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การพัฒนาเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of A Backword Design Game Application for Enhancing
the Reflective Thinking of Mattayom Sueksa One Students
ภารดี เทศชารี 1
ศยามน อินสะอาด2
สุพจน์ อิงอาจ3
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดไตร่ตรองของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเลือกห้องเรียน จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 38 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบประเมิ นคุ ณภาพสื่อ โดยมี ภาพรวมคุ ณภาพด้ านสื่อ และเนื้ อ หาอยู่ใ นระดับดีมาก
( X = 4.77 , S.D. = 0.30) และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริม
การคิดไตร่ตรอง ซึ่งมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.91 (IOC = 0.91) และแบบทดสอบการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน ได้แก่ การคิด
สะท้อนมุมมองตน (Reflect) การคิดเชื่อมโยง (Connect) และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ (Apply) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ า กั บ 0.76 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ( X ) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่ า t-test แบบ
Dependent Sample
ผลการศึกษาพบว่า การเรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การคิดสะท้อนมุมมองตน (Reflect) การคิดเชื่อมโยง (Connect) และการ
คิดเพื่อนาไปปรับใช้ (Apply) ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: เกม การสอนแบบย้อนกลับ การคิดไตร่ตรอง
Abstract
The purposes of this research were to : 1) develop a backward design game application for
enhancing the reflective thinking of 1st year High School students 2) compare the learning achievement of
learners between pre-study and post-study with the use of a backward design game application.
The sample group consisted of 1st year High School (Matthayom one students) section 1, 2nd Semester,
academic year 2018 of Pramandanijjanukroah School Bangkok which is derived from Sample Random
1

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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Sampling, selected class 1 section, 38 students. The instruments used for collecting data were media quality
evaluation form for content and media quality. The overview of the instruments were at very good level
( =4.77, SD = 0.30). The quality assessment form for learning activity plan of a backward design game
application for enhancing the reflective thinking with construct validity 0.91 (IOC=0.91). There were 3
aspects of reflective thinking questionnaire: reflect, connect and apply. The reliability of the whole
questionnaire was 0.76 The statistics used in data analysis were means ( X ) , standard deviation (S.D.) and
t-test.
The research result of a backward design game application for enhancing the reflective thinking
as a whole of 3 aspects (reflect, connect and apply) of the 1st year High School students pre-study and
post-study was at the statistically significant level of .05.
Keywords: Game application , Backward design , Reflective thinking
บทนา
ในสังคมปัจจุบันผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือรับสารผ่านสื่อหลายช่องทางซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านั้นได้อย่าง
ง่ายดาย และสื่อที่หลากหลายนั้นต่างมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเช่นกัน ผู้เรียนจึงจาเป็นต้องมีกระบวนการคิด
ไตร่ตรองในการเลือกรับสารที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น จนสามารถนาสารนั้นมาสร้างองค์ความรูใ้ หม่เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการอบรมปลูกฝังลักษณะนิสัย ขัดเกลาพฤติกรรมของบุคคลให้มีความ
ประพฤติที่เหมาะสม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดารงชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีความสุข เมื่อบุคคลมี
การศึกษาที่ดีพร้อมแล้ว บุคคลนั้นย่อมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม มีจิตสานึกต่อส่วนรวม กระทาตนเพื่อสร้าง
คุณค่าต่อสาธารณประโยชน์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ได้กาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาในมาตราที่ 6
ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จุดมุ่งหมายในมาตราที่ 6 นี้
จึงมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน รวมไปถึงด้านสาคัญ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อการดาเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์ด้วย และเนื่องจากการคิ ดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเป็นพื้นฐานที่มีความสาคัญในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน ให้สามารถแยกแยะสิ่งที่ควรกระทาและสิ่งที่ไม่ควรกระทาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีความรอบคอบ
ละเอียดลออในการคิดตัดสินใจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อ พัฒนาการคิด
ไตร่ตรองจึงมีความสาคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบ วิธีการ และเป้าหมายที่ครูผู้สอนจะต้องดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในตัว
ผู้เรียนด้านทักษะการคิดไตร่ตรองที่ครูผู้สอนวางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันของผู้เรียน
สภาพปัญหาของผู้เ รียน และการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังคงให้คุณค่าในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ
มุ่งเน้นคุณภาพสมองมากกว่าเน้นคุณภาพทางด้านจิตใจที่จะพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม แม้จะมีความพยายาม
นาหลักการทางคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาแล้วก็ตาม แต่ในสภาพความเป็น
จริงของการจัดการศึกษาและสภาพสังคมในปัจจุบันนั้น กลับสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ถดถอยในด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
การจัดการเรียนการสอนโดยแท้จริงนั้นไม่ได้ชัดเจนในการนากิจกรรมเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาบูรณาการตามที่เอกสารได้
อ้างอิงไว้จึงส่งผลตามมากับสภาพสังคมในปัจจุบัน
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การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่เน้นผลทางด้านการคิดไตร่ตรองเชิงจริยธรรม หรือตามหลักศีลธรรม ตามแนวทฤษฎี
ของลอว์เรนซ์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้เสนอทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ตามแนวเพียร์เ จท์ (Jean Piaget) และพบว่า ความสามารถของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับความสามารถ
ทางสติปัญญา จะแตกต่างกันไปตามอายุ โดยโคลเบอร์กเสนอว่า บุคคลในวัยเด็กจะมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ากว่าบุคคลในวัย
ผู้ใหญ่ตามลาดับขั้น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับก่อนมีระเบียบแบบแผนทางศีลธรรม (อายุก่อน 9 ปี) ระดับที่ 2 ระดับ
ศีลธรรมซึ่งมีระเบียบแบบแผน (อายุ 10 - 20 ปี) และระดับที่ 3 ระดับศีลธรรมหลังการมีระเบียบแบบแผน (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเชิงจริยธรรมต้องเรียนรู้ถึงพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
(ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2552, หน้า 38) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วง
อายุ 10 – 20 ปี จึงเป็นกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในระดับตามเกณฑ์ของการฝึกฝนตนเองทางความคิดเชิงจริยธรรมได้ชั ดเจนที่สุด
การบูรณาการอย่างจริงจังโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และข้อคาสอนทางศาสนาลงในการจัดการเรียนการสอนจึงมี
ความสาคัญในการฝึกกระบวนการคิดไตร่ตรองของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
ฆนัท ธาตุทอง (2552, หน้า ก) ได้สรุปรูปแบบวิธีการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) ของ Wiggins และ
McTighc ไว้ว่า เป็นรูปแบบการสอนที่เริ่มจากการคิดทุกอย่างให้จบสิ้นสุด จากนั้นจึงเริ่มต้นจากปลายทางที่ผลผลิตที่ต้องการ
(เป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้) สิ่งนี้ได้มาจากหลักสูตร เป็นหลักฐานของการเรียนรู้ ซึ่งเรียกว่า มาตรฐ านการเรียนรู้
แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอนในสิ่งที่จาเป็นให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะนาไปสู่การสร้างผลงานหลักฐานแห่ง
การเรียนรู้นั้นได้โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 2
การกาหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 3
การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน
วิธีการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) จึงเป็นวิธีการสอนโดยกาหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของการเรียนรู้
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้วจึงวางแผนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถที่ตรงกับเป้าหมาย
หรือผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ในขั้นตอนแรก และเมื่อนาการสอนแบบย้อนกลับมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองซึ่งเป็น
กระบวนการคิดที่รอบคอบ โดยมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรองไว้ ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายว่า ไตร่ตรอง หมายถึง การตริตรอง การคิดทบทวน
Dewey (1933) กล่าวว่า การคิดไตร่ตรอง หมายถึง การคิดที่ใช้เหตุผลในการคิด และพิจารณาเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งอย่าง
ละเอียดรอบคอบ คิดอย่างกระตือรือร้น และคิดบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (2558) กล่าวว่า การไตร่ตรอง หมายถึง การพิจารณาทบทวน และไตร่ตรองประสบการณ์ที่
ได้รับใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างมีวิจารณญาณถึงจุดประสงค์ แนวความคิด หรือการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะเข้าใจถึงความหมาย
และคุณค่าของประสบการณ์ของมนุษย์ที่ได้รับรู้แล้วนั้นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จากความหมายของการคิดไตร่ตรอง โดยภาพรวม จึงมีความหมายว่า การคิดไตร่ตรองเป็นกระบวนการทางปัญญา
ผสมผสานกับการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ เป็นการพิจารณาทบทวนทักษะทางการคิด กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจผ่านการเชื่อมโยงของประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม เข้ากับสถานการณ์หรือข้อมูลใหม่เพื่อแก้ปัญหา หรือสถานการณ์
ในปัจจุบัน และอนาคต
ผู้วิจัยจึงนาเสนอขั้นตอนการพัฒนาเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการสอนแบบย้อนกลับ กระบวนการสารวจชีวิต (Review of Life) ซึ่งเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามหลักคาสอนของศาสนาคริสต์ เน้นการไตร่ตรองชีวิตหรือสารวจชีวิตอย่า งรอบคอบ
และสรุปกิจกรรมท้ายคาบด้วยหลักการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคาถามที่เน้นการไตร่ตรอง R-C-A : Reflect – Connect
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– Apply ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนี้ได้นาเกมแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ยิ่งขึ้นจากการใช้สื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนสนใจ ร่วมกับการส่งเสริมการคิดไตร่ตรองที่ผสมผสานกับสภาพเหตุการณ์สังคมใน
ปัจจุบัน จึงมีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการ
คิดตัดสินใจอย่างรอบคอบ รู้ว่าสิ่งใดควรกระทา สิ่งใดไม่ค วรกระทา เพราะเหตุใด และการคิดที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรองนั้น
จะทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความคิดที่แตกต่างอย่างเข้าใจ และตัดสินใจได้อย่างมี
เหตุผล ไม่ยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก มีความกระตือรือร้นที่จะเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดไตร่ตรองก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกม
และวิธีการสอนแบบย้อนกลับ
สมมุติฐานของการวิจัย
ผลการคิดไตร่ตรองของผู้เรียนที่เรียนด้วยเกมร่วมกับวิธีการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัยครั้งนี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 5 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 170 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก
เลือกห้องเรียน จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 38 คน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับในเนื้อหาวิชาคริสตศาสนา หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรม
คาสอน เรื่องข้อคาสอนและอุปมาของพระเยซูเจ้า ผสมผสานกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 6 คาบเรียน
4. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การเรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การคิดไตร่ตรอง ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การคิดสะท้อนมุมมอง
ตน (Reflect) การคิดเชื่อมโยง (Connect) และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ (Apply)
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกม การสอนแบบ
ย้อนกลับ และการคิดไตร่ตรอง โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ปรากฏในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาเกมร่วมกับวิธีการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experiment research) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียว One Group Pre-test and Post-test
Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 248-249)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ
1.1 สื่อเกมแอปพลิเคชัน ซึ่งผ่านการพัฒนาหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านคุณภาพสื่อแล้ว
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง ซึ่ง
ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จานวน 6 คาบเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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แบบทดสอบการคิ ด ไตร่ ต รอง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การคิ ด สะท้ อ นมุ ม มองตน (Reflect) การคิ ด เชื่ อ มโยง
(Connect) และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ (Apply) จานวน 20 ข้อ โดยใช้สูตรหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) KR-20
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ซึ่งผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วโดยแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.76
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การพัฒนาเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. รวบรวมคะแนนที่ได้จากฐานข้อมูลการทาแบบทดสอบ
2. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบด้านการคิดไตร่ตรองก่อนเรียน (pre-test) ด้วยแบบทดสอบการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน
ที่ผ่านการพัฒนาหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพื่อดาเนินกิจกรรมตามแผนการสอนที่เน้นการคิดไตร่ตรองตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ผ่านเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับ โดยทาการศึกษาทั้งสิ้น 6 คาบเรียน
4. เมื่อดาเนินการสอนตามแผนการสอนเรียบร้อยแล้ว จึงให้นักเรียนทาแบบทดสอบด้านการคิดไตร่ตรองหลังเรียน
(post-test) ด้วยแบบทดสอบการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน ที่ผ่านการพัฒนาหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
5. นาแบบทดสอบการคิดไตร่ตรอง 3 ด้านมาตรวจให้คะแนน
6. นาคะแนนการคิดไตร่ตรองก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของความคิดไตร่ตรองก่อนเรียนและหลังเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ค่าความยาก
ง่าย (P) ค่าจาแนก (r) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และค่า t-test
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อ ส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมของการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน ดังปรากฏในตารางที่ 1 และผลการคิดไตร่ตรองรายด้าน
3 ด้าน ได้แก่ การคิดสะท้อนมุมมองตน (reflect) การคิดเชื่อมโยง (connect) และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ (apply) ของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 : แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบ
ย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองรวม 3 ด้าน

คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน

n
38
38

X

12.97
16.08

S.D.
3.10
2.55

t

p

7.72

.00*

*p  .05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์การคิดไตร่ตรองรวม 3 ด้าน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ โดยใช้เกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิด
ไตร่ตรอง คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.08 และคะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.97 จึงสรุปได้ว่า การคิดไตร่ตรอง
ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคะแนนการคิดไตร่ตรอง เป็นรายด้าน
3 ด้านก่อนเรียน (pretest) กับหลังเรียน (posttest)
การคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน
การคิดสะท้อนมุมมองตน
ก่อนเรียน
(reflect)
หลังเรียน
การคิดเชื่อมโยง
ก่อนเรียน
(connect)
หลังเรียน
การคิดเพื่อนาไปปรับใช้
ก่อนเรียน
(apply)
หลังเรียน
รวมการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p  .05

n
38
38
38
38
38
38
38
38

X
5.21
7.13
3.53
3.87
4.24
5.08
12.97
16.08

S.D.
1.73
1.55
1.11
1.07
1.13
1.08
3.10
2.55

d

t

p

37

6.91

.00*

37

1.89

.00*

37

4.70

.00*

37

7.72

.00*

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลคะแนนการคิดไตร่ตรองของผู้เรียน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนหลัง
เรียน ด้านคะแนนการคิดสะท้อนมุมมองตน Reflect มีคะแนนเฉลี่ย 7.13 การคิดเชื่อมโยง Connect มีคะแนนเฉลี่ย 3.87
และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ Apply มีคะแนนเฉลี่ย 5.08 ส่วนคะแนนก่อนเรียน ด้านการคิดสะท้อนมุมมองตน Reflect
มีคะแนนเฉลี่ย 5.21 การคิดเชื่อมโยง Connect มีคะแนนเฉลี่ย 3.53 และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ Apply มีคะแนนเฉลี่ย
4.24 ส่วนการคิดไตร่ตรองรวม 3 ด้าน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.08
และคะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.97 จึงสรุปได้ว่า การคิดไตร่ตรองของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 การพัฒนาเกมร่ว มกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี
หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง เพื่อนามาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แนวปัญญานิยม (Cognitive theory) และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเกมที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ร่วมกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคริสต์ศาสนาที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ได้นาหลักการเรียนแบบย้อนกลับ (Backward Design) และหลักการคิดไตร่ตรอง
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เป็นกรอบในการออกแบบกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ขั้นกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบร่วมกันด้วยกระบวนการ Intro Model ก่อนนาไปสู่การเรียนรู้ในขั้นต่อไป (2) ขั้นกาหนด
หลักฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน ก่อนเรียน และผู้สอนดาเนินการออกแบบเกม
กิจกรรม ใบงาน และใบความรู้ เพื่อส่งเสริมด้านการคิดไตร่ตรอง และเพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนในแต่ละคาบเรียน (3) ขั้นออกแบบการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหา จากการ
ร่วมกิจกรรมผ่านเกมและใบงานตามเนื้อเรื่องในแต่ละคาบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดไตร่ตรองที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น โดยแต่ละขั้นของการเรียนรู้แต่ละคาบเรียนประกอบไปด้วย กระบวนการสารวจชีวิต (Review of Life) และคาถาม
ก่อนจบคาบเรียนเพื่อพัฒนาการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน (R-C-A) ได้แก่ ด้านการคิดสะท้อนมุมมองตน (Reflect) ด้านการคิด
เชื่อมโยง (Connect) และด้านการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ (Apply) โดยผู้สอนจะต้องตั้งคาถามที่ส่งเสริมการคิดไตร่ตรองทั้ง
3 ด้านอย่างสม่าเสมอเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างไตร่ตรองเป็นระบบ และให้ผู้เรียนได้บันทึกลงในใบงาน
ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการสอนแบบย้อนกลับของ ฆนัท ธาตุทอง (2552, หน้า 4) และกระบวนการส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง
ของ อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (2558, หน้า 22) ที่กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบย้อนกลับ และกระบวนการส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง
ที่ให้นักเรียนคิดหาคาตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวันของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การเรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับจะเกิดการพัฒนาตนเองในการคิดไตร่ตรองอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาได้ดี
ขึ้น โดยผลวิเคราะห์การคิดไตร่ตรองโดยรวมของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ผลการประเมินสื่อเกมด้านเนื้อหาและคุณภาพสื่อที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก ( X = 4.77 , S.D. = 0.30) โดยในการพัฒนาเกมในครั้งนี้ คานึงถึงการนาไปใช้ร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับที่ส่งเสริม
การคิดไตร่ตรองของนักเรียน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ ในด้านเนื้อหา มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
มี ค วามถู ก ต้ อ ง เหมาะสมในด้ า นการจั ด ล าดั บ เนื้ อ หา มี ก ารจั ด แบ่ งหมวดหมู่ และการใช้ ข้ อ ค าถาม และภาษาตรงกั บ
กลุ่ ม เป้ า หมาย และมี ภ าพประกอบสื่อ ความหมายได้ต รงกั บ เนื้ อ หา และในด้ า นคุ ณภาพสื่อ มี ค วามชั ด เจน เข้ า ใจง่าย
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย มีความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย มีความเหมาะสมของเนื้อหาและรูปภาพ
ภาพประกอบทาให้เกิดความน่าสนใจ สื่อสร้างความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ มีความน่าเชื่อถือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมของจานวนข้อคาถาม สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และมีความสามารถในการประมวลผลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของเกม
คอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ การพั ฒ นาสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมั ล ติ มี เ ดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละเกมการศึ ก ษา (2554) ไว้ ว่ า
เกมคอมพิ ว เตอร์ หมายถึ ง สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รู ป แบบหนึ่ งที่ ใ ห้ เ ราสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ เ ล่ น สามารถ ก าหนด
การตัดสินใจจัดการสิ่งต่างๆให้มุ่งไปยังจุดประสงค์ของเกมนั้นๆ โดยเน้นการเล่นอย่างสนุกสนาน เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้เล่น (user)
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
1.3 ผลการประเมิ น แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบย้ อ นกลั บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด ไตร่ ต รอง
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด (IOC = 0.91) โดยมีรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการสอน
แบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดสะท้อนมุมมองตน การคิดเชื่อมโยงและการคิดเพื่อนาไป
ปรั บ ใช้ โดยสามารถสรุป ได้ดังนี้ แผนการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้มีอ งค์ ประกอบสาคั ญครบถ้ วน มี ก ารเขียนสาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุพฤติกรรมชัดเจนสามารถวัดได้ มีการระบุวิธีการ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน
มีกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมครบถ้วนทุกขั้นตอนตามที่ระบุในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการระบุสื่อ และแหล่งเรียนรู้
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สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ เครื่องมือวัด ที่ปรากฏในแผนการจัดกิจกรรม
มีการกาหนดผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนตามกระบวนการสอนแบบย้อนกลับ และมีขั้นตอนการส่งเสริมการคิดไตร่ตรองครบถ้วน
3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของ
อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (2558, หน้า 36-47) อันประกอบด้วย การให้ภาพรวม (Intro model): Interest needs time range
objectives ก่ อ นเข้ า สู่ กิจ กรรมการเรียนการสอนด้ว ยกระบวนการสารวจชี วิ ต (review of life): See Judge Act และ
ไตร่ตรองก่อนจบคาบเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยเทคนิคคาถามที่เน้นการไตร่ตรอง ได้แก่ การคิดสะท้อน
มุมมองตน (Reflect) การคิดเชื่อมโยง (Connect) และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ (Apply)
1.4 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบที่สร้างขึ้น จานวน 30 ข้อ ประเมินความสอดคล้องของเนื้อหา (Index of
Item Objective Congruence--IOC) และหาค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน แล้วคัดเลือกให้เหลือเพียง 20
ข้อ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.76
2. การเปรียบเทียบการคิดไตร่ตรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยเกมร่วมกับการสอน
แบบย้อนกลับ พบว่า ภาพรวมของผลวิเคราะห์การคิดไตร่ตรองหลังจากเรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับ แล้ว
นักเรียนมีความคิดไตร่ตรอง 3 ด้าน คือ การคิดสะท้อนมุมมองตน การคิดเชื่อมโยง และการคิดเพื่อนาไปปรับใช้ สูงกว่าก่อน
ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้ น สามารถ
พัฒนาการคิดไตร่ตรองของนักเรียนจากการเรียน การทากิจกรรมร่วมกัน และการประเมินผล ซึ่งทาให้เกิดการคิดไตร่ตรอง
มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (2558,หน้า 10) ที่กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการคิดไตร่ตรอง
จาเป็นต้องมีการวัดเป็นระยะ เพื่อประเมินความก้าวหน้า และการพัฒนาของผู้เรียนโดยต้องคานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างครบ
สมบูรณ์ในวัยของนักเรียนนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทัศนคติ
การพั ฒ นาเหตุผลเชิ งคุณธรรมจริย ธรรม และสอดคล้ องกั บการวิจั ยของ รสริ น เจิ ม ไธสง (2555, หน้ า 18) ได้ สรุป
กระบวนการคิดไตร่ตรองไว้ว่า การคิดไตร่ตรองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางที่เคยใช้ และ
วิธีการใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยผลวิเคราะห์การคิดไตร่ตรองโดยรวมของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยอภิปรายผลการเปรียบเทียบการคิดไตร่ตรองแบ่งออกเป็นรายด้าน ดังนี้
การคิดสะท้อนมุมมองตน พบว่า การคิดสะท้อนมุมมองตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกมร่วมกับ
การสอนแบบย้อนกลับหลังเรียน( X = 7.13 , S.D. = 1.55) และก่อนเรียน ( X = 5.21 , S.D. = 1.73) ซึ่งการคิดสะท้อนมุมมอง
ตนนักเรียนมีผลการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
การคิดเชื่อมโยง พบว่า การคิดเชื่อมโยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้ว ยเกมร่วมกับการสอนแบบ
ย้อนกลับหลังเรียน ( X = 3.87 , S.D. = 1.07) และก่อนเรียน ( X = 3.53 , S.D. = 1.11) ซึ่งการคิดเชื่อมโยงมีผลการพัฒนา
ก่ อ นและหลั งเรี ยนค่ อ นข้ างน้ อ ย เนื่ อ งจากปั จ จั ย ด้ า นเวลาในการคิด ทบทวนประสบการณ์ เดิ มของผู้ เรี ยนมี จากั ด หรือ
ยังขาดประสบการณ์เดิมในเนื้อหาที่เรียนรู้
การคิดเพื่อนาไปปรับใช้ พบว่า การคิดเพื่อนาไปปรับใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกมร่วมกับ
การสอนแบบย้อนกลับหลังเรียน ( X = 5.08 , S.D. = 1.08) และก่อนเรียน ( X = 4.24 , S.D. = 1.13) ซึ่งการคิดเพื่อนาไป
ปรับใช้นักเรียนมีผลการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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สรุปผลโดยภาพรวมการเรียนด้ วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับ เพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง นอกจากทาให้
นักเรียนมีความสนุกสนาน ผ่อนคลายในการเรียนแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการกาหนดเป้าหมายที่ต้องการก่อนที่จะ
วางแผนดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการคิดไตร่ตรองผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นเกม การร่วม
กิจกรรม และการบันทึกประเมินผลการเรียนรู้ลงในใบงานซึ่งจะเป็นหลักฐานของการพัฒนาการคิดไตร่ตรองของนักเรียน
ได้เป็นอย่างดี
3. นักเรียนที่เรียนด้วยเกมร่วมกับการสอนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการเรียนรู้ มีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้น และรู้จักคิดทบทวนไตร่ตรองก่อนลงมือกระทากิจการต่างๆ โดยนักเรียนได้ประเมิน
ความรู้ สึ ก หลั งเรี ยนด้ ว ยเกมร่ว มกั บ การสอนแบบย้ อ นกลับ เพื่ อ ส่งเสริม การคิ ดไตร่ ตรองไว้ โดยสรุป ดั งนี้ การน าสื่ อ เกม
มาประกอบการเรียนทาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น รวมทั้งนักเรียนกล้าแสดงออก และสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการเรียนรู้ มีสมาธิในการเรียนจากการฝึกสมาธิก่อนเรียนทุกคาบเรียน รู้จักคิดก่อนทามากยิ่งขึ้น เข้าใจง่าย และดึงดูด
นักเรียนให้มีความสนใจในเนื้อหาการเรียนรู้นั้น โดยนักเรียนรู้สึกประทับใจ ในกิจกรรมที่ครูจัดให้ รวมถึงบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้สอนที่แสดงความเป็นมิตร มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ส่วนการนาไปปรับใช้ นักเรียนประเมินโดยรวมว่าจาก
การเรี ย นด้ ว ยเกมร่ว มกั บการสอนแบบย้อ นกลับ เพื่อ ส่งเสริม การคิ ดไตร่ตรอง ท าให้ นั ก เรี ย นจดจ่ อ กับ การเรีย นมากขึ้น
มีความตั้งใจในการทางานที่อยู่ตรงหน้า รู้จักอ่าน หรือคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนลงมือกระทาสิ่งใด ๆ นั่นคิดทาทุกสิ่งอย่าง
มีสติและมีสมาธิ แล้วผลที่เกิดขึ้นจากการคิดอย่างบรอบคอบจะเกิดผลดีแก่ตัวเองและคนรอบข้าง สามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1. สื่อเกมส่วนใหญ่มีความจาเป็นต้องใช้ระบบการทางานในเครือข่ายอินเตอร์เนต จึงมีความจาเป็นที่ผู้สอนต้อง
เตรียมสื่อประกอบการเรียน และตรวจสอบระบบเครือข่ายให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพียงพอสาหรับการใช้งาน
2. การจัดเตรียมสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนรู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีผู้สอนต้องมีการจัดเตรียม
สถานที่ หรือสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมล่วงหน้า
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน ควรเตรียมผู้เรียนให้พร้อมก่อนเรียนกิจกรรมควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองในกิจกรรม และตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้านการคิดไตร่ตรองในขณะปฏิบัติ
กิจกรรมในคาบเรียน การมีส่วนร่วมในการตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงความใส่ใจในการประเมินตนเองใน
ใบงาน การบันทึกการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียนเพื่อให้เห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจนและมีหลักฐานการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. แผนการจัดกิจกรรมในแต่ละคาบเรียนควรคานึงถึงการจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ รวมไปถึงเวลาในทบทวนสิ่งที่
ได้เรียนรู้และการคิดไตร่ตรองของผู้เรียนต่อเนื้อหาในแต่ละคาบเรียน
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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลในการออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมทอมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
CREATIVITY DEVELOPMAENT USING COMPUTER TABLETS TO DESIGN SILK PATTERNS
AMONG GRADE THREE STUDENTS AT ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL
ธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง1
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เปรี ย บเที ย บความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก่ อ นและหลั ง ทดลองของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นโดยใช้ ชุด กิ จกรรมการสอนศิ ลปะ เรื่ อ งลวดลายผ้ าไหม และกลุ่ ม ตัว อย่า งได้ แก่ นั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัญชัญคอนแวนต์ สีลม จานวน 20 คน โดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลายผ้าไหมทอ
มือด้วยกระดาษ A4 และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ค่า t-test dependent
ผลศึกษาพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งวัดประเมินตามแบบทดสอบของ Guilford J.P. โดยใช้ 4 หัวข้อ คือ
1.คิดคล่องแคล่ว 2.คิดยืนหยุ่น 3.คิดริเริ่ม 4.คิดละเอียดลออ ที่พัฒนาวัยของเด็กอายุ 8-9 ปี โดยจัดกิจกรรมก่อนเรียนและหลัง
เรียน ซึ่งผลที่ออกมาได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 8.15 คะแนน ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 11.45 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานก่อน
เรียน 1.089 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานหลังเรียน 2.328 ค่า t-test dependent พบว่าคะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนนก่อน
เรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 จากสถิตนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยใช้คอมแท็บแล็ตในการสืบค้นลวดลายผ้าไหม
สามารถแต่งเติมลวดลายที่นักเรียนคิดกับรูปแบบเดิมผสมกันเป็นลายแบบใหม่หรือคิดแบบจากประสบการณ์พบเห็นนามา
ดัดแปลงกับลวดลายผ้าที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน
คำสำคัญ: คอมพิวเตอร์แท็บแล็ต ผ้าไหมทอมือ ความคิดสร้างสรรค์
Abstract
The purpose of this study is to compare the creativity levels of Grade Three students before and
after using an art activity set about silk patterns. The samples consisted of twenty Grade Three students in
the first semester of the 2016 academic year at Assumption Convent Silom School, who were selected the
simple sampling method. The research instruments included computer tablets and a creativity test
to design handmade silk patterns with A4 paper. The statistics included mean, standard deviation and a
dependent t-test.
It was found that the Grade Three students were evaluated with the Guilford J.P. test with the
following four topics: 1) quickness; 2) flexibility; 3) initiation; and 4) carefulness. The development of eight
to nine year olds were emphasized. The results of the pre-tests and post-tests were as follows: 1) the mean
1
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of the pre-test was 8.15 ; 2) the mean of the post-test was 11.45 ; 3) the standard deviation of the pretest was 1.089 ; 4) the standard deviation of the post-test was 2.328 ; 5) the dependent t-test found that
the post-test scores were higher than the pre-test scores and with a statistical significance of .05. According
to the previously mentioned statistics, the students developed their skills because they used computer
tablets to search for silk patterns, which can be edited by order to create new patterns from the edited
patterns or their experiences.
Keywords: Computer tablet, Silk patterns, Creativity
บทนา
จากการพัฒนาในทางด้านการสื่อสารระหว่างกันภายในประเทศ ภายนอกประเทศ การได้รับอิทธิพลต่างๆจาก
ภายนอกทาให้การคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ต่างไปจากเดิม ซึ่งนาไปสู่ปัญหาที่นักเรียนเคยมีความคิดที่
ตรงไปตรงมา โดยที่ปัญหาการสื่อสารต่างๆที่พบเห็นทาให้ ต้องมีการแก้ปัญหาที่พบเจอมากยิ่งขึ้น ทาให้มีความจาเป็นที่
นักเรียนต้องมีความคิดในการแก้ปัญหาที่มากขึ้น การคิดที่จะมีวิธีแก้ไขปัญหาที่พบเจอในทางใหม่ๆทีทาให้เกิดความคิดที่
สร้างสรรค์มีขึ้นอย่างมากมาย และการที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลศึกษาต่างๆได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ทาให้นักเรียนในวัยอายุ 8-9 ปี
เมื่อมาถึงจุดหนึ่งความคิดที่จะสร้างสรรค์วิธีการคิดในรูปแบบการแก้ปัญหา หรือการสร้างสรรค์ผลงานจึงซ้ากับแบบเดิมที่เคย
ปรากฎ ซึ่งเกิดเป็นปัญหาในด้านความคิดสร้างสรรคที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ทาซ้ากันไปมา เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆจึงควรมี
วิธีการที่พัฒนาความคิด หลักการคิดเป็นระบบตั้งแต่ยงั เด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปในด้านความคิดสร้างสรรค์นั้นแต่
ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ทาให้มีหลายท่านได้ให้คานิยามเอาไว้ อาทิเช่นดังนี้ (อารี รังสินันท์. 2527) ให้
ความหมายความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดจินตนาการประยุกต์ที่สามารถนาไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
พบใหม่ ๆทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไม่ถึงหรือมองข้าม เป็นความคิดหลากหลาย คิดได้กว้างไกล
เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจากการคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหว่า งความคิด ใหม่ ๆที่แก้ปัญหาและเอื้ออ านวย
ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและสั งคม (Guilford J.P. . 1959) กล่ า วว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ความสามารถทางสมอง เป็ น
ความสามารถที่จะคิดได้หลายทิศหลายทาง หรือแบบอเนกนัยและความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วยความคล่องในการคิด
ความคิ ด ยื ด หยุ่ น และความคิ ด ที่ เ ป็ น ของตนเองโดยเฉพาะ คนที่ มี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น คนกล้ า คิ ด ไม่ ก ลั ว ถู ก
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละมี อิ ส ระในการคิ ด ด้ ว ยกิ ล ฟอร์ ด (Guilford J.P. . 1950) นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวอเมริ กั น บอกว่ า “ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทางซึ่งมีองค์ประกอบความสามารถในการ ริเริ่มความคล่องในการคิด
ความยืดหยุ่นในการคิดและความสามารถในการแต่งเติมและให้คาอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุ ผลเพื่อหาคาตอบ"
อีพอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance. 1962) ให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ว่า"เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา
หรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคิดตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นต่อจากนั้นก็ทาการรวบรวมข้อมูล ต่างๆ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานนั้น ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบค้นข้อมูลนั้นเป็นการให้นักเรียนได้รู้จัก
การเรียนรู้ที่จะใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งเหมาะสมสาหรับการศึกษายุคใน 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์
โดยค้นหาแรงบรรดาลใจที่แปลกใหม่ ในการสร้างผลงานรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่สามารถนาผลงานที่ลงมือ
ปฏิบัตินามาเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะนามาพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการทาผลงานในครั้งต่อไปในอนาคต และฝึกให้นักเรียนรับฟังยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้นในการ
แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ งในกระบวนการพั ฒ นานั ก เรี ยนในช่ ว งอายุ 8 - 9 ปี นั้ น ได้ มี อ งค์ ป ระกอบที่ สาคั ญ คื อ ความคิด
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คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ โดยทั้ง 4 หัวข้อเป็นการพัฒนาพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนซึ่งนามาสู่การใช้รูปแบบของผ้าไหมทอมือที่มีลวดลายที่แตกต่างกันไป
โดยการทีน่ ารูปแบบผ้าไหมไทยซึ่งเป็นลักษณะของผ้าทอด้วยมือ มีลักษณะเด่นเป็นเนื้อผ้าวาวเป็นประกายโดดเด่น
ด้วยสีสันตัดกันสะดุดตา แต่ดูกลมกลืนประทับใจ มีลวดลายที่แตกต่างตามแต่ละพื้นที่ มีเอกลักษณะเป็นเด่นชัด จึงเหมาะสมที่
จะนาลวดลายของผ้าไหมทอมือ มาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานลวดลายให้เกิดแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย
โดยที่ไหมไทยมีลวดลายหลากหลายซึ่งเกิดจากวิธีการทอที่ส่วนใหญ่มักเป็นลวดลายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่วน
ใหญ่เป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องและพบเห็นได้ในชีวิตประจาวันที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการสืบ
ทอดฝีมือและภูมิปัญญาอย่างแท้จริง ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ ผ้าไหมไทยมีรูปแบบการทอและลวดลายที่แตกต่างกัน
ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น ผ้าไหมที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการเรียนการสอนที่จะใช้สาหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ คอมพิวเตอร์
แท็บแล็ตที่ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาโดยบริษัทสมาร์ทโฟนต่างๆ โดยที่การนาแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่อย่างหลากหลายในการ
เรียนการสอนมาช่วยส่งเสริม ในด้านการศึกษาที่ทางระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซึ่งได้แก่ อีบุ๊ก บทเรียน
ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นการเรียน และการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบทเรียนออนไลน์นั้นบริ ษัทได้เปิดให้
ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ เปิดให้โหลดไปใช้ในระบบโรงเรียนที่มีความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการเรียนการ
สอน โดยสามารถที่จะใช้ระบบที่ทางบริษัทมีการสนับสนุนในการใช้ภายในโรงเรียน ซึ่งจะแบ่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไว้ต่างหาก
สาหรับใช้ในกระบวนการใช้การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งยังมีทีมงานที่คอยให้การสนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถให้มีประสิทธิ ภาพสูงสุดทั้งครูและนักเรียนโดยทางบริษัทจะส่งบุคลากรเข้ามาอบรม
วิธีการใช้งาน ซึ่งตัวเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมกับการใช้เป็นเครื่องมือในทางการศึกษาได้อย่างดี
ทาให้กระบวนทัศน์ของการศึกษาไทย 4.0 ยุคผลิตภาพ ซึ่งคือ การศึกษาที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
เครื่องมือที่เป็นสื่อทางมัลติมีเดียในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเนื้อหาการเรียน และนามาเรียบเรียงใหม่ด้วยความคิดของ
ตนเอง การแสดงผลงานได้ทันทีหลังจากการเรียบเรียงหรือตกแต่งตรวจสอบเสร็จ รวบไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมครูคือผู้ให้ความรู้จะถูกเปลี่ยนโดยครูจะ
เป็นผู้คอยชี้แนะนักเรียน โดยที่นักเรียนจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้หาความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูคอยชี้แนะเวลานักเรียนเจอปัญหา
ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะต้อ งสรุปความคิด ในตนออกมานาเสนอและแลกเปลี่ ยนกัน ซึ่งการนาเสนอจะมีค วามแปลกใหม่ จ าก
กระบวนการที่นักเรียนเลือกแอพพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
ดังนั้นการเรียนรู้ในยุคที่ 4.0 ที่สนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสาคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้แสดง
ถึงความคิดสร้างสรรค์ในผลงานอย่างเต็มที่ ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับผู้อื่นโดยที่มีเครื่องมือ คือคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตสร้างการ
นาเสนอผลงานที่สนใจได้มากขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนคิดซึ่งกันและกัน เพื่อจุดประกายความคิดต่อยอดจากสิ่งเดิมๆ โดยที่
มี เ ทคโนโลยี เป็น สื่อกลางในการท างานต่า งๆ ตั้ งแต่ ก ารสืบหาข้ อมู ล การรวบรวมข้ อ มูล การเรี ยบเรี ยงข้อ มูลต่า งๆ ซึ่ ง
กระบวนการทั้งหมดเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการศึกษาในยุคปัจจุบันที่นักเรียนต้องค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานที่
มีเอกลักษณ์ของตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังนี้
1. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังทดลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนศิลปะ เรื่องลวดลายผ้าไหม
- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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สมมุติฐาน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่หลังจากได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตสืบค้นข้อมูลในการออกแบบลวดลายผ้าไหม
ทอมือสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัญชัญคอนแวนต์ สีลม จานวน 20 คน
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ระยะเวลาในการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชุดกิจกรรมการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่ใช้ในการทดลองมี 1 ชุด แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยจัดกิจกรรมครั้งละ ใช้เวลาครั้งละ 50 นาที
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัยในทฤษฏีความคิด
สร้างสรรค์ คือ ทฤษฏีของกิลฟอร์ด โดย
ใช้องค์ประกอบคือ ความคิดคล่องแคล่ว
ค ว า ม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
ความคิดละเอียดลออ

การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค 4.0 จะเป็ น การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบที่
นักเรียนจะค้นคว้า วางแผน ลงมือปฏิบัติ และสามารถ
เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน

การใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบค้นข้อมูลลวดลาย
ผ้าไหมทอมือ โดยใช้ Application ในระบบ IOS และ
ระบบ Android

ลวดลายผ้ า ไหมทอมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น พื้ น ฐานในกิ จ กรรมที่
ปฏิบัติ ใช้ลวดลายผ้าไหมพื้นเมืองของ จ.สุพรรณบุรี

ผลงานของนักเรียนที่ออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมทอมือได้เอง

นักเรียนออกแบบโดยใช้พื้นฐานของลวดลายผ้าไหมทอ
มือของ จ.สุพรรณบุรี ผสมผสานกับการสืบค้นรูปแบบ
ลวดลายต่างๆนามาปรับเปี่ยนตามความต้อ งการของ
นักเรียน

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการรวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ การใช้แอพพลิเคชั่นในการค้นคว้ารูปแบบผ้าไหมทอมือ
การใช้แบบฝึกหัดในการวาดลวดลายผ้าไหมทอมือ และการใช้แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1. ผู้วิจัยมองเห็นถึงปัญหาที่นักเรียนได้ปฏิบัติงานในวิชาศิลปะ ในการทาผลงานของนักเรียนถึงแม้จะมีหัวข้อที่
ต่างกัน แต่การทาชิ้นงานมีรูปแบบที่คล้ายคลึงแบบเดิม
2. ผู้วิจัยจัดทาแบบทดสอบก่อนเรียน โดยจัดทาเป็นตารางที่ ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าไหม โดยมีขนาดที่เท่ากับ
กระดาษ เอ 4 และคัดเลือกแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับนักเรียนในวัย 8 – 9 ปี
3. ผู้วิจัยนาแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มนอกตัวอย่าง และปรับปรุงแบบทดสอบ พร้อมทั้งนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญใน
การประเมิน และนามาปรับปรุง
4. ผู้วิจัยนาแบบทดสอบก่อนเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการให้นักเรียนใช้ความคิดของตนเองเท่านั้นในการ
คิดค้นลวดลายผ้าไหมทอมือ
5. ตรวจผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาลงบันทึกในคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบ
ก่อนเรียนตามเกณฑ์การประเมิน
6. ผู้วิจัยสอนการใช้แอพพลิเคชั่นให้กับนักเรียน สาหรับการค้นคว้าหาเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าไหมทอมือ
7. ผู้วิจัยนาแบบทดสอบหลังเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยการให้นักเรียนใช้ความคิดของตนเองและเพิ่มเติมจาก
ข้อมูลที่นักเรียนหาได้จากแอพพลิเคชั่นในการคิดค้นลวดลายผ้าไหมทอมือ
8. ตรวจผลงานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาลงบันทึกในคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบ
หลังเรียนตามเกณฑ์การประเมิน
9. เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่า T-Test dependent สรุปข้อมูลซึ่งเป็นการสรุปแบบรายบุคคลให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน และอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 : แสดงคะแนนก่อนเรียน โดยแยกเป็นรายบุคคล

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คิดคล่องแคล่ว
(4)
2
2
2
2
2
2
2
2
2

คิดยืนหยุ่น
(4)
2
2
3
2
2
2
3
2
2

คิดริเริ่ม
(4)
2
2
3
2
3
2
3
2
2
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คิดละเอียดลออ
(4)
1
2
2
1
2
2
2
1
2

รวมคะแนน
( 16 )
7
8
10
7
9
8
10
7
8
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ลาดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คิดคล่องแคล่ว
(4)
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
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คิดยืนหยุ่น
(4)
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2

คิดริเริ่ม
(4)
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2

คิดละเอียดลออ
(4)
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1

รวมคะแนน
( 16 )
7
8
9
7
9
9
7
10
8
8
7

จากตารางที่ 1 คะแนนก่อนเรียนพบว่าคะแนนที่อยู่ในหัวข้อ คิดคล่องแคล่ว คิดยืนหยุ่น คิดริเริ่ม นักเรียนทุกคน
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ และคะแนนในหัวข้อ คิดละเอียดลออ มีนักเรียนจานวน 7 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ซึ่งเกี่ยวกับการที่นักเรียนไม่สามารถเก็บรายละเอียดที่สาคัญของภาพได้ หรือจุดเด่นของผลงานไม่เด่นชัด
ตารางที่ 2 : แสดงจานวนคานวณก่อนเรียน
ลาดับ
จานวนคะแนน
จานวนคน
1
7
7
2
8
6
3
9
4
4
10
3

เปอร์เซ็นต์
35
30
20
15

จากตารางที่ 2 สรุปจากตารางคะแนนด้านบนได้ดังนี้
นักเรียนที่เป็นคะแนนไม่ถึง 50% ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็น 35% ของนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เยอะ ทาให้สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนกลุม่ ตัวอย่างให้เหมาะสมได้
ต่อไป

ตารางที่ 3 : แสดงคะแนนหลังเรียน โดยแยกเป็นรายบุคคล
ลาดับ คิดคล่องแคล่ว
คิดยืนหยุ่น
(4)
(4)
1
2
2
2
3
4

คิดริเริ่ม
(4)
3
3

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

คิดละเอียดลออ
(4)
2
3

รวมคะแนน
( 16 )
9
13
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3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ลาดับ
คิดคล่องแคล่ว
(4)
4
2
4
4
2
3
2
2
3
2
3
4
2
4
3
2
2
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คิดยืนหยุ่น
(4)

คิดริเริ่ม
(4)

คิดละเอียดลออ
(4)

รวมคะแนน
( 16 )

4
3
4
4
2
3
2
2
4
3
4
4
3
4
3
3
2

3
3
3
4
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3

4
2
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2

15
10
14
15
9
11
8
9
13
10
13
15
10
14
11
10
9

จากตารางคะแนนหลังเรียนพบว่าคะแนนที่อยู่ในหัวข้อ คิดคล่องแคล่ว คิดยืนหยุ่น คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออนักเรียน
ทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ ซึ่งปัจจัยที่ทาให้นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ประมาณได้ คือการเห็นตัวอย่างที่
หลากหลาย ซึ่งนามารวมรูปแบบที่นักเรียนสร้างขึ้นเองให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ตารางที่ 4 : แสดงจานวนคะแนนหลังเรียน
ลาดับ
จานวนคะแนน
จานวนคน
1
8
1
2
9
4
3
10
4
4
11
3
5
13
3
6
14
2
7
15
3

เปอร์เซ็นต์
5
20
20
15
15
10
15

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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สรุปจากตารางคะแนนด้านบนได้ดังนี้
นักเรียนทั้งทั้งหมดสามารถทาคะแนนผ่านได้ทุกคน ซึ่งมีนักเรียนจานวน 1 คน เท่านั้น คิดเป็น 5% ของนักเรียน
ทั้งหมด ที่มีคะแนนผ่านพอดี และนักเรียนที่มีคะแนนที่ดีอยู่แล้วสามารถคิดรูปแบบของผลงานตนเองให้ดีมากขึ้นจนเป็นที่น่า
พอใจในระดับที่สูงขึ้นด้วย
ตารางที่ 5 : แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน
จานวนนักเรียน
20

ค่าเฉลี่ย
8.15

จากตารางค่าเฉลี่ยคะแนนผลงานของนักเรียนพบว่าคะแนนเกินครึ่งของคะแนนเต็ม แต่ยังเป็นคะแนนที่ยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง
ตารางที่ 6 : แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
จานวนนักเรียน
20

ค่าเฉลี่ย
11.45

จากตารางค่าเฉลี่ยคะแนนผลงานของนักเรียนพบว่าคะแนนของนักเรียนสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ไปได้และยังเป็น
คะแนนที่ยังอยู่ในระดับดี จึงทาให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน
ตารางที่ 7 : แสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนก่อนเรียน
จานวนนักเรียน
20

ค่าเฉลี่ย
8.15

ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
1.062

จากข้อมูลในตารางพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนก่อนเรียนไม่ค่อยมีความกระจาย เนื่องมาจากสาเหตุ
นักเรียนมีอายุในระดับเดียวกัน นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานศึกษาเดียวกัน จึงทาให้ลักษณะการทางานออกมาใน
ทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่

ตารางที่ 8 : แสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนหลังเรียน
จานวนนักเรียน
20

ค่าเฉลี่ย
11.45

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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จากข้อมูลในตารางพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนหลังเรียนไม่มีความกระจาย เนื่องมาจากสาเหตุนักเรียนมี
อายุในระดับเดียวกัน นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานศึกษาเดียวกัน และนักเรียนสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้รับ
แรงบันดาลใจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่อยข้างมาก จึงทาให้ลักษณะการทางานออกมาในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่
ตารางที่ 9 : แสดงค่า t-test dependent
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

𝓃

𝑥̅

𝒮. 𝒟.

𝒯

20
20

8.15
11.45

1.089
2.328

9.676

Sig.(2-tailed)
.000

จากข้อมูลในตารางพบว่าคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าคะแนนก่อนเรียนนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาเปรีย บเที ย บความคิ ดสร้า งสรรค์ ก่ อ นและหลั งทดลองของนั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนศิลปะ เรื่องลวดลายผ้าไหมทอมือ ใช้วิธีการวิจัยในรูปแบบศึกษากลุ่ม
ทดลองเพียงกลุ่มเดียวโดยการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัญชัญคอนแวนต์ สีลม จานวน 20 คน โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลรูปทางสถิติ คานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผล
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบค้นออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สรุปผลโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนหลังเรียนได้ดังนี้
การประเมินผลงานจากแบบทดสอบก่อนเรียน คือ ด้านคิดคล่องแคล่วนักเรียนสามารถผ่านการประเมินได้ทุกคน ซึ่ง
หมายถึงนักเรียนสามารถที่จะคิดลวดลายได้อย่างรวดเร็ว ตามความชื่นชอบในลวดที่ตนเองสนใจซึ่งจะยังไม่ได้คานึกถึงการสวม
ใส่จริง การตัดเย็บที่เกิดขึ้น เป็นเพียงลวดลายที่ปรากฏลงบนผ้าผืนเต็ม อีกทั้งนักเรียนปรับเปลี่ยนลวดลายได้อย่างดีในการ
ทางานเมื่อลงมือวาดลวดลาย การใช้สี นักเรียนมีความมั่นใจในการลงสีโดยลงสีตามความต้องการของนักเรียนเอง โดยไม่ได้
คานึงถึงหลักการใช้สี ด้านความคิดยืนหยุ่น นักเรียนสามารถผ่านการประเมินได้ทุกคน ซึ่งหมายถึงนักเรียนสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนลวดลายผ้าไหมทอมือได้บางส่วนโดยที่ไม่ต้องลบ ฉะนั้นนักเรียนปรับเปลี่ยนแบบโดยการต่อเติมจากลายเดิมให้
สมบูรณ์มากขึ้น และมีจุดเด่นที่ชัดเจนมากขึ้น การใช้สีนักเรียนสามารถแก้ไขสีเดิมให้มีความน่าดึงดูดโดยมีความกล้าที่จะใช้สี
ในคู่ตรงข้าม สร้างจุดเด่นให้กับลวดลาย แต่การไล่ระดับสียังไม่มีปรากฏให้เห็นชัดเจน ด้านคิดริเริ่มนักเรียนสามารถผ่านการ
ประเมินได้ทุกคน ซึ่งหมายถึงนักเรียนสามารถคิดลวดลายผ้าไหมทอมือได้ด้วยตนเองโดยใช้การสังเกตที่ผ่านมาว่าสังเกตเห็น
รูปแบบใดมาบ้าง และนามาปรับปรุงเป็นลวดลายที่พัฒนาขึ้นมาเอง การใช้สีต่างๆนักเรียนใช้สีที่เคยสังเกตเห็นผ่านมารวมกับสี
ที่นักเรียนชื่นชอบ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นลักษณะสีที่มีความแตกต่างระหว่างสีพื้นหลังและสีบนลวดลายที่เป็นคู่สีที่ตัดกัน ด้าน
คิดละเอียดลออนักเรียนสามารถผ่านการประเมินได้จานวน 13 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้มีลักษณะการ
ทางานคือ นักเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการพื้ นที่การทาลวดลายได้อย่างเหมาะสม ใส่รายละเอียดภายในลวดลาย
ผ้าไหมที่เป็นลายที่มีความเหมาะสมโดยใช้ลายเส้นที่หลากหลายประกอบเป็นลายต่างๆ การใช้สีนักเรียนสามารถใช้สีโดยเน้น
การเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆที่นักเรียนออกแบบไว้ซึ่งลงสีได้ครบถ้วน และในส่วนของนักเรียนที่ไม่ ผ่านการประเมินมี
- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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จานวน 7 คน ซึ่งนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินในหัวข้อนี้มีลักษณะการทางานคือ นักเรียนจัดองค์ประกอบของลวดลายที่ไม่
สมดุลกันภายในพื้นที่ออกแบบ มีลายเส้นที่เล็กซึ่งปรากฏลวดลายที่ไม่ชัดเจน รายละเอียดไม่มีจุดเด่น การใช้สีนักเรียนใช้สีที่ไม่
ชัดเจน ลงรายละเอียดของสีได้ไม่ครบขาดความสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไป การประเมินผลงานจากแบบทดสอบก่อนเรียน
คือ ด้านคิดคล่องแคล่วนักเรียนสามารถผ่านการประเมินได้ทุกคน ซึ่งหมายถึงนักเรียนสามารถผสมผสานระหว่างความคิด
ส่วนตัวกับแนวคิดที่ได้จากการสืบค้นในแอพพลิเคชั่นเพื่อให้รู ปแบบลวดลายของผ้าไหมทอมือมีความทันสมัยมากขึ้น อีกทั้ง
ยังคงมีความถูกต้องของลวดลายดั่งเดิมอยู่ในลวดลายที่สร้างขึ้นใหม่ การใช้สีนักเรียนมีความมั่นใจในการลงสีโดยเลือกสีที่
เหมาะสมกับลวดลายโดยใช้สีที่ชื่นชอบเป็นค่าตั้งต้นและเลือกสีที่เหมาะสมกันและกัน ด้านความคิด ยืนหยุ่น นักเรียนสามารถ
ผ่านการประเมินได้ทุกคน ซึ่งหมายถึงนักเรียนคิดค้นลวดลายใหม่โดยนาลวดลายดั่งเดิมเป็นโครงสร้างหลักของลวดลาย
เพิ่มเติมด้วยความคิดที่แปลกใหม่ของนักเรียนเอง มีจุดเด่นที่ชัดเจนมองเห็นได้ชัดเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของนักเรียน การใช้สี
นักเรียนสามารถนาสีที่นักเรียนชื่นชอบผสมกับสีที่เป็นสีดั่งเดิมของผ้าไหมทอมือนามาผสมเข้าด้วยกันโดยที่มีความลงตัวใน
ผลงาน ด้านคิดริเริ่มนักเรียนสามารถผ่านการประเมินได้ทุกคน ซึ่งหมายถึงนักเรียนสามารถที่จะสร้างสรรค์รูปแบบของ
ลวดลายโดยที่ผสมผสานเอกลักษณ์เดิมของลายและความชื่นชอบ ซึ่งนักเรียนปรับปรุงลวดลายใช้ลายเส้นอิสระในการทางาน
เป็นหลักโดยที่เหมาะสมกับการทารูปแบบที่หลากหลาย การใช้สีนักเรียนใช้หลักการการไล่ระดับสีซึ่งสร้างความแตกต่างให้
เด่นชัดเพื่อแยกสีพื้นและสีลวดลายของผ้าไหมทอมือ คิดละเอียดลออนักเรียนสามารถผ่านการประเมินได้ทุก คน ซึ่งหมายถึง
นักเรียนสามารถที่จะสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้สมบูรณ์ โดยมีลวดลายผ้าไหมทอมือที่ชัดเจน จุดเด่นชัดเจน ลายเส้นที่มี
ความคมชัดเป็นเส้นเดียว การใช้สีนักเรียนใช้ความรู้ในการไล่ระดับสีอ่อนและสีเข้ม ให้ลวดลายมีระดับที่แตกต่างกัน สามารถที่
จะแยกสีพื้นและสีของลวดลายออกอย่างชัดเจน ตัดเส้นด้วยสีสันที่เด่นชัดใช้สีที่เป็นสีเข้มเป็นหลัก ฉะนั้นจากการวิเคราะห์จาก
การทดลอง การที่นักเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทาให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่มี
เอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีความถูกต้องในการออกแบบทั้งในด้านของลวดลายที่นาของเดิมและความคิดของตนเอง
ประกอบเข้าด้วยกัน ด้านการใช้สีที่ให้ความลงตัวของการใช้สีที่น่าสนใจมีความสวยงาม
ผลการทดสอบจากสมมติฐานพบว่า นักเรียนที่ได้รับการนาคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการคิด
สร้างสรรค์ผลงานในการสร้างลวดลายผ้าไหมไทยมีคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนคือ 8.15 คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนคือ 11.45
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนก่อนเรียน มีค่าที่ 1.062 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนหลังเรียน มีค่าที่ 2.268
โดยจากสถิติที่ได้เป็นผลมาจากกลามตัว อย่างเป็นนักเรียนเพศเดียวกัน ช่วงของอายุที่เท่ากัน สิ่งแวดล้อมรอบข้างในสถานที่
ทางานออกแบบเหมือนกัน จึงเป็นผลให้นักเรียนมีลักษณะของคะแนนที่เกาะกลุ่มกันอย่างเห็นได้ชัด
ผลการวิเคราะห์ผลทางสถิติผ่านโปรแกรมของ SPSS พบว่าคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าคะแนนก่อนเรียนนอ
ย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ทาให้สรุปได้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบค้นข้อมูลการออกแบบลวดลายผ้าไหมทอ
มือนั้นสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้จริง
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี้ จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่านักเรียนที่ ได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตช่วยในการออกแบบลวดลายผ้าไหม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พาชื่น สุริเย ปี 2545 เรื่อง การทาผ้าบาติกตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียน จุรีรัตน์
บุญรินทร์ ปี 2547 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์สาหรับเด็ กด้อยโอกาส อายุระหว่าง 9-12 ปี
กรณีศึกษา : นักเรียนที่สังกัดโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร จ. สมุทรปราการ วงศ์คีตะ ธนะสัมบัญ ปี 2559 การศึกษาและ
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พัฒนาลวดลายพิมพ์ผสมทอผ้าผืน จากทฤษฏีลัทธิ อนาคตนิยม สาหรับสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษา ผ้าไหมหางกระรอก กลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และทรงพล ต่วนเทศ ปี 2555 การศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของ
คนไทยเชื้อสายลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านนั้น คือ นักเรียน
ในช่ ว งอายุ 8-9 ปี นั้ น มี ค วามสามารถที่ จะคิ ดได้ห ลายทิ ศหลายทาง ในด้ า นความคิ ดสร้างสรรค์ทั้ งนี้ป ระกอบด้วยความ
คล่องแคล่วในการคิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิดที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งการที่เสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
โดยที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ แล็ ต ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล นั้ น ท าให้ นั ก เรี ย นสามารถเห็ น ลวดลายได้ ชัด เจนขึ้ น เห็ น ลวดลายที่
หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคิดค้นลวดลายใหม่ขึ้นมา ซึ่งอาศัยฐานความรู้ที่ค้นคว้าเจอทาให้นักเรียนได้ใช้
ความชอบของตนเองผสมผสานกับแนวคิดเดิมของลายผ้า เพื่อที่จะเกิดลวดลายแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยต่อไป โดยที่นักเรียน
ที่มีลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็ นคนกล้าคิดไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ มีอิสระในการคิด มีความสามารถในการแต่งเติมและให้
คาอธิบายใหม่ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหาคาตอบ ซึ่งจากผลการทากิจกรรมและหลักฐานร่องรอยพบว่านักเรียนมี
ทิศทางในการคิดตามหลักการนั้นอย่างเป็นความจริง โดยสามารถแต่งเติมเพิ่มเติมลวดลายที่นักเรียนคิดกับรูปแบบดังเดิม
ผสมผสานกันเป็นลวดลายแบบใหม่หรือคิดค้นแบบจากประสบการณ์พบเห็นประสบการณ์จากการอ่าน จากสังเกตตามสถานที่
จริงนามาดัดแปลงแก้ไขในเหมาะสมกับเนื้อผ้ามีความแปลกใหม่เข้ากับยุคสมัย ซึ่ง จากการกล้าคิดที่ออกจากกรอบทาให้ เป็น
ผลดีกับนักเรียนที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงความคิด กล้าทาชิ้นงานมากขึ้น กล้านาสีที่มีลักษณะเป็นคู่สีที่ตัดกันมาใช้ในงานออกแบบ
และนาเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ มีการเล่าเรื่องราวของแนวคิดที่นักเรียนทา โดยให้เหตุผลที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับลวดลาย
ที่ออกแบบ ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆภายในกลุ่มทดลองอย่างอิสระ อีกทั้งการใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบ
ข้อมูลทาให้ลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลลงทั้งยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลลวดลายที่นักเรียนให้ความสนใจได้ทันที และ
นัก เรีย นได้ ฝึกการใช้ เทคโนโลยีใ นด้ านการเรียนที่ สามารถปรับ ใช้ไ ด้กั บ กิ จกรรมอื่ นๆ อี กทั้ งนัก เรีย นได้ รู้จักการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นในการค้นคว้าข้อมูลที่สนใจ ทาให้จากที่กล่าวมาการใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนได้มากกว่าการเรียนรู้แบบเดิม
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบค้นข้อมูลการ
ออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ทาให้ทราบว่าการที่ใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีมาผสมผสานกับงานที่ต้องใช้ฝีมือในการวาด ความคิดวิเคราะห์ จัดองค์ประกอบนั้นมีประโชน์อย่างมากใน
การกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งจะมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนเนื่องจากมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายจึงต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้เรียนให้ความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ให้คาปรึกษา ตาแนะนาชี้แนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนสาเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่าทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติม ช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยและมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน ให้ความรู้
ต่างๆ ด้วยความรักและความเมตตา และเป็นกาลังใจช่วยในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
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ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิเชียร พุ่มพวง อาจารย์นีรนุช เหลือลมัย และอาจารย์กาธร จรูญเลิศกิจจา ที่กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับให้สาเร็จสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
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การสร้างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
CREATING CREATIVE PRINTMAKING ART ACTIVITIES FOR YOUNG CHILDREN
เมธิญา มฤคสนธิ1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย เเละ เพื่อศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์หลังได้ทาชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง ชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี ที่โรงเรียนสอนศิลปะArt can do จานวน 10 คน ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมี
จานวน 7 กิจกรรม ใช้เวลาในการทากิจกรรม สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม ทั้งหมดเป็นเวลา 7 สัปดาห์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า คือ ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย และ แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลน
เเละ เออร์บัน
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย สามารถใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ได้เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย โดยมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ด้วยการใช้แผนกิจกรรม 7 แผนกิจกรรม โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 87.43 ซึ่งมีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับจากน้อยไปมาก โดยเรียงตามแผน
กิจกรรมที่ 1-7 ตามลาดับ ทั้งนี้แผนกิจกรรมที่ยึดหลักความคิดสร้างสรรค์เด่นมากที่สุดคือ แผนกิจกรรมที่ 7 เรื่องเติมเต็ม
จินตนาการ
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม ภาพพิมพ์ เด็กปฐมวัย ความคิดสร้างสรรค์
Abstract
This perspective of this research for the creation of a established set of learning activities
and creative printmaking activities used for early childhood students. In addition their creativity was
subsequently developed in the undertaking of creative printmaking activities for early childhood students.
In this study the population sample used in this study included ten boys and girls. who raanged in age
from toddlers to three to six year olds at the Art Can Do school. The activities created consisted of
seven activities. The duration of this research was a total of seven. The tools used in the study are
the printing activities set and creativity test of creative thinking drawing Production Jellen & Urban
The results of this research demonstrated that early childhood development was a very delicate
process, but children were enthusiastic about learning new things. Creativity in terms of creative printmaking
used seven activity plans. The score was at a good level of 87.43 percent, And students developed
creativity at a low to a high level, according to activity plans one to seven, with the creation of printmaking.

1

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Deapartment of Art Education, Faculty of fine arts, Srinakharinwirot University
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A activity plan is based on the most creative ideas, Which included seven activity plans, to satisfy the
imagination.
Keywords : Creative Printmaking, Art activities, Young children, Creating
บทนา
ศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ดีงาม เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีความรู้ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าของศิลปะ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ มีบทบาทสาคัญ ทาให้เกิดการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ อีกทั้งในสังคมปัจจุ บัน ได้มีการเปิดโอกาสให้ เด็กเเสดงออกอย่างอิสระ ใช้
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตามความต้องการของเเต่ละคน ศิลปะทาให้เด็กมีสมาธิ มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจที่ดี สิ่ง
เหล่านี้จึงเป็นการพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
ศิลปะเด็กคือศิลปะที่เด็กแสดงออกตามสภาพความสนใจ การรับรู้ เเละความพร้อมของเด็กเเต่ละคน โดยที่การเเสดง
ออกนั้นจะเเสดงออกด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเหมาะสมเเละได้สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยประสาท
หรือที่เรียกกันว่าทัศนศิลป์ เช่นการสร้างผลงานศิลปะด้วยศิลปะประเภทต่างๆดังต่อไปนี้การวาดภาพ การปั้น แกะสลัก หรือ
ภาพพิมพ์ เป็นต้น (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526) ได้กล่าวไว้ เมื่อเด็กได้รับการสนับสนุนให้สร้างสรรค์ศิลปะเเละ ให้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงทางหนึ่งซึ่งเป็นการสั่งสมความคิดสร้างสรรค์อย่างดี การกระทาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเหมือน
การปลูกฝังพฤติกรรมโดยตรง ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก จึงเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นควรได้รับการเสริมสร้างและ
พัฒนาเพื่อจะได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะสร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ดังที่ (เฉลา ประเสริฐสังข์. 2542: 275)
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและสอดคล้องกับหลั ก
พัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี เเล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระ สร้างสรรค์เเละ
จินตนาการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมเเละพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ เเละตาให้มีความสัมพันธ์ (พรมารินทร์ สุทธจิตตะ. 2529: 24)
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ดีมีอยู่กิจกรรมหนึ่ง คือ การทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ เป็นเทคนิคเน้นกล้ามเนื้อมือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีหลายรูป เเบบ ได้เเก่การปั้นเเป้งโด การเขียนภาพด้วยนิ้วมือ
การละเลงสี โดยทุกๆขั้นตอนของการจัดกิจกรรมจะเน้นที่กล้าม เนื้อเเละการตกเเต่งชิ้นงานเป็นสาคัญ จากการที่เด็กได้เขียน
ภาพด้วยนิ้วมือ จะสังเกตได้ว่าระหว่างที่เด็กได้เขียนภาพด้วยนิ้วมือ เด็กได้มีการพัฒนาการทางกายโดยการปฎิบัติด้วยมือ เด็ก
ได้เลือกสีด้วยตนเองในการตกเเต่งรูปภาพถือได้ว่าเป็นการพัฒนานิ้วมือเเละจุดเริ่มต้นสาหรับความสามารถเเละพรสวรรค์ของ
เด็กยิ่งเด็กได้มีโอกาสใช้มือ ได้คล่องเเคล่วเพียงใด ย่อมจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาไปด้วย (มัทนี เกษกมล.
ม.ป.ป.ซ 189 - 190) ซึ่งจากการทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือเด็กได้ใช้สมองทางานต่างๆที่ท้าทาย ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของสมอง ซีกขวา ที่เกี่ยวกับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เเละรวมทั้งความคิดสิ่งที่เเปลกๆใหม่ๆ (กมลพรรณ ชีวพันธุศรี.
2546: 34 - 35) ได้กล่าวถึง กิจกรรมการเขียนภาพด้วยนิ้วมือ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อให้เเข็งเเรง รวมทั้งส่งเสริมความคิด
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ริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้น การทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ จึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยที่จะเป็น
พื้นฐานไปสู่การพัฒนาการเตรียมความพร้อมระดับประถมศึกษาต่อไป
การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่มีความสาคัญ เพราะการสร้างผลงาน ศิลปะภาพ
พิมพ์นั้นมีเทคนิคที่หลากหลาย ทั้งเทคนิคช่วยพัฒนาทักษะตั้งเเต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับที่ยากขึ้นไป เเละการจะสร้างสรรค์
ผลงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นนั้นจะต้องผ่านกระบวนความคิดสร้างสรรค์ มีการวางเเผนถึงขั้นตอนที่จะปฎิบัติทั้งในเรื่องของการออก
เเบบรูปทรง หรือภาพลักษณ์ของผลลัพธ์ที่ต้องการจะเเสดงออกมาผ่านกระบวนการภาพพิมพ์นี้ การจัดองค์ประกอบศิลป์ หรือ
เเม้เเต่ในเรื่องของการใช้สี กิจกรรมศิลปะด้านภาพพิมพ์นั้น จะช่วยให้เกิดความคิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ ฝึกทักษะประสาท
สัมผัสเเละยังมีการกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆอีกมากมาย
การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่เ น้นการส่ งเสริมพั ฒนาการเด็ก วัย 8 ขวบแรก ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดว่าสาคัญสาหรับเด็ก เพื่อพัฒนาให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จะแตกต่างกันไป เด็ก 2 ขวบ แรกจะเริ่มคิดจิตนาการ 2 - 4 ขวบ
เด็กจะเริ่มสนใจสิ่งแปลกใหม่ ชอบเสาะแสวงหาความรู้อย่างอิสระแต่ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ โดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีความคิ ด
สร้างสรรค์ แต่บรรยากาศที่ดีจะเป็นปัจจัยสาคัญในการเสริมสร้างให้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาดียิ่งขึ้น สมองของเด็กปฐมวัยอยู่
ในระยะการรับประสบการณ์ โดยสมองซีกขวาจะทางานเกี่ยวกับการรับรู้เรียนรู้ และทาความเข้าใจในด้านศิลปะ และการ
สร้างสรรค์ กล่าวว่าการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก ทาให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจความหมาย ความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของ
เด็ก ซึ่งเด็กวัยนี้ยังไม่พร้อมที่จะพูด ฟัง อ่าน เขียน เช่นเดียวกับเด็กประถมศึกษา แต่เด็กปฐมวัยจะอาศัยศิลปะ การวาด
ขีด เขียน เป็นเครื่องมือ สื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ และแสดงความต้องการดังกล่าวออกมา นอกจากนี้
กิจกรรมอื่นๆ เช่น การพับ ตัดฉีก ปะ ถือว่าเป็นศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ยังสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ มีความ
ละเอียดลออ ประณีตเรียบร้อย อีกทั้ง (ศรีเรือน แก้วกังวาล 2540: 232) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางศิลปะ เป็นพัฒนา การ
ควบคู่ทั้งด้านความคิดและทักษะ พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก มีความพิเศษกว่าของผู้ใหญ่ในเรื่อง ความสามารถทางกาย ด้าน
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทั้งความสามารถด้านสมองเชิงสร้างสรรค์ และแสดงออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อ
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและความคิดเชิงบวก
ดังนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนาชุดกิจกรรมใช้ศึกษา
ด้านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะภาพพิมพ์สาหรับเด็กปฐมวัย ให้เด็กได้มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์
อย่างเสรี เเละเป็นการเปิดโอกาส ให้มีการเเสดงออกทางความคิด อารมณ์ เเละจินตนาการ ด้วยการถ่ายทอดจินตนาการนั้นๆ
ออกมา ในรูปแบบของ ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ และศึกษาว่าเมื่อเด็กได้รับ การเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่า วนี้เเล้ว กิจกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ดีดังสมมุติฐานหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์
2. เพื่อศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กปฐมวัยจากชุดกิจกรรม ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์
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สมมุติฐานของการวิจัย
ชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ดี
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ยครั้งนี้ เป็ น เด็ ก ที่ มี อ ายุอ ยู่ ใ นช่ ว งปฐมวั ย ทั้ งชายและหญิ ง โรงเรี ย นสอนศิลปะ
Art can do จานวน 10 คน
2. ระยะเวลาในการทากิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ของวิจัยในครั้งนี้ ใช้เวลาในการทากิจกรรม 7 สัปดาห์
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

การสร้างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย

ความสาคัญและแนวทางการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิด ของ
ราศี ทองสวัสดิ์, วิบลู ย์ ลีส้ ุวรรณ, วิรุณ ตั้งเจริญ

หลักการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ทอแรนซ์ (Torrance, 1964)
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542: 162-163)

เเบบทดสอบเเละเเบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลนเเละเออร์บัน

วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการทา
กิจกรรมเเละวัดผลความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้เกณฑ์การวัดผลตามแบบทดสอบ ความคิดสร้างสรรค์ แบบ TCT-DP (Test
of Creative Thinking drawing Production) ของเยลเลนเเละเออร์บัน (Jellen; &Urban. 1986) ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานของนักเรียน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการวัดผลความคิดสร้างสรรค์
2. ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินเพื่อวัดผลความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุดกิจกรรม
ต่อไป
3. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบการเผยแพร่รูปแบบที่นักเรียนทา นาไปนาเสนอแลกเปลี่ยนกัน เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการศึกษาสาหรับกลุ่มตัวอย่าง และ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและมีความถูกต้อง เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 : แสดงผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้างสรรค์ด้วย เเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ เยลเลน เเละ
เออบัน ทั้งหมด 7 กิจกรรม
เด็กปฐมวัย

กิจกรรม
ค่าร้อยละ

62

รวม
คะเเนน
366

54

58

340

67.46

50
53

43
53

52
51

299
332

59.32
65.87

41

52

51

57

322

63.88

41

36

39

28

49

206

51.58

43

53

46

45

47

58

321

63.69

29

40

55

38

53

49

58

322

63.88

คนที9่

27

42

46

43

28

28

52

266

52.77

คนที1่ 0

28

39

41

40

43

45

48

284

56.34

1

2

3

4

5

6

7

คนที1่

30

49

54

59

60

52

คนที2่

32

37

50

54

55

คนที3่
คนที4่

34
30

34
44

43
54

43
47

คนที5่

31

48

42

คนที6่

28

39

คนที7่

29

คนที8่

รวม
ร้อยละ

72.22

298 415 479 447 478 450 545
41.
38

57.
36

66.
52

62

66.
38

62.
5

75.
69

ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พบว่า การสร้างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยได้ศึกษาเเละสร้างขึ้นเพื่อศึกษาด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยนั้น เมื่อเด็กปฐมวัยได้
ทากิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม ที่ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมขึ้นมานั้นพบว่า ผลประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชุดกิจกรรมนี้ มีการ
พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เห็นผลชัดเจนขึ้นในเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรม ค่อนข้างเปิดกว้างด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ทาให้เด็กได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ค่อนข้างเต็มที่ มีความสุขเเละเห็นคุณค่าการ
สร้างสรรค์ผลงานเเต่ละกิจกรรมของตนเอง
แผนชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์นี้ สร้างขึ้นมาให้นักเรียนได้รู้จักใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่าง
อิสระ เเละสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยจะส่งเสริมให้เด็กรับรู้ถึงสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะในการทากิจกรรมด้วย
เทคนิคการพิมพ์ด้วยวัสดุชนิดต่างๆที่ไม่เป็นอันตราย เหมาะสาหรับเด็กปฐมวัย และมีลูกเล่นที่สามารถดึงดูดให้เด็กเกิดความ
สนใจ ให้เกิดเป็นผลลัพธ์หรือรูปแบบที่ออกมาหลากหลายตามความรู้สึกผ่านกระบวนการความคิดจินตนาการได้อย่างอิสระ
สรุปผลคะแนนดังตารางทั้ง 7 กิจกรรม พบว่ามีคะแนนด้านความคิดสร้างสรรค์จากน้อยไปมากตามลาดับกิจกรรม
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ภาพที่ 1 ผลงานกิจกรรมที่ 1 – เด็กคนที่ 1 ชื่อภาพมือหนู

ภาพที่ 2 ผลงานกิจกรรมที่ 2 – เด็กคนที่ 1 ชื่อภาพ แมลงปอของหนู

ภาพที่ 3 ผลงานกิจกรรมที่ 3 – เด็กคนที่ 8 ชื่อภาพ ป่ากว้าง

ภาพที่ 4 ผลงานกิจกรรมที่ 4 – เด็กคนที่ 1 ชื่อภาพ Elephant
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115

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ภาพที่ 5 ผลงานกิจกรรมที่ 5 – เด็กคนที่ 1 ชื่อภาพ หนอนกินใบไม้

ภาพที่ 6 ผลงานกิจกรรมที่ 6 – เด็กคนที 1 ชื่อภาพกองทัพเลโก้

ภาพที่ 7 ผลงานกิจกรรมที่ 7 – เด็กคนที 1 ชื่อภาพบ้านบาร์บี้
สรุปและอภิปรายผล
1. กิจกรรมที่ 1 เรื่อง มือน้อยเเสนซน การเรียนรู้เพื่อทาความเข้าใจ เเละรู้จักในเรื่องของภาพพิมพ์การพิมพ์คือ
อะไร ทาอย่างไรให้เกิดเป็นภาพได้ด้วยพื้นฐานขั้นต้น โดยการใช้อวัยวะของร่างกายตนเองเช่น บริเวณมือ และ เท้า พิมพ์
เพื่อให้เกิดเป็นภาพต่าง ๆ ตามจินตนาการ และช่วยส่งผลในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อ ส่วน มือและ เท้า สรุปจากการ
สังเกตุเมื่อเริ่มการดาเนินการลงมือปฎิบัติผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ในกิจกรรมมือน้อยเเสนซน เด็กทั้ง 10 คน มีความสนใจ
เเละอยากเรียนรู้จักกับศิลปะที่เรียกว่า ศิลปะภาพพิมพ์ มีการซักถามวิธีทาให้เกิดภาพ มีความสนใจ ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้
ในกระบวนการปฎิบัติภาพพิมพ์ เเละมีจินตนาการเกิดขึ้น เมื่อบอกให้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆ เช่น มือ เป็นต้น จึงมีความสอดคล้อง
กับ วิรุณ ตั้งเจริญ (2545) ได้กล่าวว่า การพิมพ์เป็นกิจกรรมที่ฝึกการวางแผนและออกแบบ เพื่อสร้างภาพให้เหมือนแม่พิมพ์
ซึ่งทาได้หลายวิธี เช่นการพิมพ์ด้วยนิ้วมือ พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เช่น ก้านกล้วย ก้านบัว ใบไม้ ใบตอง ดอกไม้
ฯลฯ พิมพ์ภาพจากวัสดุเหลือใช้ เช่นฝา จุกขวด ลูกกุญแจ พิมพ์ภาพด้วยเศษเชือก เศษด้าย หรือพิมพ์จากแม่พิมพ์ที่ครูและ
นักเรียนอาจจะทาขึ้นจากการแกะวัสดุเนื้ออ่อน เช่น แม่พิมพ์จากมะละกอ มันเทศ หัวผักกาด ฟักทองฯลฯ พิมพ์ด้วยตรายาง
แล้วระบายสีตกแต่งภาพ หรือพิมพ์จากวัสดุที่มีลายนูนโดยนากระดาษมาวางซ้อนกันกับวัสดุที่มีลายนูนแล้วใช้ดินสอสี หรือใช้
ดินสอถู ฝนตามรอยของรวดลายจะได้ภาพเหมือนแบบ เเละ วิรุณ ตั้งเจริญ (2526) กล่าวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวัยว่า
เป็นการเเสดงออก เพื่อเเสดงพฤติกรรมที่สาคัญ คือ เพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน
เเละเพื่อเรียนรู้สร้างสรรค์เเละเรียนรู้สิ่งเเวดล้อม ทั้งนี้ในการทากิจกรรมครั้งนี้ ปัญหาที่พบในกิจกรรมที่ 1 มือน้อยเเสนซน พบ
ปัญหาในเรื่องการผสมสีต่างๆ สีมีทั้งจางเกินไป เข้มข้นเกินไป เเละการลงน้าหนักในการพิมพ์
2. กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ธรรมชาติสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุ
ธรรมชาติต่าง ๆ ให้เกิดเป็นองค์ประกอบของภาพที่สวยงาม สมบูรณ์ สรุปกิจกรรมที่2 ธรรมชาติสร้างสรรค์ เด็กคนที่ 1 อายุ
5 ปี ได้คะเเนนสูงสุดในกิจกรรมนี้ โดยผลงานมีการจัดองค์ประกอบที่ค่อนข้างสวยงาม เเละมีความสนใจระหว่างการปฎิบัติ
กิจกรรมมาก และโดยรวมนักเรียนทั้ง10คน มีการคิดจินตนาการก่อนที่จะเริ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานว่าต้องการให้เกิดเป็น
- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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ภาพอะไร เเล้วเลือกใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นเเม่พิมพ์ ให้เป็นภาพตามที่จินตนาการบางคนก็ได้เเต่งเติมโดยการขีดเขียนเพื่อให้
เป็นภาพตามจินตนาการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีความสอดคล้องดังที่ เคลล็อก หรรษา นิลวิเชียร (2535) ได้ทาการศึกษางาน
ขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็กและให้ความเห็นว่า เด็ก ๆ ทั่วโลกมีขบวนการในการพัฒนางานศิลปะเป็นขั้นตอนที่คล้าย ๆกัน วงจร
ของการพัฒนาจะเริ่มจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบเล็กน้อย จนถึงอายุ 4 – 5 ขวบ และได้จาแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ทาให้
เราเข้าใจถึงความสาคัญของงานขีด ๆเขียน ๆ ทางศิลปะที่มีต่อการพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ดัง ขั้นที่1 ขีดเขี่ย ขั้นขีดเขี่ย
(Placement stage) เป็นขั้นการทดลองให้เด็ก อายุ 2 ขวบ หรือ 3 ขวบ ขีด ๆ เขียนๆ ตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมักจะขีดเขี่ย
เป็นเส้นตรงบ้างโค้งบ้างลงบนกระดาษที่พื้นผิวของวัสดุ อื่นๆ โดย ปราศจากการควบคุมเด็ก จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตน
โลกของเขานั้ นมีก ารขี ดๆ เขี ย นๆ นั บ เป็ น พื้ น ฐานการพั ฒนาตนเองของเด็ก งานศิ ล ปะของเด็กเป็น การแสดงความคิด
ความรู้สึกอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละขั้น ตอนของการพัฒนาของชีวิต ในความหมายนี้ คือ งานศิลป์ โดยการขีดๆเขียนๆ
จะเป็นการแสดงออกของเด็ก แต่ละอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองการศึกษาถึงรูปแบบต่างๆ ของการวางตาแหน่งของภาพของ
เด็ก ยกตัวอย่าง เช่น เด็กอาจจะขีดเขียนลงกระดาษด้านซ้าย ด้านขวา หรือตรงกลางของกระดาษ ได้จาแนกตาแหน่ง ของการ
ขีดๆ เขียนๆ ของเด็กออกเป็น 17 ตาแหน่ง และยังได้รับการยืนยันจากนักค้นคว้าอื่น ๆ ว่าเด็กจะใช้รูปแบบ ของการวาง
ตาแหน่งเหล่านี้ในการฝึกฝนในขั้นแรก ในแต่ละรูปแบบก็จะพบในแต่ละขั้นของการพัฒนาของเด็ก เมื่อเด็กพบวิธีการขีด ๆ
เขียน ๆ เด็กก็จะพัฒนาตาแหน่งของภาพด้วยซึ่งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สะสมอยู่ตัวเด็กตลอดเวลาของการพัฒนาด้านศิลปะ
จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาที่พบในกิจกรรมที่2 ธรรมชาติสร้างสรรค์ คือเรื่องของการพิมพ์ภาพยังไม่เกิดองค์ประกอบศิลป์
ของภาพที่ชัดเจน ภาพยังไม่ค่อยเกิดมิติของภาพเท่าที่ควร
3. กิจกรรมที่ 3 เรื่อง พื้นที่ของฉัน สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ เน้นการใช้การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุสังเคราะห์
สรุปในกิจกรรมครั้งนี้ เด็กคนที่ 8 ได้คะเเนนสูงสุด และโดยรวมนักเรียนทั้ง 10 คน มีความเข้าใจเเละสนุกกับกิจกรรมภาพ
พิมพ์สร้างสรรค์มากขึ้น เเละยังให้ความสนใจกับอุปกรณ์ วัสดุสังเคราะห์ ต่าง ๆที่ครูได้เตรียมมาเพื่อทากิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี
การซักถามในวัสดุบางอย่างเเละสงสัยว่าจะใช้พิมพ์อย่างไร จึงมีความสอดคล้องดังที่ ได้กล่าวว่าในการฝึกความคิดสร้างสรรค์
นั้นคนเราสามารถรับการกระตุ้นให้มีขึ้นในระดับสูงได้ ด้วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กในวัยอนุบาล ผู้สอนจะต้องมองเห็น
ความส าคั ญว่ า ศิ ล ปะไม่เ พีย งแต่เ ป็น แบบฝึก หัด ทางความคิดสร้า งสรรค์เ ท่ านั้ น ยั งก่ อ ให้ เ กิ ดกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์อีกด้วย ปัญหาที่พบในกิจกรรมที่3 พื้นที่ของฉัน พบปัญหาในเรื่องทิศทางของจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานออกมา
จะคล้ายเพื่อน ๆ
4. กิจกรรมที่ 4 เรื่อง สัตว์น้อยสีเท้า สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้การจัดวางตาแหน่งจากวัสดุ
สังเคราะห์ให้เป็นรูปสัตว์สีเท้าในจินตนาการ สรุปกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กคนที่ 1 อายุ 5 ปี ได้คะเเนนสูงสุด กิจกรรมนี้ค่อนข้าง
ยาก เเต่ นั ก เรีย นทั้ ง 10 คนก็ ตั้ งใจท าออกมาได้ดีทุ ก คน โดยเเสดงจินตนาการของตนเองออกมาชั ดเจนขึ้ น จั ด วางวัสดุ
สังเคราะห์ออกมาเป็นสัตว์สี่เท้าตามจินตนาการของตนเองในเเต่ละคนได้อย่างสวยงามเเละสนุกสนาน สามารถบอกเล่าได้ว่า
ตนเองจินตนาการเเละถ่ายทอดออกมาเป็นสัตว์อะไรกันบ้ างในเเบบตนเเต่ละคน ปัญหาที่พบ นาเเม่พิมพ์จุ่มสีเเละมีการนาสี
เเต้ ม เพื่ อ นยอกล้อ กัน เล่นในห้ อ งเรีย น จึ งมี ค วามสอดคล้อ งดังที่ (อารี พั น ธ์ ม ณี . 2537) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความคิด
สร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนาไปสู่ การค้นพบสิ่งแปลกใหม่
ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการ
คิด ทฤษฎี หลักการได้สาเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้น ได้นี้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่แต่ต้องควบคู่กันไปกับความ
พยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้ หรือที่เรียกว่า จินตนาการประยุกต์นั่นเอง จึงจะทาให้เกิดผลงาน
จากความคิดสร้างสรรค์ขึ้น
- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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5. กิจกรรมที่ 5 เรื่อง จินตนาการสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้การจัดวางตาแหน่งจาก
วัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ สรุปในกิจกรรมครั้งนี้ เด็กคนที่ 1 อายุ 5 ปี ได้คะเเนนสูงสุด มีการจัดวางวัสดุที่ใช้เป็นเเม่
พิมพ์ได้อย่างสร้างสรรค์เเละ เริ่มมีการจัดวาง ให้เกิดมิติมากขึ้น ขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง บางคนพิมพ์ออกมาไม่เป็นตามเเบบที่
ตนเองต้องการก็จะมีการขีดเขียนเพิ่มให้เป็นไปตามที่ตนเองจินตนาการไว้ มีความสอดคล้องดังที่ ทอแรนซ์ ได้ศึกษาบุคลิกภาพ
ของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง พบว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นคนที่มีความคิดแปลกไปจากบุคคลอื่น มีผลงานไม่ซ้า
แบบใคร และในกิจกรรมครั้งนี้พพบปัญหาเรื่องสมาธิ 7 นาทีเเรก เด็กทั้ง10คน ไม่ค่อยมีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน
6. กิจกรรมที่ 6 เรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการให้ใช้วัสดุแม่พิมพ์ที่ใช้ในการปรุง
อาหาร สรุปกิจกรรมครั้งนี้ เด็กคนที่ 2 อายุ 3 ปี ได้คะเเนนสูงสุด และโดยรวมนักเรียนทั้ง 10 คน มีความสนุกสนานมาก
เพราะเเม่พิมพ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้ เป็นวัสดุที่ใช้ในการปรุงอาหาร นักเรียนทั้ง 10 คน มีการพูดคุยเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันถึงวัสดุใน การปรุงอาหารอย่างสนุกสนาน จึงมีความสอดคล้องดังที่ หรรษา นิลวิเชียร (2535) ได้ทาการศึกษางานขีด ๆ
เขียน ๆ ของเด็กและให้ความเห็นว่า เด็ก ๆ ทั่วโลกมีขบวนการในการพัฒนางานศิลปะเป็นขั้นตอนที่คล้าย ๆกัน วงจรของการ
พัฒนาจะเริ่มจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบเล็กน้อย จนถึงอายุ 4 – 5 ขวบ และได้จาแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ทาให้เรา
เข้าใจถึงความสาคัญของงานขีด ๆเขียน ๆ ทางศิลปะที่มีต่อการพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ดัง ขั้นที่ 2 - ขีดเขียนเป็นรูปร่าง
ขั้นขีดเขียนเป็นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองนี้ทากับเด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ ซึ่งจะพบว่าการขีด ๆ เขียน ๆ ของเขาเริ่ม
จะมีรูปร่างขึ้นหลังจาก Placemen stage ไม่นาน เด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ เริ่มจะขีด ๆ เขียน ๆเป็นรูปร่างขึ้นถ้าสังเกตอย่าง
ใกล้ชิดจะพบว่าเด็กจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากการขีดเขียน เป็น เส้น ๆ ไปเป็นแบบที่เป็นรูปเป็นร่าง โดยขั้นแรกเด็กจะขีด ๆ เขียน
ๆ โดยลากเส้นไปมาหลายครั้งด้วย สีเทียน ดินสอหรือพู่กัน รูปร่างของภาพจะมีความหมาย และค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น แต่ไม่มีเส้น
ขอบเขตที่ชัดเจนหลังจาก นั้นเด็ก จะค่อย ๆ ค้นพบรูปร่างต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเส้นที่แสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชัดเจนขึ้น
เด็กจะวาดรูปร่างที่ คุ้นเคย ได้ เช่น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยมและรูปกากบาท ฯลฯ รูปแต่ละรูป
เป็นการเรียน รู้ด้วยตนเอง ด้วยการฝึกฝน การขีด ๆ เขียน ๆ ตลอดเวลา ทั้งนี้ปัญหาที่พบในกิจกรรมครั้งนี้ ติดเล่น เเต่ก็ยังมี
สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นกว่าครั้งก่อน
7. กิจกรรมที่ 7 เรื่อง เติมเต็มจินตนาการสร้างสรรค์ ผลงานพิมพ์ภาพโดยมีเส้น และ จุด เพื่อให้ต่อเติมภาพ ตาม
จินตนาการให้สมบูรณ์ โดยให้เลือกใช้วัสดุในการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ สรุปเด็กคนที่ 1 อายุ 5ปี ได้คะเเนนสูงสุด โดยรวม
นักเรียนทั้ง 10 คน มีความสนุกสนานมาก มีการพูดคุยเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงภาพผลงานของตนเองอย่าง
สนุกสนาน มีสมาธิมากชึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เเละคานึงถึงการตกเเต่งผลงานของตนให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน้
จึงมีความสอดคล้องดังที่ หรรษา นิลวิเชียร (2535) ได้ทาการศึกษางานขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็กและให้ความเห็นว่า เด็ก ๆ ทั่ว
โลกมีขบวนการในการพัฒนางานศิลปะเป็นขั้นตอนที่คล้าย ๆกัน วงจรของการพัฒนาจะเริ่มจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบ
เล็กน้อย จนถึงอายุ 4 – 5 ขวบ และได้จาแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน ทาให้เราเข้าใจถึงความสาคัญของงานขีด ๆเขียน ๆ ทาง
ศิลปะที่มีต่อการพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ดัง ขั้นที่ 4 การวาดแสดงเป็นภาพ ขั้นการวาดแสดงเป็นภาพ (Pictorial stage)
ขั้นนี้เป็นขั้นขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็กอายุ4 หรือ 5 ขวบ ซึ่งเริ่มจะแยกแยะวัตถุที่เหมือนกันตามมาตรฐานของผู้ใหญ่ได้ขั้นนี้ เป็น
ขั้นต่อจากขั้นรู้จักออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ จะเริ่มเขียนรูปแบบที่ให้ภาพชัดเจนพอที่ผู้ใหญ่จะรู้ได้
ขั้นตอนนี้แสดงถึงความเป็นเด็กที่โตขึ้น และมีจินตนาการเด็กจะสามารถรวมขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมาข้างต้นทั้งหมด เข้าด้วยกัน
เพื่อมุ่งไปสู่งานที่เป็นจริง และเป็นการแสดงถึงงานศิลปะด้วยจากการเริ่มต้นวาดรูปวงกลม อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ค้นพบความสัมพันธ์ของศิลปะ ตัวอย่างเช่น การลากเส้นรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง หรือออก จากลงกลม ก็ดูเหมือนเป็น
แสงอาทิตย์ที่ออกจากดวงอาทิตย์ หรือบางทีอาจจะดัดแปลงเป็นรูปตะขาบได้ งานศิลป์โดยเฉพาะรูปนี้เป็นขบวนการของ
ความคิดสร้างสรรค์อันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเอง พระอาทิตย์ หรือตะขาบเกิดจากการรวมของเส้น และวงกลมทาให้เห็นรูป
ดังกล่าวมากกว่าจะเห็นเป็นวงกลม และ เส้น เป็นความจริงที่ว่างานศิลป์ในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กับภาพทั้งภาพเช่น
- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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เดียวกับมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ เเละ เยลเลน เเละเออร์บัน (Jellen G, 1986, July) ได้ให้ความหมายของความคิด
สร้างสรรค์หมายถึง ความคิดที่มีประสิทธิผลที่สามารถก่อให้ผลทางปฎิบัติได้ในด้านต่าง ๆหลายด้านได้เเก่ความคิดที่ทาให้เกิด
นวัตกรรม ความคิดในด้านการสร้างจินตนาการใหม่ ๆ เเละความคิดในด้านความรู้สึกว่าจะต้องมีการก่อให้เกิดสิ่งที่เเตกต่างไป
จากรูปแบบเดิม
สรุปผลคะแนนทั้ง 7 กิจกรรม เด็กคนที่ 1 มีผลงานที่โดดเด่น สมบูรณ์ มีเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับสูงที่สุดด้วยกัน
ทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 2, 4, 5, 7 และเด็กที่มีเกณฑ์คะแนนน้อยที่สุดได้แก่เด็กคนที่ 6 และเด็กคนที่ 9
ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ออกมาอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เป็นไป
ตามสมมุติฐานในการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมต้องใช้เวลานานและกระบวนการจัดทารูปแบบกิจกรรมศิลปะที่ต่อเนื่องเพื่อฝึกทักษะด้านต่าง ๆ
2. การเรียนการสอนด้วยเเผนกิจกรรมที่สร้างขึ้นนี้ ทาให้เด็กทางานร่วมกันเพื่อนคนอื่นๆได้
3. ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ปรากฏว่า เด็กมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามลาดับกิจกรรม เป็นอย่างดี
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม เเปลกใหม่ ความคิ ด คล่ อ งเเคล่ ว ความคิ ด ที่ ยื ด หยุ่ น ความละเอี ย ดละออในการ สร้ า งสรรรค์ ผ ลงาน
มีจินตนาการที่เปิดกว้างเป็นอิสระต่อการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดความมั่นใจ เเละชื่นชมชื่นชม ภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒณบันเทิง
ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ให้คาปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนสาเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษาทุกท่าน และ
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา, รองศาสตราจารย์กันจณา ดาโสภี และอาจารย์
อภิญญา สิทธิวงศ์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้สาเร็จสมบูรณ์
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การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
THE DEVELOPMENT OF A MOBILE LEARNING APPLICATION USING PROBLEM-BASED
LEARNING TO PROMOTE THE SCIENCE PROBLEM SOLVING ABILITIES
OF MATTHAYOM SUEKSA THREE STUDENTS
พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์1
ศยามน อินสะอาด2
สุพจน์ อิงอาจ3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มี
คุณภาพ 2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์ นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 34 คน โดยวิธีการการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
(x̅ =4.19, S.D. = 0.80) 2) แอปพลิ เ คชั น แบบโมบายเลิ ร์ น นิ ง โดยการเรี ย นรู้ แ บบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
80.33/83.50 3) การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน
แบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจในปัญหา, กระบวนการใน
การแก้ปัญหา, การมีเหตุผลในการแก้ปัญหา และความสามารถในการแก้ ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน โมบายเลิร์นนิง การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
Abstract
The purpose of this research were to 1) to develop a mobile learning application using problembased learning with quality. 2) Develop a mobile learning application using problem-based learning to be
efficient according to the standard. 3) to compare scientific problem solving ability of pre and post learning
of matthayom sueksa three students learning by mobile learning application. The sample group used was
34 students in matthayom sueksa three. By sample random sampling.
The results of this research 1) Mobile Learning application by using problem-based learning was
good quality (x̅ =4.19, S.D. = 0.80) 2 ) Mobile Learning application by using problem-based learning was
1

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
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efficiency at the level to 80.33/83.50 3) Comparison of the science problem solving abilities of matthayom
sueksa three students studying with mobile learning application using problem-based learning Overall,
including 4 aspects: understanding the problem, problem-solving process, the reason for the problem and
the ability to solve problems pre-study and post-study was at the statistically significant level of .05.
Keywords: Application, Mobile learning, Problem-based learning, The science problem solving abilities
บทนา
การศึกษามีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่เราทุกคนต้องแสวงหาองค์ความรู้เพื่อ
มาใช้ในการดาเนินชีวิต การทางาน และการสร้างความสาเร็จในชีวิต สาหรับประเทศไทยในแวดวงการศึกษาได้ให้ความสาคัญ
กับกระบวนการเรียนรู้การสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ย (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2558, หน้า 163) การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้กระบวนการและเจตคติผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจ
และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัยเกิดคาถามในสิ่งต่างๆและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหา
ความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลนา ไปสู่คาตอบของคาถาม สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูล ค้นพบจากการเรียนรู้ให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 3)
ศยามน อินสะอาด (2561. หน้า: 99) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า ผู้สอนจะใช้สถานการณ์
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ เพื่อนามาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา โดยผู้เรียนเป็นฝ่ายกาหนดทิศทางการเรียนรู้
ของตนเอง ขณะที่ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ไปด้วยจึงเป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนคิดอย่างมี
ระบบ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นอย่างมาก หากจะกล่าวถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในลักษณะที่ชัดเจนที่สุดนั้น จะอยู่ในรูปลักษณ์ของสื่อต่าง ๆ ที่รวมเรียกว่า สื่อการศึกษา
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการศึกษาแล้วว่าสื่อการศึกษา โดยเฉพาะสื่ อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนสาคัญในการผลักดัน
ให้กลไกการจัดการศึกษา การเรียนรู้ สามารถส่งผลโดยตรงให้กับผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ได้อย่างกว้างขวาง
และเป็นผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ได้มากที่สุด ผู้เรียนมีประสบการณ์ความเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ซึ่งการนาเทคโนโลยี
มาใช้อานวยความสะดวกสาหรับนักเรียนในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงไม่จาเป็นต้องนั่งฟังครูเพียงอย่างเดียว นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้จากสื่อต่างๆ มากมาย สามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสามารถทาได้อย่างง่ายดายเช่น ผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ไม่ใช่แค่อยู่ในชั้นเรียนหรือในสถานที่ที่ใช้สาหรับ
ศึกษาหาความรู้อย่างเช่นห้องสมุดเท่านั้น (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2559: 9)
จากสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนในวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังคงเป็น
การสอนแบบบรรยายมากกว่าการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียน จึงทาให้นักเรียนขาด
ความกระตือรือร้นทางการเรียน และขาดทักษะในการคิดแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญในส่วนนี้ว่า การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมกับความทันสมัยของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการส่งเสริม
ให้มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยพัฒนาบทเรี ยน ให้นาเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเป็น
ช่องทางในการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยสนใจที่จะทาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
3. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปั ญหาทางวิ ทยาศาสตร์ ก่ อ นเรี ย นและหลังเรียน ของนั ก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ได้แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคุณภาพ
2. ได้แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนมัธยมใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ห้องเรียนวิทย์ -คณิต 2 ห้องเรียน ห้องเรียน
ละ 34 คน จานวนทั้งหมด 68 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนมัธยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการ
จับสลากจานวน 1 ห้อง จานวน 34 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใช้แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความเข้าใจในปัญหา, กระบวนการในการ
แก้ปัญหา, การมีเหตุผลในการแก้ปัญหา และ ความสามารถในการแก้ปัญหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เป็นเนื้อหาที่ใช้ในกลุ่มการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ปี 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง ระบบนิเวศ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่, ประเภทของ
ระบบนิเวศ, ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ การถ่ายทอดพลังงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แอปพลิ เคชั นแบบโมบายเลิร์นนิ ง โดยการเรียนรู้แ บบใช้ ปั ญหาเป็ นฐาน เพื่ อ ส่ งเสริม ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ ,
ประเภทของระบบนิเวศ, ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดพลังงาน
2. แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียนเรื่องระบบนิเวศ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทาการสุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ซึ่งได้มาจาก
การจับสลาก 1 ห้อง จานวน 34 คน
2. ท าแบบทดสอบวัด การแก้ ปั ญหาทางวิ ท ยาศาสตร์ ก่ อ นเรี ย น (pretest) จ านวน 4 สถานการณ์ โดยแต่ละ
สถานการณ์มีคาถาม 5 ข้อ จานวน 20 ข้อ เป็นเวลา 30 นาที
3. ดาเนินการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนา โดยจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยมีครูคอยคาแนะนา
4. ทาแบบทดสอบวัดการแก้ ปัญหาทางวิ ทยาศาสตร์ หลังเรียน (posttest) จานวน 4 สถานการณ์ โดยแต่ละ
สถานการณ์มีคาถาม 5 ข้อ จานวน 20 ข้อ เป็นเวลา 30 นาที
5. รวบรวมข้อมูลจากการทดลองไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าทางสถิติ และสรุป ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาคุณภาพของแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
(x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (x̅=4.19, S.D. = 0.80)
2. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ค่าระหว่าง 0.67-1.00
3. การหาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ โดยนาแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยากง่าย (ρ) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปของแบบทดสอบ ซึ่ง
ค่าความยากง่าย (ρ) อยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 0.80 มีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.06 ถึง 0.47
4. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน K-20 โดยแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.88
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร t test
ผลการวิจัย
1. ได้แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̅=4.19, S.D. = 0.80)
ตารางที่ 1 : แสดงผลการประเมินคุณภาพเกีย่ วกับแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
ความหมาย
x
1.1 ด้านออกแบบบทเรียน
4.33 0.75
ดี
1.2 ด้านเนื้อหา
3.83 0.86
ดี
1.3 ด้านการประเมินผล
4.08 0.86
ดี
1.4 ด้านออกแบบบทเรียน
4.29 0.25
ดี
1.5 ด้านมัลติมีเดีย
4.33 0.88
ดี
1.6 ด้านการใช้งาน
4.25 0.68
ดี
รวม
4.19 0.80
ดี
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องว่าแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องว่าแอปพลิเคชันแบบโมบาย
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เลิร์นนิงโดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าการประเมินรายด้านทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ ด้ านออกแบบบทเรียนอยู่ในระดับดี
(x̅=4.33, S.D.= 0.75) ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ( x̅=3.88, S.D.= 0.86) ด้านการประเมินผลอยู่ในระดับดี ( x̅=4.08, S.D.=
0.86) ด้านออกแบบบทเรียนอยู่ในระดับดี ( x̅=4.29, S.D.= 0.25) ด้านมัลติมีเดียอยู่ในระดับดี ( x̅=4.33, S.D.= 0.88) และ
ด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี (x̅=4.25, S.D.= 0.68) สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพของแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับดี (x̅=4.19, S.D.= 0.80)

ภาพที่ 1 หน้าจอหลัก

ภาพที่ 4 ศึกษาสถานการณ์ปญ
ั หา

ภาพที่ 2 เมนูหลัก

ภาพที่ 5 แหล่งสืบค้นข้อมูล
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2. แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.33/83.50
ตารางที่ 2 : แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประสิทธิภาพ
นักเรียน คะแนน
̅
การทดลอง
S.D.
ของแอป
X
(N)
เต็ม
พลิเคชัน
ทดลองรายบุคคล
กระบวนการ (E1)
3
20
16.33 0.57
81.67
ผลลัพธ์ (E2)
3
20
16.67 5.58
83.33
ทดลองแบบกลุ่ม
กระบวนการ (E1)
10
20
16.45 1.10
80.50
ผลลัพธ์ (E2)
10
20
17.80 0.70
87.50
ทดลองภาคสนาม
กระบวนการ (E1)
30
20
16.10 1.08
80.33
ผลลัพธ์ (E2)
30
20
16.70 1.15
83.50
จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากการ
ทดลองรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 81.67/83.33 ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน จากการทดลองแบบกลุ่ม มีค่าเท่ากับ 80.50/87.50 และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงโดยการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จากการทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 80.33/83.50 จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80
พบว่าแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิงที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. การเปรียบเทียบด้านการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน
แบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มี
4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจในปัญหา, กระบวนการในการแก้ปัญหา, การมีเหตุผลในการแก้ปัญหา และ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา พบว่าการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยรวมของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 3 : แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รวม
4 ด้าน
นักเรียน คะแนน
Sig.
̅
การทดสอบ
S.D. df
t
X
(N)
เต็ม
(2-tailed)
ก่อนเรียน
34
20
10.88 1.49
19 24.97
.00*
หลังเรียน
34
20
17.15 0.99
*p<.05
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จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.88 คะแนน และ17.15 คะแนน ตามลาดับ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 : แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคะแนนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
รายด้าน ก่อนเรียน (pretest) กับ หลังเรียน (posttest)
การคิดแก้ปัญหา 4 ด้าน
n
S.D.
df
t
p
x̅
ความเข้าใจในปัญหา
ก่อนเรียน
34
2.18
0.76
33
13.15
.00*
หลังเรียน
34
4.38
0.06
กระบวนการแก้ปัญหา
ก่อนเรียน
34
2.32
0.80
33
9.41
.00*
หลังเรียน
34
3.82
0.57
การมีเหตุผลในการแก้ปัญหา
ก่อนเรียน
34
3.26
1.05
33
5.67
.00*
หลังเรียน
34
4.29
0.52
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ก่อนเรียน
34
3.11
1.01
33
8.05
.00*
หลังเรียน
34
4.65
0.54
*p<.05
จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนก่อนเรียน ด้านความเข้าใจในปัญหามีค่าเฉลี่ย 2.18 ด้าน
กระบวนการแก้ ปัญหามี ค่า เฉลี่ย 2.32 ด้ า นการมี เหตุ ผลในการแก้ ปั ญหามีค่า เฉลี่ย 3.26 และด้ า นความสามารถในการ
แก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย 3.11 ส่วนคะแนนหลังเรียน ด้านความเข้าใจในปัญหามีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านกระบวนการแก้ปัญหามีค่าเฉลีย่
3.82 ด้านการมีเหตุผลในการแก้ปัญหามีคา่ เฉลีย่ 4.29 และด้านความสามารถในการแก้ปัญหามีคา่ เฉลีย่ 4.65 ส่วนคะแนนการ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวม 4 ด้าน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า คะแนนก่อนเรีย นมีค่าเฉลี่ย 2.72 และ
คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.28 สามารถสรุปได้ว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
1. แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̅=4.19, S.D. = 0.80)
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีคุณภาพ ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ใน
การผลิตแอปพลิเคชัน เป็นเนื้อหาที่ใช้ในกลุ่มการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจาก
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ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสา
แก้วสมทอง (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้เรื่องโมเมนต์ของแรง
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลวิจัยพบว่า การทดสอบแอปพลิเคชันจากกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพในระดับดี
2. ผลการหาประสิทธิภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 80.33/81.00 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า แอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 จากนั้นนาไปใช้ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.33/81.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ ม น คณานิ ต ย์ (2558, หน้ า 53) ที่ ไ ด้ ท าการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การเรี ย นรู้ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ์ เพชรอาไพ (2560, หน้า 36) ที่ได้ทาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ
โมบายเลิ ร์ น นิ ง เพื่ อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ด้ า นการใฝ่ เ รี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ซึ่ ง
แอปพลิเคชั่นแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.95/88.96 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการ
เรียนรู้แบบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิขรินธาร โคตรสิงห์ (2557) ได้ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสาหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคะแนนทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิราวรรณ สอนสวัสดิ์ (2554) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบริเริ่ม
สร้างความรู้ และจัดการกับข้อมูลของปัญหา ที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าจากสภาพ
ที่เป็นจริง ด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรม เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ ยตนเองเปิดโอกาส
ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษาสถานการณ์ที่ จั ดไว้ ซึ่ งกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละสามารถสร้ างองค์ ค วามรู้ ไ ด้ด้ ว ยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนดให้จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งไปสอดคล้องกับแนวคิ ด
ของ วีณา ประชากูล และ ประสาท เนืองเฉลิม (2553, หน้า 176) กล่าวว่า การแก้ปัญหาผู้เรียนต้องใช้ความคิด ซึ่งอาศัย
กระบวนการทางสมอง ประสบการณ์ ความรู้ที่ได้ศึกษามา ความพยายาม การหยั่งรู้ เพื่อจะตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดในการ
แก้ปัญหานั้นองค์ประกอบที่ช่วยในการแก้ปัญหา ได้แก่ ประสบการณ์ จิตพิสัย และสติปัญญาผู้เรียน และ จากทีส่ ุคนธ์ สินธพา
นนท์ (2554, หน้า 150) ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่า เป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน โดยมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกับความรู้ใหม่ และกระบวนการต่างๆเพื่อแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบของแอปพลิเคชันควรมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ทั้งเนื้อหาและรูปภาพ
2. ควรจัดทาเป็นแอปพลิเคชันให้เหมาะกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
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3. ควรให้คาแนะนาให้นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนของการการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อลดปัญหาความวุ่ นวายในการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาอื่นๆ เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้และพัฒนาด้านการแก้ปัญหามากขึ้น
2. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันแบบโมบายเลิร์นนิง โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาหน่วยอื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศยามน อินสะอาด และรองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ อิงอาจ ที่เสียสละ
เวลาอันมีค่าได้กรุณาให้คาปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตลอดการดาเนินการวิจัยจนสาเร็จ ขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา เชื้อทอง ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ ให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้งทางด้านเนื้อหา และด้านสื่อเทคโนโลยี ได้สละเวลาในการแก้ไขตรวจทาน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย และขอขอบพระคุณคณาจารย์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลอง
ใช้เครื่องมือ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ทาให้การดาเนินการวิจัยเป็นไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่ ส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา คอยให้ คาแนะนาและ ให้ กาลังใจเสมอมา และ
เพื่อน ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ขอบคุณที่คอยช่วยเหลือและให้ กาลังใจกันเสมอมา
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การศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรม สาหรับเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี
EDUCATION DEPICTING PAINT CONSTRUCTIONISM BY BATCH ACTIVIST FOR CHILDREN
RANGES AGE 7-9 ANNUALISED
เบญจพร กุลจิระพัฒน์4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรม สาหรับเด็กช่วงอายุ 7-9
ปี จานวน 10 คน ในสถาบันสอนศิลปะเด็ก Kolor Me Art School ระยะเวลาในการทดลอง 1 เดือนครึ่ง ระหว่างเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559 เป็นจานวน 16 ครั้ง ของเด็กนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่ อมั่นโดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องของทฤษฎี Guilford (1967) หาคุณภาพของแผนการสอน แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์
เพื่ อ วั ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบแผนการทดสอบแบบ The single
group,posttest-design ซึ่งมีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว
ผลการประเมินคะแนนความคิดสร้างสรรค์พบว่าชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี
กิจกรรมที่ยึดหลักความคิดสร้างสรรค์ ทาให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ในชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
การปั้นลงบนแผ่นแป้งพิซซ่าและชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่องการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ ได้เห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ได้ลงผลให้นักเรียนช่วงอายุ 7-9 ปี
มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น
คำสำคัญ: ภาพวาดระบายสี ความคิดสร้างสรรค์ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กนักเรียน
Abstract
The aim of this research is to study how ten children aged seven to nine to draw creative images in
the Kolor Me Art School. The duration of the experiment was six week in January and February of the 2016
academic year was sixteen the number of students in the sample group in order identify the confidence
value and using the consistency index of the Guilford theory (1967) to identify the quality of the
observation lesson plan was a creative painting designed to measure the creativity of the students on
learning outcomes, which the researcher used as the single group experiment model and the posttestdesign, which only has a single experimental group.
The results of the creative evaluation revealed that all five activities which developed creativity,
using activities that followed the principles of creativity and resulted in creativity in activities There were
three techniques for drawing coloring and molding on pizza sheets and fire activities drawing and coloring
4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
DISCIPLINES ART, FACULTY OF FINR ARTS, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
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with mixed media techniques on crackers and the students showing outstanding creativity in this activity
set and the students had higher levels of creativity.
Keywords: Painting, Batch activism, Constructionism, Children
บทนา
ศิลปะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการ การสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์ต่างๆ นั้น นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ยังช่วยพัฒนาด้านมนุษย์สัมพันธ์ และปลูกฝังระเบียบวินัยใน
การทางาน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการดารงรักษาวัฒนธรรม และสะท้อนถึงทักษะชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน กิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้ องคานึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการ
เรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังนั้ นกิจกรรมทาง
ทัศนศิลป์ที่ส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ช่วยกล่อมเกลา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ให้มีความรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย รวมทั้งรู้จักเลือกสรรแนวทางปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ควรปลูกฝั่งให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนตั้งแต่เด็กช่วงเล็กๆ เพื่อนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะทา
ให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาในรูปแบบที่ผู้อื่นเข้าใจง่าย เป็นการฝึกทักษะให้มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
วิชาอื่นๆ ทั้งยังเป็นการวางรากฐานนิสัยของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวาง
แผนการทางานได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตใจ และรสนิยมอีกด้วยณัฐวรรณ เฉลิมสุข)
:2560(
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กนับว่าเป็นความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับเด็ก นอกจากจะได้รับการพัฒนาทาง
ความคิดแล้ว กิจกรรมศิลปะยังสอดคล้องกับแบบแผนการเรียนรู้ของสมองอีกด้วย เด็กจะได้ฝึกปฎิบัติจริงและมีประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่า งหลากหลายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมองได้ดี ในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเรียน
การสอนศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กจะต้องจัดกิจกรรมให้เด็กอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมเล่นกับสี เช่น การเป่าสี
การหยดสี การระบายสีด้วยมือ งานศิลปะจึงไม่ควรเป็นการลอกเลียนแบบหรือทาให้เหมือนจริง โดยไม่ต้องเน้นถึงความถูกต้อง
ของสัดส่วน แต่จะเน้นการส่งเสริมทางด้านการพัฒนาการของอารมณ์ทางด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ทาให้เด็ก
สนุกสนานซึมซับความงามของสิ่งต่ างๆรอบตัวและมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ควบคู่ไปกับความสามารถ
ถ่ายทอดการรับด้าน มิติ รูปร่าง รูปทรง ขนาด ระยะสายตา ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ศิลปะสร้างสรรค์กับเด็กในช่วงวัยนี้จะมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากขึ้น ถ้าส่งเสริมเด็กอย่างถูกวิธี ถูกทาง
จะทาให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การศึกษาไทยยังไม่มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า
ทุกวันนี้ระบบการศึกษาไทย พยายามสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กไทยมากขึ้น เพียงแต่บางครั้งก็ยังไม่มีความ
เข้าใจมากพอเพราะเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกันและในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์แต่ละครั้งนั้นจึง
ต้องแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงจาเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และเน้นให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เมื่อพวก
เขาสนุกและเพลิดเพลินแล้วจะทาให้พวกเขาสามารถคิดริเริ่ มอะไรที่แปลกใหม่ได้อย่างอิสระและมีเสรีภาพในการแสดงออก
ทางผลงานของพวกเขา การเรียนรู้ของเด็กโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด จินตนาการ
ได้อย่างเต็มที่ เด็กสามารถสร้างจินตนาการได้อย่างกว้างขวางกว่าที่เราคาดเดาได้ บางทีภาพวาดเหล่านั้นก็อาจจะสะท้อนไปถึง
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จิตใต้สานึกและความรู้สึกของเด็กได้ เพราะบางทีเด็กก็ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดได้ แต่เด็กสามารถสร้างสรรค์
ผลงานและถ่ายทอดออกมาทางผลงานศิลปะได้ เด็กอาจไม่ได้วาดวัตถุตามความเป็นจริงเพียงอย่างเดียวแต่เด็กอาจวาดจากสิ่ง
ที่อยู่ภายในใจหรือจิตใต้สานึกลึกๆกับสิ่งที่เขาเห็น สิ่งที่เขารับรู้หรือรู้สึกก็ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ตระหนักถึงความหมายของการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ทาให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลช่วยให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าทา กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ทา
ให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองคิดและรู้สึก เมื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กแต่ละชิ้นเสร็จสิ้น เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจ
กับผลงานของพวกเขามาก และจะทาให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ต่อไป งานศิลปะสร้างสรรค์ของเด็ก
จะช่วยฝึกความประณีตและสมาธิได้เป็นอย่างดี เพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้สามารถวาดภาพระบายสีได้ ต้องใช้
ความตั้งใจ ความพยายามและใช้สมาธิที่แน่วแน่มั่นคง เด็กแต่ละวัยจะมีความละเอียดอ่อนในจิตใจ ศิลปวัตถุหรือรูปแบบ
ความคิดต่างๆได้ทาให้มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม และกิจกรรมยังฝึกให้เด็กรู้จักการทางานร่วมกัน รู้จักปรับตัวและปรับความคิด
ให้ ส อดคล้ อ งกั น ยอมรั บ ซึ่ งกั น และกั น อั น เป็ น พื้ น ฐานของการอยู่ ร่ว มกั น อย่ างสามั คคี ได้ ใ นสังคมของเรา พี ร พงศ์ กุ ล)
พิศาล:2545ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล) (:2532(
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยชุด
กิจกรรมสาหรับเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางศิลปะของเด็กในเชิงความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้ชุดกิจกรรม
ของนั ก เรี ย นช่ ว งอายุ 7-9 ปี จ านวน 10 คน กั บ 5 ชุ ด กิ จ กรรม แบบแผนการศึ กษาวิ จั ย ที่ ใ ช้ แ บบ One group pretest
posttest design มีการดาเนินการวิจัยซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์
2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วยชุดกจิกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ
การวาดภาพระบายสี
2. การวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อนาไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก
3. การศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงลักษณะของผลงานภาพวาดระบายสีของเด็กๆ และส่งเสริมการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้สนุกสนานและน่าเรียน เพื่อจะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนศิลปะ
ได้ดีขึ้น
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
แหล่งประชากรในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 7-9 ปี ในโรงเรียนสอนศิลปะเด็ก Kolor Me Art
School ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561 ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นจานวน 10 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์
ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) คื อ ผลงานภาพวาดระบายสี กั บความภูมิ ใ จในผลงานความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กโดยใช้หลักความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford
- ความคล่องแคล่ว
- ความคิดยืดหยุ่น
- ความคิดริเริ่ม
- ความคิดละเอียดลออ

การวาดภาพระบายสี
- เส้น สี แสง เงา
- รูปร่างรูปทรง
- องค์ประกอบ

ชุดกิจกรรมวาดภาพระบายสี

ทฤษฎีการสร้างกิจกรรมศิลปะ สาหรับเด็ก 7-9 ปี ของ
Guilford
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความมีเหตุผล
- การแก้ปัญหา

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

ทฤษฎีศิลปะสาหรับเด็ก
- เนื้อหา
- วิธีการคิด
- ผลของการคิด
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ การใช้แบบฝึกหัด การใช้แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์
ดังนี้
1. ขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทาการประเมินความสามารถทัก ษะทางศิลปะก่อ นการทดลอง (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford มาประเมินความสามารถในการพัฒนาทักษะทางศิลปะที่ได้สร้างไว้แล้วนามา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ขั้นดาเนินการทดลอง ดาเนินการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบทดลองการจัดชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาภาพวาด
ระบายสีสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่วันเสาร์และวัน
อาทิตย์ ทดลองทั้งหมด 5 หัวข้อ เป็นจานวนการทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 50 นาทีช่วงเวลา 10.30-11.20 จานวน
นักเรียนที่ใช้ทดลองทั้งหมด 10 คน
3. ขั้นหลังการทดลอง หลังเสร็จสิ้นการทดลองการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรมสาหรับเด็ก
ช่ ว งอายุ 7-9 ปี กั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย นตั ว อย่ า ง โดยใช้ แ บบทดสอบความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง Guilford ผู้ วิ จั ย ท าการประเมิ น
ความสามารถทักษะทางศิลปะโดยนาคะแนนที่ได้จากการวัดผลความคิดสร้างสรรค์มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการเรียนรู้ของชุด กิจกรรมวาดภาพระบายสีสร้า งสรรค์จานวน 5 กิจกรรม ของเด็กนักเรียนที่ผ่า นการ
ตรวจสอบ แก้ไข ให้สอดคล้องการวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ
2 .แบบทดสอบผลลัพธ์ วัดความคิดสร้างสรรค์ของผลงานภาพวาดระบายสี โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford
3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะด้านเนื้อหาความรู้ด้านทักษะทางทัศน์ศิลป์ ของเด็กกลุ่มที่ทดลองด้วย
ชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ โดยมีประเด็นการประเมิน จานวน 5 กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ทักษะทาง
ศิลปะของเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี เพื่อวัดออกมาเป็นคะแนนโดยใช้แบบประเมินทักษะทางศิลปะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมาหาค่าสถิติพื้นฐานโดยนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของคะแนนความคิ ดสร้ างสรรค์ ข องนั ก เรี ยนตัว อย่า งที่ ท าการทดลองโดยนามา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ทดสอบค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติของแบบทดสอบ
3. นาคะแนนที่ได้จ ากแบบทดสอบ ของการจัดกิจกรรมการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ
Guilford ไปหาระดับความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สถิติการวัดหาค่าเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้เป็นร้อยละ
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์การทดลองชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีส ร้างสรรค์
โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็นแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ตารางที่ 1 : แสดงแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ (ตามแนวคิดของGuilford)
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน

1.คิดคล่องแคล่ว

2.คิดยืดหยุ่น

3.คิดริเริ่ม

4.คิดละเอียดลออ

4 (ดีมาก)
ตอบได้ตรงประเด็น
ถูกต้อง90% ขึ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/ประเภท/
กลุ่มของคาตอบได้
อย่างหลากหลาย

3 (ดี)
ตอบได้ตรงประเด็น
ถูกต้อง70% ขึ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/ประเภท/
กลุ่มของคาตอบได้
อย่างหลากหลายใน
ส่วนใหญ่
คิดแปลกใหม่แตก คิดแปลกใหม่แตก
แต่งจากเดิม/
แต่งจากเดิม/
ดัดแปลง/ประยุกต์ ดัดแปลง/ประยุกต์
และสามารถนาไปใช้ และสามารถนาไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

2 (พอใช้)
ตอบได้ตรงประเด็น
ถูกต้อง60% ขึ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/ประเภท/
กลุ่มของคาตอบได้
อย่างหลากหลายได้
เป็นบางส่วน
คิดแปลกใหม่แตก
แต่งจากเดิม/
ดัดแปลง/ประยุกต์
และสามารถนาไปใช้
ได้เป็นบางส่วน

1 (ปรับปรุง)
ตอบได้ตรงประเด็น
ถูกต้อง50% ขึ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/ประเภท/
กลุ่มของคาตอบได้
อย่างหลากหลาย
คิดแปลกใหม่แตก
แต่งจากเดิม/
ดัดแปลง/ประยุกต์
และสามารถนาไปใช้
ได้อย่างถูกต้องเป็น
ส่วนน้อย

บอกรายละเอียด
บอกรายละเอียด
บอกรายละเอียด
บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับคาตอบและ เกี่ยวกับคาตอบและ เกี่ยวกับคาตอบและ เกี่ยวกับคาตอบและ
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่ง เชือ่ มโยงสัมพันธ์สิ่ง เชือ่ มโยงสัมพันธ์สิ่ง เชือ่ มโยงสัมพันธ์สิ่ง
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางส่วน
เป็นส่วนน้อย

การประเมินความคิดสร้างสรรค์ เป็นการวัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด (Guilford,1968) โดยมี
รายการที่ประเมินคือ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งเร้าที่กาหนดให้ได้ มีความแปลกใหม่ เสร็จตามเวลาที่กาหนดให้ แก้ปัญหาตาม
โจทย์ได้ และมีรายละเอียดที่น่าสนใจ มีคะแนนเต็ม 16 คะแนน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
=
13-16 คะแนน
3 (ดี)
=
9-12 คะแนน
2 (พอใช้)
=
5-8
คะแนน
1 (ปรับปรุง)
=
1-4
คะแนน
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การสร้างแผนการจัดกิจกรรม
แผนการสอนด้วยชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 5 แผนการเรียน แผนละ 50 นาที โดนใช้เวลาเรียน
ทั้งหมด 4 ชั่วโมง 10 นาที มีดังนี้
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ยะ
กิจกรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคประดิษฐ์ลงบนขนมปังปอนด์
กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปั้น ลงแผ่นแป้งพิซซ่า
กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปังโดนัท
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์
ตารางที่ 2 : แสดงตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์การทดลองชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสี
สร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็นแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในชุดกจิกรรม มีทั้งหมด 5 ชุด
กิจกรรม จานวนนักเรียน 10 คน ได้ค่าความถี่ของค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละดังต่อไปนี้
กิจกรรม

เด็กนักเรียน

คะแนนรวม

ค่าร้อยละ

1

2

3

4

5

คนที่ 1

15

14

16

16

16

77

9.6

คนที่ 2

16

16

16

16

16

80

10

คนที่ 3

16

15

16

16

16

79

9.8

คนที่ 4

16

16

16

16

16

80

10

คนที่ 5

16

16

16

16

16

80

10

คนที่ 6

16

16

16

16

16

80

10

คนที่ 7

16

16

16

16

16

80

10

คนที่ 8

16

16

16

16

16

80

10

คนที่ 9

16

16

16

16

16

80

10

คนที่ 10

16

16

16

16

16

80

10

คะแนนรวม

159

157

160

160

160

ค่าร้อยละ

99.37

98.12

100

100

100

จากตารางที่2 ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎี
ของ Guilford เป็นแบบประเมินทั้งหมด 5 กิจกรรม
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรมสาหรับเด็ก ช่วงอายุ 7-9 ปีหลังจากที่ได้ทาการทดลองกับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน Kolor Me Art School แล้วผลที่ได้คือเด็กมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับที่ดีจากการประเมินหาค่า
ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ยะ เพื่อวัดความเพื่อวัด)
ความคิดยืดหยุ่นในการคิด สรุปคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ (99.37 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมที่2 หัวข้อการวาดภาพระบายสีด้วย
เทคนิคการประดิษฐ์ลงบนขนมปังปอนด์ สรุปคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ (เพื่อวัดความคิดริเริ่ม) 98.12 เปอร์เซ็นต์กิจกรรมที่ 3
หัวข้อการวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิควิธี การปั้นขยาแป้งลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า สรุปคะแนน (เพื่อวัดความคิดละเอียดลออ)
รวมคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมที่4 หัวข้อการวาดภาพระบายสีโดยเทคนิคปะติดและประดิษฐ์ต่อเติมบนขนมปัง
โดนัท สรุปคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ(เพื่อวัดความคล่องแคล่ว)100 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมที่5 หัวข้อการวาดภาพระบายสีโดยใช้
เทคนิคสื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ เพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์โดยทฤษฎีของ)Guilfordสรุปคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ( 100
เปอร์เซ็นต์
สรุป ภาพรวม ผลการประเมินคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมคะแนน 98 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งอยู่ในระดับที่ 3 ของเกณฑ์การผ่าน ถ้าได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่านคิดเป็นค่าเฉลี่ยได้คะแนนร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งมีการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับที่ดี ตามระดับของแผนการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมทั้ง5 ชุด โดยมีกิจกรรมที่
ยึดหลักความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดคือ ชุดกิจกรรมที่ 3,4,5 เรื่องการวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิควิธีการปั้นขยาแป้งลงบน
แผ่นแป้งพิซซ่า กับเรื่องการวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิคสื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์
อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงอายุ7-9ปีในโรงเรียน Kolor Me
Art School จานวน 10 คน โดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นสื่อในการวัดความคิดสร้างสรรค์ในทฤษฎีของ Guilford แสดงให้เห็นว่าการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ได้ลงผลให้นักเรียนช่วงอายุ 7-9 ปี มีเกณฑ์การเฉลี่ยไปในทางที่ดี คิดเป็นร้อยละ 98
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออกในขณะการลงมือปฏิบัติงานตามโจทย์ที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้
ตามหัวข้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความสามารถที่นักเรียนได้คิดสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารผ่านผลงานภาพวาดระบายสีภายในเวลาที่
กาหนดให้ได้อย่างดี และนักเรียนยังมีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีให้มีความแปลกใหม่และแตกต่าง
ไม่จากรูปแบบเดิมๆ ไม่คิดซ้าหรือลอกเลียนแบบจากคนอื่นและสามารถมีความคิดที่แปลกแตกต่ างไปจากความคิดในแบบ
ธรรมดา ความคิดริเริ่มที่เด็กนักเรียนได้แสดงออกมาเป็นผลงานอาจมาจากความคิดที่นักเรียนได้มีการจดจาจากประสบการณ์
จริงที่ประทับใจที่คิดไว้อยู่แล้วมาผ่านขบวนการคิดออกมาจากจินตนาการและนามาดัดแปลงเพื่อให้เกิดขึ้นและกลายมาเป็น
แนวคิดแบบใหม่ที่ได้กลั่นกรองผ่านขบวนการทางความคิดให้มีความน่าสนใจเพิ่มมาขึ้นมีเทคนิคและขั้นตอนในการทางานและ
สามารถสื่อสารผ่านผลงานได้หลากหลายมากขึ้น นักเรียนสนุกกับความคิดในแบบฉบับของตัวเอง ผลงานที่สื่อออกมาจะมี
ความเป็นเอกลักษณะของแต่ละบุคคล ในการปล่อยให้นักเรียนคิดเองทางานเองโดยผู้สอนค่อยดูแลอยู่ห่างๆ และปล่อยให้เด็ก
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการอธิบายไปตอนขั้นต้นแล้ว นักเรียนแต่ละคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อยข้างสูง ในแต่ละกิจกรรม
จะปล่อยให้นักเรียนมีความคิดที่จะสื่อสารหรือคิดสร้างสรรค์เอง ทาให้ตัวนักเรียนเองจะมีความคิดริเริ่มในก ารต่อยอดทาง
ความคิดในการปฏิบัติงานได้จริง และเด็กนักเรียนจะมีความคิดที่อิสระที่จะสามารถคิดยืดหยุ่นในการทางานที่เกิดขึ้นอย่าง
ทันทีต่อการกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายทั้งทางด้านเนื้อหาและสาระในการแสดงออก และยังมี
ความคิดที่คล่องแคล่วที่สามารถมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ และในขณะที่นักเรียนทากิจกรรมอยู่ก็
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สามารถพลิกแพลงแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ซ้าและจาเจในแต่ละหัวข้อของการทางาน และจะส่งผล
ให้ผลงานแต่ละงานมีความละเอียดลออที่แตกต่างกันออกไป ทั้งทางด้านการคิดและการลงมือทาประดับตกแตกใส่รายละเอียด
ลงไปในงานเพื่อทาให้งานเกิดมีความน่าสนใจในรูปแบบของตัวเทคนิคและวิธีการทางานสร้างสรรค์ จะพบว่าเด็กนักเรียนที่มี
ความคิดละเอียดลออในการทางานจะมีการสังเกตสูงในการสงสัยและเกิดเป็นคาถาม ถามครูผู้สอนในแต่ละหัวข้อของการ
ปฏิบัติงานเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีความละเอียดลออสูงมากกว่าเด็กนักเรียนผู้ชาย ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของเด็กนักเรียนจะมีความรู้และความเข้าใจในหัวข้อกิจกรรมของการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเพราะในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมี
การยกตัวอย่างในการสื่อสารให้อย่างชัดเจน โดยการนาวัสดุและอุปกรณ์มาประกอบกับภาพตัวเอย่างของแต่ละหัวข้อกิจกรรม
นามาอธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพตามคาอธิบายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีการจดจาและนาไปปฏิบัตติ ามขั้นตอนได้
อย่างเหมาะสมตามที่นักเรียนต้องการได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้กาหนดให้
กิจกรรมครั้งนี้ได้ส่งเสริมกระบวนการหรือเทคนิควิธีการทางศิลปะและพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กนักเรียนด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายในครั้งนี้ ประกอบด้วย การขีด เขียน ระบายสี การฉีก การปะติ การปั้น การขยา การประดิษฐ์ นา
เทคนิคเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผ่านเรื่องราวตามขั้นตอน ซึ่งส่งผลให้ทางานได้คล่องแคล่ว สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไร้ขีดจากัด เด็ก
กล้าคิดกล้าแสดงออกสื่อความเป็นตัวเองเข้าไปในงาน มีแนวคิดที่ริเริ่ม มีจินตนาการที่ดี เมื่อเด็กนักเรียนได้พบเจอกับอุปกรณ์
ที่แปลกใหม่ เด็กนักเรียนจะเปิดรับและสามารถทาให้พวกเขาได้มีจินตนาการร่วมไปกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ไร้ขีดจากัด ไร้
กรอบหรือขอบเขตที่จะแสดงออกได้เป็นอย่างดีโดยการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยนาเสนอในผลงานดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในการวาดภาพและการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเป่าสี และควบคุมทิศทาง
ของสี ในการสร้างสรรค์ผลงานเด็กมีความร่วมมือและสนุกสนานกับงานได้อย่างเต็มที่ โดยมีการวาดภาพขึ้นโครงใบหน้าก่อนที่
จะเป่าสีได้อย่างชัดเจนเพื่อให้จะได้ใช้สีหยดลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ยะที่วาดเป็นรูปใบหน้าเอาไว้แล้ว ค่อยเป่าสีลงตรงส่วนที่เป็น
ผมของใบหน้าเพื่อต่อเติมเต้มสีตามจินตนากรของเด็ก สรุป จากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่มลงมีปฏิบัติงาน เด็กมีความ
เพลิดเพลินและให้ความร่วมมือได้อย่างในการทากิจกรรมได้เป็นอย่างดี เด็กปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างเต็มที่โดยไม่กลัว
เลอะเทอะ มีการควบคุมการเป่าสีและการกระจายสีได้ดี สีที่ใช้ดูสดใสสลับตัดโทนสีได้สวยงาม เด็กคนที่ได้คะแนนสูงสุดใน
กิจกรรมที่ 1 คือเด็กคนที่ 8 กับเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีคะแนนเท่ากันในกิจกรรมชิ้นนี้งานมมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ มีการใช้สีที่
สวยงามตัดกันกับการกระจายของการเป่าสี ปัญหาที่พบในการทากิจกรรมครั้งนี้ เด็กจะมีการแกล้งกันโดนเป่าสีใส่กัน
กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ วาดภาพลงสีตกแต่งให้สวยงามตาม
รูปทรงที่กาหนดให้ เพื่อให้เด็กได้เกิดจินตนาการในการต่ อยอดทางความคิดลงบนรูปทรงของขนมปังปอนด์ สรุปจากการ
สังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่มลงมีปฏิบัติงาน เด็กมีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการทางาน มีความสนใจในการจับและสาผัส
รูปทรงของขนมปัง มีความคิดริเริ่มในการประดิษฐ์ที่ดีต่อยอดความคิดโดยการนาวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์ต่อเติ มให้เกิดรูปทรงที่
ต้องการ เด็กคนที่ได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 2 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความคิดริเริ่มในการต่อยอดผลงานประดิษฐ์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ลงสีตกแต่งในลายละเอียดได้ดีกว่าเด็กคนอื่นๆ ปัญหาที่พบในการทากิจกรรมครั้งนี้ เด็กมีการสับสนในวัสดุที่ใช้ใน
การประดิษฐ์งาน
กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการปั้นดินโดยการใช้กล้ามเนื้อมัดมือช่วยในการขยา ปั้นงานแบบ
2 มิติ ตกแต่งลงบนผลงานที่มีแผ่นแป้งพิซซ่าเป็นฐานเป็นลักษณะงานปั้นนูนต่า สรุปจากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่มลงมี
ปฏิบัติงาน เด็กมีความสนใจกับตัววั สดุและอุปการณ์ที่นามาสร้างสรรค์ผลงาน มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความคิด
ริเริ่มที่ดี สร้างสรรค์ผลงานอย่างตั้งใจ เด็กให้ความสาคัญกับวัสดุในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจกับเนื้อหาที่กาหนดให้ เด็ก
คนที่ได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 3 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความมีความคิดสร้างสรรค์ให้การทางานได้ดี มีความประณีตในการ
ทางาน ใช้สีสดใสสวยงาม ปัญหาที่พบในการทากิจกรรมครั้งนี้ เด็กบ้างคนมีวิธีการคิดที่ดี แต่ลงมือทางานจริงไม่มีความประณีต
ต่อผลงานตัวเอง
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กิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านการ ฉีกกระดาษ ปะติ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ต่อเติม ตกแต่ง
โดยเทคนิคการปะติให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการณ์ของนักเรียน โดยกาหนดรูปทรงให้อยู่ในรูปแบบเป็นทรงวงกลมของ
ขนมโดนัทแล้วในนักเรียนได้จินตนาการณ์ต่อยอดสร้างเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาตามจินตนาการณ์ตามความคิดของนักเรียนเอง สรุป
จากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่มลงมีปฏิบัติงาน เด็กมีความคิดริเริ่มที่ดี มีความสนใจกับรูปทรงของวัสดุในการทางาน มีความ
ตั้งใจ เข้าใจกับหัวข้อในการทางาน สื่อสารออกมาได้ตรงกับวัตถุประสงค์ เด็กคนที่ได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 4 คือเด็กคนที่
10 ซึ่งมีความคิดที่สอดคล้อง มีความละเอียด ประณีตกับงาน มีการใช้เรียกใช้สีที่ติดกันทาให้สะดุดตา ปัญหาที่พบในการทา
กิจกรรมครั้งนี้ เด็กมีกระบวนการคิดที่คล้อยๆกัน มีการลอกเรียนแบบกัน
กิจกรรมที่ 5 เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการนาเทคนิคสื่อผสมมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงาน โดยไม่จากัดรูปแบบ ปล่อยในเด็กไม่มีอิสระทางความคิดทีแปลกใหม่ ใช้ทุกเทคนิคมารวบรวมในอยู่ในงานชิ้นเดียวกัน
เพื่อต่อเติมต่อยอดทางการคิด สรุปจากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริม่ ลงมีปฏิบัติงาน เด็กมีความคิดริเริ่มที่ดี มีความกระตือรือร้น
ในเวลาทางาน แสดงออกโดยการสื่อสารผ่านรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจกับหัวข้อที่ให้ เด็กคนที่ได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 5 คือ
เด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความมีความคิดสร้างสรรค์ให้การทางานได้ดี มีความประณีตในการทางาน ใช้สีสดใสสวยงาม จัดวาง
องค์ประกอบได้ดี วัสดุที่เลือกใช้มีความน่าสนใจ สื่อเรื่องรางได้น่าสนใจ มีวิธีคิดที่ดีและเข้าใจง่าย ปัญหาที่พบในการทา
กิจกรรมครั้งนี้ เด็กส่วนใหญ่ยังมีการจัดองค์ประกอบของภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่เด็กมีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการณ์ที่ดี
ผลการประเมินคะแนนความคิดสร้างสรรค์พบว่าชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี
กิจกรรมที่ยึดหลักความคิดสร้างสรรค์ ทาให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ในชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่องการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
การปั้นลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า ในกิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปังโดนัทและชุด
กิจกรรมที่ 5 เรื่องการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ ได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แสดง
ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ได้ลงผลให้นักเรียนช่วงอายุ 7-9 ปี มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย
เด็กนักเรียนเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับวัสดุ อุปกรณ์กับชุดกิจกรรมการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์เด็กนักเรียนมีความ
ตื่นเต้นสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเด็กนักเรียนเริ่มสนใจวิธีการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มีการสื่อสารพูดคุย
ระหว่างครูผู้สอนกับเด็กนักเรียนโดยการอธิบายและโต้ตอบได้ดีขึ้น เด็กกล้าที่จะสื่อสารและแสดงออกผ่านผลงานไปในทางที่ดี
ขึ้ น เมื่ อ พบเจอกั บอุ ป กรณ์ที่ แ ปลกใหม่เ ด็ก นัก เรียนจะเปิด รับ และสามารถท าให้ พ วกเขาได้มีจิ น ตนาการร่ว มไปกั บการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ไร้ขีดจากัด ไร้กรอบหรือขอบเขตที่จะแสดงออกได้เป็นอย่างดีโดยการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยนาเสนอใน
ผลงานดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ควรส่งเสริมให้ชุดกิจกรรมมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายมากขึ้น มีวัสดุอุปกรณ์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจเพิ่มขึ้นตาม
ระดับเพื่อเป็นสิ่งเร้าในการจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพและเนื้อหาให้น่าสนใจมากขึ้น ควรมีการนาเทคนิค
และลูกเล่นใหม่ๆมาเสริมหรือปรับใช้ในการเรียนการสอน ในเวลาการทากิจกรรมควรปรับเพิ่มเวลาในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
เพราะเด็กนักเรียนจะใช้เวลาในการทางาน ควรมีคุณครูหรือคนค่อยช่วยดูแลให้ทั่วถึงกับจานวนของเด็กนักเรียน ในการทา
กิจกรรมครั้งนี้ตัวกิจกรรมสามารถนาไปดัดแปลงใช้ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประโยชน์มากขึ้น เพื่อให้
เด็กนักเรียนมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของเด็กนักเรียน ในรูปแบบที่แปลกใหม่ด้วยความมั่นใจในการสื่อสารผ่าน
ภาพผลงานที่ชัดเจน และให้เด็กอธิบายแนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเอง
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กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตราจารย์ ดร สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง .
ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ให้คาปรึกษา ตาแนะนาชี้แนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจ นสาเร็จได้ด้วยดี
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาเพิ่มเติม ช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
เรียบร้อยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษาทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ต่างๆ ด้วยความรักและความเมตตา และเป็นกาลังใจช่วยในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผศ. วุฒิกร คงคา อาจารย์ ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด และอาจารย์ พรรษา แสนวัง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบแก้ไขและให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ซึ่ง
มีส่วนช่วยเหลือในการทาปริญญานิพนธ์ฉบับให้สาเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปี
DEVELOPMENT OF TOY BOOKS FOR ENHANCEMENT IN EXECUTIVE FUNCTIONS OF
CHILDREN AGED 4 – 6 YEARS
เกศกนก ลมงาม1
ยศไกร ไทรทอง2
กรกลด คาสุข3
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กช่วง
อายุ 4 - 6 ปี 2) เพื่อค้นหาข้อกาหนดในการแต่งเนื้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นที่มีความเหมาะสมสาหรับการเสริมสร้างทักษะ
การคิดเชิงบริหารมีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กช่วงอายุ 4 – 6 ปี ที่ศึกษาใน
โรงเรียนทางเลือกจานวน 30 คน การวิจัยครั้งนีไ้ ด้มีการสร้างแบบสอบถามโดยได้ทาการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1)
การเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน 20 ท่าน โดยการ
ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทา
การประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กช่วงอายุ 4 – 6 ปี 2) การเก็บข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านวรรณกรรมเด็กและสาขาใกล้เคียง โดยมีประสบการณ์การทางานเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี
จานวน 3 ท่าน ใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview)
ผลการวิจัยพบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กช่วงอายุ 4 – 6 ปี ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความเห็น ดังนี้ ผลการวิจัยข้อที่ 1) ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี โดยทักษะที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มีความจาเป็นมากที่สุดต่อการเสริมสร้างคือ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) มีค่าเฉลี่ย 4.5
และการมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) มีค่าเฉลี่ย 4.3 ตามลาดับ ผลการวิจัยข้อที่ 2) เนื้อหานิทานที่มีความ
เหมาะสมสาหรับการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปีพบว่า ผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้แยกเนื้อหาของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในแต่ละด้านออกจากกันอย่างชัดเจนเป็นทักษะละ 1 เล่ม โดยเนื้อหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ที่ควรปลูกฝัง
ในเด็กคือ สามารถสอนให้เด็กควบคุมอารมณ์โกรธ ตัวละครที่ดาเนินเรื่องควรแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเหตุให้
ตัวละครได้รับผลของการใช้อารมณ์ และเนื้อหาเรื่องของการมุ่งสู่เป้าหมายคือ สามารถสอนให้เด็กทาสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ ตัวละครที่ดาเนินเรื่องต้องแสดงออกซึ่งความพยายาม โดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัวละครมีความพยายามและได้รับ
ผลลัพธ์ที่ดีจากการกระทา
คำสำคัญ: ทักษะการคิดเชิงบริหาร หนังสือกึ่งของเล่น โรงเรียนทางเลือก

1

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ
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Abstract
The purposes of this research are as follows: 1) To study Executive Function which is necessary for
the development in 4 to 6-year-old children 2) To determine criteria for distinguishing toy books’ contents
which are appropriate for the development of Executive Function in 4 to 6-year-old children. The subjects
were 30 children who are 4 to 6-year-old studying in alternative schools. The questionnaire was conducted
to acquire two sections of information as follows: 1) Data derived from twenty specialists who have longer
than three years of teaching experiences in alternative schools. The questionnaire was scored from 1-5; in
accordance with the Rating Scale by Likert, to facilitate the experts’ evaluation of Executive Function which
is necessary for the development in 4 to 6-year-old children. 2) Data derived from specialists, three in total,
who have more than five years experiences in Children’s Literature and other relevant fields. The collection
of data is conducted in the form of an interview.
The opinions for the Executive Function which are necessary for the development in 4 to 6-yearold children, given by the experts are resulted as follows: 1) The most important skill for contributing
Executive Function which is necessary for the development in 4 to 6-year-old children is “Emotional
Control” averagely valued 4.5 and “Goal-Directed Persistence” valued 4.3, respectively. 2) The suggestions,
given by the experts, about appropriate contents for the development in 4 to 6-year-old children are
distinct separations of each aspect in Management Thinking Skills or Executive Function into one book. The
contents which should be cultivated, in terms of “Emotional Control”, are the abilities to control and
suppress one’s own anger. The protagonist should express his emotion clearly, therefore, the story could
end up where the protagonist must repay as a consequence. For “Goal-Directed Persistence” aspect, the
aim is to instruct the children to accomplish the given assignments. The protagonist must express his effort
which is, distinctly, seen as “good actions leads to good consequences."
Keywords: Executive functions, Toy books, Alternative school
บทนา
ในปัจจุบันหากจะมองถึงการพัฒนาและการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญที่สุดของการพัฒนา
คื อ การสร้ า งเด็ ก ในวั น นี้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ วั ย เด็ ก เป็ น ช่ ว งที่ มี พั ฒ นาการด้ า นสมองและการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ที่ สุ ด
ในทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้ศาสตร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์สมอง เพื่อศึกษาพัฒนาการแต่ละขั้นตอนพบว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้
และอัตราการเรียนรู้สูงสุดอยู่ในช่วงวัยเด็ก การเติบโตและพัฒนาการของสมองสูงสุดในช่วง 0 – 6 ปี เป็นการเติบโตทาง
ปริมาณ โดยสมองจะมีขนาด 90 – 95% และขนาดของสมองไม่ได้หยุดเติบโตเมื่ออายุ 6 ปี แต่จะมีการเจริญเติบโตจนถึงอายุ
20 – 25 ปี (อรุ ณ ศรี ละอองแก้ ว , 2556) จึ งถื อ ได้ ว่ า ช่ ว งวั ย เด็ ก เป็ น ช่ ว งวั ย ที่ ต้ อ งการการปลู ก ฝังบ่ ม เพาะอย่ า งจริงจัง
การพัฒนาเด็กจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมองของเด็กจะได้รับการสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเด็ก
ในช่วงนี้จะเป็นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และพัฒนาไปจนตลอดชีวิต แต่ด้วยโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว พลิกผันและเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่างๆ จากวิกฤตเหล่านี้ส่งผลให้เด็กไทยอายุ 0 - 6 ปี จานวน 4.58 ล้านคน มีผลกระทบ
จากสถานการณ์ จากการสารวจพบว่าเด็กไทยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ไม่เหมาะสมกับวัยทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์และ
ความคิด เฉลี่ยร้อยละ 30 (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง, 2560) จากปัญหาที่เกิดขึ้น ย่อมตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องให้
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ความสาคัญนั้นไม่ใช่แค่การศึกษาที่มอบให้เด็กเพี ยงเท่านั้น แต่ควรที่จะสร้างโอกาส เพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนา เรียนรู้ ฝึกฝน
ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อที่จะเติบโตขึ้นและสามารถนาทักษะความรู้ความสามารถมาใช้กับการดาเนินชีวิต
ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Fuctions (EF) เป็นกระบวนการการใช้สมองในระดับสูงเป็นทักษะของ
สมองส่วนหน้าที่อยู่บริเวณหน้าผาก สมองส่วนนี้เป็นสมองชุดกระบวนการทางความคิด ทาหน้าที่เกี่ยวกับการคิด การรู้สึกและ
การกระทาของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์คิดเป็น มีเหตุผล ยับยั้งชั่งใจได้ กากับอารมณ์ได้ กากับพฤติกรรมของตนเองได้ มีความ
รับผิดชอบ ยึดเป้าหมายทามันให้สาเร็จ (สุภาวดี หาญเมธี, 2559) ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่มนุษย์นามาใช้ในการ
จัดการการเรียนรู้ ทักษะนี้เป็นนับว่าเป็นรากฐานของชีวิตในด้านความสาเร็จในการเรียน การทาอาชีพและการมีสัมพันธ์ไมตรี
กับผู้อื่น เมื่อกล่าวถึงทักษะการคิดเชิงบริหารมนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะนี้ แต่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่จะ
พัฒนาทักษะเหล่านี้ ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่ต้องถูกนามาพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นตอน
สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง ผ่านการเลี้ยงดู เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เกิด ซึ่งในขณะเดียวกัน
หน้าต่างของโอกาสที่สาคัญที่สุดของการเติบโตอย่างมากอยู่ในช่วงวัย 3 - 6 ปี หลังจากนั้นทักษะนี้จะเติบโตเพียงเล็กน้อย
ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพราะฉะนั้นการที่เด็กจะเก่งอย่างเดียวนั้นไม่ใช่คาตอบ เด็กที่จะมีชีวิตประสบความสาเร็จได้นั้น
ส่วนหนึ่งจะต้องมีทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดี โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กได้ดีที่สุดมักจะเป็น
กิจกรรมการเล่นทั่วไปของเด็ก เช่น การอ่านนิทาน ฟังดนตรีประกอบจังหวะ การทางานบ้าน เป็นต้น ซึ่งในทางตรงกันข้าม
ปัจจัยที่ส่งผลลบกับทักษะการคิดเชิงบริหารก็มีเช่นเดียวกัน เช่น ความเครียด การใช้ความรุนแรง ความเศร้า ความเหงา
ความกลัวและการใช้เทคโนโลยีก่อนวัยอันควรในปริมาณที่มากเกินไป เหล่านี้อาจมีผลทาให้ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
พัฒนาได้ไม่มากพอ (วรนาท รักสกุลไทย, 2561) ซึ่งการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดีในเด็กควรเริ่มต้นจากการอ่านจะ
ส่งผลต่อเด็กได้ดีและมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยการให้เด็กอ่านหนังสือนิทานหรือพ่อแม่อ่านหนังสือนิทานให้ลูก
ฟัง โดยที่พ่อแม่ควรอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่แรกเกิดและเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กจะทาให้นาไปสู่ทักษะ
ในเรื่องภาษาและการสื่อสาร เด็กสามารถกากับควบคุมตนเองและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ,
2559) ซึ่งการอ่านเป็นหนึ่งทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็ก แต่สิ่งที่แฝงอยู่ในทักษะนี้ไม่ใช่แค่การอ่านออกหรืออ่านได้
เพียงเท่านั้น จะต้องนามาซึ่งความสุข ความเพลิดเพลินให้กับเด็ก เกิดกระบวนการเรียนรู้และนาไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอืน่ ๆ
เช่น การฟัง การพูด การเขียน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่าง
สม่าเสมอ เมื่อนาทักษะเหล่านี้มาผนวกกับการอ่าน การอ่านจะสามารถนาไปสู่ความเข้าใจได้ดีคือ เด็กต้องมีทักษะการคิดเชิง
บริหารที่ดดี ้วย โดยทั่วไปแล้วทักษะการอ่านจะบอกถึงความสามารถของทักษะการคิดเชิงบริหารในขณะเดียวกันทักษะการคิด
เชิงบริหารก็จะบอกถึงความสามารถในการอ่าน งานวิจัยมีผลออกมาว่าการพัฒนาความเชื่อมโยงของทักษะ 2 ด้านนี้มีผลต่อ
กัน (สุภาวดี หาญเมธี, 2559)
การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งการใช้หนังสือกึ่งของเล่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะ
สามารถดึงดูดความสนใจชองเด็กได้ โดยหนังสือกึ่งของเล่น หมายถึง หนังสือที่ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้เด็กได้อ่านและเล่นควบคู่กัน
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านมากยิ่งขึ้น หนังสือกึ่งของเล่นสามารถทาให้เด็กพัฒนาทักษะนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเด็กชอบเล่น เมื่อนาหนังสือที่มีเนื้อหาสนุกสนานมาผนวกกับการอ่านและวิธีการต่างๆ จะส่งผลให้เด็กมี
ความสนใจกับกับสิ่งๆ นั้นเป็นระยะเวลานานขึ้น ปัจจุบันมีหนังสือที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ หนังสือประเภทนี้มักให้ความสาคัญ
กับเทคนิคและความหวือหวาของรูปเล่ม นอกจากจะมีภาพมีตัวหนังสือแล้วยังมีสิ่งอื่นที่แปลกแยกไปจากหนังสือธรรมดา
ลักษณะพิเศษของหนังสือกึ่งของเล่นในปัจจุบันมีมักใช้เทคนิคการเจาะกระดาษในส่วนต่างๆ ของเล่มให้เด็กได้เปิดดู โดยใช้
เทคนิคสามมิติและเทคนิคเสียงร่วมด้ วย การอ่านและเล่นกิจกรรมต่างๆ ภายในหนังสือจะช่วยให้เด็กเริ่มที่จะสนใจ จดจ่อ
สนุกสนานในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคนิคเหล่านี้เป็นการเรียกร้องความสนใจจาก
เด็กให้เด็กจดจ่อกับสิ่งนั้น (ณ ลันตา, 2555) การนาสื่อหนังสือกึ่งของเล่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียนการสอน
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ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านหนังสือกึ่งของเล่นด้วยการอ่านและการเล่น สื่อที่นิยมในการเลือกใช้
จะเป็นสื่อที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้เองและสามารถต่อยอดในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งจะเอื้อให้เด็กมีประสบการณ์
พื้นฐานทางการเล่น เพื่อนาไปต่อยอดและเสริมสร้างทักษะต่างๆ ทั้งทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และยังนามาซึง่
ความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน
แต่ในปัจจุบันเด็กบางกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย อิทธิ พลจากเทคโนโลยีสามารถส่งผลกับเด็ก
โดยตรง ในช่วงปฐมวัยของเด็กถือว่ายังเป็นวัยที่ไม่เหมาะสมที่ใช้เทคโนโลยี เด็กควรได้พัฒนาการตนเองจากการสัมผัสและ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงจากการช่วยเหลือตนเอง เรียนรู้ทักษะทางสังคมและสื่อสารกับผู้อื่น การเล่น การขยับกล้ามเนื้อ การอ่าน
นิทานร่วมกับพ่อแม่ ซึ่งเทคโนโลยียังไม่สามารถทดแทนในเรื่องนี้ได้ โดยการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ยังเด็กยังเป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กได้รู้จักสิ่งล่อแหลมก่อนวัยอันสมควร การที่ให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีก่อนวัยอันสมควรนั้นนับว่ามีความเสี่ยงต่อเด็กทั้งในด้าน
พัฒนาการด้านต่างๆ และอาจส่งผลถึงในด้านนิสัยของเด็กในระยะยาวจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ได้อีกด้วย (รักลูก, ม.ป.ป) จาก
ปัญหาเหล่านี้ทาให้เกิดการเล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีสถานศึกษาสาหรับเด็กในอีกรูปแบบหนึ่งคือ
โรงเรียนทางเลือก
การศึกษาในปัจจุบันนอกจากการศึกษาในโรงเรียนรูปแบบกระแสหลักแล้วยังมีการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่
นิยมและได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันก็คือโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่สอนการศึกษาในลักษณะที่
หลากหลายและมีการตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก โดยจะมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น
โดยธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆ รอบตัว (สุชาดา จักรพิสุทธิ, 2548) ซึ่งการนาสื่อหนังสือกึ่งของเล่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบูรณาการการเรียนรู้ผา่ นหนังสือกึ่งของเล่นด้วยการอ่านและการเล่น
โดยสื่อที่โรงเรียนทางเลือกนิยมใช้ในการเรียนการสอน จะเป็นสื่อที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้เองและสามารถต่อยอดในการพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ ได้ เนื่องจากการเรียนการสอนในโรงเรียนทางเลือกเอื้อให้เด็กมีประสบการณ์พื้นฐานทางการเล่น เพื่อ
พัฒนาต่อไปยังการสร้างทักษะต่างๆ ทั้งทั กษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และยังนามาซึ่งความสนุกสนานในเวลา
เดียวกัน
จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของทักษะการคิดเชิง ซึ่งทักษะนี้จะเป็นเหมือนรากฐาน
ของชีวิตและนาไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งสื่อสาหรับเด็กในช่วงอายุ 4 - 6 ปี เป็นวัยแรกเริ่มในการอ่าน
หนังสือ โดยหนังสือกึ่งของเล่นนั้นนับว่าสื่อที่ดีในเริ่มต้นการฝึกฝนทักษะการอ่านและเด็กสามารถเล่นสนุกไปพร้อมกัน ผู้วิจัยได้
มุ่งศึกษาถึงกระบวนการของทักษะการคิดเชิงบริหารและกระบวนการการทาหนังสือสาหรับเด็ก เพื่อนาหลักการนั้นมาพัฒนา
หนังสือกึ่งของเล่นให้ตอบสนองตามหลักการและความสนใจของเด็กตามช่วงอายุ เนื่องจากหนังสือกึ่งของเล่นจะเป็นการสร้าง
กิจกรรมให้เด็กได้ทาร่วมไปกับการอ่าน ส่งผลเด็กเกิดความสนใจมากขึ้นและให้ความสาคัญกับการอ่านหนังสือเป็นเวลานานขึน้
เช่นเดียวกัน ซึ่งหนังสือกึ่งของเล่นนี้จะเป็นเครื่องมือทางเลือกสาหรับผู้ปกครองในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการด้านทักษะการ
คิดเชิงบริหารให้กับเด็กในช่วงอายุ 4 - 6 ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี
2. เพื่อค้นหาข้อกาหนดในการแต่ งเนื้ อหาของหนั งสือกึ่ งของเล่นในการเสริมสร้างทัก ษะการคิดเชิ งบริห าร ที่ มี
ความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. หนังสือกึ่งของเล่นที่นาทักษะการคิดเชิงบริหารมาเป็นหลักในการแต่งนิทาน ช่วยส่งเสริมให้เ ด็กมีความอดทนใน
การบรรลุเป้าหมายและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น
2. หนั งสื อ กึ่ งของเล่ น จะช่ ว ยให้ เด็ ก สามารถเรีย นรู้แ ละเสริ มสร้า งทั ก ษะการคิ ดเชิ งบริห าร โดยสามารถสร้าง
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินร่วมกับการอ่าน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา
หนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก อายุ 4 – 6 ปี โดยทาการศึกษาหนังสือกึ่งของเล่นในกลุ่ม
ของหนังสือนิทาน เพื่อสร้างข้อกาหนดในการออกแบบเท่านั้น โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เด็กอายุ 4 – 6 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนทางเลือก
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็ก อายุ
4 – 6 ปี เป็นการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) โดยศึกษา 9 ทักษะคือ
1) ความจ าเพื่ อ การใช้ งาน (Working Memory) 2) การยั้ งคิ ด ไตร่ ต รอง (Inhibitory Control) 3) การยื ด หยุ่ น ความคิด
(Shifting หรื อ Cognitive Flexibility) 4) การใส่ ใ จจดจ่อ (Focus หรื อ Attention) 5) การควบคุ ม อารมณ์ (Emotional
- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

148

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

Control) 6) การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) 7) การริเริ่มลงมือทา (Initiating) 8) การวางแผน (Planning &
Organizing) 9) การมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal – Directed Persistence)
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ ยวชาญ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ
จานวน 2 ท่าน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคุณครู
จากโรงเรียนทางเลือก โดยมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนทางเลือกเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน 20 ท่าน
4. ศึกษาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการแต่งนิทานสาหรับเด็ก โดยนาทักษะการคิดเชิงบริหารเรื่องการควบคุม
อารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมายมาเป็นหลักในการแต่งนิทาน
5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview) โดยแบบสอบถาม
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือจานวน 2 ท่าน ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก เพื่อค้นหาข้อกาหนดในการแต่งเนื้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นที่มีความเหมาะสมสาหรับการ
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารมีความเหมาะสมต่ อเด็กอายุ 4 - 6 ปี ในเรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ บรรณาธิการหนังสือเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมีประสบการณ์
การทางานเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน
6. นาข้อกาหนดในการแต่งนิทานสาหรับเด็กมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสาหรับเด็ก
เพื่อนามาแต่งนิทานทีม่ ีความเหมาะสมสาหรับการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารสาหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี เรื่องการควบคุม
อารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การเสริ ม สร้ า งในเด็ ก อายุ
4 - 6 ปี โดยทักษะการคิดเชิงบริหารแบ่งออกเป็น 9 ข้อ ดังตาราง
ตารางที่ 1 : แสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 - 6 ปี
รายละเอียด
1. ความจาเพื่อการใช้งาน (Working Memory)
2. การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)
3. การยืดหยุ่นความคิด (Shifting/Cognitive Flexibility)
4. การใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention)
5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
6. การติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring)
7. การริเริม่ ลงมือทา (Initiating)
8. การวางแผน (Planning & Organizing)
9. การมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence)

รวม
78
77
70
82
90
70
82
75
86

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

ค่าเฉลี่ย
3.9
3.85
3.5
4.1
4.5
3.5
4.1
3.75
4.3

SD
0.96
1.03
1.35
1.07
0.60
1.35
1.07
1.25
0.89

ความหมาย
มีความจาเป็นมาก
มีความจาเป็นมาก
มีความจาเป็นมาก
มีความจาเป็นมาก
มีความจาเป็นมากที่สดุ
มีความจาเป็นมาก
มีความจาเป็นมาก
มีความจาเป็นมาก
มีความจาเป็นมากที่สดุ
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จากตารางที่ 1 พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นต่อการเสริมสร้างในเด็กอายุ 4 – 6 ปี มีค่าเฉลี่ย
2 ระดับคือ มีความจาเป็นมากที่สุดและมีความจาเป็นมาก ดังนี้ 1) ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเป็นมากที่สุดคือ การ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) มีค่าเฉลี่ย 4.5 และการมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) มีค่าเฉลี่ย 4.3
2) ทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นมากคือ การใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) และการริเริ่มลงมือทา (Initiating)
มี ค่ า เฉลี่ ย 4.1 ความจ าเพื่ อ การใช้ ง าน (Working Memory) มี ค่ า เฉลี่ ย 3.9 การยั้ ง คิ ด ไตร่ ต รอง (Inhibitory Control)
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.85 การวางแผน (Planning & Organizing) มี ค่ า เฉลี่ ย 3.75 การยื ด หยุ่ น ความคิ ด (Shifting/Cognitive
Flexibility) และการติดตามประเมินตนเอง (Self – Monitoring) ) มีค่าเฉลี่ย 3.5
2. ข้อกาหนดในการแต่งเนื้อหาของหนังสือกึ่งของเล่นที่มีความเหมาะสมสาหรับการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารมีความเหมาะสมต่อเด็กอายุ 4 - 6 ปี ดังนี้
2.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
2.1.1 ด้านเนื้อหา เนื้อหาของการควบคุมอารมณ์ควรมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ ายมีความลึกซึ้งกินใจและ
เนื้อหาต้องมีความสนุกสนาน นิทานแต่ละเรื่องควรจะแบ่งอารมณ์ออกเป็นเล่มละ 1 อารมณ์ เพื่อจะได้ไม่สร้างความสับสน
ให้กับเด็ก อารมณ์ที่ควรส่งเสริมให้เด็กในวัย 4 – 6 ปี ได้ทาการเรียนรู้คือ อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า อารมณ์กังวล เป็นต้น โดย
อารมณ์ทผี่ ู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ส่งเสริมในเด็กมากที่สุด คือ อารมณ์โกรธ เนื่องด้วยอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ที่สามารถนาพามา
ซึ่งความก้าวร้าวและรุนแรง โดยจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการขว้างปาสิ่งของหรือการทาร้ายผู้อื่น
2.1.2 ด้านตัวละคร ตัวละครควรแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน พฤติกรรมของตัวละครควร
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เช่น ตัวละครด้านดีควรแสดงออกว่าเป็นคนดี โดยไม่มีอะไรแฝงไว้ ตัวละครด้านไม่ดี ควร
แสดงออกว่าร้ายหรือนิสัยไม่ดี ตัวละครควรมีชีวิตชีวา แต่ต้องมีการแสดงออกทางอารมณ์เป็นหลักและแสดงออกทางอารมณ์
อย่างชัดเจน โดยวิธีการใช้ตัวละครสาหรับนิทานเด็กนั้น สัญลักษณ์แทนอารมณ์หรือลักษณะนิสัยต่างๆ มักใช้ตัวละครสัตว์เป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอด เช่น อารมณ์โกรธ แทนด้วยเสือหรือสิงโต อารมณ์กังวล แทนด้วยเต่า เป็นต้น
2.2 การมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence)
2.2.1 ด้านเนื้อหา เนื้อหาของการมุ่งสู่เป้าหมายควรมีเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาและมีแก่นของเรื่องที่
ชัดเจน เรื่องราวง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เนื้อหาสอนให้เด็กทาสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ เช่น การทาการบ้าน ต้องทาอย่างไร
อุปสรรคเป็นอย่างไร ควรแจกแจงให้เห็น เมื่ อถึงเป้าหมายแล้วทาให้มองย้อนไปว่าต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนหว่าจะ
มาถึงจุดหมาย โดยเนื้อของนิทานต้องสนุกสนานและชวนติดตาม
2.2.2 ด้านตัวละคร ตัวละครที่แสดงถึงการมุ่งสู่เป้าหมาย พฤติกรรมของตัวละครควรไม่ซับซ้อน มี
ความชัดเจนในการแสดงออก เช่น ตัวละครที่ต้องมีความพยายาม ควรทาให้ผู้อ่านรู้ว่าตัวละครมีความพยายามมากขนาดไหน
และได้รับผลรับอย่างไรเมื่อทาสิ่งนั้นสาเร็จ ตัวละครที่ใช้แทนตัวเด็กมักจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากขณะที่เด็ก
ฟังนิทานร่างกายของเด็กยังมีขนาดเล็ก เด็กจึงเกิดการเทียบเคียงระหว่างตัวละครกับตนเอง
สรุปและอภิปรายผล
1. ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่นาไปสู่ความสาเร็จ ทักษะสมองที่เป็นรากฐานนาไปสู่การมีพัฒนาการครบรอบ
ด้านของมนุษย์ ซึ่งทักษะสมองนี้เป็นเป็นชุดกระบวนการทางความคิด ทางานภายในสมองส่วนหน้า มีหน้าที่ในการจัดการ
ความรู้สึก การคิดและการกระทา ช่วยให้มนุษย์คิดเป็น ทาให้แต่ละบุคคลมีทักษะพื้นฐาน สามารถนาไปพัฒนาตนได้และ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการทั้ง 9 ทักษะดังนี้ 1) ความจาเพื่อการใช้งาน (Working Memory) 2)
การยั้ งคิ ด ไตร่ ต รอง (Inhibitory Control) 3) การยื ด หยุ่ น ความคิ ด (Shifting หรื อ Cognitive Flexibility) 4) การใส่ ใ จ
จดจ่ อ (Focus หรื อ Attention) 5) การควบคุ ม อารมณ์ (Emotional Control) 6) การติ ด ตามประเมิ น ตนเอง (Self –
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Monitoring) 7) การริเริ่มลงมือทา (Initiating) 8) การวางแผน (Planning & Organizing) 9) การมุ่งสู่เป้ าหมาย (Goal –
Directed Persistence) (สุภาวดี หาญเมธี, 2559) จากผลการวิจัยของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560) พบว่าเด็กไทยที่มีอายุ
ระหว่าง 2 – 6 ปี มีปัญหาด้านทักษะการคิดเชิงบริหารต่ากว่าเกณฑ์ถึง 30% ของเด็กในช่วงอายุเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูล
และปัญหาด้านทักษะการคิดเชิงบริหารไปต่อยอด เพื่อจะหาข้อกาหนดที่เหมาะสมในการแต่งนิทานสาหรับเด็กเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
ทางเลือกเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี จานวน 20 ท่าน ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความจาเป็นมากที่สุดมี 2 ทักษะ
ดังนี้
1.1 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์และเข้าใจ
อารมณ์ของตนเองได้ ส่งผลให้สามารถปรับสภาพอารมณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงควบคุมการแสดงออกทั้งทาง
อารมณ์และพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลของการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง จะส่งผลให้เป็นคนโกรธง่าย ฉุนเฉียวง่าย
หงุดหงิดบ่อยครั้ง ระเบิดอารมณ์ได้ง่าย ทาเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ รวมทั้งอาจจะทาให้กลายเป็นคนขี้กังวล อารมณ์
แปรปรวนและมีอาการซึมเศร้าได้ง่ายกว่าปกติ
1.2 การมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal - Directed Persistence) เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เด็กเกิดความพยายาม
แน่วแน่ มุ่งมั่นทาในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้จนถึงที่สุด เมื่อมีความตั้งใจแล้วลงมือทาสิ่งใดก็ตาม เด็กจะมีความสามารถในการ
อดทนพยายาม ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคในรูปแบบใด ก็พร้อมที่จะแก้ไขและฝ่าฟัน จนกระทั่งประสบความสาเร็จ หากไม่มีความ
อดทนและพยายามทาสิ่งใดให้บรรลุตามเป้าหมาย จะส่งผลให้เด็กเป็นคนโลเล ไม่แน่วแน่ตั้งใจ ไม่เกิดความพยายาม คิดทาสิ่ง
ใดก็จะไม่สาเร็จ
2. นิทานสาหรับเด็กถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนการอ่านพร้อมการเรียนรู้ โดยที่มีเนื้อหาลักษณะของประโยคจะ
เป็นเพียงประโยคสั้นๆ และมีภาพประกอบ ส่งผลให้เด็กได้รับความสนุกสานเพลิดเพลิน โดยนิทานสาหรับเด็กในรูปแบบนิยาย
นิทาน วรรณคดีประเภทต่างๆ จะสามารถช่วยปลูกฝังให้เด็กเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผล โดยความรู้ที่ได้
จากการอ่านนั้นไม่ได้นามาซึ่งความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว นิทานสามารถช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณนิสัย
ที่ดี (เบญจมาส แสงใยมณี , 2549) โดยนิทานสาหรับเด็กจะต้องมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับเด็กในแต่ช่วงอายุ จึงจะเป็น
นิทานที่สามารถส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ สร้างจินตนาการ และการปลูกฝังนิสัยด้านต่างๆ จากการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านวรรณกรรมเด็กและสาขาใกล้เคียง โดยมีประสบการณ์การทางานเป็นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 3 ท่าน
ใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ (Interview) โดยมีรายละเอียดของข้อกาหนดในการแต่งนิทานดังตอไปนี้
2.1 เนื้อหาของนิทานสาหรับเด็กโดยมีแก่นของเรื่องเป็นแกนหลักที่จะใช้เชื่อมโยงไปยังทุกๆ จุดของเนื้อหาใน
นิทานเรื่องนั้น โดยมีการวางแก่นเรื่องไว้เพื่อให้เรื่องราวที่เขียนขึ้นไม่มีการหักเหไปในทิศทางอื่นจนสร้างความซับซ้อนและ
ทาให้เด็กเข้าใจถึงเนื้อหาในเรื่องได้ยาก โดยเนื้อหาของเรื่องนั้นจะต้องมีความชัดเจน มีความกระชับไม่ยาวแต่ก็ไม่สั้นมาก
เกินไป เด็กสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย การดาเนินเรื่องและการจบเรื่องเป็นจุดสาคัญที่จะสอดแทรกคาสอนต่างๆ ให้กับเด็ก
เพื่อให้เด็กที่ได้อ่านรู้สึกสนุกสนานกับการอ่านและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยสอดคล้องกับงานเขียนของ ปรีดา ปัญญาจันทร์
และชีวัน วิสาสะ (2548) พบว่าการกาหนดจุดประสงค์ของเรื่องไว้อย่างชัดเจนก่อนการเริ่มลงมือแต่งนิทาน จะส่งเสริมให้
นิทานเรื่องนั้นๆ มีจุดเด่นและจะสามารถสร้างจุดจดจาที่ดีให้กับเด็ก โดยเนื้อหาของนิทานมุ่งไปที่จุดประสังค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งนิทาน
1 เล่มควรทาให้มีการเล่าเรื่องเพียงแค่ 1 เรื่องราวเท่านั้น เพื่อที่จะสร้างความชัดเจน ไม่ทาให้เด็กเกิดความสับสนในการเรียบ
เรียงเรื่องราวที่ได้อ่านและอาจทาให้เด็กหมดความสนใจไปได้
2.2. ภาษาและสานวนที่ใช้ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นคาคล้องจองหรือคาซ้า ภาษาไม่ควรต้องนาคามา
แปลซ้าอีกครั้ง โดยถ้าใช้ภาษาในชีวิตประจาวันของเด็ก จะสามารถสร้างความสนใจให้เด็กมากยิ่งขึ้นควรหลีกเลี่ยงคาศัพท์ที่
เข้าใจยาก เนื้อเรื่องที่ใช้เป็นประโยคสั้นๆ กะทัดรัด มีความชัดเจนไม่ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิม ปภา ร่วมสุข
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(2558) ที่ได้ศึกษาการสร้างสื่อนิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านความมีน้าใจ พบว่าภาษาในนิทานสาหรับเด็กปฐมวัย
ควรใช้ภาษาง่ายๆ และควรเลือกใช้คาศัพท์ซ้าๆ หรืออักษรซ้าๆ จะทาให้เด็ก คุ้นชินจนจาได้ ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสมกับวัย ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก
2.3 ตัวละคร การกาหนดตัวละครจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเขียนเนื้อเรื่อง โดยสิ่ งแรกผู้เขียนต้องกาหนด
บุคลิก นิสัย ของตัวละครแต่ละตัว ตัวละครของหนังสือสาหรับเด็กนั้นมักจะเป็นสัตว์และมนุษย์ ตัวละครสัตว์จะเป็นตัวละครที่
เด็กสนใจมากเป็นพิเศษ โดยถ้าตัวละครที่ถูกนาเสนอมีความแตกต่างกันทางอารมณ์ในแบบคู่ตรงข้าม เรื่องราวที่นาเสนอผ่าน
ตัวละครจะมีความเด่นชัดขึ้น ถ้าตัวละครเป็นมนุษย์ต้องมีอายุไล่เลี่ยกับเด็ก ถ้าหากในเนื้อเรื่องมีตัวละครผู้ใหญ่เด็กจะไม่ชอบ
มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ แนวบุตร (2557) ซึ่งได้ศึกษาเนื้อเรื่องของนิทานที่มีความสอดคล้องกับความ
สนใจของเด็ก เด็กอายุ 4 - 6 ปีดังนี้ เด็กชอบฟังนิทานเกี่ยวกั บสัตว์วิเศษ สัตว์พูดได้ การนาเนื้อเรื่องที่เหมาะสมกั บ วั ย
เร้าความสนใจของเด็ก ใช้ภาษาง่ายๆ มีบทสนทนาของตัวละครที่อาจให้เด็กสมมติเป็นตัวแทนได้ ทาให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ได้มาซึ่งข้อกาหนดในการแต่งเนื้อหานิทานสาหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร
เรื่องการควบคุมอารมณ์และการมุ่งสู่เป้าหมาย โดยข้อกาหนดเหล่านี้สามารถนาไปต่อยอดได้ในรูปแบบของสื่อการสอนสาหรับ
เด็ก เช่น บอร์ดเกม แอนิเมชัน เป็นต้น
2. ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความจาเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างในเด็กยุคปัจจุบัน โดยวิธีการ
ที่จะเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กนั้นควรที่จะให้เด็กได้ลงมือทาสิ่งนั้นๆ ด้วยตัวเองจนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิด เชิงบริหารจึงเป็นส่วนสาคัญในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยให้ก้าวหน้า
ต่อไป
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การศึกษาและการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
A STUDY AND ANALYSIS OF GUIDELINES FOR PROMOTING HISTORICAL EMPATHY OF PRESERVICE TEACHERS IN SOCIAL STUDIES
ศุภณัฐ พานา1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นการวิจัยเชิง สารวจ มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์ การ
ดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ซึ่งได้แก่ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และแบบสังเกตพฤติกรรมนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่กาลัง
เรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และระยะการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นิสิตหลักสูตรสังคม
ศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตทั้งสิ้นจานวน 120 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นิสิตที่ยังไม่ได้เรียนวิชาวิธีการและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ จานวน 60 คน และกลุ่มที่ 2 นิสิตที่เรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว จานวน 60 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ของคะแนนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 1 การเปิดรับมุมมองที่
แตกต่าง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตในระดับ 5-6 คะแนน ซึ่งทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับเดียวกัน องค์ประกอบที่ 2 การศึกษาบริบททาง
ประวัติศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่างระดับกัน ในข้อที่ 5 คือ กลุ่มที่ 1 ระดับ 6 คะแนน กลุ่มที่ 2 ระดับ 5 คะแนน และมี
ระดับเดียวกันในข้อที่ 6 คือ 5 คะแนน ทั้งสองกลุ่ม และในองค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตในระดับ 5-6 คะแนน ซึ่งทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับเดียวกัน แนวทางในการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ คื อ (1) ด้ า นหลั ก สู ต ร ตรวจสอบภู มิ ห ลั ง ของนิ สิ ต เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการตี ค วามหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ฝึกฝนการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดลาดับให้รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น
วิชาที่ได้เรียนในช่วงชั้นปีแรกๆ ระบุเกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มี
คอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร (2) ด้านการเรียนการสอน มีเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา กระตุ้นให้มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง มีกระบวนการใน
การส่งเสริมความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และมีการตั้งคาถามเพื่อช่วยเหลือให้นิสิตได้ฝึกคิดและเข้า
ร่วมกิจกรรม
คำสำคัญ: การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นิสติ ครูสังคมศึกษา
Abstract
This research study aimed to studied and analyzed the historical empathy of pre-service teachers
in Social studies. This is a survey research that the duration of the data collection was 4 weeks. The research
1 อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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procedure was divided into 2 phrases, phrase one was to develop tools used to collect historical empathy:
a self-assessment test about perception of historical empathy and observation form, and phrase 2 was to
collect data about perception of historical empathy of pre-service teachers. The target group composed of
120 pre-service teachers who divided into 2 groups: group one pre-service teachers who have not studied
the historical methodology and evidence totaling 60 pre-service teacher and group two pre-service teachers
who studied the historical methodology and evidence totaling 60 pre-service teachers. The result of the
research could be summarized as follows; arithmetic mean ( X̅) of self-assessment scores on perception of
historical empathy of pre-service teachers in social studies Each element found Element 1, exposure to
different perspectives, arithmetic mean was 5-6 points at the same level in all questions. Element 2:
Historical context study had different levels of arithmetic in verse in question 5, group 1 was 6 points and
group 2 was 5 points, and in the same level in question 6 that 5 points. Element 3, the link between the
past and the present with the understanding arithmetic mean was 5-6 points at the same level in all
questions. The guidelines for promoting historical empathy was (1) the preparation of the curriculum was
the background of the pre-service teacher should be checked regarding the ability to interpret historical
evidence, practical interpretation of historical evidence, classification of courses, the historical methodology
and evidence were subjects learned during the early years, criteria for selecting content and historical
evidence and organized activities in classrooms with computers or allow students to use communication
equipment. (2) The preparation of the instruction had criteria for the selection of historical evidence used
in the study and encouraged self-study other historical evidence, had a process of enhancing the ability to
interpret historical evidence and questioning to help pre-service teacher to think and participate in activities.
Keywords: HISTORICAL EMPATHY, CURRICULUM&INSTRUCTION, PRE-SERVICE TEACHERS IN SOCIAL STUDIES
บทนา
ประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ในการทาความเข้าใจที่มาของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล เพราะในด้าน
เนื้อหา การเรียนการสอนประวัติศาสตร์เป็นการวางรากฐานให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของอดีต
ที่มีต่อปัจจุบันทั้งในระดับชุมชน ประเทศและโลก ด้านเสริมสร้างทักษะกระบวนการ การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร์คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การจัดระบบความคิด การใช้ภาษา การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างมิติเวลา สถานที่ และบุคคลสาคัญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้านจริยธรรม ประวัติศาสตร์เป็นการนาเหตุการณ์มาใช้ในการ
ฝึกพิจารณา วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงจริยธรรม (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2558) ซึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิง
จริยธรรมนั้น ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสภาพการณ์และบริบททางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความคิด ความเชื่อของผู้คนแต่ละยุคสมัยนั้นแตกต่างกัน ในการ
วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ผู้ที่ศึกษาจึงไม่ควรนาความรู้ ความคิด หรือความรู้สึกในปัจจุบันไปตัดสินเหตุการณ์
ในอดีต แต่ควรพิจารณาอดีตอย่างที่อดีตเป็นบนฐานของการวิเคราะห์วิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (Lemon, M. C.
2003; Centre for the Study of Historical Consciousness. 2014)
การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (historical empathy) หรืออาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า ความรู้สึกร่วมยุคร่วม
สมัย คือ การทาความเข้าใจความคิด ความเชื่อ และความรู้สึกต่างๆ ของบุคคลในเหตุการณ์โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
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มาสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นและ/หรือความรู้สึกของตนโดยหลี กเลี่ยงปัจจุบันนิยม (ศุภณัฐ พานา, 2560) โดยการรับรู้
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์มีองค์ประกอบดั งนี้ (Barton and Levstik, 2004; Davison, 2012; Endacott and Brooks,
2013; ศุภณัฐ พานา, 2560) (1) การเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1.1) การระบุความแตกต่างของ
ความคิด ความเชื่อ หรือความรู้สึกของผู้คนในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับปัจจุบัน และ (1.2) การนาความคิด ความเชื่อ
หรือความรู้สึกของผู้คนในเหตุการณ์มาคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น (2) การศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบย่อย
คือ การอธิบายสภาพแวดล้อม ความคิด ความรู้ ความเชื่อหรือความรู้สึกที่มีผลต่อการกระทาของผู้คนในเหตุการณ์ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ (3) การเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ มีองค์ประกอบย่อย คือ การแสดงความ
คิดเห็นหรือความรู้สึกของตนที่มีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บนฐานของหลักฐานและบริบททางประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไม่ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้
เนื่องจากเวลาเรียนที่กาหนดในหลักสูตรมีน้ อยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการที่จาเป็นต้อง
ฝึกฝน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558) จึงเป็นเหตุให้ครูใช้วิธีสอนแบบบรรยายโดยอาจมีการใช้สื่อประกอบ
การมอบหมายให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาค้น คว้ า ด้ ว ยตนเองหรือ ศึ ก ษาโดยใช้ แ หล่ งเรีย นรู้ชุม ชน แต่ ยั ง คงเน้ น การท่ อ งจ าข้ อมูล
(พรกมล จันทรีย์, 2544) นักเรียนจึงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสืบค้นความรู้ การตั้งคาถาม ซึ่งเป็นผล
ให้นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(2558) ยังระบุว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ยังก่อให้เกิดความไม่สนใจหรือความไม่เข้าใจความเป็นชาติไทยและไม่รู้สึกซาบซึ้งและ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งถ้าหากครูสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ได้จะส่งผล
ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติ อีกทั้งความรู้สึกดังกล่าวยังไม่สัมพันธ์กับความรู้สึกโกรธแค้นประเทศที่เป็นศัตรู และ
สามารถนาเหตุการณ์ในอดีตมาปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน (ศุภณัฐ พานา, 2560) ดังนั้นหากนิสิตครูสังคมศึกษาได้รับ
การฝึกฝนให้มีการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์นิสิตครูสังคมศึกษาก็จะเป็นต้นแบบและกาลังสาคัญในการพัฒนานักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ด้ ว ยเหตุนี้ ผู้ วิ จั ย จึงสนใจที่ จะสารวจการรับรู้ค วามรู้สึก ทางประวั ติศาสตร์ข องนิสิตหลัก สูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา โดยแบ่ ง เป็ น สองกลุ่ ม คื อ นิ สิ ต ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ รี ย นรายวิ ช า วิ ธี ก ารและหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์
ประกอบด้วย นิสิตครูสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 และนิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวแล้วประกอบด้วย นิสิตครูสังคม
ศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ซึ่งเหตุผลในการแบ่งกลุ่มนิสิตดังกล่าวเนื่องจากรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตรที่ศึกษาความหมายและความสาคัญของประวัติศาสตร์ ลักษณะและวิธีการทางประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์และตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนฝึกปฏิบัติวิธีการทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตครูเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบ และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครู
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และนิสิตที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจเพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 120 คน แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 นิสิตที่ยังไม่ได้เรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย นิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 จานวน 30 คน และชั้นปีที่ 2 จานวน 30 คน รวมเป็น 60 คน
กลุ่มที่ 2 นิสิตที่เรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ประกอบด้วย นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 จานวน 30 คน และชั้นปีที่ 4 จานวน 30 คน รวมเป็น 60 คน
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยสามารถสรุป
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบความคิดที่ใช้วิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ในการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สกึ ทางประวัติศาสตร์ ของนิสติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับชันปี
้ ที่ 1 ถึงชันปี
้ ที่ 4 และการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริ มการ
รับรู้ความรู้สกึ ทางประวัตศิ าสตร์ ของนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สกึ ทางประวัติศาสตร์
3. ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ให้มี
ความชัดเจน รัดกุม และครอบคลุมงานวิจัย
3.2 กาหนดองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อยของการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
และข้อคาถาม มาตรวัดของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยนาสาระสาคัญของการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ มาพัฒนาเป็นข้อ
คาถาม จากนั้นกาหนดแนวทางการในการวัดและประเมินเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

157

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

3.3 สร้างแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรูค้ วามรูส้ ึกทางประวัติศาสตร์ตามองค์ประกอบของ
การรับรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเองมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 1 ฉบับ
มีมาตรวัด 7 ระดับ และมีข้อคาถาม 8 ข้อ
3.4 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมนิสติ ชั้นปีที่ 3 ที่กาลังเรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือและการแก้ไขปรับปรุง
4.1 ผู้ วิ จั ย ตรวจคุ ณภาพเครื่อ งมื อ ด้า นความตรง โดยน าแบบประเมิ น ตนเองและแบบสั งเกต
พฤติ ก รรมที่ พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ งประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบใหญ่ องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการรับ รู้ ค วามรู้สึ ก ทางประวั ติศาสตร์
ข้อคาถาม และมาตรวัดที่พัฒนาขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ 3 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 2 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพในด้านแนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแบบประเมิน
ตนเองและคานวณค่า IOC เป็นรายข้อพบว่า ข้อคาถามของแบบประเมินตนเองมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8 -1 ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อ
คาถามไว้ทั้งหมด และตรวจสอบคุณภาพข้อสังเกตในแบบสังเกตพฤติกรรมและคานวณค่า IOC เป็นรายข้อพบว่า ข้อสังเกต
ของแบบสังเกตมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8 -1 ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อคาถามไว้ทั้งหมด
4.2 ผู้วิจัยนาแบบประเมินตนเองและแบบสังเกตพฤติกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละน าไปทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย โดยหลังจากทดลองเก็บข้อมูลผู้วิจัยนาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามและมาตรวัดที่พัฒนาขึ้น
ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูล
1. กาหนดแบบแผนการวิจัย: ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสารวจ
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน: ผู้วิจัยเลือกนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายคือ เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นิสิตครูทั้ง 4 ชั้นปี ทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้
ความรูส้ ึกทางประวัติศาสตร์ และเข้าสังเกตพฤติกรรมนิสิตครูชั้นที่ 3 ที่กาลังเรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล:
4.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณดาเนินการวิเคราะห์คะแนนจากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้
ความรูส้ ึกทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
4.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
4.3 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการ
รับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทัศนคติของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาวิธีการและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กับนิสิตที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยใช้แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ใน
รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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1.1 ผลการศึกษาทัศนคติของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชา
วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กับนิสิตที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยใช้แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
̅) ของคะแนนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ
ตารางที่ 2 : แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต (X
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (จานวน 120 คน)
̅)
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝐗

องค์ประกอบของ
การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ข้อคาถาม
องค์ประกอบ
ใหญ่

การเปิดรับ
มุมมอง
ที่แตกต่าง

การศึกษาบริบท
ทาง
ประวัติศาสตร์

องค์ประกอบย่อย

นิสิตทีย่ ังไม่ได้เรียน
รายวิชาวิธีการและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
(60 คน)

นิสิตที่เรียนรายวิชา
วิธีการและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
(60 คน)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
นิสิตทีย่ ังไม่ได้
เรียนรายวิชา
วิธีการและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
(60 คน)
0.89

นิสิตที่เรียน
รายวิชาวิธีการ
และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
(60 คน)

(1) การระบุ ค วาม
แตกต่างของความคิด
ค ว า ม เ ชื่ อ ห รื อ
ความรู้สึกของผู้คนใน
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ กั บ
ปัจจุบัน

1. ฉันแยกแยะความคิดของคนแต่
ละคนได้ ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่างไร

5.50
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

5.67
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

2. ฉันเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอดีต ล้วนมีลักษณะเฉพาะของ
แต่ละยุคแต่ละสมัย

6.16
(เห็นด้วย)

6.15
(เห็นด้วย)

0.78

0.88

(2) การน าความคิ ด
ค ว า ม เ ชื่ อ ห รื อ
ความรู้สึกของผู้คนใน
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ม า
คาดการณ์ สิ่ ง ที่ อ าจ
เกิดขึ้น

3 . ฉั น มั ก จ ะ ห า ค า อ ธิ บ า ย
เหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ใ น
แง่ มุ ม ต่ า งๆ เพื่ อ ท าความเข้ า ใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

5.33
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

5.25
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

0.98

0.89

4.หากฉันค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับ
ความคิด ความเชื่อ หรือความรู้สึก
ข อ ง ผู้ ค น ใ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ฉั น สามารถที่ จ ะ
อธิบายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอดีตได้

5.11
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

5.21
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

1.10

1.18

ก า ร อ ธิ บ า ย
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ค วา มคิ ด ค วา ม รู้
ค ว า ม เ ชื่ อ ห รื อ
ความรู้ สึ ก ที่ มี ผ ลต่ อ
การกระทาของผู้คน
ใน เ ห ตุ ก า รณ์ ตา ม
ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์

5. ฉั น คิ ด ว่ า ก า ร ศึ ก ษ า
สภาพแวดล้อมในเหตุการณ์จะทา
ให้ ฉั น เข้ า ใจลั ก ษณะเฉพาะของ
เหตุการณ์ได้ดีขึ้น

6.11
(เห็นด้วย)

5.82
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

0.89

0.95

6. ฉันคิดว่าการกระทาของผู้คนใน
เหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์
เกิ ด ขึ้ น จากความเชื่ อ หรื อ ความ
ความคิดของแต่ละคน

5.77
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

5.78
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

0.99

1.09

การแสดงความ
คิดเห็นหรือความรูส้ กึ
ข อ ง ต น ที่ มี ต่ อ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ บ น

7. ฉั น คิ ด ว่ า การแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ห รื อ ค ว า ม รู้ สึ ก ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ที่
เหมาะสม ควรมี ห ลั ก ฐานและ
บริบททางประวัติศาสตร์ประกอบ

6.41
(เห็นด้วย)

6.32
(เห็นด้วย)

0.77

0.75

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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̅)
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝐗

องค์ประกอบของ
การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ข้อคาถาม
องค์ประกอบ
ใหญ่

องค์ประกอบย่อย

การเชื่อมโยง
อดีตกับปัจจุบนั
ด้วยความเข้าใจ

ฐา น ขอ ง หลั ก ฐาน
แ ล ะ บ ริ บ ท ท า ง
ประวัติศาสตร์

หมายเหตุ: ระดับคะแนน
7.00 คะแนน
5.00 - 5.99 คะแนน
3.00 - 3.99 คะแนน
0.00 - 1.99 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

8. ฉั น เชื่ อ ว่ า การเปรี ย บเที ย บ
แหล่ ง ข้ อ มู ล และการพิ จ ารณา
ค ว า ม ใ น ใ จ ข อ ง ผู้ เ ขี ย น เ ป็ น
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ใ น
กระบวนการสืบค้นประวัติศาสตร์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ค่อน ข้างเห็นด้วย
ค่อน ข้างไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

นิสิตทีย่ ังไม่ได้เรียน
รายวิชาวิธีการและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
(60 คน)

นิสิตที่เรียนรายวิชา
วิธีการและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
(60 คน)

5.94
(ค่อนข้างเห็นด้วย)

5.90
(เห็นด้วย)

6.00 - 6.99 คะแนน
4.00 - 4.99 คะแนน
2.00 - 2.99 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

นิสิตทีย่ ังไม่ได้
เรียนรายวิชา
วิธีการและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
(60 คน)
0.85

นิสิตที่เรียน
รายวิชาวิธีการ
และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
(60 คน)
1.13

เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย

ผลการศึกษา ตารางที่ 1 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X̅) ของคะแนนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง
นิสิตที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 5.50 คะแนน 6.16 คะแนน 5.33
คะแนน และ 5.11 คะแนน และนิสิตที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 5.67 คะแนน
6.15 คะแนน 5.25 คะแนน และ 5.21 คะแนน แสดงว่า ในองค์ประกอบนี้ทั้งนิสิตทั้งสองกลุ่มมีค่ามัชฌิมเลขคณิตในระดับ
เดียวกันทุกข้อคาถาม องค์ประกอบที่ 2 การศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ นิสิตที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 6.11 คะแนน และ 5.77 คะแนน และนิสิตที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 5.82 คะแนน และ 5.78 คะแนน แสดงว่า นิสิตทั้งสองกลุ่มมีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่างระดับ
กันในข้อที่ 5 และระดับเดียวกันในข้อที่ 6 และในองค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันด้วยความเข้าใจ นิสิตที่ยัง
ไม่ได้เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 6.41 คะแนน และ 5.94 คะแนน และนิสิตที่
เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 6.32 คะแนน และ 5.90 คะแนน แสดงว่านิสิตทั้งสอง
กลุ่มมีค่ามัชฌิมเลขคณิตในระดับเดียวกันทุกข้อคาถาม
1.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ในรายวิชาวิธีการ
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีข้อค้นพบดังนี้
1.2.1 นิสิตร้อยละ 90 ใช้ความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันไปตัดสินหรือตีความความคิดและความ
เชื่อของผู้คนในอดีตโดยไม่ได้ทาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ ดังที่นิสิตได้กล่าวว่า
“ความเชื่อเรื่องผู้มีบุญ สะท้อนถึงความงมงายและการขาดวิจารณญาณ
ของผู้คนในอดีต”
“ความเชื่อเรื่องผู้มีบุญในอดีต แสดงว่าคนสมัยนั้นไม่มีการศึกษา”

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -
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1.2.2 นิสิตร้อยละ 90 ตัดสินตีความผู้คนในอดีตบนฐานของความเข้าใจของตนเองไม่ได้ใ ช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ มาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด ความเชื่อ ความรู้ ของผู้คนในอดีต ดังที่นิสิตได้ระบุว่า การ
เกิดกบฏผู้มีบุญในสมัยรัชกาลที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการด้อยการศึกษา การเชื่อข่าวลือโดยขาดวิจารณญาณ เป็นต้น
1.2.3 นิสิตร้อยละ 10 กระตุ้นนิสิตคนอื่นๆ ให้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บนฐานของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์มากกว่าการตีความตามความเข้าใจของตนเอง ดังที่นิสิตได้กล่าวว่า
“พวกเราไม่ได้อภิปรายความน่าเชื่อถือของหลักฐานชิ้นนี้เลย”
“ข้อความที่เราได้อ่านอาจจะมีความคาดเคลื่อนก็ได้ เราควรตรวจสอบจาก
ตัวเขียนในหลักฐานชั้นต้นที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติด้วย”
1.2.4 นิสิตทุกคนไม่ได้ค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กาหนดให้ก่อนมาอภิ ปรายในชั้นเรียน นิสิตศึกษาเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กาหนดให้
เท่านั้น
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนิสิ ตครูสังคมศึกษา
จากการศึกษาทัศนคติของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ได้ดังภาพที่ 2 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนิสติ ครูสังคมศึกษา
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2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ คือ
ตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเกี่ยวกับความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2.1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กาหนดให้มีการฝึกฝนการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2.1.3 เนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตร จัดลาดับให้รายวิชาวิธีการและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ได้เรียนในช่วงชั้นปีแรกๆ ก่อนที่จะเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์อื่นๆ
2.1.4 การนาหลักสูตรไปใช้ในการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (1) มีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกเนื้อหาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เนื้อหามีหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองอย่างเพียงพอ มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์และมีทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง ตลอดจนเป็นหลักฐานที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักฐานได้ง่าย และ (2)
จัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร
2.2. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครู
สังคมศึกษา จากการศึกษาทัศนคติของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
รับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ได้ดังภาพที่ 3 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรับรูค้ วามรูส้ ึกทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครูสังคมศึกษา
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2.2.1 การเตรียมการสอน มีเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา
และกระตุ้นให้มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.2.2 การสอน มี ก ระบวนการในการส่ ง เสริ ม ความสามารถในการตี ค วามหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และมีการตั้งคาถามเพื่อช่วยเหลือให้นิสิตได้ฝึกคิดและเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเมื่อนิสิตเผชิญกับปัญหาหรือข้อ
สงสัยผู้สอนจะต้องสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้จัดการกับปัญหาหรือข้อสงสัยนั้นๆ ได้
อภิปรายผลการวิจัย
1. ทัศนคติของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ที่
ยังไม่ได้เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และนิสิตที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาตร์พบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิตเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1
การเปิ ดรับ มุมมองที่แ ตกต่าง และองค์ป ระกอบที่ 3 การเชื่ อ มโยงอดีตกั บปั จจุ บัน ด้วยความเข้ า ใจของนิสิต ทั้งสองกลุ่ม
สอดคล้องกันสะท้อนให้เห็นว่า นิสิตทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มที่จะศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากมุมมองที่หลากหลาย
ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับ
Foster (2001) ที่ระบุว่า การส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์นัก เรียนควรเข้าใจว่า ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
อาจได้รับการยอมรับในเวลาหนึ่งแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิตเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 2 การศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ ในข้อ
คาถามที่ 5 ของนิสิตที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์สูงกว่านิสิตที่เรียนรายวิชาวิธีการและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาจเป็นเพราะนิสิตกลุ่มแรกยังไม่เคยได้ลองศึกษาหลักฐานชั้นต้นโดยตรง เพราะนิสิตกลุ่มที่ได้
เรียนรายวิชาดังกล่าวระบุว่า หลักฐานบางชิ้นเข้าถึงได้ยากและใช้ภาษาโบราณยากแก่การทาความเข้าใ จต้องอาศัยบริบท
แวดล้อมที่ปรากฎหลักฐานในการตีความ และข้อความที่อ่านอาจมีความคาดเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสังเกต
ชั้นเรียนว่า นิสิตร้อยละ 90 ใช้ความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันไปตัดสินหรือตีความความคิดและความเชื่อของผู้คนในอดีตโดย
ไม่ได้ทาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ นิสิตร้อยละ 90 ตัดสินตีความผู้คนในอดีตบนฐานของความเข้าใจของตนเองไม่ได้
ใช้ ห ลั ก ฐานอื่ น ๆ มาสนั บ สนุ น ความเข้ า ใจแนวคิ ด ความเชื่ อ ความรู้ ของผู้ ค นในอดี ต และนิ สิ ต ร้ อ ยละ 10 กระตุ้ น
นิสิตคนอื่น ๆ ให้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บนฐานของหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากกว่าการตีความตามความเข้าใจ
ของตนเองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์
เป็นสิ่งสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาหลักฐานชั้นต้น เนื่องจากตามหลักฐานชั้นต้นจะทาให้ข้อสรุปมี
ความน่าเชื่อถือเพราะเป็นสิ่งที่ระบุสภาพแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์ และเป็นสิ่งเดียวที่อดีตทิ้งเอาไว้ให้คนใน
ปัจจุบันได้ศึกษา (Sexias and Morton, 2013)
2. แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของนิสิตหลักสูต ร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.1 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลการศึกษาทัศนคติและการสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า ควรมีการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิหลังของ
นิสิตเกี่ยวกับความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์และในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรกาหนดให้ในแต่ละ
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รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ควรมีกิจกรรมในการฝึกฝนการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพราะความสามารถ
ดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญในการวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมทั้งการสรุปเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกับความจริงในอดีตมากที่สุดโดยมีหลักฐานมาสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ (Sexias and Morton, 2013; ศุภณัฐ, 2560) ในด้านเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้
ในหลักสูตร ควรจัดลาดับให้รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ได้เรียนในช่วงชั้น ปีแรก ๆ ก่อนที่จะเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์อื่น ๆ เนื่องจาก Foster (2001) ระบุว่า การยึดมั่นผูกพันให้นิสิตได้สืบค้นจนนามาสู่การรับรู้ความรู้สึก
ทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ทรัพยากรและความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก อีกทั้งในการสังเกตชั้นเรียนยังพบว่า
นิสิตทุกคนไม่ได้ค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องก่อนมาอภิปรายในชั้นเรียน ดังนั้นในการ
นาหลักสูตรไปใช้ครู ควรคัดเลือกเนื้อหาที่มีหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองอย่างเพียงพอ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีทั้งหลักฐาน
ชั้นต้นและหลักฐานชั้ นรอง ตลอดจนเป็นหลักฐานที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักฐานได้ง่าย (Endacott and Brooks, 2013)
และในการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ควรจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์การสื่อสาร
เพื่อให้นิสิตสืบค้นได้ง่ายขึ้นและสนับสนุนให้นิสิตสืบค้นข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลด้วยตนเอง
2.2. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สกึ ทางประวัติศาสตร์ของนิสติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในด้านการเตรียมการสอน ครูควรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ใน
การศึกษาและกระตุ้นให้มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่ นๆ ด้วยตนเอง โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ครูควรพิจารณาคือ (1) เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สอนและนิสิตสามารถสืบค้นและนามาศึกษาได้ (2)
หลักฐานนั้นควรมีการตีความหรือนาเสนอแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาที่แตกต่างกัน และ (3) ควรมีทั้งหลักฐานชั้นต้นและ
ชั้นรอง สอดคล้องกับ Foster (2001) และ Endacott and Brooks (2013) ที่ระบุว่า ครูควรมีการเลือกเนื้อหาที่เป็นเหตุการณ์
ที่มีหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองอย่างเพียงพอ และนิสิตสามารถเข้าถึงหลักฐานเหล่านั้นได้ง่าย เพื่อนามาใช้อ้างอิงให้
ข้อสรุปมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากในการสังเกตชั้นเรียนยังพบว่า นิสิตส่วนใหญ่ไม่ได้ค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ
หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กาหนดให้ก่อนมาอภิปรายในชั้นเรียน นอกจากนี้ในการสอน ครู
ควรมีกระบวนการส่งเสริมความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการตั้งคาถามเพื่อช่วยเหลือให้นิสิตได้ฝึก
คิดและเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเมื่อนิสิตเผชิญกับปัญหาหรือข้อสงสัย ครูต้องสามารถช่วยเหลือนิสิตให้จัดการกับปัญหาหรือข้อ
สงสัยนั้น ๆ ได้ เพื่อกระตุ้นให้นิสิตหาคาตอบด้วยตนเองโดยมีหลักฐานมาสนับสนุน สอดคล้องกับที่ Foster (2001) กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมหรือการตั้งคาถามของผู้สอนเพื่อกระตุ้นการคิด การตรวจสอบคาอธิบายเหตุการณ์และการอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับนิสิตเป็นการช่วยเหลือ (scaffold) และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นิสิตได้พัฒนาการตั้งคาถามที่ซับซ้อนและ
กระตุ้นความคิ ดมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การฝึกฝนการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนประสบ
ความสาเร็จ
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ ในแต่ละองค์ประกอบด้วยแบบประเมินตนเองและการสังเกตชั้นเรียน พบว่า นิสิตยังมีการใช้ความคิดในปัจจุบนั
มาทาความเข้าใจหรือตัดสินเหตุการณ์ในอดีต มีการตัดสินตีความผู้คนในอดีตบนฐานของความเข้าใจของตนเองซึ่งอุปสรรค
สาคัญที่มีผลต่อการศึกษาคือ ความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังพบว่า มีนิสิตจานวนน้อยที่
มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นในการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
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ด้านการจัดหลักสูตร ควรมีการตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเกี่ยวกับความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มี
การกาหนดให้มีการฝึกฝนการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดลาดับให้รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เป็นวิชาที่ได้เรียนในช่วงชั้น ปีแรก ๆ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร ในด้านการจัดการเรียนการสอนควรมีกระบวนการใน
การส่งเสริมความสามารถในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีการตั้งคาถามเพื่อช่วยเหลือให้นิสิตได้ฝึกคิดและเข้าร่วม
กิจกรรม ช่วยเหลือนิสิตเมื่อนิสิตเผชิญกับปัญหาหรือข้อสงสัย และมีเกณฑ์ในการคัดเลือ กหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ใน
การศึกษา ตลอดจนกระตุ้นให้มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครู
2. ควรนาข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอนไปพัฒนาเป็นงานวิจัยทางด้านหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต เช่น หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน และเทคนิคการสอน เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Music and Singing in the Royal Khon Performance, the Battle of Maiyarap, under
the Royal Patronage of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother.
ลัดดาวัลย์ โพธิวงษ์ 1
นพคุณ สุดประเสริฐ 2
สาริศา ประทีปช่วง3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทานชุดศึกมัยราพณ์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้วิธีการวิจัยตามกระบวนการวิจัย
เชิง
คุณภาพ โดยศึกษาจากหนังสือ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์โดยสังเกตแบบมีความร่วม นาข้อมูลทั้งหมด
มาวิเ คราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาพร้อมกับสรุปผล ผลการวิจัยพบว่า ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดง โขน
พระราชทานตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ ยนแปลงและมีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่อ งของวงดนตรีแ ละนัก ร้องโดยแบ่งเป็น 2 ฝั่งและการขับร้อ งจัดให้นักร้อ งชายมีลูก คู่ เช่น เดีย วกับนักร้อ งหญิง ซึ่ง
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยสรุปการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ (1) ประวัติความเป็นมาของโขนพระราชทานในสมเด็จ
พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพัน ปีห ลวง (2) วิวัฒ นาการของวงดนตรีที่ใ ช้ใ นการบรรเลง
ประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ในสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง (3)
หลักการแบ่งเพลงให้แก่วงดนตรีทั้ง 2 วง (4) หลักการสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ฟัง
คำสำคัญ ดนตรี การขับร้อง โขน
Abstract
The objective of the study was to study about music and singing in the Royal Khon Performance,
the Battle of Maiyarap, under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen Sirikit the Queen Mother. The
study was a qualitative research studied from textbooks, related research and participant observation. Based
on the findings of this investigation, it was concluded that the Royal Khon Performance was started since
and was improved 2007 until present. In 2011, there was the change in singers and bands by dividing them
into two groups and male singers have chorus as same as female singers until present. The researcher
concluded the research that (1) the history of the Royal Khon Performance under the Royal Patronage of
Her Majesty the Queen Sirikit the Queen Mother (2) evoluation of the Royal Khon Performance under the

1

นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร.สาขาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3 ดร.สาขาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2
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Royal Patronage of Her Majesty the Queen Sirikit the Queen Mother (3) the rule of dividing songs for each
band (4) the rules of creating aesthetics for listeners
Keywords : Music., Singing., Khon.

บทนา
โขนเป็ นศิ ลปะการแสดงของไทยแต่ โบราณ ถื อเป็ นมรดกทางวั ฒนธรรมที่ มี คุ ณค่ า เป็ นสมบั ติ ของชาติ การอนุ รั ก ษ์
ศิลปะการแสดงแขนงนี้ไว้ ไม่ว่าจะเป็น โขน ละคร ดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสืบทอดโดยการฝึกหัดและ
ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน นับตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่ถือว่าโขนเป็นเครื่องราชูปโภค
ขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกิดการ
แสดงโขนขึ้นซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานในจดหมายเหตุของชาวต่างชาติที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
เมื่อเข้าสมัยกรุงธนบุรีซึ่งโขนมิได้พัฒนามากนัก เนื่องจากมีระยะเวลาในการตั้งราชธานีเพียง 15 ปี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งมีการฟื้นฟูนาฏศิลป์
ในราชสานักให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงได้ปรับปรุงบทการแสดง
โขนเรื่องรามเกียรติ์ โดยมีการบรรจุเพลงร้องในบทโขน เนื่องจากมีวงดนตรีและนักแสดงแล้ว เมื่อเพิ่มร้องเข้าไปนับเป็นการแสดงโขน
อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทาให้เกิดความวิจิตรแห่งการแสดงขึ้นอย่างครบรส มีการใช้ภาษาที่สละสลวย และการใช้คากลอนที่ไพเราะ ยังมีการ
เพิ่มดนตรีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระอนุชาในรัชกาลที่ 4 ทรงประดิษฐ์เครื่องดนตรีเพิ่มในวงดนตรีเครื่องห้า คือ ระนาดเอกเหล็กให้อยู่รมิ ทางด้านขวามือของ
ระนาดเอก และระนาดทุ้มเหล็กให้อยู่ริมซ้ายมือของระนาดทุ้ม เรียกว่า “เพิ่มหัวท้าย” เครื่องดนตรีจึงได้รับวิวัฒนาการเป็นวงปี่
พาทย์เครื่องใหญ่ นิยมใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงโขน-ละคร (เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม, 2553, น. 82)
ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้นาในการปรับปรุงพัฒนางานด้านนาฏศิลป์
พระองค์ทรงพัฒนาวงดนตรีโดยทรงนาหน่วยงานราชการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ที่อยู่กระจัดกระจายให้มารวมกันเป็ นกรม
มหรสพอย่างใหม่และกากับดูแลอย่างใกล้ชิด การบรรเลงนั้นท่านยังทรงนารูปแบบการแสดงโขนนั่งราวที่มีวิวัฒนาการมาจาก
โขนกลางแปลงคือการบรรเลงดนตรี 2 วง ฝั่งขวา เรียกว่า “วงหัว” ฝั่งซ้าย เรียกว่า “วงท้าย” มาใช้บรรเลงสลับกันไป ตั้งแต่
เริ่มโหมโรงจนจบการแสดง เครื่องประกอบจังหวะของการแสดงโขนที่ขาดเสียมิได้ คือ “โกร่ง”ซึ่งทาด้วยไม้กระบอกลาโตและยาว
ทาให้เกิดเสียงเป็นจังหวะหลักที่หนักแน่น เหมาะแก่การยกทัพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555, น. 111-117)
สมัยรัชกาลที่ 7 รัฐบาลได้ โอนย้ายกรมมหรสพให้ขึ้นกับกรมศิลปากร เพื่อเป็นผู้อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้
ต่อมาการแสดงโขนและการดนตรีได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่ระบบของการศึกษาโดยการจัดตั้ง “โรงเรียนนาฏดุริ
ยางคศาสตร์ ” ในปี 2477 เป็ น สถาบั น การศึก ษาที่ ศึก ษาวิ ชาสามัญและวิ ชาศิ ลปไปพร้อ มกั น ให้ ขึ้ น อยู่ กั บ กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้ง คือ พลตรีวิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร และในปี 2478 ได้นาศิลปะโขน ละคร
และดนตรีมารวมอยู่สังกัดเดียวกัน โดยโอนครูนาฏศิลป์และดนตรีในราชสานักเข้ามาสอน ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียน
นาฏศิลป เมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โขน – ละคร การดนตรี และการขับ
ร้อง ได้พัฒนามากขึ้น โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นและตระหนักว่า การแสดงโขน – ละคร การ
ดนตรีและการขับร้องเริ่มเสื่อมความนิยมลง จึงมีพระราช-กระแสรับสั่งให้มีการจัดการแสดงโขนขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา
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ทรงจัดตั้งให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์เป็นกรรมการอานวยการจัดการแสดงโขนพระราชทาน
“ชุด พรหมมาศ” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 ใช้รูปแบบวงดนตรีประกอบการแสดงโขนเป็นวงโยธวาทิต ได้รับความชื่นชมจากประชาชน
เป็นอย่างมาก ทั้งการแสดง ฉาก แสงสีเสียง ผู้แสดง ผู้บรรเลงดนตรีและผู้ขับร้อง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดการแสดงโขนทุก
ปีตลอดมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552–2558 โดยมีการปรับเปลี่ยนการใช้วงดนตรีประกอบการแสดงโขนเรื่อยมา จนในปี 2554
โขนพระราชทาน ได้จัดการแสดงโขนชุดศึกมัยราพณ์ โดยการนาวงดนตรี 2 วง มาบรรเลงประกอบการแสดง จากปีดังกล่าว
จึงยึดวงดนตรี 2 วง เป็นแบบแผนการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนพระราชทานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (มูลนิธิศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, 2557, น. 14-20)
จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดนตรีและการขับ ร้องประกอบการแสดงโขน
พระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้น
การศึกษาในเรื่องของดังต่อไปนี้ประวัติความเป็นมาของโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วิวัฒนาการของวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงโขนพระราชทาน หลักการแบ่ง
เพลงให้แก่วงดนตรีทั้ง 2 วง และหลักการสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ฟัง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีความสนใจ ทั้งยังมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้เห็นคุณค่าของดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทานให้เป็นรูปแบบแบบแผน และ
ถือเป็นภารกิจที่สามารถตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณขององค์อุปถัมภ์ ที่ท่านทรงเชิดชูโขน–ละคร การดนตรี การขับร้อง ให้
กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง จนทาให้เป็นที่ ยอมรับและได้รับความชื่นชมจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการแสดง “โขน
พระราชทาน” เป็นการแสดงที่ดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้มีความดารงคงอยู่สืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทานชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ก าหนดขอบเขตของการวิ จั ย ไว้ ดั งนี้ ศึ ก ษาโขนพระราชทาน ชุ ด ศึ ก มั ย ราพณ์ ระหว่ า งวั น ที่ 15 – 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในเรื่องของประวัติความเป็นมาโขนพระราชทาน การปรับบทการแสดง
ที่ใช้ในโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์ ทั้งการประพันธ์บทที่แต่งขยายใหม่และเรียบเรียงบทการแสดงจากบทเดิม ศึกษา
วิวัฒนาการของวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขนพระราชทาน การใช้วงดนตรี 2 วง ประกอบการแสดงโขนโรงเดียว ศึกษาหลัก
และวิธีการขับร้อง การคัดเลือกนักร้องและนักดนตรี หลักและวิธีการจัดหรือการแบ่งเพลงให้แก่ผู้ร้อง การใช้กลวิธีในการขับร้อง
ที่สร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ชมการปรับการขับร้องแบบหมู่คณะที่ปรากฏในการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์ ครั้งนี้เท่านั้น
กรอบความคิดนี้
ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในด้านดนตรีและขับร้องดังหัวข้อ 3 หัวข้อข้างต้น มาวิเคราะห์กับ
แนวคิดและทฤษฏี ข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์ออกมาเป็น บทขับร้องในโขนพระราชทาน ชุด
ศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง “ดนตรีและการขับร้อง
ประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ” สมบูรณ์ ดังรูป
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1 โขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
- ความเป็นมาของโขนพระราชทาน
- ความเป็นมาของวงดนตรีในการ
บรรเลงโขนพระราชทาน

-

2 การบรรเลงและการ
ขั บ ร้ อ งประกอบการ
แสดงโขนพระราชทาน
- การเรียบเรียงบท
- การบรรจุเพลง
- การเลือกผู้ขับร้อง
- การปรับวงดนตรี
- การเลือกผู้บรรเลง

3 ดนตรีและการขับร้อง
- วิวัฒนาการของวงดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดงโขนพระราชทาน
- การคัดเลือกวงดนตรี
- หลักการแบ่งเพลงให้วงดนตรีทั้งสองฝั่ง

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทขับร้องในโขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(1) ประวัติความเป็นมาของโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
(2) วิวัฒนาการของวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (3) หลักการแบ่งเพลงให้แก่วงดนตรีทั้ง 2 วง (4) หลักการสร้าง
สุนทรียรสให้แก่ผู้ฟัง

ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพที่ 1 กรอบความคิด
ที่มา : ผู้วิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (ผู้
ควบคุมวงดนตรีและการขับร้อง) จานวน 10 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานการแสดง) จานวน 15 คน และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (คณะกรรมการและผู้ดาเนินงาน) จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 32 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น
1. ข้อมูลการสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก และสัมภาษณ์แบบไม่ไม่มีโครงสร้างกับผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป โดยใช้ทฤษฎีลูกกระดอนมาใช้เป็นการตรวจสอบข้อมูลอีกแบบหนึ่ง หลักของทฤษฏีลูกกระดอน คือ “การ
กระดอนสะท้อนของข้อมูลสาระหนึ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้ข้อมูลของบุคคลได้กล่าวยกอ้าง พาดพิง มุ่งเป้าไปยังบุคคลที่สาม
และกระดอนไปหาคนที่ สี่ ห้า หก เป็นต้น เพื่อเป็นการได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การดาเนินการตรวจสอบถามข้อมูลกับผูใ้ ห้ข้อมูลตาม
คาบอกเล่า คาตอบที่เหมือนกันคือคาตอบที่ถูกต้องที่สุด 2. ข้อมูลด้านเอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากเอกสาร หนังสือ วารสาร ตารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาทั้ง
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สองข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนาเสนอรายงานการวิจัยโดยแจกแจงเนื้อหา
อย่างละเอียดตามขอบเขตที่กาหนด
ผลการวิจัย
1. ประวัติความเป็นมาของโขนพระราชทานในสมเด็จพรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โขนพระราชทานเกิดขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งสองพระองค์ทรงตระหนักว่าการ
แสดงโขน – ละคร การดนตรีและการขับร้องเริ่มเสื่อมความนิยมลงจึงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้มีการจัดการแสดงโขนขึ้นในปี
2550 เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 75
พรรษา ได้มีการจัดการแสดงโขนชุด “พรหมาศ” ขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็น
อย่างมาก พร้อมกับมีเสียงเรียกร้องให้จัดแสดงซ้า กระทั่งต้องเปิดแสดงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2552
จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดการ
แสดงโขนต่อเนื่องทุกปี โดยมีชุดการแสดงดังนี้
ปี พ.ศ. 2553 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย
ปี พ.ศ. 2554 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกมัยราพณ์
ปี พ.ศ. 2555 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน
ปี พ.ศ. 2556 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกกุมภรรณ ตอน โมกขศักดิ์
ปี พ.ศ. 2557 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ
ปี พ.ศ. 2558 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ
ปี พ.ศ. 2561 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พิเภกสวามิภักดิ์
การแสดงแต่ละครั้งใช้เวลาในการจัดเตรียมงานนาน ต้องรวบรวมช่างฝีมือหลากหลายแขนง ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูนาฏศิลป์
แต่เป็นการพลิกฟื้นศาสตร์และงานฝีมือช่างหัตถศิลป์ไทยหลายสาขา โดยทรงเริ่มจากการแต่งหน้าโขนเป็นลาดับแรก ถัดมาคือ
เรื่องเครื่องแต่งกายโขน โดยทรงมอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณขึ้นมา 1 ชุด
และทรงฟื้นฟูศาสตร์ศาสตร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ โขน ตามลาดับ คือ วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ หัตถศิลป์ ศิลปกรรม และ
พัตราภรณ์ ผู้สนองงานต่างทาสิ่งเหล่านี้ด้วยใจ ด้วยมีแรงบันดาลใจที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปะด้านการแสดง
โขน เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การแสดงโขนพระราชทาน ชุด ศึกมัยราพณ์ จัดแสดงระหว่าง 15 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ หอประชุม
ใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศึกมัยราพณ์ เปิดการแสดงในปี พ.ศ. 2554 จานวน 32 รอบ ซึ่งในรอบปฐมทัศน์ จัดขึ้น
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20.05 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรการแสดง
การแสดงโขนตอน ศึกมัยราพณ์นั้น ปรับปรุงจากบทโขนชุด “มัยราพณ์สะกดทัพ” ของกรมศิลปากร โดยเพิ่มเติมให้มีความ
สวยงาม สนุ ก สนานมากยิ่ ง ขึ้ น และในการแสดงครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก แสดงรุ่ น ใหม่ จากวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปและ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกร่วมแสดงความสามารถในด้านการแสดงโขน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มี
ส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจาชาติให้คงอยู่สืบต่อไป
การแสดงโขนพระราชทานชุดศึกมัย ราพณ์ ประกอบไปด้วยฉากแสงสีเสียง ที่อลังการจานวนมาก ที่จัดสร้างขึ้น
สาหรับการแสดงครั้งนี้ ด้วยวิธีการผสมผสานตามจารีต ตามการแสดงโขนหลวงและนาการแสดงแบบสมัยใหม่ที่มีก ารใช้
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เทคนิ ค แสง สี เสี ย ง เข้ า มาใช้ ใ ห้ ดู ส วยงาม สนุ ก สมจริ ง มากขึ้ น เช่ น ฉากหนุ ม าน ที่ ส ามารถเนรมิ ต ร่ า งกายให้ ใ หญ่
อมพลับพลาของพระรามได้ อีกทั้งหนุมานสามารถเคลื่อนไหวแขน ปากและกลอกตาไปมาได้ ถือเป็นฉากสาคัญในการแสดง
เลยทีเดียว การควบคุมเทคนิคต่าง ๆ และกากับการแสดงโดยครูประเมษฐ์ บุณยะชัย ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจานวน
มาก จนต้องเพิ่มรอบการแสดง
2. วิวัฒนาการของวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขน มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา เริ่มจากปี พ.ศ. 2550 แสดงโขนเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ จัดการแสดงในรูปแบบของคอนเสิร์ต แสดงในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2550
เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดดนตรีสากล โดยเลือกบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอเจ้าฟ้า กรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ์ บรรเลงโดยวงดนตรีโยธวาทิต กองดุริยางค์ทหารบก
ในปี พ.ศ. 2552 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ ในลักษณะปรับปรุงใหม่และสลับรอบ
เล่นระหว่าง วงดนตรีไทยและวงโยธวาทิตแบบเดิม แสดงในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2552
ในปี พ.ศ. 2553 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ใช้วงดนตรีปี่พาทย์เครื่องใหญ่ แสดงในวันที่ 22 – 26
กรกฏาคม 2553
ในปี พ.ศ. 2554 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกมัยราพณ์ แสดงในวันที่ 15 กรกฏาคม ถึง 7 สิงหาคม 2554 ใช้วง
ปีพาทย์เครื่องใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นสองวง เรียนกันว่า วง 1 และ วง 2 โดยวง 1 จะอยู่ทางด้านขวาของเวที วง 2 จะอยู่ทาง
ด้านซ้ายของเวที นักร้องก็เช่นเดียวกันแบ่งเป็น 2 วง วงละ 12 คน ชาย 5 คน และหญิง 7 คน อีกทั้งยังมีการจัดให้ผู้ขับร้อง
ชาย มีการร้องรับเป็นลูกคู่เช่นเดียวกับลูกคู่หญิง เนื่องด้วยบทการแสดงมีเพลงเป็นจานวนมาก และต้องแสดงวันละหลายรอบ
ครูผู้ควบคุมการขับร้องจึงคิดหาวิธีการร้องที่สามารถช่วยถนอมเสียงให้แก่ผู้ขับร้องได้มีช่วงหายใจ พักเสียง และยังช่วยผ่อนแรง
ให้แก่นักร้องได้ เพราะนักร้องชายบางรายยังไม่มีวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จะสามารถร้องเป็นต้นบทได้ หากไม่มีวิธีการร้อง
เช่นนี้ขึ้นมาก จะทาให้นักร้องชายเหล่านี้ร้องแต่เพลงหมู่ชายหญิงเท่านั้น อีกทั้งการฝึกหัดให้นักร้องชายร้องรับลูกคู่ทุกเพลงจะ
ช่วยทาให้เป็นผู้แม่นเพลง แม่นจังหวะ ทานองมากขึ้น ถือเป็นการฝึกฝนและพัฒนา และสามารถผลิตนักร้องที่มีคุณภาพเพิ่มขึน้
ได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญสาหรับดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ภายหลังจากนั้นมา มี
การจัดการแสดงขึ้นทุก ๆ ปี และใช้วงดนตรี 2 วง และนักร้อง 2 วง เรื่อยมา ดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2555 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน แสดงในวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2555
ปี พ.ศ. 2556 แสดงโขนเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ชุ ด ศึ ก กุ ม ภรรณ ตอนโมกขศั ก ดิ์ แสดงในวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน ถึ ง
9 ธันวาคม 2556
ปี พ.ศ. 2557 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ แสดงในวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2557
ปี พ.ศ. 2558 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ แสดงในวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2558
ปี พ.ศ. 2561 แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พิเภกสวามิภักดิ์ แสดงในวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2561
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ. (2557)
3. หลักการแบ่งเพลงให้แก่วงดนตรีทั้ง 2 วง
หลักในการแบ่งเพลงให้กับวงดนตรีทั้งสองวง วงดนตรีในอดีตหากมีวงดนตรีสองวงประกอบการแสดงโขนโรงเดียว
จะเรียกวงดนตรีแต่ละฝั่งแตกต่างกันไป เช่น “วงซ้ายกับวงขวา” “วงหัวกับวงท้าย” หรือ “ฝั่งพลับพลากับฝั่งลงกา” เป็นต้น
แต่โขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรียกกันว่า วง 1 กับ วง 2
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โดยวง 1 จะอยู่ทางด้านขวาของเวที และวง 2 จะอยู่ทางด้านซ้ายของเวที การแบ่งเพลงจะเริ่มจากวง 1 ก่อน วง 1 จึงเป็นผู้
เริ่มบรรเลงเพลงวา จากนั้นสลับเพลงกันไปทั้งเพลงที่มีการขับร้องและเพลงที่ไม่มีการขับร้อง แต่จะมีข้อยกเว้นคือ ส่วนมาก
เพลงแรกหรือเพลงตั้งนั้น มักจะเป็นเพลงที่มีความยิ่งใหญ่ ดูสง่างาม เช่น เพลงช้าปี่ เป็นต้น จากนั้นต่อด้วยเพลงร้องในอัตรา
จังหวะสองชั้น และรับด้วยเพลงรื้อร่ายหรือเพลงร่าย หากวง 1 เป็นผู้ร้องเพลงแรก วง 2 จะเป็นผู้ร้องเพลงอัตราจังหวะสองชั้น
และสลับมาร้องรื้อร่ายหรือเพลงร่ายด้วยวง 1 แต่บางครั้งมีการตั้งทศตั้งพระ จึงทาให้มี ลักษณะการเรียงเพลงแบบนี้สองครั้ง
ครั้งที่สองผู้ปรับวงจะต้องคานึงถึงการแบ่งเพลง หากการแบ่งเพลงผู้หญิงส่วนมากตกวง 1 ผู้ปรับวงจะอนุโลมหรือแบ่งเพลงร่าย
ให้แก่วง 2 เป็นผู้ขับร้องต่อจากเพลงในอัตราจังหวะสองชั้น การบรรเลงดนตรีก็เช่นเดียวกัน จะบรรเลงสลับเพลงกันไป แต่หาก
มีการเชิด ผู้ควบคุมวงดนตรีจะพิจารณาโดย หากเดินทางไปในระยะสั้นๆจะให้วงที่เพลงเชิดสลับมาตกวงนั้นๆ เป็นผู้บรรเลงไป
ให้จบ แต่หากเป็นการเชิดแบบรบกันของทั้งสองทัพ จะทาการเชิดต่อตัวกันไปจนจบการรบ
4. หลักการสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ฟัง
หลักในการสร้างสุนทรียะรสในการร้องเพลง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามโดยผ่านจาก เสียง จังหวะ ทานอง
คาร้องและดนตรีมีหลักการสร้างสุนทรียะรสดังนี้
4.1 คัดเลือกนักร้อง
การคัดเลือกนักร้อง จะต้องคานึงถึงเสียงเป็นสาคัญ ต้องเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะ ร้องตรงจังหวะ ถูกหลักถูก
ทานอง และจะต้องเป็นผู้มีโสตประสาทที่แม่นยา เนื่องจากวงดนตรีและการขับร้อ งประกอบการแสดงโขนพระราชทาน
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบ่งนักร้องนักดนตรีออกเป็นสองวง เรียกว่า วง 1
และ วง 2 การคัดเลือกนักร้องผู้ควบคุมการขับร้องจะต้องคานึงถึงระดับเสียงเป็นสาคัญ เพราะทั้งสองวงนั้น ต้องมีผู้ขับร้องที่
คละเสียงกันไป เพื่อรองรับบทบาทของนักแสดง หรือเพลงที่ได้รับมาเมื่อมีการสลับแบ่งเพลงกัน ในวงดนตรีทั้งสองวงนั้นต้องมี
ทั้งผู้ขับร้องที่มีเสียงอ่อนหวาน นุ่มนวล เข้มแข็ง และชัดถ้อยชัดคาปะปนกันไป เพราะหากคัดเลือกผู้ขับร้องที่มีเสีย งหวาน
นุ่มนวล ไปอยู่ฝั่งเดียวกัน และผู้ขับร้องที่มีเสียงดังชัดเจนและเข้มแข็งไปอยู่ฝั่งเดียวกัน เมื่อแบ่งเพลงแล้วเพลงที่ต้องใช้อารมณ์
อ่อนหวานไปตกฝั่งที่มีนักร้องเสียงเข้มแข็ง และเพลงที่ต้องใช้เสียงเข้มแข็ง ฮึกเฮิม ไปตกทางฝั่งผู้ขับร้องที่มีเสียงนุ่มนวล
อ่อนหวาน จะทาให้การร้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกไปได้ไม่เหมาะสมและไม่ถึงอารมณ์ของตัวแสดง
4.2 การเลือกเพลงให้ตรงกับเสียงผู้ขับร้อง
เมื่อคัดเลือกผู้ขับร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นลาดับต่อไปคือ การเลือกเพลงให้แก่ผู้ขับร้อง
โขนพระราชทานจะดูความเหมาะสมของผู้ขับร้องเป็นสาคัญ ผู้ขับร้องต้องมีโสตที่ดี แม่นยาในระดับเสียง มีไหวพริบในการปรับ
ระดับเสียงให้ตรงและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีคุณภาพเสียง กาลังเสียงที่ดี มีท่วงทานองลีลาของเพลงที่จะสามารถ
สะท้อนอารมณ์ออกมาได้ดี และหัวใจของนักร้องคือสามารถปฏิบัติการขับร้องได้เป็นเลิศ การเลือกเพลงให้ตรงกับเสียงของผู้
ขับร้อง ผู้ควบคุมวงต้องคานึงถึงเสียง เช่น เพลงช้าปี่ เพลงแขกลพบุรี จะต้องเลือกผู้ขับร้องที่มีเสียงนุ่มนวลอ่อนหวาน และ
หากจะร้องเพลงเย้ย เพลงเขมรสุดใจ จะต้องเลือกผู้ขับร้องที่มีเสียงที่ชัดเจน เข้มแข็ง เป็นต้น โดยจะแบ่งตามบทการแสดงดังนี้
4.2.1. นั ก ร้ อ งที่ มี เ สี ย งนุ่ ม นวลอ่ อ นหวาน เหมาะแก่ ก ารร้ อ งประกอบบทรั ก บทโศก บทเมตตาและ
บทบรรยาย
4.2.2. นักร้องที่มีน้าเสียงเข้มแข็ง เสียงดังฟังชัด เหมาะแก่การร้องประกอบบทโกรธ บทรบ บทฮึกเหิม หรือ
บทที่ต้องการความแข็งแรง
การเลือกเพลงให้กับผู้ขับร้องถือเป็นสิ่งที่สาคัญอีกหนึ่งอย่าง ที่จะทาให้การขับร้องเกิดสุนทรียะรสขึ้น หากเลือกเพลง
ให้กบั ผู้ขับร้องตามความชอบ โดยไม่คานึงถึงเสียง อาจทาให้ผู้ขับร้อง ร้องออกมาได้ไม่ถึงอารมณ์ และผู้ฟังจะไม่เกิดอารมณ์คล้อยตาม
4.3 กลวิธีในการขับร้อง
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กลวิ ธี ใ นการขั บ ร้ อ ง นั ก ร้ อ งที่ เ ข้ า มาขั บ ร้ อ งในโขนพระราชทาน ย่ อ มทราบกั น อยู่ แ ล้ ว ว่ า เป็ น การร้ อ ง
ประกอบการแสดงโขน ฉะนั้น ผู้ขับร้องต้องคานึงถึงอารมณ์ของของนักแสดง บทร้อง และคาร้องที่จะถ่ายทอดผ่านคาประพันธ์
ที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้น เข้าใจความหมายของเพลง แม่นเสียงแม่นทานอง ปฏิบัติการขับร้องได้ดีจ นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้
ผู้ควบคุมการขับร้องจึงจะเลือกเทคนิคกลเม็ดการขับร้องไห้ เพื่อให้ผู้ขับร้องช่วยสร้างสุนทรียะรสแก่ผู้ฟัง นอกจากผู้ฟังจะได้ชม
นักแสดงในบทต่าง ๆ แล้ว นักร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องร้องส่งอารมณ์ให้กับนักแสดง ให้การแสดงดูสมจริง กลวิธีในการขับร้อง
ผู้คุมควบการขับร้องจะเป็นผู้กาหนดหรือฝึกซ้อมให้
การร้องเดียวกลเม็ดต่าง ๆ ครูจะกาหนดให้ตามความเหมาะสม คุณสมบัติของผู้ขับร้องที่จะมอบกลวิธีให้
ต้องมีโสตที่ดี แม่นยาในระดับเสียง มีไหวพริบในการปรับระดับเสียงให้ตรงและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จดจาเพลงได้ดี
เช่น เพลงกบเต้น ซึ่งเป็นบทที่ต่อจากเพลงทยอย เป็นบทเศร้าโศกเสียใจของนางพิรากวนที่ต้องมาตักน้าเพื่อไปต้มลูกของตน
เป็นเพลงที่ผู้ร้องต้นบทต้องใช้อารมณ์ในการขับร้องเป็นอย่างมาก ครูผู้ควบคุมการขับร้องได้ใส่วิธีการโหนเสียง ปริบเสียง การ
ครั่นเสียง การกระทบเสียง ให้ดูโศกเศร้าส่งให้แก่นักแสดง ให้ผู้ฟังรู้สึกสงสารนางพิรากวน ต้องตั้งใจร้องให้ถูกต้องตามหลัก
ทานอง และคาร้อง ไม่ร้องฉีกคา เพราะจะทาให้ความหมายเปลี่ยน
การร้องหมู่หรือการรับลูกคู่ ผู้ขับร้องจะต้องร้องอารมณ์ให้ต่อเสียงจากต้นบทร่วมถึงการหายใจ การร้องขึ้นลง
ของเสียงที่ต้องมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน ต้องอาศัยการฝึกซ้อมให้มาก และอาศัยการควบคุมเสียงที่ไม่ให้ดังไปกว่ากัน
การร้องลูกคู่ชายก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการร้องรับลูกคู่ชายเกิดขึ้น ผู้ขับร้องต้องอาศัยความแม่นยาในเสียงและโสตประสาทให้ดี
การควบคุมกาลังเสียง และอารมณ์ต้องไปในทิศทางเดียวกัน ให้ดูแนบเนียนสนิทโดยต้องอาศัยการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก่อนที่
จะนาเทคนิคนี้ออกสู้สายตาผู้ชมและผู้ฟัง เพราะผู้ชมและผู้ฟังจะเคยเห็นแต่นักร้องชายร้องคนเดียวจนจบเพลง จึงเป็นเรื่องที่
แปลกใหม่ ทั้งนี้ต้องทาให้ดีที่สุด
กลวิธีต่างๆ อาศัยพื้นฐานของเสียงผู้ขับร้อง ผู้ปรับการร้องต้องทราบถึงกาลังเสียง และคุณภาพเสียงที่
สามารถร้องได้ขึ้นสุดและลงสุดเสียงแค่ไหน นักร้องที่จะร้องต้นบทแม่นเสียงลูกตกหรือไม่ จึงจะสามารถปรับและใส่กลวิธีให้
เหมาะสมได้
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการบรรเลงและขับร้องที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของดนตรีและ
การขับร้องประกอบการแสดงของโขนพระราชทานในปีก่อน ๆ จะเห็นได้ว่าในปี 2550 เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ เป็นการแสดงในรูปแบบคอนเสริต์ ประเมษฐ์ บุญยะชัย (สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2562)
กล่าวว่า “บทการแสดงได้นาบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นหลักนามา
ผสมผสานกับบทคอนเสริต์ของพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และเพิ่มบทฉุยฉายจากบทโขนพระ
ราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงได้นาการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตของกองทัพบกมาบรรเลง
ประกอบการแสดงเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดดนตรีสากล โน้ตเพลงที่นามานั้นเป็นโน้ตเพลงสากลที่สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตกับจางวางทั่วนิพนธ์ไว้มาใช้ ต่อมาปี 2552 ได้ปรับแก้มาเป็น
วงดนตรีไทยสลับกับวงโยธวาทิต” ปี 2553 วงดนตรีและการขับร้องได้เปลี่ยนมาใช้วงดนตรีไทยคือวงปี่พาทย์ตามเดิมที่สืบต่อ
กันมา จนมาถึงปี 2554 โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์ เป็นตอนที่น่าศึกษาทั้งในเรื่องของบทการแสดง ดนตรี และการ
ขับร้อง บทที่ ผู้กากับได้ปรับเปลี่ยนและเรียบเรียงขึ้นใหม่ ทั้งยังแต่งบทขยายเหตุการณ์ให้เข้าใจง่ายไม่ ซับซ้อน และถือเป็น
วิวัฒนาการการใช้วงดนตรีประกอบการแสดงโขนพระราชทาน โดยเน้นการใช้วงดนตรี และการขับร้อง 2 วง ซึ่งนาวิธีการ
บรรเลงประกอบการแสดงโขนกลางแปลงมาใช้ นัฐ พงศ์ โสวัตร (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) กล่า วว่า “การบรรเลง 2 วง
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โดยทั่ว ไปมีม าแต่โ บราณ โดยการใช้ว งดนตรี 2 วง บรรเลงประกอบการแสดงโขนโรงเดีย ว ตั้ง วงดนตรีเ ป็น ซ้า ย ขวา
ปัจจุบันเมื่อเป็นโขนสมเด็จหรือโขนพระราชทาน จึงคิดว่าหากหยิบยกการบรรเลง 2 วง ในโขนโรงเดียวมาใช้จะทาให้ดูยิ่งใหญ่
จึงยืดการบรรเลง 2 วง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน” นอกจากนี้การขับร้องการคัดเลือกนักร้อง หลักและวิธีการจัดแบ่งเพลงจะเริ่ม
ตั้งแต่เพลงวาสลับกันไปจนจบการแสดง โดยการแบ่งเพลงจะเริ่มจากวง 1 ซึ่งเป็นวงที่อยู่ทางด้านขวาของเวที และต่อด้วยวง 2
ที่อยู่ทางด้านซ้ายของเวที แบ่งสลับกันไป การใช้กลวิธีและเทคนิคในการขับร้องเพื่อสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ชมและผู้ฟัง มีการ
ปรับการขับร้องแบบหมู่คณะให้นักร้องชายมีการขับร้องเป็นลูกคู่ การปรับการขับร้องให้ร้องได้ดี พร้อมเพียง ตรงกับเสียง
จังหวะและทานอง โดยในโขนชุดศึกมัยราพณ์นี้ ทัศนีย์ ขุนทอง ได้นาเทคนิคที่ได้รับการสอนจากบรมครูทางด้านคีตศิลป์ไ ทย
มาใช้ในการขับร้องต่าง ๆ ซึ่งตรงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นพธร ปัญญาพิสิทธิ์ , 2540) กล่าวถึง เทคนิค ถ้อยคา
การเปล่งเสียง การหายใจ ความแม่นยาจังหวะ (ธนรัฐ อยูส่ ุขเจริญ, 2558) กล่าวถึง ความหมายและคาร้องแสดงให้เห็นถึงการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ของเพลง ซึ่งประกอบด้วย 7 รูปแบบ ได้แก่ อารมณ์ปกติ , อารมณ์โกรธ, อารมณ์ฮึกเหิม, แข็งขัน,
อารมณ์กระหยิ่มใจ, อารมณ์ชื่นชมยินดี, อารมณ์ปลาบปลื้มดีใจ และอารมณ์ลุ่มหลงตกอยู่ในภวังค์ และ (นพคุณ สุดประเสริฐ,
2555) กล่าวถึง ด้านโสตประสาท การออกเสียงเอื้อนและคาร้อง การร้องเดี่ยวและหมู่ อารมณ์เพลง การขับร้องร่วมกับดนตรี
ลักษณะดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ในบทโขนชุดศึกมัยราพณ์
สุดท้ายนี้การศึกษาดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของดนตรีและการขับร้องจึงเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลที่มีความสนใจ ทั้งยังนาการบรรเลงและการขับร้องมาเขียนเป็นงานวิจัยให้ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยจึงสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัวงดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนต่อไป จะเห็นได้ว่าโขน ละคร ดนตรี
และการขับร้อง ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง จนทาให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความชื่นชมจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ข้อเสนอแนะ
ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ในทุกๆปีมีความน่าสนใจ ควรค่าที่จะศึกษาและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ซึ่งตอนศึกมัยราพณ์นี้ผู้วิจัย
เล็งเห็นถึงความแตกต่างในการบรรเลงและขับร้องจากปีก่อน ๆ ทั้งการใช้วงดนตรีและการขับร้องสองวงประกอบโขนโรง
เดียวกันดังเช่นโขนกลางแปลง อีกทั้งยังมีการสร้างกลวิธีการขับร้องของลูกคู่ชาย และเห็นว่าโขนพระราชทานได้ยึดการ
บรรเลงและขับร้องสองวงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ศิลปะศาสตร์และศิลป์ด้านต่าง ๆ ได้แสดงศักยภาพจนทาให้เกิดการ
แสดงที่สมบูรณ์สนุกสนามสมจริงในเรื่องของ วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ หัตถศิลป์ ศิลปกรรม และพัตราภรณ์ ควรนา
ความรู้ของผู้สนองงานต่าง ๆ มาเขียนเป็นตัวหนังสือ เป็นงานวิจัย เพื่อบันทึ กไว้เป็นเทคนิคในการสร้างองค์ประกอบของงาน
อื่น ๆ ได้ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปะด้านการแสดงโขน เพื่อสนองพระราช
เสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
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การขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่องมโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
Singing in Manohra Performance in the Royal Cremation Ceremory of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great.
อรอนงค์ จตุรภัทรพร1
นพคุณ สุดประเสริฐ2
วัชรมณฑ์ อรัณยะนาค3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูล 3
กลุ่ม คือ ผู้ดาเนินงานการจัดงานจานวน 3 คน ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการขับร้องและดนตรีจานวน 4 คน และผู้ปฏิบัติขับร้อง
ละครเรื่องมโนห์รา จานวน 16 คน รวม 23 คน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลวิจัยพบว่า
ความสาคัญของละครเรื่องมโนห์ราคือ เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก เหมาะสมเป็นมหรสพสมโภช
งานพระเมรุเกณฑ์ในการเลือกผู้ขับร้องต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การขับร้องมากพอสมควรและมีทักษะการขับร้อ งที่ดีผู้
ควบคุมจะเลือกแบ่งเพลงให้กับผู้ขับร้องโดยยึดตามเนื้อเสียงและทักษะการขับร้องของแต่ละคนเป็นสาคัญการขับร้องละครเรื่อง
มโนห์รายึดตามรูปแบบที่อาจารย์มนตรี ตราโมทเป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม เมื่อครั้งที่นาละครเรื่อง มโนห์รา จัดแสดง ณ โรง
ละครแห่งชาติ ซึ่งคุณครูทัศนีย์ ขุนทอง ได้ร่วมขับร้องประกอบการแสดงในครั้งนั้น และท่านได้ถ่ายทอดการขับร้ องให้กับผู้
ปฏิบัติขับร้องในงานนี้เป็นลาดับต่อมา
คำสำคัญ: การขับร้องประกอบการแสดง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ละครเรื่อง มโนห์รา
Abstract
The objective of the study was to study singing in “ Monohra” which was being performed on the
Royal Cremation Ceremony of His Majesty The Late King. There were 3 groups of collection data.1) 3 of the
organizers and performers 2) 4 of the impresarios.3) 16 of vocalists and actors Total 23 people. The data
were collected by studies, participating analysts and interviews. The finding of the research were as
follows:The Folk Play “Manohra” was the best selected in order to commemorate on the Phra Men royal
merit making ceremony for its story of the sufferings of discontent.The criterion for choosing the vocalists:He
should have a long term experience and carry a good skill in singing.The director significantly selected songs
for each vocalist depending on clearly voice, distinguished techniques singing and song emotion.The Folk
1นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์,
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Play “Manohra” is based on art form of KhruMontriTramote who directed and composed the rehearsal.
The performance took the stage at the National Theatre while KhruTassaneeKhunthong (Nation Artist in the
performing arts; Thai musical-Art of musical) had held her singing role in the play at that time. Her skill of
singing is imparted over the years.
Keywords: Singing along the Performance, The Royal Cremation Ceremory of His Majesty King

BhumibolAdulyadej, Manohra Performance
บทนา
ศิลปะการขับร้องเพลงไทยมีบทบาทในสังคมไทย เริ่มตั้งแต่ในระดับชาวบ้านไปจนถึงระดับราชสานัก โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ระดับชาวบ้านเมื่อเด็กเกิดก็มีการกล่อมเด็กด้วยการร้องเพลง การบวชก็มี
การร้องเพลงทาขวัญนาค นอกจากนี้การขับร้องเพลงไทยก็มีบทบาทอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนา การเฉลิมฉลองหรืออวยพรใน
งานมงคลและพิธีกรรมในงานอวมงคลด้วย ส่วนในระดับราชสานัก การขับร้องเพลงไทยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับพระราชพิธี
สาคัญ เช่น พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก พระราชพิธีสมโภชพระนคร รวมไปถึงพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งศิลปะการขับร้องเพลงไทยมีบทบาทสาคัญอยู่ใน
การแสดงมหรสพสมโภชพระเมรุมาศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นพระราชพิธีที่แสดงออกถึงความยกย่องเทิดทูนที่มีต่อพระมหากษัตริย์
เป็นครั้งสุดท้าย โดยตามคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนั้นเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต
หมายความว่าเสด็จไปสู่เทวาลัยสถาน ณ เขาพระสุเมรุ ตามพระราชประเพณีจะจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดย
อัญเชิญพระบรมศพไปถวายพระเพลิง ณ พระเมรุที่ได้สร้างขึ้นกลางพระนคร (สรบัญชา หมื่นแสวง และคณะ. 2560: 7) การ
แสดงมหรสพสมโภชในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพก็มิได้ถือว่าเป็นงานโศกเศร้า แต่มหรสพทั้งหลายถูกนามาเพื่อแสดงถึง
พระเกียรติและสร้างความบันเทิงเพื่อให้ราษฎรคลายความโศกเศร้า มีปรากฏหลักฐานการแสดงมหรสพในงานพระเมรุมาศ
สมัยอยุธยาตอนปลายในภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดประดู่ทรงธรรมที่มีการแสดงต่าง ๆ เช่น งิ้ว หุ่น ละคร ไต่ลวด นอนดาบ
และต่อตัว ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีปรากฏหลักฐานในหมายรับสั่งเรื่องการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง กรมพระเทพามาตย์ กล่าวถึงการมหรสพสมโภชในงานนี้ ได้แก่ โขน ระบา หุ่น งิ้ว
ส่วนเวลากลางคืนมีการแสดงหนังใหญ่ นอกจากนี้ยังปรากฏจดหมายเหตุงานพระศพกรมขุน อินทรพิทักษ์ และงานศพพระเจ้า
นราสุริยวงษ์ ซึ่งในงานพระเมรุทั้ง 2 ครั้งนี้ มีรายการมหรสพที่เพิ่มเติมจากงานพระศพกรมพระเทพามาตย์ คือ หุ่นมอญ ราของ
รามัญใหม่และรารามัญเก่าละครเขมรญวนหกและคนต่อเท้า (สยาม ภัทรานุประวัติ. 2552, น.198)
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังได้รับอิทธิพลเรื่องการแสดงมหรสพในงานพระเมรุนี้มาจากสมัยอยุธยาและกรุงธนบุรี
มีการจัดงานมหรสพสมโภชในงานพระเมรุอย่างยิ่งใหญ่หลายครั้ง เช่น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาล
ที่ 1 มีการจัดงานมหรสพสมโภชถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระชนกาธิบดี และงานพระเมรุ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ซึ่งการมหรสพสมโภชพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และพระเมรุที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในรัชกาลต่อ
ๆ มาจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตัดทอนพระราชพิธีพระบรมศพ
ของพระองค์เองให้น้อยลง ด้วยทรงเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
6) จึงทรงปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้งดจัดงานพระบรมศพเป็นการ
รื่นเริง ทาให้มหรสพทั้งหมดถูกยกเลิก (สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร. 2552: 283) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 การแสดงมหรสพได้ถูกรื้อ
ฟื้นขึ้นอีกครั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยมีมหรสพ 4 ชนิด คือ
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หนังใหญ่ โขน ละคร และหุ่นกระบอก เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจแก่ราษฎรท่ามกลางความทุกข์โศกตามธรรมเนียมแต่ก่อนมา และ
งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ยึดถืองาน ครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีเป็นแบบอย่าง (นนทพร อยู่มั่งมี. 2551: 174) จึงกล่าวได้ว่าการแสดงมหรสพสมโภชงานพระเมรุนั้นมีสืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้งดไปในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้ถูกรื้อฟื้นนามาใช้เป็นมหรสพสมโภชพระเมรุ
มาศอีกครั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
สาหรับการแสดงมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจัดขึ้นโดยรัฐบาลโดยมีกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้ดาเนินงานด้าน
การจัดการแสดงมหรสพสมโภชงานพระเมรุฯ มีศิลปินหลากหลายสาขาที่ร่วมแสดงรวมทั้งสิ้น 3,084 คน จัดขึ้นในวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2560 การแสดงมหรสพในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณหน้าพระ
ที่นั่งทรงธรรม ได้แก่ การแสดงโขนรามเกียรติ์ชุด พระรามข้ามสมุทร – ยกรบและราสานึกพระมหากรุณาธิคุณ และบริเวณเวทีกลางแจ้ง
ท้องสนามหลวง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เวที คือ เวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่และการแสดงโขน เวทีที่ 2 การแสดงหุ่นกระบอก
ละครใน ละครชาตรี และเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากลและการแสดงบัลเล่ต์เรื่อง มโนห์รา
ละครเรื่องมโนราห์ เป็นละครที่กรมศิลปากรได้สร้างสรรค์ขึ้น มีเค้าโครงมาจากปัญญาสชาดก ตอน “สุธนชาดก” มี
การนาศิลปะแห่งนาฏกรรมหลายอย่างมาผสมผสานกันและปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ยังคงรักษาแนวทางของละครชาตรีแบบเดิมไว้
นาออกแสดงให้ประชาชนชมครั้งแรก ณ โรงละครศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2498 และในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร การแสดงละครเรื่อง มโนห์รา เป็นมหรสพ
เรื่องหนึ่งที่จัดแสดงอยู่บริเวณเวทีกลางแจ้ง ท้องสนามหลวง เวทีที่ 2 สาหรับการแสดงละครเรื่อง มโนราห์ มีความน่าสนใจใน
เรื่อง วิธีการ ขับร้องประกอบการแสดง เนื่องจากมีวิธีการร้องที่มีสาเนียงภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์ของการขับร้องประกอบการ
แสดงละครชาตรี อีกทั้งมีรูปแบบการขับร้ อ งที่หลากหลาย ในการจัดการแสดงละครเรื่ องมโนราห์ ในครั้งนี้กรมศิลปากรได้
มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการแสดง และการบรรเลงขับร้อง ในส่วนของการบรรเลงและขับร้อง
ประกอบการแสดงละครเรื่องมโนราห์มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยได้คัดเลือกครูคีตศิลป์ไทยจาก
วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศมาร่วมขับร้องในงานครั้งนี้ ผู้ควบคุมการขับร้องและฝึกซ้อมการขับร้องคือ คุณครูทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พ.ศ. 2555และผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการขับร้องครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาในเรื่องการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนราห์ ได้แก่ ความเป็นมาของการจัดการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา และ
ความสาคัญของการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ที่มีต่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หลักที่ใช้และวิธีการคัดเลือกผู้ขับร้องประกอบการแสดง การแบ่งเพลงให้ผู้ขับ
ร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา และวิธีการขับร้องเพลงประกอบการแสดงละครเรื่องมโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องจากการแสดง
ครั้งนี้เป็นการแสดงมหรสพสมโภชครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ เป็นมหรสพหลวงที่ควรค่าแก่การศึกษาและเก็ บรักษาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะ องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่องมโนราห์ ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สามารถ
นาไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนคีตศิลป์ไทย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการขับร้องประกอบการแสดงมหรสพหลวงที่
ใช้เป็นมหรสพสมโภชพระเมรุมาศได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นการรวบรวมหลักฐานทางวิชาการในเรื่องการขับร้องประกอบการ
แสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เฉพาะองก์ที่ 4 เลือกนาง เท่านั้น เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ดาเนินงานการจัดงานมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการขับร้อง และผู้ปฏิบัติขับร้องละครเรื่องมโนห์รา ในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเท่านั้น
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
การขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

- ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
- แนวคิดการขับร้องเพลงไทย
ศึกษาการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1) ความสาคัญของการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ที่มีต่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2) หลักที่ใช้และวิธีการคัดเลือกผู้ขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
3)เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเพลงให้ผู้ขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร
4) วิธีการขับร้องเพลงประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
องค์ความรู้เรื่องการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ภาพที่ 1 กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1ผู้ดาเนินงานการจัดงานมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จานวน 3 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการขับร้อง
และดนตรีจานวน 4 คน และผู้ปฏิบัติขับร้องละครเรื่องมโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จานวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดย
ใช้การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคนเพื่อตรวจสอบข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ แยกแยะ
จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ ศึกษาการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ผลการวิจัย
1. ความส าคั ญ ของการแสดงละครเรื่ อ ง มโนห์ ร า ที่ มี ต่ อ งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร ก่อนที่จะคัดเลือกรายการมหรสพมาจัดแสดง กรมศิลปากรได้ศึ กษาจดหมายเหตุจากงานพระบรมศพ
ครั้งที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งการคัดเลือกมหรสพที่จะใช้ในการประโคมเนื่องในงานพระเมรุนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระศพนั้น ๆ
เช่น ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราช
ธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) กรมศิลปากรได้เลือกละครเรื่องศกุนตลา ซึ่งเป็นบทพระราช
นิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 มาจัดแสดง เป็นต้น สาหรับการจัดมหรสพสมโภชพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนี้ กรมศิลปากรได้เลือกละครเรื่องมโนราห์ เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของมหรสพสมโภชงานพระเมรุ เนื่องจากละครเรื่องมโนราห์ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่
รักจึงเหมาะสมด้วยเหตุที่ว่า ในคราวนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย จึงเหมาะสมที่จะเป็นมหรสพสมโภช
อีกทั้งละครเรื่องมโนห์รามีความเกี่ย วข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตรคือเมื่อ พ.ศ. 2504 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ และทรงเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง
กินรีสวีท (Kinari Suite)ขึ้น เพื่อใช้เป็นเพลงประกอบการแสดง
2. หลักที่ใช้และวิธีการคัดเลือกผู้ขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ครูทัศนีย์ ขุนทอง ผู้ควบคุมการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กล่าวถึงหลักและวิธีการคัดเลือกผู้
ขับร้องไว้ว่า ผู้ขับร้องที่จะขับร้องในงานนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการขับร้องที่ดี รู้จักวิธีการใส่อารมณ์ในการขับร้อง เช่น
อารมณ์โกรธ อารมณ์รัก อารมณ์เศร้า เป็นต้น นอกจากนี้จะเลือกผู้ขับร้องที่มีโทนเสียงไปในทิศทางเดียวกันหมายถึง เมื่อขับ
ร้องพร้อมกันแล้วโทนเสียงมีความกลมกลืนกัน และจะต้องเป็นผู้ที่มีศิลปะนิสัย คือมีความตั้งใจ มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ มี
สมาธิ และที่สาคัญจะต้องแยกอารมณ์ส่วนตัวกับการปฏิบัติงานให้ออกจากกัน เนื่องจากในงานนี้เป็นพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ผู้ขับร้อง
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มีหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการประโคมมหรสพซึ่งในระหว่างการแสดงจะต้องมีการควบคุมอารมณ์และสติให้ดีเพื่อทาการแสดงให้
สาเร็จลุล่วงไปได้
3.เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเพลงให้ผู้ขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
คุณครูทัศนีย์ ขุนทอง จะเลือกแบ่งเพลงให้กับผู้ขับร้องโดยยึดตามเสียงของคนร้อง เช่น บทของพระสุธน จะเลือกผู้
ขับร้องที่มีเสียงทุ้ม นุ่มนวล บทของนางมโนราห์ จะเลือกผู้ขับร้องที่มีเสียงหวาน เล็กแหลม บทของท้าวทุมราช จะเลือกผู้ขับ
ร้องที่มีเสียงใหญ่ มีกาลังเสียงที่แข็งแรง นอกจากนี้ทักษะของการขับร้องของผู้ขับร้องแต่ละคนก็ถือมีความสาคัญ เช่น วิธีการ
ขับร้องบทของนางมโนราห์จะต้องมีการวางคาปั้นเสี ยงให้มีความนุ่มนวลอ่อนโยนเพื่อให้เข้ากับบทบาทของตัวละคร การขับ
ร้องบทของท้าวทุมราช จะต้องเลือกผู้ขับร้องที่เปล่งเสียงเต็มกาลัง แข็งแรง ออกคาร้องชัดเจน โดยคุณครูทัศนีย์มีแนวคิดว่าผู้
ขับร้องทุกคนจะต้องร้องได้ในทุกๆบทบาท ทุกตัวละคร ไม่จากัดตายตัวว่าเมื่อขับร้ องบทพระสุธนแล้ว จะร้องบทท้าวทุมราช
ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ต้องคานึงถึงเรื่องลาดับของเพลง เช่น บทในตอนนั้น ๆ มีเพลงที่เป็นบทของนางมโนราห์ติดต่อกันหลาย
เพลง คุณครูจะเลือกแบ่งให้ผู้ขับร้องหลาย ๆ คนไม่ซ้ากัน ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขั บร้องสามารถ
ขับร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) วิธี ก ารขั บ ร้ อ งประกอบการแสดงละครเรื่ อ ง มโนห์ รา ในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ตารางที่ 1 ตารางแสดงวิธีการขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร องก์ที่ 4 เลือกนาง ประกอบด้วยเพลงขับ
ร้องจานวน 15 เพลง ดังนี้
4.1. เพลงสารถี (ผู้ขับร้อง: นายยลบิล ไตรงาม)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องเดี่ยว เป็นบทที่กล่าวถึงท้าวทุมราช บรรยายถึงความเป็นมาเป็นไปของตัว
ละครการแบ่งวรรคคาร้องยึดตามความหมายของบทละครเป็นหลักการออกเสียงของผู้ขับร้องคือ เปล่งเสียงอย่างเต็มกาลัง
เสียง ให้เสียงมีความเข้มแข็งเหมาะสมกับบทบาทของตัวละครที่เป็นวรรณะกษัตริย์ ออกเสียงคาร้องและอักขระให้ชัดเจน ร้อง
ให้ตรงกับจังหวะ การหายใจในการขับร้องจะหายใจตามประโยคเพลงโดยจะไม่หายใจระหว่างวรรคการเอื้อนและระหว่างคา
ร้อง การใส่อารมณ์เนื่องจากเป็นเพลงที่ใช้ในบทดาเนินเรื่อง หมายถึงเป็นการบรรยายเรื่องราวของตัวละคร จึงไม่ใส่อารมณ์ใน
การร้องเพลงมากจนเกินงาม เพียงแต่ใช้กลวิธีการร้องคือการเน้นเสียงเน้นคา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในคาร้อง น้าเสียง อักขระ
ชัดเจน
4.2 ร่ายชาตรี(ผู้ขับร้อง: นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่ง)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องแบบต้นบท-ลูกคู่ หมายถึง การขับร้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือต้นบท 1
คน และลูกคู่มากกว่า 2 คนขึ้นไป โดยต้นบทจะขับร้องในวรรคสดับและวรรครอง และลูกคู่จะขับร้องในวรรครับและวรรคส่ง
วิธีการร้องต้นบทจะร้องจนจบวรรค แล้วลูกคู่จึงจะรับจานวน 3 รอบ ทาเช่นนี้ไปจนจบ ผู้ขับร้องต้นบทต้องออกเสียงให้
แข็งแรง คาร้องชัดเจน จังหวะตอนขึ้นคาร้องคาแรกจะต้องทอดเสียงเพื่อเป็นสัญญาณให้โทนและกลองชาตรีตีรับจะต้องร้องให้
มีความกระชับรวดเร็ว ลูกคู่จะต้องร้องรับจังหวะให้กระชับรวดเร็วตามจังหวะของต้นบท โดยจะร้องรับจานวน 3 รอบ รอบ
แรกจังหวะตามแนวที่ต้นบทขับร้อง รอบที่สองจะร้องเพิ่มความเร็วขึ้น และรอบที่สามจะกลับมาขับร้องตามแนวของรอบแรก
และลากเสียงให้หมดจังหวะของลูกคู่ การขับร้องของลูกคู่จะมุ่งเน้นความพร้อมเพรียงกันเป็นสาคัญ การขับร้องร่ายชาตรี
มุ่งเน้นความกระชับรวดเร็ว และความชัดเจนของคาร้อง ดังนั้นผู้ขับร้องร่ายชาตรีทั้ง 2 กลุ่มจะต้องอ่านบทประพันธ์ให้
คล่องแคล่วแม่นยา เพื่อให้เกิดความชัดเจนของถ้อยคาและอักขระ ความหมายของบทประพันธ์ตอนนี้เป็นการบรรยายเรื่องราว
ของนางมโนห์ราที่พลัดพรากไปสู่เมืองมนุษย์ เมื่อหนีกลับมาได้เข้าพิธีโสรจสรงเพื่อชาระกลิ่นมนุษย์ให้หมดสิ้นไป การใส่
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อารมณ์เพลงผู้ขับร้องทั้งต้นบทและลูกคู่จะไม่ใส่อารมณ์เพลงมาก เพราะการร้องร่ายชาตรีเป็นการบรรยายเรื่องราวและดาเนิน
เรื่องอย่างรวดเร็ว การหายใจของต้นบทจะต้องหายใจเพียงครั้งเดียวเพื่อร้องให้จบวรรค ส่วนลูกคู่จะต้องหายใจให้พร้อมเพรียง
กัน กลวิธีการขับร้องร่ายชาตรีที่สาคัญคือ การกดเสียง ผู้ขับร้องจะต้องกดเสียงให้ได้ในระดับที่ถูกต้องของร่ายชาตรี เพราะการ
กดเสียงจะทาให้เกิดสาเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของร่ายชาตรี
4.3 เพลงกล่อมนารีชั้นเดียว(ผู้ขับร้อง: นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องแบบต้นบท-ลูกคู่ เป็นบทที่บรรยายถึงนางมโนห์ราหลังจากเข้าพิธีโสรจสรง
เสร็จแล้วก็มาเข้าเฝ้าท้าว ทุมราชและพระมเหสี การออกเสียงของผู้ขับร้องต้นบทจะต้องใช้เสียงที่อ่อนหวานไม่แข็งกร้าว การ
เอื้อนจะต้องเปิดปากเพื่อให้เสียงเอื้อนชัดเจน โดยร้องให้มีความรวดเร็วและกระชับตามอัตราจังหวะชั้นเดียว มีการใช้เสียงหนัก
เสียงเบาในการขับร้องเพื่อสร้างอารมณ์ให้กับบทเพลง การหายใจจะต้องหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ควรหายใจระหว่างวรรค
การเอื้อนและระหว่างคาร้องการใส่อารมณ์ผู้ขับร้องตีความให้มีความโศกเศร้าแต่ไม่มากนัก กลวิธีการขับร้องคือจะต้องมีความ
แม่นยาในบทร้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนของคาร้อง เนื่องจากเป็นเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว
4.4 ร่ายนอก(ผู้ขับร้อง: นางกมลพร ขาวนวล)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องแบบต้นบท-ลูกคู่ หมายถึง เป็นบทที่บรรยายถึงท้าวทุมราชและพระมเหสี
เมื่อได้พบกับนางมโนห์ราที่มาเข้าเฝ้า การออกเสียงผู้ขับร้องทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องกดเสียงให้ถึงระดับเสียงที่ถูกต้องของการร้อง
ร่าย ออกเสียงคาร้องให้ชัดเจน ร้องให้กระชับรวดเร็วตามรูปแบบของการร้องร่ายนอก ต้นบทจะต้องขึ้นเสียงตามเสียงดนตรีที่
บรรเลงมาก่อนหน้าให้ถูกต้อง เปล่งเสียงด้วยเสียงที่แข็งแรงหนักแน่น กดเสียง ลูกคู่จะต้องรับร้องให้กระชับรวดเร็วและกด
เสียงด้วยเช่นกัน ใช้กรับพวงตีประกอบการขับร้องเพียงอย่างเดียวและ ไม่มีหน้าทับประกอบ การแบ่ง วรรคคาร้องยึดตาม
ความหมายของบทละครเป็นสาคัญ การหายใจของต้นบทจะต้องหายใจเพียงครั้งเดียวเพื่อร้องให้จบวรรค ส่วนลูกคู่จะต้อง
หายใจให้พร้อมเพรียงกัน ร่ายนอกใช้สาหรับดาเนินเรื่องราวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่ใส่อารมณ์มากเท่าการร้องเพลง กลวิธีที่
สาคัญของการร้องร่ายนอกคือ การกดเสียง การร้องให้กระชับรวดเร็ว และชัดเจน
4.5 เพลงหุ่นกระบอก(ผู้ขับร้อง: นางสาวอรอนงค์ จตุรภัทรพร)
รูปแบบการขับร้องคือ การร้องแบบต้นบท-ลูกคู่ กล่าวถึงบทบาทของนางมโนราห์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ณ
เมืองปัญจาลให้ท้าวทุมราชและมเหสีฟัง การออกเสียงผู้ขับร้องจะออกเสียงเต็มกาลังเสียงให้มีความแข็งแรง มีการวางคาร้อง
ให้ชัดเจน การปั้นคาของการขับร้องเพลงหุ่นกระบอกจะมีการปั้นคาที่ไม่ผันเสียงให้คาชัดเจนมากนัก จะเน้นการออกเสียงคา
ร้องให้ตรงตามทานองของเพลงหุ่นกระบอก ลักษณะของการขับร้องเพลงหุ่นกระบอกคือการร้องด้นไปเรื่อยๆ มีการใส่ทานอง
ครวญตรงคาร้องที่ว่า “พรานบังคับขู่เข็ญเป็นที่สุด ” หรือทานองที่เป็นสาเนียงจีน ตรงคาร้องที่ว่า “พระสุธนเป็นบุรุษสุด
ประเสริฐ” นอกจากนี้การขับร้องเพลงหุ่นกระบอกในละครเรื่องมโนราห์ มีตัวละครพูดสลับกับการขับร้อง ผู้ขับร้องจะต้อ ง
ทอดเสียงยาวเพื่อส่งให้ตัวละครพูดและ ฟังซออู้สีเพื่อส่งร้องให้ขับร้องในบทต่อไปหลังจากที่ตัวละครพูดจบ เมื่อผู้ขับร้องต้นบท
ร้องจนถึงคาสุดท้ายแล้ว ลูกคู่จะร้องรับทานองเอื้อนท้ายเพลง การหายใจใช้วิธีการแขม่วท้องเพื่อกักเก็บลมหายใจ จะสามารถ
ทาให้การขับร้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลวิธีที่ใช้ในการ ร้องเพลงหุ่นกระบอกผู้ขับร้องจะต้องมีไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า มีความเข้าใจในจังหวะหน้าทับและทานองดนตรี จึงจะสามารถขับร้องได้อย่างมีคุณภาพ
4.6 เพลงลิงโลด(ผู้ขับร้อง: นายไตรภพ สุนทรหุต)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องเดี่ ยว เป็นบทที่กล่าวถึงท้าวทุมราช หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่นางมโนห์รา
เล่าให้ฟัง ก็เกิดความไม่พอใจที่นางมโนห์รายังยกย่องพระสุธนผู้เป็นสามี การออกเสียงของผู้ขับร้องใช้การกระชับคา เน้น
น้าหนักของเสียง เช่น คาว่า “หมั่นไส้” ผ่อนเสียงหนักเบา เพราะผู้ขับร้องต้องการให้แสดงอารมณ์เชิงตัดพ้อ ไม่โกรธมากถึง
ขนาดฆ่าฟันกัน มีการตัดเอื้อนบางจุด เพื่อให้เกิดความห้วนของคา แต่ต้องออกเสียงคาร้องให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขระวิธี
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การแบ่งวรรคจะแบ่งตามฉันทลักษณ์ของกลอนบทละคร แต่ต้องให้ได้ความหมาย การหายใจควรให้ถูกต้องจึงจะสามารถขับ
ร้องได้ดี การใส่อารมณ์และกลวิธีการขับร้องคือ ผู้ขับร้องใช้การเน้นน้าหนักคาเพื่อสร้างอารมณ์ในการขับร้อง
4.7 เพลงลมหวล(ผู้ขับร้อง: นางสาวอรอนงค์ จตุรภัทรพร)
รูปแบบการขับร้องคือ การร้องแบบต้นบท-ลูกคู่ การออกเสียงผู้ขับร้องจะออกเสียง อย่างเต็มกาลังเสียง
โดยวางคาวางเสียงให้อ่อนโยน เนื่องจากเป็นบทของนางมโนห์รา การหายใจจะต้องหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ควรหายใจ
ระหว่างวรรคการเอื้อนและระหว่างคาร้องใส่อารมณ์ โดยการ ใช้เสียงหนักเสียงเบา ตรงคาว่า “กราบก้มบังคมบาท บิตุรงค์”
เพื่อแสดงอารมณ์ให้เห็นถึงความยินดีของนางมโนราห์ กลวิธีการขับร้อง ผู้ขับร้องใช้วิธีการ โหนเสียง ในการร้องทานองเอื้อน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงทานองอันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลมหวล
4.8 เพลงการเวก(ผู้ขับร้อง: นายสิทธิพงษ์ กลับโต)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องเดี่ยว เป็นบทที่กล่าวถึงพระสุธนมีความยินดีที่จะได้พบกับนางมโนห์รา
การแบ่งวรรคคาร้องยึดตามความหมายของบทละครเป็นหลักการออกเสียงของผู้ขับร้องคือ เปล่งเสียงอย่างเต็มกาลังเสียง
ออกเสียงคาร้องให้หมดจด ชัดเจน วางคาร้องให้นุ่มนวล เพื่อเพิ่มความอ่อนหวาน การหายใจผู้ขับร้องใช้วิธีการแขม่วท้องเพื่อ
กักเก็บลมได้มากขึ้นทาให้สามารถร้องทานองที่มีการลากเสียงยาวได้อย่างสม่าเสมอ การใส่อารมณ์ใช้เสียงหนักเสียงเบาในการ
สร้างอารมณ์ให้ตัวละคร เช่น การทาเสียงอ่อนหวานในคาว่า “ ปรีดิ์เปรมเกษมสันต์” กลวิธีการขับร้องคือผู้ขับร้องต้องแม่นยา
ให้บทร้องและต้องดูตัวละครเสมอ เพื่อออกเสียงให้สอดคล้องไปตามอารมณ์ของตัวละคร
4.9 เพลงขอมกล่อมลูกชั้นเดียว(ผู้ขับร้อง: นายเบนซิน จันทร์เสม)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องเดี่ยว เป็นบทที่กล่าวถึงท้าวทุมราช หลังจากที่ได้พบกับพระสุธน ความ
โกรธเคืองที่เคยมีก็ระงับหายไปจนหมดก่อนการขับร้องผู้ขับร้องจะศึกษาบทให้มีความเข้าใจเรื่องราวและบทบาทของตัวละคร
จากนั้นจึงแบ่งวรรคคาร้องยึดตามความหมายของบทละครเป็นหลัก การออกเสียงของผู้ขับร้องคือ เปล่งเสียงอย่างเต็มกาลัง
เสียง ให้เสียงมีความเข้มแข็งเหมาะสมกับบทบาทของตัวละครที่เป็นวรรณะกษัตริย์และมีการใช้เสียงหนักเสียงเบาในการขับ
ร้อง คาร้องว่า “นี่หรือพระสุธนยุพราช” ผู้ขับร้องจะเน้นเสียงที่คาว่า “นี่หรือ” เพื่อแสดงอารมณ์ประหลาดใจให้เข้ากับบทบาท
ของตัวละคร การหายใจให้หายใจตามประโยคเพลง ไม่ควรหายใจระหว่างวรรคการเอื้อนและระหว่างคาร้อง กลวิธีการขับร้อง
คือ ผู้ขับร้องจะต้องสื่อสารกับตัวละครด้วยการดูท่ารา จึงจะสามารถใส่อารมณ์และร้องให้ตรงตามจังหวะท่าราของตัวละคร
ดังนั้นผู้ขับร้องควรจาบทร้องให้แม่นยา เพื่อขับร้องให้เป็นธรรมชาติคล้ายกับการพูดหรือการบอกเล่า
4.10 เพลงขวัญอ่อน(ผู้ขับร้อง: นายสิทธิพงษ์ กลับโต)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องเดี่ยว เป็นบทที่กล่าวถึงพระสุธนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท้าวทุมราชได้ฟัง
แสดงถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อนางมโนห์รา การแบ่งวรรคคาร้องยึดตามความหมายของบทละครเป็นหลัก การออกเสียงของผู้ขับ
ร้องคือ ออกเสียงคาร้องให้ ชัดเจน วางคาร้องให้นุ่มนวล ประคบคา ประคบเสียง เน้นแสดงอารมณ์จากคาร้องให้ชัดเจน การ
หายใจในการขับร้องจะหายใจตามประโยคเพลงโดยจะไม่หายใจระหว่างวรรคการเอื้อนและระหว่างคาร้อง การใส่อารมณ์ผู้ขับ
ร้องใช้เสียงหนักเสียงเบาในการสร้างอารมณ์ให้ตัวละคร เช่น คาร้องที่ว่า “ข้าขอถวายสัจจวาที” นอกจากนี้ยังใช้วิธีการลัก
จังหวะในการสร้างอารมณ์ ตรงคาร้องที่ว่า “จึงได้พบสบอารมณ์สมอุรา” และ “แหวนก็สวมดัชนีดังปรารถนา” นอกจากนี้ยัง
ใช้ทางเปลี่ยนเพลงขวัญอ่อนกับคาร้องที่ว่า “จึงได้พบสบอารมณ์สมอุรา” เพื่อสร้างอรรถรสที่แตกต่าง แสดงอารมณ์รัก กลวิธี
การขับร้องเพลงขวัญอ่อนผู้ขับร้องจะต้องฟังดนตรีให้เป็น เพราะตัวละครจะพูดสลับกับการร้อง นักร้องจะต้องมีไหวพริบและดู
ตัวละครพร้อมทั้งฟังดนตรีส่งให้เพื่อร้องให้หมดคากลอน
4.11 ร่ายนอก(ผู้ขับร้อง: นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องแบบต้นบท-ลูกคู่ เป็นบทที่บรรยายถึงท้าวทุมราชตรัสสั่งให้พระสุธนเลือกคู่
การออกเสียงผู้ขับร้องทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องกดเสียงให้ถึงระดับเสียงที่ถูกต้องของการร้องร่าย ออกเสียงคาร้องให้ชัดเจน ร้องให้
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กระชับรวดเร็วตามรูปแบบของการร้องร่ายนอก ต้นบทจะต้องขึ้นเสียงตามเสียงดนตรีที่บรรเลงมาก่อนหน้าให้ถูกต้อง เปล่ง
เสี ย งด้ วยเสีย งที่ แ ข็งแรงหนั ก แน่ น กดเสี ย ง ลู ก คู่ จ ะต้อ งรับ ร้อ งให้ กระชั บรวดเร็วและกดเสีย งด้ว ยเช่ น กัน ใช้ ก รั บ พวงตี
ประกอบการขับร้องเพียงอย่างเดียวและ ไม่มีหน้าทับประกอบ การแบ่งวรรคคาร้องยึดตามความหมายของบทละครเป็นสาคัญ
การหายใจของต้นบทจะต้องหายใจเพียงครั้งเดียวเพื่อร้องให้จบวรรค ส่วนลูกคู่จะต้องหายใจให้พร้อมเพรียงกัน ร่ายนอกบทนี้
ใช้สาหรับดาเนินเรื่องราวและแทนคาพูดของท้าวทุมราช ดังนั้นจึงใช้การเน้นเสียงเน้นคา เพื่อให้เกิดอารมณ์ตามบทบาทของตัว
ละคร กลวิธีที่สาคัญของการร้องร่ายนอกคือ การกดเสียง การร้องให้กระชับรวดเร็ว และชัดเจน
4.12 เพลงเวสสุกรรม(ผู้ขับร้อง: นายเบนซิน จันทร์เสม)
รูปแบบการขับร้องคือ การร้องเดี่ยว กล่าวถึงพระสุธนที่ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เลือกคู่ได้นางมโนห์รา การ
ออกเสียงของผู้ขับร้องคือ ร้องเสียงให้โปร่งกว้าง กล่อมคา กล่อมเสียงให้อ่อนหวาน การเอื้อนจะต้องร้องให้ชัดและคุ มเสียง
เอื้อนให้นิ่ง เนื่องจากมีทานองเอื้อนที่ลากจังหวะยาว การหายใจให้หายใจตามประโยคเพลง ไม่ควรหายใจระหว่างวรรคการ
เอื้อนและระหว่างคาร้อง การใส่อารมณ์ในการขับร้องไม่มากนัก เพราะเป็นบทบรรยายเรื่องราว ใช้กลวิธีการเน้นเสียงเน้นคา
เพื่อให้ถ้อยคาและอักขระชัดเจน
4.13 ร่ายชาตรี(ผู้ขับร้อง: นางจารี อ้นนาค)
รูปแบบการขับร้อง คือ การร้องแบบต้นบท-ลูกคู่ วิธีการร้องต้นบทจะร้องจนจบวรรค แล้วลูกคู่จึงจะรับ
จานวน 3 รอบ ทาเช่นนี้ไปจนจบ ผู้ขับร้องต้นบทต้องออกเสียงให้แข็งแรง คาร้องชัดเจน จังหวะตอนขึ้นคาร้องคาแรกจะต้อง
ทอดเสียงเพื่อเป็นสัญญาณให้โทนและกลองชาตรีตีรับจะต้องร้องให้มีความกระชับรวดเร็ว ลูกคู่จะต้องร้องรับจังหวะให้กระชับ
รวดเร็วตามจังหวะของต้นบท โดยจะร้องรับจานวน 3 รอบ รอบแรกจังหวะตามแนวที่ต้นบทขับร้อง รอบที่สองจะร้องเพิ่ม
ความเร็วขึ้น และรอบที่สามจะกลับมาขับร้องตามแนวของรอบแรกและลากเสียงให้หมดจังหวะของลูกคู่ การขับร้องของลูกคู่
จะมุ่งเน้นความพร้อมเพรียงกันเป็นสาคัญ การขับร้องร่ายชาตรีมุ่งเน้นความกระชับรวดเร็ว และความชัดเจนของคาร้อง ดังนั้น
ผู้ขับร้องร่ายชาตรีทั้ง 2 กลุ่มจะต้องอ่านบทประพันธ์ให้คล่องแคล่วแม่นยา เพื่อให้เกิดความชัดเจนของถ้อยคาและอักขระ
ความหมายของบทประพันธ์ตอนนี้กล่าวถึงพระสุธนที่กาลังพินิจพิจารณาพระธิดาทั้งเจ็ดเพื่อหานางมโนห์ราให้พบ การใส่
อารมณ์เพลงผู้ขับร้องทั้งต้นบทและลูกคู่จะไม่ใส่อารมณ์เพลงมาก เพราะการร้องร่ายชาตรีเป็นการบรรยายเรื่องราวและดาเนิน
เรื่องอย่างรวดเร็ว การหายใจของต้นบทจะต้องหายใจเพียงครั้งเดียวเพื่อร้องให้จบวรรค ส่วนลูกคู่จะต้องหายใจให้พร้อมเพรียง
กัน กลวิธีการขับร้องร่ายชาตรีที่สาคัญคือ การกดเสียง ผู้ขับร้องจะต้องกดเสียงให้ได้ในระดับที่ถูกต้องของร่ายชาตรี เพราะการ
กดเสียงจะทาให้เกิดสาเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของร่ายชาตรี
4.14 เพลงชาตรีตลุง(ผู้ขับร้อง: นางพิชญ์ญา สินธุ์แก้ว, นางนิตยา แก้วบูชา, นางกมลพร ขาวนวล, นายไตรภพ
สุนทรหุต, นางกรวรันท์ พันธ์ไพศาล, นางจารี อ้นนาค, นางสาวอรอนงค์ จตุรภัทรพร, นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์, นาง
ปิยาภรณ์ มีมั่งคั่ง, นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์, นายยลบิล ไตรงาม, นางรุ่งนภา มีขาว, นางกิจจา สันซัง, นางสาวกิตติมา กัน
มะลิกองแก้ว, นายเบนซิน จันทร์เสม, นายสิทธิพงษ์ กลับโต)
รูปแบบการขับร้องคือ การร้องหมู่ หมายถึง การร้องที่มีผู้ขับร้องมากกว่า 2 คนขึ้นไป กล่าวถึงพระสุธนขณะที่
กาลังเลือกคู่อยู่นั้น ก็เหลือบเห็นแหวนที่สวมนิ้วของนางมโนห์ราจึงทาให้จานางได้ และพานางมาเข้าเฝ้าท้าวทุมราช หลักของ
การขับร้องหมู่คือจะต้องร้องให้พร้อมเพรีย งกัน เปล่งเสียงในระดับที่ดังเบาสม่าเสมอกัน ทานองทางขับร้องจะต้องเหมือนกัน
การหายใจจะต้องหายใจพร้อมกัน ไม่ควรหายใจระหว่างวรรคการเอื้อนและระหว่างคาร้อง การใส่กลวิธีสามารถมีได้แต่มุ่งเน้น
ความพร้อมเพรียงของผู้ขับร้องเป็นสาคัญ
4.15 เพลงชาตรีตลุง(ผู้ขับร้อง: นางพิชญ์ญา สินธุ์แก้ว, นางนิตยา แก้วบูชา, นางกมลพร ขาวนวล, นายไตรภพ
สุนทรหุต, นางกรวรันท์ พันธ์ไพศาล, นางจารี อ้นนาค, นางสาวอรอนงค์ จตุรภัทรพร, นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์, นาง
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ปิยาภรณ์ มีมั่งคั่ง, นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์, นายยลบิล ไตรงาม, นางรุ่งนภา มีขาว, นางกิจจา สันซัง, นางสาวกิตติมา กัน
มะลิกองแก้ว, นายเบนซิน จันทร์เสม, นายสิทธิพงษ์ กลับโต)
รูปแบบการขับร้องคือ การร้องหมู่ หมายถึง การร้องที่มีผู้ขับร้องมากกว่า 2 คนขึ้นไป เป็นระบาที่กล่าวถึงชาว
ไกรลาศ มาร่วมอวยพรยินดีกับพระสุธนและนางมโนห์ราที่ได้กลับมาครองรักกันอีกครั้ง หลักของการขับร้องหมู่คือจะต้องร้อง
ให้พร้อมเพรียงกัน เปล่งเสียงในระดับที่ดังเบาสม่าเสมอกัน ทานองทางขับร้องจะต้องเหมือนกัน การหายใจจะต้องหายใจ
พร้อมกัน ไม่ควรหายใจระหว่างวรรคการเอื้อนและระหว่างคาร้อง การใส่กลวิธีสามารถมีได้แต่มุ่งเน้นความพร้อมเพรียงของผู้
ขับร้องเป็นสาคัญการขับร้องเพลงระบาไกรลาศนี้ผู้ขับร้องจะต้องแม่นยาทานองดนตรีเนื่องจากเป็นเพลงที่มีดนตรีสอด อีกทั้งมี
สาเนียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้ขั บร้องจะต้องนัดแนะและฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงอันเป็นหัวใจหลักของ
การร้องหมู่
จากการศึกษาพบว่า การขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ใช้รูปแบบการขับร้อง 3 รูปแบบ
คือ การขับร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่ และการขับร้องต้นบท-ลูกคู่ กลวิธีที่สาคัญในการขับร้องละครเรือ่ งมโนห์ราคือ การกดเสียง
ใช้สาหรับการขับร้องร่ายชาตรี การใช้เสียงหนักเบา เพื่อใส่อารมณ์และทาให้คาร้องชัดเจน ในการขับร้องเดี่ยวผู้ขับร้องมุ่งเน้น
ความชัดเจนของคาร้องและเอื้อน ผู้ขับร้องจะต้องศึกษาบทประพันธ์ให้มีความเข้าใจบทบาทของตัวละครนั้น ๆ และใส่อารมณ์
ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร การขับร้องหมู่และการขับร้องต้นบท-ลูกคู่ มุ่งเน้นความพร้อมเพรียงด้านการออก
เสียง การหายใจ เป็นสาคัญ และจะต้องขั บร้องให้ได้สาเนียงของเพลงชาตรีที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญของการขับร้องประกอบ
ละครเรื่อง มโนห์รา
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ความสาคัญของการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ที่มีต่อ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องจากละครเรื่องมโนราห์ ซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก จึงเหมาะสมด้วยเหตุที่ว่าในคราวนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชน
ชาวไทย อีกทั้งละครเรื่องมโนห์รามีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) กล่าวคือ พ.ศ. 2504 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์ และทรงเรียบเรียง
เสียงประสานบทเพลงกินรีสวีท (Kinari Suite) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเพลงประกอบการแสดง หลักที่ใช้และวิธีการคัดเลือกผู้ขับร้อง
ประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ขับร้องที่จะขับร้องประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ด้านการ ขับร้องมามากพอสมควร มีทักษะการขับร้องที่ดี มีไหวพริบ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จัก
วิธีการใส่อารมณ์ในการขับร้อง จะต้องมีโทนเสียงไปในทิศทางเดียวกันหมายถึง เมื่อขับร้องพร้อมกันแล้วโทนเสียงมีความ
กลมกลืนกัน มีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียร มีสติ มีสมาธิ และที่สาคัญจะต้องแยกอารมณ์ส่วนตัวกับการปฏิบัติงานให้ออก
จากกัน สอดคล้องกับ ท้วม ประสิทธิกุล, (2529: น. 229) กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ขับร้องที่ดี ไว้ว่า ผู้ขับร้องที่ดีต้อง 1)แม่นจังหวะ
2)แม่นเสียง 3)แม่นเพลง 4)มีกาลังเสียงดี รู้จักรักษากาลังเสียงให้สม่าเสมอ 5)มีอักขระดี โดยใช้อักขระถ้อยคาให้ถูกต้อง 6) มี
ความกล้าหาญ มีความมั่นใจในตัวเอง 7) หายใจได้ถูกต้อง 8) มีสมาธิดี เป็นผู้ไม่ประมาท มีสติอยู่เสมอ สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แบ่งเพลงให้ผู้ขับร้อง ผู้ควบคุมจะเลือกแบ่งเพลงให้กับผู้ขับร้องโดยยึดตามเสียงของคนร้องและทักษะการขับร้องของผู้ขับร้อง
แต่ละคนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับ บทสัมภาษณ์ของประคอง ชลานุภาพ (สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2561) ที่กล่าวไว้ว่า การขับ
ร้องเพลงประกอบการแสดงจาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการขับร้องมากพอสมควร เพราะถือเป็นการ ขับร้องที่ต้องใช้
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ทักษะ ตาดู หูฟัง หากผู้ขับร้องไม่มีประสบการณ์การขับร้องประกอบการแสดงมาก่อนก็อาจทาให้การแสดงดาเนินไปอย่างไม่
ราบรื่น
การขั บ ร้ อ งเพลงประกอบการแสดงละครเรื่ อ ง มโนห์ ร า ในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ใช้รูปแบบการขับร้อง 3 รูปแบบ คือ การ
ขับร้องเดี่ยว การขับร้องหมู่ และการขับร้องต้นบท-ลูกคู่ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องรูปแบบการขับร้องประกอบการแสดงโขนไทย
ของ นพคุณ สุดประเสริฐ (2557) กล่าวถึง รูปแบบการขับร้องเพลงไทย ว่ามี 3 ประเภทคือ 1) การร้องเดี่ยว หมายถึง การขับร้อง
เพลงเพียงคนเดียว 2) การร้องหมู่ หมายถึง การร้องพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มุ่งเน้นความพร้อมเพรียง 3) การร้องต้นบทลูกคู่ ใช้ในการขับร้องประกอบการแสดงเป็นส่วนใหญ่ แบ่งผู้ปฏิบัติการขับร้องออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ต้นบท หมายถึง ผู้ที่ขับร้อง
ในวรรคสดับและวรรครองในกลอนบทละคร และลูกคู่ หมายถึง ผู้ที่เป็นลูกคู่จะมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยร้องรับพร้อมกัน กลวิธีที่
สาคัญในการขับร้องละครเรื่องมโนห์รา คือ การกดเสียง ใช้สาหรับการขับร้องร่ายชาตรี การเน้นเสียง เน้นถ้อยคา การใช้เสียง
หนักเบา เพื่อใส่อารมณ์และทาให้คาร้องชัดเจน ในการขับร้องเดี่ยวผู้ขับร้องมุ่งเน้นความชัดเจนของคาร้องและเอื้อน ผู้ขับร้อง
จะต้องศึกษาบทประพันธ์ให้มีความเข้าใจบทบาทของตัวละครนั้น ๆ และใส่อารมณ์ให้มีความเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร
การขับร้องหมู่และการขับร้องต้นบท-ลูกคู่ มุ่งเน้นความพร้อมเพรียงด้านการออกเสียง การหายใจ เป็นสาคัญ และจะต้องขับ
ร้องให้ได้สาเนียงของเพลงชาตรีที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญของการขับร้องประกอบละครเรื่อง มโนห์รา สอดคล้องกับ เจริญใจ
สุนทรวาทิน (2530: น. 59-64) ที่กล่าวไว้ว่า การใส่อารมณ์ในการขับร้องของผู้ขับร้อง จะต้องอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น การเน้น
คา การเน้นเอื้อน การเว้นจังหวะ การลักจังหวะ การเปล่งเสียงแท้ การเปล่งเสียงอาศัย การควบคุมเสียง รู้จักการผ่อนเสียงให้
เหมาะสม จะทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ตามที่เราต้องการได้ ผู้ขับร้องต้องจะตีความและพิจารณาบทขับร้องว่าควรใส่อารมณ์ในช่วง
ใดหรือตาแหน่งใดบ้าง และปฏิบัติให้ได้ตามที่ วางไว้จึงจะสามารถสร้างอารมณ์และเพิ่มอรรถรสให้แก่ผู้ฟังได้
ข้อเสนอแนะ
นอกจากการศึกษาการขับร้องเพลงประกอบการแสดงละครเรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง
มหรสพสมโภชครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงมหรสพที่น่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาและเก็บรักษาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ไว้โดยเฉพาะอีกมากมาย เช่น การแสดงละครในเรื่อง อิเหนา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร การแสดงละครเรื่อง พระมหาชนก ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เป็นต้น
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การศึกษาและพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
THE STUDY AND DEVELOPMENT OF SILK AND PINEAPPLE FIBER TEXTILES FOR LIFESTYLE
FASHION PRODUCTS : A CASE STUDY OF SILK WEAVERS GROUP, BAAN TA RUEA,
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาผ้ า ไหม ทอผสมเส้ น ใยสั บ ปะรด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
1.) เพื่อหารูปแบบอัตราส่วนการทอที่เหมาะสม 2.) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคน
วั ย ท างานตอนต้น ในการศึ ก ษานี้ ใช้ วิ ธี ก ารสั งเกตการณ์ สั ม ภาษณ์ แบบกลุ่ม ในการเก็ บ ข้ อ มูลและหาแนวทางในการ
พัฒนาการทอเส้นใยสับปะรดร่วมกับเส้นไหม โดยใช้กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โดยได้ออกแบบวิธีการทอและทดลองทอเส้นใยสับปะรดร่วมกับเส้นไหมเพื่อให้ได้ลวดลายผืนผ้าที่มีลักษณะเส้นใยและพื้นผิว
ของผ้าที่แตกต่างกันตามสัดส่วนการทอจานวน 20 รูปแบบ แล้วนาผืนผ้ามาทดสอบเพื่อวัดหาค่าความเป็นกรด-เบส (pH)
ค่าความต้านทานการฉีกขาดและการยืดตัวของผืนผ้า จากนั้นทาการคัดเลือกรูปแบบผืนผ้าที่เหมาะสมเพื่อนาไปพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดสามารถทาได้โดยใช้เส้นไหมเป็นเส้นยืนหลัก และใช้เส้น
ใยสับปะรดเป็นเส้นพุ่งหลักได้โดยการทอผสมกับเส้นไหมในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากการทดลองทอผืนผ้าตามสัดส่วนต่างๆ
ทั้ง 20 รูปแบบ พบว่าค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ที่ pH = 7.41 อยู่ในช่วงที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
สามารถนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสที่ผิวได้ จากการทดสอบค่าความต้านทานการฉีกขาดและการยืดตัวของผืนผ้า พบว่า
มีเพียง 15 รูปแบบที่มีค่าความแข็งแรงของผืนผ้าที่เหมาะสมเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินเพื่อ
คัดเลือกรูปแบบผืนผ้าจากแบบสอบถามพบว่า รูปแบบผืนผ้าที่เหมาะสมมีสัดส่วนการทอของเส้นไหมต่อเส้นใยสัปปะรด เป็น
70: 30 แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป พั ฒ นา เ ป็ นผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ กร ะ เ ป๋ า ทร งถุ ง ผ้ า ( Tote bag) ส อด ค ล้ องกั บ เ ทร นด์ สี
A/W 20/21 ซึ่งสามารถนามาออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ จานวน 1 คอลเลกชั่น
คำสำคัญ: ไหม ทอผสม เส้นใยสับปะรด ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
Abstract
This study provides a guideline for incorporating pineapple fiber with ordinary silk weaving. The two
main objectives were 1.) to find a right proportion of pineapple fiber, and 2.) to develop new textiles and
1

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
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fashion those response to the lifestyle of early working-age people. Feasibility study was based on observing
and interviewing with local silk weaving community at Ta-Ruea Village, Na-Wa District, Nakhon Phanom.
To obtain the right proportion of pineapple usage, twenty different weaving patterns of mixed
pineapple-silk fabric were investigated, yielding different fabric characteristics and touches. The physical
properties of fabrics were tested, including pH value, tearing and shrinkage resistance. The results showed
that the average pH value of 7.41 is safe from skin irritation when wearing. The tearing and shrinkage
resistance test showed only 15 weaving patterns provided strength of over 10 percent. Pineapple fiber can
be used as an additional material, while silk fiber is still required as a core material. The assessment from
experts suggested an appropriate silk-pineapple usage ratio of 70:30. The developed fabric can be further
employed for tote bag production, with corresponding A/W 20/21 code color.
Keywords: Silk, Mixture fabric, Pineapple fiber, Fashion lifestyle products
บทนา
ประเทศไทยถือประเทศหนึ่งที่มีฝีมือและมีประวัติในด้านการหัตถกรรมมาช้านาน เนื่องจากการทอผ้าของไทยเริ่มทา
กันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นานนับหมื่นปี งานหัตถกรรมผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในนั้น
คงกล่าวได้ว่าคือ ชุมชนบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เนื่องด้วยชุมชนบ้านท่าเรือเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของ
ประเทศ ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ทาให้
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการทอผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทอคือเส้นไหมเป็นหลัก ปัจจุบันมีสมาชิก
ทอผ้ากว่า 200 คน เนื่องด้วยผ้าไหมของชุมชน มีความละเอียด ประณีต ทั้งยังมีลวดลายงดงามและยังคงรักษาลวดลายเก่าไว้
ได้เป็นอย่างดี เช่น ลายนาคน้อย, ลายตาหมากนัด(ลายสับปะรด), ลายกุญแจน้อย, ลายตุ้มและลายขอ ทั้งคุณภาพยังระดับ
OTOP 5 ดาว จึงไม่แปลกที่ผ้าไหมบ้านท่าเรือจะเป็นที่ต้องการของตลาด ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้กระทั่งใน
ภูมิภาคอื่น (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.), 2556) ซึ่ง
ในช่วงที่ไหมขาดตลาด ชุมชนบ้านท่าเรือต้องหยุดรับออเดอร์เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ขาดรายได้ ณ ขณะนั้น ชุมชนจึงเกิด
ความสนใจที่จะหาเส้นใยธรรมชาติอื่นมาใช้ในการทอร่วมกับไหมบ้านท่าเรือ
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกสับปะรดที่
สาคัญอันดับหนึ่งของโลก พันธุ์ที่ปลูกกันมากคือพันธุ์ปัตตาเวีย ปัจจุบันมีการนาเส้นสับปะรดมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
มากมาย เช่น กระดาษ, เส้นด้ายและผ้าทอ (รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์และคณะ, 2561) เส้นใยสับปะรด มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
คือมีน้าหนักเบา ระบายอากาศได้ดี ลักษณะคล้ายลินินและกัญชงแต่มีความแข็งน้อยกว่า ทั้งเส้นใยยังมีความแวววาวคล้ายไหม
เป็นเส้นใยธรรมชาติดูแลรักษาง่ายไม่จาเป็นต้องซักแห้ง (วิโรจน์ แก้วเรืองและคณะ, 2561) และเส้นใยที่ได้จากใบสับปะรดนั้น
มีความแข็งแรงของเส้นใยที่สูงเมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ (MGR Online, 2560) ลักษณะโดยรวมของเส้นใยสับปะรด
ถือได้ว่าเป็นเส้นใยละเอียด มีพื้นผิวเส้นใยค่อนข้างเรียบทาให้มีสามารถปั่นเป็นเส้นด้ายเองด้วยกรรมวิธีแบบการปั่นด้าย
ความสม่าเสมอของเส้นใยมีค่อนข้างสูง และทนทานต่อการหักพับ และมีความคงทนสูง มีความคงทนต่อกรดอ่อนและด่าง
ทนทานต่อรังสียูวี ทนทานต่อเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงมาก ("PLANT FABRICS – ECO INNOVATION TEXTILES,") รวมถึง
เส้นใยสับปะรดที่ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติส่งผลให้สามารถติดสีย้อมได้ดีทั้งสีธรรมชาติและสีเคมี เส้นใยสับปะรดเป็นเส้นใยที่มา
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จากส่วนของใบสับปะรดที่ซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรถือว่าเป็นข้อดีของเส้นใยธรรมชาติที่ซึ่งต่างจากเส้นใยอื่น ๆ คือไม่
ต้องปลูกขึ้นมาใหม่ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องอันดับ 1 ของโลก มีพื้นที่ปลูกสับปะรดในประเทศไทยเกือบ
600,000 ไร่ ในแต่ละรอบการผลิต จะมีใบสับปะรดสดที่ถูกทิ้งรวมมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ (ในบางพื้นที่อาจมีมากถึง
8,000-10,000 ตันต่อไร่) และซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีการปลูกสับปะรดค่อนข้างมาก ในอาเภอท่าอุเทน ซึ่งสับปะรดของที่
อาเภอท่าอุเทนได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) เป็นสับปะรดที่มีชื่อเสียง นั่น
หมายความว่า เส้นใยสับปะรดเหล่านี้ทางชุมชนบ้านท่าเรือสามารถหาได้ในท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และที่สาคัญใบสับปะรดที่
เหลือทิ้งยังเป็นภาระต่อเกษตรกรที่ต้องกาจัดเพื่อเตรียมหน้าดินในการปลูกรอบถัดไป ซึ่งโดยทั่วใบสับปะรดจะถูกเผาทาลาย
หากไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในเวลาต่อมา (ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย & นันทยา เก่งเขตร์กิจ, 2557) ซึ่ง
วิชัย หฤทัยธนาสันต์ และคณะ (2547) ได้กล่าวถึงการนาเส้นใยจากใบสับปะรดมาใช้ประโยชน์ทางด้านการทอ ซึ่งสามารถ
ทาได้ 3 วิธีคือ 1. การขูดด้วยการใช้มีดทื่อหรือกระเบื้องแตก (Scraping) 2.การแช่ฟอก (Retting) 3.การขูดรีดด้วยเครื่องขูด
เส้นใยสับปะรด (Decorticating machine) จากนั้นนาเส้นใยสับปะรดที่ได้มาฟอกย้อมก่อนแล้วนามาผ่านกระบวนการสาง
เส้นใยเพื่อเตรียมการเข็นเส้นใยก่อนจะนาขึ้นทอ
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการนาเส้นใยสับปะรดมาใช้ทอร่วมกับ ไหมของชุมชนบ้านท่าเรือเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ เนื่องจากผืนผ้าที่ได้อาจสร้างความแปลกใหม่ให้สินค้าด้วยลักษณะเส้นใยที่มีความแปลกใหม่ แตกต่างด้วยขนาด
อาจส่งผลให้พื้นผิวของผืนผ้ามีลักษณะแตกต่างจากสินค้าเดิมของชุมชน ทั้งยังเป็นการนาเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้เกิด
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและถือเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งยังสอดรับกับความต้องการของประธานชุมชนเดิมที่มีความ
ตั้งใจว่าต้องการทดลองใช้ เส้นใยสับปะรดร่วมกับงานหัตถกรรมของชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนมีความ
ต้องการพัฒนาสินค้าให้เกิดความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจกับวัสดุจากธรรมชาติมาก
ขึ้น นอกเหนือจากเส้นไหมเพียงอย่างเดียว ทั้งชุมชนยังต้องการขยายกลุ่มผู้บริโภคให้อยู่ในช่วงอายุที่ต่าลงแต่ยังคงมีกาลังใน
การจับจ่ายสินค้า ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของทางจังหวัดนครพนมซึ่งรณรงค์ให้หน่วยงานหรือองค์กรในจังหวัดหันมาใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า จากผ้ า ไทยมากขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยส่ งเสริ ม และรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยรวมถึ งภู มิ ปั ญญาไทยให้ ค งอยู่
ทิศทางการพัฒนานี้ยังตอบสนองแผนพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
มิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือ Thailand 4.0 ที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในเชิงออกแบบมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ ผู้วิจัยถ่ายทอดชิ้นงานสร้างสรรค์ผ่านแบบ
ร่างคอลเลกชั่น Spring/Summer 2020 ในรูปแบบกระเป๋าสาหรับกลุ่มคนวัยทางาน ที่ใช้งานสะดวก สามารถใช้สิ่งของที่
จาเป็นในชีวิตประจาวันได้ รูปแบบมีความสวยงามเหมาะสม ผ่านผลิตภัณฑ์กระเป๋าประเภททรงถุงผ้า (Tote bag) ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ภายใต้งานวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อสร้างให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ในชุมชนอย่างยั่งยืน และช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพหลากหลายกลุ่มมากขึ้น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาไทย
ให้คงอยู่ ทั้งยังสนับสนุนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาบริโภคสินค้าของไทย เพื่อช่วยสืบสานศิลปหัตถกรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชนและ
สังคมไทยที่กาลังเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรด ด้วยวิธีการทอเพื่อให้ได้รูปแบบอัตราส่วนที่เหมาะสม
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มทอผ้าไหม บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านพื้นที่ คือ หัตถกรรมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
2. ด้านการศึกษา คือ งานวิจัยนี้เน้นการศึก ษาและพัฒ นาผ้าไหมทอผสมเส้น ใยสั บปะรดเพื่ อผลิตภัณ ฑ์ แ ฟชั่ น
ไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีขอบเขตวิธีการศึกษา ดังนี้
2.1 เป็ น การวิ จั ย แบบวิ ธี วิ จั ย เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ (Mixed – method design) โดยผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี
Community Based Research (CBR) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการลงพื้นที่ไปในชุมชนเพื่อศึก ษา
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชน
เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวมาช่วยในการออกแบบชิ้นงานสร้างสรรค์และผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และ
จากแบบสอบถามมาประกอบในการสร้ างสรรค์ชิ้ น งานผลิ ตภั ณฑ์แ ฟชั่ น ไลฟ์ สไตล์ ที่ ม าจากการทอของกลุ่ มทอผ้าไหม
บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ในการศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อหารูปแบบอัตราส่วน
การทอที่เหมาะสมของไหมต่อเส้นใยสับปะรด 2.) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคน
วัยทางานตอนต้น โดยนามาทดลองทอร่วมกันเพื่อให้ได้ รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันและ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่ชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อที่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชนจะสามารถช่ ว ยขยายกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคได้ เหล่ า นี้ ยั ง ถื อ เป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน
อี ก ทางหนึ่ งและยั งเป็ น ทางออกในการช่ ว ยน าเศษเหลื อ ทิ้ งทางการเกษตรมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนด
กรอบแนวคิดไว้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาผ้ า ไหมทอผสมเส้ น ใยสั บ ปะรด ด้ ว ยวิ ธี ก ารทอ
ตามอัตราส่วนของไหมทอผสมเส้นใยสับปะรด และเพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มทอผ้าไหม บ้านท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่า งแบบร่า งการออกแบบโครงสร้า งลายทอผ้าไหมทอผสมเส้น ใยสับ ปะรดส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ซึ่งออกแบบโดยผู้วิจัยแล้วนามาให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ทาการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3 ส่วน ดังนี้
1.1 ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ( Participant Observation) กั บ ชุ ม ชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตวัสดุที่ใช้ทอและลวดลายผ้าทอเดิม และโครงสร้างการทอของชุมชนบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
1.2 ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเป็ น ทางการ (Formal Interview) โดยมี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบรายบุ ค คล
ในแต่ละประเด็นและการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สินค้าในปัจจุบัน วัสดุที่ใช้
เทคนิ ค วิ ธี ก าร กระบวนการผลิ ต ตลอดจนการใช้ วั ส ดุ ใ หม่ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ ไหมบ้ า นท่ า เรื อ โดยผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์
เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพร่วมกัน
1.3 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั งเกตการณ์ สั ม ภาษณ์ มาเป็ น แนวทางในการออกแบบแบบร่ า งเพื่ อ ใช้
ประกอบการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม จานวน 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 คือ แบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญความเหมาะสมด้านการออกแบบแบบร่างโครงสร้างลวดลายผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดและความเหมาะสมใน
การนาไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์รวมถึงด้านเทรนด์สีที่จะถูกนาไปใช้สาหรับรูปแบบผ้าทอเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์
สไตล์ ชุดที่ 2 คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋า และโครงสร้าง
ผ้ า ทอประกอบเทรนด์ สี เ พื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ฟชั่ น ไลฟ์ ส ไตล์ จ ากผ้ า ไหมทอผสมเส้ น ใยสั บ ปะรดชุ ม ชนบ้ า นท่ า เรื อ ชุ ด ที่ 3
แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋า ทรงถุงผ้า (Tote bag)
เพื่อที่จะสามารถนาไปพัฒนาและขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดชุมชนบ้านท่าเรือได้
1.4 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาจัดกระทาและ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวิธีการดาเนินการเป็นขั้นตอน มีวิธีการประเมินผลหาค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
และแปรผลโดยการบรรยาย โดยใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) และเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดลาดับค่าเฉลี่ยแบบชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ (ชัชวาลย์ เรื องประพันธ์,
2539) ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

เกณฑ์การประเมิน
4.21–5.00 พึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.41–4.20 พึงพอในระดับมาก
2.61–3.40 พึงพอในระดับปานกลาง
1.81–2.60 พึงพอในระดับน้อย
1.00–1.80 พึงพอในระดับน้อยที่สุด

ภาพที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนและการประเมินผล
ที่มา : (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539)
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ผลการวิจัย
การวิจัยนี้ มุ่งหาแนวทางในการพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรด ด้วยวิธี การทอตามอัตราส่วนและเพื่อให้ได้
รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มทอผ้าไหม บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สรุปผลการวิจัยตามลาดับ
ได้ดังนี้
1. จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ผู้วิจัยพบว่าชุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาชีพหลักของคน
ในชุมชนคือ เกษตรกรรม อาชีพรองคือผู้ชายคือทาเครื่องดนตรี (โหมด แคน) ส่วนผู้หญิงทอผ้า ซึ่งปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านท่าเรือมีสมาชิกกว่า 200 คน และเนื่องด้วยฝีมือการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านท่าเรือ รวมถึงลวดลายที่คงความเป็น
เอกลักษณ์ส่งผลให้ชุมชนบ้านท่าเรือมีชื่อเสี ยงและเป็นที่รู้จัก ซึ่งวัสดุหลักในการทอผ้าของชุมชนคือไหม ชุมชนบ้านท่าเรือ
ได้รับไหมจาก 2 ทาง คือ
1.1 ไหมพระราชทานจากศูนย์ศิลปาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
1.2 ไหมที่สั่งซื้อจากแหล่งอื่น
ในหลายครั้งที่ไหมขาดตลาดก็ส่งผลให้ชุมชนต้องหยุดรับออเดอร์ไปนานหลายเดือน ชุมชนจึงมีความต้องการในการ
พัฒนาไหมร่วมกับเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ เพื่อลดการใช้ไหมให้น้อยลง และเพื่อให้เกิดวัสดุใหม่ในชุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ
จึงมีความต้องการในการพัฒนาร่วมกันกับผู้วิจัย ในการพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรด

ภาพที่ 3 ลงพื้นทีช่ ุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ
2. จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าเส้นใยสับปะรดไม่สามารถใช้เป็นเส้นยืนหลักในการทอผืนผ้าได้แต่สามารถใช้ประโยชน์
ในการทอเป็นลักษณะของเส้นพุ่งหลักได้ จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ผลการวิจัย
พบว่าในแนวทางการพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรด สามารถใช้เส้นไหมเป็นเส้นยืนหลักและทอผสมเส้นใยสับปะรด
เข็ น มื อ ทอเป็ นเส้น พุ่ งหลัก หรือ ทอสลับ กับ ไหมเปลือ กนอกที่ ซึ่ งมี ขนาดของเส้น ใยภายนอกใกล้เคี ยงกัน ทอผสมกันตาม
อัตราส่วน เพื่อให้เกิดพื้นผิวและผิวสัมผัสของผืนผ้าแตกต่างกัน ซึ่งอัตราส่วนของผืนผ้าที่แตกต่างกันส่งผลให้ผืนผ้ามีความ
เหมาะสมในการนาไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน รูปแบบผืนผ้าทอเริ่มจากอัตราส่วนการทอที่ 50:50
60:40 70:30 80:20 90:10 ในอัตราส่วนของไหมต่อเส้นใยสับปะรด จานวน 5 อัตราส่วน กรณีผืนผ้าที่มีอัตราส่วนของการใช้
เส้นพุ่งจากเส้นใยสับปะรดน้อยกว่าร้อยละ 50 จะใช้ไหมเปลือกนอกมาทอผสมกับเส้นใยสับปะรด ซึ่งผู้วิจัยได้ทาแบบร่าง
ผืนผ้าลายทอทั้ง 5 อัตราส่วน จานวน 20 รูปแบบ ผลการวิจัยพบว่าผืนผ้าที่มีความเหมาะสมในด้านรูปแบบโครงสร้างลายทอที่
มีความแข็งแรงและมีความสวยงามเหมาะสม คือรูปแบบอัตราส่วนที่ 70:30 (ไหมและไหมเปลือกนอก:เส้นใยสับปะรด) โดยมี
การประเมินคัดเลือกเพื่อให้ได้ผลการวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 4 เส้นใยสับปะรดเข็นมือ
จากการทดสอบทางเคมีเพื่อหาค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบกับผืนผ้าตามอัตราส่วนทั้งหมด
5 อั ต ราส่ ว น ตั้ ง แต่ 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10 (ไหม:เส้ น ใยสั บ ปะรด) อั ต ราส่ ว นละ 3 ซ้ าหรื อ
3 ครั้ง เพื่อลดการคลาดเคลื่อนของค่าความเป็นกรด-เบส pH และเพื่อให้ได้ค่าคะแนนที่แม่นยาที่สุด ผลการทดสอบพบว่า
ค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้งหมดอยู่ที่ pH = 7.41 ซึ่งอยู่ในช่วงค่าที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือไม่ส่งผลให้เกิด
การระคายเคือง สามารถนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสที่ผิวได้
ตารางที่ 1 : แสดงผลการทดสอบทางกายภาพเพื่อหาค่าความต้านทานการฉีกขาดและการยืดตัวของผืนผ้า
ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รหัสทดสอบ
ผ้า
(Code)
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
AN 6
AN 7
AN 8
AN 9
AN 10
AN 11
AN 12
AN 13
AN 14
AN 15
AN 16

อัตราส่วนของผ้า

ร้อยละของความเครียด
ดึงที่จุดขาด

แรงกระทา
ที่จุดขาด

แรงยืดตัวที่จุดขาด

(90:10)
(80:20)
(80:20)
(50:50)
(70:30)
(80:20)
(80:20)
(60:40)
(70:30)
(50:50)
(90:10)
(50:50)
(90:10)
(50:50)
(70:30)
(60:40)

13.31
15.33
17.64
3.14
2.77
16.85
16.01
12.79
12.37
3.62
13.22
13.26
13.70
1.92
11.76
15.68

596.94
521.58
298.29
269.23
252.02
383.61
395.70
141.59
171.07
188.85
323.82
372.02
360.36
442.66
499.97
173.42

13.61
14.53
16.76
2.89
2.55
15.82
14.94
11.82
11.45
3.64
12.31
12.58
12.85
1.86
10.87
14.70
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17.
18.
19.
20.

รหัสทดสอบ
ผ้า
(Code)
AN 17
AN 18
AN 19
AN 20
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อัตราส่วนของผ้า

ร้อยละของความเครียด
ดึงที่จุดขาด

แรงกระทา
ที่จุดขาด

แรงยืดตัวที่จุดขาด

(70:30)
(60:40)
(90:10)
(60:40)

18.09
19.13
11.99
7.57

360.08
245.77
337.44
150.02

16.88
17.80
11.00
7.40

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางกายภาพ เพื่อหาค่าความต้านทานการฉีกขาดและการยืดตัวของผืนผ้า
โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด (UNIVERSAL TESTING MACHINE) ตามมาตรฐานชิ้นงาน ASTM D5035-08 STANDARD
TEST METHOD ผลการทดสอบพบว่า มีผืนผ้า 5 รูปแบบ ที่มีค่าร้อยละของความเครียดดึงที่จุดขาด ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
(%) มีค่าต่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ได่แก่ ผืนผ้าลาดับที่ 4, 5, 10, 14, 20 ตามลาดับ จึงเหลือผืนผ้าที่เหมาะสมในการนาไป
ประเมินผลเพียง 15 รูปแบบ
2.1 รูปแบบผืนผ้าที่ได้หลังการทดสอบความแข็งแรงของผืนผ้าจะเหลือเพียง 15 รูปแบบ จากนั้นผู้วิจัย
มาประเมินคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม จานวน 3 ชุด ดังนี้
2.1.1 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบแบบร่างโครงสร้างลวดลายผ้าไหมทอผสม
เส้นใยสับปะรดและความเหมาะสมในการนาไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์รวมถึงด้านเทรนด์สีที่จะถูกนาไปใช้สาหรับ
รูปแบบผ้าทอเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
2.1.2 แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋า
และโครงสร้างผ้าทอประกอบเทรนด์สีเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดชุมชนบ้านท่าเรือ
2.1.3 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
ประเภทกระเป๋าทรงถุงผ้า (Tote bag)
ซึ่งมีการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวิธีการดาเนินการเป็นขั้นตอน มีวิธีการประเมินผล
หาค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปรผลโดยการบรรยาย โดยใช้เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดลาดับค่าเฉลี่ยแบบ
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539)
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ไหมเปลือกนอก (สีชมพู) : เส้นพุ่ง

เส้นใยสับปะรด (สีขาว) : เส้นพุ่ง

ไหม (สีชมพู) : เส้นยืน

ภาพที่ 5 รูปแบบผืนผ้าที่มสี ัดส่วนการทอผสมของไหมและไหมเปลือกนอกต่อเส้นใยสัปปะรดที่ 70:30
2.1.1 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบแบบร่างโครงสร้างลวดลายผ้าไหม
ทอผสมเส้นใยสับปะรดและความเหมาะสมในการนาไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์รวมถึงด้านเทรนด์สีที่จะถูก
นาไปใช้สาหรับรูปแบบผ้าทอเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ผู้วิจัยนาผืนผ้าทั้ง 15 รูปแบบ มาคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
รูปแบบผืนผ้าที่ได้ คือรูปแบบอัตราส่วนการทอที่ 70:30 (ไหมและไหมเปลือกนอก:เส้นใยสับปะรด) ที่ซึ่งมีความแข็งแรงและ
ความสวยงามเหมาะสมในการนามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ โดยในรูปแบบวิธีการทอผืนผ้าได้ใช้เส้นไหมเป็น
เส้นยืนหลักซึ่งมีอัตราส่วนการทอที่ร้อยละ 50 และเส้นใยสับปะรดทอเป็นเส้นพุ่ง ร้อยละ 30 ทอสลับกับไหมเปลือกนอก
ร้อยละ 20 ดังแสดงในภาพประกอบที่ 5 ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนจานวนค่าเฉลี่ยที่ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในระดับมาก

ภาพที่ 6 ลายที่ออกแบบลงบนผืนผ้าทอได้รับแรงบันดาลใจมาจากตาสับปะรด
การออกแบบลวดลายลงบนผืน ผ้าทอนี้ ได้ น าเอกลัก ษณ์ รู ป แบบ และโครงสร้าง
ที่โดดเด่นของผลสับปะรดมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนั่นคือ รูปลักษณ์ของตาสับปะรด นามาตัดทอน ปรับเปลี่ยนให้
อยู่ในรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต ใช้ลักษณะของเส้นและจุดมาพัฒนาออกแบบจัดวางเป็นลายผ้า (Pattern) ในลักษณะสมมาตร
หรือการซ้า (Repeat) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 6 โดยกาหนดให้เส้นทางยืนเป็นเส้นไหม และเส้นทางพุ่งเป็นการทอร่วมกัน
ระหว่างเส้นไหมเปลือกนอกและเส้นใยสับปะรด และผู้เชี่ยวชาญ 4 ใน 5 คน มีความเห็นว่าผืนผ้าดังกล่าวมีความเหมาะสม
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ในการนาไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋าทรงถุงผ้า (Tote bag) และลักษณะลวดลายมีวิธีในการทอ
ร่วมกันระหว่างเส้นไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดผ่านเทคนิคการยกลาย โดยผิวสัมผัสของการยกลายจะมีลักษณะบางส่วนของ
ผืนผ้าที่นูนออกมา เรียกว่า ลายยก ซึ่งในลักษณะลวดลายตาสับปะรด จะเป็นลักษณะการทอยกลายแบบ 15 ตะกอ โดยใช้
เส้นยืนเป็นเส้นไหมหลักและเส้นพุ่งเป็นเส้นใยสับปะรดทอสลับกับไหมเปลือกนอก ใช้การพุ่งกระสวยโดยใช้เส้นใยสับปะรดเป็น
ตัวพุ่งระหว่างกลางของเส้นไหมยืน จะสร้างให้เกิดลวดลายที่เป็นลักษณะของตาสับปะรดที่นูนออกมาเพื่อเพิ่มความโดดเด่น
ให้กับลวดลาย ซึ่งชุมชนบ้านท่าเรือได้ใช้วิธีการเตรียมเส้นใยสับปะรดโดยการนามาสางเส้นใยด้วยหวีก่อนแล้วจึงนามาเข็น
ด้วยมือทีละเส้นโดยใช้การมัดเส้นใยเป็นปมต่อกัน ก่อนจะนาไปปันเครือสับปะรดเข้ากี่ทอ

ภาพที่ 7 วิธีการเตรียมเส้นใยสับปะรดโดยการนามาสางเส้นใยด้วยหวี
รูปแบบชุดเทรนด์สีที่มีความเหมาะสมในการนามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
คือรูปแบบชุดสี Ground yellow and blue with neutrals ดังแสดงในภาพประกอบที่ 7 ที่ซึ่งเป็นชุดสีหนึ่งใน Trend
Concept A/W 20/21 ในหัวข้อ Women's Accessories & Footwear Colour A/W 20/21 รูปแบบชุดสีประกอบด้วยโทน
สีเหลืองเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากฤดูใบไม้ผลิไปสู่ฤดูหนาว ซึ่งนามาจับคู่กับสีที่เพิ่มความ
นิยมคือ สีฟ้าที่ดูอบอุ่นและโทนสีฟ้าที่สว่างขึ้นตัดกับสีพื้นโทนกลาง คือโทนสีอูฐ ซึ่งโทนสีลักษณะนี้มีความเหมาะสมที่จะนาไป
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทรองเท้า, เครื่องประดับ, กระเป๋า และแว่นตา (WGSN, 2561) รูปแบบเทรนด์สี
ดังกล่าว มีจานวนค่าเฉลี่ยที่ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจในระดับมาก
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ภาพที่ 8 รูปแบบชุดเทรนด์สี Ground yellow and blue with neutrals
ที่มา : (WGSN, 2561)
2.1.2 แบบสอบถามความเหมาะสมของรูป แบบผลิตภั ณฑ์แ ฟชั่นไลฟ์ส ไตล์ ประเภท
กระเป๋า และโครงสร้างผ้าทอประกอบเทรนด์สีเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดชุมชน
บ้านท่าเรือ จากการประเมินคัดเลือก พบว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่เหมาะสมกับกลุ่มคนวัยทางานตอนต้น คือ กระเป๋า
ทรงถุงผ้า (Tote bag) ซึ่งมีลักษณะที่ใช้งานง่าย สามารถใส่สิ่งของที่จาเป็นในชีวิตประจาวันได้ เหมาะสมกับการใช้งานทุกวัน
รูปทรงของกระเป๋ามีความเหมาะสมกับกลุ่มคนวัยทางาน ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนจานวนค่าเฉลี่ยที่ 4.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.49 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

(ก)

(ข)

ภาพที่ 9 รูปแบบลวดลายผ้าไหมผสมใยสับปะรด
จากการประเมินผลการคัดเลือกโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน
พบว่ารูปแบบโครงสร้างลวดลายผ้าที่ใช้เทรนด์สี Ground yellow and blue with neutrals มี 2 รูปแบบที่มีความเหมาะสม
ในการนาไปพัฒนา ดังแสดงในภาพประกอบที่ 9 โดยรูปแบบผืนผ้ามีค่าคะแนนที่ได้ มีจานวนค่าเฉลี่ยที่ 4.27 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 (ก) และ จานวนค่าเฉลี่ยที่ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 (ข) ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ลาดับ มีความเหมาะสมในการนามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภท
กระเป๋า
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2.1.3 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
ประเภทกระเป๋า ทรงถุงผ้า (Tote bag) จากการประเมินรูปแบบภาพร่างคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ทั้ง 3 รูปแบบ
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาพร่างคอลเลกชั่นที่ 1 ดัง แสดงในภาพประกอบที่ 10 มีความเหมาะสมในการนามาพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ดังจานวนค่าเฉลี่ยที่ 4. 33
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ภาพที่ 10 ภาพร่างคอลเลกชั่นรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋าทรงถุงผ้า (Tote bag)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาทาให้ผู้วิจยั ได้ค้นพบองค์ความรู้ต่างๆ ดังนี้
1. จากการศึกษาและพัฒนาผ้าไหมผสมใยสับปะรด ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการศึกษาทั้งทาง เอกสารงานวิจัย หนังสือ
บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ สัมภาษณ์ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาแบบร่างผืนผ้าทอ โดยวิธีที่ผู้วิจัยใช้ในทาแบบร่างโครงสร้างการทอผ้าไหมผสมเส้นใยสับปะรด คือการทอ
ผสมเส้นใยในลักษณะการทอตามอัตราส่วน เนื่องจากข้อจากัดของเส้นใยสับปะรดที่ไม่สามารถใช้เป็นเส้นยืนหลักได้ ผู้วิจัยจึง
หาแนวทางร่วมกับชุมชนแล้วนามาพัฒนาร่วมกับเส้นไหมของชุมชนบ้านท่าเรือ จึงได้แนวทางในการพัฒนาโดยนาเส้น ใย
สับปะรดมาทอผสมในลักษณะของเส้นพุ่งทอสลับกับไหมเปลือกนอกตามอัตราส่ว นที่กาหนด เกิดเป็นผืนผ้าทั้ง 5 อัตราส่วน
ตั้งแต่ 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10 (ไหม:เส้นใยสับปะรด) ทั้ง 20 รูปแบบ เพื่อนามาประเมินแบบร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รูปแบบผืนผ้าในอัตราส่วนของไหมต่อเส้นใยสับปะรดที่ 70:30 ที่ซึ่งมีความแข็งแรงและความสวยงามที่
เหมาะสมในการนามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋าทรงถุงผ้า (Tote bag) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบร่างคือแบบสอบถาม ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจิตรา เดี่ยววาณิชย์ (2558) ที่กล่าวว่าลักษณะ
โครงสร้างของผืนผ้าอาจดูมีความธรรมดาหรือเรียบง่าย แต่ควรเน้นเทคนิคหรือวิธีการผสมเส้นใยให้เกิดรูปแบบที่น่าสนใจ
โดยการทอผสมผสานเส้นใยในเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกัน เพื่อสร้างให้เกิดพื้นผิวของผ้าที่แตกต่างกัน เพื่อทาให้เกิดลักษณะพิเศษของ
ผิวสัมผัส
2. การออกแบบและพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อ ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกระเป๋า ผู้วิจัย
มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องและตอบโจทก์กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยทางานตอนต้น อายุระหว่าง 25-35 ปี ซึ่งมีกาลังในการ
บริโภคและจับจ่ายสินค้า และเพื่อช่วยขยายกลุ่มผู้บริโภคของชุมชนทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มเดิมของชุมชน
จะมีช่วงอายุระหว่าง 40-60 ปี เป็นส่วนใหญ่ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มของชุมชน พบว่าสินค้าเดิมของชุมชนมีผืน
ผ้าที่เป็นซิ่นยังไม่มีการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นมากนักสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของชุมชนที่มีการแนะนาเกี่ยวกับความต้องการ
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ทางด้านของผลิตภัณฑ์กระเป๋า จึงเป็นความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาผืนผ้าไปสู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ซึ่งแนวทางการ
พัฒนานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรเดช ธีระกุล ซึ่งกล่าวว่าการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ควรสร้างให้เกิดรูปแบบและลวดลาย
ที่หลากหลายเพื่อสร้างให้เกิดความหลายให้กับผลิต ภัณฑ์ และเพื่อเป็นการเปิดตลาดขยายกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีความต้องการและความสามารถในการจับจ่ายที่สูง (สุรเดช ธีระกุล, 2558)
3. จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้พบข้ อจากัดของเส้นใยสับปะรดว่าไม่สามารถใช้ทอเป็นเส้นยืนหลักได้ ผู้วิจัยจึงหา
แนวทางในการพัฒนาร่วมกับชุมชนบ้านท่าเรือ จึงได้แนวทางการพัฒนาเส้นใยสับปะรดร่วมกับไหม เกิดเป็นผืนผ้าวัสดุใหม่
รวมทั้งเกิดองค์ความรู้ใหม่ในชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ทั้งแนวทางการพัฒนาผ้าไหมทอผสม
เส้นใยสับปะรด ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สุชาดา อุชชิน ซึ่งกล่าวว่า การทอผ้าใยสับปะรดแบบหัตถกรรมพื้นเมืองของไทย
ควรใช้เส้นยืนเป็นไหมหรือฝ้ายและเส้นใยสับปะรดเป็นด้ายพุ่ง และสามารถทอได้หน้ากว้างตามขนาดของกี่ และสามารถทาได้
หลายแบบ เช่น ลายขัด ลายผ้าโปร่ง ลายไทย ลายลูกแก้ว เป็นต้น (สุชาดา อุชชิน, 2548)
4. การใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรดถือได้ว่าเป็นการนาเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
สามารถสร้างเกิดมูลค่าเพิ่มได้แล้ว และเมื่อนามาใช้ประโยชน์ในด้านการทอ จะสร้างให้เกิดเส้นใยใหม่ที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ เส้นใยสับปะรดที่จะนามาใช้ประโยชน์ทางสิ่งทอ จะต้องเป็นเส้นใยที่มาจากส่วนของใบสับปะรดแล้วนามา
ผ่านกระบวนการคัดแยกเส้นใยจากนั้นนามาฟอกย้อมทาความสะอาด แล้วจึงนามาผ่านกระบวนการเตรียมเส้นใยก่อน
นามาทอ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยกรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม หากเกิดการพัฒนา
ใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรดแล้ว เส้นใยสับปะรดนี้จะเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น คือ อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม ซึ่งมีการปลูกสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวียค่อนข้างมาก เป็นสับปะรดที่มีชื่อของจังหวัดได้รับ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) ส่งผลให้มีใบสับปะรดค่อนข้างมาก เหล่านี้ หากมีการนาเส้นใยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์จะสามารถสร้างให้เกิดอาชีพ รายได้ ให้กับคนในท้องถิ่น และคนในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. รูปแบบโครงสร้างผืนผ้าที่ได้ในลักษณะอัตราส่วน 70:30 (ไหม:เส้นใยสับปะรด) ที่ซึ่งมีความแข็งแรงและความ
สวยงามเหมาะสมในการนามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์
ประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือผลิตภัณฑ์หุ้มบุ ฯลฯ เนื่องจากรูปแบบผืนผ้าตามอัตราส่วนมีลักษณะผืนผ้าที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้ผืนผ้ามีความเหมาะสมในการนาไปพัฒนาต่างกัน เช่น การนาผืนผ้ามาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋าควรมี
ลักษณะผืนผ้าที่ค่อนข้างหนา ไม่บางจนเกินไป เนื่องจากอาจต้องมีการลงกาวเพื่อประกอบกระเป๋า และการนามาพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ควรใช้ลักษณะอัตราส่วนของผืนผ้าทอที่เหมาะสมคือ ผืนผ้ามีผิวสัมผัสที่ดี ความหนาหรือการระบาย
อากาศของผืนผ้าที่ต้องมีความเหมาะสม สามารถสวมใส่ได้สบาย ซึ่งในอัตราส่วนที่ผู้วิจัยได้นี้ลักษณะพื้นผิวและผิวสัมผัสของ
ผืนผ้ามีความเหมาะสมในการนาไปพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
2. รูปแบบภาพร่างคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่ได้ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดหรือขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบต่อไป

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

201

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

เอกสารอ้างอิง
หนังสือ
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. (2539). สถิติพื้นฐาน. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
วิชัย หฤทัยธนาสันต์ และคณะ. (2547). ชุดโครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรม
สิ่งทอ.
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.). (2556).
บ้านท่าเรือ ร่ารวยวัฒนธรรม ชุมชนมีสุข.
วิทยานิพนธ์
รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์และคณะ. (2561). สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรดและการทดสอบเชิงกลเพื่อประยุกต์ใช้
เป็นแผ่นขัดผิว. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
วิจิตรา เดี่ยววาณิชย์. (2558). การศึกษาและพัฒนาการออกแบบโครงสร้างลวดลายผ้าทอมือใยกัญชงผสมไหมสาหรับ
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี. (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุรเดช ธีระกุล. (2558). การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างลวดลายผ้าไหมอีรี่ สาหรับเครื่องแต่งกาย กรณีศึกษากลุ่มถักทอผ้า
ไหมอีรี่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี. (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
MGR Online. (2560). ใช้นาโนเปลี่ยน “ใบสับปะรด” เป็นเส้นใยสารพัดประโยชน์. สืบค้นจาก
https://mgronline.com/science/detail/9600000067828
Taktai. (2561). PLANT FABRICS – ECO INNOVATION TEXTILES. สืบค้นจาก https://www.taktaibrand.com/ผ้า
ทอเส้นใยธรรมชาติ/
WGSN. (2561). Trend Concept A/W 20/21 ( Women's Accessories & Footwear Colour A/W 20/21).
สืบค้นจาก https://www.wgsn.com/en/
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และ นันทยา เก่งเขตร์กิจ. (2557). ใบสับปะรด: แหล่งเส้นใยธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้าม (Pineapple
leaf: Source of natural fiber that should not be ignored). สืบค้นจาก
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/view/4821
วิโรจน์ แก้วเรืองและคณะ. (2556). ผ้าใยสับปะรดรับรองเป็นสรรพรส. สืบค้นจาก
http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2558/23716.pdf
สุชาดา อุชชิน. (2548). ถักทอเส้นใย...จากใบสับปะรด. สืบค้นจาก https://www.ku.ac.th/emagazine/dec48/agri/line.htm

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

202

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

การพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น
THE STYLE OF YOUNG MOTORBIKE'S GANG INSPIRED
A PROTOTYPE DEVELOPMENT FOR HOME DECORATIONS
พัทธมน ศุขเกษม 1
อรัญ วานิชกร 2
ยศไกร ไทรทอง 3
บทคัดย่อ
การพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สุนทรียะการแต่งรถสไตล์แว้นเพื่อหาแนวทางการออกแบบ 2) เพื่อแสดงตัวตนการแต่งรถสไตล์แว้นผ่านวัตถุจัดแสดง 3) เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเป็นของตกแต่งบ้าน โดยจะเน้นไปที่กระบวนการในการหาอัตลักษณ์ตั้งแต่จุดกาเนิดของชุดความคิดทาง
วัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ศึกษารูปแบบ
ทางความคิดและลักษณะทางกายภาพของรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งสไตล์แว้น จากสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดร็กไบค์ที่รวบรวม
รถแข่งทั้งสายความเร็วและสายประกวดสวยงามเอาไว้ จากนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ กผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถ
มอเตอร์ไซค์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อสร้างวัตถุจัดแสดง (Object Design) ที่ทาหน้าที่แสดงตัวตนของกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยเด็กแว้น นามาวิเคราะห์หาคุณค่าเชิงสุนทรียะและข้อกาหนดในการออกแบบ กระบวนการสุดท้ายคือนาองค์
ความรู้ สุ น ทรี ย ะการตกแต่ ง รถมอเตอร์ ไ ซค์ ส ไตล์ แ ว้ น มาออกแบบและพั ฒ นาเป็ น ต้ น แบบของตกแต่ ง บ้ า น (Home
Decorations) เพื่อให้เกิดการยอมรับเชิงคุณค่าทางสุนทรียะต่อสังคมกระแสหลัก ผลวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของการตกแต่งรถ
มอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น สะท้อนถึงวัฒนธรรมการแต่งรถแบบไทยๆ การใช้สีที่จัดจ้าน โดยสีที่นิยมมากคือ “สีรุ้ง” ที่เกิดจากการ
อโนไดซ์ไทเทเนียม เทคนิคที่โดดเด่นคือการเชื่อมท่อต่อกันเป็นฟั่นๆ อย่างประณีต ทาให้เกิดรูปร่างที่สวยงาม สามารถนาองค์
ความรู้มาใช้เป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้านที่ต้องการโชว์ให้เห็นเนื้อแท้ของวัสดุจริง ทั้งการ
เชื่อมต่อวัสดุและเฉดสีรุ้ง ผ่านแนวคิ ดการสร้างความโดดเด่นด้วยความขัดแย้งด้านสีสันและความคิดขบถในตนเอง และยัง
นาไปผสมผสานกับการแต่งบ้านสไตล์อื่นๆ ที่มีลักษณะเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น
Industrial Loft Style, Minimal Style, Modern Style เป็นต้น นอกจากนี้ยังนาองค์ความรู้สุนทรียะสไตล์แว้นไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อื่นๆ ได้
คำสำคัญ: เด็กแว้น วัฒนธรรมย่อย รถแดร็กไบค์ สุนทรียะ การแสดงตัวตน วัตถุจัดแสดง ของตกแต่งบ้าน
Abstract
The purposes of “THE STYLE OF YOUNG MOTORBIKE'S GANG INSPIRED A PROTOTYPE DEVELOPMENT
FOR HOME DECORATIONS” are as follows: 1) To study the aesthetics of young motorbike’s gang in order to
1

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักประจาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
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come up with design guidelines 2) To express the identity of young motorbike’s gang styling through Object
Design 3) To design and develop the materials as home decorations; focusing on the identity building
processes from the roots of its cultural mindset that is displayed from the motorbike decorations. Participant
Observation was chosen as the methodology to collect data. To study the system of mindset and the
physical appearance of the young motorbike’s gang from motorbike drag racing where is the place to be
assemble of young motorbike’s gang who love both the speed style and the design style. And to study
from in-depth interviews with automotive styling and design specialists in order to utilize in the creation of
object design to express subculture identity through the object and to be analyzed to aesthetic value
coming up with design guidelines. The final process is to apply the aesthetic outcome inspired by young
motorbike’s gang styling to develope as home decorations which aims to convince mainstream society to
accept its aesthetic values. The result shows that the identity “young motorbike’s gang styling” is the
reflection of Thai automotive styling. This traditional style is recognized by its colorful tone, rainbow, which
is the production of Anodizing Titanium process. The outstanding technique is delicate pipe welding for
exhaust muffler. It results in the charming body of the automotive. The knowledge can be the guideline to
design and develope a prototype of home decorations which is displayed the essence of materials of both
welding joints and colortone rainbow. It is through the outstanding concept of the color of paradox and
thought of rebelling against itself, and it can be blended in the other home decorating styles having simple
and uncomplicated appearance in order to be more interesting, such as Industrial Loft Style, Minimal Style,
Modern Style and etc. Moreover, the aesthetic knowledge of young motorbike’s gang can be applied to
other creative products.
Keywords: Young Motorbike’s Gang, Dragbike Racing, Dragbike, Representative, Object Design,
Home Decorations, Subculture
บทนา
ในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคของเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟ่าที่กาลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเดินทางไปท่องเที่ยว
อวกาศ กลุ่มดิจิตอลเนทีฟที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้าที่ทาให้เส้นแบ่งระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือนค่อยๆ เลือน
หายไป การก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังและความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเองถูกแสดงออกผ่านกลุ่มย่อย
ต่างๆ วัฒนธรรมวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 ถูกแบ่งเป็นวัฒนธรรมย่อยอันหลากหลาย การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสไตล์ที่
คล้ายกัน ทั้งเรื่องการแต่งตัว การฟังเพลง ภาษาและรูปแบบการสนทนา รวมไปถึงรสนิยมและลีลาการใช้ชีวิต โดยมีสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่ม ในสังคมไทยมีกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยเกิดขึ้นมากมาย บางกลุ่มแบ่งตามเพลงที่ฟัง เช่น ฮิปฮอป พังค์ ฯลฯ บางกลุ่มแบ่งตามแฟชั่นหรือไลฟ์สไตล์การ
ใช้ชีวิต เช่น Hipster Yuccie ฯลฯ หรือบางกลุ่มที่แบ่งตามยานพาหนะ เช่น แกงค์ฮาเลย์ แกงค์บิ๊กไบค์ เป็นต้น หนึ่งในนั้นมี
กลุ่มวัยรุ่นที่หลงใหลในความเร็วเช่นกัน กลุ่มเด็กวัยรุ่นที่รวมตัวกันเพื่อซิ่งบนท้องถนนยามค่าคืนในรูปแบบที่ท้าทายสังคม ผู้คน
เรียกเขาว่า “เด็กแว้น”
วัฒนธรรมย่อยแว้น เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน หากมองด้วยความเข้าใจจะพบได้ว่าพวกเขามี
ตัวตนในรูปแบบนึงที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกเช่นเดียวกันกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆ หลายครั้งถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคม
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ขี่รถออกมาก่อกวนชาวบ้านด้วยเสียงท่ออันดังและลีลาการขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทาให้เด็กแว้นถูกมองว่า
เป็นผู้ร้ายของสังคมไทยมาตลอด ในสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนอันหลากหลาย มีกลุ่มที่ก่อกวนสังคมปิดถนนแข่งกัน แต่นั้นไม่ใช่
ทั้งหมด “พวกผมชอบแต่งรถ แต่งแล้วก็อยากจะเทสที่ลองแต่งไป ไม่ได้ชอบแข่งรถตามถนนสร้างความวุ่นวาย แต่สังคมก็เหมา
รวมกันหมด” นักแต่งรถวัยเยาว์กล่าว ขณะกาลังแต่งรถ Honda Dash แดร็กไบค์คู่ใจของตน เพื่อลงไปขี่เทสในสนามแข่งรถ
พระฉาย สนามแข่งรถซิ่งแดร็กไบค์กลางหุบเขาห่างไกลชุมชนในจังหวัดสระบุรี ที่ เปิดให้เหล่าวัยรุ่นที่หลงใหลในความเร็วมา
แข่งขันกันในสนาม นอกจากความเร็วแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสวยงามภายนอก การแต่งรถคือส่วนนึงในการสร้างอัต
ลักษณ์ของตนเองและอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงสุนทรียภาพรสนิยมส่วนตัว รวมไปถึงสถานะทางการเงิน สถานะ
ทางสังคม การสร้างความหมายเชิงสัญญะนี้ถูกแสดงออกผ่านมอเตอร์ไซค์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เช่น การใช้ของแต่งรถแบรนด์
เนมราคาแพง ใช้วัสดุตกแต่งไทเทเนียม ท่อไอเสียแดงบางทราย เป็นต้น
การแต่งรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ที่เรียกว่าสไตล์แว้นนั้น อาจจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมกระแสหลัก ที่พูดถึง
ศิลปะในลักษณะของความดีงาม อ. ถนอม ชาภักดี มองว่า กรณีการแต่งรถของเด็กแว้นถือเป็นงานศิลปะในแง่ของความเป็น
Resistance มันคือการต่อต้านกระแสหลัก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดัดแปลงมาจากกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสีย เครื่องต้อง
กว้านใหม่ทั้งหมด ต้องทาทุกอย่าง พวกเขามีพลังแห่งการสร้างสรรค์ แต่เขาไม่ได้รับโอกาสให้ทาแบบนั้น การทารถการแต่งรถ
มั น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยๆ แล้ ว คนพวกนี้ เ ขาไม่ ได้ เรี ยนจบช่ างยนต์ ช่ า งอะไร ท าจากประสบการณ์ล้ว นๆ คื อ เราไม่ ย อมรับว่า
ประสบการณ์คือส่วนนึงของการเรียนรู้ คุณจะยอมรับการศึกษาในระบบเท่านั้น ช่างดีๆ ในลักษณะของความเป็นภูมิปัญญานั้น
มันหายไป ถ้าเกิดเรามีสิ่งที่รองรับการศึกษานอกระบบพวกนี้เอาไว้ เราจะได้นัก Creative จานวนมหาศาล (ถนอม ชาภักดี ,
2562)
เมื่อสังคมถูกแบ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยอันหลากหลาย การออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากที่สุด ผู้ออกแบบ
จะต้องศึกษาวัฒนธรรมด้วย อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้กล่าวถึงในบทความเรื่อง Designethnologie โดยนา
การศึกษาวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานทางการออกแบบ ซึ่งเดิมทีการออกแบบเชิงพาณิชย์ศิลป์จะให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
อื่นๆ มากกว่าปัจจัยทางมนุษยศาสตร์ สัง คมศาสตร์ การที่วัฒนธรรมย่อยแต่ละกลุ่มมีการสร้างอัตลักษณ์ของเป็นตนเอง มี
พิธีกรรม สานวนภาษา ความนึกคิด รสนิยมการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง นักออกแบบจึงมีความจาเป็นต้องศึกษาอัตลักษณ์
เพื่อทาความเข้าใจการแต่งรถสไตล์แว้นที่อาจจะแตกต่างไปสาหรับคนภายนอก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขา
เข้าด้วยกัน (ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2547) ทฤษฎีความชิดเชื้อทางวัฒนธรรมของ Michael Herzfeld เป็นการศึกษา
ทางมานุษยวิทยาเพื่อใช้ทาความเข้าใจ “คนใน” ของวัฒนธรรมนั้นๆ นักวิจัยจะต้องวางตัวเป็นกลางทางวัฒนธรรม โดยการ
ถอยหลังออกมาจากกลุ่มวัฒนธรรมตนเองก่อน และเข้าไปทาความเข้าใจ “โลกของคนใน” จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของแต่
ละพื้นที่ที่มีสังคมมนุษย์ตั้งรกรากอยู่ ล้วนแต่มีคุณค่าและสุนทรียศาสตร์ซ่อนอยู่ทั้งสิ้น (ชัยพงษ์ สาเนียง, 2558, มกราคมมิถุนายน)
พินิจนันท์ บัวมหาศักดิ์ (น้าแมน เจ้าของเพจไทยเรสซิ่ง-Thairacing) โลดแล่นอยู่ในวงการแต่งรถไทย 20 ปี กล่าวว่า
รถแว้นสไตล์ไทยมีเอกลักษณ์ชัดเจน ไม่เหมือนใคร ไม่ซ้าเมืองนอก ทั้งฝีมือการดัดแปลงรถ ฝีมือการตกแต่ง สีสันที่ใช้ เหมือน
ศิลปะไทย บางทีมีลายกนกอยู่ในนั้นด้วย รวมถึงงานเชื่อมที่ละเอียดอ่อ น ที่ต่างประเทศชอบงานแต่งรถแว้นไทยมาก แต่คน
ไทยด้วยกันไม่ค่อยรู้ ในช่วง 4-5 ปีมานี้ ประเทศไทยเริ่มมีสนามแข่งรถแดร็กไบค์มากขึ้น คนที่เคยขี่หลังถนน ก็มาขี่ในสนามกัน
มีพื้นที่ให้ช่างเก่งๆ นักแข่งเก่งๆ ได้โชว์ฝีมือกัน จริงๆ มันเลือกได้นะ ถ้าแข่งกันในสนามแข่งคุณ คือฮีโร่ แต่เมื่อใดที่คุณไปแข่ง
บนถนน คุณจะกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยนะ ทั้งๆ ที่มันเป็นการแข่งเหมือนกัน
จากสิ่ งประดิษ ฐ์ แ ห่งศตวรรษที่ 19 สู่ ม อเตอร์ ไซค์ คั นแรกของโลกในปี ค.ศ. 1885 โดย ก็ อ ตต์ เ ลบ เดมเลอร์
(Gottleb Daimler) วิ ศ วกรชาวเยอรมั น ได้ ท ดลองน าเครื่ อ งยนต์ 4 จั ง หวะ (4 Stroke Engine) ที่ ดอกเตอร์ อ็ อ ตโต
(Dr.Nikolaus August Otto) ชาวเยอรมันผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1861 และในปี ค.ศ. 1879 ดูกัล คล๊าส (Dugald Clerk) ชาว
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อังกฤษ ก็ได้ผลิตขึ้นเครื่องยนต์ 2 จังหวะขึ้น ประวัติศาสตร์ของมอเตอร์ไซค์ได้เริ่มขึ้นแล้ว หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ก็ถูกนามาใช้
อย่างแพร่หลายในยุโรป ทั้งในชีวิตประจาวันและในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครัง้ ที่ 2 หลังจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 มอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียโดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี ในห้วงเวลานั้นมีการก่อตั้งบริษัทผลิตรถ
มอเตอร์ไซค์ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นจาก Honda Suzuki Yamaha และ Kawasaki ตามลาดับในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน มีแข่งขันกัน
พัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดมาโดยตลอด มีการผลิตและจาหน่ายรถ มอเตอร์ไซค์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ความหมายของ ‘มอเตอร์ไซค์’ ในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่เป็น ‘สินค้า’ ที่นายทุนผลิตขึ้นเพื่อสร้าง ‘กาไร’ มอเตอร์ไซค์
เริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ในสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นับได้ว่าเป็นห้วงเวลาที่สังคมเศรษฐกิจไทยก้าวสู่ยุคของการใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2504 มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้แนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่ในยุคนี้ ทาให้
อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นเริ่มลงหลักปักฐานในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 รถมอเตอร์ไซค์ในฐานะ ‘สินค้า’
ของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิต ของผู้คนในสังคมไทย โดยเริ่มต้นในกลุ่มคนชนชั้นสูงและต่อมาได้
ขยายตลาดลงมาในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวบ้านและเด็กวัยรุ่นในชุมชนชนบท สถานะความเป็นสินค้าก็เปลี่ยนไปเมื่อเคลื่อนตัว
เข้าสู่ชุมชน เริ่มเปลี่ยนจากประโยชน์ใช้สอยเป็นเชิงคุณค่าและใช้เป็นวัตถุที่แสดงตัวตน รสนิยมของตนเอง ไปถึงการแสดงออก
ทางชนชั้นทางสังคม (ปนัดดา ชานาญสุข, 2552)
ต้นกาเนิดของเสียงเกิดจากจังหวะการทางานของเครื่องยนต์ ในเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะเป็น ดูด อัด ระเบิด คาย
ทาซ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตามชื่อของมัน แต่ในเครื่องยนยต์ 2 จังหวะนั้น จะรวบจังหวะดูดและอัดไว้ด้วยกัน และรวบส่วนระเบิด
และคายให้เกิดขึ้นพร้อมกัน ทางานทั้งหมดแค่ 2 ช่วงชัก คือ ช่วงชักที่ 1 ช่วงชักดูดกับอัด และช่วงชักที่ 2 คือช่วงชักระเบิด
และคาย และไม่มีวาล์วเปิดปิดไอดีไอเสีย นอกจากนี้อีกส่วนนึงของ 2 จังหวะ ที่แตกต่างจาก 4 จังหวะ คือ พอร์ทไอดี/ไอเสีย
ซึ่งปกติแล้วในเครื่องยนต์ 4 จังหวะวาล์วและแคมชาฟท์ทาหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของอากาศ แต่ในเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
จะใช้แค่ตัวลูกสูบเท่านั้นเป็นตัวควบคุมการเปิดปิด พอร์ทไอดี/ไอเสีย โดยการอาศัยการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบนั่นเอง ทันทีที่
เครื่องยนต์ 2 จังหวะเข้าสู่สภาวะการจุดระเบิดก็จะเป็นเหมือนการเตรียมตัวเข้าสู่จังหวะคาย ทาให้แรงขับที่ได้จากการระเบิด
นั้นแทนที่จะถูกนาไปใช้ในการขับเคลื่อนลูกสูบทั้งหมด กลับมีส่วนนึงที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการไหลเวียนออกทางพอร์ทไอ
เสียก่อนเวลาอันควร ส่งผลทาให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และเกิดเป็นมลพิษตามมานั่นเอง ในยุคสมัยที่หลายๆ ประเทศ
กาหนดข้อบังคับให้ผู้ผลิตสร้างเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลพิษน้อยที่สุดนั้น ทาให้บริ ษัทผู้ผลิตค่อยๆ ลดจานวนลงไปเรื่อยๆ จน
สุดท้ายก็ไม่มีค่ายไหนทาเครื่อง 2 จังหวะออกมาอีกเลยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ด้วยกฏหมายควบคุมมลพิษ (R.LIMPICHAT,
2017)
การเกิดขึ้นของสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดร็กไบค์เมื่อ 4-5 ปีมานี้ ทาให้รูปแบบการแต่งรถที่กระจัดกระจาย ถูก
นามาจัดหมวดหมู่อีกครั้ง ผ่านพิธีการในสนาม เช่น การกาหนดกติกา กาหนดรุ่นแข่ง การเก็บสถิติความเร็ว รวมถึงการจัด
ประกวดรถสวยงาม ทาให้เกิดเทรนด์ใหม่ๆ และสร้างค่านิยมใหม่ให้กับการแต่งรถ มอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะถูกนามาใช้อีกครั้งใน
สนามแข่ง เช่น รุ่นซุปเปอร์โอเพ่น รถยอดนิยมที่นามาดัดแปลงเพื่อแข่งขันคือ Honda Nova Dash หรือที่เรียกกันว่า รถแดร็ก
ไบค์ ลักษณะทางกายภาพของรถคือ ถอดแฟริ่งทุกอย่างออกให้เหลือแต่โครงเหล็ก เพื่อต้องการให้รถเบาที่สุด และดัดแปลง
เครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วให้เกินกว่าขีดจากัดเดิมของรถ เช่น แยงเสื้อ กว้ านสูบ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า รถแต่งสไตล์แว้นไทย
จะแต่งรถโดยเน้นไปที่ฟังก์ชั่น ทาให้รถแต่งแว้นไทยมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ จากลักษณะทางกายภาพ เปลือยรถให้เหลือแต่
โครงเหล็ก ถอดกระจกออก ปาดเบาะให้บาง เกิดจากการต้องลดน้าหนักให้เบาที่สุด ท่าหมอบขี่ ส่งผลให้เกิด แฮนด์หมอบรูป
ตัววี เบาะแผ่นกระดาน หรือการปาดถังน้ามันเพื่อรองรับต่อท่าหมอบขี่ จะเห็นได้ว่า รูปแบบของการแต่งรถสไตล์แว้นไทย เกิด
จากความต้องการตอบสนองต่อความเร็วก่อน จึงดัดแปลงรถเพื่อให้รองรับกับรูปแบบเหล่านั้น ตามหลักการทางกายภาพที่ว่า
การหมอบขี่จะช่วยต้านลม ความเบาจะส่งผลให้รถเร็วขึ้น การที่เปลือยรถเอาอะไหล่ส่วนที่ไม่จาเป็นออก ทาให้เกิดการคัดสรร
ให้มีแต่ส่วนที่สาคัญ อะไหล่และวัสดุที่ดีที่สุด สวยงามที่สุด เช่น ไทเทเนียม คาร์บอนไฟเบอร์ สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นต้น
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โดยเฉพาะไทเทเนียมได้รับความนิยมมาก เนื่องจากราคาแพงที่ สุด และมีสีสันเฉพาะตัว จะเห็นได้จากการเลือกท่อไอเสีย
โดยเฉพาะท่อไอเสียของรถ 2 จังหวะ ที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือท่อจะมีลักษณะเป็นปล้องๆ เกิดจากการคายไอเสียของ 2
จังหวะนั้น แตกต่างจากรถ 4 จังหวะ คือเมื่อปล่อยแล้วจะต้องมีอากาศดันกลับมาเพื่อให้เกิดการทางานในลูปต่อไป ท่อที่นิยม
มากๆ คือท่อของแดงบางทราย ที่มีคุณสมบัติที่ดี ประณีตสวยงาม และมีราคาแพง
การแข่งขันแดร็กไบค์ (Dragbike) หรือควอเตอร์ไมล์ เป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางตรงในระยะทาง 402 เมตร
เป็นการแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากในหมู่เด็กแว้นที่นิยมมาแข่งรถกันในสนาม ภายใต้กติกาที่กาหนด ปัจจุบันมีสนามแข่ง
มาตรฐานในหลายจั งหวั ด เช่ น สนามแข่ งรถซิ่ งทางตรงแดร็ ก ไบค์ สนามแข่ งรถสระบุ รี แดร็ ก เรสซิ่ ง จั งหวั ด สระบุ รี ,
สนามแข่งรถ Bangkok Drag คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี , สนามแข่งรถ Buriram United Dragster Track จังหวัดบุรีรัมย์ ,
สนามแข่งรถ บึงบอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง จังหวัดนครสวรรค์ , สนามแข่งรถ เทพนคร ถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร,
สนามแข่งรถกระท่อมเจ้าเงาะ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น เป็นสถานที่ในการรวมผู้คนในวงการเด็กแว้นมากมาย ทั้งช่างเทคนิคด้าน
ต่างๆ ตัวขี่มืออาชีพ มือสมัครเล่น รวมถึงผู้คนที่อยู่ในแวดวงการแต่งรถแว้นไทย เป็นจุดศูนย์รวมแห่งการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ เทคนิค รูปแบบการแต่งรถ และอัพเดทเทรนด์ต่างๆ
ผู้วิจัยต้องการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มทางเลือก โดยเน้นให้ความสาคัญกับ
การศึกษาการก่อร่างสร้างวัฒนธรรมย่อย รูปแบบการตกแต่งรถมาบูรณาการร่วมกับการออกแบบ เทคนิคเฉพาะด้านและวัสดุ
ที่ใช้ในการตกแต่งรถ เพื่อนามาวิเคราะห์หาคุณค่าเชิ งสุนทรียะและข้อกาหนดในการออกแบบและพัฒนาเป็นต้นแบบของ
ตกแต่งบ้าน (Home Decorations) จากสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น ที่แสดงออกทางด้านเทคนิค สีสัน การ
โชว์พื้นผิวของวัสดุจริง เพื่อให้เกิดการยอมรับเชิงคุณค่าทางสุนทรียะต่อสังคมกระแสหลัก การเข้าไปที่อู่ รถในครั้งต่อไปของ
เด็กไทยอาจจะมีบริบทที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงแค่การแต่งรถเพื่อซิ่งอีกต่อไป แต่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่แสดง
ตัวตนถึงสไตล์การแต่งรถ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นไทยให้เท่าเทียม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสุนทรียะการแต่งรถสไตล์แว้นเพื่อหาแนวทางการออกแบบ
2. เพื่อแสดงตัวตนการแต่งรถสไตล์แว้นผ่านวัตถุจัดแสดง
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาเป็นของตกแต่งบ้าน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียะการแต่งรถสไตล์แว้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
2. ได้วัตถุจัดแสดงเพื่อแสดงตัวตนการแต่งรถสไตล์แว้น
3. ได้ต้นแบบของตกแต่งบ้านจากสุนทรียะการแต่งรถสไตล์แว้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร รถแต่งในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดร็กไบค์
2. กลุ่มตัวอย่าง รูปแบบรถแต่งที่อยู่ในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดร็กไบค์ จานวน 5 สนาม คือ สนามแข่งรถสระบุรี
แดร็ ก เรสซิ่ ง จั ง หวั ด สระบุ รี , สนามแข่ ง รถ Bangkok Drag คลอง 5 จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี , สนามแข่ ง รถ Buriram United
Dragster Track จังหวัดบุรีรัมย์ , สนามแข่งรถ บึงบอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง จังหวัดนครสวรรค์ , สนามแข่งรถ เทพนคร ถนน
พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีที่ใช้รวบรวม
ข้ อ มู ล ทั้ งหมดขณะลงพื้ น ที่ ส นามแข่ งขั น รถซิ่ งทางตรงแดร็ ก ไบค์ โดยมุ่ งส ารวจไปที่ รู ป แบบรถแต่ งสไตล์แ ว้ น ทางด้ า น
กระบวนการคิดและลักษณะทางกายภาพของรถแต่ง ที่ใช้แข่งขันทั้งสายความเร็ว การแข่งประกวดรถแต่งสวยงาม และจาก
เต้นท์รถแต่งของอู่ต่างๆ รอบสนามแข่ง การดาเนินงานเริ่มด้วยการวางแผนเข้าสู่พื้นที่ เพื่อที่จะหาวิธีการในการเข้ า ถึ ง
วัฒนธรรมการแข่งรถซิ่งและสังเกตการณ์บรรยากาศรอบๆ สนามอย่างเป็นธรรมชาติ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมดูการแข่งขันรถซิ่งและการประกวดรถสวยงาม
3.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญโดยวิธีถ่ายทอด
เรื่องราวของชีวิตตนเอง โดยใช้คาถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและถูกต้องเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถ จานวน 5 ท่าน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ จานวน 5 ท่าน เพื่อกาหนดแนวทางการออกแบบ
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อประเมิ นความพึงพอใจต่อต้นแบบของตกแต่งบ้านด้วยสุนทรียะการ
ตกแต่งรถสไตล์แว้น โดยกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่เข้ามาชมนิทรรศการ
4. ขอบเขตผลงานสร้างสรรค์ วัตถุออกแบบที่ใช้แสดงตัวตน 1 ชิ้น และของตกแต่งบ้าน 1 Collection (2 ชิ้นขึ้นไป)
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
กระบวนการศึกษาเริ่มจากรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมย่อยแว้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง Technic/Craft, Material, อัตลักษณ์
ตัวตน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานวัตถุจัดแสดง (Object Design) โดยใช้วีธีการปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ
SECI ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เด็ ก แว้ น , ช่ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ แสดงตั ว ตนของวั ฒ นธรรมย่ อ ยแว้ น และน ามาวิ เ คราะห์ ห าคุ ณ ค่ า เชิ ง
สุนทรียศาสตร์ เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้าน (Home Decorations) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสุนทรียะ
การตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสื่อออนไลน์
4. เก็บข้อมูลในภาคสนาม
4.1 เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีที่ใช้รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดขณะลงพื้นที่สนามแข่งขันรถซิ่งทางตรงแดร็กไบค์ โดยมุ่งสารวจไปที่รูปแบบรถแต่งสไตล์แว้นที่ใช้แข่งขันทั้งสาย
ความเร็ว การแข่งประกวดรถแต่งสวยงาม และจากเต้นท์รถแต่งของอู่ต่างๆ รอบสนามแข่ง
4.2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการแต่งรถ
จานวน 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจานวน 5 ท่าน
5. วิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสื่อออนไลน์
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการณ์
5.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
6. สร้ า งผลงานวั ต ถุ จั ด แสดง (Object Design) จ านวน 1 ชิ้ น เพื่ อ สร้ า งวั ต ถุ ที่ ท าหน้ า ที่ แ สดงตั ว ตนของกลุ่ ม
วัฒนธรรมย่อยเด็กแว้น นามาวิเคราะห์หาคุณค่าเชิงสุนทรียะและข้อกาหนดในการออกแบบ
7. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้าน (Home Decorations) ด้วยสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์
สไตล์แว้น จานวน 1 Collection
8. นาผลงานที่ได้มาจัดแสดงในนิทรรศการ
9. ใช้แบบประเมินเพื่อหาความพึงพอใจที่มีต่อต้นแบบของตกแต่งบ้านจากสุนทรียะการตกแต่งรถมอเตอร์ไชค์สไตล์
แว้นในนิทรรศการ โดยประเมินจากกลุ่มผู้ชมทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการออกแบบและของตกแต่งบ้าน
10. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
การแต่งรถแว้นไทยมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนถึงวัฒนธรรมแบบไทยๆ รูปร่างของรถที่เน้นตอบสนอง
ลีลาการขี่และทาความเร็ว เป็นการแต่งรถแบบเน้นฟังก์ชั่น โดยการหยิบออกมากกว่าการนาเข้า จนเกิดรูปแบบการเปลือยรถที่
บางเบาและแสดงคุณค่าของเนื้อแท้วัสดุจริง มีการหยิบยืมรูปแบบการแต่งรถจากหลากหลายที่มาและนามาดัดแปลงให้เป็น
สไตล์ของตนเอง โดยทั้งการดัดแปลงเครื่องยนต์และดัดแปลงโครงสร้าง เทคนิคโดดเด่นที่เห็นได้ชัดคือการเชื่อมท่อไอเสียรถ 2
จังหวะ ที่มีลักษณะเป็นท่อฟั่น เชื่อมต่อกันจนเกิดรูปร่างที่สวยงาม และเฉดสีทจี่ ัดจ้านสร้างเอกลักษณ์สไตล์แว้นให้โดดเด่น คือ
“สีรุ้ง” ที่เกิดจากการอโนไดซ์ไทเทเนียม สรุปได้ดังนี้
1. ข้อกาหนดด้านสุนทรียะการแต่งรถสไตล์แว้นเพื่อการออกแบบ
1.1 กระบวนการทางด้านความคิด
1.1.1 การแสดงตัวตนผ่านวัตถุ โดยการสร้างบุคลิกผ่านการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์เชิงปัจเจคและอัตลักษณ์กลุ่ม การแต่งรถของเด็กแว้นไทยนอกจากการดัดแปลงเครื่องยนต์แล้ว รูปร่างหน้าตาของรถก็
สาคัญ เพราะใช้บ่งบอกความเป็นตัวตนได้ 1.1.1.1 รถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ นารถเก่าในอดีตมาดัดแปลงใหม่ เพราะด้วย
ปัจจัยด้านเครื่องยนต์ที่มีระบบการทางานต่อรอบเร็วกว่า 4 จังหวะ แต่เลิกผลิตในไทยแล้วเนื่องจากกฎการควบคุมมลพิษ รถ
ทรงผู้ชายที่นิยมนาแต่งซิ่งกัน เช่น Kawasaki KR 150, Kawasaki Victor 150 เป็นต้น รถทรงกระเทยที่นิยมนามาแข่งกันใน
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รุ่นซุปเปอร์โอเพ่น เช่นHonda Nova Dash เป็นต้น การเป็นเจ้าของรถประเภทนี้ ทาให้รู้สึกว่าเก๋ากว่า เท่กว่า เนื่องจากเป็น
รถรุ่นในตานานสมัยที่รถ 2 จังหวะเฟื่องฟูในไทย เรียกว่ายุคหลังถนน เป็นต้นกาเนิดของเสียงแง้นๆ ที่มาของคาว่า แว้น ใน
ปัจจุบัน การแต่งรถประเภทนี้จะเน้นไปที่รูปแบบเดิมๆ ในสมัยก่อน แต่จะมีแต่งเพิ่มเปลี่ยนวัสดุบ้าง โดยเฉพาะท่อไอเสีย
ไทเทเนียม 1.1.1.2 รถมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะ เป็นรถที่นิยมใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่ารถจ่ายตลาด เช่น Honda
Wave, Honda Super Cup หรือ รถออโตแมติก เช่น Honda PCX, Yamaha Mio เป็นต้น การแต่งรถประเภทนี้จะเน้นไป
ที่อัตลักษณ์ส่วนบุคคล การเลือกสีสัน รวมไปถึงการ Wrapรถเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อให้รถไม่เหมือนใคร และมีแค่คนเดียว รถ
รุ่นเก่าๆ ทรงกระเทยที่นิยมนามาแต่งแดร็กไบค์สาหรับแข่ง เช่น Honda Nova Sonic เป็นต้น
1.1.2 การแสวงหาพื้นที่ทางสังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับต่อตนเองและต่อกลุ่ม จึงนารถออกมา
เพื่อแข่งขันกันและโชว์การแต่งรถ ผ่านสนามแข่งรถต่างๆ ในสนามแข่งรถซิ่งทางตรงแดร็กไบค์เป็นสนามที่รวมคนที่ชอบแต่งรถ
แว้นเอาไว้ รวมทั้ง ช่างแต่งรถผีมือดี นักแข่งเก่งๆ ถ้ามาขี่ในสนามตามกติกา จะได้รับการยกย่องมากกว่าขี่นอกสนาม จนเกิด
เป็นอาชีพขึ้นมา เรียกว่า ตัวขี่มืออาชีพ
1.1.3 การสร้างค่านิยม/อุดมการณ์ โดยการกาหนดแบบแผนทางวัฒนธรรมร่วมเฉพาะกลุ่ม
1.1.3.1 วิธีการใช้ภาษา การแต่งรถแว้นนั้นจะเลือกใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เช่น ชื่อแบ
รนด์ของแต่งและอะไหล่ สติ้กเกอร์ซิ่งที่นอกจากติดเพื่อความสวยงามแล้ว ยังเป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสาร เช่น สายซิ่งดันโล
จ๊วดดดด!!! เป็นต้น รวมทั้งบ่งบอกความเป็นแกงค์ด้วยการติดชื่อแกงค์ของตนเอง
1.1.3.2 พิธีกรรม เช่น การทักทายโดยการเบิ้ลเครื่อง การไว้อาลัยโดยการเบิร์นยาง
เป็นต้น
1.1.3.3 ลีลาการขับขี่รถ เพื่อให้เกิดความเร็วสูงสุด เช่น ท่าหมอบขี่ ท่าซุปเปอร์แมน
การยกล้อโชว์ เป็นต้น
1.1.4 การสัมผัสสุนทรียะในสนามแข่งรถซิ่ง เสียงที่เกิดจากท่อไอเสียของรถแข่งซิ่ง ขณะกาลัง
เร่งเครื่องด้วยความเร็วสูงสุด ทาให้เกิดอารมณ์ร่วม ความสะใจขณะดูแข่ง และกลิ่น นอกจากกลิ่นท่อไอเสียทั่วไปแล้ว ยังมีกลิ่น
ของน้ามันออโต้ลูปที่ใช้ในรถ 2 จังหวะ มีกลิ่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะในบางยี่ห้อที่มีกลิ่นหอม ทาให้เกิดการนึกถึงความหลัง
(Nostalgia) ในยุครุ่งเรืองของมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ

ภาพที่ 2 การแต่งรถสไตล์แว้น
ที่มา: http://motorcycle.boxzaracing.com/magazine
1.2 กระบวนการทางด้านกายภาพ
1.2.1 รูปแบบ การแต่งรถแบบเน้นฟังก์ชั่น โดยการหยิบออกมากกว่าการนาเข้า จนเกิดรูปแบบ
การเปลือยรถที่บางเบาและแสดงคุณค่าของเนื้อแท้วัสดุจริง โดยการใช้โลหะที่แข็งและเบา เพื่อสร้างรูปร่างของโครงสร้างให้
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ตอบสนองต่อความเร็วของการแข่งรถ เช่น ท่าซุปเปอร์แมนหรือท่าสายโหดกระโดดนอน นิยมใช้ท่านี้กับรถ Kawasaki KR เพื่อ
ลดต้านลม จึงมีการปาดถังน้ามันเพื่อรองรับท่านอนหมอบ เป็นต้น
1.2.2 สี การไล่ระดับสี (Gradient) 1.2.2.1 ชุดสีไทเทเนียม ที่เกิดจากการอโนไดซ์ไทเทเนียมแท้
วัสดุที่แข็งและเบาที่สุด ไทเทเนียม คือวัสดุ ที่มีสีเหมือนโลหะทั่วไปแต่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวเรื่องสี
ทาให้สีไทเทเนียมได้รับความนิยม ทั้งด้านเหตุผลเชิงคุณค่าของเนื้อแท้วัสดุแล้ว ยังมีความสวยงามในเรื่องการเรียงตัวของสีด้วย
1.2.2.2 ชุดสี Colorful จัดจ้านสะท้อนแสง ที่นิยมใช้กับยานพาหนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความโดดเด่นสวยงาม
ส่วนนึงได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมไทยด้วยที่นิยมใช้สีสด โดยจะเห็นได้จาก สียานพาหนะสาธารณะไทย เช่น รถสามล้อ รถ
สิบล้อ, เรือหางยาว เรือสองตอน, รวมทั้งการแต่งรถท้องถิ่นไทย รถอีแต๋น รถเกี่ยวข้าว สูบน้าซิ่ง เป็นต้น
1.2.3 ตัวอักษร การใช้ตัวอักษรไทย เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เช่น ฟอนต์ลายมือ หรือฟอนต์
โฉบเฉี่ยวที่ให้ความรู้สึกถึงความเร็ว เป็นต้น

ภาพที่ 3 รูปแบบทางกายภาพ
ที่มา: https://www.facebook.com/จิ้ง-สติ๊กเกอร์
2. การสร้างวัตถุจัดแสดง (Object Design) เพื่อแสดงตัวตนการแต่งรถสไตล์แว้นผ่านสื่อรูปแบบอื่น นอกจากรถ
มอเตอร์ไซค์ เพื่อใช้เป็นส่วนนึงในกระบวนการศึกษาเทคนิคและวัสดุของการแต่งรถสไตล์แว้น โดยเริ่มจากการนารถ 2 จังหวะ
ที่เป็นต้นกาเนิดของเสียงแว้น และรถกระเทยคันแรกในประเทศไทย Yamaha Belle 80 มาชาแหละเครื่องออกและสร้างเป็น
รูปร่างของเครื่องกาเนิดเสียงโบราณ โดยใช้เทคนิคการเชื่อมและเฉดสีสไตล์แว้น
2.1 รูปแบบ (Form)
2.1.1 โครงสร้างทางรูป (Visual Element)
รูปแบบ = เปลือยเปล่า โชว์เนื้อแท้ของวัสดุ
รูปร่าง = โค้งมน มีทิศทางจากฐานล่างขึ้นสู่ด้านบน
สี = ชุดสีไล่ระดับไทเทเนียม
2.1.2 โครงสร้างทางวัตถุ
วัสดุ = โลหะ
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เทคนิค = การเชื่อมต่อ
2.2 แนวคิด (Concept)
2.2.1 เรื่ อ ง (Subject) “วาร์ ล เปิ ด โลกเปลี่ ย น” ความรู้ สึ ก สะใจสุ ด ขี ด ในสนามแข่ ง การ
แสดงออกที่เป็นขบถต่อวัฒนธรรมหลัก
2.2.2 แนวเรื่อง (Theme) การแสดงออกผ่านสัญญะของเครื่องดนตรีที่มีหน้าที่สร้างสุนทรียะ
การผสานแนวคิดเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงโดยสัมผัสการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส มีความหมายถึง ค่านิยมการดูรถแข่งที่ว่ า
“เสียงท่อหวานๆ กลิ่นออโต้ลูปหอมๆ”
เสียง = ผ่านท่อที่มีจังหวะเฉพาะตัวของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
กลิ่น = น้ามันออโต้ลูป สูตรใส่น้าหอม
การมองเห็น = รูปทรง/สีสัน สไตล์การแต่งรถแว้น
การสัมผัส = โดยการบิดคันเร่งชิ้นงานเพื่อให้ตอบสนองต่ออารมณ์
2.2.3 ความรู้ สึ ก (Mood) เครื่ อ งดนตรี ส ไตล์ วิ น เทจ มี ค วามหมายถึ ง การนึ ก ถึ ง ความหลั ง
(Nostalgia) ในยุคที่รถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ เฟื่องฟู (90s) จุดกาเนิดของ “แว้นหลังถนน” ความทรงจาที่มีรถมอเตอร์ไซค์คัน
แรกในวัยเด็ก

ภาพที่ 4 แบบร่างวัตถุจัดแสดงเพือ่ แสดงตัวตนการแต่งรถสไตล์แว้น
3. การออกแบบและพัฒนาเป็นของตกแต่งบ้าน
3.1 รูปแบบ (Form)
3.1.1 โครงสร้างทางรูป (Visual Element)
รูปแบบ = เปลือยเปล่า โชว์เนื้อแท้ของวัสดุ
รูปร่าง = ทิศทางเคลื่อนไหวอิสระ
สี = สีไล่ระดับ ชุดสีไทเทเนียม, ชุดสีจัดจ้าน
3.1.2 โครงสร้างทางวัตถุ
วัสดุ = โลหะ/ยาง/พลาสติก
เทคนิค = การเชื่อมต่อ/วัสดุผสม
3.2 แนวคิด (Concept)
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3.2.1 เรื่อง (Subject) ของแต่งบ้านซิ่ง แรงบันดาลใจสไตล์แว้น ด้วยชุดสีที่จัดจ้านและความ
ขบถต่อวัฒนธรรมหลัก
3.2.2 แนวเรื่อง (Theme) การจัดระเบียบความขัดแย้ง เพื่อสร้างเอกภาพที่เป็นอิสระต่อกัน
กฏเกณฑ์ความขัดแย้ง (Opposition) = สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน ขาดสิ่งไหนไม่ได้ เช่น
ขาว/ดา ดี/ชั่ว กลางวัน/กลางคืน
การสร้างความโดดเด่นโดยใช้ความขัดแย้ง (Dominance) = โดยการให้ความสาคัญ
กับจุดเด่นและลดทอนจุดรอง เพื่อให้ความขัดแย้งเกิดความกลมกลืนขึ้น
3.2.3 ความรู้สึก (Mood) ของตกแต่งบ้านที่กลมกลืนไปด้วยความขัดแย้งและความคิดขบถใน
ตนเอง
ความขัดแย้งด้านสีสัน = การไล่ระดับของสี
ความขัดแย้งด้านค่านิยมของสังคมกระแสหลัก = เฉดสีที่จัดจ้าน, ตัวอักษรสไตล์ซิ่ง
การสื่อสารแบบเด็กแว้น

ภาพที่ 5 แบบร่างต้นแบบของตกแต่งบ้านจากสุนทรียะการแต่งรถสไตล์แว้น

ภาพที่ 6 การสร้างความโดดเด่นโดยใช้ความขัดแย้ง
ที่มา: https://whiteblackgrey.co.uk/
https://adeveco.org/gartenpavillon-aus-metall/
https://nouw.com/katrineregnbue/jeg-skal-flytte-34387316
https://hay.dk/de/products/furniture/new-order-info
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สรุปและอภิปรายผล
อัตลักษณ์ของการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์แว้น สะท้อนถึงวัฒนธรรมการแต่งรถแบบไทยๆ การใช้สีที่จัดจ้าน โดยสี
ที่นิยมมากคือ “สีรุ้ง” ที่เกิดจากการอโนไดซ์ไทเทเนียม เทคนิคที่โดดเด่นคือการเชื่อมท่อต่อกันเป็นฟั่นๆ อย่างประณีต ทาให้
เกิดรูปร่างที่สวยงาม สามารถนาองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนาต้นแบบของตกแต่งบ้านที่ต้องการโชว์ให้
เห็นเนื้อแท้ของวัสดุจริง ทั้งการเชื่อมต่อวัสดุและเฉดสีรุ้ง ผ่านแนวคิดการสร้างความโดดเด่นด้วยความขัดแย้งด้านสีสันและ
ความคิดขบถในตนเอง สามารถนาไปผสมผสานกับการแต่งบ้านสไตล์อื่นๆ ที่มีลักษณะเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น Industrial Loft Style, Minimal Style, Modern Style เป็นต้น นอกจากนี้ยังนาองค์ความรู้
สุนทรียะสไตล์แว้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อื่นๆ ที่ ต้องการความจัดจ้านและแสดงออกถึงความเป็นไทยบ้านๆได้อีก
ด้วย
การแต่งรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กสไตล์แว้น ถูกใช้เพื่อแสวงหาพื้นที่ทางสังคมใหม่ ผ่านวิถีของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
เฉพาะขึ้น ด้วยลีลาของการซิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วย ทั้งท่านั่ง ลีลาการขี่ การยกล้อ นาไปสู่การสร้างสรรค์สไตล์การแต่งรถ
ของตนเอง เช่น การถอดทุกอย่างให้เบาที่สุด การใช้ล้อขอบ 17 นิ้ว หรือการหมอบขี่ สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อตอบสนอง
ความเร็ว ส่งผลให้หน้าตาและรูปแบบของรถแต่ งสไตล์แว้ นเป็น แบบนี้ ด้วยลักษณะการแต่งมีการหยิบยืมมาจากหลาย
แหล่งที่มา ถูกทาซ้า ดัดแปลงบวกกับได้รับอิทธิพลหลักมาจากวัฒนธรรมไทย ด้วยสีสันที่จัดจ้าน การใช้ภาษาไทยทั้งชื่อแบรนด์
ของแต่ง ชื่ออู่แต่งและการติดสติ้กเกอร์ซิ่ง รวมไปถึงการเซ่นไหว้ ให้ความเคารพรถของตน ด้วยพวงมาลัยและน้าแดง นอกจาก
การแต่งของรถมอเตอร์ไซค์แล้ว เรายังเห็นการแต่งสไตล์นี้ ได้จากรถกระบะซิ่ง สิบล้อซิ่ง รถไถซิ่ง เครื่องสูบน้าซิ่ง รวมไปถึง
เรือซิ่งอีกด้วย ที่มีเอกลักษณ์ความไทยผสมอยู่ด้วย

ภาพที่ 7 แว้ นไทยกับสไตล์ซิ่งไทย
ทีม่ า: http://ngo.boxzaracing.com/news/11889
https://www.sitinur.asia/watch?v=slJaOVbCBDk
https://apiclip.me/video/8888778236637046683797.html
http://car.boxzaracing.com/magazine/20348
เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับการแต่งรถของประเทศแถบอาเซียนที่นิยมแต่งมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กและเปรียบเทียบกับ
วัฒนธรรมย่อย Bosozuku สไตล์การแต่งรถของกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าการแต่งรถแว้นสไตล์ไทย มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่
ชัดเจน
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แว้นไทย x แว้นอินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ฟิลิปปินส์ การแต่งรถแว้นไทยได้รับความนิยมอย่างมากในแถบเอเซีย
อาคเนย์ โดยเฉพาะที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ที่มีการแข่งรถแดร็กไบค์ในสนามเช่นเดียวกับประเทศไทย ลักษณะการ
แต่งรถแดร็กไบค์ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากนอกแฟริ่งออกทั้งหมด เหลือแต่ส่วนโครงรถ แต่จะมีแตกต่างกันบ้างใน
รายละเอียด อย่างของอินโดนีเซีย มาเลเซีย จะใกล้เคียงกับไทย เน้นที่ความเบา ถอดทุกอย่างเหลือแต่โครง แต่สีสันจะไม่จัด
จ้านนัก ไม่ค่อยใช้สี สะท้อนแสง และไม่เน้นสติ้กเกอร์ซิ่ง ส่วนของฟิลิปปินส์ สีจัดจ้าน ไม่เปลือยโครงทั้งหมด โครงรถส่วน
ด้านหลังจะชูโด่งเป็นเอกลักษณ์ นิยม wrap รถเป็นลวดลายเกี่ยวกับความเร็ว ด้วยอิทธิพลการแต่งรถแว้นไทยและการ
ดัดแปลงรถซิ่งความเร็วติดอันดับ ทาให้ได้รับการยอมรับมากจากกลุ่ มแดร็กไบค์ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ของแต่งรถแว้น
ไทยถูกกระจายไปสู่เพื่อนบ้าน ทั้งของแต่งสีสันจันจ้าน สีสะท้อนแสง สีรุ้ง สติ้กเกอร์ซิ่งภาษาไทยและวัฒนธรรมพวงมาลัยห้อย
รถ จึงเกิดเป็นกระแสการแต่งรถแว้นสไตล์ไทยขึ้นมา รู้จักกันในนาม “Thailooks” “Mo Thai” “Boyzathailand” เป็นต้น

ภาพที่ 8 แว้ นไทยกับแว้ นอินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ฟิ ลปิ ปิ นส์
ทีม่ า: https://www.gio.ee/watch?v=8n0C8kxcSpg
https://datsun-thailand.com/index.php?topic=1295.0
แว้นไทย x แว้นญี่ปุ่น Bosozuku สไตล์การแต่งมอเตอร์ไซค์ที่โดดเด่นของญี่ปุ่น โดยกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มีพฤติกรรมใน
เชิงที่เรียกว่า “แยงกี้” มีลักษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมหลักของสังคมญี่ปุ่น ทั้งด้านแฟชั่น
รสนิยมการแต่งรถ และค่านิยมแบบลูกผู้ชาย อีกด้านหนึ่งนั้นกลุ่มแยงกี้ ก็มีส่วนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมเหมือนกัน
เช่น การดัดแปลงรถมอเตอรไซค์ การขี่ซิ่งป่วนเมือง เป็นต้น ในลักษณะที่คล้ายกับกลุ่มวัยรุ่นแว้นไทย การแต่งรถสไตล์
Bosozuku นั้น จะเน้นไปที่การแสดงตัวตนเพื่อประกาศศักดา จึงประโคมรถให้ดูอลังการยิ่งใหญ่ ไม่ซ้าใคร ส่วนสไตล์แว้นไทย
นั้นจะเน้นไปที่ Function ทายังไงก็ได้ให้รถมีน้าหนักเบาที่สุด ซิ่งที่สุด ส่วนหนึ่งที่รถแว้นไทยหน้าตาเป็นแบบนี้ เพราะถูกบังคับ
ด้วย Function และ Concept
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ภาพที่ 9 แว้นไทยกับสไตล์ Bosozuku ของญี่ปุ่น
ที่มา: https://www.gio.ee/watch?v=8n0C8kxcSpg
https://datsun-thailand.com/index.php?topic=1295.0
ข้อเสนอแนะ
1. องค์ความรู้วัฒนธรรมการแต่งรถสไตล์แว้น นอกจากของตกแต่งบ้านและยังสามารถนาไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์อย่างอื่นได้อีก เช่น จิวเวลรี่ แฟชั่นเครื่องแต่งกาย เป็นต้น
2. วัฒนธรรมย่อยเด็กแว้น ยังมีองค์ความรู้อื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่น่าใจต่อการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์
ความรู้ เช่น แฟชั่นการแต่งกาย ภาษา การฟังเพลง เป็นต้น
3. บางกรณีช่างเชื่อมหรือช่างเฉพาะทางด้านอื่นๆ อาจจะมีข้อจากัดที่ไม่สามารถทาตามที่ออกแบบได้ เนื่องจากจะ
คุ้นเคยกับการทาของตกแต่งรถเท่านั้น เพราะฉะนั้นควรเตรียมรูปแบบหรือตัวอย่างงานไปให้ชัดเจน และให้ช่างเฉพาะทางใน
ด้านนั้นๆ ทา
4. วัสดุมีราคาแพง โดยเฉพาะวัสดุที่มีคุณสมบัติเบาและแข็งแรง มีสีสันที่ สวยงามอย่างไทเทเนียม สามารถใช้วัสดุ
แทนได้ เช่น สแตนเลส ที่มีราคาย่อมเยาลงและทาสีสันให้สวยงามได้ใกล้เคียงกับไทเทเนียม
5. สามารถนาองค์ความรู้ในการออกแบบไปสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมให้ผลิตจานวน
มากขึ้นได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับสไตล์แว้นในรูปแบบอื่นๆ ไม่ใช่เฉพาะแค่การแข่งรถ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงได้ต้องขอบคุณกลุ่มเด็กแว้น/ช่าง ที่ได้พบเจอพูดคุยกันในสนามแข่ง คุณหมี 2 Stroke
Thailand ที่ให้คาปรึกษาที่ดีเสมอมา น้าแมน แห่งเพจไทยเรซซิ่ง คุณตี๋ The Sport คุณเฟรม IronBar ช่างเอ๋ โคตรจะนาน
ช่างในตานานปรมาจารย์เครื่อง 2 จังหวะ ช่างเล็ก Lek Custom ศิลปินช่างแต่งรถผู้ประณีต พี่แมน ท่อไอเสียแห่ง Monaco
กับความรู้ด้านเทคนิค ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรัญ วานิชกร ที่คอดขัดเกลาให้แนะนาและกาลังใจที่ดีเยี่ยม
ตลอดการทาวิจัย และ ผศ.ดร. ปนัดดา ชานาญ ที่เป็นต้นกาเนิดแห่งแรงบันดาลใจในการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมย่อยเด็กแว้น
ด้วยงานวิจัยของท่านและกาลังใจต่างๆ สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนๆ ในรุ่นที่คอยให้ความช่วยเหลือที่ดี
เสมอมา
เอกสารอ้างอิง
Andy Ibbott. (2006). Performance Riding Techniques: The MotoGP manual of track riding skills:
Haynes Publishing.
Janie Kliever. (2016). Designing with contrast: 20 tips from a designer. สื บ ค้ น จ า ก https://www. canva.
com/learn/contrasting-colors/
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน:
กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
The Development of Learning Management Model in Sufficiency Economy Philosophy
to Promote Self-Sufficiency of Early Childhood Students in the Context of
ASEAN citizen: A Case Study in Chachoengsao Province and Anlong Veng district,
Oddar Meanchey Province of Cambodia.
เยาวนุช ทานาม1
ประเวช เชื้อวงษ์2
เพ็ญศรี ปักกะสีนัง3
นราพันธ์ ดุจจานุทัศน์4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
อาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ เด็กทั้งชายและเด็ก อายุ 5-6 ปี โรงเรียนวัดประชาบารุง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนโอโกกี จังหวัดอุดรมีชัย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โรงเรียนละ 30 คน รวม 60 คน
ผลวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนการปฏิบัติ ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลอง และคะแนน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพึ่งพาตนเอง ผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะและทักษะการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการพึ่งพาตนเอง เด็กปฐมวัย
Abstract
The purposes of this study were to develop a learning Management Model in Sufficiency Economy
Philosophy to promote self-sufficiency of early childhood students in the context of ASEAN citizen: A case
study in Chachoengsao Province and Anlong Veng district, Oddar Meanchey Province of Cambodia. The
samples used were boys and girls between the ages of 5-6 years. Derived from purposive selection of 60
people, The research results revealed that after the experiment, the early childhood had a practice score.
1อาจารย์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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The average difference is 2.74 which is higher than before the experiment. And knowledge scores about
self-sufficiency skills, The average difference is 4.70 points which is significantly higher at .01, indicated that
the learning management model encourages early childhood to have self-sufficiency skills according to the
philosophy of sufficiency economy higher than before the experiment. Teachers and parents are satisfied,
With an average of 4.52, the highest satisfaction level.
Keywords: learning management, sufficiency economy, self-sufficiency, Early Childhood
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549 ) ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559 ) และ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมนา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นกรอบใน
การพัฒนาประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างรากฐานของประเทศให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันอันแข็งแกร่งพร้อมที่จะ
รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปี พ.ศ. 2549 สหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟี อันนัน (Kofi Annan)
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ยกย่องเชิดชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความสาเร็จ
สูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 พร้อมกับปาฐกถาถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตนเองภายในครัวเรือนไปสู่หมู่บ้านและนาพาสู่เศรษฐกิจ
ของประเทศในวงกว้ า งขึ้ น ได้ จ นในที่ สุ ด เป็ น ปรั ช ญาที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ประเทศไทยและนานาประเทศรวมทั้ ง องค์ ก าร
สหประชาชาติ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ให้ ชาติ ส มาชิ ก 166 ประเทศ ยึ ด เป็ น แนวทางสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ งยื น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559) ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางในการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก (วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์, 2558)
จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่นาไปสู่การพึ่งตนเองภายใต้ความพอประมาณความมีเหตุผล
และเป็นภูมิคุ้มกันตัว ให้มีความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังในการดาเนินชีวิต ดังนั้นการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกมิติของสังคมจึงเป็นการพัฒนาคน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนา “คน” ที่
สมบูรณ์ที่สุดนั้นควรเริ่มพัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยเฉพาะแรกเกิดถึง 6 ปี เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการด้านสมอง
เจริญเติบโตถึงขีดสุด อีกทั้งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ หากเด็กได้รับการตอบสนองหรือได้รับประสบ
การณ์ที่ดี จะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากเด็กสามารถเรียนรู้และ
จดจาสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยาและจดจาอย่างรวดเร็ว (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) ดังนั้นการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักนาพาชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็ก ปฐมวัย จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชากรที่เป็นพลเมืองฐานรากของ
ประเทศ เนื่องจากเด็กปฐมวัยนี้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต ที่พร้อมจะพัฒนาประเทศต่อไปในวันข้างหน้า ซึ่งการ
พั ฒ นาให้ เ ด็ ก มี ทั ก ษะในการพึ่ ง พาตนเองตั้ งแต่ วั ย แรกเริ่ ม ของชี วิ ต ให้ รู้ จั ก การตั้ งมั่ น อยู่ ใ นความพอดี จึ งเป็ น การสร้ า ง
กระบวนการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ ว ยประสบการณ์ ชี วิ ต (Theory of Experiential Learning) โดยจั ด
ประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะในการพึ่งพาตนเองจนกลายเป็นผู้มีอุป นิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีแนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ ให้สามารถดารงชีวิตอย่างพอเพียง มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง
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ตนเองไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศตามแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกือบทุกฉบับของประเทศไทย
ขณะเดียวกันการส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ “คน” ให้มีทักษะการพึ่งพาตนเองนั้น มีความสาคัญและควรสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กในด้าน
“การจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในวันข้างหน้า” การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้นจึงควรสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก ครูที่ดีควรเข้าถึง
หัวใจของเด็กให้เด็กใช้ชีวิตที่แท้จริงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดทา
Roadmap ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ.2558-2569) โดยปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ตารา
เรียน และระบบวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนของประเทศ และพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย เน้น
“กระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ” เพื่อให้ผู้เรียน “ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ” ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้านอาชีพหรืออุดมศึกษา
ตามศักยภาพตามความต้องการ แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษามีความสาคัญกับการพัฒนาประเทศ เนื่องมาจากคากล่าวที่ว่า
“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” การศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่ประชากรมีความรู้สูง
ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้น มีความเจริญตามไปด้วย ดังนั้นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเด็ก
ต้องเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ตลอดช่วงวัยชีวิตโดยเฉพาะในวัยเด็กและวัยเรียน ควรพัฒนา IQ EQ MQ รวมทั้งทักษะใน
การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ การดาเนิน
ชีวิต การรู้จักพึ่งตนเอง และการประกอบอาชีพ ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องเริ่มตั้งวัยเด็กเป็นต้นไป โดยให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการดารงชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปั ญญา ตลอดจนการรู้จักค่าของเงิน การ
ใช้จ่ายและการออม รวมทั้งฝึกให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและควรปลู กฝังในวัยเด็กเพื่อ ให้มีความระมัดระวังในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน จากที่กล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในบริบทของการเป็นพลเมือง
อาเซียน (เยาวนุช ทานาม, 2559) ที่พร้อมจะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ และเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาประเทศไทยสู่อนาคต ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่หลั่งไหลเข้ามาและกระจายอยู่ทั่วไปในแต่ละภูมิภาค
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2558 มีจานวนมากถึง 1,445,575 คน (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2559) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2550-2570) โดยมี
สาระสาคัญคือการผลักดันประเทศชาติให้มีความเข็มแข็งทัดเทียมกับอารยะประเทศต่างๆ สามารถเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงต่อไปในอนาคต
คณะผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในบริบทของสังคมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศกัมพูชา ด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย
ในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและอาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีมีทักษะการพึ่งพาตนเอง ให้สามารถดารงชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปใน
ภายภาคหน้าได้อย่างมีความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค โลกาภิวัตน์ ซึ่งการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ “ความพอดี พอเหมาะ” รู้จักใช้สิ่งของให้เกิด
ประโยชน์ เห็นคุณค่าและความสาคัญของสิ่งของต่างๆ ตลอดจนมีหลักคิดในการควบคุมตนเองให้มีความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวังซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กควบคู่กับการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้
เด็กมีทักษะการพึ่งพาตนเอง อันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของเด็กต่อไปในอนาคตพร้อมทั้งคณะผู้วิจัยศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
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ปฐมวัย ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน มีรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยที่
เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน
2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะการพึ่งพา
ตนเอง ในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน และประเมินคุณภาพรูปแบบฯ
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย ให้
มีทักษะการพึ่งพาตนเอง ในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน
3. ศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะของการพึ่งพาตนเองที่ควรมีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมความ
พอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถ
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มี
คะแนนทักษะการพึ่งพาตนเองภายหลังการทดลอง สูงขึ้นกว่าการทดลอง
4. ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยทั้งชายและเด็ก อายุ 5-6 ปี โรงเรียนวัดประชาบารุง อาเภอ
บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนโอโกกี อาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยทั้งชายและเด็ก อายุ 5-6 ปี โรงเรียนวัดประชาบารุง
อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนโอโกกี อาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง โรงเรียนละ 30 คน รวม 60 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะ
การพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการศึกษา
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนที่น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน ดังนี้
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3.1 โรงเรียนวัดประชาบารุง หมู่ที่ 3 บ้านชีผ้าขาว ตาบลบางขนาก อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประเทศไทย
3.2 โรงเรียนโอโกกี หมู่บ้านโอโกกีกัดดาล ตาบลลาตอง อาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย เป็นโรงเรียน
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (LEARNING CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT) ประเทศ
กัมพูชา
4. เครื่องมือที่ใช้
4.1 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน สาหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
4.2 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพา
ตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสาหรับครูและผู้ปกครอง
4.4 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับเด็กปฐมวัย
4.5 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน สาหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็ก
ปฐมวัย
แนวคิดทฤษฎีจิตสังคม
ของอีริคสัน ฟรอยด์
เพียเจท์ และโคลเบิร์ก

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของ
เด็กปฐมวัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของ
เด็กปฐมวัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดเกี่ยวกับการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดารงชีวิต

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน โดยทาการสารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย จากครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
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2. สร้างและประเมินคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพรูปแบบฯ และคู่มือการใช้รูปแบบฯ
จากนั้นนารูปแบบไปทดลองใช้ (try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
3. เลือกโรงเรียนกลุม่ ตัวอย่าง โดยเป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา จานวน
1 โรงเรียน และโรงเรียนในอาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา จานวน 1 โรงเรียน รวมจานวน 2 โรงเรียน
4. จัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการ
พึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยให้ครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง “ครอบครัวพอเพียง”
5. ให้ครูนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของ
เด็กปฐมวัยไปใช้กับเด็กปฐมวัยในกลุ่มตัวอย่าง
6. สร้างและประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับครูและผู้ปกครอง และแบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นนาแบบประเมินฯ ดังกล่าวไปคานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเท่ากับ 0.81 และได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการพึ่งพาตนเอง
ของเด็กปฐมวัย เท่ากับ 0.87 จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ (α) = 0.96
7. ให้ครูทาการประเมินกับกลุ่มตัวอย่างเด็กที่คัดเลือกไว้ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
8. ดาเนินการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย โดยนาคะแนนแบบประเมินฯ ก่อนและหลัง
การทดลองมาวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบ
9. เผยแพร่รปู แบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของ
เด็กปฐมวัย ในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน โดยให้ครูที่สนใจ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขั้นปีที่ 5 ที่อยู่
ระหว่างการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นาไปใช้กับเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง
10. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียนสาหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัย จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจและสรุปผลที่ได้ เขียนรายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย
วิธีการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของ
เด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน เป็นวิธีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยที่คณะผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นฐานใน
การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรคือ มุ่งพัฒนาเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และ
ปฏิบัติตนตามมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ดังภาพที่ 2
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ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ขั้น 1 การสร้างภูมิคมุ้ กันชีวิต
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการพึ่งพา
ตนเองของเด็กปฐมวัย

ขั้น 2 การส่งเสริมทักษะการพึ่งพา
ตนเองของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
รูปธรรม

หน่วยการสอนสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กปฐมวัย
โครงการพัฒนาทักษะการพึ่งพา
ตนเองของเด็กปฐมวัย

ขั้น 3 การปฏิบัติจริง
ขั้น 4 การประเมินผล

หนังสือนิทานส่งเสริมทักษะการ
พึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย

พฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน คณะผู้วิจัยได้นา
คะแนนจากแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยที่ควรมีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณ ลักษณะการพึ่งพาตนเองเด็กปฐมวัยที่ควรมี ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงกาหนดคุณลักษณะการ
พึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยตามข้อมูลที่ได้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยที่ควรมี โดยรวม
คุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยที่ควรมีตามหลัก
S.D.
ความหมาย
x
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ด้านการมีภมู ิคุ้มกันชีวิต
4.60 1.89
มากที่สุด
2. ด้านการดารงชีวิตประจาวัน
4.36 1.45
มาก
3. ด้านการมีหลักคิดในการควบคุมตนเอง ให้มีความรอบรู้
4.72 1.23
มากที่สุด
รอบคอบ และระมัดระวัง
4. ด้านการมีความพอเพียง ความพอดี พอเหมาะ
4.71 0.78
มากที่สุด
5. ด้านการรู้จักใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์
4.72 1.43
มากที่สุด
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รวม
4.62 1.57
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยที่ควรมีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกาหนดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองเด็กปฐมวัยในบริบทของการ
เป็นพลเมืองอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงกาหนดคุณลักษณะการพึ่งพา
ตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทั้ งนี้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพึ่ ง พาตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ าน
ข้อที่ 1
2. ผลการสร้างและประเมินคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการพิจารณาความ
เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนาไปจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็น
พลเมืองอาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพา
ตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน พบว่า หลังการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คะแนนคุณลักษณะและพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่างเฉลี่ย เท่ากับ 2.74 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และคะแนนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยมีผลต่างเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
แสดงว่าการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพึ่งพาตนเอ งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3

ภาพที่ 3 คุณลักษณะและพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลอง
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ภาพที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลอง
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเผยแพร่รูปแบบฯ
โดยให้ครูที่สนใจ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขั้นปีที่ 5 ที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นาไปใช้
กับเด็กนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง พบว่า คะแนนความพึงพอใจครูและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบฯ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 4
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน
จากการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยที่ควรมีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกาหนดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองเด็กปฐมวัยในบริบทของการ
เป็นพลเมืองอาเซียน พบว่า เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะครอบคลุมความพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผล ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 1 และระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงกาหนด
คุณลักษณะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยตามข้อมูลที่ได้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1.1 ด้านการมีภูมิคุ้มกันชีวิต เป็นด้านที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาเหมาะสมกับวัย ได้แก่ เด็กมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กมีสภาวะทางอารมณ์
จิตใจ เป็นไปตามพัฒนาการและเหมาะสมกับวัย เด็กสามารถทากิจวัตรประจาวัน เช่น อาบน้า แต่งกาย รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระผู้อื่น เด็กสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนน้อม และเด็กไม่มีโรค
ประจาตัวหรือไม่เจ็บไข้บ่อยๆ
1.2 ด้านการดารงชีวิตประจาวัน เป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกถึงความตั้งใจของเด็กปฐมวัยในการทา
กิจวัตรประจาวันของตนเองโดยไม่ต้องบอก เช่น อาบน้า แปรงฟัน ล้างหน้า และแต่งกาย เป็นต้น เด็กรับประทานอาหารจน
หมดไม่เหลือทิ้ง และดื่มน้าจดหมดแก้ว สามารถช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ และครูได้เหมาะสมกับวัย และรู้จักปูที่นอนและพับ

- ศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษา -

227

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ผ้าห่มของตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเด็กนอนหลับพักผ่อนในตอนกลางวันที่โรงเรียน
ตามเวลาที่กาหนด
1.3 ด้านการมีหลักคิดในการควบคุมตนเอง ให้มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง เป็นการปฏิบัติหรือ
การแสดงออกถึงความกระตือรือร้นของเด็กปฐมวัยในการมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ ตรงต่อเวลา เด็กมีสมาธิใน
การทางานที่ได้รับมอบหมายและเสร็จทันเวลา รู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขณะเล่น หรือท ากิจ กรรมต่ างๆ
ตลอดจนมีความมุ่งมั่น เพียรพยายาม อดทนต่องานที่ยากลาบากจนสาเร็จ มีเหตุผล และตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ ไม่มุทะลุ
1.4 ด้านการมีความพอเพียง ความพอดี พอเหมาะ เป็นการปฏิบัติหรือ การแสดงออกของเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับความพอใจในการได้หรือมีสิ่งของเท่าที่ต้ องการ เต็มที่เท่าที่จาเป็น เพียงพอแก่การใช้จ่าย พอดี พอเพียง คือรู้จักได้
เท่าที่กะไว้ เช่น ได้เท่านี้ก็พอแล้ว เด็กรู้จักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย รู้จักใช้เงิน
อย่างประหยัดและเก็บออมเงินเป็น รู้จักความพอดิบพอดี ไม่โลภมาก ไม่ตะกละ ตลอดจนรู้จักอาสาทาสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เช่น อาสาเก็บขยะในห้องเรียน กวาดห้องเรียน เป็นต้น ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่
1.5 ด้านการรู้จักใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์ เป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการ
เห็นคุณค่าและความสาคัญของสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างคุ้มค่า เช่น ใช้ดินสอ ยางลบ และกระดาษ อย่าง
ประหยัด เป็นต้น เห็นคุณค่าและความสาคัญของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน เช่น รู้จักระวังสิ่งของต่างๆ ไม่ให้
พัง หรือชารุด เป็นต้น รู้จักนาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ขวดน้าดื่ม และกล่องนม เป็นต้น รู้จักการเพาะเมล็ดพืชที่
เหลือจากการรับประทาน รู้จักการนาเศษพืชผัก และเศษอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การทาเป็นน้าหนักชีวภาพจากเศษ
อาหารและพืชผักและน้าหมักจุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช และเป็นปุ๋ยบารุงต้นไม้ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ ซึ่ง
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไปโดยไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น อย่างรอบคอบ 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัว
ให้พร้อมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่คาดว่า
จะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล นอกจากนั้นสานักราชเลขาธิการ (2550) ได้นาแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่ 9 มาสรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณา
คือ เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัตติ นในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ใช้ได้ในทุกระดับ เงื่อนไขการตัดสินใจ และการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตชีวิตประจาวัน ไม่ประมาท มีการตัดสินใจที่ดีผ่านการไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง และมีแนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี ซึ่งในยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์มากยิ่งขึ้น
2. ผลการสร้างและประเมินคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็ กปฐมวัย ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
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4.70 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนาไปจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพา
ตนเองของเด็กปฐมวัย ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว ขุมชน และสังคม เนื่องจากเป็น
รูปแบบที่ปลูกฝั งการเรียนรู้ความพอเพียงให้กับเด็กปฐมวัยต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นรูปแบบที่น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งลักษณะการดาเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชดารัส ว่าด้วยเรื่องการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง (พระราช
ดารัส พระราชทานเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2540 อ้างถึงใน ปิติณัช ไศลบาทฅ, 2550) โดยภาพรวมสรุปได้ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
2.1 ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด คือ ต้องพยายามอาศัยตนเองให้มากที่สุด และอาศัยปัจจัยหรือคนภายนอก
น้อยที่สุด พยายามซื้อให้น้อยที่สุด เมื่อมีปัญหาก็พยายามแก้ไขด้วยตนเอง
2.2 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด คือ พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลดีมากที่สุด
เช่น ในครัวเรือน มี ที่ดินเหลืออยู่ ก็ปลูกผักผลไม้เอาไว้รับประทาน และการใช้เ วลาอย่างมีคุณค่าและคุ้มกับเวลาที่เสียไป เช่น
ผลิตสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ใช้โดยการเอากระดาษเหลือใช้มาพับถุง อ่านหนังสือหาความรู้ซ่อมแซมเครื่องใช้หรือบ้านเรือนที่
ชารุด ดีกว่านอนดูโทรทัศน์อย่างเกียจคร้าน นาเสื้อผ้าของลูกคนโตมาดัดแปลงให้เป็นเสื้อผ้าของลูกคนเล็ก นากระดาษที่ใช้แล้ว
ด้านหนึ่งกลับมาใช้อีกด้านหนึ่ง นาเศษอาหารที่เหลือก็หมักไว้เป็นปุ๋ย เป็นต้น
2.3 ไม่ผลิตและบริโภคเกินกาลัง คือ รู้จักความพอเหมาะ พอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป มีความสมดุล ไม่
เกินกาลังของตนเอง ไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
2.4 การมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน คือ ทุกชุมชนต้องอาศัยซึ่งกันและกัน และร่วมมือช่วยเหลือกันเอง ซึ่ง
แนวทางนี้ตรงข้ามกับเศรษฐกิจการตลาด ที่ผลิตสินค้าอย่างเดียว จาหน่ายเอาเงินไว้ซื้อสินค้าอื่นที่ตนต้องการ ขาดการ
ช่วยเหลือกันและกันในการผลิตและการบริโภค
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพา
ตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน พบว่า หลังการจัดกิจกรรมคะแนนคุณลักษณะและพฤติกรรมการ
พึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย และคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย สูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3 สาเหตุที่เป็น
เช่นนี อาจเป็นเพราะว่า เมื่อเด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
จดจาสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมองได้ ซึ่งเด็กในวัยนี้จะมีความกระตือรือร้น โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสร้างองค์ความรู้
จากโลกรอบตัว พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและวิธีสอนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงถือเป็นเรื่องสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ เด็กจะมี
พัฒนาการที่ก้าวหน้าถ้าได้รับโอกาสในการฝึกทักษะต่ างๆ รวมตลอดถึงได้รับการท้าทายในระดับที่เหมาะสม กล่าวคือเด็กจะ
เรียนรู้ได้ดีถ้าได้รับการท้าทายในระดับที่เหมาะสมและมีผู้ใหญ่คอยแนะนาให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นเมื่อเด็กได้ฟังนิทานแล้วไป
ปฏิบัติจริง จึงทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้สูงที่สุดและเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ดังนั้นคะแนนหลังการทดลองจึงสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า คะแนนความพึงพอใจครูและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบฯ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 4 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่ งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็ กปฐมวัย เป็นรูปแบบที่มีกระบวนการขั้นตอนที่มี
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ประสิทธิภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ครูและผู้ปกครองจึงมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะครูและ
ผู้ปกครองในประเทศกัมพูชาที่ ได้เห็นรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านการใช้หนังสือนิทาน สู่การปฏิบัติจริง ทาให้เด็ก
ชื่นชอบและเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหนังสือนิทานส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่แต่งโดยเยาวนุช ทานาม (2561) เป็นชุดหนังสือนิทาน ที่มีเนื้อหาสาระและคติสอนใจส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยเกิดทักษะการพึ่งพาตนเอง แต่ละเรื่องจะน้อมนาคาสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัว ซึ่งทาให้ครู
และผู้ปกครองได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับเด็ก เกิดการเรียนรู้และเห็นรูปแบบวิธีจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
อ านวย ค าตื้ อ (2550) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า การน้ อ มน าแนวพระราชด าริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ได้ นั้ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น้อมนาเอาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างผลในทางปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมขึ้น โดย
กาหนดการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 3 ขั้น คือ 1) การพึ่งตนเอง หมายความว่า ให้แต่ละคน แต่ละครอบครัวพึ่งตนเองได้
ก่อน โดยการที่จะให้พึ่ งตนเองได้นั้น รู้จักวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ผสมผสานกับ
ประสบการณ์และภูมิปัญญาและแรงกระตุ้นจากภายนอก จากนั้นนามาทดลองปฏิบัติ หากปฏิบัติได้ก็จะเกิดการรู้จริง ทาเป็น
และเกิดองค์ความรู้ขึ้น 2) การพึ่งพากันเอง หมายความว่า ให้ประชาชนแต่ละคนที่พึ่งพากันเองได้มารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม
อาชีพภายใต้ปรัชญา คือ “เราจะทาในสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากทา ไม่ทาในสิ่งที่เราอยากเห็นเขาทาให้เกิดพลังจากชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง” และให้ประชาชนแต่ละคนเกิดความคิดกันเอง แล้วร่วมแรง ร่วมใจ ภายใต้คาขวัญ “ฮวมคึด ฮวมส่าง ฮวมทาง
ฮวมแฮง เฮ็ดชุมชนเข้มแข็งหมั่นยืน (ร่วมคิด ร่วม สร้าง ร่วมทาง ร่วมแรง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน)” และ 3) การเติบโต
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยให้กลุ่มที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น มีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนั้น
ภายหลังการใช้รูปแบบฯ ครูและผู้ปกครอง จึงมีความพึงพอใจอยู่ในใจมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบนี้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู้ทักษะการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเอง
ของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและอาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย
ประเทศกัมพูชา เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในด้านการมีภูมิคุ้มกันชีวิต ด้าน
การดารงชีวิตประจาวัน ด้านการมีหลักคิดในการควบคุมตนเอง ให้มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ด้านการมีความ
พอเพียง ความพอดี พอเหมาะ และด้านการรู้จักใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์
2. การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของ
การเป็ น พลเมื อ งอาเซี ย นมาใช้ ใ นการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น ครู ผู้ ป กครอง หรื อ ผู้ ที่ ส นใจ โดยเฉพาะการน าไปปรับ ใช้ ใน
ต่างประเทศ ควรจัดทาแผ่นพับเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ หรือจัดทาเป็นวีดีโอความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการอธิบายความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาว
ต่างประเทศได้เข้าใจอย่างลึกซื้ง หรือจัดเตรียมวีดีทัศน์ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เพื่อให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะ
การพึ่งพาตนเองของเด็กในระดับการศึกษาต่างๆ เช่น ระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา เนื่องจากรูปแบบนี้สามารถใช้ได้
กับทุกช่วงวัย และใช้ได้กับทุกระดับการศึกษา
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การพัฒนาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทัล
CONTEMPORARY CONTEXTUAL DEVELOPMENT OF KHAO MOR WATPHRACHETUPHON
WIMONMANGKHALARAM RATCHAWORAMAHAWIHAN TO DESIGN EXHIBITION
THROUGH DIGITAL MEDIA
กรองกาญจน์ กันไชยคา1
อรัญ วานิชกร2
รวิเทพ มุสิกะปาน3
บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อออกแบบ
นิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทัลมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ จาแนกลักษณะทางกายภาพองค์ ประกอบของเขามอ
วัดพระเชตุพน ฯ และบริบทร่วมสมัย 2) เพื่อออกแบบนิทรรศการเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ผ่านสื่อดิจิทัล วิธีดาเนินการวิจัย
เริ่มจากศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย จากนั้นศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ สัมภาษณ์ประเด็นเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
และองค์ความรู้การดูแลสุขภาพในอดีต ด้วยแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดพระมัคคุเทศน์ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ วัดพระเชตุพน ฯ
สอบถามประเด็นที่นักท่องเที่ยวสนใจหรือ FAQ และสังเกตการณ์ประเด็นร่วมสมัย จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับปฐม
ภูมิผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และนักท่องเที่ยว ได้ข้อกาหนด การออกแบบข้อมูล จากนั้นออกแบบสื่อนิทรรศการเขามอ วัดพระเชตุ
พน ฯ ในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยนาเสนอผ่าน QR Code และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลการศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ เป็นข้อมูล 3 ส่วน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพในอดีต ได้แก่ ส่วนอัตลักษณ์ประกอบด้วย 8 ด้านได้แก่ 1.พระพุทธรูป 2.พระเจดีย์ 4 รัชกาล 3.ทวารบาล 4.ชาติพันธุ์
5.สินค้าถ่วงเรือ 6.ศาลารายแม่ซื้อ 7.ศาลารายเส้นประธานสิบ 8.ฤๅษีดัดตน ส่วนกายภาพเขามอแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
โยคะศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา สุดท้ายส่วนร่วมสมัยจากการสังเกตการณ์นิทรรศการ อาร์ตเบียนนาเล่ ได้
เห็นการเปิดรับทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ผ่านงานศิลปะจัดแสดงบริเวณเขามอ จากข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ผู้วิจัยได้ออกแบบข้อมูล
สาหรับใช้ประกอบการทาสื่อ จากนั้นออกแบบสื่อวิดีโอประกอบนิทรรศการในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยนาเสนอแนวความคิดการ
สร้างบรรยากาศของเขามอมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ 1.รูปแบบนิทรรศการการเรียนรู้
เขามอร่วมสมัย ผ่านสื่อดิจิทัล 2.รูปแบบของที่ระลึกยาดมฤาษีดัดตน
คำสำคัญ: บริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร สื่อดิจิทัล
Abstract
The purpose of this research of Contemporary context development of Khao Mor,
Watphrachetuphon Wimonmangkhalaram Ratchaworamahawihan, through Digital Exhibition 1)To explore
the identities and physical elements of Khao Mor, and its contemporary context 2)To design Khao Mor
Exhibition Through digital media Research Methodology Firstly, exploring secondary data in order to develop
our research tools. Secondly, collecting primary data by interview monks, local guides, and experts on Khao
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Mor about the history and health care of people in the past. Along with any others Khao Mor related topic
that interested by tourists and issues in contemporary context. Then, taking collected data as well as any
Khao Mor’s related parties into account in analyzing process. Lasty, designing the Digital Exhibition using the
analyzed information. This exhibition is presented by the use of QR code as well as souvenirs to encourage
more tourism.
Results The result of research analysis is shown into 3 parts.There are eight identities of Khao Mor which
are Buddha statue, Pagoda, Reign, Porter, Ethnicity, Ship ballast, Guardian Goddess of Infants, Pratan Sib and
Ruesi Danton There are four physical elements which are Yoga, Pharmacy, Botany, and Geology From
observing Art Biennale Exhibition, there are contemporary cultural exposure through art exhibited at Khao
Mor. These data allows us to be able to achieve a media making and designing it for the use in digital media
format. The idea of creating the atmosphere of Khao Mor to encourage tourism will be presented The
contemporary exhibition of Khao Mor learning through digital media and Souvenirs in the form Salts.
Keywords: Contemporary Contextual , Khao Mor, Watphrachetuphon Wimonmangkhalaram
Ratchaworamahawihan, digital media
บทนา
การแพทย์แผนไทยถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการส่งต่อ เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ
ต่อมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
แพทย์แผนไทยเอาไว้ ทั้งในรูปแบบของ ตารายาสมุนไพร ฤๅษีดัดตน และตารายาเกี่ยวกับการนวด เพื่อนามาเป็นความรู้ตาม
ศาลารายต่าง ๆ ภายในวัดพระเชตุพน ฯ เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรง
ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ และมีการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ ซึ่งถื อว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แผนไทยแห่งแรก
เพื่อเป็นการช่วยเก็บรักษาตารายาที่กาลังจะสูญหาย รวมถึงการรักษาทางด้านแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามา ทาให้ชนรุ่นหลัง
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าเสียดายที่ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษที่สืบทอดกัน มาอย่าง
ยาวนานจะเลือนหายไป ภายในวัดพระเชตุพน ฯ จึงได้มีการก่อร่างสร้างเขามอขึ้นมา และได้ทาการย้ายฤๅษีดัดตนตามศาลา
ราย เข้ามาประดับเขามออีกด้วย เขามอจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ และพัฒนาการ
ด้านแพทย์แผนไทย
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เขามอ ที่มีความโดดเด่นทางด้านแพทย์แผนไทย ได้แก่ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ซึ่งในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้นาหินมาก่อเป็นสวนเขามอประดับรอบวัด โดยมีพระราชประสงค์ในการ
รวบรวมการแพทย์แผนโบราณ และศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ภายใน เขามอ โดยนาเขามอมาจัดวางโดยรอบวัด
พระเชตุพน ฯ จานวน 24 เขา อีกทั้งยังทรงพระราชดาริ นาท่าฤๅษีดัดตน อันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ และแก้โรคปวดเมื่อย
มาจัดเรียงตามส่วนต่าง ๆ ของเขามอ จานวน 80 ท่า 82 ตน
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน
ไทย ซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้นั้นมีหลากหลายวิธี อาทิเช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ การจัดพิมพ์หนังสือ การทาสื่อ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การทาผลิตภัณฑ์ที่ระลึก การจัดนิทรรศการ เป็นต้ น ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการจัดนิทรรศการเป็น
รูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นการเผยแพร่ที่ทาให้ผู้เข้าร่วมสามารถสัมผัสประสบการณ์ และรับรู้ข้อมูลได้อย่าง
ครอบคลุมสื่อได้ทุกรูปแบบ
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นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบของการศึกษามีลักษณะที่แตกต่างออกไป โดยสื่อดิจิทัล
ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างมากในการสื่อสาร เพื่อการสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ในรูปแบบปัจจุบัน จากเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนามาปรับใช้ในการออกแบบนิทรรศการครั้งนี้ร่วมด้วย โดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่า
มีมูลค่ารวม 21,981 ล้านบาท อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น มีมูลค่า 3,965 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2558
สาหรับปี 2561 มูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 26,000 ล้านบาท (สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2560)
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรอบของเกาะรัตนโกสินทร์ มีความเจริญมากขึ้น โดยมีการคมนาคม และเทคโนโลยีที่ช่วย
เข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้องค์ความรู้สามารถอธิบายได้ในรูปแบบที่หลากหลายโดยใช้การสื่อสารสื่อใหม่เป็นตัวเชื่อม
ประกอบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาภายใน วัดพระเชตุพน ฯ โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 รายต่อวัน องค์
ความรู้ที่ถูกต้อง และการสื่อสารที่ตรงจุดต่อผู้รับสารจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561
- 2580 ) ถึงการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล
พร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ
รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้จากเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่
เข้ากับองค์ความรู้ และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก (ราชกิจจานุเบกษา, 2561)
ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาเสน่ห์ของเขามอในอดีตกาล เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องราวเขามอ วัดพระเชตุ
พน ฯ ที่ยังคงเข้ามาสัมผัส เรียนรู้ได้ในสถานที่จริง ด้วยการบูรณาการควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาจะเน้นไป
ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อสร้างสรรค์นิทรรศการ เขามอ วัดพระเชตุ
พน ฯ ร่วมสมัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ จาแนกองค์ประกอบทางกายภาพ และบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
2.เพื่อออกแบบนิทรรศการเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ผ่านสื่อดิจิทัล
สมมุติฐานของการวิจัย
1. หน่วยงานวัดพระเชตุพน ฯ เห็นด้วยกับการนาเสนอเขามอ ผ่านสื่อดิจิทัล
2. นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ มากกว่า 80%
3. นักท่องเที่ยวจะมีความชื่นชอบในงานวิจัย มากกว่า 80%
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านข้อมูลการวิจัย
1.1. ศึกษาบริบทเขามอ เพื่อจาแนกลักษณะทางกายภาพ วัสดุ และองค์ประกอบ
1.2. ศึกษาการออกแบบสื่อดิจิทัล
1.3. ศึกษาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย
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เขามอ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลารามราชวรมหาวิ ห าร แขวงพระบรมมหาราชวั ง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านการออกแบบ
ศึกษาเขามอในบริบทร่วมสมัย เพื่อออกแบบนิทรรศการเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
การศึกษาจะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบของไทยในอดีต โดยแบ่งเป็นข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่การศึกษา องค์ความรู้ อัต
ลักษณ์ วัดพระเชตุพน ฯ การศึกษาปรากฏการณ์ทางศิลปวัฒนธรรม และการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพเขามอ จากนั้น
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล น าไปสู่ แ นวคิ ด การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ที่ ระลึก ผ่า นสื่ อ ดิจิ ทัล เขามอ วั ด พระเชตุ พ น ฯ ร่ ว มสมั ย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยว วัดพระเชตุพน ฯ เพื่อเป็นการลดเวลา และปริมาณงานประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้มัคคุเทศก์
ลง อีกทั้งการเผยแพร่ยังสามารถกระจายได้มากขึ้น ลดข้อจากัดด้านเวลา และสถานที่ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการลด
ข้อจากัดของเรื่องราวในอดีตสู่ความเป็นภาพเคลื่อนไหว และบรรยากาศของบริบทเขามอร่วมสมัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แนวทางในการออกแบบเนื้อหา (Content Design) เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
2. ได้แนวทางการสร้างสรรค์เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ที่สามารถอธิบายตัวเองได้ผ่านสื่อดิจิทัล
3. ได้แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
วิธีดาเนินการวิจัย
1.ศึกษาเอกสารเวปไซด์ และข้อมูลทุติยภูมิวัดพระเชตุพน ฯ
2.ลงพื้นที่สังเกตการณ์การท่องเที่ยว ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
3.สัมภาษณ์พระมัคคุเทศก์ประจาวัดพระเชตุพน ฯ
4.การศึกษาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย และพัฒนา ( Research & Development ) โดยมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้
ปฐมภูมิ
5.การศึกษาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
6.วิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อกาหนดด้านอัตลักษณ์ จาแนกลักษณะทางกายภาพองค์ประกอบของเขามอ วัดพระเชตุ
พน ฯ และบริบทร่วมสมัย เพื่อใช้ในการออกแบบ
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7.การพัฒนาการออกแบบนิทรรศการผ่านสื่อดิจิทัล
8.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
9.นาเสนอนิทรรศการเขามอร่วมสมัย ผ่านสื่อดิจิทัล
ผลการวิจัย
ข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นข้อมูลที่มีขอบเขตด้านอัตลักษณ์ การจาแนกองค์ประกอบของเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ โดยข้อมูลนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาจากศักยภาพการ
ออกแบบสร้างสรรค์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ วัดพระเชตุพน ฯ ที่เป็นรูปธรรมเป็นสาคัญ
จากการที่ผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาการออกแบบ นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ แพทย์แผนไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (อรัญ วานิชกร และคณะ, 2561) ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15
โดยดึงอัตลักษณ์วัดโพธิ์ ออกมา 7 บอร์ด 14 หัวข้อ ในการนาเสนอภายในนิทรรศการ มีการออกแบบข้อมูล ดังนี้
พระพุทธรูป
พระวิหารพระพุทธไสยาส หรือวิหารพระนอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพน ฯ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระพุทธไสยาส ขึ้นคราวบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ ครั้งใหญ่เมื่อ
พ.ศ.2375 นอกจากพระวิหารจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสแล้ว ยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่บันทึกสรรพวิชารายล้อมรอบตัว
พระวิหารตามแบบไทยประเพณี ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาส ที่มีความสวยงาม และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
มีลักษณะพิเศษโดยที่พระบาทขององค์พระ ได้ประดับมุกมงคล 108 ประการ อีกทั้งยังมีพระอุโบสถทั้งสี่ทิศ เป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปสาคัญ และสร้างพระวิหารไว้ประจาสี่ทิศ พระระเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป 150 องค์ พระระเบียง
ชั้นนอกประดิษฐานพระพุทธรูป 244 องค์ ปัจจุบันทางวัดได้ บูรณปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทอง พระพุทธรูปทุกองค์ล้วนแต่เป็นเนื้อ
สาริด มีพุทธลักษณะงดงามอร่ามตา เป็นพุทธศิลป์ในยุคสมัยต่าง ๆ
พระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล
พระมหาเจดีย์ทั้งสี่องค์อยู่ในบริเวณกาแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ แบบจีน ประดับ
ด้วยกระเบื้องเคลือบ เครื่องถ้วยหลากสี พระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้สิ บสองเพิ่มมุมสูง 42 เมตร ประดับกระเบื้อง
เคลือบ และกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่าง ๆ สังเกตได้ง่าย พระมหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ 1 คือ พระมหาเจดีย์องค์กลาง
ประดับกระเบื้องสีเขียว นามว่า พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ พระมหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ 2 คือ พระมหาเจดีย์ทิศ
เหนือ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว นามว่า พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน พระมหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ 3 คือ พระ
มหาเจดีย์ด้านทิศใต้ ประดับกระเบื้องเคลือบสีเหลือง นามว่า พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร พระมหาเจดีย์ประจารัชกาลที่ 4 คือ
พระมหาเจดีย์ด้านทิศตะวันตกประดับกระเบื้องสีขาบ หรือสีน้าเงินเข้ม นามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย
ทวารบาล
ทวารบาลไทย เริ่มตั้งแต่สมัย ร.1 วัดโพธิ์แห่งนี้ได้มียักษ์เฝ้าวัด 2 คู่ 4 ตน คือ ยักษ์กายสีแดง , ยักษ์กายสีเขียว, ยักษ์
กายสีเทา และยักษ์กายสีเนื้อเกิดขึ้น ซึ่งตัวจริงมีลักษณะคล้ายกับยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์
ทวารบาลจีน ตุ๊กตาแต่งกายแบบจีน เป็นรูปลั่นถัน คือ ตุ๊กตาหินยืนท้าวเอวถืออาวุธ แต่งกายแบบงิ้ว เป็นขุนนาง
ฝ่ายบู๊ เป็น นักรบ มือถืออาวุธ หน้าตาดุเมื่อจ้องมอง มีเสื้อเกราะรัดตัวอย่างทะมัดทะแมง บางรูปก็เหมือนทหารยืน ประจาการ
ระดับขุนพล ทาหน้าที่คล้าย security guard ประจาวัดโพธิ์ ในปัจจุบัน
ทวารบาลฝรั่ง ตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง เป็นรูปมาร์โคโปโล คือ ฝรั่งคนแรกที่เดินทางเข้าไปใน ประเทศจีน และ
เผยแพร่อารยธรรมตะวันตกให้แก่ชาวจีน มีอยู่ 4 คู่
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ชาติพันธุ์
วั ด พระเชตุ พ น ฯ หรื อ วั ด โพธิ์ ในปั จ จุ บั น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น สถานที่ ค ล้ า ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ (Museum) ที่ บั น ทึ ก เรื่ อ งราว
ประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขาย ภาษา เศรษฐกิจ การแพทย์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรมที่เป็นการรวม 3 สัญชาติ
ไทย จีน ฝรั่ง เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังมี องค์ความรู้อีกมากมาย ทาให้เรื่องราวเหล่านี้ต่างเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และ ชาวต่างชาติ ที่เข้ามา ณ วัดโพธิ์แห่งนี้
ด้านการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย
ศาลารายแม่ซื้อ
แม่ซื้อ เป็นวิธีการที่บรรพบุรุษของเราคิดขึ้นเพื่อปกป้ องลูกหลานให้มีชีวิตที่ ดี เด็กทุกคนที่เกิดมาต้องมีแม่ ซื้ อ
ประจาวันเกิดคอยดูแลปกป้องให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง หลีกเลี่ยงการเจ็บไข้ได้ง่าย ทั้งยังเป็นการ สร้างขวัญ และกาลังใจแก่
พ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูก ๆ ของตนด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นการสื่อให้เห็นถึงความรักจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อแม่ซื้อเห็นเด็กทารกมีแม่ใหม่ซึ่งก็
คือคน จึงเกิดความหวงแหนอยากได้ลูกกลับไปอยู่กับตนจึงมักทาให้เกิดอาการเจ็บป่วย ส่วนคนโบราณก็มักจะไม่ให้พูดว่าเด็ก
ทารกน่ารัก แต่มักจะให้พูดว่าน่าเกลียดน่าชังเพื่อไม่ให้แม่ซื้อนึกเสียดาย
ศาลารายเส้นประธานสิบ
เส้นประธาน มีความสาคัญต่อการบาบัดรักษาโรคด้วยวิธีการนวดแผนไทย เพราะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการอธิบายถึง
ความเป็นปกติสุข และความผิดปกติของร่างกายได้ โดยเฉพาะความผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือกาเริบของลม
เชื่อกันว่ามีเส้นอยู่ในร่างกายของเราถึง 72,000 เส้น แต่ที่เป็นเส้นประธาน แห่งเส้นทั้งปวงมีเพียง 10 เส้นเท่านั้น เส้นประธาน
เป็นทางเดินของลม ซึ่งเป็นพลังกายในที่หล่อเลี้ยงร่างกาย ให้ทางานได้ตามปกติ (ประพจน์เภตรากาศ, 2555)
ฤาษีดัดตน
เขามอ หรือสวนหย่อม เป็นสวนหินปลูกไม้ประดับที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้รื้อขนก้อนศิลาใหญ่ และเล็กซึ่งก่อ
เป็นภูเขาในสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง
เขาฤๅษีดัดตน คือสวนสุขภาพแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับพระวิหารทิศใต้ เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 1 ที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณ และศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชดาริเอาท่าดัดตน
อันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถ แก้ปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คติไทย ที่ยกย่องฤๅษีเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะ
วิทยาการต่าง ๆ เป็นรูปปั้นฤๅษีดัดตนท่าต่าง ๆ สมัยแรกสร้างนั้นปั้นด้วยดิน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 หล่อเป็นเนื้อชินจนถึง
ปัจจุบัน เดิมนั้นฤๅษีดัดตนมีทั้งหมด 80 ท่า 82 ตนแต่ปัจจุบัน คงเหลืออยู่ 24 ท่า 25 ตน อีกทั้งยังมีคติโบราณเชื่อว่าต้นไม้ทุก
ต้นคือยา จึงมีสมุนไพรหลากหลายชนิดมาประดับตกแต่ง
อัตลักษณ์จากสินค้าถ่วงเรือ
สินค้าถ่วงเรือ หรืออับเฉาวัดพระเชตุพน ฯ มีความโดดเด่นในเรื่องความเป็นวิถีจีน การดาเนินชีวิต เช่น ตุ๊กตาจีนขุน
นางฝ่ายพลเรือน ตุ๊กตาจีนนักปราชญ์ หรือซิ่วจ๋าย ตุ๊กตาจีนสามัญชน ตุ๊กตารูปสิงโตคาบแก้ว รูปสลัก และรูปปั้นศิลาแบบจีน
นอกจากมีรูปลักษณ์เหมือนคนแล้ว ยังมีรู้ปกลอง รูปสัตว์ ช้าง ม้า ควาย ไก่ ลิง หมู ตั้งประดับตามลานบริ เวณเขตพุทธาวาส
บางแห่งอยู่ข้างสวนหินขนาดใหญ่เล็ก ทุกตัวนั้น ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนแห่งศิลปกรรมจีนเท่านั้น ยังบอกถึงฝีมือช่างสลัก ช่าง
ปั้นว่ามีชั้นเชิงแฝงด้วยภูมิธรรม ภูมิปัญญา และปรัชญาอันลุ่มลึกไว้ด้วย (พระมหาอุดม ปัญญฺาโภ, สัมภาษณ์ 2561)
สรุปการลงพื้นที่ศึกษาการออกแบบ นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แพทย์แผนไทย วัดพระเชตุ
พน ฯ โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของอัตลักษณ์วัดพระเชตุพน ฯ องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย การออกแบบ
ที่มีการใช้ลายเส้นสเก็ตช์ ผสมผสานกับรูปถ่าย และยังมีการจัดทาสื่ อการเผยแพร่องค์ความรู้ที่นาเทคโนโลยีเข้ามาร่วม สร้าง
ฐานข้อมูลที่เป็นจริง โดยผู้วิจัยได้ดึงอัตลักษณ์ของ วัดพระเชตุพน ฯ นั่นคือ เขามอฤาษีดัดตน มาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้
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การศึกษาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์เคลื่อนตัวของศิลปะ การปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกับศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบัน จาก
แนวคิดของศิลปินที่แสดงต่อผลงานของตนเองนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หลากหลาย สังเกตได้เด่นชัดในปัจจุบันกับงาน
อาร์ต Bangkok Art Biennale 2018 ได้นามาเสนอผลงานภายในวัดพระเชตุพน ฯ มีเข้าร่วมทั้งหมด 4 ผลงาน ดังนี้
1.ชุดผลงาน Aftermart เป็นกาลเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา ศาสนาพุทธ และ
ประวัติศาสตร์ เกิดเป็นงานจิตรกรรมลอยตัวถูกวางเข้าคู่กับรูปปั้นฤๅษีดัดตน บริเวณเขามอ ในวัดพระเชตุพน ฯ

ภาพที่ 2 ภาพผลงาน Aftermart อาร์ตเบียนนาเล่ 2018 วัดพระเชตุพน ฯ
2. ชุดผลงาน Home , Body , Memory ผลงานศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ บริเวณภายในสระจระเข้ วัดพระเชตุพน ฯ
สัมผัสกับภูมิปัญญาด้านต่างๆ ทั้งทางการแพทย์ งานออกแบบ วรรณกรรม บทประพันธ์ การนวดสมุนไพร และโหราศาสตร์

ภาพที่ 3 ภาพชุดผลงานHome , Body , Memory อาร์ตเบียนนาเล่ 2018 วัดพระเชตุพน ฯ
3. ชุดผลงาน A Shadow of Give เป็นประติมากรรมเชิงทดลองที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพเขียนฝาผนังสองมิติใน
โรงทาน ที่เป็นสัญลักษณ์ของการมอบให้ ความไม่เห็นแก่ตัว และความเคารพ
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ภาพที่ 4 ภาพชุดผลงาน A Shadow of Give อาร์ตเบียนนาเล่ 2018 วัดพระเชตุพน ฯ
4.ชุดผลงาน Zuo You He Che (จั่วโย่วเหอเชอ) เป็นการประสานกันระหว่าง 3 สิ่ง คือสัตว์ (ส่วนหัว) คน (ส่วนขา)
และเทพเจ้าเป็นร่างเดียวกัน แต่แยกออกเป็น ซ้าย และขวา ส่วนม้วนกระดาษที่คาบอยู่นั้น ไม่มีใครบอกได้ว่าคือคัมภีร์อะไร
ผู้ชมต้องนามาตีความเอาเอง โดยใช้ความสงบในใจ

ภาพที่ 9 ภาพชุดผลงาน Zuo You He Che (จั่วโย่วเหอเชอ)อาร์ตเบียนนาเล่ 2018 วัดพระเชตุพน ฯ
บทสัมภาษณ์ พระมหาอุดม ปัญฺญาโภ ผช.ผอ. ฝ่ายวิชาการ และเป็นพระมัคคุเทศก์ประจาวัดพระเชตุพน ฯ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเข้ามาของผลงานศิลปะ และวัฒนธรรมวิถี ได้กล่าวว่า
วัดพระเชตุพน ฯ เป็นวัดที่มีความร่วมสมัยของความเป็น ไทย จีน ฝรั่ง มาตั้งแต่ครั้นอดีตมีความสาคัญทั้งในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม ความวิจิตร การค้าขาย และการแพทย์แผนไทยครั้นสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความโดดเด่นเกี่ยว
การเป็นวัดท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบที่จะเข้ามาเรียนรู้ถึงเรื่องราวมากมายในสถานที่แห่งนี้ การเข้ามาของ
ผลงานศิลปะจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นการสร้างสีสันแบบใหม่ในการท่องเที่ยวได้ดี
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ภาพที่ 5 การสัมภาษณ์ และนาเสนอโมเดลการจาแนกองค์ประกอบทางกายภาพ แก่คณะกรรมการ ฝ่าย
วิชาการ และเป็นมัคคุเทศก์ ประจาวัดพระเชตุพน ฯ
สรุปปรากฏการณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยปัจจุบันได้มีการสรรค์
สร้างจากแนวคิด จากศิลปินระดับชาติหลากหลายแขนง ดังนี้
1.การเปลี่ยนแปลงบทบาทการนาเสนอองค์ความรู้ผ่านงานศิลป์
2.การบูรณาการร่วมของผลงานศิลปะ และวัฒนธรรมที่เด่นชัด
3.รูปแบบของวัดจากเดิมเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยโบสถ์วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์ หรือ
นักบวช แต่ปัจจุบันได้เกิดการรังสรรค์งานศิลปะ สู่พสกนิกรชาวไทยมากยิ่งขึ้น
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
ผู้วิจัยได้นาผลการศึกษา และวิเคราะห์การจาแนกลักษณะทางกายภาพองค์ประกอบของ เขามอ จากการลงพื้นที่
นามาออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเขามอร่วมสมัย วัดพระเชตุพน ฯ จากกรณีศึกษา เขามอ ฤาษีดัดตน ผู้วิจัยจึงได้
ข้อกาหนดการออกแบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ 4 ด้าน คือ 1) โยคะศาสตร์ 2) พฤกษศาสตร์ 3) เภสัชศาสตร์
4.) ธรณีวิทยา โดยข้อมูลได้ผ่านผ่านผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมิน
1) โยคะศาสตร์
โยคะศาสตร์ หรือท่านวดฤๅษีดัดตนปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชการที่ 1 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ (พ.ศ. 2325 - 2352) เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์
ซึ่งทรงได้กากับกรมช่างหล่อเป็นแม่กองเกณฑ์ช่างหล่อรูปฤๅษีที่แสดงท่าดัดตนต่าง ๆ จานวน 80 ท่า แต่เป็นฤๅษี 82 ตน เพราะ
มี 2 ท่า ที่หล่อเป็นฤๅษี 2 ตน ช่วยกันดัดกาย โดยท่าฤๅษีจาก 80 ท่า 82 ตน นั้น ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ในแต่ละท่ามาทั้งหมด 9
ท่า ดั้งนี้
1. ท่าฤาษีแบบไทย พระนามว่า พระมโนช เป็นท่านั่งดัดฝ่ามือซ้ายและขวา วางไว้เหนือศีรษะ แก้อาการปวดศีรษะ
2. ท่าฤาษีแบบจีน นามว่า หลีเจ่ง เป็นทางยกมือเอนสลับขวา ซ้าย แก้เล่นสลักทรวง
3. ท่าฤาษีแบบฝรั่ง นามว่า โยฮัน เป็นท่านั่ง กางขาออกยืดตรงไปด้านข้าง ซ้าย ขวา แก้อาการขัดแข้งขา
4. ท่าฤาษีในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 นามว่า พระไชยา เป็นท่ามือขวาจับเอวซ้าย และยกมือซ้ายขึ้นข้างลาตัว แก้อาการ
ลมเอว หรืออาการปวดท้อง
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5. ท่าฤาษีแบบท่ากรมพระปรมา นามว่าพระสมุทร์ เป็นการยกเท้าขึ้นมาพาดบริเวณไหล่ แก้อาการสะโพก ต้นขา
แคลง
6. ท่าฤาษีแสดงถึงการไหว้สวัสดี เป็นการยกพนมดัดมือไว้เหนืออก แก้อาการกระเพาะปัสวะอักเสบ
7. ท่าฤาษีแม่ซื้อ มีลักษณะกายเป็นคน หัวเป็นกวาง เป็นการทาท่ายืนบิดสะโพกและย่อเข่าเล็กน้อย แก้อาการเข่า
เคล็ด
8. ท่าฤาษีแบบท่านวด 2 ตน มีนามว่าสวามิต และวสิทธิ เป็นท่าที่ต้องใช้ฤาษี 2 ตน ตนนึงนอนคว่าและยกมือขึ้น
ไปหาอีกตนเพื่อจับ เหยียบหลัง และดึงข้อมือขึ้นไปเหนือศีรษะ แก้อาการลมตะคริว
2) พฤกษศาสตร์
1.มะขามป้อม มีลักษณะ มีผลกลม เนื้อหนาสีเขียว มีรสชาติฝาด ขม เปรี้ยว และอมหวาน ช่วยป้องกันโรคหวัดได้ดี
2. สมอดีงู มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น แตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออก เปลือกไม้เรียบสีน้าตาลแกมเทา มี แก้โลหิตเป็นพิษ แก้
เสมหะโลหิต และยังใช้เป็นยาแก้ไอ แก้เจ็บคอได้
3.สมอไทย มีลักษณะเป็นสมุนไพรกาจัดสารพิษออกจากร่างกาย และช่วยบาบัดรักษาโรคต่าง ๆ ใช้รักษาอาการ
ท้องผูกเรื้อรัง
3) เภสัชศาสตร์
1. ฟ้าทะลายโจร คือ สมุนไพรชนิดหนึ่งที่ช่วยรักษาโรคหวัด ตามตารับแพทย์แผนไทยนั้นได้มีการใช้ฟ้าทะลายโจร
รักษาโรคไข้หวัดมาตั้งแต่อดีตแล้ว เพราะในฟ้าทะลายโจรมีสารสาคัญทางพฤกษศาสตร์อยู่หลายชนิด เช่น สารได
เทอร์ปีนแลคโตน สารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบอื่น ๆ
2. หนุ ม านประสานกาย คื อ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น และต่ อ สู้ กั บ ไข้ ห วั ด รวมไปถึ ง หอบหื ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มซาโปนิน สามารถขยายหลอดลม ซึ่งจะหลดการหลั่งสารฮีสตามีน และสารเมซโคลิน
ที่ก่อให้เกิดการแพ้
3. รางจืด คือ สมุนไพรที่ช่วยลดพิษของตะกั่ว นับได้ว่าเป็นสมุนไพรที่เข้ากับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเรา
เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังลดความเสี่ยง และช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากการปนเปื้นสารตะกั่วที่มาจากไอเสียน้ามัน
เบนซินที่มีการสะสมในร่างกายจนกลายเป็นโรคพิษสารตะกั่วเรื้องรังในระยะยาวได้
4. สังเพชรฆาต คือ สมุนไพรที่ช่วยบารุงกระดูกกันอย่างแพร่หลาย โดยระบุว่า สรรพคุณของเพชรสังฆาตช่วยบารุง
กระดูก เพิ่มมวลกระดูก และบรรเทาอาการบวมและอาการอักเสบได้ เพชรสังฆาตยังช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนใน
เซลล์สร้างกระดูก และยังมีฤทธิ์ป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกในหนูทดลองที่ถูกตัดรังไข่
4.) ธรณีวิทยา
1. หินเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ
1.2. หินเลี่ยงโผ เป็นหินสีแดง มาจากเมืองเลี่ยงโผ ซึ่งอยู่ติดทะเลจีน ตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในมณฑล
เจ้อเจียง ตอนต้นรัตนโกสินทร์ ไทยมีการค้าสาเภากับจีน และของที่ดีจากจีนนั้นก็มาจากเมืองนี้เป็นจานวนมาก
2. หินอับเฉา
2.1. เสาโคมจีน เป็นการสร้างเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมชาติ หรือต้นไผ่แบบจีน อีกทั้งยังสื่อถึงความ
สว่างไสวในชีวิตอีกด้วย
2.2. สิงโตคาบแก้ว หรือที่เรียกกันว่าหมอบราบคาบแก้ว หมายถึงการยอมความโดยดี แบบไม่ขัดขืน โดย
เอาสิงโตหินในท่านอนหมอบ ในปากมีก้อนหินกลมๆ คาบอยู่ เรียกว่าลูกแก้ว ดังนั้นจึงเรียกว่าสิงโตคาบแก้ว มา
เปรียบเทียบให้เห็น
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2.3 ฮก ลก ซิ่ว สิริมงคลในคติจีน โดยอาจเป็นรูปสัตว์ ดอกไม้ รูปเทวดา แต่ถ้าหากเป็นรูปเทพ ชาวจีน
จะนีบถือเป็นอย่างมาก เรื่องของศิริมงคลดังกล่าว คือลักษณะของความร่ารวย อานาจวาสนาและอายุยืนยาว ซึ่งชาว
จีนเรียกว่า ฮก ลก ซิ่ว
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิวัดพระเชตุพน ฯ การลงพื้นที่สังเกตการณ์การท่องเที่ยว ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
รวมถึงการสัมภาษณ์พระมัคคุเทศก์ประจาวัดพระเชตุพน ฯ และการศึกษาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ผู้วิจัยได้ทา
การวิเคราะห์ และหาข้อกาหนดได้ ดังนี้
1.เขามอวัดพระเชตุพน ฯ มีความเด่นชัดในเรื่องราวของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
2.การเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการตัดสินใจซื้อที่หลากหลาย
3.การออกผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบร่วมสมัย
4.การออกแบบที่มีเทคโนโลยีผ่านสื่อดิจิทัล เข้ามาเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ระลึก สู่ผลงานแนวคิดผลิตภัณฑ์
ที่ระลึก เขามอร่วมสมัย วัดพระเชตุพน ฯ
การศึกษาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย และพัฒนา (Research & Development) โดยมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้
ปฐมภูมิ
จากการศึกษา และจาแนกองค์ประกอบทางกายภาพ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ สู่แนวคิดของการนาสื่อดิจิทัล
เข้าร่วม เป็นการจัดนิทรรศการเขามอร่วมสมัย ในพื้นที่วัดพระเชตุพน ฯ เพื่อนให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเข้ ามา
ท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการเรียนรู้เขามอร่วมสมัย ที่มีการผสานการดูแลสุขภาพแบบไทย ผ่านเรื่องราวเขา
มอ ทั้ง 4 ศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา ท่าโยคะศาสตร์ฤๅษีดัดตน เพื่อเรียนรู้เรื่องราว และการดูแลสุขภาพ
แก้อาการปวดเมื่อยต่างได้ โดยวิธีการนั้นเป็นการแสกนเข้าสู่ระบบคิวอาร์โค้ด บริเวณตามท่าต่างๆ 18 ท่าฤาษีดัดตน เพื่อเป็น
การนาเสนอองค์ความรู้การดูแลสุขภาพแบบไทย และความสาคัญของเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ผ่านสื่อในรูปแบบวีดิโอ โดยมี
สื่อปฏิสัมพันธ์เข้ามาร่วมด้วย เพื่อเป็นแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่นิทรรศการเขามอ วัดพระเชตุพน ฯ ผ่านสื่อดิจิทัล
เป็นการลดเวลา และปริมาณงานประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้มัคคุเทศก์ลง อีกทั้งการเผยแพร่ยังสามารถกระจายได้มากขึ้น ลด
ข้อจากัดด้านเวลา และการสร้างโอกาสในการต่อยอดสร้างสรรค์ได้ในอนาคต

ภาพที่ 6 แผนผังการจัดนิทรรศการเขามอร่วมสมัย ผ่านสื่อดิจิทัล
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แนวทางการจัดทาสื่อดิจิทัล
จากการศึกษา และจาแนกองค์ประกอบทางกายภาพ เขามอ วัดพระเชตุพน ฯ จากโมเดลกระดาษ มาสู่
รูปแบบโมเดลเขามอแบบการใช้อะคริลิค ต่อยอดไปถึงแนวคิดของการนาสื่อดิจิทัลเข้าร่วม โดยเป็นการแสกนเข้าสู่
ระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อเป็นการนาเสนอองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และความสาคัญของวัดพระเชตุพน ฯ ผ่าน
สื่อในรูปแบบวีดิโอ เพื่อเป็นแนวคิดการเพิ่มคุณค่า และประสิทธิภาพให้แก่นิทรรศการเขามอร่วมสมัย วัดพระเชตุพน
ฯ ผ่านสื่อดิจิทัล

ภาพที่ 7 สตอรี่บอร์ดวีดโิ อ ฉากที่ 1-4

ภาพที่ 8 สตอรี่บอร์ดวีดิโอ ฉากที่ 5-7
จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษามานั้น เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ เขามอวัดพระเชตุพน ฯ โดยผ่านการลงพื้นที่
เก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ การการศึกษาเชิงลึก และนาไปต่อยอดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางการการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อดิจิทัล เป็นการลดเวลา และปริมาณงานประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้มัคคุเทศก์ลง อีกทั้งการเผยแพร่ยังสามารถ
กระจายได้มากขึ้น ลดข้อจากัดด้านเวลา และการสร้างโอกาสในการต่อยอดสร้างสรรค์ได้ในอนาคต
การพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก เขามอร่วมสมัย วัดพระเชตุพน ฯ
ผลจากการศึกษาข้อกาหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก โดยการศึกษาข้อมูล จากวารสารวิชาการศิลปะและ
การออกแบบ หัวข้อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกองค์กรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (อรัญ วานิชกร : 2014) โดยเรียก
แนวคิด "เพชรแห่งการออกแบบ" ที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่าผลิตภัณฑ์ที่ระลึกองค์กร และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 8 ข้อ ดังนี้ 1. อัตลักษณ์องค์กรเพื่อชุมชน(Logo) 2. ด้านการผลิตเป็นงานที่ผลิตด้วยมือ (Craft&Handmade) 3.วัสดุ
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และการผลิ ต เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม(Eco Design) 4.ขนาดกะทั ด รั ด (Compact) 5.มี ค วามเป็ น ต้ น แบบ (Original Design) 6.
ประโยชน์ใช้สอยที่ร่วมสมัย (Functional) 7.สีจากธรรมชาติ (Natural Color) 8. อัตลักษณ์ท้องถิ่น(Local Identity)

ภาพที่ 9 แนวคิด "เพชรแห่งการออกแบบ" (อรัญ วานิชกร: 2014)
ผู้วิจัยได้ข้อกาหนดจากผู้เชี่ยวชาญถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อกาหนดถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ควบคู่กับ
สมุนไพรไทย ผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ยาดมฤาษีดัดตน โดยมีการผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดังนี้

ภาพที่ 10 แนวทางการจัดทาของที่ระลึก ยาดมฤาษีดดั ตน
อภิปรายผล
สื่อดิจิทัลที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แพทย์แผนไทย วัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (อรัญ วานิชกร และคณะ, 2560) ในการนาเสนอบอร์ดองค์ความรู้อัตลักษณ์วัดพระเชตุ
พน ฯ และการนาเสนอสูจิบัตร ผ่านสื่อดิจิทัล โดยใช้ QR Code เป็นสื่อกลาง สอดคล้องกับการศึกษาความร่วมสมัยของงาน
ศิลปะจัดแสดง ผ่านงานอาร์ต เบียนาเล่ และความสนใจของผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่มีความตื่นตัวกับงานจัดแสดงศิลปะมากขึ้น
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กระบวนการศึกษาที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปต่อยอดสู่การพัฒนาสื่อดิจิทัล ให้กับ องค์ความรู้ในส่วน
ของอั ต ลั ก ษณ์ อื่ น ๆ ให้ กั บ วั ด พระเชตุ พ น ฯ และที่ อื่ น ๆ ในรู ป แบบเดี ย วกั น ได้ เพื่ อ บอกเล่ า เรื่ อ งราวในประเด็ น อื่ น ที่
นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพแบบไทยในอดีต ได้แก่พุทธศิลป์ และโบราณวัตถุอื่น ๆ เพื่อเป็นการลดข้อจากัดของเรื่องราวใน
อดีตสู่การสร้างบรรยากาศที่มีชีวิต สามารถอธิบายตัวเองได้ด้วยสื่อดิจิทัล และสามารถเผยแพร่สู่สากล ได้อย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น ดังนั้นส่วนสาคัญในการออกแบบ คือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผนวกกับความร่วมสมัย
ในปัจจุบัน และยังเป็นการลดเวลา ปริมาณงานประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้มัคคุเทศก์ลง การเผยแพร่ยังสามารถกระจายได้มากขึน้
ลดข้ อ จ ากั ด ด้ า นเวลา และสถานที่ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ตลอดจนการลดข้ อ จ ากั ด ของเรื่ อ งราวในอดี ต สู่ ค วามเป็ น
ภาพเคลื่อนไหว และบรรยากาศของบริบทเขามอร่วมสมัย ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาไปพัฒนา และทดลองใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารขยายผลองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
2. ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีสื่อดิจิทัลเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในกระบวนการการ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และ
การให้ความหมายของสินค้าเชิง ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โดยเป็นการเพิ่มฟังก์ชัน ในรูปแบบของเทคโนโลยีผ่านสื่อ
ดิจิทัล
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จรุล่วงเนื่องจากการสนับสนุนจาก พระราชเวที (สุรพล ชิตาโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน ฯ
พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว หัวหน้าแผนกทัศนศึกษา วัดพระเชตุพน ฯ พระมหาอุดม ปัญฺญาโภ พระวิทยากรประจาวัดพระเชตุ
พน ฯ ที่ ใ ห้ ค วามรู้เกี่ ยวกับ วั ดพระเชตุพน ฯ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ที่ เปิ ดโอกาสในการเรีย นรู้ และการเผยแพร่ผลงาน และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ทาให้ผู้วิจัยได้ศึกษา บ่มเพาะความรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่าน
ที่เกี่ยวข้อง ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงมา ณ ที่นี้ ที่คอยเป็นกาลังใจ และช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา
เอกสารอ้างอิง
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล. (2560). สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/iq03/2733177
ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561-2580 )
อรั ญ วานิ ช กร และคณะ. (2561) การออกแบบนิ ท รรศการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ พทย์ แ ผนไทย
วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรองกาญจน์ . (2562). ปรากฏการณ์ร่วมสมัยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แรงบันดาลใจสู่การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก. บทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 12
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ฯ. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพ ฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิซซิ่ง; 2011.
พระมหาอุดม ปัญฺญาโภ. (2561, 30 มิถุนายน). แผนกทัศนศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. สัมภาษณ์
วัดพระเชตุพน. ประวัติศาสตร์วัดโพธิ์. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562, จาก http://www.watpho.com
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การพัฒนาเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
THE DEVELOPMENT OF SYNECTICS GAMES FOR ENHANCING THE CREATIVITY
OF PRATHOM SUEKSA FOUR STUDENTS
อาจาริยา นามวิจิตร 1
ศยามน อินสะอาด 2
สุพจน์ อิงอาจ 3 3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ สร้ า งเกมแบบซิ น เนคติ ก ส์ ที่ ส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน จากการเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติก ส์
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยโดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้อ ง มีนักเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Sample Random Sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เกมแบบซินเนคติกส์เรื่องคานาม
2) แบบประเมินคุณภาพเกมแบบซินเนคติกส์ และ 3) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ (TCT-DP) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t test
ผลการวิจัยพบว่า 1) เกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ( x̅ = 4.50, SD = 0.58) และมีคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี
(x̅ = 4.45, SD = 0.61) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ พบว่า หลังเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: เกม ซินเนคติกส์ ความคิดสร้างสรรค์
Abstract
The purposes of this research wear to : 1) develop a synectics games for enhancing the creativity
of 4th year Primary School students 2) compare the levels of creativity prior to and after the experiment
using the synectics games. The sample group consisted of of 4th year Primary School students (Prathom
sueksa four students) at Bangkhuntiensuksa School in the academic year 2018 which is derived from Sample
Random Sampling, selected class 1 section, 40 student. The instruments of research consisted of 1) the
Synectics game designated as “Noun”; 2) a quality evaluation Synectics games; and 3) The test for creative
thinking drawing production (TCT-DP). The statistics used in data analysis were means (x̅) standard deviation
(SD) and t test.
1

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
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The research findings suggested that 1) The synectics games for enhancing the creativity
of 4th year Primary School students by the researcher showed quality of content at a very good level
(x̅ = 4.50, SD = 0.58) and the quality of designed at a good level. 2) In comparing the levels of creativity of
thses student after the experiment using the synectics games was at a higher level than prior to the
experiment at the statistically significant level of .05.
Keywords: Game, Synectics, Creative Thinking
บทนา
ปัจจุบันประเทศและสังคมโลกมีการพัฒนาที่ก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นด้านความเจริญทางเทคโนโลยี การคมนาคม หรือ
การขนส่ งต่ า ง ๆ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ท าให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงในสั งคมมนุ ษ ย์ แม้ ก ระทั่ งการศึ ก ษาก็ มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย มีหลักสูตรและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมา แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้วิธีการเดิม ๆ ในการเรียนการสอนโดยการเน้นครูเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ ผู้เรียนมีหน้าที่ฟังและจดจาสิ่งที่ครูสอนให้ได้ ซึ่งวิธีการนี้ไม่สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
Torrance และ Taylor ได้กล่าวว่า จากการวิจัยและพั ฒนาการศึ กษาท าให้ได้ ทราบว่าคนเราชอบที่จะเรียนรู้ ในทาง
สร้างสรรค์ ด้วยการทากิจกรรมและฝึกการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เดิมครูโดยทั่วไปเชื่อว่าการเรียนรู้โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง
เป็นการง่าย ประหยัดเวลา แต่ในปัจจุบันนี้มีเรื่องที่สาคัญและน่าสนใจอีกมากที่ต้องเรียนโดยวิธีสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบบังคับหรือยึดครูเป็นศูนย์กลางตลอดเวลา คนส่วนมากชอบและถนัดที่จะเรียนอย่างสร้างสรรค์
ในทางตรงกันข้ามเขาจะเรียนได้น้อยหากให้เรียนด้วยวิธีบังคับหรือยึดครูเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว (อารี พันธ์มณี, 2540)
อาภรณ์ ใจเที่ยง ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่แตกต่างไปจาก
เดิม ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาด้วยวีธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อนอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ และถ้าหากวิธีการแก้ปัญหา
นั้นมาจากหลายคน ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ดังกล่าวแล้วก็จะยิ่งทาให้ไ ด้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนจึงเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดที่หลากหลายแปลกใหม่ไม่ซ้าเดิม (วีณา ประชากูล และ ประสาท เนืองเฉลิม, 2553)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยในเรื่องคานาม ซึ่งเป็น
เรื่องที่ต้องใช้ความจาและความเข้าใจในทฤษฎี จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาครูผู้สอนจะสอนนักเรียนไปตามบทเรียนใน
หนังสือเรียนและทาแบบฝึกหัด ซึ่งนักเรียนจะต้องท่องจาและทาความเข้าใจในทฤษฎีจากความรู้ที่ได้จากครูและหนังสือเรียน
เพื่อจาแนกชนิดของคานามจากแบบฝึกหัดแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ นักเรียนขาดการกระตุ้นให้สนใจในบทเรียน ขาดการกระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา เป็นเหตุให้นักเรียนขาดความเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง และลืมในสิ่ งที่เรียนรู้
มาอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันได้เท่าที่ควร
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาและพัฒนาเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 4 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์แก่นั กเรียน ทาให้เกิดเป็ น
การเรียนรู้ที่คงทน นักเรียนสามารถนาเอาความรู้ที่ได้เรียนไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างเกมแบบซินเนคติกส์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน จากการเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์ ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน จากการเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ปีการศึกษา 2561 จานวน
9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 358 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้อง มีนักเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
ด้วยการจับสลาก
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์
2.2 ตั ว แปรตาม คื อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว (fluency) ความคิ ด ยื ด หยุ่ น
(flexibility) ความคิดริเริ่ม (originality) ความคิดละเอียดลออ (elaboration)
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัย
เชิ ง ทดลอง (experimental research) ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบกลุ่ ม เดี ย วแบบ one group pretest-posttest design
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 248-249)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เกมแบบซินเนคติกส์บนคอมพิวเตอร์ เรื่อง คานาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องคาสามานยนาม
คาวิสามานยนาม จานวน 4 เกม ได้แก่ เกมอุปมาอุปไมยโดยอิงตัวเอง (เกมตามหาคานาม) เกมอุปมาอุปไมยโดยตรง (เกมจ่าย
ตลาด) เกมอุปมาอุปไมยโดยอิงบัญญัติ (เกมรหัสภาพปริศนา) เกมอุปมาอุปไมยโดยอิงการเพ้อฝัน (เกมตารวจอวกาศ) ซึ่งมี
วิธีการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตารา และบทความ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเกมแบบซินเนคติกส์
1.2 สร้างเกมแบบซินเนคติกส์บนคอมพิวเตอร์ เรื่อง คานาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามขั้นตอนดังนี้
1.2.1 วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเพื่ อ น ามาใช้ ใ นการออกแบบเกมแบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง ค านาม ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
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1.2.1.1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาเรื่องความหมายของคานาม
1.2.1.2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาประเภทของคานาม ระดับชั้น ป.4 เรื่องความหมายของคาสามา
นยนาม คาวิสามานยนาม การจาแนกคาสามานยนามและวิสามานยนาม และการจาแนกคานามจากคาชนิดอื่น
1.2.3 เปรียบเทียบเกมกับการสอนแบบซินเนคติกส์ โดยใช้วิธีการสร้างสิ่งคุ้นเคยให้แปลกใหม่ มีกลไกทาง
ความคิ ด ที่ ส าคั ญในการท าปั ญหาที่คุ้ น เคยให้ แ ปลก โดยใช้ ก ารอุ ป มาอุ ป ไมย 4 แบบ ได้ แ ก่ อุ ป มาอุ ป ไมยโดยอิ งตัวเอง
อุปมาอุปไมยโดยตรง อุปมาอุปไมยโดยอิงบัญญัติ และอุปมาอุปไมยโดยอิงการเพ้อฝัน
2. แบบประเมินคุณภาพเกมแบบซินเนคติ กส์ ซึ่งเป็นแบบประเมิน แบบประเมิน คุณภาพสื่อแบบประมาณค่ า
(Rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และควรปรับปรุง
3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ (TCT-DP) โดยศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ และเลือกใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP ของเจลเลนและเออร์บัน (1989) เนื่องจากเป็น
วัดความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะกับทุกวัย โดยมีเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 11 เกณฑ์ ดังนี้
3.1 การต่อเติม (Cn : Continuations) ชิ้นส่วนที่ได้รับการต่อเติม (ครึ่งวงกลม จุด มุมฉาก เส้นโค้ง เส้ นประ
และสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปลายเปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่) จะให้คะแนนต่อเติมชิ้นละ 1 คะแนน คะแนนสูงสุด คือ 6 คะแนน
3.2 ความสมบูรณ์ (Cm : Completions) หากมีการต่อเติมจากเดิมในข้อที่ 1 ให้เติมหรือให้สมบูรณมากขึ้น
จะได้คะแนนชิ้นส่วนละ 1 คะแนน ถ้าต่อเติมภาพที่ใช้รูปที่กาหนด 2 รูป มารวมเป็นรูปเดียว เช่น โยงกันเป็นรูปบ้าน ต่อเป็น
อิฐ ต่อเป็นปล่องไฟ ฯลฯ ให้คะแนน 1 คะแนน คะแนนสูงสุดในข้อนี้คือ 6 คะแนน
3.3 ภาพที่สร้างขึ้นใหม่ (Ne : New Element) ภาพหรือสัญลักษณ์ที่วาดขึ้นใหม่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2
จะได้คะแนนเพิ่มอีกภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพที่วาดซ้า ๆ ภาพเหมือนกัน เช่น ภาพป่าที่มีต้นไม้หลาย ๆ ต้น ซ้า ๆ กัน จะได้
2 – 3 คะแนน คะแนนสูงสุดของข้อนี้คือ 6 คะแนน
3.4 การต่อโยงด้วยเส้น (Cl : Connection with a Line) แต่ละภาพหรือส่วนของภาพ (ทั้งภาพที่สร้างเสร็จ
ใหม่ในข้อ 3) หากมีเส้นลากโยงเข้าด้วยกันทั้งภายในและภายนอกกรอบ จะได้คะแนนการโยงเส้น เส้นละ 1 คะแนน คะแนน
สูงสุดในข้อนี้คือ 6 คะแนน
3.5 การเชื่อมโยงที่ทาให้เกิดเป็นเรื่องราว (Cth : Connections with a Theme) ภาพใด ๆ หรือส่วนใด ๆ
ของภาพที่ทาให้เกิดเป็นเรื่องราวหรือเป็นภาพรวมจะได้อีก 1 คะแนนต่อ 1 ชิ้น การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นการเชื่องโยงด้วยเส้น
จากข้อ 1 หรือไม่ใช้เส้นก็ได้ เช่น เส้นประของแสงอาทิตย์ แรเงาต่าง ๆ การแตะกันของภาพ ความสาคัญอยู่ที่การต่อเติมนั้น
ทาให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ตามความหมายของผู้ถูกทดสอบได้ตั้งชื่อไว้ คะแนนสูงสุดของข้อนี้คือ 6 คะแนน
3.6 การข้ า มเส้ น กั้ น เขตโดยการใช้ น อกกรอบใหญ่ (Bfd : Boundary Breaking Fragment Dependent)
การต่อเติมหรือการโยงเส้นปิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปิดซึ่งอยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่จะได้ 6 คะแนนเต็ม
3.7 การข้ า มเส้ น กั น เขตอย่ า งอิ ส ระโดยไม่ ใ ช้ ชิ้ น ส่ ว นนอกกรอบที่ ก าหนดให้ (Bfi : Boundary Breaking
Fragment Independent) การต่อเติมโยงเส้นไปนอกกรอบหรือวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเต็ม
3.8 การแสดงความลึก ความใกล้ – ไกล หรือมิติของภาพ (Pe : Perspective) ภาพที่วาดให้เห็นส่วนลึ ก
มีระยะใกล้ไกลหรือวาดภาพในลักษณะสามมิติให้คะแนนภาพละ 1 คะแนน หากมีภาพปรากฏเป็นเรื่องราวทั้งภาพแสดง
ความเป็นสามมิติมีความลึกหรือใกล้ไกล ให้คะแนน 6 คะแนนเต็ม
3.9 อารมณ์ขัน (Hu : Humor) ภาพที่แสดงให้ เห็นหรือก่ อให้ เกิดอารมณ์ขั นจะได้ชิ้ นส่ วนละ 1 คะแนน หรือดู
ภาพรวมแล้วถ้าได้อารมณ์ขันมา ก็จะให้คะแนนมากขึ้นเป็นลาดับ ภาพที่แสดงอารมณ์ขันนี้ประเมินจากผู้ทดสอบหลาย ๆ ทาง
คะแนนสูงสุดของข้อนี้คือ 6 คะแนน
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3.10 ความคิดแปลกใหม่ ไม่เป็นแบบแผนปกติ (Uc : Unc onventionality) ภาพที่แสดงความคิดแปลกใหม่
แตกต่างไปจากความคิดปกติทั่วไป มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ก. การวางหรือการใช้กระดาษแตกต่างไปจากเมื่อผู้ทดสอบวางกระดาษให้จะได้ 3 คะแนน
ข. ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นของจริง ให้ 3 คะแนน
ค. ภาพรวมของรูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือตัวเลข หรือการใช้ ชื่อหรือภาพที่เหมือน
การ์ตูน ให้ 3 คะแนน
ง. ภาพที่ต่อเติมไม่ใช่ภาพที่วาดกันแพร่หลายทั่ว ๆ ไปให้ 3 คะแนน แต่หากมีการต่อเติมภาพในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ รูปครึ่งวงกลมต่อเป็นพระอาทิตย์หน้าคนหรือวงกลม รูปมุมฉากต่อเป็นบ้านชุดหรือสี่เหลี่ยม รูปเส้นโค้งต่อ
เป็นงูต้นไม้หรือดอกไม้ รูปเส้นปะต่อเป็นถนนตรอกหรือทางเดิน รูปจุดทาเป็นตานกหรือสายฝน รูปทานองนี้ต้องหักออก
1 คะแนนจาก 3 คะแนนเต็มในข้อ ง. แต่ไม่มีคะแนนติดลบ คะแนนสูงสุดของข้อนี้เท่ากับ 12 คะแนน
3.11 ความเร็ว (Sp : Speed) ภาพที่ใช้เวลาน้อยกว่า 12 นาที จะได้คะแนนเพิ่ม ต่ากว่า 2 นาที ได้ 6 คะแนน
ต่ากว่า 4 นาที ได้ 5 คะแนน ต่ากว่า 6 นาที ได้ 4 คะแนน ต่ากว่า 8 นาที ได้ 3 คะแนน ต่ากว่า 10 นาที ได้ 2 คะแนน
ต่ากว่า 12 นาที ได้ 1 คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 12 นาที ได้ 0 คะแนน
คะแนนผลรวมของแบบทดสอบ TCT- DP Insaard S. (2018, หน้า 23) กล่าวว่า ด้านหลังของแบบทดสอบมี
ช่วงให้คะแนน 11 ช่วง แต่ละช่วงจะมีรหัสสาหรับให้คะแนน วิธีการให้คะแนนให้พับส่วนของแบบทดสอบขึ้นมาก็สามารถให้
คะแนนได้ทันที คะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT-DP คือ 72 คะแนน การคิดคะแนนและแปลความหมาย มีดังนี้
ความคิดสร้างสรรค์การวาดภาพ TCT-DP แยกตามความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน
ด้านคิดคล่องแคล่ว (Sp) (6 คะแนน) คะแนนรวมต่ากว่า 2 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ระดับต่า คะแนนรวม
ระหว่าง 3-4 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ระดับปานกลาง คะแนนรวมตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง
ด้านคิดละเอียดละออ (Cn+Cm) (12 คะแนน) คะแนนรวมต่ากว่า 5 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ระดับต่าคะแนนรวม
ระหว่าง 6-8 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ระดับปานกลาง คะแนนรวมตั้งแต่ 9 คะแนนขึ้นไป ความคิดสร้างสรรค์ ระดับสูง
ด้านคิดริเริ่ม (Cl+Cth+Bfi+Pe+Hu+Uc) (42 คะแนน) คะแนนรวมต่ากว่า 20 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์
ระดับต่า คะแนนรวมระหว่าง 21-30 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ระดับปานกลาง คะแนนรวมตั้งแต่ 31 คะแนนขึ้นไป
ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง
คิดยืดหยุ่น (Ne+Bfd) (12 คะแนน) คะแนนรวมต่ากว่า 5 คะแนน ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ร ะดั บ ต่ า คะแนนรวม
ระหว่าง 6-8 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ระดับปานกลาง คะแนนรวมตั้งแต่ 9 คะแนนขึ้นไป ความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง
คะแนนเกณฑ์การตัดสินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์การวาดภาพ TCT-DP
- ได้คะแนนรวมต่ากว่า 24 คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่า
- ได้คะแนนรวมระหว่าง 24 ถึง 47 คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง
- ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 48 คะแนน ขึ้นไปมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาผลของการใช้เกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
1. ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP
2. ผู้สอนอธิบายวิธีการเล่นเกมแบบซินเนคติกส์ จากนั้นนักเรียนดาเนินการเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์ทั้ง 4 แบบ
3. ทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP
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4. รวบรวมข้อมูล และนาผลการทดลองที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งมี
ขั้นตอนและรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลังจากการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่องความหมายของคานาม
และประเภทของคานามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในส่วนที่เป็นเนื้อหาเรื่องคานามจากโปรแกรมเกมแบบซินเนคติกส์
เรื่องคานาม โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง
2. นักเรียนดาเนินการเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์ทั้ง 4 แบบ ดังนี้
2.1 เกมแบบอุปมาอุปไมยโดยอิงตัวเอง เป็นการเปรียบเทียบร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เมื่อสมมติ
ว่าตนเองเป็นสัตว์หรือสิ่งของตามภาพและคาที่เกมกาหนดให้ เป็นวิธีนาตนเองเข้าไปเปรียบเทียบ โดยสมมติว่าตนเองเป็น
สิ่งนั้นแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไร
2.2 เกมแบบอุปมาอุปไมยโดยตรง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง ความคิดสองความคิด หรือมากกว่า
สองสิ่งสองความคิด จากสิ่งหนึ่งพัฒนาไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยนักเรียนจะต้องนาคากี่เกมกาหนดมาเปรียบเทียบว่าคานามคานั้น
เป็นคานามชนิดใด
2.3 เกมแบบอุปมาอุปไมยโดยอิงบัญญัติ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรูปภาพกับคาที่สื่อความหมายได้ตรงกัน
และนาไปสู่คาตอบที่ถูกต้อง เปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์ เป็นการนาสิ่งที่เป็นนามธรรมมาใช้เปรียบเปรย
2.4 เกมแบบอุปมาอุปไมยโดยอิงการเพ้อ เป็นการนาจินตนา ความคิดเพ้อฝันมาสมมติเปรียบเทียบ โดยผู้เรียน
จะได้สวมบทบาทเป็นตารวจอวกาศที่คอยจับมนุษย์ต่างดาวที่ลักลอบเข้าสู่โลก
3. นักเรียนดาเนินการทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP
4. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การตรวจให้ ค ะแนนความคิ ด สร้ า งสรรค์ ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลของแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP
5. ประเมินผลคะแนนเกณฑ์การตัดสินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
การวาดภาพ TCT-DP
6. นาคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์เปรียบเทียบความต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนกับค่าเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรี ยน
และหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. หาคุณภาพของเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา จ านวน 3 ท่ า น และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบ จ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยใช้
แบบประเมินคุณภาพของเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ของผู้ เชี่ ย วชาญมาวิ เคราะห์ ห าค่ าเฉลี่ ย ( x̅) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (SD) แล้วนาไปแปลผลตามเกณฑ์
2. การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน ของ
เกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร t test แบบ Dependent Sample (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
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ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน
3 ท่าน และด้านการออกแบบ จานวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงผลการประเมินคุณภาพของเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
2. ด้านการจัดการกับบทเรียน
3. ด้านคู่มือการใช้เกมแบบซินเนคติกส์
โดยภาพรวมเฉลี่ย

x̅

4.56
4.50
4.50
4.50

SD
0.58
0.58
0.58
0.58

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่าเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าการ
ประเมินรายด้าน ดังนี้ ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่องอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.56 , SD = 0.58) ด้านการจัดการกับบทเรียนอยู่
ในระดับดีมาก (x̅ = 4.50, SD = 0.58) ด้านคู่มือการใช้เกมแบบซินเนคติกส์อยู่ในระดับดี (x̅ = 4.44, SD = 0.58) สรุปได้ว่าโดย
ภาพรวมคุณภาพของเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.50, SD = 0.58)
ตารางที่ 2 : แสดงผลการประเมินคุณภาพของเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
รายการประเมิน
1. ด้านภาพ ภาษา และเสียง
2. ด้านตัวอักษรและสี
3. ด้านการจัดการในเกม
4. ด้านการจัดการหน้าจอและกิจกรรมซินเนคติกส์
โดยภาพรวมเฉลี่ย

x̅

4.67
4.67
4.21
4.27
4.45

SD
0.58
0.58
0.91
0.66
0.61

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า เกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า
การประเมินรายด้าน ดังนี้ ด้านภาพ ภาษา และเสียงอยู่ในระดับดีมาก ( x̅ = 4.67, SD = 0.58) ด้านตัวอักษรและสี อยู่ใน
ระดับดีมาก (x̅ = 4.67 , SD = 0.29) ด้านการจัดการในเกมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.21, SD = 0.91) ด้านการจัดกาหน้าจอและ
กิจกรรมซินเนคติกส์อยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.27, SD =0.66) สรุปได้ว่าคุณภาพของเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี (x̅ = 4.45, SD = 0.61)
2. ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนจากเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์
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ตารางที่ 3 : แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน
(pre-test) กับหลังเรียน (post-test) ของความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน
ความคิดคล่องแคล่ว
ก่อนเรียน
(fluency)
หลังเรียน
ความคิดยืดหยุ่น
ก่อนเรียน
(flexibility)
หลังเรียน
ความคิดริเริ่ม
ก่อนเรียน
(originality)
หลังเรียน
ความคิดละเอียดลออ
ก่อนเรียน
(elaboration)
หลังเรียน
รวม 4 ด้าน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

n
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

x̅

0.33
2.08
4.85
8.38
9.63
21.03
8.15
10.40
22.95
41.88

SD
0.97
1.29
3.68
3.62
8.47
4.89
2.81
2.26
12.23
8.22

t test

P

8.06

.00*

5.49

.00*

7.44

.00*

4.91

.00*

11.80

.00*

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน
ซึ่งคะแนนก่อนเรียน มีคะแนนด้านความคิดคล่องแคล่วมีคะแนนเฉลี่ย 0.33 ความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ความคิด
ริเริ่มมีคะแนนเฉลี่ย 9.63 และความคิดละเอียดละออมีคะแนนเฉลี่ย 8.15 ส่วนคะแนนหลังเรียน ด้านความคิดคล่องแคล่ว
มีคะแนนเฉลี่ย 2.08 ความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนเฉลี่ย 8.38 ความคิดริเริ่มมีคะแนนเฉลี่ย 21.03 และความคิดละเอียดลออ
มีคะแนนเฉลี่ย 10.40 ซึ่งเมื่อรวมคะแนนความความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.95 หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 41.88 จึงสรุปได้ว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์
1. ความคิดคล่องแคล่ว
2. ความคิดยืดหยุ่น
3. ความคิดริเริ่ม
4. ความคิดละเอียดลออ
รวม

คะแนน
เต็ม
6
12
42
12
72

ก่อนเรียน
SD
x̅
0.33 0.97
4.85 3.68
9.63 8.47
8.15 2.81
22.92 12.23

ระดับความคิด
สร้างสรรค์
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า

หลังเรียน
SD
x̅
2.08 1.29
8.38 3.62
21.03 8.86
10.40 2.26
41.88 8.22

ระดับความคิด
สร้างสรรค์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยเกม
แบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้านความคิดคล่องแคล่ว ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 0.33
มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่า คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 2.08 มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านความคิดยืดหยุ่น ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.85 มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่า หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.38
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มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.63 มีความคิดสร้างสรรค์
อยู่ในระดับต่า หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 21.03 มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความคิดละเอียดลออ
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.15 มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 10.40 มีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง และคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยภาพรวม ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 22.92 มีความคิดสร้างสรรค์
อยู่ในระดับต่า หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 41.88 มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง จึงสรุปได้ว่าเมื่อแปลผล
คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์การวาดภาพ TCT-DP
แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยเกมแบบซิ นเนคติกส์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ผลจากการสร้างและประเมิ นคุ ณภาพเกมแบบซิ นเนคติ กส์ เพื่ อส่ งเสริ มความคิ ดสร้างสรรค์ ของนั กเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินจากผู้เชี่ ยวชาญด้ านเนื้อหา จ านวน 3 ท่ าน พบว่ ามี คุ ณภาพอยู่ ในระดับดี มาก (x̅ = 4.50,
SD = 0.58 ) และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จานวน 3 ท่าน พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.45, SD = 0.61)
2. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ พบว่าความคิดสร้างสรรค์โดยรวมของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว พบว่า ความคิดคล่องแคล่วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
เกมแบบซิ นเนคติก ส์ เพื่ อ ส่ งเสริมความคิ ดสร้ างสรรค์ห ลังเรีย นสูงกว่ า ก่อ นเรีย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ . 05
แต่เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการวาดรูปออกมาให้สวยงามจึงทาแบบทดสอบอย่างช้า ๆ ดังนั้นจึงทาคะแนนด้านความคิด
คล่องแคล่วไม่ดีเท่าที่ควร
2.2 ด้านความคิดยืดหยุ่น พบว่า ความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเกมแบบ
ซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ด้านความคิดริเริ่ม พบว่า ความคิดริเริ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ด้านความคิดละเอียดลออ พบว่า ความคิดละเอียดลออของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
เกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์ มีผลช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมการเรียนการสอน การเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส์ และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนามาออกแบบเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย
ใช้ทฤษฎีปัญญานิยม (cognitivism) และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเกมที่เหมาะกับ
การน าไปใช้ ใ นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ข องนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึก ษาปีที่ 4 โดยขั้ น ตอนในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้วยเกมแบบซินเนคติกส์มีรายละเอียดดังนี้ (1) อธิบายสถานการณ์ที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ โดยแจ้งจุดประสงค์
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การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับทราบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการทากิจกรรม (2) ผู้เรียนเริ่ม
เรียนผ่านเกมแบบซินเนคติกส์ โดยใช้การอุปมาอุปไมยแบบอิงตัวเอง ผ่านการเล่นเกมตามหาคานามซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ร่างกายและกิริยาของสัตว์ เมื่อสมมติว่าตนเองเป็นสัตว์ตัวนั้น เป็นวิธีนาตนเองเข้าไปเปรียบเทียบ โดยสมมติว่าตนเองเป็นสิ่ง
นั้น แล้วจะมีความรู้สึกอย่างไร (3) ผู้เรียนเรียนผ่านเกมแบบซินเนคติกส์ โดยใช้การอุปมาอุปไมยโดยตรง ผ่านการเล่นเกมจ่าย
ตลาด ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง ความคิดสองความคิด หรือมากกว่าสองสิ่งสองความคิด จากสิ่งหนึ่งพัฒนาไป
เป็นอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากที่สุดและประยุกต์ขึ้นมาใช้แก้ปัญหาซึ่งมีลั กษณะตรงกัน
(4) ผู้เรียนเรียนผ่านเกมแบบซินเนคติกส์ โดยใช้การอุปมาอุปไมยโดยอิงบัญญัติ ผ่านการเล่นเกมรหัสภาพปริศนา ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบ ระหว่างรูปภาพกับคาที่สื่อความหมายได้ตรงกัน และนาไปสู่คาตอบที่ถูกต้อง เปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์ เป็น
การนาสิ่งที่เป็นนามธรรมมาใช้เปรียบเปรย (5) ผู้เรียนเรียนผ่านเกมแบบซินเนคติกส์ โดยใช้การอุปมาอุปไมยโดยอิงการเพ้อฝัน
ผ่านการเล่นเกมตารวจอวกาศ ซึ่งเป็นการนาจินตนา ความคิดเพ้อฝันมาสมมติเปรียบเทียบ โดยผู้เรียนจะได้สวมบทบาทเป็น
ตารวจอวกาศที่คอยจับมนุษย์ต่างดาวที่ลักสอบเข้าสู่โลก (6) ผู้เรียนเข้าสู้ขั้นของการตรวจสอบปัญหาเริ่มแรกอีกครั้ง โดย
ผู้เรียนย้อนกลับไปทบทวนตั้งแต่เกมเริ่มต้นจนถึงเกมสุดท้าย โดยนาประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากเกมไปใช้ปรับปรุงคะแนน
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า เกมแบบซินเนคติกส์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จริง ซี่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศุภผล ตาเทพ (2556) พบว่าเกมการสอนแบบซินเนคติกส์ผ่านแท็บเล็ต สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนได้, รุ่งโรจน์ หัวใจแก้ว (2559) พบว่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามรูปแบบซินเนคติกส์ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียน ของกลุ่มที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามรูปแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบปกติ, ชาญ จารุวงศ์รังสี (2551) พบว่าผลของการสอนวาดภาพระบายสีดว้ ยวิธีซินเนคติกส์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลั งจากที่เรียนการวาดภาพระบายสีโดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดซินเนคติกส์ , ศรีประภา ไชยานนท์ (2559) พบว่าการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
การสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริม
ความสามารถในการเขี ยนเชิ งสร้า งสรรค์ ข องนั ก เรีย นได้ จริ ง โดยหลั งจากจั ด การเรี ย นรู้สู งกว่ า ก่ อ นการจั ดการเรียนรู้ ,
Kaplan (2010) พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ ใ นการเรี ย นการสอนวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา หลังจากที่ใช้วิธีการซินเนคติกส์ในการสอนนักเรีย นมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น และ Tajari (2010) พบว่า
วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ จะช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน ได้ดีกว่าวิธีการสอนแบบการบรรยาย
2. การเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนผ่านเกม
แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนผ่านเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิด
ยืดหยุ่น และด้านความคิดละเอียดลออ สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าเกมแบบซินเนคติกส์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการมาเป็นภาพวาด
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยเกมสามารถช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นอยู่
เดิมได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สินธ์ ศรีพลพา (2557) พบว่าการจัดเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ช่วยส่งเสริมความสามารถ
การเรียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนได้จริง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ใน
ระดับมาก, ชลธิชา ชิวปรีชา (2554) พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจากจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองสูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรม, อุทุมพร แก่นทอง (2553) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มีค่าความคิดสร้างสรรค์
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สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ Alzoubi (2016) พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติและเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นของนักเรียนเมื่อได้เรียนผ่านเกมแบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3.1 นักเรียนรู้สึกสนุกสนานที่ได้เรียนรู้ผ่านเกม เพราะสนุกกว่าการเรียนรู้จากหนังสือเรียนที่เคยทาอยู่เป็นประจา
3.2 นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสแข่งขันกับเพื่อนในห้องเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการเล่นเกม และนั กเรียน
อยากกลับมาเล่นเกมซ้าเพื่อทบทวนความรู้อีก
ดั งนั้ น เกมแบบซิ น เนคติ กส์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความคิ ดสร้า งสรรค์ จึ งมุ่ งเน้ น ให้ นั ก เรี ย นเป็ น ศู นย์ ก ลางของการเรียนรู้
มีความอิสระในการเรียน และสามารเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้
ข้อเสนอแนะ
1. การเรี ย นผ่ า นเกมแบบซิ น เนคติ ก ส์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความคิ ดสร้า งสรรค์ นั ก เรี ยนต้ อ งเรีย นรู้ผ่ า นคอมพิ วเตอร์
ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีพร้อม คือควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และลาโพงหรือหูฟัง ให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน
2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนด้วยเกมแบบซินเนคติกส์สามารถช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนได้จริง ซึ่งจะนาไปสู่การฝึกฝนให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาอื่น ๆ หรือการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน ซึ่งอาจจะทาให้สามารถแก้ปัญหาที่ไม่เคยแก้ไขได้มาก่อนด้วยวิธีการที่แปลกใหม่
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป คือ ผู้วิจัยควรพัฒนาเกมให้มีการตอบสนองกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มข้อ
คาถามภายในเกมให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่มากขึ้นกว่าเดิม ควรพัฒนาเกมให้เป็น
ระบบออนไลน์ ที่นักเรียนสามารถเข้ามาแข่งขันกันได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควรพัฒนาเกมให้รองรับอุปกรณ์อื่น
ด้วย เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เป็นต้น จะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้น
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ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ศยามน อินสะอาด รศ.ดร.สุพจน์ อิงอาจ อาจารย์ที่ปรึกษา และรศ.ดร.สรัญญา เชื้อทอง
ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้คาปรึกษา และคาแนะนาที่มีประโยชน์ในการดาเนินการวิจัยจนทาให้งานวิจัยสาเร็จไปได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบคุณคุณนครินทร์ กาลสัมฤทธิ์ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขอขอบคุณโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ที่เป็นสถานที่ให้ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย และขอขอบคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2561 ที่ให้ความร่วมมือในการทาการทดลองเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ทุกท่านบิดามารดา
ตลอดจนญาติมิตร ที่สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ และเป็นกาลังใจที่มีคุณค่ามาโดยตลอด ขอขอบคุณ เพื่อนสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันเรียนรู้ ตลอดจนให้กาลังใจ ให้คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาร่วมกัน
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การสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
THE CREATION OF INTRUCTOIN AS PACKAGE OF RUM-TONE FOR MATAYOM 1,
SATRI ANGTHONG SCHOOL
กัมปนาท โนนศรี1
สิชฌน์เศก ย่านเดิม2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ สร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2561 วิชาดนตรี จานวน 40 คน ซึ่งได้โดยการซุ่มจับ
ฉลากแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
กับหลังเรียน และใช้ค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน ประกอบด้วย 5 บทคือ บทที่ 1 เพลงบทนา บทที่ 2 เพลง
ยุค 1.0 บทที่ 3 เพลงยุค 2.0 บทที่ 4 เพลงยุค 3.0 และบทที่ 5 เพลงยุค 4.0 สาหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนบทที่ 4
เพลงยุค 3.0 ได้ 49 คะแนน และบทที่ 5 เพลงยุค 4.0 ได้ 47 คะแนน ส่วนหลังเรียนพบว่า บทที่ 1 เพลงบทนา ได้ 78 คะแนน
บทที่ 2 เพลงยุค 1.0 ได้ 74 คะแนนบทที่ 3 เพลงยุค 2.0 ได้ 77 คะแนนบทที่ 4 เพลงยุค3.0 ได้ 80 คะแนนและบทที่ 5 เพลง
ยุค 4.0 ได้ 79 คะแนน ดังนั้นชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทนจึงมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทั้ง 5 บท คิดเป็นร้อยละ 28% จากก่อน
เรียน
คำสำคัญ: ชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทองคาสาคัญที่ 1
Abstract
The objectives of this research were to create “Ram Tone” (Tone Dance) singing instructional
package for grade 7 students at Satri Angthong School, Ang Thong Province and to determine academic
achievement before and after taking the developed Ram Tone singing instructional package for grade 7
students at Satri Angthong School, Ang Thong Province. The sample of this study was 40 grade 7 students
at Satri Angthong School, Ang Thong Province in the academic year 2018. The sample was selected based
on simple random sampling. The research instruments were Ram Tone singing instructional package,
academic achievement test at pretest and posttest phases. Data were analyzed using basic statistics.
1 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจฒ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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The results of this research indicated that the created Rum-Tone singing instructional package
consisted of five chapters, namely Chapter 1: Introduction Songs, Chapter 2: 1.0 Songs, Chapter 3: 2.0 Songs,
Chapter 4: 3.0 Songs, and Chapter 5: 4.0 Songs. The academic achievement scores before taking the
developed instructional package showed as follows: 54 points for Chapter 1: Introduction Songs, 49 points
for Chapter 2: 1.0 Songs, 48 points for Chapter 3: 2.0 Songs, 49 points for Chapter 4: 3.0 Songs, and 47 points
for Chapter 5: 4.0 Songs. After taking the developed instructional package, The academic achievement
scores were as follows: 78 points for Chapter 1: Introduction Songs, 74 points for Chapter 2: 1.0 Songs, 77
points for Chapter 3: 2.0 Songs, 80 points for Chapter 4: 3.0 Songs, and 79 points for Chapter 5: 4.0 Songs.
Therefore, the created Rum-Tone singing instructional package was effective to improve the academic
achievement in all five chapters of grade 7 students at Satri Angthong School, Ang Thong Province. Average
improvement was 28%.
Keywords: Rum-Tone singing instructional package, Grade 7 students, Satri Angthong School
บทนา
ดนตรีเป็นศิลปะที่อยู่กับมนุษย์มาอย่างช้านานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่างมีที่มาระบุไว้ว่า ดนตรีคือศาสตร์หนึ่งที่นักปราชญ์และผู้ศึ กษาเล่าเรียนจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อ
ความมีสุนทรียะ เนื่องจากดนตรีเป็นรูปแบบของศิลปะที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เพราะในการกาเนิดเสียงดนตรีนั้น
ต้องอาศัยทักษะหลายด้านไปพร้อมๆกัน คือ ทักษะด้านการฟัง ทักษะด้านการร้อง หรือทักษะด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ทักษะด้านการเคลื่อนไหว ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และทักษะแบบฝึกหัดฝึกร้องเพลงราโทนศตวรรษที่21
ศิลปะการดนตรีที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งใจมากที่สุด คือ ศิลปะการขับร้อง การร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่ แสดงออก
ทางดนตรีที่นาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี ความซาบซึ้งในดนตรี และเป็นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์
ของมนุษย์ ภาวะแวดล้อมสังคมยุคนี้ ทาให้คนเรามีความเครียดเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราหาโอกาสพักผ่อนปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลาย
ลง โดยสูญลมหายใจลึกๆเข้าปอด และร้องเพลงที่เราชอบสักเพลงหรือ เพลงอะไรก็ได้ในการประกอบการเรียนการสอน ก็จะ
ช่วยให้เรามีความสุขมีความคิดแจ่มใสและสบายใจขึ้น การร้องเพลงเป็นสิ่งบันเทิงที่ใกล้ตัวเราที่สุด ประหยัดที่สุด เพราะเครื่อง
ดนตรีชิ้นนี้คือ เส้นเสียง ซึ่งอยู่ภายในตัวเราเอง ไม่ต้องไปซื้อหามาจากไหน เมื่อเรามีความสุขก็อ ยากร้องเพลง เสียงเพลงของ
เรามาจากส่วนลึกภายในจิตใจของเราจริงๆร่างกายก็จะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้น เพราะอย่างน้อย ปอดและหัวใจก็จะทาหน้าที่
อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตามการร้องเพลงและศิลปะการขับร้องเป็นคนละเรื่องกัน มนุษย์ทุกคนร้องเพลงเป็น ยกเว้นทารกและคน
ใบ้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนคนจะมีศิลปะในการขับร้องเพราะการขับร้องมีกฎเกณฑ์พิเศษ ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง และต้อง
ฝึกฝนที่เหมาะสมกับตัวผู้ฝึกเป็นเวลานานและมีหลักการร้องที่ถูกวิธีโดยปกติอวัยวะของมนุษย์จะทางานสอดคล้องกับการ
ตอบสนองของระบบประสาทอย่างเป็นธรรมชาติ การเปล่งเสียงโดยยึดหลักการกระทาที่เป็นธรรมชาติและผ่อนคลาย จะทาให้
สามารถเปล่งได้ทั้งเสียงสูง-ต่า ดัง-ค่อย เร็ว-ช้า หนัก-เบา อีกทั้งยังทาให้เสียงมีความยืดหยุ่นและเปล่งเสียงได้นาน ผู้ฝึกขับร้อง
ควรปฏิบัติ ตามสุขวิทยาในการขับร้อง เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากการทางานของระบบทางเดินหายใจและอวัยวะในการเปล่ง
เสียง ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต้องรีบพบแพทย์ทันที สาหรับที่มีความสามารถขับร้องได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือมีความ
พร้อมในการขับร้องนั้น การฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะช่วยพัฒนาคุณภาพของเสียง แต่สาหรับคนส่วนใหญ่ที่มีความตั้งใจร้องเพลง
แต่ร้องไม่เป็นและร้องไม่ถูกวิธีและอาจมีอุปสรรค์ ให้การไปพบครู หนังสือแบบฝึกหัดฝึกร้องเพลงอาจจะช่วยพัฒนาให้นักเรียน
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มีทักษะที่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงถือได้ว่าดนตรีเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานศักยภาพของประสาทสัมผัสของมนุษย์ และความคิดสร้างสรรค์
ไว้ได้อย่างลงตัวจากความสาคัญของดนตรีที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาให้วิชาดนตรีได้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในสาระการเรียนรู้
ศิลปะในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทุกงานและทุกระดับชั้น โดยการศึกษาของไทยในปัจจุบันนั้นได้ดาเนินการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ การจัดการ
ศึกษาโดยเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3) กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้ต้อง
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพตามธรรมชาติ โดยคานึงถึงความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลรวมถึงพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนเป็นสาคัญ อย่างที่ทราบกันดีว่าดนตรีเป็นศิลปะที่ทุกคนสามารถเสพได้ แต่กลับ
ไม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ มีค วามสามารถในการสร้า งสรรค์ดนตรี ท าให้ ม าตรฐานการเรียนรู้ที่ หลัก สูตรแกนกลางก าหนดขึ้ นนั้ น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีตลอดจนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างน้อยหนึ่ง
ชิ้นในระดับพื้นฐานได้
ทักษะแบบฝึกหัดฝึกร้องเพลงราโทนคือองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและถ่ายทอด
ความเป็นดนตรีออกมาได้ เนื่องจากการสร้างสรรค์ดนตรีนั้นจะต้องอาศัยความเข้าใจในสัญลักษณ์ดนตรีซึ่งเปรียบเสมือนภาษา
ที่ในการสื่อสารระหว่างผู้ประพันธ์เพลงไปสู่นักดนตรีที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดสุนทรียภาพให้แก่ผู้ฟัง เพราะเนื้อเพลง คา
ร้อง ดนตรีถูกสร้างขึ้นมาบนแนวความคิดที่ว่า ถึงแม้เสียงจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทุกคนบนโลกสามารถได้ยินเสียงเดียวกันได้
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล (ระพีพัฒน์ เพ็ชรเกษร.2551: 46)
การเรียนรู้ทางสาระดนตรีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแนวคิดและทักษะสาระต่างๆ การแต่งบทเพลง ผู้เรียนต้องจะทราบ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระดนตรี แนวคิดพื้นฐาน และใช้ความรู้พัฒนาความรู้ทั่วไปและความสามารถทางดนตรี จะเห็นได้
จัดเรียงสาระดนตรีอย่างมีระเบียบ โดยคานึงถึงถึงความยากง่ายหรือความซับซ้อนของสาระดนตรีเป็นหลักให้ผู้เรียนศึกษาทา
ความเข้าใจสาระดนตรี อย่างถ่องแท้ในหลักสูตรระดับมัธยมต้น ดนตรีเป็นวิชาสามัญทุกคนต้องเรียน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์.
2532:145)
โรงเรียนสตรีอ่างทองมีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีตามหลักสูตรที่มีการกาหนดมาตรฐานตามตัวชี้วัดวิชา
ดนตรี 1 คาบต่อสัปดาห์แผนการสอนที่จัดตามจัดหลักสูตรที่มีการเรียนทฤษฎีดนตรีและการขับร้องเพลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรียนเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องดนตรีไทยและทักษะชุดการสอนเพลงราโทนเนื้อหาในหน่วยความรู้พื้นฐานเรื่องการขับร้องเพลง
ราโทนเป็นบทเรียนที่จาทาให้นักเรียนรู้จักหลักในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันการเรียนในเวลาสั้น ไม่พอต่อการเรียนรู้ ดังนั้น
การร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทนในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง
2.เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน
สมมุติฐานของการวิจัย
หลังจากการเรียนด้วย ชุดการสอนเพลงราโทน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 40 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลาก
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ตัวแปรต้นคือ ชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน
ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หนังสือ ตารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 แนวคิดการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน หลักการสร้างชุด
การสอนฝึกร้องเพลง ประวัติความเป็นมาของเพลงพื้น บ้านจังหวัดอ่างทอง การละเล่นราโทน แนวคิดการแต่งบทเพลงราโทน
การเขียนโน้ตเพลงไทย หลักการร้องเพลง และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน ในการสร้างชุดการสอนนี้ ผู้วิจัยนาความรู้ที่ได้ข้างต้น มาสร้างเป็นชุดการ
สอนฝึกร้องเพลงราโทน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแล้วสอดแทรกเนื้อหาของบทเพลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยแต่งคาร้อง
ขึ้นใหม่ และจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 เพลงบทนา (ใช้ทานองเพลงอู่ข้าวสวัสดี) บทที่ 2 เพลงยุค 1.0
ยุคเกษตรกรรม (ใช้ทานองเพลงอยุธยา) บทที่ 3 เพลงยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา (ใช้ทานองเพลงวันนี้เป็นวันราวง) บทที่ 4
เพลงยุค 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก (ใช้ทานองเพลงจะมองดูดาว) บทที่ 5 เพลงยุค 4.0 ยุคการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ใช้
ทานองเพลงลา) จากนั้นชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทนให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้ อง และความเหมาะสมที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย แล้วนามาแก้ไขปรับปรุง หลังจากนั้นจึงนาชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา หลังจากนั้นนากลับมาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนาไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นก่อ นเรียนกั บหลังเรีย น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน ผู้วิจัยสร้างข้อสอบเพื่อวัดทักษะการฝึกร้องเพลง
จานวน 50 ข้อ ที่มีเนื้อหาสาระเป็นออกเป็น 5 บทคือ บทที่ 1 เพลงบทนา (ใช้ทานองเพลงอู่ข้าวสวัสดี) บทที่ 2 เพลงยุค 1.0
ยุคเกษตรกรรม (ใช้ทานองเพลงอยุธยา) บทที่ 3 เพลงยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา (ใช้ทานองเพลงวันนี้เป็นวันราวง) บทที่ 4
เพลงยุค 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก (ใช้ทานองเพลงจะมองดูดาว) บทที่ 5 เพลงยุค 4.0 ยุคการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ใช้
ทานองเพลงลา) โดยมีหัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังเรียนดังนี้
บทที่ 1 เพลงบทนา (ใช้ทานองเพลงอู่ข้าวสวัสดี) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังเรียนด้วยข้อสอบ
จานวน 10 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน ได้แก่ 1 สามารถร้องเพลงราโทนได้ 2 สามารถเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ 3 สามารถอ่าน
โน้ตให้สัมพันธ์กับโน้ตได้ 4 สามารถเรียนรู้ทานองเพลงราโทนได้ 5 สามารถเรียนจังหวะเพลงราโทนได้ 6 สามารถใช้ทานอง
เพลงอู่ข้าวสวัสดีได้ถูกต้อง 7 สามารถเรียบเรียงลาดับของแต่ละยุคผ่านบทเพลงได้อย่างถูกต้ อง 8 สามารถเรียนรู้การร่วมมือ
ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 9 สามารถเข้าใจอารมณ์ที่เป็นลักษณะเด่นของเพลงได้ 10 สามารถใช้อักขระได้ถูกต้อง
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บทที่ 2 เพลงยุค 1.0 ยุคเกษตรกรรม (ใช้ทานองเพลงอยุธยา)วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังเรียน
ด้วยข้อสอบจานวน 10 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน ได้แก่ 1 สามารถออกเสียงในบทเพลงได้ถูกต้อง 2 สามารถไล่เสียง
ตามลาดับบทเพลงได้ถูกต้อง 3 สามารถสร้างจุดเด่นของคาร้องได้ 4 สามารถควบคุมการใช้ลมในบทเพลงได้ถูกต้อง 5 สามารถ
ใช้เสียงสูงต่าได้ถูกต้อง 6 สามารถเรียนรู้ทานองเพลงอยุธยาได้ 7 สามารถเข้าใจเนื้อหาเพลงยุค 1.0 ได้ 8 สามารถร้องโน้ตเข้า
กับดนตรีประกอบได้ 9 สามารถสร้างความสมดุลให้กับบทเพลงและดนตรีประกอบได้ 10 สามารถนาไปประยุกต์กับวิชาอื่นได้
บทที่ 3 เพลงยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา(ใช้ทานองเพลงวันนี้เป็นวันราวง) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนกับหลังเรียนด้วยข้อสอบจานวน 10 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน ได้แก่ 1 สามารถร้องทานองเพลงวันนี้เป็นวันราวง
ได้ถูกต้อง 2 สามารถเรียนรู้ประวัติเพลงยุค 2.0 ได้ 3 สามารถจดจาบทเพลงไอ้อย่างถูกต้อง 4 สามารถสื่อความหมายของบท
เพลงได้ถูกต้อง 5 สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละทานองได้ 6 สามารถเข้าใจทฤษฏีเพลงราโทนได้ 7 สามารถสร้าง
ความไพเราะจากบทเพลงยุด 2.0 ได้ 8 เข้าใจการใช้จังหวะของบทเพลงได้อย่างเหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงจังหวะได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ 9 สามารถเข้าใจการใช้จังหวะสั้นยาวได้ 10 สามารถเข้าใจความแตกต่างภาษาพูดกับภาษาเพลงได้
บทที่ 4 เพลงยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก (ใช้ทานองเพลงจะมองดูดาว) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนกับหลังเรียนด้วยข้อสอบจานวน 10 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน ได้แก่ 1 สามารถร้องทานองเพลงจะมองดูดาวได้ 2
สามารถเรียนรู้เพลงยุค 3.0 ได้ 3 สามารถสร้างบุคลิกภาพทางภาษาได้ 4 สามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าเพลงราโทนกับ
เพลงสมัยใหม่ได้ 5 สามารถจดจาจุดเด่นของบทเพลงแต่ละยุคได้ 6 สามารถควบคุมน้าหนัก (Dynamic) ของบทเพลงได้ 7
สามารถตบจังวะให้สอดคล้องกับบทเพลงได้ 8 สามารถเข้าใจการเน้นคาร้องได้อย่างเหมาะสม 9 มีความเข้าใจในการร้อง
รับส่ง-ลูกคู่ ได้ 10 สามารถเลียนแบบจากการฟังแล้วร้องได้ถูกต้อง
บทที่ 5 เพลงยุค 4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(ใช้ทานองเพลงลา)วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลัง
เรียนด้วยข้อสอบจานวน 10 ข้อ ให้คะแนนข้อละ 10 คะแนน ได้แก่ 1 สามารถร้องทานองเพลงลาได้ 2 สามารถเรียนรู้ประวัติ
ไทยแลนด์ยุค 4.0 ได้ 3 สามารถใช้รางกายท่าทางในการสร้างความสนุกสนานได้ 4 สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าครูกบั
นักเรียน 5 สามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปกับบทเพลงอื่นได้ 6 สามารถเรียนรู้หน้าทับเพลงราโทนได้ 7 สามารถ
ประยุกต์ทานองเพลงราโทนไปใช้กับเนื้อหาอื่นได้ 8 สามารถเข้าใจจุดเด่นของเพลงในแต่ละยุคได้ 9 มีความกล้าแสดงออกผ่าน
บทเพลงราโทนได้ 10 สามารถเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดั่งเดิมในทานองเพลงราโทนได้
3. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรี
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย แล้วหลังจากนั้นนากลับมาแก้ไขปรับปรุงตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรี
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2561
4. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา
2561 ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้ววิเคราะห์ผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ผลการพัฒนาชุดการฝึกร้องเพลงราโทน และผลการหาสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ผลการวิจัย
จากการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 2 ข้อ ผู้วิจัยพบผลการวิจัยดังนี้
ข้อที่ 1 ผลการสร้างชุดการฝึกร้องเพลงราโทน พบว่า ประกอบด้วย 5 บท คือ บทที่ 1 เพลงบทนา (ใช้ทานองเพลงอู่
ข้าวสวัสดี) บทที่ 2 เพลงยุค 1.0 ยุคเกษตรกรรม (ใช้ทานองเพลงอยุธยา) บทที่ 3 เพลงยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา (ใช้ทานอง
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เพลงวันนี้เป็นวันราวง) บทที่ 4 เพลงยุค 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก (ใช้ทานองเพลงจะมองดูดาว) บทที่ 5 เพลงยุค 4.0 ยุคการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ใช้ทานองเพลงลา) โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 ดังนี้
บทที่ 1 เพลงบทนา (ใช้ทานองเพลงอู่ข้าวสวัสดี)
ขอสวัสดี นโยบายเรื่องนี้ชี้นา ผลิตผลคนไทยเราทา (ซ้า: ผลิตผลคนไทยเราทา) เศรษฐกิจก้าวล้ามั่นคงครบ
ครัน ปรับปรุงสิ่งที่ขาดแคลน (ซ้า: ปรับปรุงสิ่งที่ขาดแคลน) 4.0 ไทยแลนด์วางแผนผลักดัน ยุค 1 ยุค 2 จากเดิม (ซ้า: 1 ยุค 2
จากเดิม) ยุค3 เพิ่มเติมก้าวไปให้ทัน พัฒนาการค้าการขาย (ซ้า: พัฒนาการค้าการขาย) สู่โลกกว้างไกล ด้วยนโยบายปัจจุบัน
โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม (ซ้า: โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม) พรึมพรึม พรึ้มพรึม พรึมโจ๊ะพรึมพรึม (ซ้า: พรึมพรึม พรึ้มพรึม
พรึมโจ๊ะพรึมพรึม)
บทที่ 2 เพลงยุค 1.0 ยุคของเกษตรกรรม (ใช้ทานองเพลงอยุธยา)
เกษตรกรรม (ซ้า: เกษตรกรรม) เราทาเพื่อเลี้ยงชีวา 1.0 นั้นหนา ภูมิปัญญาของชาวนาไทย ปลูกข้าวพืช
สวน ครบกระบวนอีกทั้งนาไร่ จริงหรือจริงซิ (ซ้า: จริงหรือจริงซิ) เลี้ยงหมู เป็ดไก่ส่งขายดีจริง ส่งออกไปขาย ต่างประเทศยังมี
(ซ้า: ส่งออกไปขาย ต่างประเทศยังมี) นี่แหละคือ ฝีมือคนไทย คุณภาพเป็นใหญ่ยอดยิ่ง ผู้ชายผู้หญิงก็ยังต้องยอม ยกให้เป็น
ยอดเกษตรกรไทย เข้าสู่ยุคใหม่ต้องพัฒนา
บทที่ 3 เพลงยุค2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา (ใช้ทานองเพลงวันนี้เป็นวันราวง)
ยุคนี้เป็นยุคเริ่มนา อุตสาหกรรมเข้ามานาใช้ เครื่องมือเครื่องจักร รวดเร็วทันใด การค้าการขาย มีกาไร
มั่นคง เครื่องดื่ม เครื่องเขียนของเรา (ซ้า: เครื่องดื่ม เครื่องเขียนของเรา) เสื่อผ้ากระเป๋า เครื่องประดับ หรูหรา เศรษฐกิจของ
ไทย ก้าวหน้า ต้องพัฒนา ด้วยนวัตกรรม (ซ้า: ต้องพัฒนา ด้วยนวัตกรรม)
เพลงยุค3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก (ใช้ทานองเพลงจะมองดูดาว)
ยุคปัจจุบันแนวทางขับเคลื่อน สานต่อรอยเล่อนสร้างทุนกาไร เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก (ซ้า: เป็นยุค
อุตสาหกรรมหนัก) รถยนต์เครื่องจักร เหล็กกล้ามีใช้ ผลิตก๊าซพลังงานมุ่งเน้น (ซ้า: ผลิตก๊าซพลังงานมุ่งเน้น) เรื่องปูนซีเมนต์
ส่งออกไปขาย เอ๋ย โอ้เมืองไทย เข้าสู่ยุคใหม่เรื่องการลงทุน ต่างชาติลงทุนเข้ามาจับจอง (ซ้า: ต่างชาติลงทุนเข้ามาจับจอง)
ค้าขายแคล่วคล่อง เงินทองมากมาย เอ๋ยอุตสาหกรรม เกษตรกรรมนาใช้ ถือว่ายิ่งใหญ่ เศรฐกิจไทยต้องพัฒนา
เพลงยุค4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ใช้ทานองเพลงลา)
ถึงเวลาแล้วหนา เราเดินหน้าก้าวไปพร้อมกัน ประชารัฐสืบสาน รวมพลังเพื่อสร้างชาติไทย เศรษฐกิจยุค
เก่า ขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคใหม่ Startup นั่นไงก้าวสู่ระบบ SME มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแบบมีแนวทาง ICT โครงสร้างความสาเร็จนั้น
คือปัจจัย ผลผลิตก้าวล้า ด้วยนวัตกรรมขับเคลื่อนต่อไป ร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยต้องพัฒนา (ซ้า: ร่วมมือร่วมใจ ชาติไทยต้อง
พัฒนา) รักก็ลา ไม่รักก็ลา เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจ (ซ้า: เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจ) ด้านผลผลิตเราต้องพัฒนา 4.0 ยุคใหม่
ไทยแลนด์พัฒนา
ข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง มีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน จากการใช้ชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน โดยมีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนกับหลังเรียนดังนี้
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IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

บทที่ 1 เพลงบทนา ได้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใน 10 หัวข้อที่ทดสอบ ดังนี้
ลาดับที่ หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนก่อนเรียนของ คะแนนหลังเรียนของ คิดเป็นคะแนน
ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน

กลุ่มตัวอย่าง จานวน

กลุ่มตัวอย่าง จานวน

ข้อละ 10 คะแนน

40 คน

40 คน

ที่เพิ่มขึ้น

1

สามารถร้องเพลงราโทนได้

6

8

ร้อยละ 2

2

สามารถเรียนรู้ภาษาถิ่นได้

5

9

ร้อยละ 4

3

สามารถอ่านโน้ตให้สัมพันธ์กับโน้ตได้

4

7

ร้อยละ 3

4

สามารถเรียนรู้ทานองเพลงราโทนได้

5

8

ร้อยละ 3

5

สามารถเรียนจังหวะเพลงราโทนได้

6

8

ร้อยละ 2

6

สามารถใช้ทานองเพลงอู่ข้าวสวัสดีได้

5

7

ร้อยละ 2

6

8

ร้อยละ 2

6

8

ร้อยละ 2

5

7

ร้อยละ 2

6

8

ร้อยละ 2

54

78

ร้อยละ 24

ถูกต้อง
7

สามารถเรียบเรียงลาดับของแต่ละยุคผ่าน
บทเพลงได้อย่างถูกต้อง

8

สามารถเรียนรู้การร่วมมือระหว่างเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนได้

9

สามารถเรียนรู้อารมณ์ทางบทเพลงราโทน
ได้

10

สามารถใช้อักขระได้ถูกต้อง
รวม

จากบทที่ 2 เพลงยุค 1.0 ยุคของเกษตรกรรม ได้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ใน 10 หัวข้อ ดังนี้
ลาดับ
หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนก่อนเรียนของ คะแนนหลังเรียน
คิดเป็น
ที่

ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน

กลุ่มตัวอย่าง จานวน

ของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนที่

ข้อละ 10 คะแนน

40 คน

จานวน 40 คน

เพิ่มขึ้น

1

สามารถออกเสียงในบทเพลงได้ถูกต้อง

5

7

ร้อยละ 2

2

สามารถไล่เสียงตามลาดับบทเพลงได้ถูกต้อง

4

7

ร้อยละ 3

3

สามารถสร้างจุดเด่นของคาร้องได้

5

7

ร้อยละ 2

4

สามารถควบคุมการใช้ลมในบทเพลงได้ถูกต้อง

5

8

ร้อยละ 3

5

สามารถใช้เสียงสูงต่าได้ถูกต้อง

4

7

ร้อยละ 3

6

สามารถเรียนรู้ทานองเพลงอยุธยาได้

5

7

ร้อยละ 2

7

สามารถเข้าใจเนื้อหาเพลงยุค 1.0 ได้

6

8

ร้อยละ 2

8

สามารถร้องโน้ตเข้ากับดนตรีประกอบได้

5

8

ร้อยละ 3
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IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ลาดับ

หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนนก่อนเรียนของ

คะแนนหลังเรียน

คิดเป็น

ที่

ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน

กลุ่มตัวอย่าง จานวน

ของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนที่

ข้อละ 10 คะแนน

40 คน

จานวน 40 คน

เพิ่มขึ้น

5

7

ร้อยละ 2

5

8

ร้อยละ 3

49

74

ร้อยละ 25

9

สามารถสร้างความสมดุลให้กับบทเพลงและ
ดนตรีประกอบได้

10

สามารถนาไปประยุกต์กับวิชาอื่นได้
รวม

บทที่ 3 เพลงยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา ได้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใน 10 หัวข้อที่
ทดสอบ ดังนี้
ลาดับ
หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนก่อนเรียนของ คะแนนหลังเรียน คิดเป็น
ที่

ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน

กลุ่มตัวอย่าง จานวน

ของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนที่

ข้อละ 10 คะแนน

40 คน

จานวน 40 คน

เพิ่มขึ้น

1

สามารถร้องทานองเพลงวันนี้เป็นวันราวงได้ถูกต้อง

4

7

ร้อยละ 3

2

สามารถเรียนรู้ประวัติเพลงยุค 2.0 ได้

5

8

ร้อยละ 3

3

สามารถจดจาบทเพลงได้อย่างถูกต้อง

4

8

ร้อยละ 4

4

สามารถสื่อความหมายของบทเพลงได้ถูกต้อง

5

7

ร้อยละ 2

5

สามารถเปรียบเทียบความแต่กต่างในแต่ละทานอง

5

7

ร้อยละ 2

ได้
6

สามารถเข้าใจทฤษฎีเพลงราไทนได้

4

8

ร้อยละ 4

7

สามารถสร้างความไพเราะจากบทเพลงยุด 2.0 ได้

5

7

ร้อยละ 2

8

เข้าใจการใช้จังหวะของบทเพลงได้อย่างเหมาะสม

5

8

ร้อยละ 3

9

สามารถเข้าใจการใช้จังหวะสั้นยาวได้

6

9

ร้อยละ 3

10

สามารถเข้าใจความแตกต่างภาษาพูดกับภาษาเพลง

5

8

ร้อยละ 3

48

77

ร้อยละ 29

ได้
รวม
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IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

บทที่ 4 เพลงยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ได้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใน 10 หัวข้อ
ที่ทดสอบ ดังนี้
ลาดับ
หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
คิดเป็น
ที่

ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน

ของกลุ่มตัวอย่าง

ของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนที่

ข้อละ 10 คะแนน

จานวน 40 คน

จานวน 40 คน

เพิ่มขึ้น

1

สามารถร้องทานองเพลงจะมองดูดาวได้

5

8

ร้อยละ 3

2

สามารถเรียนรู้เพลงยุค 3.0 ได้

5

8

ร้อยละ 3

3

สามารถสร้างบุคลิกภาพทางภาษาได้

5

7

ร้อยละ 2

4

สามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าเพลงราโทนกับ

4

8

ร้อยละ 4

เพลงสมัยใหม่ได้
5

สามารถควบคุมน้าหนัก (Dynamic) ของบทเพลงได้

4

7

ร้อยละ 3

6

สามารถตบจังวะให้สอดคล้องกับบทเพลงได้

6

8

ร้อยละ 2

7

สามารถจดจาจุดเด่นของบทเพลงได้

5

8

ร้อยละ 3

8

สามารถเข้าใจการเน้นคาร้องได้อย่างเหมาะสม

5

8

ร้อยละ 3

9

มีความเข้าใจในการร้องรับส่ง-ลูกคู่

5

9

ร้อยละ 4

10

สามารถเลียนแบบจากการฟังแล้วร้องได้ถูกต้อง

5

9

ร้อยละ 4

รวม

49

80

ร้อยละ 31

บทที่ 5 เพลงยุค 4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใน 10 หัวข้อ
ที่ทดสอบ ดังนี้
ลาดับ
หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คิดเป็น
ที่

ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน

ของกลุ่มตัวอย่าง

ของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนที่

ข้อละ 10 คะแนน

จานวน 40 คน

จานวน 40 คน

เพิ่มขึ้น

1

สามารถร้องทานองเพลงลาได้

5

8

ร้อยละ 3

2

สามารถเรียนรู้ประวัตไิ ทยแลนด์ยคุ 4.0 ได้

5

8

ร้อยละ 3

3

สามารถใช้รางกายและท่าทางในการสร้างความ

4

9

ร้อยละ 5

สนุกสนานได้
4

สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าครูกับนักเรียน

5

8

ร้อยละ 3

5

สามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปกับบทเพลง

4

7

ร้อยละ 3

5

8

ร้อยละ 3

อื่นได้
6

สามารถเรียนรู้หน้าทับเพลงราโทนได้
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IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ลาดับ

หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

คิดเป็น

ที่

ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน

ของกลุ่มตัวอย่าง

ของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนที่

ข้อละ 10 คะแนน

จานวน 40 คน

จานวน 40 คน

เพิ่มขึ้น

สามารถประยุกต์ทานองเพลงราโทนไปใช้กับเนื้อหาอื่น

4

7

ร้อยละ 3

7

ได้
8

สามารถเข้าใจจุดเด่นของเพลงในแต่ละยุคได้

5

8

ร้อยละ 3

9

มีความกล้าแสดงออกผ่านบทเพลงราโทนได้

5

8

ร้อยละ 3

10

สามารถเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดั่งเดิมในทานอง

5

8

ร้อยละ 3

47

79

ร้อยละ 32

เพลงราโทนได้
รวม

จากทั้ง 5 ตารางข้างต้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28 ดังนั้นชุดการสอนฝึกร้อง
เพลงราโทนจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอา่ งทอง จังหวัดอ่างทอง
ได้

ภาพที่ 1 กิจกรรมการฝึกร้องเพลงราโทน
ที่มา: กัมปนาท โนนศรี (2561)

ภาพที่ 1 กิจกรรมการฝึกหัดร้องเพลงราโทนเข้าจังหวะ
ที่มา: กัมปนาท โนนศรี (2561)

สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
ในการสร้างชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง พบว่าแบ่งได้ 5 บท โดยประกอบด้วยบทที่ 1 บทนา บทที่ 2 เพลงยุค 1.0 ยุคของเกษตรกรรม บทที่ 3 เพลงยุค 2.0
ยุคอุตสาหกรรมเบา บทที่ 4 เพลงยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก และบทที่ 5 เพลงยุค 4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้แต่งคาร้องขึ้นใหม่ โดยใช้ทานองเพลงราโทน ซึ่งเป็นทานองเพลงเก่า ได้แก่ ใช้ทานองเพลงอู่ข้าวสวัสดีในบทที่ 1 ใช้
ทานองเพลงอยุธยาในบทที่ 2 ใช้ทานองเพลงวันนี้เป็นวันราวงในบทที่ 3 ใช้ทานองเพลงจะมองดูดาวในบทที่ 4 ใช้ทานองเพลง
ลาในบทที่ 5 โดยสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างชุดการสอนของ ณัฐกร ชาคโรทัย (2560: 35) ที่กล่าวว่า ชุดการสอนเป็นการ
นาสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่มี ความหลากหลายรูปแบบมาใช้รวมกัน (ใช้หลายทานองเพลงราโทน) และสร้างสรรค์เรียบ
เรียงขึ้นใหม่ให้มีความยากง่ายที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน (ซึ่งแต่งคาร้องขึ้นใหม่ และใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และยัง
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สอดคล้องกับที่ ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2523: 117-118) กล่าวถึงประเภทของชุดการสอนในประเด็นที่ว่า เป็นชุดการสอนแบบ
กลุ่มกิจกรรม ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เนื่องจากชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทนนี้
ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนขับร้องเพลงราโทน แบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น ในบทที่ 2 เพลงยุค 1.0 ยุคของเกษตรกรรม
ที่มีการร้องลูกคู่ ในคาร้องของบทที่ 2 ที่ว่า เกษตรกรรม (ซ้า: เกษตรกรรม) เราทาเพื่อเลี้ยงชีวา 1.0 นั้นหนา ภูมิปัญญาของ
ชาวนาไทย ปลูกข้าวพืชสวน ครบกระบวนอีกทั้งนาไร่ จริงหรือจริงซิ (ซ้า: จริงหรือจริงซิ) เลี้ยงหมู เป็ดไก่ส่งขายดีจริง ส่งออก
ไปขาย ต่างประเทศยังมี (ซ้า: ส่งออกไปขาย ต่างประเทศยังมี) นี่แหละคือ ฝีมือคนไทย คุณภาพเป็นใหญ่ยอดยิ่ง ผู้ชายผู้หญิงก็
ยังต้องยอม ยกให้เป็นยอดเกษตรกรไทย เข้าสู่ยุคใหม่ต้องพัฒนา
โดยจากคาร้องข้างต้น ประโยคที่มีการร้องลูกคู่คือ “จริงหรือจริงซิ (ซ้า: จริงหรือจริงซิ)” ซึ่งนักเรียนจะร้องโต้ตอบมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน นอกจากนี้ ชุดการฝึกร้องเพลงราโทน ยังเกิดคุณค่าที่สอดคล้องกับแนวคิดของ กุศยา แสงเดช ( 2545:
10-11) ที่กล่าวว่า ชุดการสอนช่วยลดภาระในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เนื่องจากมีคาชี้แจงการใช้ชุ ดการฝึกร้อง
เพลงราโทน มีอุปกรณ์ประกอบการขับร้อง ได้แก่ กลองยาว เพื่อสร้างความสนุกสนานและกากับจังหวะหน้าทับในการร้อง
เพลงราโทน และชุดการสอนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากชุดการฝึกร้องเพลงราโทนพัฒนาขึ้นโดย
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงทาให้ชุดการฝึกร้องเพลงนี้มีความเหมาะสมกับมาตรฐาน
การเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล
ดังนั้นชุดการฝึกรร้องเพลงราโทนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจึงมีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองที่มีการละเล่น
พื้นบ้านภาคกลางอย่างราโทนที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัว
สาหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน พบว่า ในบทที่ 1 เพลงบทนา หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน เรื่องสามารถเรียนรู้ภาษาถิ่น มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดจาก 10 หัวข้อที่ทดสอบ อาจเกิดจากชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน มีคาร้องที่สอดแทรกให้เกิดการเรียนรู้ภาษาถิ่น เช่น
โจะพรึม โจะพรึม โจะพรึม (ซ้า) เป็นต้น ทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ฝึกการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบเน้นความจา
(Memory Model) ของ จอยส์และวีล (Joyce & Weil, 1996: 209-231) ที่กล่าวว่า การใช้คาสาคัญ (Key word) ได้แก่ การ
ใช้คา หรือตัวอักษร หรือพยางค์เพียงตัวเดียว ซ้าไปมา เพื่อกระตุ้นให้จาส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวหรือสัมพันธ์กันได้
สาหรับในบทที่ 3 เพลงยุค 2.0 หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน เรื่อง
สามารถจดจาบทเพลงได้อย่างถูกต้อง และเรื่องสามารถเข้าใจทฤษฏีเพลงราโทนได้ มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4
ซึ่งเป็น 2 หัวข้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 10 หัวข้อที่ทดสอบ และในบทที่ 4 เพลงยุค 3.0 หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน เรื่องสามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่าเพลงราโทนกับเพลงสมัยใหม่ได้ มีความ
เข้าใจในการร้องรับส่ง-ลูกคู่ และสามารถเลียนแบบจากการฟังแล้วร้องได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจากการ
ทากิจกรรมจึงเกิดความเข้าใจ รู้ความแตกต่าง เกิดการเลียนแบบ และจดจาบทเพลงราไทน มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 4 ซึ่งเป็น 3 หัวข้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 10 หัวข้อที่ทดสอบ โดยสอดคล้องกับที่ วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) กล่าว
ว่า การเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าของนักเรียน โดยครูช่วยแนะนา
และช่วยออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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นอกจากนี้ ในบทที่ 5 เพลงยุค 4.0 หัวข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนฝึกร้องเพลงราโทน เรื่อง
สามารถใช้รางกายและท่าทางในการสร้างความสนุกสนานได้ มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นหัวข้อที่
เพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 10 หัวข้อที่ทดสอบ เนื่องจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ทากิจกรรมร่วมกัน ในการฝึกร้องเพลงราโทน
ได้ออกใช้ร่างกายและท่าทางในการแสดงออก ซึ่งคล้ายคลึงกับ ศุภักษร ฟองจางวาง และกอบสุข คงมนัส (2559: 937-953)
กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ว่า เป็นการเรียนแบบหนึ่งที่นักเรียนกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มมี
ความสามารถต่างกัน แต่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการทากิจกรรมให้สาเร็จ
ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง จึงเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนเกิดความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานจากชุดการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การใช้ชุดการสอน ควรใช้อย่างถูกวิธี เเละเข้าใจถึงวัตถุประสงประสงค์ของชุดการสอนก่อนเริ่มสอน เพื่อให้เกิด
การเข้าใจเนื้อหาบทเรียนระหว่างครูเเละนักเรียน ครูผู้สอนควรมีการพูดคุยถึงเรื่องราวที่จะสอน เพื่อปรับทัศนคติเเละความ
เข้าใจให้ตรงกันทั้งครูผู้สอนเเละนักเรียน ครูผู้สอนคอยเป็นที่ปรึกษา อธิบาย สาธิต และแสดงให้นักเรียนเห็นเกี่ยวกับราโทน
และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อแก้ไขสถานการณ์หากการจัดการเรียนการสอนเกิดปัญหาขึ้น เเละเพื่อทาให้ชุดการสอนนัน้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหลังจากที่ทดสอบโดยใช้เเบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ เเละการทดสอบหลังเรียนเเล้ว ครูผู้สอนควรเฉลย
หรือสาธิตการปฎิ บัติที่ถูกต้องให้ผู้เรียนรู้ได้รู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องหรืองจุดผิดพลาดของตนเอง เพื่อนาไป
ปรับปรุงเเก้ไข้ให้ดียิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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