญญาไทยในพระ    

เมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเสนออาจารย          

 ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  และความสอดคลองกับจุดประสงค  
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แลวนําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสู   

ภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาปรับปรุงแกไข 

 7.  นําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่องภูมิปญญาไทยในพระ    

เมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ  

จํานวน  5  คน (ภาคผนวก ก)  เพื่อประเมินความเหมาะสม ในดานความถูกตอง (Accuracy) และ 

การนําไปใช (Usability) ดวยคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Consistency : IOC)  โดยใชสูตร

ของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli  and  Hambleton) ดังนี้ (ลวน  สายยศ.  2543: 248 – 249)  

 

   IOC = 
N
R∑    

 เมื่อ  IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง  มีคาอยูระหวาง  –1 ถึง +1  

   R∑  หมายถึง  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

   N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 โดยคาดัชนีความสอดคลองจะตองมากกวาหรือเทากับ 0.50  จึงจะถือวาแผนการจัด      การ

เรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่น   ใน

เมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความเหมาะสมในดานความถูกตองและการนําไปใช  

 8.  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม  ในดานความถูกตองและการนําไปใชพบวา

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา เร่ืองภูมิปญญาไทยใน       

พระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคามากกวา  0.50  

ทุกขอ  แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระ   

เมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความเหมาะสมใน

ดานความถูกตองและการนําไปใช  (ภาคผนวก ข) 

 9.  นําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระ  

เมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปทดลองใช (Try out)  

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2  จํานวน 40 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 เพื่อตรวจสอบการใชงาน  

ความถูกตองและความสอดคลองเหมาะสมในดานตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิด

พหุศิลปศึกษา เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   
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 10.  ปรับปรุง  แกไข  และพัฒนา แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่อง

ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตามขอบกพรองที่ไดจากการทดลองใช 

 11.  จัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาไทยใน

พระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณ  

สําหรับนําไปใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเสนา 

“เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จํานวน 40  คน  

ซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอไป            

   

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์               

ทางการเรียนเรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  มีลักษณะเปนแบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple  Choice) ชนิด 4  ตัวเลือก  

จํานวน 40  ขอ และแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย ที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษามีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ  

คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน  20  ขอ  ซึ่งผูวิจัย

ดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอนตอไปนี้ 

  1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สู      ภูมิ

ปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบ

คุณภาพ  ดังนี้   

   1.1  ศึกษาวิธีสรางขอสอบจากหนังสือเทคนิคการวัดผลการเรียนรูของ ลวน  สายยศ 

(2543: 122 – 181) และหนังสือเทคนิคการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย ของบุญธรรม  

กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549: 255 – 300)  

   1.2  วิเคราะหจุดประสงค  และเนื้อหาเกี่ยวกับ ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ  

สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

   1.3  กําหนดจํานวนขอสอบที่ตองการและจํานวนที่ตองออกเกินไว  โดยผูวิจัย

กําหนดขอสอบที่ตองการไว  จํานวน  40  ขอ  และกําหนดจํานวนขอที่ตองออกเกินไว  ซึ่งควรออกเกิน

ไวไมตํ่ากวารอยละ 25 (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545: 60)  จํานวน  10  ขอ  รวมเปน  50  ขอ   

   1.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระ    เมรุ

มาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ฉบับราง 
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   1.5  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ 

สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับราง ไปใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5  คน (ภาคผนวก ก)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity)  ดวยคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index  of  Consistency: IOC)  โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli  

and  Hambleton)  ทั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดคาดัชนีความสอดคลองไววา  จะตองมากกวาหรือเทากับ 0.50  

จึงจะถือวาวัดไดสอดคลองกัน  ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พบวา  คาดัชนีความ

สอดคลองมีคาอยูระหวาง 0.50 – 1.00 (ภาคผนวก ค) แสดงวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง        

การเรียน เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย  อําเภอเสนา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ฉบับรางมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

   1.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ 

สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ฉบับราง  ที่ผานการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2                

ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเสนา “ เสนาประสิทธิ์”  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 2  ที่มีระดับผลการเรียนเกง  ปานกลาง  และออน  คละกัน จํานวน  40  คน ซึ่งเรียนเนื้อหา  

เ ร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ  สู ภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย  อํา เภอเสนา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผานไปแลวเพื่อหาคาความยากงาย (Difficulty  Index: 

p)  และคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination  Index : r) ของขอสอบโดยกําหนดคาความยากงาย

ที่เหมาะสม ไวระหวาง  0.20 - 0.80  สวนคาอํานาจจําแนกรายขอที่ใชได ตองมีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 

(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2549: 82,  258) 

   1.7  นําขอมูลจากการทดลองใชมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  

(Statistical Package for the Social Sciences)  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2549: 257, 285 – 

291) ผลการวิเคราะหพบวาขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง  0.20 – 0.80 และคาอํานาจ

จําแนกรายขอต้ังแต  0.20  ข้ึนไป มีจํานวน  41 ขอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกขอสอบไวจํานวน  40  ขอ 

(ภาคผนวก ค)   

   1.8  นําขอสอบมาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ฉบับรางทั้งฉบับดวยสูตร  KR – 20 ของคูเดอรและริชารดสัน (Kuder – 

Richardson – 20 : KR – 20)  โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นวา  ตองมีคาสูงกวา 0.70 (ลวน  สายยศ.  

2543: 244)   ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภูมิปญญาไทย
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ในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับรางทั้งฉบับ

มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 (ภาคผนวก ค) 

   1.9  จัดทําเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระ

เมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ฉบับสมบูรณ  สําหรับ

นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

จํานวน 40  คน  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอไป            

      2.  แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิ

ปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชการจัดการเรียนรูบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา  มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ  ดังนี้   

     2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบวัดเจตคติจากหนังสือเทคนิคการสราง

เครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549: 141 – 143)  และ

หนังสือเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตรของ  สิน  พันธุพินิจ (2549: 152 – 155)   

     2.2  กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบวัดเจตคติ   

       2.3  สรางแบบวัดเจตคติ  จํานวน  20 ขอ  ซึ่งมีทั้งขอความเชิงบวกและลบ   

     2.4  อาน  ตรวจสอบ  และตรวจทาน ขอความในแบบวัดเจตคติ  เพื่อความถูกตอง  

และเหมาะสม 

     2.5  ใหผูที่มีความรูดานการวัดเจตคติ  ซึ่งไดแก นายกนก คลายมุข ศึกษานิเทศก 

ชํานาญการพิเศษ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2  ชวยอาน   และ

วิพากษวิจารณแตละขอความ  แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูที่มีความรูดานการวัดเจตคติ

เพื่อความสมบูรณอีกครั้ง 

     2.6  นําแบบวัดเจตคติไปทดสอบเบื้องตนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เสนา “เสนาประสิทธิ์” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2  ปการศึกษา  2552   

จํานวน  40  คน  ซึ่งเปนกลุมทดลองที่ผูวิจัยนําวิธีการจัดการเรียนรูบูรณการแนวคิดพหุศิลปศึกษาไป

ทดลองใช  โดยใหนักเรียนตอบแบบวัดเจตคติ  หลังจากนักเรียนไดเรียน  โดยใชวิธีการสอนแบบบูรณ

การแนวคิดพหุศิลปศึกษาผานไปแลว   

     2.7 นําคําตอบมาวิเคราะหทางสถิติดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation  

Coefficient) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  โดยกําหนดเกณฑคาอํานาจจําแนกที่ยอมรับได            

ตองมีคาตั้งแต 0.20  ข้ึนไป (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545: 83) ผลการหาคาอํานาจจําแนกรายขอพบวา  
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แบบวัดเจตคติทั้ง  20  ขอ  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.77 – 0.94  แสดงวา  แบบวัดเจตคติ  มีคา

อํานาจจําแนกรายขอเปนที่ยอมรับได (ภาคผนวก ง)  

      2.8  หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติทั้งฉบับดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 

Coefficient)  ของครอนบาช (Cronbach)  โดยกําหนดเกณฑคาความเชื่อมั่นที่ยอมรับไดตองมีคา

มากกวา 0.70 (ลวน  สายยศ.  2543: 209)  ผลการหาคาความเชื่อมั่นพบวา  แบบวัดเจตคติมีคาความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.98 (ภาคผนวก ง) 

      2.9  จัดทําเปนแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระ   

เมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ใชวิธีการสอนแบบ

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาฉบับสมบูรณ  สําหรับนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน             

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จํานวน  40  คน  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางตอไป        

     

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง  โดยมีข้ันตอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  1. กําหนดรูปแบบการทดลอง  โดยผูวิจัยกําหนดแบบแผนการทดลองเปนการทดลอง      

เชิงกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental  Research)  แบบกลุมเดียววัดกอนและหลัง (One  Group  

Pretest  -  Posttest  Design) (สิน  พันธุพินิจ.  2549: 54)  และไดเพิ่มการวัดความคงทนในการเรียนรู

หลังการทดลอง  ดังแสดงในตาราง 3     
 

กลุม กอนทดลอง การทดลอง หลังการทดลอง ความคงทนในการเรียนรู 

     

กลุมทดลอง O1 X O2 O3 

     
 

                ตารางประกอบ 3   แบบแผนการทดลอง 

   สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

    O1 แทน วัดกอนการทดลอง   

    X แทน ทดลอง  

    O2 แทน วัดหลังการทดลอง  

    O3 แทน วัดความคงทนในการเรียนรู 
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 2.  ดําเนินการทดลอง  ดังตอไปนี้ 

  2.1  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระ

เมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวบันทึกคะแนนเก็บไว 

(วัดกอนการทดลอง  O1) 

  2.2  จัดกิจกรรม การเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

  2.3  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระ

เมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลวบันทึกคะแนนเก็บไว 

(วัดหลังการทดลอง,  O2) 

  2.4  ใหนักเรียนตอบแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะ เร่ือง ภูมิปญญาไทยใน

พระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ใชการจัด     

การเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาแลวบันทึกคะแนนเก็บไว 

  2.5  เมื่อเวลาผานไป  14 วัน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง

ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

แลวบันทึกคะแนนเก็บไว (วัดความคงทนในการเรียนรู,  O3)     

 3.  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติตอไป 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหไดคําตอบตรงตามความมุงหมายของการวิจัย  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  โดยกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติไวดังนี้ 

 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ  

สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของนักเรียนกอนและหลังเรียน

โดยใชการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา ใชสถิติทดสอบที (t – test)  แบบ Paired  

Samples  t – test  โดยกําหนดสมมุติฐานของการทดสอบ  ดังนี้ 

  สมมุติฐานทางการวิจัย (Research  Hypothesis) 

   HO :  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนไมแตกตางกัน 

   H1 :  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  สมมุติฐานทางสถิติ (Statistical  Hypothesis) 

   HO :  μกอนเรียน  =  μหลังเรียน 

   H1 :   μกอนเรียน  <  μหลังเรียน 



 
91

ทั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ .05 

 2.  การศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะ    เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ  

สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของนักเรียนที่เรียนโดยใช   การ

จัดการเรียนรู บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ใชการคํานวณดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน 

(Effectiveness  Index : IE)  ตามสูตรของบุญชม  ศรีสะอาด (2546: 159)  ดังนี้  

 

IE =   
ยนของทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ- คะแนนเต็ม) ียนจํานวนนักเร (

ยนของทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ - ยนของทุกคนแนนหลังเรีผลรวมของคะ
×  

 

โดยกําหนดเกณฑประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนไมตํ่ากวา 0.50 (พิษณุ  ฟองศรี.  2550: 186)    

 3.  การศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะ เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ          

สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช   

การจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา ใชสถิติทดสอบที (t – test)  แบบ Paired  Samples  

t – test  โดยกําหนดสมมุติฐานของการทดสอบ  ดังนี้ 

  สมมุติฐานทางการทดลอง 

   HO :  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์กอนและความคงทนในการเรียนรูแตกตางกัน 

   H1 :  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังและความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกัน 

  สมมุติฐานทางสถิติ 

   HO :  μหลังเรียน  =  μความคงทนในการเรียนรู 

   H1 :   μหลังเรียน ≠   μความคงทนในการเรียนรู 

 

  ทั้งนี้  ผูศึกษากําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ .05 
 

 4.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูบูรณาการแนวคิด

พหุศิลปศึกษา  ใชคาเฉลี่ย (Mean : X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.)  โดย ให

คะแนนเจตคติในแตละขอตามเกณฑตอไปนี้ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2549: 142 – 143) 

      กรณีที่เปนขอความเชิงบวก  จะใหคะแนนดังนี้ 

  เห็นดวยอยางยิ่ง   ให  5     คะแนน 

  เห็นดวย     ให  4     คะแนน 

  ไมแนใจ     ให  3     คะแนน 

  ไมเห็นดวย    ให  2     คะแนน 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ให  1     คะแนน 
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       กรณีที่เปนขอความเชิงลบ  จะใหคะแนนดังนี้   

  เห็นดวยอยางยิ่ง   ให  1     คะแนน 

  เห็นดวย     ให  2     คะแนน 

  ไมแนใจ     ให  3     คะแนน 

  ไมเห็นดวย    ให  4     คะแนน 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ให  5     คะแนน 

   ทั้งนี้  ผูศึกษากําหนดเกณฑในการแปลความหมายเจตคติในรายขอดังนี้ (สิน  พันธุพินิจ.  

2549: 155) 

       กรณีที่เปนขอความเชิงบวก   

 คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00  หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง  

 คาเฉลี่ยระหวาง   3.51 – 4.50   หมายถึง เห็นดวย    

  คาเฉลี่ยระหวาง   2.51 – 3.50   หมายถึง ไมแนใจ  

  คาเฉลี่ยระหวาง   1.51 – 2.50   หมายถึง ไมเห็นดวย 

 คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.50   หมายถึง   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   

      กรณีที่เปนขอความเชิงลบ   

 คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00  หมายถึง   ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 

 คาเฉลี่ยระหวาง   3.51 – 4.50   หมายถึง ไมเห็นดวย    

  คาเฉลี่ยระหวาง   2.51 – 3.50   หมายถึง ไมแนใจ 

  คาเฉลี่ยระหวาง   1.51 – 2.50   หมายถึง เห็นดวย 

  คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.50   หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง 

 สําหรับการแปลผลเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษานั้น  

ผูวิจัยอาศัยแนวคิดของบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549: 141) ที่ระบุวา หลักในการวัดเจตคติในเรื่อง

หนึ่งๆ  ทําไดโดยการตั้งขอความถามบุคคลหลายๆ ขอ  แลวนําผลการตอบทุกขอรวมกัน  เปนเจตคติ

ของบุคคลตอเร่ืองนั้น  โดยผูวิจัย ใชเกณฑของสิน  พันธุพินิจ (2549: 155)  และเพ็ญแข  แสงแกว 

(2541: 51)  ดังนี้  

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00   หมายถึง   มีเจตคติที่ดีอยางยิ่ง  

 คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50    หมายถึง มีเจตคติที่ดี    

  คาเฉลี่ยระหวาง  2.51 – 3.50    หมายถึง มีเจตคติเปนกลาง  

  คาเฉลี่ยระหวาง  1.51 – 2.50    หมายถึง มีเจตคติที่ไมดี 

 คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.50    หมายถึง   มีเจตคติที่ไมดีอยางยิ่ง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้  มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่

ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน  4 ตอน ตามความมุงหมายของการวิจัย  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย  ของ

นักเรียนกอนและหลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 ตอนที่ 2.  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย  ที่ใช

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 ตอนที่ 3.  ผลการศึกษาความคงทน ในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนักเรียน  

ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 ตอนที่ 4. ผลการศึกษาเจตคติ ของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช            

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูศึกษาไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 

  N   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

  X    แทน คาเฉลี่ย (Mean)  

  S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 

  *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  p – value แทน คาที่ใชพิจารณาการมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  p   แทน คาความนาจะเปน (Probability) 

  EI   แทน ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน (Effectiveness  Index) 
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รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน  มีดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย 
 ของนักเรียนกอนและหลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย

ของนักเรียนกอนและหลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ปรากฏดังตาราง 1 

 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยของนักเรียนกอน    

      และหลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา   

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาศิลปะ 

ดานภูมิปญญาไทย 
N X  S.D. t p - value 

      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา   40 13.60 2.24 

  

    -103.71* 0.000 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา   40 32.68 1.89 

  

      

 

* p < .05 

 

 จากตาราง 1 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย            

หลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05   
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ภาพกิจกรรมการเรียนรู วิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยและการปฏิบัติกิจกรรม  
โดยใชวิธีสอนแบบบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 
 จากผลการเรียนรูของนักเรียน พบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ดี และ ดีมาก

เมื่อศึกษาและปฎิบัติกิจกรรม  ศิลปะดานภูมิปญญาไทยหลังเรียน ที่ใชการบูรณาการแนวคิด            

พหุศิลปศึกษา จากแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีสอนแบบบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาที่เชื่อมโยง 

สาระทัศนศิลป  สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป ที่รวมศิลปะการแสดงเขาไวดวยกัน นักเรียนมีความสุข 

มีสมาธิ มีความสงบ มีความตั้งใจ  มีความซาบซึ้ง รูสึกภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเองและของ

ประเทศชาติ อีกทั้งเขาใจประวัติความเปนมา ความเชื่อ ความศรัทธา ที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัย      

และในขณะปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพไดเปดแผนซีดี เพลงชุดคุณพระชวยออรเคสตรา ทั้งในชุด   

คุณพระเพลงบรรเลง และคุณพระเพลงเอก ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคลองกับเร่ืองที่นักเรียนกําลังเรียน  พบวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย   หลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิด               

พหุศิลปศึกษาสูงกวากอนเรียน 

 

ภาพประกอบ 1 สภาพหองเรียนทีม่ีส่ือครบถวน ทั้งสื่อภาพผลงานศิลปะดวยเทคนคิ 

                     ที่หลากหลาย ส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ส่ือInternet เครื่องฉายภาพ 
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ภาพประกอบ 2 ส่ือจาก Internet  มาสูหองเรียน 

 

ภาพประกอบ 3 เครื่องฉาย DVD  เครื่องเสียงระบบ Home Theater  วัสดุฝกศิลปะ 

                     อุปกรณศิลปะที่ครบถวน 
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             ภาพประกอบ 4 กิจกรรมกลุมที่ใหผูเรียนเลือกสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นเมรุลอย 

                 ในอําเภอเสนา จากแหลงเรียนรูสถานที่จริง แลวนําความรูที่ไดมานาํเสนอในหองเรียน 

 

             ภาพประกอบ  5  แหลงเรียนรูในทองถิน่ การแกะสลักฆองมอญ ซึ่งนํามาใช 

     ในวงปพาทยมอญ ประกอบการรํา และการแสดงลเิกในงานมหรสพในทองถิน่ 
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ภาพประกอบ 6 นายไสว สนธิ วทิยากรภูมปิญญาทองถิน่เมรุลอย ที่ผูเรียนไปศึกษา ผลจากการเรียนรู  

       หลังการใชการบูรณาการแนวคิดพหศิุลปศึกษา ในกิจกรรมการสบืคนภูมิปญญาทองถิน่ในเมรุ  

       ลอยอําเภอเสนา 
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       ภาพประกอบ  7  กิจกรรมการสืบคนการรําประกอบพิธีศพในทองถิน่ 

 

ภาพประกอบ  8  พฤติกรรมการวาดภาพ หัวขอ ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ 

     สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา ดวยสื่อวัสดุ สีน้าํ และสีเทียน 
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ภาพประกอบ 9  พฤติกรรมการวาดภาพ  หัวขอ ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสู 

            ภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา โดยใชใบความรูประกอบจินตนาการ 
 

 

ภาพประกอบ 10 พฤติกรรมการวาดภาพ หัวขอ ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสู 

                       ภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา  ดวยสื่อวัสดุ  ดินสอสี 
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ภาพประกอบ 11  การวาดภาพที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป 

 

 

ภาพประกอบ 12 การวาดภาพที่สามารถบูรณาการในชีวิตจริง เมรุลอย  อําเภอเสนา 
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ภาพประกอบ 13 ผูเรียนมีสมาธิสูงในการวาดภาพ  ดวยสื่อวัสดุ  ปากกาหมึกซึมสีดํา 

 

ภาพประกอบ 14  กิจกรรมวาดภาพดวยสือ่วัสดุ ปากกา  ดินสอส ี สีน้าํ  สีหมกึ 

                       ผูเรียนมีความซาบซึง้ รูสึกภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง และของประเทศชาติ 



 

103

  จากผลการเรียนรูของนักเรียน พบวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปานกลาง 

และออน  เมื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมศิลปะดานภูมิปญญาไทยหลังเรียน ที่ใชการบูรณาการแนวคิด            

พหุศิลปศึกษา จากแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีสอนแบบบูรณาการ แนวคิดพหุศิลปศึกษาที่เชื่อมโยง 

สาระทัศนศิลป  สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป ที่รวมศิลปะการแสดงเขาไวดวยกัน นักเรียนมีความสุข 

สนุกสนาน กระตือรือรนที่จะปฏิบัติกิจกรรม อีกทั้งยังเขาใจประวัติความเปนมา ความเชื่อ ความศรัทธา 

ในศิลปะภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง อยางชัดเจน เนื่องจากมีนิสัยซุกซน ชอบทองเที่ยวที่งานวัดใน

ทองถิ่นของตนเอง ขณะปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพไดเปดแผนซีดี เพลงชุดคุณพระชวยออรเคสตรา 

ทั้งในชุดคุณพระเพลงบรรเลงและคุณพระเพลงเอก มีเนื้อหาที่สอดคลองกับเร่ืองที่นักเรียนกําลังเรียน  

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย หลังเรียนที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา สูงกวากอนเรียน 

 

 

ภาพประกอบ 15 กิจกรรมวาดภาพ เมรุลอย 5 ยอด ความรูสึกสนุกสนาน ถายทอด 

     บรรยากาศงานมหรสพในงานวัด และมีความภาคภมูิใจในทองถิน่ของตนเอง 
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ภาพประกอบ 16  กิจกรรมวาดภาพ เมรุลอย 5 ยอด ความรูสึกสนกุสนาน ถายทอด 

ดวยเทคนิคสนี้ํา เปยกบนเปยก เปยกบนแหง และแหงบนแหง อยางมั่นใจ 

  

                       ภาพประกอบ 17  กิจกรรมวาดภาพ เมรุลอย 5 ยอดทรงจตุรมุข 

                  เทคนิคสีน้าํ เปยกบนเปยก มคีวามโปรงใส สะอาด เห็นธรรมชาติของสีน้าํ 
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ตอนที่  2  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย  
     ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย

ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ปรากฏดังตาราง 2 

 

ตาราง 2  ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุ  

       ศิลปศึกษา   

 

ผลรวมคะแนนกอนเรียน (N = 40) ผลรวมคะแนนหลงัเรียน (N = 40) EI 

   

544 1,307 0.72 

   

 

 จากตาราง 2  พบวา  ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนมีคาเทากับ  0.72  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว (0.50)  แสดงวา  การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาทําใหนักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน                

รอยละ  72 

 

ตอนที่  3  ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย 
       ในนักเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย              

ในนักเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนักเรียน   

      ที่ใชการบูร ณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

คูเปรียบเทียบ N X  S.D. t p - value 

      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา   40 32.68 1.89 

  

    -0.65 0.520 

ความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะ 

ดานภูมิปญญาไทย 40 32.75 1.75 

  

  

                จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย            

หลังเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนักเรียนที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05  แสดงวา นักเรียนมีความคงทนใน

การเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยเมื่อใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา       

  

ตอนที่  4  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะ 
 ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญา

ไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ปรากฏดังตาราง  4 
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ตาราง 4  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช การบูรณา  

      การแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

รายการ 
คาสถิต 

ความหมาย 
X  S.D. 

    
ขอความทางบวก    

1.  รูสึกมีความสุขเมื่อเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญา

ไทยที่ใชการบรูณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 4.58 0.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2.  การเรียนวชิาศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการ  

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเปนเรื่องที่นาสนใจ 4.53 0.51 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ           

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาทําใหจิตใจออนโยน 4.55 0.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4.  นักเรียนสวนมากชอบเรียนวิชาศิลปะ                    

ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการ บูรณาการแนวคิด             

พหุศิลปศึกษา 4.58 0.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเปนสิง่ทีท่ําใหเกิด

ความสนุกสนาน 4.55 0.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6.  การเรียนวชิาศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาทําใหมีความคิดที่ดี 4.50 0.51 

 

เห็นดวย 
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ตาราง 4 (ตอ)   

 

รายการ 
คาสถิต 

ความหมาย 
X  S.D. 

    

7.  สบายใจทกุครั้งที่ไดเรียนวิชาศิลปะ                        

ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการ บูรณาการแนวคิด             

พหุศิลปศึกษา 4.40 0.50 

 

 

เห็นดวย 

8.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาชวยใหสังคมนาอยู 4.63 0.49 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

9.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาชวยใหอารมณมั่นคง 4.73 0.45 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 

10.  การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเปนสิง่สําคัญ 4.58 0.50 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
ขอความทางลบ    

1.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ     

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเปนเรื่องที่ยากมาก   4.53 0.51 ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

2.  รูสึกไมพอใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชาศิลปะดาน            

ภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคดิ                     

พหุศิลปศึกษา 4.48 0.51 ไมเห็นดวย 

3.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเปนสิง่ที ่

นาเบื่อหนาย   4.60 0.50 ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

4.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาไมชวยใหชีวิตดีข้ึน 4.63 0.49 ไมเห็นดวยอยางยิง่ 
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ตาราง 4 (ตอ)   

 

รายการ 
คาสถิต 

ความหมาย 
X  S.D. 

    

5.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาทําใหอยากลองทํา 

ในสิ่งผิดๆ 4.68 0.47 ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

6.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาเปนการ 

เสียเวลาเปลา 4.43 0.50 

 

 

ไมเห็นดวย 

7.  รูสึกงวงนอนทกุครั้ง  เมื่อเรียนวิชาศิลปะดาน          

ภูมิปญญาไทยที่ใชการ บูรณาการแนวคดิ                    

พหุศิลปศึกษา 4.48 0.51 

 

 

ไมเห็นดวย 

8.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาไมไดชวยให

บานเมืองเจรญิ 4.50 0.51 

 

 

ไมเห็นดวย 

9.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาทําใหชีวติไมมี

เปาหมาย 4.70 0.46 

 

ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

10.  เรียนวิชาศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาแลวปวดศีรษะ 4.53 0.51 

 

ไมเห็นดวยอยางยิง่ 
เจตคติตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย 

ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศกึษา 4.56 0.18 ดีอยางยิ่ง 

 

 จากตาราง 4  พบวา  นักเรียนมีเจตคติที่ดีอยางยิ่งตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่

ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา ( X  = 4.56,  S.D. = 0.18)   

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย  สมมุติฐาน  วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยของนักเรียนกอนและ

หลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 2. ศึกษาดัชนปีระสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 3. ศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนกัเรียนที่ใช                           

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 4. ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมปิญญาไทยหลังเรียนที่ใช              

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาสงูกวากอนเรียน  

 2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด  

พหุศิลปศึกษามีคาตั้งแต  0.50  ข้ึนไป 

   3. นกัเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหศิุลปศึกษามีความคงทนในการเรียนรูวิชาศลิปะดาน

ภูมิปญญาไทย 

 4. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีหรือดีอยางยิง่ตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช             

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

 

 

 

 



 

111

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาคเรียน             

ที่ 2 ปการศึกษา 2552  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  อําเภอเสนา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2  จํานวน 40  คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบ                 

ไมอาศัยความนาจะเปน (Non -  Probability  Sampling) ดวยการเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก 

(Convenience  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนจัดการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย  

ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  จํานวน  3  แผน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ประกอบดวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญา

ทองถิ่นในเมรุลอย  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชา

ศิลปะเรื่องภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย  อําเภอเสนา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชรูปแบบการทดลอง  โดยผูวิจัยกําหนดแบบแผน                     

การทดลองเปนการทดลองเชิงกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental  Research)  แบบกลุมเดียววัดกอน

และหลัง (One  Group  Pretest  -  Posttest  Design)  และไดเพิ่มการวัดความคงทนในการเรียนรู

หลังการทดลองอีก1 คร้ัง   สถิติที่ ใชในการวิจัยขอมูลไดแก   ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน 

(Effectiveness  Index : EI)  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบที (t – test)  วิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences)    

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมปิญญาไทย หลังเรียนที่ใชการ    

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาสงูกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนมีคาเทากับ  0.72  ซึง่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  

 3. นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูวิชาศลิปะดานภูมิปญญาไทยเมื่อใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีอยางยิ่งตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลที่ไดจากการวิจัยเรื่อง  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษาที่ได  มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

 1.  จากผลการวิจัยที่พบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย

หลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05  และดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนมีคาเทากับ  0.72  เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว  และเปน

ส่ิงที่แสดงใหเห็นวา  การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาทําใหนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน              

โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ  72  สอดคลองกับผลการวิจัยของพลศักดิ์  ฉายศรีศิริ (254: บทคัดยอ)   

ที่ทําวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเจตคติตอการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคการพยากรณ การสอนแบบบูรณาการ และ 

การสอนตามแนวคูมือครูพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบบูรณาการมีคะแนนผลการเรียน

เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผลการวิจัยของเฉลิมชัย  ถึงดี (2544: บทคัดยอ)  

 ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตชุดการสอนเรื่องการเขียนภาพระบายสี วิชาศิลปศึกษาสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  พบวา  ชุดการสอนเรื่องการเขียนภาพระบายสี วิชาศิลปศึกษา มีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ  0.67       

   ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรียนการสอนศิลปะดานภูมิปญญาไทย

ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาจัดเปนสื่อการเรียนรูที่เปนสิ่งเรา (Stimulus)  ที่มากระตุนให

นักเรียนมีพฤติกรรมตอบสนอง (Response)  จากนั้น  เกิดการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและพฤติกรรม

ตอบสนอง  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  จนกลายเปนการเรียนรูในที่สุด  กลาวคือ  การเรียนศิลปะ

ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนรูปแบบ

การบูรณาการที่มีวิธีการที่หลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  เนนการเรียนรูดวย

ตนเองและเรียนรูรวมกัน  เนนการเรียนรูจากธรรมชาติ  และจากการปฏิบัติจริง  ทําใหนักเรียนไดรับ

มวลประสบการณที่เหมาะสมและมีคุณคา  ไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  ไดใชความคิดความสามารถ

อยางเต็มความสามารถ  ไดเรียนหรือปฏิบัติตามระดับความสามารถดวยอัตราเร็วของแตละคน  

สงเสริมการพัฒนาตนเอง  ไดทํากิจกรรมทั้งแบบรายบุคคลและแบบเปนกลุม  เกิดการเรียนรูอยาง                  

มีความสุข  สนุกสนาน  และไมรูสึกเบื่อหนาย  และที่สําคัญที่สุดคือ  นักเรียนไดพัฒนาความรู

ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง  ผลดังกลาวจึงทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  ทําให

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีความกาวหนาในการเรียนรู นั่นหมายความวา  การเรียนศิลปะ

ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนรูปแบบ

การบูรณาการที่กลาวมากอใหเกิดประโยชนตอนักเรียนอยางมีประสิทธิผล   สอดคลองกับแนวคิดของ
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สนอง  อินละคร (2544 : 288)  ที่กลาววา  การสอนแบบบูรณาการเปนรูปแบบที่กอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการจัดการเรียนการสอน  และแนวคิดของอรทัย  มูลคํา (2543: 10)  ที่กลาวไววา  การสอน

แบบบูรณาการเปนการนําศาสตรสาขาวิชาตางๆ  ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขา

ดวยกันเพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 นอกจากนี้  อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  การเรียนศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษาจัดเปนสื่อการเรียนรูที่มีประโยชนตอนักเรียนอยางแทจริง  ชวยใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความกาวหนาในการเรียนรู  สอดคลองกับแนวคิดเรื่องสื่อ            

การเรียนรูของชอรส (มะลิฉัตร  เอื้ออานันท.  2545: 1 ; อางอิงจาก Shores.  1960)  ที่กลาวไววา    

ส่ือการเรียนรูจะชวยสื่อความหมายระหวางครูและนักเรียน  เพื่อทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยาง

กาวหนา  นั่นเอง   

 2.  จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทย

เมื่อใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว  และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของอภิญญา  สุริยะศรี (2546: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์           

ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะกับชีวิตเรื่ององคประกอบศิลปสําหรับนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนจากการสอนโดยใชชุดสื่อประสมกับการสอนปกติ  พบวา  นักเรียน            

กลุมทดลองซึ่งใชชุดสื่อประสมมีความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะเรื่ององคประกอบศิลปสูงกวากลุม

ควบคุมซึ่งไดรับการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05           

 ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศิลปะดาน                      

ภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในครั้งนี้  เปนสิ่งที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใหมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในปจจุบันในชีวิตจริงของผูเรียน ใน

ทองถิ่นของผูเรียนที่เชื่อมโยงในระดับประเทศ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งจากแหลงเรียนรูใน

ทองถิ่น ครูภูมิปญญา แหลงเรียนรูจากสื่อ Internet ส่ือวีดิทัศน ส่ือที่ครูผลิตสรางสรรคใหม  

เชน เอกสารใบความรู ที่สามารถคนควาไดอยางสะดวกภายในโรงเรียน โดยพิจารณาถึงความพรอม

และความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนเปนสําคัญ เนนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ

ศิลปะที่หลากหลายในชีวิตจริงที่สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ เขาดวยกัน ครอบคลุมทั้งสาระ

ทัศนศิลป  สาระดนตรี  สาระนาฏศิลปรวมถึงศิลปะการแสดง  ที่สัมพันธกับชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น  

และ ภูมิปญญาไทย  มีเนื้อหา  สาระ  มีส่ือที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ มีวัสดุอุปกรณพรอมใช

อยางมีคุณภาพ และมีกิจกรรม  ใหนักเรียนเกิดความพรอมไดปฏิบัติ  และไดฝกฝน  รวมทั้ง ผูวิจัยใช

หลักการเสริมแรง (Reinforcement)  เพื่อใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจ  เราความสนใจใหเรียนรูตอไป  

มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนรายบุคคลจากผลของการทํากิจกรรมทางการเรียน      



 

114

การสอนนั้นๆ  เมื่อนักเรียน เรียนศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา

ดังกลาว  ทั้งจากสถานที่จริง เรียนรูดวยตนเองทําใหเกิดความรูความเขาใจ และเกิดความคงทน ใน

การเรียนรูในที่สุด  เปนไปตามกฎการเรียนรูของธอรนไดค  4  ขอคือ  ขอที่ 1  กฎแหงความพรอม  

(Law of Readiness)  ที่สรุปไดวา   การเรียนรูของผูเรียนจะเกิดขึ้น  เมื่อผูเรียนมีความพรอมในดาน

รางกายและจิตใจ  ขอที่ 2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise)  ที่สรุปไดวา  การฝกปฏิบัติ                   

การฝกฝน  การฝกหัด  หรือการกระทําบอยๆ  จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และเรียนรูอยางคงทน  

และในทางกลับกัน  หากขาดการฝกหัด  การเรียนรูยอมขาดความคงทน  ขอที่ 3  กฎแหงการใช     

(Law of Use and Disuse)  ที่สรุปไดวา  เมื่อเกิดการเรียนรูข้ึนแลว  หากมีการนําไปใชบอยๆ  จะทําให

การเรียนรูนั้นเกิดความคงทน  และในทางกลับกัน  หากขาดการนําไปใชบอยๆ  การเรียนรูนั้นยอม    

ไมคงทน  และขอที่ 4  กฎแหงความพึงพอใจ (Law of Effect)  ที่สรุปวา  เมื่อผูเรียนไดรับความ         

พึงพอใจจากการเรียนรู  ผูเรียนยอมอยากที่จะเรียนรูในเนื้อหาตอไป (ทิศนา  แขมมณี. 2550: 51)  ดวย

เหตุผลที่กลาวมา  จึงทําใหผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิ

ปญญาไทยเมื่อใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา    

   3. จากผลการวิจัยที่พบวา  นักเรียนมีเจตคติที่ดีอยางยิ่งตอการเรียนรูศิลปะดาน             

ภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย           

ที่กําหนดไว  และสอดคลองกับผลการวิจัยของพลศักดิ์  ฉายศรีศิริ (254: บทคัดยอ)  ที่ทําวิจัยเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคการพยากรณ  การสอนแบบบูรณาการ และการสอนตามแนวคูมือครู  

พบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบบูรณาการมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาศิลปศึกษา   

   ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรียนการสอนศิลปะดานภูมิปญญาไทย 

ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ  เกิดการ

เรียนรู  และเกิดเจตคติ  เนื่องจากรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนั้น ผูวิจัยใชความคิดสรางสรรคอยางเต็ม

ความสามารถ  โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน  ทั้งในดานรางกาย  สังคม อารมณ  

และสติปญญา  เนนสุนทรียะทางศิลปะ  สรางเจตคติ  จินตนาการ   และความคิดสรางสรรค                

จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา          

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  เปนประสบการณที่เราความสนใจ  สรางความประทับใจ  และความพึงพอใจใหกับ

นักเรียน   เกิดการเรียนอยางมีความสุข  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน สงผลใหนักเรียนเกิดการการเรียนรู  

และกลายเปน เจตคติที่ดีอยางยิ่งตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิด  
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พหุศิลปศึกษาในที่สุด  สอดคลองกับแนวคิดของเติมศักดิ์  คทวณิช (2549: 312 – 313)  ที่กลาววา              

เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณ  ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยของนักเรียนได  และทําใหนักเรียนเกิดความ

คงทนในการเรียนรู  ดังนั้นครูผูสอนควรนําการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาไปใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนวิชาศิลปะในเรื่องอื่นๆ  ตอไป  ควรใหการสนับสนุน  สงเสริม  ใหมีส่ือที่ทันสมัย  อยาง

หลากหลาย ที่ดีมีคุณภาพอยางเพียงพอ และสะดวกในการใชงาน เหมาะสมกับอายุและความสนใจ

ของผูเรียน มีความทันสมัยอยางสรางสรรค 

 2.  นักเรียนยอมมีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual  Difference) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความสามารถทางสติปญญา  ดังนั้น  จึงควรมีการยืดหยุนเวลา เนื้อหา ตามความสนใจ อยาง

เหมาะสม  ควรหากิจกรรมเสริมใหกับนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอนที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษาเสร็จกอนเวลา ไดชวยเหลือเพื่อนคนอื่นๆ  และควรเปดโอกาสใหนักเรียนที่ปฏิบัติ

กิจกรรมไดชาไดทํากิจกรรมจนประสบผลสําเร็จ  ที่เกิดจากความชวยเหลือจากครูและเพื่อนๆ ทั้งนี้  

เพื่อเปนการเสริมแรงใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเนื้อหาอื่นๆ  ตอไป 

 3.  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เชนการแสดงออกดวยการพูด 

การจัดทํารายงาน ดวยการเขียน การพิมพ ดวยสื่อผลิตผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่หลากหลาย เชน

โปรแกรม Power Point นําเสนอรูปแบบเชิงสารคดี ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แนะนําใหความรู            

ตามศักยภาพที่นักเรียนเปนอยู และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นักเรียนจะสนใจและตั้งใจเรียนสูง

ในกิจกรรมที่นักเรียนไดผลิตดวยตนเอง มีการออกแบบปกซีดี ออกแบบแผนปลิว แผนพับ โฆษณา

ประชาสัมพันธ ออกแบบ Website นําเสนอภูมิปญญาในทองถิ่นของตนเอง ที่มีทั้งรูปนักเรียน ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว  เสียงเพลงประกอบ  การจัดการเรียนการสอนโดยใชการบูรณาการแนวคิด               

พหุศิลปศึกษาดวยความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลิน  กระตือรือรน  และมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ระหวางนักเรียนในบางเรื่อง  แตทั้งนี้  ครูผูสอนตองควบคุม  ดูแล  และเนนใหนักเรียนเปนผูมี

พฤติกรรมที่เหมาะสม  อีกทั้งในระหวางการจัดการเรียนการสอน  ครูผูสอนควรสอดแทรกคุณธรรม  

จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามใหกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  และเปน

พลเมืองดีของสังคมตอไป   
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ในการสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นควรใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะไปสืบคน

กอน เพราะเมื่อนักเรียนไปถึงสถานที่จริงแลว นักเรียนถามคําถามที่ไมนาสนใจ ไมรูจะถามอะไร       

ต้ังคําถามไมถูก ไมมั่นใจ พูดติดขัด ควรจะนําเสนอเรื่องที่จะไปศึกษาหนาชั้นเรียนกอนปฏบัิติจริง 

 2.  ควรมีหนังสือขออนุญาตผูปกครอง ในการที่นักเรียนจะไปศึกษานอกสถานที่ โดยชี้แจง

เหตุผลความจําเปนในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ เปนความรวมมือ

ระหวางบานกับโรงเรียน ที่รวมมือกันจัดการศึกษาใหเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 3.  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษากับการ

สอนศิลปะในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่แตกตางกันออกไป 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
 
1.  นายอารี  สุทธิพันธุ    ศาสตราจารยพิเศษ  (ขาราชการบํานาญ) 
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2.  นายจักรพงษ  แพทยหลักฟา ผูชวยศาสตราจารย 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  นายเลิศศิริร  บวรกิตติ   ผูชวยศาสตราจารย 

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

4.  นายโชดก  เกงเขตรกิจ   ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)  สาขาทัศนศิลป 

       โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 

       กรุงเทพมหานคร 

5.  นายฉัตรชัย  อรรถปกษ   ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3)  สาขาทัศนศิลป 

       โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ “เสนาประสิทธิ์” 
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ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 

ศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหศิุลปศึกษา 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย 
ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  “ความคิดเห็น”  ตามความคิดเห็นหรือความรูสึก  ของ

ทานอยางแทจริง  โดยตัวเลขแตละจํานวนมีความหมายดังนี้ 

  

 + 1  หมายถึง   แนใจวามีความความเหมาะสมในดานความถูกตอง 

      และการนําไปใช 

    0  หมายถึง ไมแนใจ 

  –1  หมายถึง แนใจวาไมมีความความเหมาะสมในดานความถูกตอง 

      และการนําไปใช 

 

องคประกอบ 
ความคิดเหน็ 

+ 1    0 –1 

1.  มาตรฐานชวงชัน้    

 1.1  สอดคลองกับจุดประสงค    

 1.2  สอดคลองกับเนื้อหา    

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั    

 2.1  ถูกตองตามหลกัการเขียน    

 2.2  ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู    

3.  จุดประสงคการเรียนรู    

 3.1  ระบุพฤตกิรรมที่สามารถวัดได    

 3.2  ระบุพฤตกิรรมครบถวน    

 3.3  สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง    

4.  เนื้อหา    

 4.1  ถูกตองตามหลกัวิชา    

 4.2  ครบถวนเพียงพอในการสรางความรูใหม    

 4.3  ชัดเจน  ไมสับสน    
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องคประกอบ 
ความคิดเหน็ 

+ 1    0 –1 

5.  กิจกรรมการเรียนรู    

 5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู    

 5.2  สอดคลองกับความตองการและวัยของผูเรียน    

 5.3  เหมาะสมกับเวลา    

 5.4  นาสนใจ  จูงใจผูเรียนใหมีความกระตือรือรน    

 5.5  เนนผูเรียนเปนสาํคัญ    

6.  ส่ือการเรียนรู    

 6.1  เหมาะสมกับผูเรียน    

 6.2  สอดคลองกับกิจกรรม    

7.  การวัดและประเมินผล    

 7.1  วิธีการวัดและเครื่องมือสอดคลองกับจุดประสงค    

 7.2  วธิีการวัดและเครื่องมือสอดคลองกับกระบวนการเรยีนรู    

 7.3  ใชวธิีวัดและประเมินผลหลากหลายวธิ ี    

 

 

 

         ลงชื่อ………………………………………ผูประเมิน 

              (………………………………………)  
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย 
ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศกึษา 

 

องคประกอบ 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 1 
 

2 3 4 5 

1.  มาตรฐานชวงชั้น       
 1.1  สอดคลองกับจุดประสงค 1 1 1 1 1 1.00 
 1.2  สอดคลองกับเน้ือหา 1 1 1 1 1 1.00 
2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั       
 2.1  ถูกตองตามหลักการเขยีน 1 1 1 1 1 1.00 
 2.2  ครอบคลมุพฤติกรรมการเรียนรู 1 1 1 1 0 0.80 
3.  จุดประสงคการเรียนรู       
 3.1  ระบุพฤตกิรรมที่สามารถวัดได 1 1 1 1 1 1.00 
 3.2  ระบุพฤตกิรรมครบถวน 1 1 1 1 1 1.00 
 3.3  สอดคลองกับผลการเรยีนรูที่คาดหวงั 1 1 1 1 1 1.00 
4.  เน้ือหา       
 4.1  ถูกตองตามหลักวิชา 1 0 1 1 1 0.80 
 4.2  ครบถวนเพียงพอในการสรางความรูใหม 1 1 1 1 1 1.00 
 4.3  ชัดเจน  ไมสับสน 1 1 1 1 1 1.00 
5.  กิจกรรมการเรียนรู       
 5.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 0 1 1 0.80 
 5.2  สอดคลองกับความตองการและวัยของผูเรียน 1 1 1 1 1 1.00 
 5.3  เหมาะสมกับเวลา 1 0 1 1 1 0.80 
 5.4  นาสนใจ  จูงใจผูเรียนใหมีความกระตือรือรน 1 1 1 1 1 1.00 
 5.5  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 0 1 1 1 0.80 
6.  สื่อการเรียนรู       
 6.1  เหมาะสมกับผูเรียน 1 1 1 1 1 1.00 
 6.2  สอดคลองกับกิจกรรม 1 1 1 1 1 1.00 
7.  การวัดและประเมินผล       
 7.1  วธิีการวดัและเครื่องมือสอดคลองกับจุดประสงค 1 1 1 1 0 0.80 
 7.2  วิธีการวดัและเครื่องมือสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 1 1 1 1 1 1.00 
 7.3  ใชวิธวีัดและประเมินผลหลากหลายวิธ ี 1 1 1 1 1 1.00 
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แผนการจัดการเรียนรูศลิปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบรูณาการแนวคิดพหุศลิปศกึษา 
แผนการเรยีนรูที่  1 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศ 33101                                                ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 

หนวยการเรียนรู เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา                          

                                       เวลา  4  ชั่วโมง 

 
1.  สาระสาํคัญ 
 ภูมิปญญา คือความรูที่อยูคูกับแผนดิน ตามหมูบาน ตําบล อําเภอในทองถิ่นนั้นๆ มีการสืบ

ทอดพัฒนามาสูในระดับชาติ สะทอนสูพฤติกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น ดังเชนภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่อง ประเพณีการเผาศพโดยใช เมรุลอย ใน

อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการสืบทอดตั้งแตบรรพบุรุษ จนถึงปจจุบัน 
2.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน  ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม   

เห็นคุณคางานทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 มาตรฐาน  ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม         

เห็นคุณคาของดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 มาตรฐาน  ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม     

เห็นคุณคาของนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 เขาใจความสัมพันธ เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย

อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวาง ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป ศิลปะการแสดง ที่เปน

มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย  
4.  จุดประสงคการเรยีนรู 
 4.1  บอกประวัติ ความสัมพนัธ ระหวางทศันศิลป  ดนตรี นาฏศิลป ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย

อําเภอเสนา ทัง้ในระดับภูมปิญญาทองถิน่ และภูมิปญญาไทย 
5.  สาระการเรียนรู 
 5.1  ประวัติความสัมพนัธ ระหวางทัศนศลิป  ดนตรี นาฏศิลป ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย   

อําเภอเสนา ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทยในเรื่อง 

  5.1.1  ความหมายและคติความเชื่อ 

  5.1.2  ประวัติเมรุลอย 

  5.1.3  พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมร ุ 
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  5.1.4  สถาปตยกรรม และศลิปกรรม 

  5.1.5  พิธีกรรมที่เกีย่วของกบังานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และศิลปะการแสดงในงาน 

ออกพระเมรุและเมรุลอยอําเภอเสนา 

  5.1.6  การรื้อถอน 

 5.2  สุนทรียศาสตรในเมรุลอย 

 5.3  ศิลปะวิจารณในเมรุลอย 

 5.4  การสรางงานศิลปะในสถาปตยกรรมเมรุลอยอําเภอเสนา 
6.  กิจกรรมการเรยีนรู 
 นักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียน จาํนวน  40  ขอ 
 6.1 ขั้นนาํเขาสูบทเรียน 
  เปดสารคดีจาก http://www.youtube.com/watch?v=t7yQAyzIyC8&feature=related 

ความยาว 4.35 นาที ในพธิพีระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณวิฒันา  

กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร   

และ บทเพลง แกวกัลยา จาก  http://www.youtube.com/watch?v=9WYfhj4juzI&feature=related 

 เนื้อรอง ทํานอง  ประภาส  ชลศรานนท     

 ขับรองโดย  อธิศรี  สงเคราะห 

 บรรเลงโดย  วงโจงกระเบน    

 ควบคุมวงโดย  รอยเอกสมนึก  แสงอรุณ     

 ความยาว  3.32 นาที 
 6.2  ขั้นสอน   
  6.2.1  ครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  6.2.2  นักเรียนชมภาพและเนื้อหา  จาก http://th.wikipedia.org  เร่ืองพระเมรุมาศโดย

ครูอธิบายประกอบภาพพระเมรุมาศดังกลาว โดยอธิบายถึงความสัมพันธ ระหวางทัศนศิลป ดนตรี

นาฏศิลป ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย 
 6.3  ขั้นสรุป 
  6.3.1  นักเรียนทบทวนจากใบความรู เร่ืองความสัมพันธ ระหวางทัศนศิลป  ดนตรี 

นาฏศิลป ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย 

  6.3.2  นักเรียนทาํใบงานที่ 1 
7.  วัสดุอุปกรณ /  สื่อและแหลงเรยีนรู 
 7.1  วัสดุอุปกรณ 

  7.1.1  คอมพวิเตอร ระบบ Wireless Land พรอมจอ เครื่องเสียง และเครื่องฉาย 
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  7.1.2 CD  ชุด  พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ 

 7.2  ส่ือการเรียนรู 

  7.2.1  ใบงาน 

  7.2.2  ใบควมรู 

  7.2.3  http://www.youtube.com/watch?v=t7yQAyzIyC8&feature=related 

  7.2.4  http://www.youtube.com/watch?v=9WYfhj4juzI&feature=related 

  7.2.5  http://th.wikipedia.org   

  7.2.6 CD  ชุด  พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ 
8.  การวัดผลและประเมนิผล 
 8.1  วิธีการวัดผล  /  ส่ิงทีว่ัดผล 

  8.1.1  แบบทดสอบกอนเรียน 

  8.1.2  ใบงาน 

 8.2  เครื่องมือวัด 

  8.2.1  ดานความรู  

   8.2.1.1  แบบประเมินพฤตกิรรมการรวมกิจกรรม 

   8.2.1.2  แบบทดสอบกอนเรยีน  จํานวน 40  ขอ 

  8.2.2  ดานทกัษะ 

   8.2.2.1 แบบประเมินใบงาน 

  8.2.3  ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค 

   8.2.3.1  แบบประเมินดานความรับผิดชอบ 

 8.3  เกณฑการวัดผล และประเมินผล 

  8.3.1  ใบงาน 

   16-20  คะแนน  ระดับ  ดี 

   11-15  คะแนน  ระดับ  พอใช 

       0-10  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 

  8.3.2  การรวมกิจกรรมการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูที่  1 

   11-15  คะแนน  ระดับ  ดี 

       6-10  คะแนน  ระดับ  พอใช 

      0-5   คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 

 



 134

  8.3.3  การทดสอบความรูพืน้ฐานกอนเรียน  (40  คะแนน) 

   31-40  คะแนน  ระดับ  ดี 

   21-30  คะแนน  ระดับ  พอใช 

    0 -20  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 

  8.3.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ  (15  คะแนน) 

   11-15  คะแนน  ระดับ  ดี 

    6 -10  คะแนน  ระดับ  พอใช 

    0  -5   คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 
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แบบตรวจใบงานที่ 1 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิน่ในเมรลุอย อําเภอเสนา                           

วันที่ประเมนิ.............เดือน................................พ.ศ................ 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินบนัทึกคะแนน ที่เห็นวาเปนความจริง ลงในชองรายการประเมิน 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
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8        

9        

10        

11        
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เกณฑการประเมิน 
 5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  พอใช  2  =  ปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอยางมาก 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
16  -  20  คะแนน  =  ดี 

11  -  15  คะแนน  =  พอใช                                ลงชือ่........................................ครูผูสอน 

  0  -  10  คะแนน  =  ปรับปรุง                                  (.............................................) 
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แบบประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล การมสีวนรวมในกิจกรรมการเรยีน 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิน่ในเมรลุอย อําเภอเสนา                           

วันที่ประเมนิ.............เดือน................................พ.ศ................ 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่เหน็วาเปนความจรงิ 

 

 

ที ่

 

ชื่อ - นามสกุล 

ระดับคะแนน  

รวม 

15 

คะแนน 

ความสนใจ 

ต้ังใจเรียน 

 

การมีสวนรวม

กิจกรรม 

การรวมแสดง

ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

 
เกณฑการประเมิน 
 5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  พอใช  2  =  ปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอยางมาก 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
11  -  15  คะแนน  =  ดี 

  6  -  10  คะแนน  =  พอใช                                ลงชือ่........................................ครูผูสอน 

  0  -   5   คะแนน  =  ปรับปรุง                                  (.............................................) 
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แบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิน่ในเมรลุอย อําเภอเสนา                           

วันที่ประเมนิ.............เดือน................................พ.ศ................ 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินบนัทึกคะแนนในสิ่งที่เหน็วาเปนความจริง ในชองรายการประเมิน 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 

 

 

 

 

 

 ทํา
งา
นต
าม
หน
าท
ี่ ท
ี่ได
รับ
มอ
บห

มา
ย 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

ผล
งา
นม
ีคว
าม
สม
บูร
ณ
แล
ะถ
ูกต
อง

 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

งา
นส
ําเ
ร็จ
ตร
งต
าม
เว
ลา
ที่ก
ําห
นด

 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

รว
ม 

 1
5 

 ค
ะแ
นน

 

 
เก
ณ
ฑก

าร
ตัด
สิน

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 
เกณฑการประเมิน 
 5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  พอใช  2  =  ปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอยางมาก 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
11  -  15  คะแนน  =  ดี 

  6  -  10  คะแนน  =  พอใช                                ลงชือ่........................................ครูผูสอน 

  0  -   5   คะแนน  =  ปรับปรุง                                  (.............................................) 
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9.  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
10.  บันทึกผลหลงัสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ                                     ผูสอน 

(นางอัญชล ี พงษแตง) 

...................../......................./........................ 
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แบบบันทึกการเรียนรูหลงัเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศ 33101  ชั้นมัธยมศกึษาปที่  3 
หนวยการเรยีนรูที่ 1 

เรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรลุอย อําเภอเสนา 
   

วันที่  ........  เดือน  ..................  พ.ศ.  .................                              ชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 3   

เร่ือง  ............................................................................................................................................ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
ผลการสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
ปญหา 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
การแกปญหา 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

ผูบันทกึ............................................................               
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดพหุศลิปศกึษาดานภูมิปญญาไทย 
แผนการเรยีนรูที่  2 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศ 33101                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

หนวยการเรียนรู เร่ืองการบรูณาการ การสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา   

                     เวลา  4  ชั่วโมง                             

 
1.  สาระสาํคัญ 
  สังคมไทยในอดีตลวนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบ           

ที่แวดลอมอยูในทองถิ่นนั้นๆ เปนตัวกําหนดรากฐานทางภูมิปญญาดั้งเดิมที่สืบทอดมา  แมวากระแส

แหงความเปลี่ยนแปลง  จะเปนตัวแปรที่ทําใหสูญหายไปบางตามกาลเวลา แตก็ยังคงเหลือรองรอย   

อยูบางโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนาที่มีความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ดนตรี 

และนาฏศิลป รวมศิลปะการแสดง  ที่นักเรียนสามารถเรียนรูโดยการสืบคนในทองถิ่นของเรา ซึ่งเปน

ความสามารถของชาวบานในการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ โดยใชศักยภาพของตนเอง

รังสรรคและถายทอดคุณคาแหงภูมิปญญา ซึ่งเปนเครื่องบงบอกใหเราไดทราบวาในบรรพกาล บรรพ

บุรุษของเราไดส่ังสมวิวัฒนาการความเจริญกาวหนาทางอารยะธรรม   วัฒนธรรมตางๆ  ที่แสดงถึงวิถี

ชีวิตความเปนอยู ตลอดจนความเปนเอกลักษณซึ่งควบคูกับมนุษยมานานนับพันป  
2.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน  ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม   

เห็นคุณคางานทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 มาตรฐาน  ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม         

เห็นคุณคาของดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 มาตรฐาน  ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม    

เห็นคุณคาของนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น  เ ร่ืองเมรุลอย  อําเภอเสนา  และนําเสนอความรู                 

ที่หลากหลายสื่อแสดงออก ที่เชื่อมโยงกับทัศนศิลป ดนตรี และ นาฎศิลป แสดงความคิดความสัมพันธ

ระหวาง ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 

และสากล 

 

 

 



 141

4.  จุดประสงคการเรยีนรู 
 4.1  สามารถสืบคน ส่ือความรูความคิด อยางหลากหลายในเรื่องราวประวัติความสมัพันธ 

ระหวางทัศนศลิป  ดนตรี นาฏศิลป ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย อําเภอเสนา ทัง้ในระดับภูมิปญญาทองถิ่น         

และภูมิปญญาไทย สูสากล 
5.  สาระการเรียนรู 
 5.1  การถายทอดความรู ความคิด  ดานประวัติความสมัพันธ ระหวางทัศนศิลป  ดนตรี

นาฏศิลป  ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย อําเภอเสนา  ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย  สูสากล 
6.  กิจกรรมการเรยีนรู 
 6.1 ขั้นนาํเขาสูบทเรียน 
 ครูใหนักเรียนชมภาพเมรุลอยของอําเภอเสนาจากผูประกอบการเมรุลอยจํานวน 10 ราย 

  6.1.1    เมรุลอยของ  นายไสว  สนธ ิ

6.1.2 เมรุลอยของ  นายแถม  ฤกษอุโฆษ 

6.1.3 เมรุลอยของ  นายหิรัญ  กิจเพ็ชร 

6.1.4 เมรุลอยของ  นายประสิทธิ ์ กลมเกลี้ยง 

6.1.5 เมรุลอยของ  นายสเุทพ  ควรแท 

6.1.6 เมรุลอยของ  นายยงยุทธ  พวงลําเจยีก 

6.1.7 เมรุลอยของ  นายอาบ  สุขษาสุณี 

6.1.8 เมรุลอยของ  นายเมี้ยน  แดงใหญ 

6.1.9 เมรุลอยของ  นายสาคร  อรรถจรูญ 

6.1.10 เมรุลอยของ  นายวิชัย  บุญพยัคฆ 
 6.2  ขั้นสอน   
  6.2.1  ครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทราบ 

  6.2.2  นักเรียนชมภาพเมรุลอย อําเภอเสนา   จาก  http://mayruloy.spaces.live.com/   

http://www.thaimeru.com/  http://www.mainloy.com/ โดยครูอธิบายประกอบภาพ   เมรุลอย

ดังกลาว ถึงความสัมพันธ ระหวางทัศนศิลป  ดนตรี นาฏศิลป    ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย ภูมิปญญา

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย สูสากล 
 6.3  ขั้นสรุป 
  6.3.1  นักเรียนทั้งหมดแบงหนาที่สืบคนเมรุลอยอําเภอเสนา จํานวน 1 ราย เร่ืองประวัติ

ความสัมพันธ ระหวางทัศนศิลป  ดนตรี นาฏศิลป ที่เกี่ยวของกับเมรุลอยอําเภอเสนา ภูมิปญญา

ทองถิ่น และภูมิปญญาไทย 
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6.3.2  นักเรียนทาํใบงานที่ 2 

  6.3.3  นักเรียนนาํเสนอเรื่องการบูรณาการ การสืบคนภมูิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย 

อําเภอเสนา   
7.  วัสดุอุปกรณ /  สื่อและแหลงเรยีนรู 
 7.1  วัสดุอุปกรณ 

  7.1.1  คอมพวิเตอร ระบบ Wireless Land พรอมจอ เครื่องเสียง และเครื่องฉาย 

  7.1.2  แผน  CD ชุดเมรุลอยอําเภอเสนา 

 7.2  ส่ือการเรียนรู 

  7.2.1  ใบงาน 

  7.2.2  ใบควมรู 

  7.2.3  http://www.youtube.com/watch?v=t7yQAyzIyC8&feature=related 

  7.2.4  http://www.youtube.com/watch?v=9WYfhj4juzI&feature=related 

  7.2.5  http://th.wikipedia.org   

  7.2.6  CD  ชดุเมรุลอยอําเภอเสนา 
8.  การวัดผลและประเมนิผล 
 8.1  วิธีการวัดผล  /  ส่ิงทีว่ัดผล 

  8.1.1  ใบงาน 

 8.2  เครื่องมือวัด 

  8.2.1  ดานความรู  

   8.2.1.1  แบบประเมินพฤตกิรรมการรวมกิจกรรม 

  8.2.2  ดานทกัษะ 

   8.2.2.1 แบบประเมินใบงาน 

  8.2.3  ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค 

   8.2.3.1  แบบประเมินดานความรับผิดชอบ 

 8.3  เกณฑการวัดผล และประเมินผล 

  8.3.1  ใบงาน 

   16-20  คะแนน  ระดับ  ดี 

   11-15  คะแนน  ระดับ  พอใช 

       0-10  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 
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  8.3.2  การรวมกิจกรรมการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูที่  2 

   11-15  คะแนน  ระดับ  ดี 

       6-10  คะแนน  ระดับ  พอใช 

      0-5   คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 

  8.3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ  (15  คะแนน) 

   11-15  คะแนน  ระดับ  ดี 

    6 -10  คะแนน  ระดับ  พอใช 

    0  -5   คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 
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ใบงานที ่ 2   
เรื่อง 

การสืบคนการบูรณาการ ภูมิปญญาทองถิ่นในเมรลุอยอําเภอเสนา   
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3/…. 

คําชี้แจง   
 1.  การสืบคนบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา เปนองคความรูในทองถิ่น

ที่เชื่อมโยงความรูที่บูรณาการเกี่ยวของกับ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะการแสดง ในชุมชนทองถิ่น

ของนักเรียน ใหนักเรียนเลือกสืบคนในหัวขอที่นักเรียนมีภูมิลําเนาใกล และสะดวกในการเดินทาง 

 2.  การนําเสนอรายงานสามารถจัดทําไดดังนี้ เชน  การเขียน  การพิมพ  การนําเสนอผาน

ส่ือคอมพิวเตอร  ทั้งภาพนิ่ง  ภาพถาย หรือภาพเคลื่อนไหว 

 3.  นักเรียนเลือกปฏิบัติคนละ 1  หัวขอเทานั้น  

คําสั่ง  ใหนักเรียนสืบคนบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องเมรุลอยอําเภอเสนา ในหัวขอตอไปนี้ 

 1.  ประวัติศาสตรศิลป  (ประวัติความเปนมา  ความเชื่อ  ความศรัทธา) 

 2.  สุนทรียศาสตร  (ลวดลาย รูปทรง รูปแบบ ความงาม ความไพเราะ) 

 3.  ศิลปะวิจารณ  (คุณคา ประโยชน การอนุรักษ  การสืบทอดภูมิปญญา การเผยแพร) 

 4.  ศิลปะปฏิบัติ  (การนําไปใช  รูปแบบ เทคนิคการสรางสรรค  เจตคติ) 
1.  การสืบคนจากสถานที่จริง   
 สมาชิกในกลุมเร่ือง 

1.1 ประวัติและผลงาน  เมรุลอยอําเภอเสนา   
 ของ......................................................................................................................... 

1.1.1   ................................................................ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

1.1.2   ................................................................ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

1.1.3   ................................................................ผูรับผิดชอบบันทึกเสียง 

1.1.4   ................................................................ผูรับผิดชอบบันทึกเสียง 

1.1.5   ................................................................ผูรับผิดชอบถายภาพ 

1.1.6   ................................................................ผูรับผิดชอบถายภาพ 

1.1.7   ................................................................ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

1.1.8   ................................................................ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

1.1.9   ................................................................ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

1.1.10  ................................................................ผูรับผิดชอบจดัทํารายงาน 
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 1.2  ประวัติและผลงาน วงปพาทยมอญ   
  ของ......................................................................................................................... 

1.2.1   ................................................................ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

1.2.2   ................................................................ผูรับผิดชอบบันทกึเสียง 

1.2.3   ................................................................ผูรับผิดชอบถายภาพ 

1.2.4   ................................................................ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

1.2.5   ................................................................ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 
 1.3  ประวัติและผลงาน   
  ลิเกคณะ................................................................................................................. 

1.3.1    …………………………………………….. ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

1.3.2    …………………………………………….. ผูรับผิดชอบบันทกึเสียง 

1.3.3    …………………………………………….. ผูรับผิดชอบถายภาพ 

1.3.4    …………………………………………….. ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

1.3.5    …………………………………………….. ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 
 1.4  ประวัติและผลงาน การราํประกอบในพิธี   
  ของ......................................................................................................................... 

  1.4.1    ……………………………………………..  ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

  1.4.2    ……………………………………………..  ผูรับผิดชอบบันทกึเสียง 

  1.4.3    ……………………………………………..  ผูรับผิดชอบถายภาพ 

  1.4.4    ……………………………………………..  ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

  1.4.5    ……………………………………………..  ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 
 1.5  ประวัติและผลงาน การตกแตงดอกไมสดประกอบเมรุลอย   
  ของ......................................................................................................................... 

  1.5.1    ………………………………………………ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

  1.5.2    ………………………………………………ผูรับผิดชอบบันทกึเสียง 

  1.5.3    ………………………………………………ผูรับผิดชอบถายภาพ 

  1.5.4    ………………………………………………ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

  1.5.5    ………………………………………………ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 
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 1.6  ประวัติและผลงานการทําพล ุและตะไล   
  ของ........................................................................................................................ 

  1.6.1    ………………………………………………ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

  1.6.2    ………………………………………………ผูรับผิดชอบบันทกึเสียง 

  1.6.3    ………………………………………………ผูรับผิดชอบถายภาพ 

  1.6.4    ………………………………………………ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

  1.6.5    ………………………………………………ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 
 1.7  ประวัติและผลงาน  การแกะสลักเครื่องดนตรีไทย 
  ของ......................................................................................................................... 

  1.7.1  …………………………………………… ….ผูรับผิดชอบสัมภาษณ 

  1.7.2  …………………………………………… ….ผูรับผิดชอบบันทกึเสียง  

  1.7.3  …………………………………………… ….ผูรับผิดชอบถายภาพ  

  1.7.4  …………………………………………… ….ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน  

  1.7.5  …………………………………………… ….ผูรับผิดชอบจัดทํารายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147

แบบตรวจใบงานที่  2 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิน่ในเมรลุอย อําเภอเสนา                           

วันที่ประเมนิ.............เดือน................................พ.ศ................ 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินบนัทึกคะแนน ที่เห็นวาเปนความจริง ลงในชองรายการประเมิน 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
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รว
ม 

 2
0 

 ค
ะแ
นน

 

เก
ณ
ฑก

าร
ตัด
สิน

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 
เกณฑการประเมิน 
 5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  พอใช  2  =  ปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอยางมาก 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
16  -  20  คะแนน  =  ดี 

11  -  15  คะแนน  =  พอใช                                ลงชือ่........................................ครูผูสอน 

  0  -  10  คะแนน  =  ปรับปรุง                                  (.............................................) 



 148

แบบประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล การมสีวนรวมในกิจกรรมการเรยีน 
หนวยการเรียนรูที่ 2  เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา                           

วันที่ประเมนิ.............เดือน................................พ.ศ................ 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่เหน็วาเปนความจรงิ 

 

 

ที ่

 

ชื่อ - นามสกุล 

ระดับคะแนน  

รวม 

15 

คะแนน 

ความสนใจ 

ต้ังใจเรียน 

 

การมีสวนรวม

กิจกรรม 

การรวมแสดง

ความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

 
เกณฑการประเมิน 
 5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  พอใช  2  =  ปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอยางมาก 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
16  -  20  คะแนน  =  ดี 

11  -  15  คะแนน  =  พอใช                                ลงชือ่........................................ครูผูสอน 

  0  -  10  คะแนน  =  ปรับปรุง                                  (.............................................) 
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แบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิน่ในเมรลุอย อําเภอเสนา                           

วันที่ประเมนิ.............เดือน................................พ.ศ................ 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินบนัทึกคะแนนในสิ่งที่เหน็วาเปนความจริง ในชองรายการประเมิน 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 
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9       
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เกณฑการประเมิน 
 5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  พอใช  2  =  ปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอยางมาก 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
16  -  20  คะแนน  =  ดี 

11  -  15  คะแนน  =  พอใช                                ลงชือ่........................................ครูผูสอน 

  0  -  10  คะแนน  =  ปรับปรุง                                  (.............................................) 
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9.  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
10.  บันทึกผลหลงัสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ                                        ผูสอน 

                                                         (นางอัญชลี  พงษแตง) 

...................../......................./........................ 
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แบบบันทึกการเรียนรูหลงัเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศ 33101  ชั้นมัธยมศกึษาปที่  3 

หนวยการเรยีนรูที่ 2  
เรื่อง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรลุอย อําเภอเสนา  

   

วันที่  ........  เดือน  ..................  พ.ศ.................                              ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3   

เร่ือง  ............................................................................................................................................ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
ผลการสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
ปญหา 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
การแกปญหา 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

ผูบันทกึ............................................................               
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แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดพหุศลิปศกึษาดานภูมิปญญาไทย 
แผนการเรยีนรูที่  3 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศ 33101                                               ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 

หนวยการเรียนรู เร่ืองการวาดภาพที่สะทอนภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิ่น 

ในเมรุลอย อําเภอเสนา                                                                   เวลา  4  ชั่วโมง 

 
1.  สาระสาํคัญ 
 ศิลปะเปนการแสดงออกทางความรูสึกนึกคิด เกี่ยวของกับความงามที่บูรณาการความรูทาง

ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะการแสดงที่นักเรียนเกิดการเรียนรู เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ

สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา                                                                  
2.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน  ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม   

เห็นคุณคางานทัศนศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 มาตรฐาน  ศ 2.2  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม         

เห็นคุณคาของดนตรี ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 มาตรฐาน  ศ 3.2  เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม    

เห็นคุณคาของนาฏศิลป ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
3.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 วาดภาพสะทอนความสัมพันธระหวาง ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป ที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม เร่ืองเมรุลอย ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล 
4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  สามารถวาดภาพสื่อเร่ืองราวประวัติความสัมพันธ ระหวางทัศนศิลป  ดนตรี นาฏศิลป 

ที่เกี่ยวของกับเมรุลอย ทั้งในระดับภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย 
5.  สาระการเรียนรู 
 5.1  การวาดภาพสื่อเร่ืองราวประวัติความสัมพันธ ระหวางทัศนศิลป  ดนตรี นาฏศิลป ที่

เกี่ยวของกับเมรุลอย ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย 
6.  กิจกรรมการเรียนรู 
 6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
  นักเรียนชมภาพพระเมรุมาศ และเมรุลอยอําเภอเสนา มหรสพและการแสดงที่เกี่ยวของ 
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            6.2  ขั้นสอน   
6.2.1 ครูแจงจุดประสงคใหนกัเรียนทราบ 

6.2.2 นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนจํานวน  40  ขอ 

6.2.3 การเลือกใชส่ือวัสดุอุปกรณในการวาดภาพ 

6.2.4 เนื้อหาของภาพที่เกี่ยวของในเรื่องภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมปิญญา 

ทองถิน่ในเมรลุอย อําเภอเสนา                                                                  

6.2.5 การจัดองคประกอบภาพ 
 6.3  ขั้นสรุป 

6.3.1 นักเรียนวาดภาพระบายสี เร่ืองความสัมพนัธ ระหวางทศันศิลป  ดนตรี 

นาฏศิลป ที่เกีย่วของกับภูมปิญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิน่ในเมรุลอย อําเภอเสนา และ

นําเสนอผลงานศิลปะ 

6.3.2 นักเรียนทาํแบบวัดเจตคติทีม่ีตอการเรียนวิชาศิลปะเรื่องภูมิปญญาไทยในพระ 

เมรุมาศสูภูมปิญญาทองถิน่ในเมรุลอยอําเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา                                              
7.  วัสดุอุปกรณ /  สื่อและแหลงเรยีนรู 
 7.1  วัสดุอุปกรณ 

  7.1.1  คอมพวิเตอร ระบบ Wireless Land พรอมจอ เครื่องเสียง และเครื่องฉาย 

  7.1.2  แผน CD  ชุดสื่อวัสดุอุปกรณและการจัดองคประกอบภาพ    

 7.2  ส่ือการเรียนรู 

  7.2.1  CD  ชุด ส่ือวัสดุอุปกรณ และการจดัองคประกอบภาพ   
8.  การวัดผลและประเมนิผล 
 8.1  วิธีการวัดผล  /  ส่ิงทีว่ัดผล 

  8.1.1  แบบทดสอบหลังเรียน  

 8.2  เครื่องมือวัด 

  8.2.1  ดานความรู  

   8.2.1.1  แบบทดสอบหลงัเรียน  จํานวน  40  ขอ 

  8.2.2  ดานทกัษะ 

   8.2.2.1  แบบประเมินผลงานศิลปะ 

   8.2.2.2  แบบประเมินการนาํเสนอผลงานศิลปะ 

  8.2.3  ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค 

8.2.3.1 แบบประเมินดานความรับผิดชอบ 

8.2.3.2 แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรยีนวชิาศิลปะเรื่องภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ 
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สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอยอําเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา                             

 8.3  เกณฑการวัดผล และประเมินผล 

  8.3.1  การทดสอบความรูหลังเรียน  (40  คะแนน) 

   31-40  คะแนน  ระดับ  ดี 

   21-30  คะแนน  ระดับ  พอใช 

    0 -20  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 

  8.3.2  แบบประเมินผลงานศลิปะ 

   31-40  คะแนน  ระดับ  ดี 

   21-30  คะแนน  ระดับ  พอใช 

    0 -20  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 

  8.3.3  แบบนาํเสนอผลงานศิลปะ 

   31-40  คะแนน  ระดับ  ดี 

   21-30  คะแนน  ระดับ  พอใช 

    0 -20  คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 

  8.3.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ  (15  คะแนน) 

   11-15  คะแนน  ระดับ  ดี 

    6 -10  คะแนน  ระดับ  พอใช 

    0  -5   คะแนน  ระดับ  ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานศิลปะ 
 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ําหนกั 

4 3 2 1 

วัสดุอุปกรณ 

ที่ใช 

ประหยัด 

เกิดประโยชน 

เหมาะสมคุมคา 

ประหยัด 

เกิดประโยชน 

เหมาะสม 

ไมคุมคา 

ประหยัด 

เกิดประโยชน  

ไมเหมาะสม  

ไมคุมคา 

ไมประหยัด 

เกิดประโยชน 

ไมเหมาะสม 

ไมคุมคา 

 

 

3 

ข้ันตอน 

เทคนิค 

วิธีการ 

เฉพาะดานใน

การสรางสรรค 

ลําดับข้ันตอน 

ดีมาก มีเทคนคิ

วิธีกาเฉพาะตวั

ในการ

สรางสรรค

ชัดเจนดีมาก 

ลําดับข้ันตอนด ี

มีเทคนิควิธีการ 

เฉพาะตัว 

ในการ

สรางสรรค 

ชัดเจน 

ลําดับข้ันตอน 

พอใชได 

มีเทคนิควิธีการ

เฉพาะตัวในการ

สรางสรรค 

พอใชได 

ลําดับข้ันตอนยัง

ไมชัดเจน 

มีเทคนิควิธีการ

เฉพาะตัวใน 

การสรางสรรค 

พอใชได 

 

 

 

4 

ปญหา

อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

 

สามารถ

แกปญหา 

ไดดีมาก 

สามารถ

แกปญหาไดดี 

สามารถ

แกปญหาได 

ไมสามารถ

แกปญหาได 

 

3 

 

 
เกณฑ  ระดับคุณภาพ 
 คะแนน 31-40 หมายถงึ 4 

 คะแนน 21-30 หมายถงึ 3 

 คะแนน 11-20 หมายถงึ 2 

 คะแนน      0 -10  หมายถึง      1 

 

 

 



 156

แบบประเมินการนาํเสนอผลงาน 
 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ระดับคะแนน น้ําหนกั 

4 3 2 1 

วิธีการนําเสนอ การนาํเสนอมี

ลําดับข้ันตอน

นาสนใจและใชส่ือ

ประกอบได

เหมาะสม 

การนาํเสนอมี

ลําดับข้ันตอน

นาสนใจและ 

แตใชส่ือไม

เหมาะสม 

 

การนาํเสนอมี

ลําดับข้ันตอน 

แตไมนาสนใจ 

การนาํเสนอ ไม

เปนลําดับ

ข้ันตอน 

4 

การใชภาษา ส่ือความหมาย

เขาใจชัดเจน  

ไมวกวน และออก

เสียงอักขรถกูตอง

ทุกแหง 

ส่ือความหมาย

เขาใจ แตออก

เสียงอักขระไม

ถูกตองเลก็นอย 

 

ส่ือความหมาย

เขาใจ แตออก

เสียงอักขระไม

ถูกตอง 

เปนสวนใหญ 

ส่ือความหมาย

ไมเขาใจ 

3 

บุคลิกทาทาง มีความเชื่อมั่น 

ลีลาทาทาง

เหมาะสม 

 แตงกายเรียบรอย 

มีความเชื่อมั่น 

ลีลาทาทาง 

เหมาะสม   

แตงกายไม

เรียบรอย 

 

มีความเชื่อมั่น 

ลีลาทาทาง  

การแตงกายไม

เหมาะสม 

ขาดความ

เชื่อมั่น 

3 

 
 เกณฑ  ระดับคุณภาพ 
 คะแนน 31-40 หมายถงึ 4 

 คะแนน 21-30 หมายถงึ 3 

 คะแนน 11-20 หมายถงึ 2 

 คะแนน      0 -10 หมายถงึ      1 
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แบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง การวาดภาพทีส่ะทอนภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นใน 

เมรุลอย อําเภอเสนา          วันที่ประเมนิ.............เดือน................................พ.ศ................ 

คําชี้แจง  ใหผูประเมินบนัทึกคะแนนในสิ่งที่เหน็วาเปนความจริง ในชองรายการประเมิน 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ 

 

 

 

 

 

 ทํา
งา
นต
าม
หน
าท
ี่ ท
ี่ได
รับ
มอ
บห

มา
ย 

(5
 ค
ะแ
นน

) 
ผล
งา
นม
ีคว
าม
สม
บูร
ณ
ืแล
ะถ
ูกต
อง

 

(5
 ค
ะแ
นน

) 
งา
นส
ําเ
ร็จ
ตร
งต
าม
เว
ลา
ที่ก
ําห
นด

 

(5
 ค
ะแ
นน

) 

รว
ม 

 1
5 

 ค
ะแ
นน

 

 
เก
ณ
ฑก

าร
ตัด
สิน

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 
เกณฑการประเมิน 
 5  =  ดีมาก  4  =  ดี  3  =  พอใช  2  =  ปรับปรุง  1  =  ควรปรับปรุงอยางมาก 
เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
16  -  20  คะแนน  =  ดี 

11  -  15  คะแนน  =  พอใช                                ลงชือ่........................................ครูผูสอน 

  0  -  10  คะแนน  =  ปรับปรุง                                  (.............................................) 
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9.  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
10.  บันทึกผลหลงัสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ                                     ผูสอน 

(นางอัญชล ี พงษแตง) 

...................../......................./........................ 
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แบบบันทึกการเรียนรูหลงัเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศ 33101  ชั้นมัธยมศกึษาปที่  3 

หนวยการเรยีนรูที่ 3  
เรื่อง  การวาดภาพทีส่ะทอนภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ สูภมูิปญญาทองถิ่น 

ในเมรุลอย อําเภอเสนา           
   

วันที่  ........  เดือน  ..................  พ.ศ.................                              ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3   

เร่ือง  ............................................................................................................................................ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
ผลการสอน 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
ปญหา 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
การแกปญหา 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

ผูบันทกึ............................................................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา แผนการจัดการเรียนรูศลิปะดานภูมิปญญาไทย 
ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศกึษา 

 

 
คําชี้แจง 

 

 แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาฉบับนี้  มีความมุงหมายเพื่อ  ใหทานชวยพิจารณา

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง  

ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสู๓มิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทั้งนี้  ความคิดเห็นที่ไดรับจากทานจะนําไปแกไข  ปรับปรุง และพัฒนาแบบทดสอบฯ  ใหมีคุณภาพ

ตอไป 

 ขอใหทานพิจารณาวา  ขอสอบกับวัตถุประสงคของการทดสอบมีความสอดคลองกันหรือไม  

แลวกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  “ความคิดเห็น”  ตามความคิดเห็นหรือความรูสึกของทาน

อยางแทจริง  โดยแตละชองมีความหมาย ดังนี้ 

 

 + 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบขอนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

   0 หมายถึง ไมแนใจ     

 –1 หมายถึง แนใจวาขอสอบขอนั้นไมมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

 

        

 

 

                ขอขอบพระคุณเปนอยางสงู 

 

 

                                           (นางอัญชลี  พงษแตง) 
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แบบตรวจ สอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมปิญญาทองถิน่ในเมรุลอย อําเภอเสนา 

   

ขอที่ 
ความคิดเหน็ 

ขอเสนอแนะ (ถามี) 
+ 1 0 –1 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง  ภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศสูภูมปิญญาทองถิน่ในเมรุลอย อําเภอเสนา 

 

ขอที่ 
ความคิดเหน็ 

ขอเสนอแนะ (ถามี) 
+ 1 0 –1 

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     
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ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

IOC 
1 2 3 4 5 

1 1 1 0 1 1 0.80 

2 1 1 1 0 1 0.80 

3 1 0 0 1 1 0.60 

4 1 1 1 1 0 0.80 

5 1 1 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 0 1 1 0.80 

8 1 0 1 1 1 0.80 

9 1 1 0 1 1 0.80 

10 1 1 0 0 1 0.60 

11 1 1 0 1 1 0.80 

12 1 1 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1 1 1.00 

15 1 0 1 1 0 0.60 

16 1 1 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1 0 0.80 

19 1 1 0 1 0 0.60 

20 1 1 1 1 1 1.00 

21 1 1 1 1 1 1.00 

22 1 1 0 0 1 0.60 

23 1 1 1 1 1 1.00 

24 1 1 1 1 0 0.80 

25 1 1 1 1 1 1.00 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (ตอ) 

 

ขอที่ 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

IOC 
1 2 3 4 5 

26 1 1 1 1 1 1.00 

27 1 1 1 1 1 1.00 

28 1 0 1 1 1 0.80 

29 1 1 0 1 0 0.60 

30 1 1 1 1 1 1.00 

31 1 1 0 1 1 0.80 

32 1 1 1 1 1 1.00 

33 1 1 1 1 1 1.00 

34 1 1 1 1 1 1.00 

35 1 1 1 1 1 1.00 

36 1 1 1 1 1 1.00 

37 1 1 1 1 1 1.00 

38 1 1 1 1 0 0.80 

39 1 1 1 1 1 1.00 

40 1 0 0 1 1 0.60 

41 1 1 1 1 1 1.00 

42 1 1 0 1 1 0.80 

43 1 1 1 1 1 1.00 

44 1 0 1 1 1 0.80 

45 1 1 1 1 1 1.00 

46 1 0 1 1 1 0.80 

47 1 1 0 1 0 0.60 

48 1 1 1 1 1 1.00 

49 1 1 0 1 0 0.60 

50 1 1 1 1 1 1.00 
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Descriptive Statistics

40 .00 1.00 .4750 .50574
40 .00 1.00 .4000 .49614
40 .00 1.00 .7000 .46410
40 .00 1.00 .4250 .50064
40 .00 1.00 .4250 .50064
40 .00 1.00 .2250 .42290
40 .00 1.00 .3500 .48305
40 .00 1.00 .4000 .49614
40 .00 1.00 .6000 .49614
40 .00 1.00 .7000 .46410
40 .00 1.00 .5000 .50637
40 .00 1.00 .4000 .49614
40 .00 1.00 .4250 .50064
40 .00 1.00 .4000 .49614
40 .00 1.00 .5250 .50574
40 .00 1.00 .5500 .50383
40 .00 1.00 .4000 .49614
40 .00 1.00 .4500 .50383
40 .00 1.00 .2500 .43853
40 .00 1.00 .7000 .46410
40 .00 1.00 .3750 .49029
40 .00 1.00 .0750 .26675
40 .00 1.00 .6500 .48305
40 .00 1.00 .4250 .50064
40 .00 1.00 .3000 .46410
40 .00 1.00 .2750 .45220
40 .00 1.00 .4750 .50574
40 .00 1.00 .4250 .50064
40 .00 1.00 .8250 .38481
40 .00 1.00 .3500 .48305
40 .00 1.00 .6000 .49614
40 .00 1.00 .3500 .48305
40 .00 1.00 .4000 .49614
40 .00 1.00 .3500 .48305
40 .00 1.00 .5250 .50574
40 .00 1.00 .3500 .48305
40 .00 1.00 .4250 .50064
40 .00 1.00 .5750 .50064
40 .00 1.00 .4250 .50064
40 .00 1.00 .8000 .40510
40 .00 1.00 .7250 .45220
40 .00 1.00 .6750 .47434
40 .00 1.00 .4750 .50574
40 .00 1.00 .6000 .49614
40 .00 1.00 .6000 .49614
40 .00 1.00 .7250 .45220
40 .00 1.00 .2500 .43853
40 .00 1.00 .5250 .50574
40 .00 1.00 .1500 .36162
40 .00 1.00 .5250 .50574
40

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V50
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องภูมิปญญาไทย 
Descriptives 
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
                  Scale          Scale       Corrected 
                  Mean        Variance        Item-            Alpha 
                 if Item          if Item          Total            if Item 
                Deleted        Deleted      Correlation      Deleted 
 
V01           23.0500       116.9718        .4175           .9232 
V02           23.1250       119.1891        .2178           .9250 
V03           22.8250       127.1224       -.5297           .9307 
V04           23.1000       112.9641        .8062           .9197 
V05           23.1000       114.3487        .6720           .9209 
V06           23.3000       117.4974        .4492           .9230 
V07           23.1750       115.1737        .6160           .9215 
V08           23.1250       115.5481        .5625           .9219 
V09           22.9250       117.1481        .4097           .9233 
V10           22.8250       121.2250        .0346           .9263 
V11           23.0250       116.4865        .4621           .9228 
V12           23.1250       117.6506        .3621           .9237 
V13           23.1000       114.7077        .6374           .9213 
V14           23.1250       115.2917        .5872           .9217 
V15           23.0000       122.9744       -.1280           .9280 
V16           22.9750       115.5122        .5566           .9220 
V17           23.1250       115.0353        .6120           .9215 
V18           23.0750       116.3276        .4796           .9227 
V19           23.2750       124.2558       -.2714           .9284 
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V20           22.8250       118.4558        .3091           .9241 
V21           23.1500       118.1821        .3163           .9241 
V22           23.4500       121.1769        .0930           .9251 
V23           22.8750       115.4455        .5891           .9217 
V24           23.1000       114.1949        .6868           .9208 
V25           23.2250       113.2045        .8480           .9196 
V26           23.2500       117.0641        .4625           .9229 
V27           23.0500       114.5615        .6445           .9212 
V28           23.1000       116.7077        .4471           .9230 
V29           22.7000       122.2667       -.0729           .9266 
V30           23.1750       113.6865        .7644           .9202 
V31           22.9250       116.7378        .4487           .9230 
V32           23.1750       113.7891        .7541           .9203 
V33           23.1250       112.8814        .8221           .9196 
V34           23.1750       118.1481        .3250           .9240 
V35           23.0000       114.7179        .6296           .9213 
V36           23.1750       116.9686        .4395           .9230 
V37           23.1000       116.3487        .4810           .9227 
V38           22.9500       115.2795        .5827           .9218 
V39           23.1000       118.6564        .2647           .9246 
V40           22.7250       123.5891       -.2175           .9277 
V41           22.8000       116.7795        .4922           .9226 
V42           22.8500       115.6179        .5834           .9218 
V43           23.0500       113.6385        .7327           .9204 
V44           22.9250       115.4045        .5763           .9218 
V45           22.9250       117.5583        .3708           .9236 
V46           22.8000       117.8051        .3855           .9235 
V47           23.2750       120.5635        .1078           .9256 
V48           23.0000       114.7179        .6296           .9213 
V49           23.3750       120.4455        .1534           .9250 
V50           23.0000       117.5385        .3648           .9237 
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 ขอสอบที่ไมผานเกณฑคือ  ขอที่ 3,  10,  15,  19,  22,  29,  40,  47  และ  49   

ขอสอบที่ผานเกณฑมีจํานวน  41  ขอ  ผูวิจัยคัดเลือกไว  จํานวน  40  ขอ  แลววิเคราะหคา 

ความเชื่อมั่น  ไดผลดังนี้ 

 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     40.0                    N of Items = 40 

 

Alpha =    .9455 

 

 

หมายเหต ุ: คาความยากงายพจิารณาจาก  Mean  คาอํานาจจาํแนกรายขอพิจารณาจาก  

Collected  Item – Total  Correlation  และคาความเชื่อมั่นพจิารณาจาก  Alpha 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสทิธิ”์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิชา  ศ 33103  ศิลปะ  เร่ืองภูมิปญญาไทยในพระเมรมุาศ สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ปการศึกษา  2552 

 
 

คําชี้แจง  ขอสอบฉบับนี้เปนปรนัยแบบเลือกตอบจํานวน  40  ขอ 

คําสั่ง จงทาํเครื่องหมาย  X    ลงในชอง       ก ข ค ง   ขอทีเ่ห็นวาถูกตองที่สุดเพยีงขอเดียว 

ลงในกระดาษคําตอบ 
 

 

1.  ขอใดเรียกชื่อถูกตอง 

 

 ก.  เมรุ 

 ข.  เมรุลอย 

 ค.  พระเมร ุ

 ง.  พระเมรุมาศ 

 



 171

2.  น.อ. อาวุธ  เงินชกูลิ่น  เปนผูออกแบบสิ่งกอสราง เราเรียกผูออกแบบรูปนี้วาอะไร 

  

 ก.  จิตรกร 

 ข.  ประติมากร 

 ค.  สถาปนิก 

 ง.  นกัออกแบบ 

3.  ภาพชื่อ  ทรงพระเยาว  วาดโดย สมศักดิ์ รักษสุวรรณ  จัดเปนงานศลิปะประเภทใด 

 

 ก.  จิตรกรรม 

 ข.  ประติมากรรม 

 ค.  สถาปตยกรรม 

 ง.  ภาพพิมพ 
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4.  หุนเทวดาถือเครื่องสูง จดัเปนงานศิลปะประเภทใด 

 

 ก.  จิตรกรรม 

 ข.  ประติมากรรม 

 ค.  ปฎิมากรรม 

 ง.  สถาปตยกรรม 

  5.  พระเมรุมาศในรัชกาลที ่8  จัดเปนงานศิลปกรรมไทย ประเภทใด 

  

 ก.  จิตรกรรมไทย 

 ข.  ประติมากรรมไทย 

 ค.  ปฎิมากรรมไทย 

 ง.  สถาปตยกรรมไทย 
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6.  ฉากบงัเพลิง รูปเทวดา นางฟา ดุริยดนตรี ในงานพระศพสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟา             

      กัลปยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร จัดเปนงานศิลปะ ที่ตรงกับขอใดมากที่สุด 

 

 ก.  วิจิตรศิลป 

 ข.  หัตถศิลป 

 ค.  วรรณศิลป 

 ง.  นาฏศิลป 

7.  สนั่น รัตนะ ชางเขียนภาพในสวนหนึง่ของฉากบงัเพลิง ในรูปจัดเปนจิตรกรรมไทยหมวดใด 

  

 ก.  กนก 

 ข.  นาร ี

 ค.  กระบี ่

 ง.  คชะ 
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8.  เป ปาน ปุย   มีความสัมพันธตรงกับขอใดในงานมหรสพสมโภชงานพระราชทานเพลิงพระศพ  

     สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มากที่สุด 

  

 ก.  ออกอัลบ้ัม Miracle ผลงานชุดแรกทีเ่ปนตัวตนของพวกเขาที่สุด 

 ข.  ไดรวมแสดงดนตรีคลาสสิกในงานพระราชทานเพลงิพระศพ มหรสพสมโภชสมเด็จ 

 พระเจาพีน่างเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร เปนครั้งแรกที่        

      ไมเคยมีมากอน 

 ค.  เปนนักเรียนที่มโีอกาสเลนดนตรีถวายในสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณวิัฒนา  

                    กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร  

 ง.  เปนนกัเรียนวงดุริยางคเยาวชนไทยในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา 

                    กัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

9.  ขอใดไมอยูในกลุมมหรสพสมโภชงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟา 

     กัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร  

 ก.  การแสดงหนงัใหญ 

 ข.  การแสดงโขนเรื่องรามเกยีรติ์ 

 ค.  การละเลนโมงครุม 

 ง.  การละเลนของเด็กไทย 
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10.    รูปนี้เปนงานศิลปะประกอบพระเมรุ ที่เรียกวาอะไร 

 

 ก.  การสกัดลวดลาย 

 ข.  การแทงหยวก 

 ค.  การสลักลาย 

 ง.  การประดับลาย 

11.  การแกะสลักรางฆองมอญ คอกเปงมาง  รางระนาด ที่มีชื่อเสียงของอําเภอเสนาอยูที่ตําบลอะไร 

  

  

 ก.  ตําบลสามกอ 

 ข.  ตําบลชายนา 

 ค.  ตําบลบางนมโค 

 ง.  ตําบลเจาเสด็จ 
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12.  วงดนตรปีพาทยมอญ ขอใดนําไปใชไมถูกตอง  

  

 ก.  ใชบรรเลงประกอบการแสดงลิเก 

 ข.  ใชบรรเลงในงานศพ  

 ค.  ใชบรรเลงประกอบการราํมอญ 

 ง.   ใชบรรเลงในการแสดงโขนเรื่องรามเกยีรติ์ 

13.  จากรูป ในงานมหกรรมนาฏศิลป ดนตรีไทย เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

       พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ที่อําเภอเสนา แสดงใหเหน็ถงึคุณคาดานใดมากที่สุด 

 

 ก.  การไดแสดงทักษะความสามารถพิเศษของนกัเรียนใหเปนที่ประจกัษตอชุมชน 

 ข.  รวมพลงัความสามัคคีของโรงเรียนในเขตพื้นทีก่ารศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

 ค.  เปนการอนุรักษ สืบทอด เผยแพร ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปไทยใหคงอยูตอไป 

 ง.  เปนการประชาสัมพันธความสามารถของนักเรียน และโรงเรียน ใหเปนที่รูจกัตอชุมชน 
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14. ชาวบานอาํเภอเสนา มีความสามารถในการปลกูสรางบานทรงไทย ซึ่งเปนพืน้ฐานใน 

       การสรางเมรุลอย สอดคลองกับขอใดมากที่สุด 

 

 ก.  มีพืน้ฐานในการออกแบบรูปทรงใกลเคียงกนั 

 ข.  มพีื้นฐานทางงานชางไมที่เหมือนกัน 

 ค.  มพีืน้ฐานทางชางสิบหมู 

 ง.  ถกูทกุขอ 

15.  สาเหตทุีล่วดลายไทยและรูปทรงซุมหนานางของเมรุลอย ลุงไสว สนธิ  มคีวามงดงามเปน 

       เอกลกัษณที่แตกตางกวาเมรุลอยอ่ืนๆ เพราะเหตุใด    

 

 ก.  ตระกูลสืบเชื้อสายชางสบิหมู 

 ข.  มีความคิดสรางสรรค 

 ค.  มกีารศึกษาดี 

 ง.  ถกูทกุขอ 
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16.  ในอําเภอเสนา  วงปพาทยประเภทใด  ทีท่าํรายไดใหกับชุมชนมากที่สุด 

 

  ก.  วงปพาทยนางหงส 

  ข.  วงปพาทย 

  ค.  วงปพาทยมอญ 

  ง.  วงปพาทยไมแข็ง 

17.  จากรูป ลักษณะเมรุลอย ของนายจรัญ กิจเพชร  ขอใดถูกตองทีสุ่ด 

  

  ก.  เมรุลอย 7 ชั้น 9 ยอด เรือนยอดทรงมณฑป 

  ข.  เมรุลอย  7 ชั้น 9 ยอด เรือนยอดทรงบษุบก 

  ค.  เมรุลอย 7 ชั้น 9 ยอด เรือนยอดทรงจัตุรมุขประยุกต 

  ง.  เมรุลอย 7 ชั้น 9 ยอด เรือนยอดทรงโกศ 
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18.  ศิลปะการแสดงหุนของไทยประเภทหนึ่ง ที่ไดรวมแสดงในงานพระราชทานเพลงิพระศพ มหรสพ 

      สมโภชสมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟากัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนครั้ง 

       แรกที่ไมเคยมีมากอน มีชื่อวาการแสดงอะไร 

  ก.  หุนกระบอก 

  ข.  หุนเชิด 

  ค.  หุนหลวง 

  ง.  หุนละครเลก็ 

19. รูปขางลางเปนการแสดงในงานพระราชทานเพลงิพระศพ มหรสพสมโภชสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ 

       เจาฟากัลยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร  มีชื่อวาการแสดงอะไร 

 

 ก.  การแสดงหนงัตะลุง 

 ข.  การแสดงหนงัใหญ 

 ค.  การแสดงหนงัหนาไฟ 

 ง.  การแสดงการเชิดหุน 
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20.  เพราะเหตุใดจึงมีการบรรเลงดนตรีสากล วงฮารพ แชมเบอร ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ  

       มหรสพสมโภชสมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

 

 ก.  เพื่อเปนการเทิดพระเกยีรติที่พระองคทรงอุปถัมภ ดนตรีคลาสสิกของไทย 

 ข.  เพื่อสนับสนุนเผยแพรวงการดนตรีคลาสสิกของไทย 

 ค.  เพื่อประยกุตรายการแสดงเพิ่มเตมิจากโบราณราชประเพณ ี

 ง.  ถกูทกุขอ 

21.  จากรูปในมหรสพสมโภช ประเภทละคร เปนการแสดงละครอะไร 

  

 ก.  การแสดงละครนอก 

 ข.  การแสดงละครใน 

 ค.  การแสดงละครชาตรี 

 ง.  การแสดงละครพันทาง 
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22.  จากรูปในมหรสพสมโภช ประเภทการแสดงละคร เปนการแสดงละครอะไร 

 

 ก.  การแสดงละครนอก 

 ข.  การแสดงละครใน 

 ค.  การแสดงละครชาตรี 

 ง.  การแสดงละครพันทาง 

23.  จากรูป ลิเกเปนมหรสพอีกการแสดงหนึ่ง ในงานศพบุคคลทั่วไป ซึง่ไดประยุกตเวทีการแสดงใหมี

ขนาดใหญ  การแตงกายที่สวยงาม  ดนตรบีรรเลงอยูดานบนใหต่ืนเตนเราใจเรียกวาลิเกประเภทใด 

 

 ก.  ลิเกทรงเครื่อง 

 ข.  ลิเกเพชร 

 ค.  ลิเกลูกบท 

 ง.  ลิเกลอยฟา 
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24.  โขนที่แสดงหนาศพกอนเผาจรงิในบคุคลทั่วไป เรียกวาอะไร 

  

 ก.  โขนกลางแปลง 

 ข.  โขนหนาจอ 

 ค.  โขนสด 

 ง.  โขนหนาไฟ 

25. การแสดงหนาศพกอนเผาจริงในบุคคลทั่วไป เรียกวาอะไร 

   

 ก.  รําละครนอก 

 ข.  รําละครชาตรี 

 ค.  รําละครใน 

 ง.  รําหนาไฟ 
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26.  เมรุลอยเปนภูมิปญญาทองถิน่ของอาํเภอเสนา สรางรายไดใหแกชุมชนหลายอยาง ขอใดมี 

       ความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

  

 ก.  สรางรายไดดานการขนสง และแรงงาน 

 ข.  สรางรายไดดาน พลุ ดอกไมไฟ 

 ค.  สรางรายไดดานดนตรีและการแสดงพืน้บาน 

 ง.  ถกูหมดทุกขอ 

27.  จากการที่นกัเรียนไดสืบคนและศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิน่ เร่ืองเมรุลอยอําเภอเสนาและ 

       สามารถวาดภาพไทยไดสวยงาม แสดงวานักเรยีนมีความรูที่สัมพันธกับขอใด 

    

 ก.  มีความสามารถประยกุตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

 ข.  มีความสามารถประยกุตใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ 

 ค.  มีความสามารถประยกุตใชใหเกิดประโยชนตอครอบครัว 

  ง.  มีความสามารถประยกุตใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
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28.  วงดนตรีไทย โรงเรียนเสนา “ เสนาประสิทธิ”์ รางระนาดเอก และรางระนาดทุม แกะสลัก ลงรัก 

       ปดทอง มาจากตําบลใดในอําเภอเสนา 

 

 ก.  ตําบลชายนา 

 ข.  ตําบลมารวิชัย 

 ค.  ตําบลสามกอ 

 ง.   ตําบลบานแถว 

29.  รูปตอไปนี้ มีความสมัพันธตรงกับขอใด 

 

 ก.  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 ข.  สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชิน ีในรัชกาลที ่7 

 ค.  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 ง.  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว 
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30.  รูปตอไปนี้  มีความสัมพันธตรงกับขอใด 

  

 ก.  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 ข.  สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชิน ีในรัชกาลที ่7 

 ค.  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 ง.  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว 

31.  รูปตอไปนี้  มีความสัมพันธตรงกับขอใด 

 

  

 ก.  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 ข.  สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชิน ีในรัชกาลที ่7 

 ค.  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 ง.  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว 
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32.  จากรูป  ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

  

 ก.  งามอยางไทยไมแพใครในโลกนี ้

 ข.  ศิลปวฒันธรรมไทยไมแพใครในโลกนี ้

 ค.  เวทีไทยเวทีโลก 

 ง.  เอกลกัษณไทย ภูมิปญญาไทย  ไปสูสากล 

33.  รูปนี้มีชื่อเรียกวาอะไร 

 
 ก.  รูปเทวดานั่งคุกเขาถือบังแทรก 
 ข.  รูปกนิรี 
 ค.  รูปอัปสรสหีะ 
 ง.  รูปนกทัณฑิมา 
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34.  จากรูป  ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

 

  ก.  ทรงปราสาท จัตุรมุข ยอมุมไมสิบสอง ยอดปกพระสปัตปฎลเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 

  ข.  ทรงมณฑป จัตุรมุข ยอมุมไมสิบสอง ยอดปกพระสปัตปฎลเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 

  ค.  ทรงบุษบก จัตุรมุข ยอมมุไมสิบสอง ยอดปกพระสัปตปฎลเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 

  ง.  ทรงโกศ จตุัรมุข ยอมุมไมสิบสอง ยอดปกพระสัปตปฎลเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 

35.  ความเชื่อตามประเพณีโบราณที่ใหความสําคัญและเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย ตลอดจนพระ 

       บรมวงศานวุงศเปรียบเสมือนสมมุตเทวราช เมื่อสวรรคต จะไดเสด็จสูสวรรคาลัย    

       ณ เทวาลยัสถาน คือเขาพระสุเมรุ ซึ่งสื่อถึงคติทางพุทธศาสนาเรือ่งใด 

  

  ก.  ไตรภูมิ 

  ข.  ไตรภพ 

  ค.  ไตรสิกขา 

  ง.  ไตรสรณะ 
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36.  ทองสนามหลวง  เดิมมชีื่อเรียกวาอะไร 

  

 ก.  ทุงหลวง 

 ข.  ทุงพระเมร ุ

 ค.  ตลาดนัดทองสนามหลวง 

 ง.  ถกูทกุขอ 

37.  เมรุลอยตําบลหวัเวยีง อําเภอเสนา ผูวาจางสวนใหญนําไปตั้งศพบุคคลใดมากที่สุด 

 

 ก.  คหบดีผูมฐีานะร่ํารวย 

 ข.  พระ (เจาอาวาส) 

 ค.  ขาราชการ 

 ง.  ประชาชนทั่วไป 
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38.   ทัชมาฮาล  เมืองอัครา ประเทศอินเดยี เปนที่ฝงพระศพ พระนางมุมทัช มาฮาล ในศาสนาใด 

       

 ก.  ศาสนาพุทธ 

 ข.  ศาสนาครสิต 

 ค.  ศาสนาอิสลาม 

 ง.  ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

39.  ภาพวาดรูปนี้  ส่ือถึงขอใดมากที่สุด 

  

 ก.  จิตสํานึกของความเปนไทย 

 ข.  ความสามารถทางศิลปะเปนเลิศ 

 ค.  ความรอบรูเปนเลิศ 

 ง.  ถกูทกุขอ 



 190

40.  ขอใดหมายถงึภูมิปญญา 

 

 ก.   

 
 
 
 

 
  

 

ข. 

 

 

 

 

 

 

  

 ค. 

 

 

 

 

 

 

  

 ง.  ถกูทกุขอ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรยีนวชิาศิลปะเรื่องภูมิปญญาไทย 

ในพระเมรุมาศสูภูมิปญญาทองถิน่ในเมรลุอย อําเภอเสนาที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา  และผลการทดลองใช 
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แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาศิลปะเรื่องภูมิปญญาไทยในพระเมรุมาศ 
สูภูมิปญญาทองถิ่นในเมรุลอย อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของนักเรียน 

 

รายการ 

ความคิดเหน็หรือความรูสึกของนักเรียน 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ขอความทางบวก 
1.  รูสึกมีความสุขเมื่อเรียนวิชาศิลปะ

ดานภูมิปญญาไทยที่ใช 

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

     

2.  การเรียนวชิาศิลปะดาน 

ภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษาเปนเรือ่งนาสนใจ    

     

3.  การเรียนรูศิลปะดาน ภูมิปญญาไทย

ที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาทําใหจิตใจออนโยน 

     

4.  นักเรียนสวนมากชอบเรียนวิชา

ศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

     

5.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทย
ที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาเปนสิ่งทีท่ําใหเกิดความ

สนุกสนาน 
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รายการ 

ความคิดเหน็หรือความรูสึกของนักเรียน 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไม 

เห็นดวย 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

6.  การเรียนวชิาศิลปะดานภูมิปญญา

ไทยที่ใชการ บูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาทําใหมีความคิดที่ดี 

     

7.   สบายใจทกุครั้งที่ไดเรียนวิชาศิลปะ    

ดานภูมิปญญาไทยที่ใชการบูรณาการ

แนวคิดพหุศิลปศึกษา 

     

8.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทย

ที่ใชการ บูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาชวยใหสังคมนาอยู 

     

9.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทย

ที่ใชการ บูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาชวยใหอารมณมั่นคง 

     

10. การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทย

ที่ใชการ บูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาเปนสิ่งสาํคัญ  

     

ขอความทางลบ 
1. การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่

ใชการบูรณาการแนวคิดพหศิุลปศึกษา

เปนเรื่องที่ยากมาก   

     

 

 

 

 

 

 

 



 

194

รายการ 
ความคิดเหน็หรือความรูสึกของนักเรียน 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

2.  รูสึกไมพอใจทุกครั้งเมื่อเรียนวิชา

ศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

     

3.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทย

ที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาเปนสิ่งทีน่าเบือ่หนาย   

     

4.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทย

ที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาไมชวยใหชวีิตดีข้ึน 

     

5. การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่

ใชการ บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา

ทําใหอยากลองทาํในสิง่ผิดๆ 

     

6. การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทย 

ที่ใชการบูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาเปนการเสียเวลาเปลา 

     

7. รูสึกงวงนอนทกุครั้ง  เมื่อเรียนวิชา

ศิลปะดานภูมปิญญาไทยที่ใชการ 

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

     

8. การเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่

ใชการบูรณาการแนวคิดพหศิุลปศึกษา

ไมไดชวยใหบานเมืองเจริญ 
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รายการ 
ความคิดเหน็หรือความรูสึกของนักเรียน 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ 

ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

9.  การเรียนรูศิลปะดานภูมปิญญาไทย

ที่ใชการ บูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาทําใหชีวิตไมมเีปาหมาย 

     

10. เรียนวิชาศิลปะดานภูมปิญญาไทย

ที่ใชการ บูรณาการแนวคิด 

พหุศิลปศึกษาแลวปวดศีรษะ 
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ผลการทดลองใชแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวชิาศิลปะดานภูมิปญญาไทย 
ที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศกึษา 

 
 
 

Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean         Variance        Item-           Alpha 
                if Item          if Item          Total           if Item 
               Deleted        Deleted      Correlation      Deleted 
 
ขอ1          52.0250       380.6917        .8482           .9841 
ขอ2          51.7500       381.1154        .8874           .9838 
ขอ3          51.9000       377.5282        .8512           .9841 
ขอ4          51.9750       377.7173        .9041           .9836 
ขอ5          52.0000       374.4615        .8771           .9839 
ขอ6          51.9750       374.2301        .9310           .9834 
ขอ7          52.0750       369.8660        .9405           .9833 
ขอ8          51.9000       377.0667        .8771           .9839 
ขอ9          51.8500       375.9769        .9099           .9836 
ขอ10         51.8000       378.1128        .9263           .9835 
ขอ11         51.8000       383.3949        .7838           .9846 
ขอ12         51.8750       379.0353        .9069           .9836 
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ขอ13         51.8750       375.8558        .8760           .9839 
ขอ14         51.9000       378.8103        .8711           .9839 
ขอ15         51.8500       383.5154        .8627           .9840 
ขอ16         51.9000       384.1949        .8156           .9843 
ขอ17         51.9500       376.0487        .8933           .9837 
ขอ18         51.8500       389.2590        .8010           .9845 
ขอ19         51.9250       385.1481        .8271           .9843 
ขอ20         51.7000       386.6256        .7669           .9847 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    .9847 
 
 
หมายเหตุ : คาอํานาจจําแนกรายขอพิจารณาจาก  Collected  Item – Total  Correlation                               
และคาความเชื่อม่ันพิจารณาจาก  Alpha 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยของนักเรียน

กอนและหลังเรียนที่ใชการบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 
T-Test 
 

Paired Samples Statistics

13.6000 40 2.23951 .35410
32.6750 40 1.88635 .29826

Pretest
Posttest

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Correlations

40 .855 .000Pretest & PosttestPair 1
N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

-19.07500 1.16327 .18393 -19.44703 -18.70297 -103.708 39 .000Pretest - PosttestPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

หมายเหต ุ: Pretest  แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

  Posttest แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียน  
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 2.  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใชการ              

บูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 
นักเรียนคนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 18 36 

2 17 34 

3 16 35 

4 14 33 

5 12 32 

6 14 34 

7 13 32 

8 15 34 

9 17 36 

10 14 33 

11 15 34 

12 12 32 

13 11 30 

14 12 31 

15 16 33 

16 17 34 

17 12 30 

18 13 32 

19 9 30 

20 12 32 

21 14 34 

22 15 35 

23 14 33 

24 12 32 

25 14 32 
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นักเรียนคนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน 

26 12 30 

27 14 32 

28 15 34 

29 16 35 

30 17 35 

31 15 33 

32 12 30 

33 14 31 

34 10 30 

35 9 29 

36 10 30 

37 12 32 

38 14 34 

39 12 34 

40 14 35 

รวม 544 1,307 

 

สูตรการคํานวณดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน 

 

 IE =   
ยนของทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ- คะแนนเต็ม) ียนจํานวนนักเร (

ยนของทุกคนแนนกอนเรีผลรวมของคะ - ยนของทุกคนแนนหลังเรีผลรวมของคะ
×

 

 

แทนคา 

  

   IE =   
544 - 40)(40

544 - 1,307
×  

 

  = 0.72    
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 3.  ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาศิลปะดานภูมิปญญาไทยในนักเรียนที่ใช            

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 

 
T-Test 
 

Paired Samples Statistics

32.6750 40 1.88635 .29826
32.7500 40 1.75046 .27677

Posttest
Retain

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Correlations

40 .922 .000Posttest & RetainPair 1
N Correlation Sig.

 
 

Paired Samples Test

-.07500 .72986 .11540 -.30842 .15842 -.650 39 .520Posttest - RetainPair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

 

หมายเหต ุ: Posttest แทน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียน  

  Retain  แทน  ความคงทนในการเรียนรู 
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 4.  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูศิลปะดานภูมิปญญาไทยที่ใช            

การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษา 

 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics

40 4.00 5.00 4.5750 .50064
40 4.00 5.00 4.5250 .50574
40 4.00 5.00 4.5500 .50383
40 4.00 5.00 4.5250 .50574
40 4.00 5.00 4.4750 .50574
40 4.00 5.00 4.6000 .49614
40 4.00 5.00 4.6250 .49029
40 4.00 5.00 4.5750 .50064
40 4.00 5.00 4.6750 .47434
40 4.00 5.00 4.5500 .50383
40 4.00 5.00 4.4250 .50064
40 4.00 5.00 4.4750 .50574
40 4.00 5.00 4.5000 .50637
40 4.00 5.00 4.4000 .49614
40 4.00 5.00 4.5000 .50637
40 4.00 5.00 4.6250 .49029
40 4.00 5.00 4.7250 .45220
40 4.00 5.00 4.7000 .46410
40 4.00 5.00 4.5250 .50574
40 4.00 5.00 4.5750 .50064
40 4.05 4.95 4.5563 .17548
40

attitude01
attitude02
attitude03
attitude04
attitude05
attitude06
attitude07
attitude08
attitude09
attitude10
attitude11
attitude12
attitude13
attitude14
attitude15
attitude16
attitude17
attitude18
attitude19
attitude20
total
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

หมายเหต ุ: attitude  แทน เจตคติรายขอ  

  total  แทน เจตคติในภาพรวม 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ใบความรู  เร่ืองภูมิปญญาทองถิ่น เมรุลอย อําเภอเสนา 
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ใบความรู 
เรื่อง 

ภูมิปญญาทองถิ่น เมรุลอย อําเภอเสนา 
 

ความหมายของเมรุลอย 
         เมรุลอย หมายถึงสถาปตยกรรมไทยประเพณี แบบเฉพาะกิจประเภทหนึ่ง มีทั้งประเภท   ที่

เผาศพแลวตัวเมรุยังอยู และอีกประการหนึ่งคือ เผาศพแลวเผาเมรุไปดวยพรอมๆ กัน สถาปตยกรรม

ไทยประเพณี ลักษณะชั่วคราวหรือสถาปตยกรรมเฉพาะกิจ หมายถึงสถาปตยกรรม  ที่สรางขึ้นเพื่อไว

ใชงานชั่วคราวตามระยะเวลาที่จําเปนตองใช เมื่อหมดความตองการใชงานแลวก็ ร้ือถอนออกไป จึง

ตองออกแบบใหสรางงายรื้อสะดวก ไมมีรากฐานยึดติดลงไปในดิน โครงสราง      ตองแข็งแรงรองรับ

การใชงานไดอยางเหมาะสม และตองใหมีความถูกตองสวยงามตามลักษณะของสถาปตยกรรมไทย

แบบประเพณีไทยดวย   

          ความหมายของ เมรุ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 โดยแยกศึกษา

ออกเปนสองคําคือ เมรุ และ ลอย  มีความหมายดังนี้คือ คําวา  เมรุ หมายถึง ชื่อภูเขากลางจักรวาลมี

ยอดเปนที่ต้ังแหงเมืองสวรรคชั้นดาวดึงสซึ่งพระอินทรอยู  ที่เผาศพ เดิมผูกหุนทําเปนภูเขาตั้งที่เผาข้ึน

บนนั้น ของหลวงทําเปนเรือนโถงเครื่องยอดหรือมณฑปครอบที่เผา เรียกวาพระเมรุ ตอมาเรียก  ที่เผา

ศพทั่วไปทั้งมียอดและไมมียอดวา เมรุ  สังคมไทยในปจจุบันยอมรับกันวา ความหมายของเมรุ 

ครอบคลุมไปถึง อาคาร ส่ิงกอสราง เพื่อใชในการเผาศพ มีทั้งแบบที่สรางขึ้นตามลักษณะของ

สถาปตยกรรมไทย และแบบที่สรางขึ้นดวยรูปแบบงายๆ ส่ิงหนึ่งที่ดูเหมือนกันคือดานทายสุดของ

อาคารตองเปนเตาเผาศพ และมีปลองสูงขึ้นเพื่อเปนที่ระบายควัน   สวนคําวา  ลอย หมายถึงทรงตัว

อยูในอากาศ เดนขึ้น ไมอยูเปนหลักแหลง  

          กลาวโดยสรุป เมรุลอย หมายถึง อาคารที่เผาศพหรือสถาปตยกรรมที่เผาศพ ที่สรางขึ้น

ชั่วคราว สรางโดยไมมีการฝงรากฐานหรือเสาลงไปในดิน  สรางแลวใชงานไมเปนหลักแหลงสามารถ

เคลื่อนยายที่ การใชงานไปในสถานที่ตางๆ ไดสะดวก 
ประวัติของการสรางเมรุลอย 
        การสรางเมรุลอย มีประวัติมาจากความตองการหาอาชีพเสริมในเวลาที่วางจากการทํานาซึ่ง

เปนอาชีพหลักของชาวบานตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแตเดิมอาชีพเสริม

ของชาวบานสวนมากจะเปนอาชีพชางไม และงานจักสาน ชางไมจะหารายไดจากการรับจางทั่วไป ชาง

ไมหลายคนเริ่มมีอายุมากขึ้นจึงหาอาชีพเสริมอยางอื่น  ในขณะนั้นมีผูประกอบอาชีพ ใหเชาเมรุเผาศพ

หลังเล็กที่สรางดวยไม สามารถถอดออกและนําไปประกอบใหม  ในวัดตางๆ ที่ไมมีเมรุปูน โดยได
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แบบอยางมาจากเมรุไมของวัดประดูโลกเชษฐ ในตําบลหัวเวียง กลุมชางไมดังกลาวตองการหาอาชีพ

เสริม จึงรวมตัวกันสรางเมรุไมชั่วคราวสําหรับเผาศพใหเชาบาง โดยพัฒนารูปแบบใหมีความใหญโต

และสวยงามขึ้นเปนลําดับ และเรียกเมรุไมชั่วคราว  ชนิดนี้วา เมรุลอย ซึ่งสามารถแบงเปนระยะตางๆ 

ไดดังนี้ 
ระยะที่ 1 ระยะแรกใหบริการ  เมรุลอยกับวัดใกลเคียง 
        ในตําบลหัวเวียงเริ่มสรางเมรุลอยประมาณป พ.ศ. 2480 ในงานปลงศพโยมแมของ หลวงพอ

เจาะ เจาอาวาสวัดประดูโลกเชษฐ ออกแบบควบคุมการกอสรางโดยพระอาจารยเทียม พระสงฆจาก

วัดกษัตราธิราช  ซึ่งเปนพระภิกษุที่มีความสามารถดานงานชางหลายๆ ดาน พระอาจารยเทียมเคย

สรางเมรุ 3 ชั้นยอดเดียวใชในงานศพที่วัดกษัตราธิราช เมรุลอยหลังที่ พระอาจารยเทียมสรางใหวัด

ประดูโลกเชษฐ   ทางวัดไดเก็บรักษาไวใหวัดตางๆ ในอําเภอเสนาและอําเภอใกลเคียงยืมไปใชในงาน

เผาศพ โดยมีนายสาย  ฤกษอุโฆษ  เปนผูดูแลรักษา ซึ่งเปนการชวยกันมากกวาใหเชา จนเปนที่นิยม

กันในทองถิ่นและพื้นที่ใกลเคียงในเวลาตอมา 
ระยะที่ 2 ระยะใหเชาเมรุลอย 
        หลังจากนายสาย  ฤกษอุโฆษ  ซึ่งมีหนาที่ดูแลการติดตั้งเมรุลอยที่พระอาจารยเทียม   

สรางไว ภายหลังตอมาจึงไดสรางเมรุลอยขนาดเล็ก เก็บไวที่วัดบันไดชาง โดยมีนายแถม ฤกษอุโฆษ  

บุตรชาย ไดพัฒนารูปแบบใหสวยงามขึ้น เพื่อใหเชาในงานเผาศพตอจาก นายสาย ฤกษอุโฆษ  

ขณะเดียวกันเริ่มมี ผูสนใจในอาชีพ  สรางเมรุไมชั่วคราวขนาดเล็ก  ใหเชาในการเผาศพ  คือ         

นายสิน  ทรัพยกลา  และนายชม  สุพรรณมี  สําหรับ นายชม สุพรรณมี นับวาประสบความสําเร็จใน

อาชีพเมรุลอย จนเปนแบบอยางกับผูประกอบอาชีพเมรุลอยรุนตอมา เมรุลอยทั้งของนายชม และนาย

สิน ทรัพยกลา ไดขายตอให นายอาบ  สุขษาสุณี  และนําไปปรับปรุงเมรุลอยหลังใหมข้ึนตอไป  
ระยะที่ 3 ระยะพัฒนาอาชีพเมรุลอยของชางอยุธยา 
        หลังจากที่นายชม สุพรรณมี ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพใหเชาเมรุลอย ในชวง

เวลานั้นกลุมลูกหลาน  และลูกศิษยของนายสาย  ฤกษอุโฆษ ซึ่งเคยดูแลเมรุของวัดประดูโลกเชษฐ  

มากอน มีความรูในเรื่องการสรางเมรุลอยอยูบางประกอบกับทุกคนมีอาชีพชางไมอยูแลว จึงรวมตัวกัน

สรางเมรุลอยสําหรับใหเชาขึ้นมาบาง ชางสรางเมรุลอยกลุมนี้ประกอบดวย นายแถม ฤกษอุโฆษ  

 นายไสว  สนธิ  นายประสิทธิ์  กลมเกลี้ยง หลังจากนั้นจึงแยกกันประกอบอาชีพเมรุลอยของตนเองใน

ลําดับตอไปนี้ 
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เมรุลอยของ  นายแถม  ฤกษอุโฆษ   
 หลังจากที่แยกตัวมาสรางเมรุลอย ไดพัฒนาความรูความสามารถเรื่องการเขียนลายไทยใน

การออกแบบลวดลายของเมรุลอย  ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชางเมรุลอยและคนทั่วไป จนกระทั่ง

เรียกวาอาจารยแถม เปนการเริ่มตนอาชีพสรางและใหเชาเมรุลอยอยางจริงจัง  เมื่อ พ.ศ. 2506   

              

เมรุลอยของ  นายไสว  สนธิ  

 
นายไสว สนธิ  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบลหัวเวียง 
        นายไสว สนธิ  ไดเร่ิมสรางเมรุลอยหลังแรก คือเมรุลอยยอดเดียว 2 ชั้น  ไดพัฒนาเมรุลอย

ของตนเองขึ้นมาตามลําดับ จากความสามารถของตนและ ญาติพี่นอง รวมทั้งบุตรชายที่มีความรู

ความสามารถทางดานชางไมและชางศิลปเปนอยางดี คือ นายธเนศ  สนธิ ซึ่งเปนผูออกแบบและ

ควบคุมการสรางเมรุลอย 9 ยอด ไดออกแบบกอสรางเมรุใหมทั้งหลัง ใชเวลาประมาณ 7 เดือน เพื่อ

ขายใหกับ ดร.ประภา  ภักดีโพธิ์  เพื่อใชในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.มังกร  ภักดีโพธิ์ ที่จังหวัด

ขอนแกน  ซึ่งวาจางในราคา 4,600,000 บาท        
ระยะที่ 4 ระยะการเรียนรูพัฒนา  รูปแบบในการประกอบอาชีพ 
 หลังจากกลุมของ นายแถม ฤกษอุโฆษ นายไสว  สนธิ และนายประสิทธิ์  กลมเกลี้ยง        

ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเมรุลอย ต้ังแตระยะเริ่มตนในชวงป พ.ศ.2506 ทําให        มี

ผูสนใจและหันมาประกอบอาชีพเมรุลอยในระยะเวลาตอมาเพิ่มมากขึ้น ไดพัฒนารูปแบบเมรุลอยใน

เร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้ 
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  1.  สวนของโครงสราง หมายถึง สวนที่ทําหนาที่รับน้ําหนักไดแก ตอมอ เสา คาน และ

ไม  มีโครงสรางประกอบดวยวัสดุตางๆ คือ 

                 1.1  ไมเนื้อแข็ง เชน ไมเต็ง หรือไมยาง สําหรับสรางตอมอ เสา และคาน  

                 1.2  เหล็ก  ชนิดเหล็กเสน  หรือชนิดสี่เหลี่ยมภายในกลวง  ปจจุบันนํามาใชเปน

โครงสรางบางสวนแทนไมจริง 

 

 
         

เมรุลอย 9 ยอด อําเภอเสนา             ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ   เจาอาวาสวัดโคกหิรัญ    
 

            2.  สวนปกปดโครงสราง  หมายถึง  สวนที่นํามาปดบังไมใหเห็นโครงสราง ไดแก  

หลังคา  ลองถุน พลึง วัสดุที่ใช  ประกอบดวย 

                  2.1 ไมอัดเปนวัสดุที่ฉลุเปนลวดลายมาประกอบกัน  ประดับ  ปะติดดวย      

กระดาษทอง แลวเคลือบน้ํามันหรือเคลือบเงา 

   2.2  จักสานไมไผสําเร็จ  โดยนิยมสานเปนลายขัดแตะ  ลายขนมเปยกปูนแลว 

นํามาประกอบเปนแผงหลังคาบริเวณองคระฆัง ใชแขวนสวนบนของเสาเมรุประธาน 
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     3.  สวนประดับตกแตง  หมายถึง  สวนประกอบที่ทําใหเมรุลอยมีความสวยงาม 

สมบูรณมากยิ่งขึ้น  วัสดุที่ใช  ประกอบดวย 

                 3.1  สี  สีโดยรวมจะเปนสีเหลือง สีทอง และขาวตัดดวยสีแดง น้ําเงิน และเขียว ทํา

ใหเกิดความรูสึกสวาง สดใส สะอาดตาในเวลากลางวัน และไมมืดทึบในเวลากลางคืน 

   3.2  กระดาษทอง  หมายถึง กระดาษสีสังเคราะห ที่เรียกวา กระดาษอังกฤษเปน 

สีทองมันวาวเหมือนทองคํา นํามาตอกเปนลวดลายตางๆ เพื่อติดลายลงบนไม 

   3.3  สังกะสี  เปนแผนเรียบ ทําใหเกิดรูปทรงตางๆ ได เชน บัว ฉัตรธง ราชวัตร  
เครื่องมือชางในการสรางเมรุลอย  
          ในการสรางเมรุลอย  ประกอบดวยงานชางหลายดาน เชน ชางไม ชางแกะสลัก และ     ชาง

ศิลป แบงตามหนาที่ดานชาง ดังตอไปนี้ 

         1.  เครื่องมือสําหรับชางไม  ประกอบดวย 

    1.1  ฆอนตอกตะปู 

   1.2  เลื่อยชนิดตางๆ 

   1.3  กบไสไมขนาดตางๆ 

   1.4  สวานไฟฟาและสวานมือ 

   1.5  เครื่องมือวัดขนาดตางๆ 

    2.  เครื่องมือสําหรับชางศิลป  แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

             2.1  เครื่องมือชางแกะสลัก  ปจจุบันชางแกะสลักเกือบจะไมมีบทบาทในการสราง

เมรุลอย เนื่องจากการแกะสลักลวดลาย  สามารถแกะสลักที่เสาประธานและพลึงเทานั้น เครื่องมือชาง

ประเภทนี้ประกอบดวย 

      2.1.1   ส่ิวแกะไมขนาดตางๆ 

      2.1.2  ฆอนไมสําหรับตอกสิ่ว 

      2.1.3  ดินสอสําหรับชางไม 

      2.1.4  กระดาษลอกลาย 

      2.1.5  บรรทัดเหล็กขนาด 2 ฟุต 

      2.1.6  กระดาษทราย 

             2.2  เครื่องมือชางทาสี  ประกอบดวย 

                   2.2.1  แปรงทาสีขนาดตางๆ 

                   2.2.2  พูกันทาสีสําหรับพื้นที่ตางๆ 

                   2.2.3  ภาชนะในการผสมสี 
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             2.3  เครื่องมือดานชางตอกลาย  ประกอบดวย 

                     2.3.1  ส่ิวเล็บมือ และสิ่วตรงขนาดตางๆ  

                     2.3.2  ฆอน ใชทั้งฆอนไมและฆอนเหล็ก 

    2.3.3  ตะปูขนาดเล็ก 

    2.3.4  มีดตัดกระดาษ 

    2.3.5  คีมปากนกแกว 

    2.3.6  ดินสอ  

    2.3.7  บรรทัดเหล็ก 

    2.3.8  กระดาษรองสําหรับตอกลาย 

          3.  เครื่องมือชางโลหะ ปจจุบันชางเชื่อมโลหะมีบทบาทเพิ่มข้ึน เนื่องจาก มีสวนประกอบ

ของเมรุลอยบางสวน  สามารถใชเหล็กแทนได เครื่องมือชางโลหะประกอบดวย 

   3.1  ตูเชื่อมโลหะพรอมอุปกรณ 

   3.2  หนากากชางเชื่อม 

   3.3  ลวดเชื่อมโลหะ 

   3.4  อุปกรณตอกระแสไฟฟาแรงสูง 

   3.5  กระดาษทราย 

   3.6  สีกันสนิม 
ลักษณะของเมรุลอย 
        เมรุลอย  ประกอบดวยเมรุประธาน ต้ังอยูตรงกลางของเมรุลอย  เปนเมรุสําหรับต้ังศพและ

เผาศพ ประกอบดวยตัวเมรุประธาน ที่ปจจุบันเปนทรงธรรมาสน หรือทรงบุษบก ชางอยุธยานํามา

ประยุกตจนเปนรูปแบบของตนเองแลวเกือบทั้งสิ้น หลังคา  หรือเรือนยอดของเมรุประธาน   จะสราง

เปนทรงมณฑป ภายในเมรุประธาน  เปนที่ต้ังของฐานปูนที่สรางตามลักษณะของจิตกาธานสําหรับเผา

ศพ สวนประกอบอื่นๆ ไดแก เรือนสวดสําหรับพระสงฆ หรือเมรุทิศ มีสวนประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
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สวนประกอบของเมรุลอย  
 1.  เมรุประธาน ประกอบดวย 

            1.1  เสาเมรุประธาน หรือเรียกวา เสาประธาน นิยมใชเปนเสาลายแกะสลัก หรือชางเมรุ

ลอยเรียกวา เสาขุด จะมีความสวยงามมากกวาปจจุบัน ซึ่งใชเปนเพียงไมอัดฉลุ มาประกอบกันเทานั้น 

           

 

 

         

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  
 
 
     
           เมรุลอย                                        นายไสว  สนธิ 
 
 
 
 
 
 
 

เสาเมรุประธาน 
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             1.2  ซุมหนานาง ใชเรียกชิ้นสวนที่แขวนอยูระหวางเสาเมรุประธานตอมาจากหลังคา

เรือนยอดของเมรุประธานลงมา เดิมใชไมไผสาน ตอมาใชไมอัดฉลุเปนลวดลายตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.3  เรือนยอดหรือหลังคาของเมรุลอย เมรุลอยมีเรือนยอดเปนทรงมณฑป  คงรูปแบบ

ตามลักษณะของมณฑปของสถาปตยกรรมไทยไวทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                                          เรือนยอดทรงมณฑป 

ซุมหนานาง 
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  1.4  ฐานปูน เปนสวนประกอบสําหรับต้ังศพ หรือต้ังหีบเหล็กสําหรับเผาศพ  อยูภายใน

เมรุประธาน ประกอบดวยโครงสรางไม  ที่เปนฐานสําหรับต้ังศพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 2.  เรือนสวด เรือนสวดของเมรุลอยเปนเมรุลอย 5 ยอดขึ้นไป  โดยเรือนสวดนั้นจะสรางเปน

ทรงจตุรมุข หรือทรงบุษบก เชนเดียวกับเมรุประธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         

  

ฐานปูน 

          เรือนสวดทรงจตุรมุข                                   เรือนสวดทรงบุษบก 
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3. เมรุทิศ  คือเมรุลอยประจําสี่ทิศ  รอบเมรุประธานทั้ง 4 มุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  

4. ลองถุน  หมายถึง แผงไมอัดที่เขียนเปนลายไทย ปดชองที่ฐานเมรุเพื่อไมใหเห็นโครงสรางภายใน

หรือปดใตถุนเมรุลอย 

 
 
 

 

 

 

 

            

 

                      ลองถุน  ประดับลวดลายไทย  ดวยการฉลุลายบนกระดาษอังกฤษ 

 

เมรุทิศยอดมณฑป      ทรงบุษบก 
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 5. ซุมประตู หมายถึง สวนที่เปนประตูทางขึ้นลงเมรุลอย อยูบนชั้นแรกของเมรุลอย 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
   เมรุลอย       นายไสว  สนธิ 

          
 6. บันได หมายถึง ทางขึ้นลงเมรุลอย มี 4 ดาน ชางเมรุลอย จะสรางเปนบันไดสําเร็จรูปดวย

ไมเนื้อแข็งสวนมากจะทาสีขาว แดง คลายการปูพรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

     
                            เมรุลอย                                         นายไสว  สนธิ 
          

 

  ซุมประต ู

 บันได 



 216

 7.  ราชวัติ หมายถึง ร้ัวที่ทําเปนแผงกั้น  เปนระยะ  มีฉัตรปกหัวทายแผง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             เมรุลอย                                                       นายไสว  สนธิ 

          
 8.  ฐาน หมายถึง สวนที่รองรับโครงสรางของเมรุในแตละชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ฐานเมรุลอย                                                 นายไสว  สนธิ 

 
          

ราชวัตร 

ฐาน 
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ขั้นตอนของการใชเมรุลอยประกอบพิธีเผาศพ แบงเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1.  การประกอบเมรุลอยของชางอยุธยา 

               เปนการประกอบจากชิ้นสวนสําเร็จรูปที่สรางเตรียมไวกอน แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา

ของคนไทยในการสรางงานสถาปตยกรรมไม ดวยการสรางแลวสามารถถอดออกนําไปสรางในที่แหง

ใหมได เชนเดียวกับการสรางเรือนไทย  จากการศึกษาพบวาความสําคัญของการประกอบเมรุลอยของ

ชางอยุธยาแบงเปนขั้นตอนไดดังนี้ 

  1.1  ข้ันเตรียมการ  ชางผูจัดทํา จัดเปนชางที่มีความรูความสามารถสืบทอดกันตอมา 

เชนวิธีการคํานวณแบบในการสรางเมรุลอย ยังเปนวิธีการดั้งเดิมของ สถาปตยกรรมไทย ซึ่ง             

ไมจําเปนตองเขียนแบบลงในกระดาษ ขนาดและสัดสวนเกิดจากความชํานาญของชาง โดยเปนสูตร

สําเร็จในการคิดคํานวณซึ่งตองเริ่มจากการกําหนดความกวางของหองเสาเมรุประธาน จากนั้นจึงขยาย

ลงสูฐานชั้นตางๆ ตอไป อยางไรก็ตามหากตองมีการเขียนแบบ  จะเขียนลงพื้นดินเพื่อกําหนด

รายละเอียดเพียงคราวๆ  เทานั้น การคํานวณไมในการสรางเมรุลอยใหม 1 หลัง แบงเปนสวนสําคัญ

คือ สวนที่เปนโครงสราง ไดแก สวนที่เปนไมเนื้อแข็งซึ่งตองนํามาทําเปนเสาฐานโครงสรางที่ตองรับ

น้ําหนักทั้งหมด สวนตอไปคือสวนที่เปนโครงสรางของเรือนยอด และสวนสุดทายคือสวนประดับตกแตง

ที่เปนไมอัด  ซึ่งตองนํามาฉลุเปนลวดลายตางๆ  การสรางเมรุใหมทั้งหลังใชเวลาประมาณ  6 เดือน 

คาใชจายประมาณ 1,500,000 บาท 

            1.2  ข้ันประกอบแบบ เปนการแบงหนาที่ของคนงานเมรุลอยทั้งหมดตองทํางาน

ประสานกันเพื่อใหการประกอบเมรุลอยสําเร็จลงไปไดดวยความรวดเร็วและปลอดภัยการประกอบ  

เมรุลอย  ชางเมรุลอย เรียงลําดับข้ันตอนดวยการประกอบสวนที่เปนโครงสราง จากนั้นจึงประกอบสวน

ที่เปนหลังคาหรือเรือนยอด สุดทายจึงเปนการประกอบสวนประดับตกแตงเมรุลอย ชางประจํา เมรุลอย  

แตละหลังมีระยะเวลาการทํางานที่ตางกัน บางหลังประกอบเมรุลอยในเวลากลางคืนโดยใหเหตุผลวา 

เวลากลางวันอากาศรอน บางหลังประกอบเมรุลอยในเวลากลางวัน โดยใหเหตุผลวากลางคืนมองไม

คอยเห็นงานไมละเอียดสวยงาม 

  1.3  ข้ันตกแตง เปนการประดับตกแตงรายละเอียดตางๆ ของเมรุลอยใหมีความสวยงาม

สมบูรณมากยิ่งขึ้น เชน การประดับไฟฟา การจัดสวน จัดไมดอก และไมประดับเปนตน 
        2.  การใชเมรุลอยในพิธีศพ 
               หลังจากประกอบเมรุลอยเสร็จ จะเร่ิมใชบําเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมโดยอาจจะตั้ง

ศพบนเมรุลอยกอนวันเผา 1 วันใชประกอบในพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีฌาปนกิจศพ และใช

ประกอบในการเผาศพดวยเตาเผาที่เจาของเมรุลอยเตรียมมา 
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               3.  การบํารุงรักษาเมรุลอย 
  การบํารุงรักษาเมรุลอย คือ การบํารุงรักษาเมรุลอยระหวางการขนยาย สวนประกอบ

ของเมรุลอยข้ึนบนรถบรรทุกสิบลอ จะตองจัดวางเรียงสวนประกอบของเมรุลอยอยางเปนระเบียบ เพื่อ

ชวยปองกันไมใหชํารุดเสียหาย รวมทั้งการบํารุงรักษาเมรุลอยในระหวางพิธีเผาศพ เปนขั้นตอนของพิธี

การวางดอกไมจันทน  มักจะมีผูคนจํานวนมากเบียดเสียดกันขึ้นบนเมรุลอย คนงานจึงตองชวยกันจัด

คนขึ้นบนเมรุลอยเพื่อปองกันการชํารุดเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได นอกจากนั้นคนงานประจําเมรุลอย

จะตองถอดสวนประกอบสําคัญของเมรุลอยออกกอนการเผาจริง และตองฉีดน้ําเลี้ยงเสาเมรุประธาน 

เพื่อปองกันไมใหความรอนทําใหเกิดความเสียหายและสุดทายเปนการบํารุงรักษาเมรุลอย  หลังการ

ประกอบพิธีเผาศพ เปนการปรับปรุงซอมแซมเมรุลอยระหวางฤดูกาลพักงานเมรุลอย ดวยการซอมแซม

สี เปนตน การบํารุงรักษาเมรุลอยหลังการประกอบพิธีเผาศพนี้ โรงเก็บเมรุลอยมีสวนสําคัญในการ

รักษาสวนประกอบของเมรุลอยดวย ทั้งนี้เนื่องจากสวนประกอบเกือบทั้งหมดเปนไมทั้งไม เนื้อแข็งและ

ไมเนื้อออน  การสรางโรงเก็บสวนประกอบจึงตองมีขนาดใหญ อากาศถายเทไดสะดวก และตองยกพื้น

สูงเพื่อปองกันความชื้น มีหลังคากวางใหญเพื่อปองกันแดดและฝนได 
รูปแบบของเมรุลอย 
        เมรุลอยในระยะแรกมีรูปแบบเปนเมรุลอยไมยอดเดียว ความสูง 2-3 ชั้น พัฒนารูปแบบ    

มาจากฐานเผาหรือเชิงตะกอนเผาศพ อิทธิพลทางศิลปกรรมที่ชางเมรุลอยรับมาประยุกตใช ไดแก 

อิทธิพลทางศิลปกรรมจากเมรุหลวง โดยรับรูปแบบการวางตําแหนงของเมรุประธานและเมรุทิศ รับเอา

อิทธิพลจากศิลปกรรมทางศาสนา ในเรื่องของการใชเรือนยอดทรงมณฑป และเรื่องรูปทรงของบุษบก 

ธรรมาสน  นอกจากนั้นยังรับอิทธิพลของเมรุลอยจากจังหวัดเพชรบุรี  ในเร่ืองรูปแบบของเรือนสวด  

ทรงจัตุรมุข ชางอยุธยารับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากแหลงตางๆ  แลวนํามาปรับปรุงและพัฒนา

รูปแบบเปนเมรุลอยของชางอยุธยา  ที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง เชนเมรุลอยของนายไสว สนธิ 

ประยุกตรูปแบบดวยการสรางซุมประตูที่บันไดทางขึ้นเมรุทั้ง ส่ีทิศ ทําใหเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้น  

 ปจจุบันรูปแบบเมรุลอยชางอยุธยา  แบงออกตามรูปทรงของเมรุประธาน  ดังนี้   คือ  

     1.   เมรุลอยทรงโกศ  

2. เมรุลอยทรงธรรมาสน   
3. เมรุลอยทรงจตุรมุข   

         นอกจากนั้นยังแบงตามจํานวนยอด  และชั้นของเมรุลอย   คือ  

     1.  เมรุลอยยอดเดียว 

             2.  เมรุลอย 3 ยอด  
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     3.  เมรุลอย 5 ยอด 

  4.  เมรุลอย 9 ยอด 
รูปแบบเมรุลอยแบงออกไดดังตอไปนี้ 
        1.  การแบงเมรุลอยตามรูปทรงของเมรุประธาน 
               1.1  เมรุลอยทรงโกศ เปนรูปแบบที่นิยมสรางกันในระยะแรกของการประกอบอาชีพ  เมรุ

ลอย ต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2506  มีลักษณะโครงสรางตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3-5 ชั้น ลักษณะเดน

คือเสาประธาน 4 ตน มีลักษณะสวนลางจะแคบกวาสวนบน ภาษาชางเรียกวา หลุบลางผายบน ซึ่งมี

ลักษณะคลายโกศบรรจุอัฐิ 

 

 

 

 

 

 

 
                                     เมรลุอยทรงโกศ  9  ยอด 

   

  1.2  เมรุลอยทรงจัตุรมุข เปนรูปแบบที่นิยมสรางขึ้นในระยะกลางของการประกอบอาชีพ   

เมรุลอย เมรุลอยประธานใชเสา 12 ตน  มีลักษณะและรูปแบบเปนศาลาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขหนาทั้ง 

4 ดาน มีปกหลังคาเชิงชาย และมีสวนยอดมณฑปอยูสวนบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    เมรุลอยทรงจัตุรมุขยอดเดียว 
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                1.3  เมรุลอยทรงบุษบกหรือทรงธรรมาสน  มีหลังคาหรือเรือนยอดแบบเดียวกับเมรุลอย

ทรงโกศ แตแตกตางกัน ที่เสาประธานทั้ง 4 ตน สวนลางจะกวางกวาสวนบน เรียกวา หลุบบน เปนการ

ถอดแบบมาจากบุษบกธรรมาสนที่พระนั่งเทศน ตอมาชางไดปรับปรุงใหเสาเมรุต้ังฉาก เพื่อความ

สะดวกในการประกอบติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

                                            เมรุลอยทรงบุษบกธรรมาสน  9  ยอด 
 

        2.  การแบงเมรุลอยตามจํานวนยอด  และชั้นของเมรุลอย 
            2.1  เมรุลอย 5 ยอด ที่มีเมรุทิศทรงธรรมาสน 

    วิวัฒนาการมาจากเมรุลอยยอดเดียวโดยสรางเมรุขนาดเล็ก ติดตั้งอยูในมุม        

ทั้ง  4   เรียกวา เมรุทิศ แตบางครั้งเรียกวาเรือนสวด  มีไวสําหรับเปนที่พระนั่งสวด พระอภิธรรม มี

บันไดสําหรับข้ึนลง  4  ดาน บนฐาน 5 ชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     เมรุลอย 5 ยอด    ทรงธรรมาสน 
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 2.2  เมรุลอย 5 ยอด  มีเมรุทิศรูปแบบทรงจัตุรมุข 

  เปนเมรุลอย  5 ยอด  รูปแบบเปนศาลาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขหนาทั้ง 4 ดาน มีปก

หลังคา เชิงชาย ปจจุบันในตําบลหัวเวียง มีเพียง 2 หลังทานั้น คือของนายแถม ฤกษอุโฆษ และ

นายจรัญ กิจเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             เมรุลอย  ทรงจัตุรมุข                      นายแถม  ฤกษอุโฆษ 
 

 2.3  เมรุลอย 9 ยอด   5 ชั้น   ทรงยอดมณฑป  
               ประกอบดวย เมรุประธาน อยูตรงกลางเมรุทิศ 4 หลัง อยูในฐานเมรุประธาน และมีเมรุ

ทิศอีก 4 หลัง เปนฐานแยกออกจากเมรุประธาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     เมรุลอย 9 ยอด 5 ชั้น ทรงยอดมณฑป 
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2.4  เมรุลอย 9 ยอด   5 ชั้น   ทรงธรรมาสน  
              เมรุทิศสวนในทรงจัตุรมุข ลักษณะพิเศษ คือเมรุทิศสวนลางที่แยกจากเมรุประธาน 

จะตั้งอยูตรงกลาง ดานหนาของเมรุประธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

             เมรุลอย  ทรงจัตุรมุข                           แถม  ฤกษอุโฆษ 
 
 2.5  เมรุลอย 9 ยอด เรือนยอดมณฑป  
               เมรุประธานทรงธรรมาสน บนฐาน 5 ชั้น มีเมรุทิศสวนลาง 4 หลัง เปนฐานแยก 

จากเมรุประธาน สวนกลางมีซุมบันไดทางขึ้น 4 ดาน ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับซุมประตูโบสถ  

วิหารของวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            เมรุลอย 9 ยอด เรือนยอดมณฑป 
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                           เมรุลอยในพิธี เวลากลางวัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

                             ในยามค่ําคืนที่มีมโหรสพ 
 

ความนิยมในการใชเมรุลอยในพิธีเผาศพ 
        เกิดจากความเคารพความศรัทธา ที่ผูจัดงานศพมีตอผูตาย ความเชื่อที่วาการใชเมรุปูน 

ไมเหมาะสมในการเผาศพพระสงฆผูทรงสมณะศักดิ์ และตามความตองการของคนในชุมชนดวยการใช

เมรุลอยเผาศพเหมือนที่เคยพบเห็นมา ทั้งหมดเปนปจจัยในการสืบทอดอาชีพเมรุลอย    ของชาง

อยุธยา  โดยเฉพาะงานพระราชทานเพลิงศพขาราชการชั้นผู ใหญ  พระสงฆทรงสมณะศักดิ์        

งานพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ) สําหรับบิดา มารดา ขาราชการ หรือผูทรงพระกรุณาโปรด

เกลา เปนกรณีพิเศษ นอกจากนั้นผูที่มีฐานะดีมีชื่อเสียงเปนที่เคารพนับถือของชุมชนก็นิยมใชเมรุลอย 

ประกอบในงานฌาปนกิจศพดวย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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