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CHOREOGRAPHY OF PHIJITLEKHA AUMSOM 

ขวัญใจ คงถาวร0

∗ 

KWANJAI  KONGTHAWORN 

บทคัดยอ 

  นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการรําคูชุด 

“อุมสม” และเพ่ือสรางสรรคการแสดงชุดใหมตามแบบนาฏยจารีตของหลวง โดยศึกษาจาก

เอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ การศึกษาจากการชมวีดิทัศน การฝกหัดดวยตนเอง 

รวมท้ังประสบการณจากการสอนและการแสดง การประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ยืนยันขอมูล  

 ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการรําอุมสม คือ ผูแสดงจะตองฝกปฏิบัติทารําใหเกิด   

ความชํานาญ จนสามารถปฏิบัติทารําไดเสมือนเปนผูแสดงคนเดียวกัน จากขอมูลดังกลาว  

ผูสรางสรรคไดนํามาเปนแนวทางสรางสรรคงานตามข้ันตอนดังนี้ 1. วิเคราะหกระบวนทารํา

จากตํารารํา ซ่ึงเปนตนแบบของทารําท่ีสืบทอดมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา 2. นําขอมูลท่ีได    

มาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรค แบงเปน 1) ทารําในชวงทํานองเพลงออก 2) ทารํา

ประกอบบทรองซ่ึงประกอบดวยทาหลัก ทาเชื่อมหรือทาขยาย และทาโบก 3) ทารําทํานอง

เพลงในชวงทาย 3. การคิดรูปแบบการใชพ้ืนท่ีบนเวทีในการแสดง โดยบทท่ีใชประกอบ  

การแสดงจะนําเคาโครงจากอนิรุทธคําฉันทมาประพันธบทใหมตามฉันทลักษณของกลอน

สมัยกรุงศรีอยุธยา บรรจุทํานองเพลงเหาะ เพลงเบาหลุดชั้นเดียว และเพลงเชิด บรรเลง

ดวยวงปพาทยเครื่องหา และแตงกายเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริยตั้งแตครั้ง

กรุงศรีอยุธยา  

คําสําคญั: นาฏยประดิษฐ พิจติรเลขาอุมสม   
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Abstract 

 Choreography of "Phichit Lekha Umsom" (the Intermediation of Phichit 

Lekha) is a creative research which aimed to study techniques in the duo 

performance "Umsom" (the intermediation) and to create a new performance 

according to Thai royal dance tradition. The study was based on related 

documents, interviews, observation from VDOs, self-training, experience from 

teaching and performing, and a focus group meeting with the experts to 

validate the information. 

 The results revealed that, to master the Umsom dance techniques, 

both performers have to practice the postures until they can perform the 

dance simultaneously as if they were the same person. The creator used this 

information as a guideline to create the performance. The first step was to 

analyze the traditional dance postures from textbooks which have been 

passed on to the next generations since Ayutthaya Period. Next, the 

information obtained from step 1 was used as a basis for the creation: a) the 

choreography of the overture; b) the choreography of the lyric included the 

main postures, the connecting posture, and the waving posture; c) the 

choreography of the finale. The final stage was to design how to use the 

stage. The play used in this creation was written based on Aniruth Khamchan, 

using metrical structure of poem in Ayutthaya Period. The music used in the 

performance included Hoh Song, Baolud Shan Diew Song, and Cherd Song, 

performed by Pi Phat Khreung Ha Ensemble. The costumes were designed 

according to the royal wardrobes in Ayutthaya Period. 

Keywords: Choreography, Phichit Lekha Umsom 
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บทนํา 

 นาฏศิลปไทยเปนศิลปะของชาติแขนงหนึ่งซ่ึงบรมครูทางดานนาฏยศิลปไดสรางสรรค

ดวยภูมิปญญาโดยมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณควรแกการภาคภูมิใจ อีกท้ังนาฏศิลปไทยยังมี

บทบาทตอสังคมแสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา เพ่ือเปนมรดกของชาติไทย

ใหแกคนรุนหลังสืบไป  

 ในบรรดานาฏศิลปไทยท่ีปรากฏมีรูปแบบการแสดงอยางหนึ่งซ่ึงหาชมไดยากเปนชุด

การแสดงท่ีสอดแทรกอยูในการแสดงละคร โดยในบางครั้งอาจนํามาแสดงเปนชุดเอกเทศได 

และมีลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณ คือ การรําอุมสม 

 การรําอุมสมเปนรูปแบบการรําท่ีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องเปนผูนําพาตัวละคร

เอกตัวหนึ่งใหมารวมรักกับตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งโดยการอุมพาเหาะไป ซ่ึงตัวละครเอก    

ท้ังสองไมจําเปนตองสนทนากัน อัตลักษณของการรําอุมสม คือ การรําคูแบบมาตรฐาน     

ใชผูแสดง จํานวน 2 คน โดยลักษณะของทารําจะปฏิบัติในลักษณะท่ีผูแสดงท้ังสอง        

จะปฏิบัติทารําในทาเดียวกันโดยมีสวนใดสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสกัน และแสดงทารํา

รวมกันเสมือนเปนผูรําเพียงคนเดียว เรียกไดอีกอยางวา “การรําตอมือตอแขน”  

 รูปแบบการรําท่ีมีลักษณะอุมสมซ่ึงมีมาในอดีต ประกอบดวย 

1. การรําชุด ศุภลักษณอุมสม เปนการรําของนางศุภลักษณกับพระอุณรุท ซ่ึงอยูใน

เรื่อง อุณรุท เปนชุดการแสดงท่ีมีการฝกหัดและถายทอดมาตั้งแตครั้งละครวังสวนกุหลาบ 

ท่ีมีวิธีการฝกหัดตามแบบละครหลวงครั้งรัชกาลท่ี 2 โดยเนนการฝกทักษะกระบวนการรํา  

ท่ีงดงาม ประกอบการขับรองและเพลงดนตรีท่ีไพเราะ 

2. การรําชุด พระสมุท ตอน ชมดาว เปนการรําของพระสมุทกับนางบุษมาล ี       

ซ่ึงอยูในละครนอกแบบหลวง เรื่อง พระสมุท โดยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญไดทรง    

พระราชนิพนธเพ่ือใหเจาคุณจอมมารดาเอม (พระมารดา) ใชเลนละคร เปนชุดการแสดง    

ท่ีคุณครูลมุล ยมะคุปต ไดเปนผูสรางสรรคข้ึน   

 แนวการดําเนินเรื่องของอุณรุทและพระสมุทจะเก่ียวของกับการอุมสมโดยมีลักษณะ

ดังนี้   
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- อุณรุท  

  กลาวถึงพระอุณรุทไดเสด็จออกไปลาสัตว โดยกอนบรรทมไดบวงสรวงสังเวยและ   

ขอพรพระไทร พระไทรจึงอุมพระอุณรุทพาเหาะไปยังหองบรรทมของนางอุษา ครั้นตอนเชา

ไดอุมกลับมาท่ีเดิม ทําใหนางอุษาเกิดความหลงใหลอยากพบพระอุณรุทอีกครั้ง นางศุภลักษณ

จึงไดเปนผูอุมสมโดยการพาพระอุณรุทมาพบนางอุษา 

- พระสมุท  

  กลาวถึงพระสมุทผู เปนโอรสทาวกาณุราชไดออกทองเท่ียวและไดหลงเขาไป         

ในอุทยานของทาวรณจักร จึงไดพบกับนางบุษมาลีผูเปนธิดาเลี้ยงของทาวรณจักร และ   

เกิดหลงรักนางจึงพานางเหาะหนีไปเพ่ือพาไปเปนชายา   

 นอกจากบทละคร 2 เรื่องท่ีกลาวในขางตนแลวยังมีบทละครอีกเรื่องหนึ่งซ่ึงมีการรํา

ในลักษณะอุมสม และยังเปนตนเคาโครงเรื่องของอุณรุทอีก นั่นคือ อนิรุทธคําฉันท 

 อนิรุทธคําฉันทนี้แตงในสมัยเม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี กลาวกันวา ศรีปราชญ

บุตรพระมหาราชครูเปนผูแตง เรื่องท่ีเลากันนั้นวา พระมหาราชครูเปนกวีมีชื่อเสียงเปน   

คนสําคัญในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช แตงหนังสือเรื่องสมุทรโฆษข้ึนเปนคําฉันท 

ศรีปราชญเปนบุตรมีอุปนิสัยเปนอนุชาติในทางกวี เห็นบิดาแตงฉันทจึงลองแตงบาง        

เม่ือบิดาเห็นจึงไดกลาวบริภาษวา อยางหนาศรีปราชญเผยอจะแตงฉันทกับเขาดวย         

ศรีปราชญขัดใจจึงพยายามแตงฉันทเรื่องอนิรุทธนี้จนสําเร็จ แตไมแตงคํานมัสการตาม

ประเพณีแตงบทกลอนเปนเรื่องราวซ่ึงกวีอ่ืน ๆ ประพฤติกันเปนแบบแผนมาแตกอน เพราะ

ไมอยากจะกลาวคําเคารพบิดา หนังสือฉันทอนิรุทธเรื่องนี้จึงมิไดมีคํานมัสการขางตนเลากัน

มาดังนี้ แตฉันทอนิรุทธเรื่องนี้นับถือกันวาเปนฉันทตําราเรื่องหนึ่งสืบมาจนตราบเทาทุกวันนี ้

 สําหรับเรื่องอนิรุทธคําฉันทมีบทท่ีกลาวถึงการอุมสมเชนเดียวกัน โดยจะกลาวถึง

พระอนิรุทธท่ีไดเสด็จออกไปลาสัตว และกอนบรรทมไดบวงสรวงสังเวยขอพรเทพารักษ   

เทพารักษจึงอุมพระอนิรุทธพาเหาะไปยังหองบรรทมของนางอุษา ครั้นตอนเชาไดอุมกลับ   

ท่ีเดิม จนนางอุษาเกิดความหลงใหลอยากพบพระอนิรุทธอีกครั้ง นางพิจิตรเลขาจึงไดเปน   

ผูอุมสมโดยการพาพระอนิรุทธมาพบนางอุษา 

จากการศึกษาบทประพันธท่ีมีการกลาวถึงการอุมสม ปรากฏดังนี ้
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- การอุมสมโดยเทพารักษ (ครั้งท่ี 1) 

 เทพาอุมเอาภูบาล จากรถแกวกาญจน 

รัศมีพพรายพัฬเหา 

 ถอมถนอมนฤบดีเสด็จเทา ขามเศขรเขา 

คือฝาแลตัวเตรียบกัน 

 พระภาคศศิพระจันทร คือกลดก้ังพรรณ 

แลสองประทะรัศมี 

 ผยองยองเวหาเหิรลี ลายังสุทธศรี 

สํานักนิพานสุดา 

(ศรีปราชญ, 2522, น. 37) 

 

- การอุมสมโดยนางพิจิตรเลขา (ครั้งท่ี 2) 

 โอบอุมเอาพระศรี อนิรุทธเหิรเห็จ 

เหิรหาวตรดวดเด็ด ดลโสนิบูรบูรพ 

 ถอมถนอมสมเด็จเขา ในยอดปรางลุสูงศูล 

วางสมอุษาดูร คือศศีศศีสม 

(ศรีปราชญ, 2522, น. 56) 

 

 จากบทดังกลาว ผูวิจัยจึงไดคิดนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการประพันธบทข้ึนใหม  

โดยจะนําเพลงท่ีเปนแนวเพลงของทางละครในมาใชบรรจปุระกอบการแสดง  

 สําหรับการสรางสรรคทารํานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาโครงสรางของการรําศุภลักษณ

อุมสม และพระสมุทตอน ชมดาว มาใชเปนแนวทางในการสรางสรรค โดยนํากระบวนทารํา

ท่ีปรากฏในตํารารําฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 แหง

กรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงเชื่อกันวาไดทรงรวบรวมนาฏยศิลปครั้งกรุงเกาท่ีหลงเหลือมาจัดเก็บ

เปนภาพวาดไวเพ่ือเปนสมบัติชาติสืบไป ดวยเหตุผลท่ีรูปแบบการแสดงอุมสมนี้ปจจุบันหาชม

ไดยาก เนื่องจากเวลาในการฝกหัดเพ่ือแสดงแตละครั้งไมเพียงพอ อีกท้ังยังเปนการแสดงท่ี

ใชเวลานานในการแสดง นอกจากนี้ผูแสดงบางทานยังขาดความเขาใจในกลวิธีและเทคนิค

ตาง ๆ ในการรําท่ีบรมครูไดคิดประดิษฐข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพ่ือรวบรวมและ
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เผยแพรโดยจัดทําเปนโครงสรางของทารํา และนํามาใชเปนแนวทางในการสรางสรรค             

การแสดงชุดใหมท่ีมีกลิ่นอายของกระบวนการรําครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทร 

ในชื่อชุด พิจิตรเลขาอุมสม   

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษากลวิธีการรําในรูปแบบตอมือตอแขนของการแสดงรําคู ชุด “อุมสม” 

 2. เพ่ือสรางสรรคชุดการแสดง พิจิตรเลขาอุมสม  

วิธีการศึกษา   

  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูล

ตาง ๆ  

 2. ศึกษาและสังเกตจากการชมวีดิทัศนการแสดงท่ีเก่ียวของกับการรําอุมสมใน     

การแสดงละครใน เรื่องอุณรุท ชุด ศุภลักษณอุมสม และละครนอกแบบหลวง ชุด พระสมุท 

ตอนชมดาวของกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 3. ฝกปฏิบัติทารํา ชุด ศุภลักษณอุมสม จากคุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ) 

ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และชุด พระสมุท ตอนชมดาว จาก   

รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ (ศิลปนแหงชาติ) ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

 4. ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณผูเก่ียวของกับงานวิจัย ท้ังผูมีประสบการณดาน  

การสอน การแสดง รวมท้ังการบรรเลงและขับรองเพลงรําอุมสม ท้ังศิลปนแหงชาติ ศิลปน

สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ผูเชี่ยวชาญ และคณาจารยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ซ่ึงมีประสบการณมาไมนอยกวา 40 ป ประกอบดวย 

- นางสาวทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป)

ปพุทธศักราช 2555 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานคีตศิลปไทย สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป  

- ดร. สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)         

ปพุทธศักราช 2557 
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- นางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย)       

ปพุทธศักราช 2554 ปจจุบันดํารงตําแหนงผู เชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สํานักการสังคีต       

กรมศิลปากร 

- นางสาวเวณิกา บุนนาค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย)      

ปพุทธศักราช 2558 ปจจุบนัดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

- รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(นาฏศิลป) ปพุทธศักราช 2548 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

- รองศาสตราจารย ดร. สวภา เวชสุรักษ อาจารยประจําหลักสูตรภาควิชานาฏยศิลป 

สาขาวิชานาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 5. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผู เ ก่ียวของกับงานวิจัย ในดาน     

เครื่องแตงกาย ประกอบดวย   

- ดร. สุรัตน จงดา ผูชวยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูชํานาญในเรื่อง 

เครื่องแตงกายละครรํา และเปนผูควบคุมการจัดสรางเครื่องแตงกายในการแสดงโขน       

ในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตการแสดงโขน มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ   

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และยังเปนผูศึกษาจัดทําวิจัยเรื่องพัสตราภรณโขน

ละครอีกดวย  

- นายพีรมณฑ ชมธวัช คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางเครื่องแตงกายโขน-ละคร 

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เจาของคณะละคร

อาภรณงาม ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องแตงกายละครโบราณ และผูสรางสรรคเครื่องแตงกาย  

ในละครเรื่องพิศวาสและละครเรื่องศรีอโยธยา 

 6. จัดประชุมกลุม (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิท้ังทางดานนาฏศิลปไทย ดนตรีไทย

และคีตศิลปไทย เก่ียวกับองคประกอบในการแสดงและข้ันตอนการสรางสรรคงาน              

นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ประกอบดวย  

- นางสาวทัศนีย ขุนทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป)

ปพุทธศักราช 2555 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานคีตศิลปไทย สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป  
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- ดร. สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)         

ปพุทธศักราช 2557 

- นางรัจนา พวงประยงค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย)        

ปพุทธศักราช 2554 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สํานักการสังคีต      

กรมศิลปากร 

- นางสาวเวณิกา บุนนาค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย)        

ปพุทธศักราช 2558 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

- รองศาสตราจารยอัมรา กล่ําเจริญ ผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปไทย 

- รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(นาฏศิลป) ปพุทธศักราช 2548 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

- รองศาสตราจารย ดร. สวภา เวชสุรักษ ตําแหนงอาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

- รองศาสตราจารย ดร. จินตนา สายทองคํา ปจจุบันดํารงตําแหนงคณบดี คณะ 

ศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

- ดร. สุรัตน จงดา ผูชวยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูชํานาญในเรื่อง  

เครื่องแตงกายละครรํา และเปนผูควบคุมการจัดสรางเครื่องแตงกายในการแสดงโขน       

ในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายผลิตการแสดงโขน มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ   

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และยังเปนผูศึกษาจัดทําวิจัยเรื่องพัสตราภรณโขน

ละครอีกดวย 

- นายพีรมณฑ ชมธวัช คณะกรรมการอํานวยการจัดสรางเครื่องแตงกายโขน-ละคร 

มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เจาของคณะละคร

อาภรณงาม ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องแตงกายละครโบราณ และผูสรางสรรคเครื่องแตงกาย    

ในละครเรื่องพิศวาสและละครเรื่องศรีอโยธยา 

 7. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย เรียบเรียงเปนขอมูลเชิงพรรณนา 

 8. จัดพิมพเปนรูปเลมงานวิจัยพรอมวีดิทัศน  
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ผลการศึกษา 

 งานสรางสรรค เรื่อง นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

กลวิธีการรําในรูปแบบตอมือตอแขนของการแสดงรําคู ชุด “อุมสม” และเพ่ือสรางสรรค  

ชุดการแสดงใหมในชื่อ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ซ่ึงเปนชุดการแสดงท่ีใชกระบวนทารําตาม

แบบสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทรตามรูปแบบนาฏยจารีตแบบหลวง โดยใช      

วิธีการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ การสังเกตจากการชมวีดิทัศน การฝกหัด

ดวยตนเอง รวมท้ังประสบการณจากการสอนและการแสดง การประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือยืนยันขอมูล ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  

 กลวิธีการรําอุมสม คือ ผูแสดงจะตองฝกปฏิบัติทารําใหเกิดความชํานาญจนสามารถ

ปฏิบัติทารําไดเสมือนเปนผูแสดงคนเดียวกัน ท้ังการใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการปฏิบัติ

ทานิ่ง หรือทาเคลื่อนไหว การใชลีลาตาง ๆ จะตองพรอมเพรียงและปฏิบัติไดเหมือนกัน       

ท่ีสําคัญคือผูแสดงจะตองใชสวนใดสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสกันไวตลอดเวลา อวัยวะท่ีใช

สัมผัสอาจเปนมือ แขน หรือเทา ก็สามารถปฏิบัติได อาจมีเพียงบางทารําท่ีไมสามารถสัมผัส

ไดแตตองเปนชวงเวลาไมนาน ท้ังนี้ดวยเหตุผลท่ีวา การรําอุมสมเปนการอุมพาเหาะ  

 สําหรับการสรางสรรค ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหกระบวนทารําจากตํารารํา ซ่ึงมีมาแตครั้งตนกรุง

รัตนโกสินทร โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริยแหง

ราชวงศจักรีไดทรงโปรดใหรวบรวมการละครท่ีหลงเหลือมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาแก

พมาในครั้งท่ี 2 เม่ือป พ.ศ. 2310 จัดทําเปนตําราเพ่ือเก็บไวเปนสมบัติชาติ ซ่ึงเปนภาพวาด

แสดงการรายรําในกระบวนทาตาง ๆ จากนั้นนํามาสังเคราะหขอมูลแยกออกเปนสวนตาง ๆ 

ดังนี้ 

1) การใชมือ ประกอบดวย 

-  มือจีบหงาย มือจีบคว่ํา มือจีบปรก มือจีบสงหลัง   

-  มือตั้งวงบน มือตั้งวงกลาง มือตั้งวงลาง 

- แบมือหงายระดับแงศีรษะ แบมือหงายระดับไหล แบมือหงายขางลําตัวระดับ

เอวและระดับวงลาง 
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2) การใชแขน ประกอบดวย 

-  การตั้งวง แบงเปน วงบน วงกลาง วงลาง 

- การเหยียดแขนตึงเสมอไหล การเหยียดแขนตึงโดยกดมือลงต่ํากวาระดับไหล 

และการเหยียดแขนโดยยกข้ึนสูงกวาระดับไหล  

 3)  การใชขาและเทา ประกอบดวย 

- การยกขา (ลักษณะการยกขาของตัวพระจะมีลักษณะเชนเดียวกับท่ีปรากฏใน

ปจจุบัน แตสําหรับตัวนางจะมีความแตกตางจากปจจุบัน คือ จะเปนการยกเทาเปดหัวเขา

ออกแลวเดี่ยวเทา แตจะไมพบการยกขาดานหนา) 

- การกระดกเทา   

- การกาวขางและการกาวหนา 

 4) การใชศีรษะ ใบหนา และลําตัว 

- เอียงศีรษะ กดลําตัว และจะใชใบหนาท่ีไมคอยมีความแตกตางกันนัก ท้ังนี้      

ผูสรางสรรคสันนิษฐานไดเปน 2 แนวทาง ดังนี้ 

  ประเด็นท่ี 1 อาจเนื่องดวยการวาดภาพดังกลาวเปนภาพนิ่ง ดังนั้นจึงเปนการยาก

หากจะแสดงทาทางการใชศีรษะ ใบหนา และลําตัวใหเห็นไดอยางละเอียด  

  ประเด็นท่ี 2 ในยุคนั้นอาจมีวิธีปฏิบัติเพียงท่ีพบในภาพวาดจากตํารารําเทานั้น  

 ซ่ึงผูสรางสรรคจะนําวิธีการใชศีรษะ ใบหนา และลําตัว จากตํารารําเปนแนวทาง

ในการสรางสรรคทารําเปนพ้ืนฐานเบื้องตน และจะนําวิธีการปฏิบัติตามจารีตละครในท่ีใช

กันในปจจุบันมารวมสรางสรรค ดังเชน การกลอมหนา การลักคอ การเยื้องตัว เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางภาพวาดจากตํารารําแสดงการรายรําในทาพรหมสี่หนา 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, 2540, น. 13 
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 ข้ันตอนท่ี 2 นําขอมูลขางตนท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรค 

โดยแบงเปนหัวขอ ดังนี้  

  1) การสรางสรรคทารําในชวงทํานองเพลงออกจะใชกระบวนทารําตามรูปแบบ  

ทารําในเพลงหนาพาทยอยางเพลงเหาะ ซ่ึงประกอบดวย  

- ทาเดินออก - ทานภาพรหรือทาสอดสูง 

- ทาผาลา - ทาจีบยาว 

- ทาสอดสรอยมาลา 

  2) การสรางสรรคทารําประกอบบทรอง ประกอบดวย    

- ทาหลัก คือ ทาท่ีใชสื่อความหมายแทนบทรอง ซ่ึงแบงเปน  

• การตีบทตามความหมายของบทรอง เปนการผสมผสานทารําโดยใชทา

จากนาฏยศัพท ภาษาทา มาสรางสรรคใหสอดคลองกับความหมายของบทรอง ดังเชนทารํา

ในบทรอง “แสงโสมสององค” 

• การใชทาสัญลักษณแทนการตีบทตามความหมายของบทรอง ดวยเหตุท่ี

บทรองในบางคําอาจไมมีทาเฉพาะท่ีสามารถตีบทตามความหมายของบทรองได ผูสรางสรรค

จึงใชทารําท่ีจินตนาการวานาจะมีความหมายสอดคลองกัน ตามแบบอยางการสรางสรรค 

ทารําในระบําดาวดึงส ดังเชนทารําในบทรอง “รถชัย” 

• องคประกอบศิลปในเรื่องของเสนและรูปทรงท่ีเกิดจากการประกอบกัน

ของผูแสดง 2 คน ซ่ึงตองปฏิบัติทารําเสมือนเปนคนเดียวกัน จึงตองคํานึงถึงหลักหรือทฤษฎี

ของการปฏิบัติ ประกอบดวย  

- ความสมดุล ดังเชนทารําในบทรอง “ดวยปรีดา” 

- ความมีเอกภาพ ดังเชนทารําในบทรอง “นางประคองอัญเชิญพระยุพราช”  

   - ความแตกตาง ดังเชนทารําในบทรอง “ดวยภักดี”  
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางภาพทารําหลักประกอบบทรอง “นางประคองอัญเชิญพระยุพราช” 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

- ทาเชื่อมหรือทาขยายในทํานองเอ้ือน คือ ทาท่ีใชเชื่อมจากทาหลักทาหนึ่ง  

ไปอีกทาหนึ่ง  

- ทาโบก เปนทารับทายบทรองเพลงเบาหลุดชั้นเดียว ซ่ึงใชทารําตามแบบ

โบราณท่ีปฏิบัติสืบตอมา ดังเชนการรําชุด ศุภลักษณอุมสม  

  3) การสรางสรรคทารําทํานองเพลงในชวงทายซ่ึงใชทารําตามแบบโบราณท่ี

ปฏิบัติสืบตอมาในทํานองเพลงเชิด  

 ข้ันตอนท่ี 3 การคิดรูปแบบการใชพ้ืนท่ีบนเวทีในการแสดง ผูสรางสรรคไดกําหนด    

ในลักษณะดังนี้ 

   รูปแบบท่ี 1 การเคลื่อนท่ีออกจากดานขวาของเวที 

   รูปแบบท่ี 2 การเคลื่อนท่ีโคงเปนวงกลม 

   รูปแบบท่ี 3 การเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงแนวนอน ขนานกับเวที  
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 นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติทารําโดยเคลื่อนยายตําแหนงของผูแสดงเพียงเล็กนอย     

ในลักษณะสลับตําแหนงกัน เม่ือตองหันดานขางใดขางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให       

ผูแสดงตัวนางคือนางพิจิตรเลขาเปนผูนํา เพราะนางคือผูอุมพระอนิรุทธเหาะไป 

 สําหรับบทท่ีใชในการแสดงไดนําบทจากอนิรุทธคําฉันทมาใชเปนแนวทางในการ

ประพันธบทใหม ตามฉันทลักษณของกลอนสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเพลงท่ีใชบรรจุใน    

นาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ประกอบดวย 

1) เพลงเหาะ เปนเพลงท่ีใชประกอบกิริยาอาการเดินทางไปมาในอากาศ  

2) เพลงเบาหลุดช้ันเดียว เปนเพลงท่ีใชในการแสดงชุดศุภลักษณอุมสม  

3) เพลงเชิด เปนเพลงท่ีใชในการเดินทางระยะไกลของตัวละคร 

 วงปพาทยท่ีใชในการบรรเลง คือ วงปพาทยเครื่องหา ดวยเปนวงปพาทยเกาแกท่ีมี

มาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา  
 

 

ภาพท่ี 3 เคร่ืองดนตรีและลักษณะการจัดวงของวงปพาทยเคร่ืองหา 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, 2547, น. 30   

 

 เครื่องแตงกายท่ีใชจะแตงกายตามเครื่องตนหรือเครื่องทรงของพระมหากษัตริย

ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษาจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท้ังภาพตํารารําครั้งรัชกาล   

ท่ี 1 ภาพวาดจากสมุดขอย ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซ่ึงไดรับการสืบทอดมาจากสมัย          

กรงุศรีอยุธยา 
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ภาพท่ี 4 ภาพการแตงกายของผูแสดงในงานนาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 การสรางสรรคงานนาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ผูสรางสรรคตองมีความรู

เก่ียวกับองคประกอบท่ีสําคัญของนาฏยลักษณของตัวพระและตัวนางแบบหลวงดังท่ี 

ชมนาด กิจขันธ (2547) ไดกลาวไวเก่ียวกับคุณลักษณะของอวัยวะเชิงกายภาพในดาน

ลักษณะรูปรางหนาตาและการจัดการกับอวัยวะใหแขนออน นิ้วออน ทิศทางท่ีใชในการรํา  

มิติของนาฏยลักษณ กลามเนื้อสําคัญท่ีใช หลักของการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตาง ๆ     

การจัดวางตําแหนงทาทางเชิงทัศนศิลป การประสมทารําท่ีเกิดจากการประสมกันของ 

หนวยทาทางท้ังสามท่ีเรียกวา ทาตน ทาตอ และทาตาม ซ่ึงทาตามนั้นจะทําหนาท่ีเปน      

ทาตนใหกับทารําตอไป ลักษณะของการประสมทารําจึงสอดคลองเก่ียวพันกันเสมือนลูกโซ

จนจบเพลงรํา  

 ในการประดิษฐทารําการแสดง ชุด พิจิตรเลขาอุมสม ผูสรางสรรคไดทดลองประดิษฐ

ทารําโดยยึดจารีตละครในแบบหลวง ซ่ึงมีทารําบางทาท่ีไดทําการทดลองใชและมีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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 ทาท่ี 1 ทาบทรอง “ปลิวมา” โดยในครั้งแรกไดใชทาสอดสูง โดยตัวพระมือขวาอยู

ระดับแงศีรษะ มือซายโอบหลังตัวนาง ตัวนางตั้งมือซายเหยียดแขนลงใหมืออยูระดับเอว 

มือขวาโอบหลังตัวพระและยกขาขวาท้ังพระและนาง แตภายหลังจากการสัมมนากลุมยอย

(Focus Group) ไดเปลี่ยนเปนทาเปนตัวพระมือขวาตั้งมือตึงแขน โดยวางขอมือใหตอกับ

ขอมือซายของตัวนาง มือซายแบมือหงายลง งอแขนดานขางใหมืออยูระดับไหล (ทาเหาะ)  

ตัวนางมือขวาตั้งมือตึงแขน โดยเหยียดแขนสูงข้ึนระดับเหนือศีรษะเล็กนอย (ทาเหาะ)      

มือซายหงายมือลง งอแขนดานขางลําตัวระดับเอว โดยใหปลายนิ้วตกลงดานลาง ใหขอมือ

ตอกับขอมือขวาของตัวพระ โดยมือตัวนางอยูดานลางของตัวพระ แลวท้ังพระและนาง

กาวหนาเทาซาย ขยั่นเทา เคลื่อนท่ีเปนเสนขนานกับเวทีจากดานซายไปดานขวาของเวที  

เนื่องจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิท่ีตองการใหเพ่ิมระยะหางของตัวพระและตัวนาง  

โดยทารําในชวงแรกจะพบการโอบหลังกันอยูเปนจํานวนมาก ทําใหผูแสดงอยูติดกันเกือบ

ตลอดเวลา ท้ังยังเปนการเคลื่อนท่ีในรูปแบบท่ีแตกตางออกไป เพ่ือแสดงใหเห็นถึง        

การสรางสรรคในรปูแบบใหม แตยังคงรูปแบบการรําอุมสมเชนเดิม   

 ทาท่ี 2 ทาบทรอง “เรงรุดสู ทิศบูรพา” โดยในครั้งแรกไดใชทายืนเทาขวา                 

เด่ียวเทาซาย ท้ังตัวพระและตัวนาง มือของตัวพระปฏิบัติทายืนแบบตัวพระ ตัวนางใช           

มือซายวางหนาขาเชนเดียวกับตัวพระมือขวาโอบหลังตัวพระ เฉียงตัวไปทางดานขวา               

แตภายหลังไดเปลี่ยนเปน ตัวพระมือซายเทาเอว มือขวาวางฝามือบนหนาขาขวา พรอมยก

เทาขวาโดยวางจมูกเทาท่ีจมูกเทาตัวนาง ตัวนางนั่งคุกเขากระดกเทาซายรับเทาตัวพระ  

มือซายแบมือหงายระดับแงศีรษะ มือขวาตั้งมือตึงแขนขวาเหยียดแขนข้ึนระดับศีรษะ            

(ทาเหาะ) ท้ังตัวพระและตัวนางหันทิศดานหนา โดยตัวนางอยูล้ําหนาไปเล็กนอย ตัวพระ

เยื้องตัวไปทางซายของเวทีและอยูดานหลังตัวนาง สาเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทารํา  

เนื่องจากการสัมมนากลุมยอย (Focus Group) ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะไววา            

ควรเพ่ิมทาท่ีเปนทาเฉพาะซ่ึงแสดงถึงการพาเหาะไป ผูสรางสรรคจึงนําทาดังกลาวมาใช

สรางสรรคเพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงการแบกอุมพาเหาะไป 

 ทาท่ี 3 ทาบทรอง “ยังโสนิตนครา” โดยในครั้งแรกไดใชทาตัวพระมือขวาโอบหลัง

ตัวนาง มือซายจีบสงหลัง ตัวนางใชนิ้วชี้มือขวาชี้เฉียงไปทางทิศดานขวา มือซายขวาโอบหลัง

ตัวพระและกระดกเทาซายท้ังพระและนาง แตภายหลังจากการสัมมนากลุมยอย (Focus 

Group) ไดมีขอแนะนําวาผูแสดงกําลังเหาะอยูบนทองฟาซ่ึงอยู ท่ีสูง ดังนั้นหากชี้ไปท่ี 
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เมืองโสนิต ควรชี้ต่ําลงไปยังพ้ืนมากกวา ผูสรางสรรคจึงเปลี่ยน ทาเปนตัวพระมือขวาโอบ

หลังตัวนาง มือซายตั้งวงบน ตัวนางมือขาตึงแขนลดแขนลงเล็กนอย ใชนิ้วชี้มือขวาชี้ลงท่ี

พ้ืน มือซายโอบเอวตัวพระ โดยตัวนางนั่งกระดกเทาซาย ตัวพระยืนกระดกเทาซาย   

 นอกจากทารําท่ีไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการทดลองใชแลว ยังมี 

ทารําท่ีเปนปญหาอีก คือ การยกเทาของตัวนาง ซ่ึงในการทดลองครั้งแรกมีการยกเทาหนา

ของตัวนาง แตจากการสัมมนากลุมยอย (Focus Group) ไดมีขอเสนอแนะวา ภาพท่ี

ปรากฏจากตํารารําไมพบการยกเทาดังกลาว ผูสรางสรรคจึงไดปรับเปลี่ยนในการทดลอง

ครั้งท่ี 2 โดยใชการยกเทาในลักษณะเดี่ยวเทาในการปฏิบัติทารํา 

  จากปญหาท่ีพบในการสรางสรรคนี้รวมท้ังแนวทางในการแกปญหา เปนสิ่งท่ีผูวิจัยได

จากการศึกษา สังเกต และนําประสบการณท่ีสั่งสมมาใชเพ่ือแกปญหา ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทาง

ใหผูท่ีตองการศึกษาสามารถนําไปปรับใชไดตอไปในอนาคต     

 กลาวไดวานาฏยประดิษฐ ชุด พิจิตรเลขาอุมสม เปนการรําท่ีแสดงใหเห็นถึง             

การพาเหาะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออุมสมใหตัวละครเอกไดพบกัน ความงดงามของ 

กระบวนทารําอยู ท่ีการรําใหผูแสดงสองคนเปนเสมือนคนเดียวกัน อันจะเกิดไดจาก               

การฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ซ่ึงรูปแบบการรําอุมสมนี้เปนกระบวนลีลาทารําซ่ึงบรมครูได

สรางสรรคไวแตครั้งอดีตและยังคงสืบทอดมาถึงปจจุบัน ควรคาอยางยิ่งในการรวมอนุรักษ

สืบทอดเพ่ือใหคงอยูตอไป 

ขอเสนอแนะ 

1. รูปแบบการรําอุมสมเปนการแสดงท่ีมีความงดงาม ท้ังในเรื่องของกระบวนทารํา  

เครื่องแตงกาย ความไพเราะของเพลงรองอันทรงคุณคาควรแกการอนุรักษ แตในปจจุบัน

การรําอุมสมไมนิยมนํามาแสดงดวยตองอาศัยผูแสดงท่ีไดรับการฝกหัดมาเปนอยางดี         

ซ่ึงอาจทําใหสูญหายได ดังนั้น ควรนํากลับมาแสดงท้ังในรูปแบบของการแสดงเปนชุดเดี่ยว

หรือการแสดงประกอบในเรื่อง เพ่ือเปนการสืบสานงานไวมิใหสูญเม่ือกาลเวลาผานไป 

2. ควรนําชุดการแสดงในรูปแบบการรําอุมสมมาสอดแทรกในการเรียนการสอน  

โดยเนนการฝกหัดเพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดงดงามตามแบบแผน ท้ังนี้อาจเพ่ิมชั่วโมง

ในการฝกหัดนอกหองเรียน เพ่ือพัฒนาฝมือผูเรียนใหดียิ่งข้ึน 
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3. กระบวนการสรางสรรค ชุด พิจิตรเลขาอุมสมนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทาง     

ในการสรางสรรคการแสดงอุมสมชุดใหมตอไป    

4. นาฏยศิลปไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีเหลือหลักฐานมาจนถึงปจจุบันยังคงมีอีก

หลายรูปแบบ จงึควรมีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือมิใหตองสูญไป 

รายการอางอิง 
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การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 

IDENTITY OF WOMEN IN THAI CONTEMPORARY LITERATURES 

FROM 2007-2017: THE STATUS AND ROLE OF WOMEN  

IN ECONOMY, POLITICS, SOCIATY AND CULTURE 

ไชโย  นิธิอุบัติ∗ 

CHAIYO  NITHIUBAT 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงใน      

นวนิยาย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดาน

เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยใชระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเนื้อหานวนิยายเฉพาะบทบาทของนางเอกหรือ          

ตัวเอกหญิง 

ผลการศึกษาพบวา เศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรักของนางเอกหรือ     

ตัวเอกหญิงท่ีพ่ึงพาสามีดวยการเปนแมบานท่ีสามียกยองไวใจจะมีอัตลักษณเปนตัวของ

ตัวเอง มีความม่ันใจในคุณคาของตนเองและมีความม่ันคงทางอารมณ ถาเปนแมบานท่ีสามี

คอยควบคุมหรือออกคําสั่งใหปฏิบัติตามจะมีอัตลักษณท่ีใหความเคารพตนเองต่ํา ไมเห็น

คุณคาของตนเอง เก็บกด หากพ่ึงพาตนเองท้ังการทํางานในองคกร และสรางอาชีพของ

ตนเองจะมีลักษณะเปนคนแนวแน เขมแข็ง กลาหาญ ม่ันใจในตนเอง รักความเปนอิสระ 

เด็ดเดี่ยว มีความมุงม่ันไมยอมแพ สําหรับการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรัก    

ดวยความเสมอภาคทางเพศ นางเอกหรือตัวเอกหญิงจะมีอัตลักษณเปนคนตรงไปตรงมา    

∗อาจารยภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute 
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มีความชัดเจน โปรงใส เปดเผย หากมีความเหลื่อมล้ําทางเพศจะมีอัตลักษณเปนคนเก็บกด 

มีความขัดแยงในตนเอง ไมม่ันใจและไมเปนตัวของตัวเอง สวนสังคมและวัฒนธรรมในการ

ครองเรือนหรือการครองรักของนางเอกหรือตัวเอกหญิงท่ีมีธรรมของผูครองเรือนจะมี              

อัตลักษณเปนคนแนวแน หนักแนน มีความม่ันคงทางอารมณ มุงม่ัน เด็ดเดี่ยว ถาไมมีธรรม

ของผูครองเรือนจะมีอัตลักษณเปนคนใจคอคับแคบ ไมม่ันคงทางอารมณ 

คําสําคัญ: อัตลักษณของสตรีในวรรณกรรมไทยรวมสมัย สถานภาพ บทบาท 

Abstract 

This research aimed to study Identities of female lead characters in 

novels from 2007 to 2017 focusing on wives or lovers who played a role in 

terms of economy, politics, society and culture in their marriage or their love 

affairs. This is a qualitative research using content analysis to explore the 

female lead characters’ roles in the novels.  

The study revealed that the female lead characters who economically 

rely on their husbands and maintain her role as respectable housewives 

have their own identity, self-confidence and emotional stability. While, the 

female lead characters who are wives controlled and dictated by their 

husbands, they show repression and low self-confidence. They don’t believe 

in their self-value. The female lead characters who rely on themselves and 

have their own career or a job in an organization, they portray as strong, 

courageous and self-confident women who love independence and have 

strong determination and persistence. As for political aspect, when their 

marriage has gender equality, the female lead characters will have 

straightforward, transparent and open personalities. On the contrary, those 

who are in a marriage with gender inequality will be repressed and self-

conflicted. They lack self-confidence and they feel that they are not 

themselves. As for the society and culture aspect, when the female lead 

characters are in a marriage with virtues for a good household life, they will 
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have psychological strength, strong determination and emotional stability. 

The female lead characters who do not have virtues for a good household 

life, they are narrow-minded with no emotional stability  

Keywords: Identity of Women in Thai Contemporary Literatures, Status, Role-Play 

บทนํา 

นวนิยายเปนงานเขียนประเภทบันเทิงคดีท่ีใหความบันเทิงและความเพลิดเพลินและ

ยังมีความเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษานวนิยายเปนการศึกษาชีวิตมนุษย

โดยอาศัยทรรศนะของนักเขียนสะทอนความเปนจริงของชีวิต นวนิยายเรื่องหนึ่ง ๆ มี

หลากหลายมิติ ข้ึนอยูกับการวิเคราะหวิจารณของผูอาน จึงทําใหนวนิยายมีคุณคาตาม

ประสบการณของผูอาน (ตรีศิลป บุญขจร, 2560, น. 1-3) โดยเฉพาะการเปนแหลงขอมูล

ทางวัฒนธรรมท้ังในดานสภาพของสังคม การดํารงชีวิต และความเปนอยูของผูคนในสังคม

นั้น ๆ (วนิดา บํารุงไทย, 2544, น. 162) 

จากการศึกษาของ ตรีศิลป บุญขจร (2560, น. 213-215) ระบุวา นวนิยายไทย     

ชวงป 2475-2500 ไดเปดโลกทัศนใหผูอานไดรับรูสถานภาพและบทบาทของผูหญิงท่ีมี

ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผูหญิงมิไดเพียงอยูกับเหยาเฝากับเรือน แตผูหญิงรูจักการ 

เปดหูเปดตากับการเขาสังคม ผูหญิงไดรับการศึกษามากข้ึน ซ่ึงดอกไมสดไดสอดแทรก

แนวคิดเก่ียวกับความเปนไปของผูหญิงยุคใหมอยูในนวนิยายแทบทุกเรื่อง ขณะเดียวกัน   

ศรีบูรพาไดสะทอนภาพของผูหญิงท่ียึดติดกับจารีตเดิม ๆ ไมอาจปรับตัวใหเขากับโลกใหม

ได เชน คุณหญิงกีรติจากเรื่องขางหลังภาพ นอกจากนี้ภาพของผูหญิงท่ีออกนอกกรอบของ

ขนบประเพณีหรือศีลธรรมของสังคม ปรากฏใหเห็นจากผลงานของ ก. สุรางคนางค และ  

แมอนงค เชนกัน รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2557, น. 91-97) ระบุเพ่ิมเติมวาดอกไมสด ถือเปน

นักเขียนหญิงตนแบบของนักเขียนหญิงยุคหลัง ๆ ดวยผลงานท่ีสรางภาพลักษณของ          

หญิง ยุคใหมเกิดข้ึนตามมาหลายเรื่อง เชน ศัตรูของเจาหลอน ผูดี นับไดวานวนิยายของ

ดอกไมสดเปนสิ่งท่ีคูควรกับการศึกษาในแนวสตรีนิยมอยางยิ่ง เชนเดียวกับเม่ืออานนวนิยาย

ตั้งแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา พบวามีนวนิยายหลายเรื่องท่ีสะทอนภาพของผูหญิงยุคใหม 

เชนเรื่องหยดน้ําหวานในหยาดน้ําตาของอุรุดา โควินท มีการสะทอนภาพของผูหญิงรุนใหม

ท่ีสามารถกําหนดชีวิตของตนเองไดอยางอิสระ โดยเฉพาะการเลือกคูครองจนกระท่ัง      
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เปนหมายโดยวิถีความเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และดําเนินชีวิตดวยตนเองอยางม่ันใจ 

(อุรุดา โควินท, 2560, น. 19-404) ขณะท่ีความเปนหมายของตัวละครเอก อีกหลายคน เชน 

ทองลงยา จากเรื่องกระจกขอบทองก็ไมหวั่นไหวกับความเปนหมายของตนเอง เพราะรูวา

ตนเองมีคุณงามความดีท่ีความเปนมนุษยจึงมีผูชายท่ีเหมาะสมกาวเขามาในชีวิต และสราง

ครอบครัวเล็ก ๆ ไดอยางมีความสุข ซ่ึงทองลงยาถือเปนตัวละครหญิงท่ีมีความม่ันใจใน

ตนเองอยางมาก (กฤษณา อโศกสิน, 2560, น. 408-513) ขณะท่ีผูหญิงแตงงานถึงสามครั้ง

เชน ลอออรก็ยังเปนหญิงงามท่ีควรคูกับชายท่ีแสนดี (ว. วินิจฉัยกุล, 2550, น. 700-779) 

นับถึงปจจุบันนี้ ความเปนหมายก็สอดแทรกอยูในคุณลักษณะของตัวละครเอกหญิงเสมอ 

แมแตอิงจากเรื่องความฝนครั้งท่ีสอง อิงเปนคนท่ีมีความเชื่อม่ันและมีความสามารถในการ

ทํางานอยางดี ก็ผานการแตงงานถึงสองครั้งกวาจะพบความรักท่ีซ่ือสัตยและไววางใจได    

ในครั้งท่ีสอง (ว. วินิจฉัยกุล, 2560, น. 424) นี่คือภาพลักษณของนางเอกจากนวนิยาย    

สวนหนึ่งท่ีคลายคลึงกับชีวิตจริงจนกลาวไดวาชีวิตจริงยิ่งกวานวนิยาย 

จากความเปนมาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยเห็นวา อัตลักษณของสตรีใน

วรรณกรรมไทยรวมสมัย พ.ศ. 2550-2560 โดยเฉพาะนวนิยายไดสะทอนใหเห็นวา 

สถานภาพการเปนภรรยาของผูหญิงท่ีมีบทบาทดานเศรษฐกิจในการครองเรือน การเมือง  

ในการครองเรือน สังคม และวัฒนธรรมในการครองเรือนยังคงเปนคําถามท่ีตองการคําตอบ

วาในชวงระยะเวลา พ.ศ. 2550-2560 หากเปนเศรษฐกิจในการครองเรือน สถานภาพและ

บทบาทการเปนภรรยาของผูหญิงไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการความเปนอยูภายในบาน

มากนอยเพียงใด สวนการเมืองในการครองเรือนการเปนภรรยาไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสามารถท่ีจะเจรจาตอรองหรือโตแยงกับสามีไดหรือไมอยางไร ขณะเดียวกัน

ดานสังคมและวัฒนธรรมแบบในการครองเรือน ผูหญิงสามารถมีเอกสิทธิ์ของการเปน

ภรรยาคนเดียวไดหรือไม ซ่ึงสถานภาพการเปนภรรยาท่ีมีบทบาทท้ังสามดานในนวนิยาย

สามารถบงชี้ใหเห็นถึงอัตลักษณของผูหญิงไดอยางชัดเจน 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงจากนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560                                

จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือ

การครองรัก 
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2. ศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงจากนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560     

จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือนหรือ

การครองรัก 

3. ศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงจากนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560 จาก

สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือน

หรือการครองรัก 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการโดยการเชื่อมโยง

แนวคิดในงานวิจัยตาง ๆ ไดแก แนวคิดเรื่องครัวเรือนหรือครอบครัว แนวคิดเรื่องสถานภาพ

และบทบาท แนวคิดเรื่องตัวตนหรืออัตลักษณ แนวคิดเรื่องสตรีนิยมท่ีมีฐานความคิดมาจาก

แนวคิดเพศสภาพและแนวคิดปตาธิปไตย แนวคิดนวนิยายและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีศึกษา

เก่ียวกับสถานภาพและบทบาทของผูหญิงในนวนิยายเพ่ือสะทอนใหเห็นอัตลักษณของ 

ความเปนผูหญิง 

2. ศึกษานวนิยายท่ีจัดพิมพรวมเลมครั้งท่ี 1 ตั้งแต พ.ศ. 2550-2560 ท่ีสะทอนภาพ

ของนางเอกหรือตัวเอกหญิงท่ีมีสถานะเปนภรรยาหรือคูรัก ท้ังนี้จะครอบคลุมเฉพาะ

สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือ    

การครองรัก สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือน

หรือการครองรัก รวมท้ังสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและ

วัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- พ.ศ. 2550 จากนวนิยาย 8 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของลอออร จากมาลัยสามชาย ของ ว. วินิจฉัยกุล 

- พ.ศ. 2551 จากนวนิยาย 10 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของกําไลแกว จากยิ่งฟามหานที ของกนกวลี พจนปกรณ  

- พ.ศ. 2552 จากนวนิยาย 12 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของทิพย จากลับแลแกงคอย ของอุทิศ เหมะมูล 

- พ.ศ. 2553 จากนวนิยาย 14 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของมิน จากใตฟาเดียวกัน ของณัฐนี ตามไท  
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- พ.ศ. 2554 จากนวนิยาย 15 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของเพกา จากก่ีเพา ของพงศกร 

- พ.ศ. 2555 จากนวนิยาย 10 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของกีสา จากเดียวดายใตฟาคลั่ง ของแดนอรัญ แสงทอง  

- พ.ศ. 2556 จากนวนิยาย 9 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของพะแพง จากผีเสื้อท่ีบินขามบึง ของอุรุดา โควินท 

- พ.ศ. 2557 จากนวนิยาย 11 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของพะนอนิจ จากกาหลมหรทึก ของปราปต 

- พ.ศ. 2558 จากนวนิยาย 7 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของเกาลัด จากรักในรอยบาป ของเงาจันทร  

- พ.ศ. 2559 จากนวนิยาย 13 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของมารเกรท จากดอกหญาเหนือผืนดิน ของชมัยภร       

แสงกระจาง  

- พ.ศ. 2560 จากนวนิยาย 15 เลม ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ไดผลงานท่ีชัดเจน

และโดดเดนท่ีสุด คือ บทบาทของทองลงยา จากกระจกขอบทอง ของกฤษณา อโศกสิน 

3. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบโครงสรางการวิเคราะหเนื้อหา 

ประกอบดวย 

3.1 ขอมูลการวิเคราะหสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททาง     

ดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยศึกษาการมีสวนรวม การจัดการ   

ความเปนอยูระหวางสามีภรรยาหรือคูรัก มีลักษณะการจัดการความเปนอยูแบบรวมกัน

หรือแบบอยูภายใตการควบคุมของสามีหรือคูรัก และมีขอมูลการสังเคราะหสถานภาพ    

การเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรัก  

จากขอคนพบใหเปนหมวดหมู รวมท้ังสังเคราะหใหเห็นถึงอัตลักษณจากสถานภาพการเปน

ภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรักจาก       

ขอคนพบใหเปนหมวดหมูของแตละประเภท 

3.2 ขอมูลการวิเคราะหสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดาน

การเมืองในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางสามี

ภรรยาหรือคูรักมีลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจเปนแบบเสมอภาคทางเพศหรือ        
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แบบเหลื่อมล้ําทางเพศ และมีขอมูลการสังเคราะหสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมี

บทบาททางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรักจากขอคนพบใหเปนหมวดหมู 

รวมท้ังสังเคราะหใหเห็นถึงอัตลักษณจากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาท

ทางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศหรือแบบเหลื่อมล้ํา

ทางเพศใหเปนหมวดหมูของแตละประเภท 

3.3 ขอมูลการวิเคราะหสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททาง       

ดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง

สามีภรรยาหรือคูรักวามีการยึดหลักฆราวาสธรรมหรือไมมีการยึดหลักฆราวาสธรรม และมี

ขอมูลการสังเคราะหสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและ

วัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรักจากขอคนพบใหเปนหมวดหมู รวมท้ังขอมูล

สังเคราะหใหเห็นถึงอัตลักษณจากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททาง       

ดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรักโดยยึดหลักฆราวาสธรรม 

หรือไมยึดหลักฆราวาสธรรมใหเปนหมวดหมูของแตละประเภท 

ผลการศึกษา 

1. ศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงในนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560      

จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานในการครองเรือนหรือการครองรัก 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานเศรษฐกิจ

ในการครองเรือนหรือการครองรักมีอัตลักษณท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทพ่ึงพาสามี ภรรยาหรือคูรักท่ีมี

บทบาทพ่ึงพาสามีนี้ คือ การเปนแมบาน ดูแลบาน ดูแลสามี และดูแลลูก โดยไมไดแสวงหา

รายไดแตสามีหรือคูรักจะดูแลความเปนอยูให ซ่ึงมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1 การเปนแมบานท่ีตนเองกับสามีมีความเสมอภาคทางเพศ ลักษณะของ

แมบานประเภทนี้สามีจะใหเกียรติและความไววางใจกับบทบาทหนาท่ีภายในครอบครัวหรือ

การครองเรือน โดยสามีไมคิดเขาไปกาวกาย มอบอํานาจสิทธิ์ขาดใหภรรยาเปนผูจัดการ

ดูแลท้ังหมด 

1.1.2 การเปนแมบานท่ีตนเองกับสามีมีความเหลื่อมล้ําทางเพศ  ลักษณะของ

แมบานประเภทนี้ สามีจะคอยควบคุมหรือออกคําสั่งใหภรรยาปฏิบัติตาม ภรรยาจึงไดรับ
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การมอบหมายจากสามีใหดูแลบาน ดูแลลูก ไมตองคิดแสวงหารายไดเพราะสามีเปน      

ผูทําหนาท่ีดูแล ดังนั้นภรรยาตองเชื่อฟงสามี ไมออกนอกกรอบท่ีสามีวางไว 

จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทพ่ึงพาสามีไดสะทอน       

อัตลักษณ 2 แบบ แบบแรกสามีใหเกียรติไววางใจ ก็จะมีอัตลักษณท่ีมีลักษณะเปนตัวของ

ตัวเอง มีความม่ันใจในคุณคาท่ีตนเองมีและมีความม่ันคงทางอารมณ แบบท่ีสอง สามี     

คอยควบคุมหรือออกคําสั่งใหปฏิบัติตาม จะมีอัตลักษณท่ีมีลักษณะใหความเคารพตนเองต่ํา     

มองไมเห็นคุณคาของตนเอง เก็บกด 

1.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทพ่ึงพาตนเอง  ภรรยาหรือคูรัก

ท่ีมีบทบาทพ่ึงตนเองนี้ คือ ใชความรูความสามารถเปนใบเบิกทางสูความสําเร็จในการ

ทํางานภายใตองคกรหรอืหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังการสรางความสําเร็จจากการเปนเจาของ

กิจการท่ีตนเองชื่นชอบและถนัด ซ่ึงมี 2 ลักษณะ ไดแก 

1.2.1 การทํางานในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ภรรยาหรือคูรักลักษณะนี้ 

จะใชความรูความสามารถเปนใบเบิกทางไปสูตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ มีผลให

เกิดการยอมรับท้ังในองคกรหรือหนวยงาน รวมท้ังสามีหรือคูรักท่ีรูสึกชื่นชม ยอมรับนับถือ 

1.2.2 การสรางงานสรางอาชีพของตนเอง ภรรยาหรือคูรักลักษณะนี้จะใช

ความรูความสามารถท่ีตนเองถนัดสรางงานสรางอาชีพของตนเองข้ึนมาจนสามารถเลี้ยงชีพ

ไดอยางม่ันคง 

 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทพ่ึงตนเองไดสะทอน        

อัตลักษณท่ีสําคัญ คือหากใชความรูความสามารถทํางานในองคกรหรือหนวยงาน รวมท้ัง

สรางงานสรางอาชีพของตนเองจะมีอัตลักษณท่ีสําคัญ ไดแก มีความแนวแน เขมแข็ง     

กลาหาญ ม่ันใจในตนเอง รักความเปนอิสระ เด็ดเดี่ยว และมีความมุงม่ันไมยอมแพ 

2. ศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงในนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560       

จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือนหรือ

การครองรักจากการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาท

ทางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรักมีอัตลักษณท่ีสําคัญดังนี้ 

2.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมืองในการครองเรือน

หรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศ พบวามี 2 ลักษณะ ไดแก 
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2.1.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทการรวมทุกขรวมสุข  

ภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทการรวมทุกขรวมสุขจะมีลักษณะการทํากิจกรรมรวมกัน      

อยางสมํ่าเสมอจนสามารถเรียนรูนิสัยใจคอและปรับเปลี่ยนความรูสึกใหสอดคลองกัน      

อยูตลอดเวลา 

2.1.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทเปนท่ีพ่ึงพาทางใจ  

ภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทเปนท่ีพ่ึงพาทางใจจะมีลักษณะเปนท่ียึดเหนี่ยวใหความรัก    

ความเขาใจความเอาใจใสดวยการถายทอดพลังและกําลังใจใหสามีหรือคูรักมีความหวัง รูสึก

ผอนคลาย พรอมจะฝาฟนปญหาตาง ๆ  

 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมือง          

ในการครองเรือนหรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศไดสะทอนอัตลักษณท่ีสําคัญคือ

เปนคนตรงไปตรงมา มีความชัดเจนโปรงใส เปนคนเปดเผย 

2.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมืองในการ  

ครองเรือนหรือการครองรักแบบเหลื่อมล้ําทางเพศ พบวามี 4 ลักษณะ ไดแก 

 2.2.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทเปนวัตถุทางเพศ ภรรยา

หรือคูรักท่ีมีบทบาทเปนวัตถุทางเพศจะมีลักษณะท่ีถูกลดคาใหเปนเพียงการตอบสนอง    

ทางเพศหรือเปนท่ีบําบัดความใคร สามีหรือคูรักจะใหความสําคัญเม่ือตองการมีเพศสัมพันธ 

 2.2.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทเปนผูตาม ภรรยาหรือ

คูรักท่ีมีบทบาทเปนผูตาม จะมีลักษณะยินยอม คอยรับคําสั่ง พรอมท่ีจะปฏิบัติตาม ไมกลา

ขัดขืนหรือฝาฝนคําสั่ง ไมมีอํานาจการตัดสินใจในบาน ทุกอยางข้ึนอยูกับสามี 

 2.2.3 สถานภาพการเปนภรรยาหรอืคูรักท่ีมีบทบาทเปนทาสรับใชภรรยาหรือ

คูรักท่ีมีบทบาทเปนทาสรับใชจะมีลักษณะหัวออน สงบเสง่ียมเจียมตัว ไมมีปากไมมีเสียง    

นิ่งเงียบ อดทนตอการถูกกระทํา ขาดความเปนอิสระ ไมมีพ้ืนท่ีสวนตัวเปนของตัวเอง      

เปนท่ีรองรับอารมณ 

 2.2.4 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทรองรับการกระทํา     

ความรุนแรง ภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทถูกกระทําความรุนแรงพบวา มีท้ังการถูกกระทํา

ความรุนแรงทางรางกาย วาจา และจิตใจ ซ่ึงภรรยาหรือคูรักประเภทนี้จะมีลักษณะถูกกดข่ี

ทางเพศภายใตสังคมปตาธิปไตย เปนท่ีรองรับอารมณโทสะของสามีหรือคูรักจากการถูก    
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ทุบตี ดาวาเหยียดหยาม ถูกทํารายจิตใจจากความประพฤตินอกใจของสามีหรือเง่ือนไขของ

การไมมีลูกสืบสกุล 

 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมืองในการ

ครองเรือนหรือการครองรักแบบเหลื่อมล้ําทางเพศ ไดสะทอนอัตลักษณท่ีสําคัญ คือจะเปน

คนเก็บกด มีความขัดแยงในตัวเอง ไมมีความม่ันใจและไมมีความเปนตัวของตัวเอง 

3. ศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอกหญิงในนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560      

จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมในการ  

ครองเรือนหรือการครองรัก จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานภาพการเปนภรรยาหรือ

คูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรักมีอัตลักษณ

ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

3.1 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม

ในการครองเรือนหรือการครองรัก โดยยึดหลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือน 

ไดแก 

  3.1.1 การยึดหลักสัจจะหรือความซ่ือสัตยจริงใจในการครองเรือน ภรรยา

ลักษณะนี้จะมีความซ่ือสัตยจริงใจตอสามี มีความนาเชื่อถือ เปนท่ีไววางใจ มีเปาหมาย

ตองการทําใหครอบครัวและการครองชีวิตคูอยูบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุจริต 

  3.1.2 การยึดหลักทมะหรือการฝกตนในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี้     

จะพยายามฝกฝนตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และปรับตัวเพ่ือใหชีวิตคูสอดคลองกับ

สามีและดําเนินชีวิตไปไดอยางราบรื่น 

  3.1.3 การยึดหลักขันติหรือความอดทนในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี ้

จะอดทนตอความยากลําบากตาง ๆ ได อดทนตอความทุกขยากนานาท่ีตองเผชิญรวมกับ

สามี อดทนอดกลั้นตอการกระทบกระท่ังระหวางการครองเรือนได และสามารถอดทนตอ

กิเลสยั่วเยาใจตาง ๆ ไดเพ่ือทําใหการครองเรือนมีความสุข 

  3.1.4 การยึดหลักจาคะ หรือความเสียสละในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี้

จะเสียสละทุกสิ่งเพ่ือสามีและความเปนครอบครัวไดโดยไมลังเล และมีน้ําใจเพ่ือชวยเหลือ

เปนท่ีปรึกษาใหแกสามีไดทุกสถานการณ 

 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรกัท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม

ในการครองเรือนหรือการครองรักโดยยึดหลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนนี้    
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ไดสะทอนอัตลักษณท่ีสําคัญคือ มีความแนวแน หนักแนน ม่ันคงทางอารมณ มุงม่ัน และ 

เด็ดเดี่ยว 

 3.2 สถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม

ในการครองเรือนหรือการครองรักโดยไมยึดหลักฆราวาสหรือไมยึดธรรมของผูครองเรือน 

ไดแก 

  3.2.1 การไมยึดหลักสัจจะหรือไมมีความซ่ือสัตยจริงใจในการครองเรือน  

ภรรยาลักษณะนี้จะไมมีความซ่ือสัตย ไมมีความจริงใจตอสามี ไมมีความนาเชื่อถือ ไมเปนท่ี

ไววางใจของสามีหรือคูรัก มีเปาหมายเพ่ือสรางความสุขใหแกตนเองโดยไมคํานึงถึงจิตใจ

และความรูสึกของสามีหรือคูรัก 

  3.2.2 การไมยึดหลักทมะหรือไมฝกตนในการครองเรือน ภรรยาลักษณะนี้จะ

ไมพยายามฝกตนเองใหพรอมท่ีจะเปนภรรยาหรือคูรักท่ีดี ไมมีการปรับตัว ไมมีการเรียนรู

ชีวิตคูวาจะตองหันหนาเขาหากัน ไมคอยเต็มใจท่ีจะเอาใจใสสามีเทาท่ีควร และมีการเพิกเฉย 

  3.2.3 การไมยึดหลักขันติหรือไมมีความอดทนในการครองเรือน ภรรยา

ลักษณะนี้จะไมมีความพยายามเรียนรูความอดทนตอการครองคู มีปญหาในการครองเรือน   

ก็ไมอดทนท่ีจะแกไข โดยเฉพาะไมเก็บอารมณเม่ือมีการกระทบกระท่ังระหวางกัน มีการ

โตตอบทันทีทันใด 

  3.2.4 การไมยึดหลักจาคะหรือไมมีความเสียสละในการครองเรือน ภรรยา

ลักษณะนี้จะไมมีน้ําใจชวยเหลือสามีหรือคูรัก ไมมีความเสียสละน้ําใจเพ่ือไถถามทุกขสุขของ

สามี ไมรูจักการใหแมแตความรูสึกท่ีดีเพ่ือความสุขในการครองเรือน 

 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรม      

ในการครองเรือนหรือการครองรักโดยไมยึดหลักฆราวาสธรรมหรือไมยึดธรรมของผูครองเรือน

ไดสะทอนอัตลักษณท่ีสําคัญ คือจะเปนคนใจคอคับแคบ ไมมีความม่ันคงทางอารมณ 

อภิปรายผล 

จากขอคนพบท้ังหมดสามารถอภิปรายผลใหสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ดังนี้ 

 1. จากวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตองการศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอก

หญิงในนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาท
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ทางดานเศรษฐกิจในการครองเรือนหรือการครองรัก ไดสะทอนอัตลักษณของภรรยาหรือ

คูรักท่ีตองพ่ึงพาสามีทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามีใหความเสมอภาคทางเพศจะมีอัตลักษณท่ีเปน   

ตัวของตัวเอง มีความม่ันใจในคุณคาของตนเอง และมีความม่ันคงทางอารมณ สวนภรรยา

หรือคูรักท่ีตองพ่ึงพาสามีทางเศรษฐกิจ แตความสัมพันธกับสามีมีความเหลื่อมล้ําทางเพศ  

ทําใหมีอัตลักษณเปนคนใหความเคารพตนเองต่ํา ไมเห็นคุณคาของตนเอง เก็บกด สําหรับ

ภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาทพ่ึงพาตนเองดวยการทํางานในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ 

รวมท้ังการสรางงานสรางอาชีพของตนเองจะมีอัตลักษณท่ีแสดงใหเห็นวาเปนคนแนวแน 

เขมแข็ง กลาหาญ ม่ันใจในตนเอง รักความเปนอิสระ เด็ดเดี่ยว และมีความมุงม่ันไมยอมแพ 

สอดคลองกับแนวคิดสตรีนิยมของ จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2550, น. 258-261)        

ท่ีระบุวาผูหญิงจะมีความเสมอภาคหรือไมข้ึนอยูกับความตองการของผูหญิงเองท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงหรือไม เพราะการไดมาซ่ึงความภาคภูมิใจ ความนับถือตนเอง ความเขมแข็ง

พ่ึงพาตนเองได และความเปนอิสระก็ลวนแตมาจากความตองการของผูหญิงท่ีตองการสราง

ภาพลักษณท่ีจะมีความฝน และแรงบันดาลใจจากตนเองท้ังสิ้น และสอดคลองกับแนวคิด

เรื่องตัวตนหรืออัตลักษณเปนสิ่งแปรเปลี่ยนได มีความไมแนนอน ไมตายตัว นอกจากนี ้   

จากสถานภาพการเปนภรรยาท่ีมีบทบาทเปนแมบานวิเคราะหวานางเอกหรือตัวเอกหญิงท่ี

เปนแมบานนั้นสวนหนึ่งจะรูสึกภาคภูมิใจและยอมรับนับถือตนเองวาไดกระทําหนาท่ีอยาง   

มีเกียรติมีศักด์ิศรี มีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกับสามีจึงทําใหมีอัตลักษณท่ี

เปนตัวของตัวเอง มีความม่ันใจในคุณคาท่ีตนเองมีและมีความม่ันคงทางอารมณ 

 2. จากวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตองการศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอก

หญิงในนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาท

ทางดานการเมืองในการครองเรือนหรือการครองรัก ไดสะทอนอัตลักษณของภรรยาหรือ

คูรักท่ีครองเรือนหรือครองรักแบบเสมอภาคทางเพศวาไดรวมทุกขรวมสุขและเปนท่ีพ่ึงพา

ทางใจใหแกสามีหรือคูรัก จะมีอัตลักษณท่ีเปนคนตรงไปตรงมา มีความชัดเจน โปรงใส และ

เปนคนเปดเผย สวนภรรยาหรือคูรักท่ีครองเรือนหรือครองรักแบบเหลื่อมล้ําทางเพศท่ีมี

บทบาทเปนวัตถุทางเพศ เปนผูตาม เปนทาสรับใช และมีบทบาทรองรับการถูกกระทํา  

ความรุนแรงจะมีอัตลักษณเปนคนเก็บกด มีความขัดแยงในตัวเอง ไมม่ันใจและไมเปนตัว

ของตัวเอง สอดคลองกับแนวคิดเรื่องครัวเรือนหรือครอบครัวของสุพัตรา สุภาพ (2536,     

น. 35) ท่ีเห็นวาครอบครัวมีความสําคัญตอการกําหนดสถานภาพและบทบาทรวมท้ังสิทธิ
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และหนาท่ีเม่ือผูชายและผูหญิงตองผูกพันกันทางสังคมดวยการสมรส ซ่ึงสอดคลองกับธเนศ    

วงศยานนาวา (2559, น. 181-183) ท่ีมีความเห็นวาความสัมพันธระหวางชายหญิงท่ีเปน

สามีภรรยากันจะมีความสัมพันธเชิงอํานาจเกิดข้ึน สภาพของการครองเรือนในแตละ

ครอบครัวจึงเปนไดท้ังความอบอุนและกลายเปนสนามรบหากสามีภรรยามีความขัดแยงกัน 

สวนธัญญา สังขพันธานนท (2559, น. 303-305) ระบุวา ภายใตสังคมปตาธิปไตย หรือ   

ชายเปนใหญ มีผลและอิทธิพลทําใหตัวตนหรืออัตลักษณของผูหญิงมีความแตกตางกัน   

โดยมาจากการถูกหลอหลอมดวยความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบเนื่องจาก

อุดมการณชายเปนใหญ และสอดคลองกับแนวคิดของงามพิศ สัตยสงวน (2553, น. 71-76) 

ท่ีมีความเห็นวาสถานภาพของแตละคนไมเหมือนกันข้ึนอยูกับความแตกตางของชนชั้น 

สถานภาพทางสังคม วยั เพศ การมีอํานาจ อภิสิทธิ์ เกียรติยศ คานิยมทางสังคม อุดมการณ 

ความเชื่อ นอกจากนี้จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาททางดานการเมือง   

ในการครองเรือนหรือการครองรักแบบเสมอภาคทางเพศไดสะทอนอัตลักษณหรือตัวตนของ

ผูหญิงวามีลักษณะเปนคนตรงไปตรงมา มีความชัดเจนโปรงใส เปนคนเปดเผย 

 3. จากวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตองการศึกษาอัตลักษณของนางเอกหรือตัวเอก

หญิงในนวนิยาย พ.ศ. 2550-2560 จากสถานภาพการเปนภรรยาหรือคูรักท่ีมีบทบาท

ทางดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรัก ไดสะทอนอัตลักษณของ

ภรรยาหรือคูรักท่ีครองเรือนหรือครองรักโดยยึดหลักธรรมของผูครองเรือนท่ีประกอบดวย

การมีสัจจะ คือความซ่ือสัตยมีความจริงใจ มีทมะ คือการปรับตัว ฝกตนมีขันติคือ ความอดทน

ทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือประคับประคองชีวิตคู และมีจาคะ คือความเสียสละมีน้ําใจใหแกสามี

ตลอดการครองเรือนจะมีอัตลักษณท่ีสําคัญคือเปนคนแนวแน หนักแนน ม่ันคงทางอารมณ 

มุงม่ัน และเด็ดเดี่ยว ตรงขามกับภรรยาหรือคูรักท่ีไมมีธรรมของผูครองเรือน คือไมมี     

ความซ่ือสัตยจริงใจตอสามี ขาดการปรับตัวฝกตนใหเขากันไดกับสามี ไมมีความอดทน     

อดกลั้นตอความยากลําบาก การกระทบกระท่ังกันระหวางดําเนินชีวิตคู รวมท้ังไมมี     

ความเสียสละ ไมมีน้ําใจคิดชวยเหลือสามีหรือคูรักใหคลายความทุกขจะมีอัตลักษณท่ี       

บงบอกวาเปนคนใจคอคับแคบ ไมม่ันคงทางอารมณ ขอคนพบเหลานี้มีความสอดคลองกับ

แนวคิดเรื่องครัวเรือนหรือครอบครัวท่ีทัศนีย ทองสวาง (2549, น. 87-110) เห็นวาการมี

พฤติกรรมนอกใจ ไมมีความซ่ือสัตยตอกัน เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการครองเรือนมีปญหา

เกิดข้ึน และสอดคลองกับแนวคิดของ สุรเชษฐ สุขลาภกิจ (2561, น. 62-63, 123-124, 
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175-176, 224-225) ไดเพ่ิมเติมวาการครองเรือนแบบผัวเดียวเมียเดียวมีความสอดคลอง

กับบรรทัดฐานทางจริยธรรม นอกจากนี้การมีฆราวาสธรรมหรือการมีธรรมของผูครองเรือน

ท่ีพระใกลรุง ปฺญาวชิโร (2559, น. 263-270) กลาววาการครองเรือนท่ีประสบความราบรื่น

และสรางความสุขใหแกชีวิตคูจะตองมีหลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนท้ัง 4 ขอ 

ท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกัน คือตองมีการถือครองสัจจะความซ่ือสัตยจริงใจตอกัน ซ่ึงจะ

พัฒนาไปสูการเรียนรูปรับตัวฝกตนใหมีลักษณะนิสัยไปดวยกันได โดยอาศัยความอดทน  

อดกลั้นประคองชีวิตคูใหกาวผานปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดวยน้ําใจของความเสียสละท่ีมี

ใหกัน สวนผูท่ีไมมีฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนก็จะทําใหการครองเรือนมีปญหา 

ไมประสบความสําเร็จในชีวิตและครอบครัว ขณะเดียวกันจากสถานภาพการเปนภรรยาหรือ

คูรักท่ีมีบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมในการครองเรือนหรือการครองรักโดยยึด   

หลักฆราวาสธรรมหรือธรรมของผูครองเรือนไดสะทอนอัตลักษณหรือตัวตนของผูหญิงวามี

ลักษณะท่ีสําคัญคือมีความแนวแน หนักแนน ม่ันคงทางอารมณ มุงม่ัน และเด็ดเดี่ยว 

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะ

นวนิยายใหมีการสงเสริมแนวคิดเพ่ือพัฒนาสถานภาพและบทบาทของชายหญิงใหมี     

ความเสมอภาคทางเพศมากข้ึน ลดความอคติและความเหลื่อมล้ําทางเพศใหมีนอยท่ีสุด 

2. จากการศึกษาวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอนักเขียนใหมีบทบาทตอสังคมไทยดวย

การยกระดับการสรางงานวรรณกรรมไทยใหมีคุณคาตอการพัฒนาสิทธิและเสรีภาพของ

ผูหญิงใหมีตัวตนและพ้ืนท่ียืนอยูในสังคมอยางสมศักดิ์ศรีดวยการสอดแทรกทรรศนะ       

การสงเสริมและสนับสนุนผูหญิงใหกาวหนาดวยการจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจ

ใหแกนักอานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ 

A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF MATTHAYOM  

SUKSA 1 STUDENTS IN THAI MUSIC SUBJECT USING  

THE PATTERN SEEKING TEACHING METHOD  

ธนวัน  คํามูลพงษ* 

TANAWUN KHUMMOONPONG  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

วิชาดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ 

โดยกลุมเปาหมายไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี จํานวน 

36 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะหขอมูล 1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยสอนแบบการคนหารูปแบบ โดยใชสถิติพ้ืนฐานคาเฉลี่ย คารอยละ                   

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

และหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ โดยการทดสอบคา t      

(t-test) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผานการเรียนรูแบบการคนหารูปแบบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ดนตรีไทยหลังการสอนแบบคนหารูปแบบสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ     

ท่ีระดับ .05   

คําสําคัญ: การสอนแบบการคนหารูปแบบ ดนตรีไทย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  

* ครู โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 

 Banmaneechot Samukkee School, Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 
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Abstract 

The study aimed to study the learning achievement of Matthayom Suksa 1 

students in Thai Music subject using the pattern seeking teaching method.        

The sample of this study consisted of 36 Matthayom Suksa 1 students of 

Banmaneechotsamakkee School got from purposive selection technique. The 

research tools included a learning management plan and learning achievement 

tests. Data analysis was done through two steps. 1) Analyze the students’ learning 

achievement using basic statistics, mean, percentage, and standard deviation           

2) Use t-test to compare the learning achievement before and after learning by 

the pattern seeking teaching method. The findings revealed that the learning 

achievement of mathayom suksa 1 students in Thai music  after learning 

management through the pattern seeking method is significantly higher at the 

0.05 level. 

Keywords: Pattern Seeking, Thai music, Learning Achievement 

บทนํา 

ในตางประเทศมีผูเชี่ยวชาญท่ีทํางานดานดนตรีมาหลายทศวรรษไดใหขอคิดวา   

ความถนัดทางดนตรีเปนสิ่งท่ีติดตัวคนมาแตกําเนิด ดังท่ี ซีซอร  เลวิส และซีทเวท 

(Seashore, Lewis, and Seatveit, 1960) ไดสรุปวา นี่เปนเครื่องแสดงวาการสืบมรดก

ทางดนตรีเปนไปตามกฎพันธุกรรมของเมนเดล แตก็มีรายงานวาวิจัยบางเรื่องเสนอแนะวา

ความถนัดท่ีตกทอดมาแตกําเนิดนี้ไมใชรากฐานเพียงอยางเดียวของความถนัดทางดนตรี      

มีเหตุการณหลายกรณีท่ีไมเปนไปตามกฎท่ีกลาวมา สรุปวา คนเรามีความสามารถพิเศษทาง

ดนตรีติดตัวมาแตกําเนิดในระดับตางกันออกไป (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 2) 

อยางไรก็ตามความถนัดทางดนตรีท่ีนักจิตวิทยายอมรับกัน นักจิตวิทยาไดให    

ความความหมายในขอบเขตท่ีกวาง ๆ วาความถนัดทางดนตรีเปนผลรวมของศักยภาพท่ี     

ติดตัวมาแตกําเนิดกับอิทธิพลสภาพแวดลอมทางดนตรีท่ีมีตอชีวิตชวงแรกของวัยเด็ก 

(Gordon, 1971, p. 7) ดังนั้นเปนสิ่ง ท่ีแนชัดวาเราทุกคนมีศักยภาพทางดานดนตรี

เหมือนกันแตข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของแตละคนไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพ
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ภายในดานดนตรีนั่นเปนสิ่งสําคัญท่ีเด็กเล็กควรไดยินหรือสัมผัสทางโสตประสาทการรับรู

ดวยเสียง แตเด็กท่ีมีการพัฒนาในระดับหนึ่งท่ีมีความพรอมทางรางกายจะตองไดรับ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพเหลานั้นใหสมบูรณตามกระบวนการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคีไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางและมี   

การเรียนวิชาดนตรีไทยเพ่ือใหนักเรียนนําความรูไปประกอบอาชีพและตระหนักถึงความเปน

เอกลักษณของชาติไทย นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนวิชาดนตรีไทยนอยลง มีความสนใจ

ในเครื่องดนตรีแตละชนิดไมเทากัน เม่ือเวลาครูผูสอนเปลี่ยนเครื่องมือชนิดใหมใหเลนก็จะมี

ความตั้งใจและมีศักยภาพไมเทาเดิม สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ต่ําลงไปดวย ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงตองการศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการสอน    

แบบการคนหารูปแบบ เพ่ือจะไดทราบถึงปญหาและความบกพรองของการเรียนดนตรีไทย

นําผลท่ีไดไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยและเปนแนวทางในการเรียนวิชา

ดนตรีไทยสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรีไทยท่ีสูงข้ึนและมีเจตคติและคานิยมท่ีด ี 

ตอวิชาดนตรีไทยตอไป 

วัตถุประสงค 

ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผานวิธีการเรียนรูแบบการคนหารูปแบบ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

1. ประเภทของความถนัด 

ความถนัดนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 พวก นั่นคือ ความถนัดท่ัวไป (General  

Aptitude) และความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude) 

1.1 ความถนัดท่ัวไป (General Aptitude)  

ความถนัดท่ัวไปหรือความถนัดทางการเรียน (General Aptitude) นิยมวัด

ความสามารถดานภาษา (Verbal) ความสามารถดานปริมาณตัวเลข (Quantitative) และ 

ความสามารถดานเหตุผล (Reasoning) แตละดานมีรูปแบบของการเขียนขอสอบหลาย ๆ 

รูปแบบ เม่ือวัดรวมแลวคะแนนท่ีไดถือเปนความถนัดหรือความสามารถท่ัวไป 
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1.2 ความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude)  

ความถนัดเฉพาะ (Specific Aptitude) เปนความสามารถพิเศษของบุคคล 

หรือเรียกวา บุคคลนั้นมีพรสวรรคในดานใดดานหนึ่ง ซ่ึงมนุษยทุกคนเกิดมายอมมีดีอยูใน

ตัวอยางนอยก็หนึ่งอยางท่ีไมเหมือนกับผูใด 

2. ความหมายของความถนัด 

 นักจิตวิทยาและนักวิจัยการศึกษาไดใหความหมายของความถนัด (Aptitude) 

แตกตางกันไปหลายแนว เชน 

 เบอรนารด (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 10) ไดใหความหมายของความถนัดวา 

ความถนัดเปนสมรรถวิสัย รวมท้ังเปนไปไดของแตละบุคคลในการท่ีจะพัฒนาความสามารถ

และเปนสิ่งท่ีบอกถึงสวนของการแสดงออกท่ีแอบแฝงอยู เชน ความถนัดดานดนตรี     

ความถนัดดานจักรกล 

 แฟรนดเซน (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 10) ไดใหความหมายของความถนัดวา

เปนศักยภาพของสมรรถวิสัยสําหรับการเรียนรูและความชํานาญท่ีเหมาะสมเฉพาะดาน เชน 

ดนตรี คณิตศาสตร 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541, น. 16) ใหความหมายของความถนัดวา 

หมายถึง ความสามารถท่ีบุคคลไดรับประสบการณจากการฝกฝนตนเอง และมีการสั่งสมไว

มาก จนเกิดทักษะพิเศษเดนชัดดานใดดานหนึ่ง พรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมดานนั้นไดอยางดี 

 อิศรา โรจนบวร (2549, น. 10) ไดใหความหมายของความถนัดวา ความถนัด

หมายถึง ความสามารถท่ีแฝงอยูในตัวบุคคล ซ่ึงอาจจะมีติดตัวมาแตกําเนิดหรือไดรับจาก

ประสบการณการเรียนรู อบรม ฝกฝนภายหลังอยางเหมาะสมจนเกิดความคลองแคลวและ

เกิดทักษะความชํานาญ ทําใหบุคคลนั้นสามารถเรียนและประกอบการงานตาง ๆ ประสบ

ผลสําเร็จ 

 วิเรขา ปญจมานนท (2550, น. 15) ไดใหความหมายของความถนัดวา หมายถึง 

ความตองการและการคงท่ีในการเรียนรู ภายใตสภาวะความพรอมของบุคคลในชวงเวลา    

ท่ีจํากัด โดยลักษณะนี้อาจมีมาแตกําเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลัง 

 ความหมายของความถนัดนั้นอาจกลาวไดวา เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนมีมาแตกําเนิด 

ข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพในดานนั้น ๆ หรือไม 

การท่ีบุคคลนั้นเติบโตมาตางลวนเจอประสบการณตาง ๆ ท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงจะทําให
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ศักยภาพในดานท่ีใชบอยมากท่ีสุดพัฒนามากยิ่งข้ึน และตรงกันขามดานท่ีไมไดพัฒนาก็จะ

ดอยลงตามลําดับ แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในทางท่ีถนัด

ดวย 

3. ทฤษฎีความถนัด 

 ในความแตกตางของแตละบุคคลข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน ไมวาจะเปนปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอก ปจจัยท่ีสําคัญคือปจจัยภายในของแตละบุคคลในดานสติปญญา

ซ่ึงถือวาเปนความสามารถของสมองท่ีติดตัวมาแตกําเนิด ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูและทํา

ตามความตองการได สําหรับทฤษฎีความสามารถทางสมองมีอยูดวยกันหลายทฤษฎี เชน 

1. ทฤษฎีองคประกอบเดี่ยว (Uni-Factor Theory) 

2. ทฤษฎีสององคประกอบ (Bi-Factor Theory) 

3. ทฤษฎีหลายองคประกอบ (Multiple-Factor Theory) 

4. ทฤษฎเีชาวนปญญาแบบพหุมิติของการดเนอร (Theory of Multiple 

Intelligence) 

5. ทฤษฎีความสามารถของสติปญญา (Model of Cognitive Abilities) ซ่ึง

ทฤษฎีความสามารถทางสมองท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในวิจัยครั้งนี้ คือ ทฤษฎีเชาวนปญญา

แบบพหุมิติของการดเนอร (Theory of Multiple Intelligence) โดยจําแนกเชาวนปญญา

ออกเปน 7 ชนิด ดังนี้ เชาวนปญญาดานภาษา (Linguistic) ดานเหตุผล-คณิตศาสตร  

(Logical-Mathematical) ดานมิติสัมพันธ (Spatial) ดานดนตรี (Musical) ดานรางกาย-

การเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic) ดานการรู เ ก่ียวกับผู อ่ืน (Interpersonal) และ    

ดานการรูเก่ียวกับตนเอง (Intrapersonal) (อิศรา โรจนบวร, 2549, น. 11) ซ่ึงผูท่ีมีปญญา

ดานดนตร ี(Musical Intelligence) มักมีพฤติกรรมดังตอไปนี้ 

-  ชอบรองรําทําเพลง เลนดนตร ี

-  ชอบเสียงตาง ๆ ชอบธรรมชาต ิ

-  แยกแยะเสียงตาง ๆ ไดดี รูจักทวงทํานอง เรียนรูจังหวะดนตรีไดด ี

- ชอบผิวปาก ฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทํางาน 

-  มักจะเคาะโตะ หรือขยับเทาตามจังหวะเม่ือฟงเพลง 

-  สามารถจดจําเสียงท่ีเคยไดยินแมเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งได 

-  เลนเครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 ชิ้น 
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- มักจะไดยินเสียงเพลงจากภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุกองอยูใน

หูตลอดเวลา 

จากขอมูลดังกลาวทําใหเขาใจไดวา ผูท่ีมีปญญาดานดนตรีนั้นเปนผูท่ีมีความสามารถ

หรือพรสวรรคท่ีแอบแฝงอยูภายในตัวตนของเขาหรืออาจจะกลาวไดงาย ๆ วาเปนความถนัด

เฉพาะ (Specific Aptitude) ซ่ึงในเครื่องดนตรีเรามีเครื่องดนตรีท่ีมากมายทําใหผูเรียนนั้น

เกิดความสนใจและรักในวิชานี้ แตอยางไรก็ตาม ความถนัดเฉพาะนี้ก็ไมไดทําใหนักเรียน

สามารถเรียนไดเต็มศักยภาพเพียงแตรูวานักเรียนถนัดดานดนตรีแลว นักเรียนจะถนัด   

เครื่องดนตรีเครื่องใด  

4. รูปแบบการสอน 

ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสอนมาหลายรูปแบบ ซ่ึงวิจัยนี้จะใชวิธีการสอนแบบ      

การคนหารูปแบบ (Pattern Seeking) แนวคิด คือ เปนการสังเกต และบันทึกปรากฏการณ

ตามธรรมชาติ หรือทําการสํารวจตรวจสอบ โดยท่ีไมสามารถควบคุมตัวแปรได แลวคิดหา

รูปแบบจากขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู การคนหารูปแบบประกอบดวย 1. การจําแนก

ประเภทและการระบุชื่อ 2. การสํารวจและคนหา 3. การพัฒนาระบบ 4. การสราง

แบบจําลองเพ่ือการสํารวจตรวจสอบ ประโยชนของวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ 

(Pattern Seeking) เพ่ือฝกนักเรียนใหสามารถสรางรูปแบบและสรางความรูได   

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สุนัส ฤกษสมโภชน (2560) ไดศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานนโยบายของโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานคุณภาพครู ดานสงเสริมปจจัยพ้ืนฐาน ดานการสรางเครือขาย

เพ่ือพัฒนา สรุปในภาพรวมเห็นสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันอยู ในระดับดีมาก            

2. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาข้ึน 

ประกอบดวย องคประกอบ 6 องคประกอบ และตัวชี้วัด 45 ตัวชี้วัด 3. ผลการประเมิน

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูเชี่ยวชาญ 

พบวา รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความเหมาะสม

ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับตัวชี้วัด

องคประกอบของรูปแบบอยูในระดับมาก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

วิธีการศึกษา 

การจัดทําวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ มีวิธีดําเนิน 

การวิจัย ดังนี้ 

กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานมณีโชติสามัคคี 

สํานักงานประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 36 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบงออกเปน นักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง     

15 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2561 ดังนี้ 

วิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ 

(Pattern Seeking)   

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาดนตรีไทย 
การพัฒนา 
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 1. กอนทําการเรียนการสอนแบบการคนหารูปแบบ ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบความรูและความสามารถพ้ืนฐานของแตละบุคคลท่ีสรางข้ึน

เพ่ือเก็บคะแนนเปนขอมูลไวทําการเปรียบเทียบหลังดําเนินการวิจัย  

 2. ดําเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ จํานวน 5 

แผน ใชเวลาในการสอนแผนการเรียนรูละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาเปน 10 ชั่วโมง และใชวิธีการ

สังเกตพฤติกรรมท่ีมีตอการเรียน ในแผนการเรียนรูท่ี 1 และ 5 

 3. หลังดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียนดวยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับทดสอบกอนเรียน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยผูวิจัยไดใชดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ (ดนตรีไทย)  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดหาคุณภาพของเครื่องมือกอน

นําไปใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ (ดนตรี) โดยใชวิธีการสอนแบบ 

การคนหารูปแบบจํานวน 5 แผน จากนั้นตรวจสอบคุณภาพ นําแผนการจัดการเรียนรูท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานดนตรีจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ (ดนตรี) ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง IOC อยูระหวาง 

0.67-1.00 

2. จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดออกแบบแบบทดสอบ

ใหมีเนื้อหาครอบคลุมผลการเรียนรูท่ีคาดหวังโดยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียน ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีผูเชี่ยวชาญดานดนตรีท้ัง    

3 คนตรวจสอบ พบวา คาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบทดสอบเปน 0.67-1.00 ให

ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย Χ  คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) ดําเนินการดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สถิติทางคอมพิวเตอร 
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 การวิเคราะหขอมูล  

 1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยสอนแบบการคนหารูปแบบ โดยใชสถิติ

พ้ืนฐานคาเฉลี่ย Χ  คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการจัด 

การเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ 

dependent 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ สรุปไดดังนี้  
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ 

 คะแนนเต็ม Χ  S.D. t df Sig. 

กอนเรียน 40 27.92 3.76 17.23* 39 0.000 

หลังเรียน 40 38.56 0.56    

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับ     

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุป 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช

วิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ หลังการจัดการเรียนรูในภาพรวมสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05   

 อภิปรายผล 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ภายหลังผานการเรียนรูแบบคนหารูปแบบสูงกวากอนเรียน สามารถอภิปรายผลได
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ดังนี้ จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานมณีโชติ

สามัคคีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีไทยหลังการใชวิธีการสอนแบบการคนหารูปแบบ 

นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูในระดับดีมาก เปนผลสัมฤทธิ์ท่ีนาพึงพอใจท่ีสุด

สําหรับการสอนแบบการคนหารูปแบบ ซ่ึงมีการเรียนการสอนในเครื่องมือท่ีแตกตางกัน แต

ระดับผลสัมฤทธิ์ของแตละบคุคลใกลเคียงกันมาก เพราะนักเรียนสามารถรับรูวาตนเองถนัด

เครื่องมือชนิดใดแลวก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับบทความหนึ่ง 

ของจิรพรรณ อังศวานนท กลาวไววา ถาสนใจจะเปนนักดนตรีก็หลีกหนีการฝกฝนไมได   

ทุกคนตองซอม ไมมีนักดนตรีเกง ๆ คนไหนท่ีไมซอมหรือซอมนอย แลวเกงได ทุกคนท่ีผาน

มาวัน ๆ อยูกับดนตรี วันละ 5-6 ชั่วโมง แลวก็อยาเปนนักดนตรีแตในฝนท่ีอยากจะมี

ชื่อเสียงหรืออยากจะร่ํารวย มันตองหลงใหลในเสียงดนตรีกอนแลวสิ่งเหลานั้นมันจะมาเอง

(จิรพรรณ อังศวานนท, น. 2556) ในความถนัดของแตละบุคคลนั้นไมสามารถอธิบายเปน

คําบรรยายไดมากนักนอกจากการปฏิบัติแลวเขาใจเอง ในสวนของนักดนตรีก็เชนกันเม่ือ

สามารถรูวารางกาย จิตใจ ของตนเองนั้นถนัด สนใจ หรือมีศักยภาพทางดานดนตรีไทย

เครื่องมือชนิดใดก็จะทําใหสรางผลงานนั้นออกมาดีเยี่ยมเสมอ 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบการคนหารูปแบบ เปนการสอนท่ีมีความทาทายตอ

ผูสอนเพราะเราจะรูวานักเรียนแตละคนมีความสามารถท่ีแตกตางกันตามศักยภาพของ

ตนเอง ซ่ึงศักยภาพเหลานั้นก็สามารถพัฒนาไดเชนเดียวกัน นักเรียนท่ีไมเคยทําในสิ่งหนึ่ง

อาจจะคนพบวาตัวเองมีศักยภาพในดานท่ีคิดไมถึงก็ได ผูวิจัยขอเสนอการสอนแบบการ

คนหารูปแบบนี้ไวอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูสอนท่ีตองการจะหาความถนัด ความสามารถ 

หรือศักยภาพใหกับนักเรียน 

2. ในการจัดการเรียนการสอนแบบการคนหารูปแบบ ผูวิจัยคิดวาควรใชเฉพาะ

นักเรียนท่ียังไมสามารถคนพบความถนัดท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของแตละ

บุคคลเทานั้น 
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บทบาทเยาวชนไทย-เวียดนามในการสงวนรกัษาและสงเสรมิ 

มรดกภมูิปญญาทางวัฒนธรรม 

THE ROLE OF THAI AND VIETNAMESE YOUTH ON 

PRESERVATION AND PROMOTION OF  

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

โงว บินห นัม เจียง และดิเรก ทรงกัลยาณวัตร 

NGO BINH NAM GIANG∗ AND DEREK SONGKALAYANAWAT∗∗ 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทเยาวชนในการสงวนรักษาและ    

การสงเสริมมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสูอนุชนรุนตอไป เลือกศึกษาโขนของไทยกับ  

เพลงซวนของเวียดนาม เพราะเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ียูเนสโกเคยมีความเห็น

วาเสี่ยงตอการสูญหายแตสามารถสงวนรักษาและสงเสริมใหฟนคืนสูคนรุนตอไปได 

บทความนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ

เชิงลึกเยาวชนผูสืบทอดองคความรูการแสดงโขนของไทย เยาวชนผูสืบทอดองคความรู   

การแสดงเพลงซวนของเวียดนาม ศิลปนอาวุโสโขนของไทย และศิลปนอาวุโสเพลงซวนของ

เวียดนาม ผลการศึกษาพบวา 

1. เยาวชนมีบทบาทและมีสวนรวมสําคัญในการจัดกิจกรรมสรางพ้ืนท่ีและขยาย   

องคความรูการสงวนรักษาและสงเสริมเพ่ือสืบทอดมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีเปน

เอกลักษณชุมชนเพ่ือใหประชาชนไดเขาใจปญหาและบทบาทในการสงวนรักษาและสงเสริม

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมยิ่งข้ึน   

2. ภาครัฐและชุมชนของไทยและเวียดนามมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการศึกษา

แกเยาวชนใหมีความรู ใหรูคุณคามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ วาเปนมรดก    
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ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาตอมวลมนุษยชาติในโลก เม่ือเยาวชนของท้ังสองประเทศ

ตางรูซ้ึงถึงคุณคาและความดีงามของมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พวกเขาเหลานั้นจะเปน

กําลังสําคัญชวยรวมมือรวมใจสงวนรักษาและสงเสริมมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ

ชาติใหยืนยงสืบไป  

คําสําคญั: มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม เยาวชนไทยและเวียดนาม การอนุรักษ การสงเสรมิ 

Abstract 

The purpose of this article was to study the role of Thai and 

Vietnamese youth on preservation and promotion of intangible cultural 

heritage, focusing on Khon Performance of Thailand and Xoan singing of 

Vietnam. The research design was qualitative. The data were collected using 

literature review and in-depth interviews with senior Thai artists, senior 

Vietnamese artists, Thai youths and Vietnamese youths. The findings of this 

study revealed that: 

1. Thai and Vietnamese youth play a significant role in preservation 

and promotion of intangible cultural heritage to the public by creating a 

platform where people can show their own cultural identity through 

intangible heritage phenomenon to help people understand the problem 

and the role of preserving and promoting the culture.  

2. Government and community play an important role in supporting 

the study of heritage by educating young people about the intangible 

cultural heritage and emphasizing its values to human beings all over the 

world.  When the youths know the core values and the beauty of intangible 

culture heritage, they will respectfully preserve and promote it. 

Keywords: Intangible Cultural Heritage, Thai and Vietnamese Youths, Preservation, 

Promotion 
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Introduction 

Thailand and Vietnam have a treasure of valuable intangible cultural 

heritage. The problem is that the intangible cultural heritage has not 

received much advocacies and support; it only exists in human memory so it 

is very susceptible. For a long time, due to the industrialization of the 

countries, cultural assets were not a priority. Investing in intangible cultural 

properties has less direct economic benefit than other investments, so 

safeguarding it has not been important. Thai and Vietnamese intangible 

cultural assets have been under red alert.  

However, trends such as globalization and urbanization have led to 

the extinction of many valuable intangible cultural properties. Intangible 

cultural heritage is at stake of continuation and preservation once 

deteriorated. Therefore, there is a grave necessity to imbue the field of 

intangible cultural heritage with renewed vitality. (Kim Kwang Hee, 2013, p.1) 

Moreover, intangible cultural heritage is none other than the valuable 

customs that can be applied both in present-day lives and projections of the 

future. Intangible cultural heritage enhances an understanding of the values, 

social conventions, worldviews and cosmic vision of our ancestors 

meanwhile serves a critical role in understanding modern mankind and 

foreseeing the future through the culture of the past. Such reasons provide 

ample basis for the protection of intangible cultural heritage.  

In recent years, due to the market economy and industrialization, 

young people in Thailand and Vietnam have moved from the countryside to 

big cities and industrial areas. This has led to the weakening of traditional 

values in these regions. How do young people today understand and love 

their traditional values when they only know vaguely about their intangible 

culture heritage? To solve this problem, we need new approaches. 
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Purpose of the study 

The purpose of this article is to study the role of Thai and Vietnamese 

youth on preservation and promotion of intangible cultural heritage, focusing 

on Khon Performance of Thailand and Xoan singing of Vietnam.  

The process of preservation and promotion of intangible cultural 

heritage investigated regarding the platform on which people can show their 

own cultural identity through intangible heritage phenomenon to help 

people understand the problem and role of cultural safeguarding and 

promotion process.  

Methodology  

The design of this study is qualitative. The data were collected through 

documentation study and in-depth interviews. The informants selected by 

purposive sampling, in which can be divided 4 groups as follow:  

Firstly: Thai wisdom elites, the old artists of Thailand are Mr. Somchai 

Fonramdee, an expert in Khon performance of Lopburi College of Dramatic 

Arts Lopburi province, Mr.Theeraphat Thongnim, an expert in Khon 

performance of Banditpatanasilpa Institute, Bangkok, Mr. Chulachart 

Aranyanak expert in Khon performance of Khon Sala Chalermkrung, and  Mr. 

Chaiyakit Changtor Cultural staff of Khon Sala Chalermkrung, Bangkok, 

Thailand. 

Secondly: Vietnamese wisdom elites, the old artists of Vietnam are 

Mrs. Bui Thi Hue, Mr. Nguyen Ngoc Bao, Mrs. Bui Thi Kieu Nga and Mrs. 

Nguyen Thi Sung, an expert in Xoan singing  of Kim Duc commune, Viet Tri 

city, PhuTho province, Vietnam. 

Thirdly: Thai youth is Mr. Chaiyakit Changtor, a Cultural staff of Khon 

performance, Thailand.  
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Fourthly: Vietnamese youth is Mrs. Nguyen Thi Thanh Hoa, a Cultural 

staff of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam. 

Findings  

The findings can be revealed in 4 parts as follow:   

1. The situation of Khon performance in Thailand. The intangible 

cultural heritage in Thailand has been shaped by the definition of 

“Intangible culture” contained within the UNESCO convention for the 

safeguarding of intangible cultural heritage. The intangible cultural heritage is 

the practices, representations, expression, knowledge, skills as well as the 

instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated with that 

communities, groups and in some cases, individuals recognize as part of the 

cultural heritage. The intangible cultural heritage has been transmitted from 

generation to generation, is constantly recreated by groups and communities 

in response to their environment, interaction with nature and history, as well 

as provides them a sense of identity and continuity, thus promoting respect 

for cultural diversity and human creativity.  

KHON of Thailand was the first recognized by UNESCO in 2018, after 

Thailand joined the convention for the safeguarding of Intangible Cultural 

Heritage of UNESCO. (Ministry of Culture Thailand, 2017)  

KHON is an important traditional style of dance and art dating from 

Ayutthaya period. The form of dramatic art has its own unique identity 

incorporating different fields of the arts, literature, rituals and crafts. It is a 

traditional form of entertainment that has been handed down from 

generations to generations. KHON of Thailand is a performing art that 

combines musical, vocal, literacy, dance, ritual, and handicraft elements. 

Traditionally, KHON of Thailand was transmitted in the royal or princely 

courts and in dance masters households. (Tanit Yupho, 1968) 



52 Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019)  

2. The role of Thai youth on preservation and promotion of Khon 

performance in Thailand.  

According to the interview with Mr.Somchai Fonramdee, of Lopburi 

College of Dramatic Arts, Thailand. He said that Khon has been inherited 

from the Ayutthaya Periods under the patronage of a monarch. Traditionally, 

Khon was one of the royal performance arts. Later, it had been extended to 

the commoners. Up until now, the authority being in charge of this 

performing art has been the Fine Arts Department (1993), Ministry of Culture. 

In terms of education, there are 12 Colleges of Dramatic Arts under the 

control of the Ministry of Culture which provide performing and musical arts 

education from the fundamental to tertiary levels. Basic training of Khon for 

the young generation usually starts at the age of thirteen. Some students 

can be take leading role of Khon performance and become a professional 

performer, when they grow up.  

According to the interview with Mr. Chulachart Aranyanak and Mr. 

Chaiyakit Changtor, of Khon Sala Chalermkrung, they mentioned that at the 

present time, the  community engagement in preserving and inheriting Khon 

performing arts has been found in the Khon performance shows organized 

and provided by the Crown Property Bureau, Queen Sirikit, various 

foundations, educational institutions, public agencies, and people interested. 

Nevertheless, being considered as the Thai cultural heritage and local 

wisdom among Thai ways of life, a kind of performing arts with a 

combination of various branches of sciences and art genres, and a unique 

and advanced performing art which is the symbol of Thailand, Khon 

traditions’ transmission occurs mostly in educational institutions, while still 

adhering largely to traditional methods. Concerted efforts are made to 

ensure the continuity of practice including through the establishment of 
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training and performance clubs that help reach out to the youth or young 

people.  

According to the interview with Mr.Theeraphat Thongnim, an expert 

in Khon performance of Banditpatanasilpa Institute, he explained that 

throughout 2019, Thai Government has line up activities to promote and 

preserve KHON Thailand Masked dance drama in 3 steps: 

Firstly, activities to honor individuals and organization that help 

advance KHON Thailand Masked dance. 

Secondly, activities to promote greater awareness of KHON Thailand 

Masked dance various form including seminars, printed media publicity, book 

about “KHON Thailand Masked dance”, KHON Thailand animation, “KHON 

Thailand Masked dance” exhibitions and online publicity. 

Thirdly, organizing KHON Thailand Masked dance performed in 

Thailand. 

 

 

Fig.1 “KHON Thailand Masked dance drama”, 

Image source: Thai Post News, 2018. 
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3. The situation of Xoan singing in Vietnam.  

According to the interview with Mr. Nguyen Ngoc Bao, an expert in 

Xoan singing of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam, 

he said that Xoan singing or “Hat cua dinh” (singing at the communal house) 

is a kind of performing art attached to a particular creed when worshipping 

the Hung Kings and by farmers growing wet rice in the midland areas.  

According to the interview with Mrs. Bui Thi Kieu Nga, an expert in 

Xoan singing of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam, 

she mentioned that the singing demonstrates the community’s cultural 

features and the spiritual values of the ancient Vietnamese people. 

Traditionally, singers from Xoan guilds performed songs in sacred spaces, 

such as temples, shrines and communal houses during spring festivals. Xoan 

singing or “Hat cua dinh” (singing at the communal house) is a kind of 

performing art.  

 

 

Fig.2 Vietnamese Youth with Xoan Singing 

Image source: Vietnam News Agency, 2019 
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According to the interview with Mrs. Bui Thi Hue and Mrs. Nguyen 

Thi Sung, an expert in Xoan singing of Kim Duc commune, Viet Tri city, 

PhuTho province, Vietnam, they explained that over time, it has become at 

risk of falling into oblivion due to the modernization of society, despite the 

fact that UNESCO listed Xoan singing as a world intangible cultural heritage 

in need of urgent protection in 2011. The Phu Tho province People's 

Committee swiftly developed an action plan, “Protection and promotion of 

intangible cultural heritage that needs urgent protection Xoan singing of Phu 

Tho (from 2012 to 2015), and the next owner is young generation.  
 

4. The role of Vietnamese youth on preservation and promotion 

of Xoan singing in Vietnam.  

According to the interview with Vietnamese youth, Mrs. Nguyen Thi 

Thanh Hoa, a cultural staff of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho 

province. She said that there are many activities to promote Xoan singing for 

the young generation. Local managers believed that this program is initially a 

success because of the participation of many young people. As many as 23 

clubs have been established across the province with 1,148 regular 

members and hundreds of others interested. More than 4,000 CDs and 3,000 

books about Xoan singing have been published to promote traditional 

singing.  

Mrs. Bui Thi Hue and Mrs. Nguyen Thi Sung, an expert in Xoan 

singing of Kim Duc commune, Viet Tri city, PhuTho province, Vietnam, also 

supported that these have also been used as teaching aids for teachers and 

students to introduce Xoan singing at schools. A number of projects have 

also been carried out to preserve and maintain Xoan singing-related relic 

sites in the locality.  
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Xoan singing performances and publicity events have been 

organized and promoted at domestic and overseas scale, along with training 

classes and activities have been conducted to ensure the continuity of 

traditional rituals, practices, and festivals. (Minh Hieu - Thai Bình, 2017) 

 

Fig.3 Old Artists of Xoan singing and Author 

Image source: Author, 2018 

  After five years of preservation and promotion under urgent 

protection, Xoan singing was temporarily out of the list “emergency 

protection”. It has been accounted for The Phu Tho and Vietnam’s efforts in 

preserving Xoan singing which resulted in the transfer of the document from 

the Urgent Safeguarding List to the Representative List of the Intangible 

Cultural Heritage of Humanity. It is the first document in the world and 

created a precedent for UNESCO. 
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Fig.4 Xoan Singing performance of three generations 

and Festival of youth with Xoan singing 

Image source: Vietnam News Agency, 2019 

Conclusion  

After analyzing the data concerning the process of preservation and 

promotion of intangible cultural heritage through in-depth interviews with 

the eight informants, it can be said that Thai and Vietnamese youth has a 

significant role to play on preservation and promotion of intangible cultural 

heritage to the public by creating a platform on which people can show 

their own cultural identity through intangible heritage phenomenon to help 

people understand the problem and role of cultural safeguarding and 

promotion process.  

According to the interviews with experts in Khon, experts in Xoan 

singing, Thai youth and Vietnamese youth, they all agreed that Thai and 

Vietnamese youth has a significant role to play on preservation and 

promotion of intangible cultural heritage. Government and community play 

an important role in supporting the study of heritage by educating young 
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people on the intangible cultural heritage regarding its values to human all 

over the world. When the youth knows the core values and beauty of 

intangible culture heritage, they respectfully preserve and promote it. 

Discussion 

Intangible cultural heritage is the soul of culture and symbol of 

traditional values but its safeguarding has not been paid the utmost 

attention. In an era of globalization, what makes each country different from 

others is its culture. In recent years, due to the market economy and 

industrialization, young people in Thailand and Vietnam have moved from 

the countryside to big cities and industrial areas. This has led to the 

weakening of traditional values in these regions. How do young people 

today understand and love their traditional values when they only know 

vaguely about their intangible culture heritage? To solve this problem, we 

need new approaches. 

This study contributes the knowledge about the role of Thai and 

Vietnamese youth to preserve and promote intangible cultural properties to 

the public and creates platform on which people can be show their own 

culture identity through intangible heritage phenomenon.  

Vietnamese heritage were listed in the Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity as well as List of Intangible Cultural 

Heritage in Need of Urgent Safeguarding also have had the significant support 

of young people in their preservation and promotion. In short, Vietnamese 

intangible cultural heritages was recognized by UNESCO has inspired national 

pride amongst communities, especially among the youth.  

The locals also have developed programs to help young people 

understand and love traditional heritages. In recent years, the national and 

local television programs have introduced many shows about traditional 
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culture, such as “Cultural Stories” (Vietnam Television - VTV); “Cultural 

Space”, “Preservation for ever-after”. In some regions, they also regularly 

teach folk songs on the radio and television. Xoan singing performances and 

publicity events have been organized and promoted at domestic and 

overseas scale, along with training classes and activities have been 

conducted to ensure the continuity of traditional rituals, practices, and 

festivals. (Minh Hieu - Thai Bình, 2017)  

Competitions about cultural properties are also held in order to urge 

young people access and learn about their cultural assets, but even more 

importantly, they encourage them to participate in traditional cultural 

activities. It is important to preserve the tradition.   

Thai heritage, we need to invest in education to help the youth 

understand and love what their ancestors have handed down to them. Only 

if they understand and appreciate what has been passed on to them, they 

will preserve and promote these values and art forms.  

The government also must adopt policies and organize practical 

activities to attract young people to these traditional values. We need to 

encourage young people to join in the preservation and promotion 

intangible cultural heritage.  

It is important that traditional art forms continue to be included in the 

school curriculum and that song-writing competition opportunities be 

offered to children. The clubs and groups have emphasized the prominence 

of teaching young people national traditional values. 

Khon of Thailand by Her majesty the Queen Sirikit’s support, the 

government and private sectors joined hands in further revival of Khon 

performance. The young generation performed in “Khon Phra Ratchathan” 

or “Royal Khon Performance”.   
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The intangible cultural heritage has been transmitted from generation 

to generation. Thai and Vietnam have many programs that aim to encourage 

young generations to participate enthusiastically in the know-how learning 

process and acquisition of the expertise from old artists. Some local 

governments provide activities to help young people understand and learn 

more about national heritage. Intangible cultural heritage refers to the 

diverse knowledge, techniques, performance arts, and cultural expressions 

recreated by collectives and communities through the interactions with their 

surroundings, nature, and history. International organizations and communities, 

including UNESCO, have recognized the value of intangible cultural heritage, 

and raise awareness of the importance of its protection.  
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การพัฒนาแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM MAP  

UNDER MOBILE PHONE 

พรทิพย พละโท* และสุวรรณี อัศวกุลชัย* 

PORNTHIP PARATO AND SUWANNEE ADSAVAKULCHAI 

บทคัดยอ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคหลักเพ่ือพัฒนาแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียวภายใน

เมืองโบราณจันเสนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จากการสํารวจ

สถานท่ีทองเท่ียวและจัดเก็บตําแหนงในรูปแบบพิกัด ละติจูด และลองจิจูด เพ่ือสราง   

มารกเกอรจาก Google Maps API สําหรับแสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว และหาระยะทาง

ในการเดินทางแตละสถานท่ี เพ่ือจัดเก็บขอมูลประวัติศาสตร และทําแผนท่ีวัฒนธรรม 

สําหรับโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ใช Titanium 

Mobile เปนเครื่องมือ ผลจากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวสามารถลงโปรแกรมไดท่ี

พิพิธภัณฑ ทําใหเชื่อมโยงวัตถุโบราณท่ีแสดงภายในพิพิธภัณฑกับจุดขุดคนพบในเมือง

โบราณ สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียวเปนอยางมาก เนื่องจากการใชงานงาย และท่ี

สําคัญนักทองเท่ียวสามารถเลือกเสนทางการทองเท่ียว โดยระบบจะแสดงแผนท่ีเสนทาง

การทองเท่ียว ระยะทาง เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานท่ี ทําใหนักทองเท่ียว

สามารถเลือกวิธีการเดินทางได นอกจากนั้น นักเรียนสามารถใชเปนสื่อเพ่ือศึกษาขอมูล    

ในการเปนมัคคุเทศกนอย นับเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และสงเสริมให

ชุมชนคงไวซ่ึงอัตลักษณ ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไดเปนอยางดี สงผลทําให

จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และสรางรายไดใหกับชุมชนเพ่ิมข้ึน 

คําสําคญั: แผนท่ีเสนทางการทองเท่ียว เมืองโบราณจันเสน โทรศัพทเคลื่อนท่ี การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

* สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสนเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  Informatics Engineering Department, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce 
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Abstract 

The main objective in this study is to develop the cultural map for 

tourism at Chan Sen Ancient City via mobile application under android 

operating system. The results from the survey of the community tourism in 

terms of latitude and longitude are employed to develop the cultural map 

using Google Maps APIs as a tool to collect historical data by creating the 

maker using Titanium Mobile for mobile application. The results from this 

study demonstrated that the tourists can download the program at Chan 

Sen Museum which can show where the objects in the museum found in 

the ancient city. They are very satisfied with the program because it is 

friendly-user, and they can choose the places to visit and the program will 

display the map including traveling routes, time, and pictures. In addition, 

the program is very good for the students to study when they are small tour 

guides. It can be concluded that the program is not only the navigation map 

for tourism, but also integrates the local culture that enhances and 

encourages the communities to preserve the unique culture. Moreover, the 

application leads to an increase in number of tourists and the community 

income as well. 

Keywords:  cultural map, Chan Sen Ancient City, cultural tourism, mobile application, 

Google Maps API GIS Titanium Mobile 

บทนํา 

 การทองเท่ียวเปนแหลงรายไดหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะการทองเท่ียว       

เชิงวัฒนธรรมท่ีไดรับความนิยมมากข้ึน ทําใหชุมชนตางๆ ไดรวมพัฒนา และอนุรักษ     

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอความตองการของนักทองเท่ียว ท้ังนี้ชุมชน

แตละแหงพยายามสรางอัตลักษณของชุมชนเพ่ือเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียว  

การศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองโบราณจันเสน 

ตั้งอยู ท่ีตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เปนเมืองโบราณตั้งแตสมัย        

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C


วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 65 

กอนประวัติศาสตร หรือในชวงยุคโลหะตอนปลายตอเนื่องมาถึงสมัยทวารวดีตอนตน         

ท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งในลุมน้ําเจาพระยา อายุไมต่ํากวา 2,000 ป เมืองโบราณจันเสน          

เปนเมืองรวมสมัยเดียวกับเมืองอูทองในลุมแมน้ําทาจีน และเมืองฟูนันในบริเวณใกล      

ปากแมน้ําโขง ซ่ึงเปนเมืองแรก ๆ ในสุวรรณภูมิท่ีมีการติดตอกับอินเดีย และเปนเมืองท่ี

เจริญรุงเรืองในเวลาตอมา นับเปนแหลงโบราณคดีท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่งในประวัติศาสตร

โบราณคดีของประเทศไทย เมืองโบราณจันเสนถูกคนพบจากภาพถายทางอากาศ โดย      

คุณนิจ หิญชีระนันท เม่ือ พ.ศ. 2509 จึงนํามาสูการขุดคนอยางเปนระบบแหงแรกของ

ประเทศไทย และเปนชุมชนโบราณแหงแรกท่ีมีการขุดคนและศึกษาทางโบราณคดีอยางเปน

ระบบแบบแผนท่ีดี เมืองโบราณจันเสนถูกนําเผยแพรและอางอิงไปท่ัวโลก รวมท้ังไดรับ   

การเผยแพรในทําเนียบประวัติศาสตรโบราณคดีของภูมิภาคเอเชียอาคเนย จากการคนพบ

เมืองโบราณและมีการคนพบโบราณวัตถุมากมายหลายประเภท อาทิ ประเภทดินเผา 

ไดแก พระพิมพ ตุกตาดินเผา ตะเกียง ประเภทท่ีทําดวยหิน ไดแก ฐานบัว ธรรมจักร 

ขวานหินขัดประเภทที่ทําดวยโลหะ ไดแก ตุมหูประเภททําดวยตะกั่วหรือดีบุก เชน 

ใบหอกสําริด ปจจุบันโบราณวัตถุเหลานี้ไดจัดแสดงไวใน “พิพิธภัณฑจันเสน” ที่ตั้ง

อยูในพระมหาธาตุเจดียจันเสน ภายในบริเวณวัดจันเสน ดังนั้น เมืองโบราณจันเสน   

จึงเหมาะท่ีจะพัฒนา และจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวรูจัก

ในวงกวาง นอกจากนั้นเมืองโบราณจันเสนยังมีความเขมแข็งในการรวมกันอนุรักษ อยางไร

ก็ตามเมืองโบราณจันเสนยังขาดทักษะในการจัดทําแผนท่ีวัฒนธรรม (Cultural map)     

การจัดระบบขอมูลท้ังในรูปแบบเอกสารและขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ความรูดาน

แผนท่ี และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการแสดงพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมของ

ชุมชน เพ่ือชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของชุมชนอยางเปนระบบ ซ่ึงการ

จัดทําแผนท่ีวัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสนเปนวิถีทางท่ีสะทอนเรื่องราว ความทรงจํา 

แบบแผนวัฒนธรรม ความรูทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับภูมิทัศน สะทอนความสัมพันธของมรดก

ภูมิปญญากับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม เปนการสรางความตระหนักในการศึกษา

และการฟนฟูภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในชุมชน และท่ีสําคัญการทองเท่ียว

ชุมชนยังเปนการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการ และพัฒนา

ทรัพยากรทางการทองเท่ียวในชุมชนใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน หากมี

การจัดการท่ีดี ชุมชนจะมีความเขมแข็ง และเกิดการพัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ จึงนําไปสู
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การศึกษาคนควารูปแบบของแผนท่ีวัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสนท่ีมีหลักการเพ่ือสราง

เสนทางการทองเท่ียวของชุมชนท่ีมีคุณคาและความหลากหลายท้ังทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

และแสดงออกไดถึงวิถีชีวิตของประชาชน (มณีรัตน แกวศรี, 2560) 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียวภายใน

เมืองโบราณจันเสน ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือจัดทํา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการจัดเก็บขอมูลประวัติศาสตร และจัดทําแผนท่ีวัฒนธรรม 

อยางเปนระบบ ใหสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเสริมสราง

ความเขมแข็งใหแกชุมชน และสงเสริมใหชุมชนสามารถอยูรวมกันดวยความผาสุกทามกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และคงไวซ่ึงอัตลักษณภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินไดเปนอยางดี 
 

วิธีการดําเนินการ 
 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานดานการพัฒนาแผนท่ีเสนทาง       

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ขอมูลทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีของเมืองโบราณจันเสนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากการสืบคน

ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมถึงการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและคนในพ้ืนท่ีเมืองโบราณ

จันเสน 

2. วิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของเมืองโบราณจันเสน เพ่ือจัดทํา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีกับขอมูลทางประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ โดยผูศึกษาจัดแบงสถานท่ีทองเท่ียวออกเปน 4 หมวดหมู คือ        

1. แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 2. แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 3. ปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถ่ิน และ 4. สถานบริการในชุมชน 

3. สํารวจสถานท่ีทองเท่ียว และจัดเก็บตําแหนงในรูปแบบพิกัดละติจูดและลองจิจูด 

เพ่ือสรางมารกเกอรจาก Google Maps API สําหรับแสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว และหา

ระยะทางในการเดินทางแตละสถานท่ี 

4. พัฒนาแอปพลเิคชัน ดําเนินการตามพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาซอฟทแวร 

(software development life cycle: SDLC) ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 7 ข้ันตอน ดังนี้  
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4.1 การศึกษาปญหา (problem definition) เพ่ือออกแบบระบบท่ีสามารถ  

ตอบโจทย 

4.2 การศึกษาความเปนไปได (feasibility study) พิจารณาความเปนไปไดดาน

ตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ เทคนิค เวลา และกฎหมาย 

4.3 การศึกษาความตองการของผูใช (user requirement) เ ก่ียวกับแผนท่ี

เสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

4.4 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (system analysis and design) นําความ

ตองการในข้ันตอนท่ี 4.3 มาวิเคราะหออกแบบแอปพลิเคชันและออกแบบ User Interface  

4.5 การเขียนโปรแกรม (implementation) พัฒนาโปรแกรมแผนท่ีวัฒนธรรม 

สําหรับการทองเท่ียวเมืองโบราณและพิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน บนโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใต

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ภาษาท่ีใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา JAVA ประกอบดวย

โปรแกรมตาง ๆ ดังนี้ 

4.5.1 โปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชัน: Ionic, Cordova, ngCordova, Angula 

4.5.2 โปรแกรมพัฒนาแผนท่ี: Google Maps APIs 

4.5.3 โปรแกรมแวบเซิรฟเวอร: (WampServer, XAMPP) 

4.5.4 โปรแกรมไมโครซอฟตเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005  

4.5.5 โปรแกรมการวิเคราะหและกําหนดพิกัดแผนท่ี (Arc GIS, Quantum GIS) 

4.5.6 ระบบจัดการฐานขอมูล: PHP MyAdmin 

4.6 การทดสอบ (verification) นําแอปพลิเคชันแผนท่ีวัฒนธรรมสําหรับการ

ทองเท่ียวเมืองโบราณท่ีเขียนเสร็จแลวมาทําการทดสอบหาขอผิดพลาด  

4.7 การบํารุงรักษาโปรแกรม (maintenance) การปรับปรุงใหโปรแกรมมีความ

ทันสมัย  

5. ศึกษาผลการใชโปรแกรมแผนท่ีวัฒนธรรมสําหรับการทองเท่ียวเมืองโบราณจาก

ผูเชี่ยวชาญ  

5.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารและผลการวิจัย

ตาง ๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันเพ่ือใชเปนแนวทางการสรางแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  
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5.2 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชัน 3 ดาน ประกอบดวย 

ด านการ ทํางานไดตามฟ งก ชัน  (Function Test) ด านประสิทธิภาพการ ทํางาน 

(Performance Test) ดานการใชงาน (Usability Test) และจัดพิมพแบบประเมิน  

5.3 เม่ือสรางแบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชันแลว นําโปรแกรม

แผนท่ีวัฒนธรรมสําหรับการทองเท่ียวเมืองโบราณจันเสน ท่ีพัฒนาเสร็จแลวนําเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือทําการประเมินความเหมาะสม  

5.4 นาํคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาปรับแกแอปพลิเคชัน เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ  

5.5 อัพเดตโปรแกรมท่ีแกไขแลวและนําแอปพลิเคชันเผยแพร  

ผลการศึกษา 

 1. ผลการรวบรวมขอมูลรายละเอียดของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก 

1.1 แหลงเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ไดแก  

1) เมืองโบราณจันเสนตั้งอยูท่ีพิกัดทางภูมิศาสตรเสนรุงท่ี 15 องศา 10 ลิปดา 

57 พิลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 10 องศา 27 ลิปดา 23 พิลิปดาตะวันออก เปนเมืองโบราณ

ในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีตั้งอยูในตําแหนงต่ําสุดของจังหวัดนครสวรรค มีหลักฐานการอยู

อาศัยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนรุงเรืองสูงสุดในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12 

เมืองมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมมนท้ัง 4 มุม กวาง 700 เมตร ยาว 800 เมตร เนื้อท่ี

ประมาณ 300 ไร หางจากแมน้ําเจาพระยามาทางทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร                 

อยูในลักษณะภูมิประเทศอันเปนท่ีบรรจบกันระหวางชายท่ีราบลุมแมน้ําในลุมเจาพระยา 

ลอมรอบดวยคูเมือง ภายในคูเมืองมีลักษณะเปนท่ีเนินสูงกวาพ้ืนท่ีรอบนอกคูเมือง ปจจุบัน

ไมมีซากโบราณสถานใหเห็นเพราะถูกขุดทําลาย (มณีรัตน แกวศรี, 2560) 

2) พิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน พระครูนิสัยจริยคุณ หรือหลวงพอโอด อดีต    

เจาอาวาสวัดจันเสน ทานเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสนไดจัดเก็บสิ่งท่ีขุดคน

โบราณคดี บริเวณพ้ืนท่ีเมืองโบราณจันเสน (รวมสมัยทวารวดี) ซ่ึงพบโบราณวัตถุท่ีมีคุณคา

จํานวนมาก เชน พระพิมพตาง ๆ ตราดินเผา ตุกตาดินเผา ตะเกียงดินเผา เศษภาชนะดิน

เผาประดับลวดลาย ลูกปด และเครื่องประดับท่ีเหมือนกับท่ีพบในอินเดียและแควนฟูนัน    

ซ่ึงเปนหลักฐานยืนยันถึงประวัติศาสตรท่ียาวนาน สะทอนใหเห็นถึงรากฐานของความเจริญ 

รุงเรืองในอดีต สรางความภาคภูมิใจใหกับคนในทองถ่ิน (มณีรัตน แกวศรี, 2560) 
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3) ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชซ่ึงตั้งอยูภายในบริเวณวัดจันเสนดานหลัง

พิพิธภัณฑจันเสน โดยเปนสถานท่ีรวบรวมงานศิลปวัฒนธรรมยุคสมัยทวารวดี หลวงพอโอด 

และเมืองโบราณจันเสน (มณีรัตน แกวศรี, 2560) 

1.2 แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) บึงโบราณจันเสน เนื่องจากเมืองจันเสนตั้งอยูในท่ีราบลุมทางตะวันออก

ของแมน้ําเจาพระยา ในสมัยโบราณเคยมีลําน้ํา เชน คลองบานคลอง เขามาเลี้ยงตัวเมือง

โดยเชื่อมกับแนวคูเมืองทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต ทางดานทิศตะวันออก ภายในเมืองมี

สระหรือบึงขุดขนาดใหญ เรียกวา บึงจันเสน มีความลึกมาก เนื้อท่ีประมาณ 25 ไร คาดวา

เปนสระประจําเมืองนอก เรียกกันวา บึงจันเสน อยูนอกคูเมืองดานทิศตะวันออก เปนบึงน้ํา

รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญขนาดประมาณ 180 x 310 เมตร มีความสวยงามตามธรรมชาติ 

เปนแหลงเก็บน้ําใชไดตลอดป ชลประทานระบายน้ําภายในเมืองลงสูคลองเล็ก ๆ ท่ีขุดข้ึน

จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก และขุดคลองระบายตัดผานคลองเล็ก เม่ือฝนตกลงมาก็จะ

ลงคลองเล็กและลงสูคลองระบาย คนในเมืองสามารถทํานาโดยนําน้ําในคลองระบายไปใช

ในการเพาะปลูก ปจจุบันมีการสรางศาลาทาน้ําบึงโบราณ (บึงสมัยยุคทวารวดี) ตั้งอยู

ดานหลังวัดจันเสน โดยมีความเชื่อเรื่องเลาสืบตอกันมาถึงพญานาคราชท่ีเคยมาปรากฏกาย

ใหเห็นและเขาฝนคนในหมูบานจนตั้งเปนศาลเจานาคราช 

2) คันคูหนุมาน เปนคันดินสําหรับก้ันและรับน้ําจากทางดานตะวันออกเฉียง 

เหนือมาลงบึงจันเสน ทางคันบึงดานใตของเมืองจันเสนมีคันถนนโบราณ สูงประมาณ 1 

เมตร กวางประมาณ 20 เมตร (บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2511) ตั้งตนจากคันบึงจันเสน มุงไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตความยาวราว 4-5 กิโลเมตร สันนิษฐานวานาจะเปนคันดินรับน้ําหลาก

จากพ้ืนท่ีทางเหนือใหไหลลงสูบึงจันเสนเปนการกักเก็บน้ําใชไดตลอดป  

1.3 ปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถ่ิน  

1) การทอผาดวยก่ีกระตุกกลุมสตรีทอผาวัดจันเสน เกิดข้ึนจากดําริของทาน

พระครูนิวิฐธรรมขันธ เจาอาวาสวัดจันเสน เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยทานได

เห็นถึงความสําคัญของภูมิปญญาดานการทอผาดวยมือซ่ึงเปนภูมิปญญาอันล้ําคาท่ีตอง

อนุรักษและสืบทอดเพ่ือใหภูมิปญญายังคงอยู ปจจุบันกลุมสตรีทอผาวัดจันเสนไดคิดคน   

ผามัดหม่ีทอมือลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน เชน ลายปลาเสือตอ ซ่ึงเปนลายประจํา

จังหวัดนครสวรรค ลายผักกูด ลายจันทวารวดี ลายสรอยลีลา ลายพิพิธภัณฑจันเสน และยัง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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มีการคิดคนและพัฒนาลวดลายตาง ๆ เพ่ือเปนการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาดาน    

การตอผาสืบตอไป ถือเปนจุดท่ีนักทองเท่ียวสนใจและเปนของฝาก ท้ังนี้รายไดจากการขาย

ผาทอสวนหนึ่งเปนรายไดในการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑดวย 

2) อาหารโบราณหารับประทานยากในทองถ่ิน บานจันเสนมีอาหารทองถ่ินท่ี

ทําเฉพาะในชวงงานบุญ งานบวช งานสําคัญตาง ๆ ของหมูบาน คือ “แกงบอนโอง” ทํา

จากตนบอนในชุมชนและปรุงสุกในภาชนะโองดินขนาดใหญ ใหความหอมของดินจากโอง 

แตปจจุบันโองดินไดแตกหักและเริ่มสูญหายชุมชนจึงนํามาใสภาชนะหมอดินแทน  

“ขาวทิพย” เปนอาหารท่ีชุมชนจะรวมกันทําในชวงเทศกาลวันวิสาขบูชา

เปนประจําทุกป โดยขาวทิพยจะมีสวนผสมประกอบดวย ผลไม 9 ชนิด นม เนย น้ําตาลปก 

ถ่ัว งา ขาวตอก กะทิสด โดยนําสวนผสมแตละอยางมาปนใหละเอียดเปนน้ํา และนํามากวน

เขากันในกระทะใบใหญดวยเตาฟน ใหทุกคนท่ีมาชวยงานบุญมีสวนรวมชวยกันกวนจนงวด

ออกมาเปนกอนเหนียว สีน้ําตาลเขม รสชาติหวานมัน ปนเปนลูกกลม ๆ ใสถุง  

“ขนมนางเล็ด” คนเฒาคนแกในชุมชนยังไดฟนฟูการทําขนมนางเล็ดมา

ฝากขายไวท่ีรานและกลายเปนสินคาท่ีโดดเดนท่ีนักทองเท่ียวซ้ือเปนของฝาก 

1.4  สถานบริการในชุมชน ไดแก  

1) ศูนยสารสนเทศและหองสมุดประชาชน สยามบรมราชกุมารี  

2) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  

3) ศูนยการเรียนรูศิลปหัตถกรรม  

4) ศูนยสอนงานหัตถกรรม ชมรมผูสูงอายุ  

5) ศูนยจําหนายสินคาวัฒนธรรม  

6) ตลาดจันเสน  

7) รานขายยาแผนโบราณ/แผนปจจุบัน  

8) สถานีรถไฟ  

9) ไปรษณีย      

10) สวนมหัทธนา ตนแบบเกษตรพอเพียง  

11) โฮมสเตย บานแมแปงร่ํา  

12) รานบะหม่ี จิ้งงวนโภชนา  

13) รานกวยเตี๋ยวโบราณ  
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14) รานทวารวดีค็อฟฟ  

15) รานกาแฟในสวน      

16) สถานีตํารวจ  

17) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

2. ผลการศึกษาความตองการของนักทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญไม

สามารถหาขอมูลแผนท่ีอิเล็กทรอนิกสในสถานท่ีทองเท่ียวขนาดเล็กได ขาดการเชื่อมตอ

ระหวางเทคโนโลยี นักทองเท่ียวและการทองเท่ียวเขาดวยกัน ในขณะเดียวกันไดศึกษา  

การเติบโตของเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีสามารถใชงานบนสมารตโฟน พบวา มีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและสามารถสรางความแตกตางในการทองเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวได จึงเกิดเปน

แนวคิดท่ีจะพัฒนาตนแบบของงานวิจัยนี้ และทําการวิเคราะหความตองการจากการศึกษา

และการเก็บขอมูลความตองการใหสอดคลองกับการใชงานจริงและขอจํากัดของเทคโนโลยี      

ท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางเอกสาร ขอกําหนดความตองการสําหรับใชในกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาแอปพลิเคชัน ผลลัพธท่ีตองการจากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนด  

ความตองการของระบบซ่ึงจําเปนตองนําไปใชในกระบวนการออกแบบ 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

การวิเคราะหและออกแบบของระบบสําหรับผูใชงานสามารถเลือกขอมูลสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีสนใจ ระบบจะแนะนําเสนทางการเดินทางใหนักทองเท่ียวพรอมขอมูลประวัติ

ความเปนมาแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว แสดงการออกแบบในภาพท่ี 1 การวิเคราะหและ

ออกแบบของระบบ สําหรับผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ แกไขขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว 

ระบบจะระบุตําแหนงเสนทางสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางทองเท่ียว

รวมท้ังจัดเก็บรูปภาพสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือดึงดูความสนใจของนักทองเท่ียว ผูดูแลระบบ

สามารถแกไขขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวใหมีการอัพเดทขอมูลใหมอยูเสมอ โดยผูดูแลระบบ

ตองใส Username และ Password เพ่ือมีสิทธิในการเขาไปแกไขระบบ แสดงการออกแบบ

ระบบในภาพท่ี 2 

4. ผลการออกแบบแผนท่ีวัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสน  

ผลการออกแบบแผนท่ีวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว     

เชิงวัฒนธรรม แสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 1 การวิเคราะหและออกแบบของระบบ สําหรับผูใชงานท่ัวไป 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

Travel Attraction

ID Name

Location

Infromation

Activity

Imaged

Path

Location

ID Location

Path

Latitude

Longitude

Admin

ID User

Name

Address

Tel

Password

Username

Gallery

ID Imaged

Name Imaged

File Type

 
ภาพท่ี 2 การวิเคราะหและออกแบบของระบบ สําหรับผูดูแลระบบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 73 

 
 

ภาพท่ี 3 การออกแบบแผนท่ีวัฒนธรรมของเมืองโบราณจันเสน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

5. ผลจากการสํารวจสถานท่ีทองเท่ียว และจัดเก็บตําแหนงในรูปแบบพิกัด 

ละติจูด และลองจิจูด เพ่ือสรางมารกเกอรจาก Google Maps API สําหรับแสดงขอมูล

สถานท่ีทองเท่ียวและหาระยะทางในการเดินทางแตละสถานท่ี เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียว

ในเมืองโบราณจันเสนมีจํานวนมาก เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถมองภาพรวมของสถานท่ี

ทองเท่ียวท้ังหมดของเมืองโบราณจันเสนวาอยูตําแหนงใด และวางแผนการเดินทาง

ทองเท่ียวในชุมชนจันเสนไดสะดวก โดยนักทองเท่ียวสามารถเลือกสถานท่ีทองเท่ียว จึงได

จัดเก็บตําแหนงของสถานท่ีทองเท่ียวในรูปแบบพิกัดละติจูดและลองจิจูด และแสดง

ตําแหนงโดยใชมารกเกอรจาก Google Maps Android API  โดยสีมารกเกอร แสดงขอมูล

ตามหมวดหมูของสถานท่ีทองเท่ียว แสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 หนาหลักของแอปพลิเคชัน แสดงมารกเกอรสถานท่ีทองเท่ียวในเมืองโบราณจันเสน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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6. ผลการพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีวัฒนธรรมสําหรับการทองเท่ียวเมืองโบราณและ

พิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เม่ือเขาสู

ระบบแอปพลิเคชันจะไดไอคอนแอปพลิเคชัน Chansn และเม่ือเลือกไอคอนจะแสดง Page 

Screen คําขวัญของตําบลจันเสน จากคําขวัญของตําบลจันเสนท่ีแสดงท่ี Page Screen 

แสดงในภาพท่ี 5 จากนั้นก็จะเห็นวาจันเสนมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากมาย และมี

วัฒนธรรมท่ีโดดเดนหลายเชื้อชาติ มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรและแสดงถึงวิถีชีวิตของ

ชาวจันเสนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แสดงในภาพท่ี 6 

 

           
 

  ไอคอนแอปพลิเคชัน Chansn          Page Screen 

 

ภาพท่ี 5 ไอคอนแอปพลิเคชัน Chansn และ Page Screen 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 6 สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองโบราณจันเสน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

จากภาพท่ี 6 ผลจากการออกแบบสวนแสดงมารกเกอรสถานท่ีสําคัญ เม่ือผูใชงาน

เลือกท่ีมารกเกอรของสถานท่ี แอปพลิเคชันจะแสดงชื่อสถานท่ี รูปภาพ และคําบรรยาย

แบบยอเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถมองภาพรวมของสถานท่ีทองเท่ียวท้ังหมดของเมือง

โบราณจันเสนวาอยูตําแหนงใด และสามารถวางแผนการเดินทางทองเท่ียวในชุมชนจันเสน

ไดสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยนักทองเท่ียวสามารถเลือกสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงไดจัดเก็บตําแหนง

ของสถานท่ีทองเท่ียวในรูปแบบพิกัดละติจูดและลองจิจูด และแสดงตําแหนงโดยใช      

มารกเกอรจาก Google Maps Android API โดยสีมารกเกอรแสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว

เนื่องจากนักทองเท่ียวมีความตองการในการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน เชน ทองเท่ียวแบบ

ธรรมชาติ ดานวัฒนธรรม ผลการศึกษาในครั้งนี้ไดทําการรวบรวมรายชื่อสถานท่ีทองเท่ียว

สําคัญและจัดกลุมขอมูล สถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน เพ่ือชวยในการวางแผนการทองเท่ียวให

เหมาะสมกับความตองการของนักทองเท่ียว แสดงในภาพท่ี 7 แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ ไดแก 
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1. แหลงเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 2. แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 3. ปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถ่ิน 4. สถานบริการในชุมชน  
 

 

ภาพท่ี 7 ประเภทของสถานท่ีทองเท่ียว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

จากภาพท่ี 7 เม่ือนักทองเท่ียวเลือกขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวประเภทใดประเภทหนึ่ง 

เชน ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสถานท่ีทองเท่ียวพรอมภาพประกอบ เม่ือกด

ปุมนําทาง ระบบจะทําการคํานวณหาตําแหนงท่ีผูใชอยูปจจุบัน พรอมท้ังคํานวณระยะทาง 

ระหวางสถานท่ีผูใชอยูปจจุบันกับสถานท่ีท่ีผูใชงานเลือก และระยะเวลาในการเดินทาง     

ซ่ึงแอปพลิเคชันจะใชระบบนําทางของ Google Maps เพ่ือนําทางใหผูใชงาน แสดงในภาพ

ท่ี 8 สถานท่ีทองเท่ียวประเภทธรรมชาติพรอมแผนท่ี แสดงในภาพท่ี 9 และสถานท่ี

ทองเท่ียวประเภทปราชญชุมชน/ครูภูมิปญญาทองถ่ิน แสดงในภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 8 สถานท่ีทองเท่ียวประเภทแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 9 สถานท่ีทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ พรอมแผนท่ี 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 10 สถานท่ีทองเท่ียวประเภท ปราชญชุมชน / ครูภูมิปญญาทองถิ่น 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

7. ผลการประเมินความสามารถของระบบ 

     ผลการสํารวจการประเมินความสามารถของระบบจากผูใชงานโปรแกรมแผนท่ี

วัฒนธรรม สําหรับการทองเท่ียวเมืองโบราณและพิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสนบนโทรศัพท 

เคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว ไดคาเฉลี่ยโดย

แบงออกแตละดาน แสดงในตารางท่ี 1-5 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความสามารถของระบบดานการเรียนรู (Learnability) 

แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน n X  S.D. 

1.  ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันไดเปนอยางดีดวยตนเอง โดยไมตอง

ใชผูชํานาญในการชวยเหลือ 

15 4.93 0.26 

2.  สามารถเขาใจตัวเลือกเมนูของแอปพลิเคชันไดโดยงาย 15 4.60 0.51 

3. แอปพลิเคชันแสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชนจันเสนอยาง

ครบถวน 

15 4.20 0.86 

4.  ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว ในแอปพลิเคชันมีความถูกตอง ตรงกับขอมูล

ทางประวัติศาสตร  

15 4.80 0.41 

เฉลี่ย  4.63  
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 จากตารางท่ี 1 พบวาผลการประเมินความสามารถของระบบดานการเรียนรูอยูใน

ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.63 โดยประเด็นขอคําถามท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด

คือ สามารถใชงานแอปพลิเคชันไดเปนอยางดีดวยตนเอง โดยไมตองใชผูชํานาญในการ

ชวยเหลือ มีระดับคะแนน 4.93 รองลงมาคือ สามารถเขาใจตัวเลือกเมนูของแอปพลิเคชัน

ไดโดยงาย มีระดับคะแนน 4.60 และขอคําถามท่ีมีระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชัน

แสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชนจันเสนอยางครบถวน มีระดับคะแนน 4.20 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความสามารถของระบบดานประสิทธิภาพ (Efficiency) 

แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน n X  S.D. 

1. แอปพลิเคชันสามารถเขาใชงาน และเรียกดูขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวไดรวดเร็ว  15 3.80 0.77 

2. แอปพลิเคชันสามารถแสดงพิกัดสถานท่ีในชุมชนไดครบถวน  15 4.20 0.77 

3. แอปพลิเคชันสามารถแสดงกลุมขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว ตามท่ีผูใชงาน

กําหนดไดอยางถูกตอง 

15 4.73 4.73 

เฉลี่ย  4.24  

 

 จากตารางท่ี 2 พบวาผลการประเมินความสามารถของระบบดานประสิทธิภาพ 

(Efficiency) อยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.24 โดยประเด็นขอคําถามท่ีมี

ระดับคะแนนสูงสุดคือ แอปพลิเคชันสามารถแสดงกลุมขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว ตามท่ี

ผูใชงานกําหนดไดอยางถูกตอง มีระดับคะแนน 4.73 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสามารถ

แสดงพิกัดสถานท่ีในชุมชนไดครบถวน มีระดับคะแนน 4.20 และประเด็นขอคําถามท่ีมี

ระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชันสามารถเขาใชงานและเรียกดูขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวได

รวดเร็ว มีระดับคะแนน 3.80 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความสามารถของระบบดานประสิทธิผล (Effectiveness) 

แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน n X  S.D. 

1. แอปพลิเคชันแสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวตามหมวดหมูไดอยางถูกตอง 15 4.67 0.49 

2. แอปพลิเคชันสามารถแนะนําเสนทาง บอกระยะทาง และเวลาในการเดินทาง

ไดถูกตอง 

15 4.53 0.64 

3. แอปพลิเคชันสามารถเรียกดูขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวในรูปแบบรายการตาม

หมวดหมู และมารกเกอรบนแผนท่ีไดอยางถูกตอง 

15 4.00 0.76 

เฉลี่ย  4.40  
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 จากตารางท่ี 3 พบวาผลการประเมินความสามารถของระบบดานประสิทธิผล 

(Effectiveness) อยู ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4 .40 โดยประเด็น         

ขอคําถามท่ีมีระดับคะแนนสูงสุดคือ แอปพลิเคชันแสดงขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวตาม

หมวดหมูไดอยางถูกตอง มีระดับคะแนน 4.67 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสามารถแนะนํา

เสนทาง บอกระยะทาง และเวลาในการเดินทางไดถูกตอง มีระดับคะแนน 4.53 และ

ประเด็นขอคําถามท่ีมีระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชันสามารถเรียกดูขอมูลสถานท่ี

ทองเท่ียวในรูปแบบรายการตามหมวดหมู และมารกเกอรบนแผนท่ีไดอยางถูกตอง มีระดับ

คะแนน 4.00 
 

ตารางท่ี 4 ผลประเมินความสอดคลองการประเมินดานความผิดพลาดในการใชงาน (Errors) 

แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน n X  S.D. 

1. แอปพลิเคชันสามารถบอกตําแหนงท่ีทานอยูไดอยางถูกตอง 15 4.60 0.51 

2. แอปพลิเคชันไมมีปญหาระหวางการใชงาน 15 4.67 0.49 

เฉลี่ย  4.63  

 

จากตารางท่ี 4 พบวาผลประเมินความสอดคลองการประเมินดานความผิดพลาด     

ในการใชงาน (Errors) อยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.63 โดยประเด็น    

ขอคําถามท่ีมีระดับคะแนนสูงสุดคือ แอปพลิเคชันไมมีปญหาระหวางการใชงาน มีระดับ

คะแนน 4.67 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันสามารถบอกตําแหนงท่ีทานอยูไดอยางถูกตอง       

มีระดับคะแนน 4.60  
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความสอดคลองการประเมินดานความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction) 

แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน n X  S.D. 

1. ภาษาภายในแอปพลิเคชันสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน 15 4.33 0.72 

2. แอปพลิเคชันใชกราฟกและโทนสเีหมาะสมในการแสดงผล 15 4.13 0.83 

3. การจัดวางองคประกอบ เชน เมนู แผนท่ี รูปภาพมีความเหมาะสม 15 4.53 0.64 

4. โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจแอปพลิเคชันน้ีอยูในระดับใด 15 4.47 0.52 

เฉลี่ย  4.37  
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ตารางท่ี 5 พบวาผลประเมินดานความพึงพอใจของผูใชงาน (Satisfaction) อยูใน

ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.37 โดยประเด็นขอคําถามท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด

คือ การจัดวางองคประกอบ เชน เมนู แผนท่ี รูปภาพมีความเหมาะสม มีระดับคะแนน 

4.53 รองลงมาคือ โดยภาพรวมท้ังหมดทานมีความพึงพอใจแอปพลิเคชันนี้อยูในระดับใด   

มีระดับคะแนน 4.47 และประเด็นขอคําถามท่ีมีระดับคะแนนต่ําสุดคือ แอปพลิเคชันใช

กราฟกและโทนสีเหมาะสมในการแสดงผล มีระดับคะแนน 4.13  
 

ตารางท่ี 6 ตารางคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน 

แบบประเมินความสามารถของระบบในแตละดาน คะแนนเฉลี่ย 

ดานการเรียนรู (Learn ability) 4.63 

ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) 4.24 

ดานประสิทธิผล (Effectiveness) 4.40 

ดานความผิดพลาดในการใชงาน (Errors) 4.63 

ดานความพึงพอใจตอระบบ (Satisfaction) 4.37 

เฉลี่ย 4.46 

 

จากตารางท่ี 6 พบวาผลการวิเคราะหขอมูล แบบสํารวจการประเมินความสามารถ

ของระบบจากผูใชงานโปรแกรมประยุกตบนสมารตโฟนสําหรับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว   

ในแตละดานสามารถนํามาสรุปและไดคาเฉลี่ยการประเมินความความสามารถของระบบ

รวมท่ี 4.46 ซ่ึงอยูในระดับดี  

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียวเมืองโบราณจันเสนบนโทรศัพท 

เคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด พบวา นักทองเท่ียวสามารถลงโปรแกรมไดท่ี

พิพิธภัณฑ ทําใหมีการเชื่อมโยงวัตถุโบราณท่ีแสดงภายในพิพิธภัณฑกับจุดขุดคนพบใน  

เมืองโบราณ นักทองเท่ียวสามารถเลือกเสนทางการทองเท่ียวโดยระบบสามารถแสดงแผนท่ี

เสนทางการทองเท่ียว ระยะทาง เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานท่ี ทําใหเดินทาง

เพ่ือศึกษาไดเปนอยางดี รวมถึงมีคําบรรยายในรูปแบบ 2 ภาษา ในดานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอความสามารถของระบบ ขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 15 คน 

โดยการเลือกกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจงจากนักทองเท่ียวและเจาหนาท่ีสงเสริม
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การทองเท่ียวของชุมชนจันเสนท่ีใชสมารตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไดชํานาญ โดยมี

รูปแบบในการทดสอบคือ ใหติดตั้งแอปพลิเคชัน ทดสอบใชงานแอปพลิเคชันโดยการเลือก

ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวแบบแผนท่ี แบบรายการ และทดสอบระบบนําทางของแอปพลิเคชัน 

ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบ พบวา นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการ

ทํางานของโปรแกรมประยุกตบนสมารตโฟนสําหรับแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวอยูในระดับดี 

ดวยคาเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินดานความถูกตองในการแนะนําเสนทาง พบวา แอปพลิเคชัน

สามารถแนะนําเสนทาง บอกระยะทาง และเวลาในการเดินทางไดถูกตองอยูในระดับดีดวย

คาเฉลี่ย 4.53 นอกจากนั้น นักเรียนสามารถใชโปรแกรมเปนสื่อเพ่ือการศึกษาความรู 

สําหรับการในการเปนมัคคุเทศนนอย นับเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และ

สงเสริมใหชุมชนคงไวซ่ึงอัตลักษณภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไดเปนอยางดี 

สงผลทําใหจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนและสรางรายไดใหกับชุมชนเพ่ิมข้ึน 

เอกสารอางอิง 
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การศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T.  

กรณีศึกษา: ครูจีรพล เพชรสม 

A STUDY OF THE TEACHING PROCESS OF TREBLE FIDDLE 
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เชิงคุณภาพ ศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน

ดนตรีไทย ผลการวิจัยพบวา 

 กระบวนการสอนซอดวงของคุณครูจีรพล เพชรสม เนนรูปแบบการถายทอดระบบ 

P.Q.C.T. ไดแก ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง การวางแผนการบรรเลง     

ซอดวงใหสอดคลองกับสถานการณ รวมท้ังกระบวนการท้ังหมดของการสรางงาน         

การบรรเลงซอดวงมีคุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพในการบรรเลงซอดวงซ่ึงรวมไปถึง

คุณภาพของผูบรรเลง คุณภาพของซอดวงท่ีใชในการบรรเลง คุณภาพของความไพเราะ    

ในการบรรเลงเพลง มีสมรรถนะ (Competency) หมายถึง ฝมือในการบรรเลงซอดวง  

อยางมีคุณภาพ ความคลองตัวของระบบสมองกลามเนื้อ หรือความชํานาญการคิดประดิษฐ 

ริเริ่มสรางสรรค ทํานองเพลง รวมท้ังสมรรถนะในการบรรเลงซอดวง สมรรถนะในเรื่องของ

ฝมือ สมรรถนะในเรื่องของคุณภาพ หรือรสมือในการบรรเลงซอดวงอยางไพเราะ สมรรถนะ
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ในเรื่องของการดําเนินกลอนเพลงและมีกระบวนการสอน (Teaching) หมายถึง กระบวนการ

ท้ังหมดท่ีไดมีการสั่งสมมาและนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงานการบรรเลงซอดวง 

 รูปแบบการถายทอดระบบ P.Q.C.T. ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญหลัก คือ วิธีการ

เรียนการสอนเพลงพ้ืน กระบวนการเรียนการสอน วิธีการสอน ปญหาและวิธีการแกไข 

องคประกอบของการฟงดนตรี สัญลักษณการบันทึกโนต แบบฝกและเพลงฝกปฏิบัติการ

บรรเลงซอดวง มีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเพ่ือแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการ

บรรเลงซอดวง รวมท้ังการวัดผลการประเมินในภาพรวม 

คําสําคัญ: กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. รสมือ 

Abstract 

   The objectives of this research was to study the teaching process of 

Treble Fiddle with P.Q.C.T. using qualitative research methodology. Data 

were collected from relevant research papers and interviews with several 

Thai music experts. The findings of the research revealed that: 

  The teaching process of Treble Fiddle by Jirapol Petchsom emphasized 

the knowledge transferring system called P.Q.C.T. The system consists of 1. 

Professionalism (being professional) which means playing music with the 

Treble Fiddle in accordance with the situation including the whole process 

of creating a play by the Treble Fiddle with quality. The quality refers to 

playing the beetle, including the quality of the performer, the quality of the 

Treble Fiddle used in the play and the quality of the melody in the music. 

Competency means the skill in performing quality, the agility of the brain 

muscles or artificial intelligence Incorporating melody and performance in 

the Treble Fiddle, the performance in the craft, the performance in quality 

or how to play the Treble Fiddle beautifully, the performance of the song 

and the teaching process. All the processes were developed and applied in 

the creation of the Treble Fiddle playing. 
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  The main content of the P.Q.C.T. system consists of the in a folk music 

lesson, the teaching process, teaching methods, problems and solutions, the 

element of listening music, symbols and notes, practicing and music practice 

chanting. There was continuous formative quality assessment to correct 

mistakes in playing the Treble Fiddle as well as the overall summative 

evaluation. 

Keywords: The teaching process of Treble Fiddle with P.Q.C.T., Artistry  

บทนํา 

 ดนตรีไทยเปนศาสตรและศิลปแขนงหนึ่งท่ีใชการสืบทอดแบบมุขปาฐะ (Oral 

Tradition) ใชกระบวนการปฏิบัติสืบทอดจากรุนสูรุน อันเปนแนวทางในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมดนตรีของไทย และกระบวนการเรียนการสอนดนตรีไทยมีแนวทางท่ีสําคัญ

ยิ่งทางหนึ่งคือการสืบทอดใหเหมือนตนแบบเพ่ือใหคงความไพเราะซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะ

ของดนตรีไทยตามแบบปรมาจารยดานดนตรีไทยไดสรางสรรคไว ดังนั้นการเรียนรูดนตรีไทย 

จึงเปนวัฒนธรรมแหงจารีตกลาวคือ เปนการเรียนรูวิถีตามท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา เพ่ือคง

ความเปนอัตลักษณของวัฒนธรรมดนตรีไทย ท้ังดานพิธีกรรมความเชื่อ พิธีไหวครู ธรรมเนียม

ปฏิบัติของนักดนตรีไทย ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะคงอยูมาถึงปจจุบันไมไดหากปราศจากการ

อนุรักษสืบทอดจากครูดนตรีไทยสูผูรับสืบทอดดนตรีไทยรุนตอไป   

 หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดูรยชีวิน) เกิดเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 เริ่ม

เรียนวิชาดนตรีท่ีบานโดยบิดาเปนผูถายทอดการสีซอดวงให ตอมารับราชการเปนมหาดเล็ก

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เม่ือครั้งยังทรงเปนสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ ไดศึกษาวิชาดนตรีกับพระยาประสานดุริยศัพทจนมีความสามารถเปนครูสอน

ดนตรี ตอมาทานไดข้ึนชื่อวาเปนเอกทางดานเครื่องดนตรีประเภทซอ สมราชทินนาม 

“หลวงไพเราะเสียงซอ” ท่ีไดรับพระราชทานจากรัชกาลท่ี 6 ผลงานทางดานดนตรีของทาน

มีปรากฏในราชการเปนอันมาก หลวงไพเราะเสียงซอไดถายทอดวิชาการทางดานดนตรี

ใหแกลูกศิษยไวหลายคน ซ่ึงผูท่ีไดรับการถายทอดจากทานโดยตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะ  

ซ่ึงในปจจุบันมีอยู 2 คน เทานั้น นั่นคือ ครูเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ และครูจีรพล เพชรสม  
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 ครูจีรพล เพชรสม เปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย (เครื่องสายไทย) อดีตผูอํานวยการ

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ดท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับของวงการดนตรีไทย เปนบุคคลท่ีมี

ความสามารถทางดานเครื่องสายไทยซ่ึงทานเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกกับบิดาและคุณปลัดซอน 

โพธิสมบัติ เรียนซอดวงกอนตอมาจึงเรียนซออู หลังจากชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ท่ีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ ทานไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร กระทรวง 

ศึกษาธิการ ปจจุบัน คือ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ทานไดเริ่มเรียนซอกับหลวงไพเราะเสียงซอครูจีรพล เพชรสม ไดศึกษามาตั้งแตเริ่มเรียน   

ชั้นมัธยมตน และไดรับการถายทอดวิชาความรูการบรรเลง ซอดวง ซออู ซอสามสาย จาก

หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน ดูรยชีวิน) นอกจากนี้ครูจีรพล เพชรสม ยังเปนผูท่ีมีความสามารถ

ดานดนตรีพ้ืนบานอีสาน ทานเปนผูนําในการกอตั้งวงดนตรีพ้ืนบานอีสานและประดิษฐ      

ชุดการแสดงพ้ืนบานอีสานตาง ๆ มากมาย เชน การแสดงฟอนมโนราหเลนน้ํา การแสดง

ฟอนสังขศิลปชัย การแสดงเซ้ิงบั้งไฟ การแสดงฟอนศรีโคตรบูรณ การแสดงฟอนศรีทันดร 

เปนตน (คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน 120 ปชาตกาล หลวงไพเราะเสียงซอ (อุน     

ดูรยชีวิน), 2555, น. 53) 

 กระบวนการสอนซอดวงของคุณครูจีรพล เพชรสม เนนรูปแบบการถายทอดระบบ 

P.Q.C.T. (Professional Quality Competency Teaching) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการ

บรรเลงซอดวงท่ีมุงเนนคุณภาพ ความไพเราะ ความคลองตัว สมรรถนะในการบรรเลงอยาง

มีคุณภาพ มีการวางแผน มีการเตรียมการและการประเมินผลสําเร็จโดยรวมในการบรรเลง 

ซ่ึงสมรรถนะ หมายถึง ฝมือในการบรรเลงอยางมีคุณภาพ รวมไปถึงความคลองตัวของ

ระบบสมอง กลามเนื้อ หรือความชํานาญในการคิดประดิษฐริเริ่มสรางสรรคทํานองเพลง 

รวมท้ังการคงรักษาสมรรถนะในการบรรเลง สมรรถนะในเรื่องของฝมือ สมรรถนะในเรื่อง

ของคุณภาพรสมือในการบรรเลง สมรรถนะในเรื่องของการดําเนินกลอนเพลง เปนตน    

สวนคุณภาพ หมายถึง ความไพเราะในการบรรเลง คุณภาพของเพลงท่ีใชในการบรรเลง 

คุณภาพของผูบรรเลง คุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการบรรเลง สวนมืออาชีพ หมายถึง    

การวางแผนการบรรเลงใหสอดคลองกับสถานการณ รวมถึงกระบวนการท้ังหมดท่ีไดมีการ

สั่งสมมาและนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงานการบรรเลงซอดวง (จีรพล เพชรสม, 

2555, น. 1) 
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 ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการสอน     

ซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม เพราะถือไดวาเปนองคความรูเฉพาะตัว     

ในดานการบรรเลงซอดวงของครูจีรพล เพชรสม ปรากฏชัดในดานความเปนครูดนตรีท่ีให

ความสําคัญตอการสอนทักษะปฏิบัติ เพ่ือชวยในการศึกษา การใหความรูดานเทคนิควิธีการ

ปฏิบัติ แบบฝกปฏิบัติเหมาะแกการนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนดนตรีในระบบ

การศึกษาในปจจุบัน เพ่ือเผยแพรและอนุรักษกระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของ

ครูจีรพล เพชรสม ใหแกผูเรียนหรือผูท่ีสนใจในทุกระดับนําไปใชฝกฝน พัฒนาทักษะบรรเลง

ซอดวง แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการบรรเลงซอดวง และนําไปประยุกตใชในข้ันท่ีสูงข้ึน 

วัตถุประสงค  

  เพ่ือศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ไดแก 

วิธีการการสอนเพลงพ้ืน กระบวนการสอน วิธีการสอน ปญหาและวิธีการแกไข  

วิธีการศึกษา 

 1. ข้ันศึกษาขอมูล 

 ศึกษากระบวนการสอนซอดวงในระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม ในเรื่อง

ของเก่ียวกับแนวคิด และการฝกทักษะในการเตรียมความพรอมการบรรเลงซอดวง 

 2. ข้ันการวิเคราะห 

  วิเคราะหกระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม 

เก่ียวกับแนวคิดและการฝกทักษะในการเตรียมความพรอมการบรรเลงซอดวง เพ่ือใชเปน

สวนหนึ่งในการเสริมทางดานการสอนทักษะการปฏิบัติ และการใหความรูดานเทคนิค

วิธีการปฏิบัติแบบฝกปฏิบัติซอดวง  

 3. ข้ันการตรวจสอบ 

 3.1 นําขอมูลท่ีไดจัดเก็บรวบรวม ดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แกไข และ

ใหขอเสนอแนะ 



90 Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019) 

 3.2 หลังจากการแกไขและปรับปรุงแลว นํากระบวนการสอนซอดวงระบบ 

P.Q.C.T. ท่ีไดจากการจัดเก็บไปเสนอตอครูจีรพล เพชรสม (ผูเชี่ยวชาญ) เพ่ือพิจารณา

เนื้อหาและนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข 

 3.3 นํากระบวนการสอนซอดวงในระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม ท่ีไดรับ

การปรับปรุงแกไขเสนอตอครูจีรพล เพชรสม (ผูเชี่ยวชาญ) เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้น    

นําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข    

 3.4 นํากระบวนการสอนซอดวงในระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม ท่ีไดรับ

การปรับปรุงแกไขแลวไปเผยแพรใหแกผูเรียนหรือผูท่ีมีความสนใจศึกษาในทุกระดับนําไปใช

ฝกฝนและพัฒนาทักษะ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการบรรเลงซอดวงและนําไป

ประยุกตใชในการบรรเลงในข้ันท่ีสูงข้ึนหรือนําไปพัฒนาตอยอดความรูอยางตอเนื่อง รวมท้ัง 

หาประสิทธิภาพในการศึกษาในครั้งตอไป 

ผลการศึกษา 

 1. กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม 

 1.1 ผลการศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม 

   จากการศึกษา พบวา กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. หมายถึง 

ระบบหรือกระบวนการท่ีฝกทักษะในการบรรเลงซอดวงของครูจีรพล เพชรสม ท่ีมุงเนนให

เกิดความคลองตัวในการบรรเลงซอดวง และมีความชํานาญในการบรรเลงซอดวงใหสูงข้ึน 

เนนคุณภาพของเสียง ระบบบันไดเสียง รวมท้ังกลวิธีการประดิษฐเสียงใหเกิดความไพเราะ 

เนนการรักษาสมรรถนะ รสมือ และความคลองตัว รวมท้ังการเรียนการสอนและ          

การประเมินผลทุกข้ันตอน ซ่ึงกระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ประกอบไปดวย 

   P = Professional (มืออาชีพ) หมายถึง การวางแผนการบรรเลงซอดวงให

สอดคลองกับสถานการณ รวมท้ังกระบวนการท้ังหมดของการสรางงานการบรรเลงซอดวง 

   Q = Quality (คุณภาพ) หมายถึง คุณภาพในการบรรเลงซอดวงซ่ึงรวมไปถึง

คุณภาพของผูบรรเลง คุณภาพของซอดวงท่ีใชในการบรรเลง คุณภาพของความไพเราะ      

ในการบรรเลงเพลง 

   C = Competency (สมรรถนะ) หมายถึง ฝมือในการบรรเลงซอดวงอยางมี

คุณภาพ ความคลองตัวของระบบสมองกลามเนื้อ หรือความชํานาญการคิดประดิษฐ ริเริ่ม
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สรางสรรคทํานองเพลง รวมท้ังสมรรถนะในการบรรเลงซอดวง สมรรถนะในเรื่องของฝมือ 

สมรรถนะในเรื่องของคุณภาพ หรือรสมือในการบรรเลงซอดวงอยางไพเราะ สมรรถนะ     

ในเรื่องของการดําเนินกลอนเพลง 

  T = Teaching (กระบวนการสอน) หมายถึง กระบวนการท้ังหมดท่ีไดมี   

การสั่งสมมาและนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคงานการบรรเลงซอดวง 

   ในการบรรเลงซอดวงทุกครั้งจะตองมีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง     

เพ่ือแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการบรรเลงซอดวง รวมท้ังการวัดผลการประเมินในภาพรวม 

ซ่ึงกระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม จะประกอบไปดวย

องคประกอบเนื้อหาสําคัญหลัก คือ วิธีการเรียนการสอนเพลงพ้ืน กระบวนการเรียน      

การสอน วิธีการสอน ปญหาและวิธีการแกไข องคประกอบของการฟงดนตรี สัญลักษณ   

การบันทึกโนต แบบฝกและเพลงฝกปฏิบัติการบรรเลงซอดวงของครูจีรพล เพชรสม  

 1.2 ข้ันตอนการเตรียมความพรอม ในการฝกปฏิบัติการบรรเลงซอดวงของ       

ครูจีรพล เพชรสม ประกอบดวยแบบฝกเบื้องตนในการบรรเลงซอดวง และแบบฝกปฏิบัต ิ  

9 แบบฝก ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

   1.2.1 แบบฝกเบื้องตนในการบรรเลงซอดวง 

   1) ทานั่งในการบรรเลงซอดวง 

   2) หลักการวางตําแหนงนิ้ว 

   3) ระบบการเปด ปดนิ้ว 

   4) ระบบการใชคันชัก 

   5) การควบเสียง 

  1.2.2 แบบฝกปฏิบัติท่ี 1 การวางตําแหนงนิ้ว 

  1.2.3 แบบฝกปฏิบัติท่ี 2 ความคลองตัวของระบบการใชนิ้ว 

  1.2.4 แบบฝกปฏิบัติท่ี 3 การไลนิ้วตามบันไดเสียง 

  1.2.5 แบบฝกปฏิบัติท่ี 4 การสะบัดคันชัก, การสะบัดนิ้ว 

  1.2.6 แบบฝกปฏิบัติท่ี 5 การขยี ้

  1.2.7 แบบฝกปฏิบัติท่ี 6 รูปแบบการพรมนิ้ว 

  1.2.8 แบบฝกปฏิบัติท่ี 7 การปริบ 

  1.2.9 แบบฝกปฏิบัติท่ี 8 การใชกลอน การดําเนินทํานองหลัก การแปรทํานอง 
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   1.2.10 แบบฝกปฏิบัติท่ี 9 การไลสเกลเสียง  

 1.3 ข้ันตอนในการบรรเลงเพลงฝกปฏิบัติการบรรเลงซอดวงระบบ P.Q.C.T. 

สําหรับผูฝกหัดปฏิบัติ แบงได 3 ระดับ คือ  

   1. ระดับเบื้องตน ประกอบไปดวย  

    1.1 เพลงแขกบรเทศ เถา 

    1.2 เพลงตนเพลงฉ่ิงสามชั้น 7 บันไดเสียง 

    1.3 เพลงจระเขหางยาวสามชั้น 7 บันไดเสียง 

    1.4 เพลงตวงพระธาตุสามชั้น 7 บันไดเสียง 

    1.5 เพลงนกขม้ินสามชั้น 7 บันไดเสียง 

    1.6 เพลงฉ่ิงมุลง 7 บันไดเสียง 

   2. ระดับกลาง ประกอบไปดวย  

    2.1 เดี่ยวเพลงแขกบรเทศ สามชั้น 

    2.2 เดี่ยวเพลงตนเพลงฉ่ิง สามชั้น 

    2.3 เดี่ยวเพลงจระเขหางยาว สามชั้น  

    2.4 เดี่ยวเพลงตวงพระธาตุ สามชั้น 

    2.5 เดี่ยวเพลงนกขม้ิน สามชั้น 

   3.ระดบัสูง ประกอบไปดวย  

    3.1 เดี่ยวเพลงพญาโศก สามชั้น 
 

 การบรรเลงซอดวงเพลงตนเพลงฉ่ิงสามชั้น 7 บันไดเสียง เพลงจระเขหางยาวสามชั้น 

7 บันไดเสียง เพลงตวงพระธาตุสามชั้น 7 บันไดเสียง เพลงนกขม้ินสามชั้น 7 บันไดเสียง 

เพลงฉ่ิงมุลง 7 บันไดเสียง จะบรรเลงในลักษณะการไลสเกลเสียงไปตามบันไดเสียง                

โดยเริ่มจากบันไดเสียงโด เปนบันไดเสียงแรก จากนั้นตามดวย บันไดเสียงฟา บันไดเสียงที      

บันไดเสียงมี บันไดเสียงลา บันไดเสียงเร บันไดเสียงซอล ตามลําดับ 

อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม 

กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม เปนรูปแบบการถายทอด

ระบบ P.Q.C.T. (Professional quality competency teaching) ท่ีมุงเนนใหเกิด    
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ความคลองตัวในการบรรเลงซอดวง และมีความชํานาญในการบรรเลงซอดวงใหสูงข้ึน    

เนนคุณภาพของเสียง การเรียนรูเรื่องระบบบันไดเสียง รวมท้ังกลวิธีการประดิษฐเสียงให

เกิดความไพเราะ เนนการรักษาสมรรถนะ รสมือ และความคลองตัว รวมท้ังการเรียน    

การสอนและการประเมินผลทุกข้ันตอน มีจุดประสงคเพ่ือตองการเสริมสรางทักษะในการ

บรรเลงซอดวง โดยมุงเนนแกไขปญหาในการแปรทํานอง ความคลองตัวของระบบการใชนิ้ว

ในการบรรเลงซอดวง และเปนการฝกใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการบรรเลง 

เทคนิคท่ีใชเปนเทคนิคพ้ืนฐานในการบรรเลงซอดวงเพ่ือเสริมสรางทักษะในการบรรเลง    

ซอดวง วิธีการบรรเลงซอดวงนั้นใหความสําคัญในดานทักษะการแปรทํานอง ซ่ึงจะทําให

ผูเรียนมีความพรอมในการพัฒนาการบรรเลงซอดวงและมีพ้ืนฐานในการบรรเลงในระดับสูง

ข้ึนไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาดา เดชแสง (2556, น. 113) พบวา 

กระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของครูจีรพล เพชรสม มุงเนนกระบวนการ

แกปญหาในการเรียนซอดวง ความคลองตัวในการบรรเลงซอดวง ความชํานาญในการ

บรรเลงซอดวงใหสูงข้ึน เนนคุณภาพของเสียงใหเกิดความชัดเจนในการบรรเลงเนนการ

เรียนรูเรื่องระบบบันไดเสียง เพ่ือพัฒนาทักษะในการบรรเลงซอดวงใหมีประสิทธิภาพ       

ยังสอดคลองกับแนวคิดของคารล ออรฟ (Carl Orff, 1982-1985 อางถึงใน ณรุทธ สุทธจิตต, 

2538) ผูประพันธเพลงและนักดนตรีศึกษาชาวเยอรมันไดคิดคนวิธีการสอนดนตรี มี

จุดมุงหมายพ้ืนฐานสําคัญ คือ การพัฒนาความสามารถดานความคิดริเริ่มสรางสรรคทาง

ดนตรี เสนอหลักการสอนดนตรีไววา การเรียนการสอนดนตรีควรเริ่มจากแนวคิดทางดนตรี

ท่ีงายท่ีสุดเพ่ือนําไปสูความเขาใจในการพัฒนาดานการแสดงออกทางดานดนตรีโดยอาศัย

ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนหลัก 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการจัดทําและนําไปใช 

 การเรียนการสอนเครื่องสายไทย ควรนํากระบวนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. 

ของครูจีรพล เพชรสม นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหการเรียนของ

ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี มีความพรอมในการเรียนและการบรรเลงซอดวงไดอยางเต็ม

ศักยภาพ 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องดนตรีไทยระบบ P.Q.C.T. ของ     

ครูจีรพล เพชรสม ประเภทเครื่องสายชนิดอ่ืน ๆ ตอไป 

 2. ควรศึกษาและพัฒนา โดยการนําการเรียนการสอนซอดวงระบบ P.Q.C.T. ของ   

ครูจีรพล เพชรสม ทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

รายการอางอิง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  

ดวยวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON STANDARD 

RAMWONG FOR MATTAYOM SUKSA 2, SUANKULARB 

WITTAYALAI RANGSIT SCHOOL BY PEER ASSISTED LEARNING  

ศศิมา  แสงสวาง0

* 

SASIMA SANGSAWANG 

บทคัดยอ  

การดําเนินการวิจยัในชั้นเรียนเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวง

มาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ดวยวิธีสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางรูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของผูเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผานการเรียนรูแบบเพ่ือนชวย

เพ่ือน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนรู

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวน 

28 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2561 โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยแบบประเมินคุณภาพ

รูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน แบบทดสอบเรื่อง รําวงมาตรฐาน และแบบสํารวจ

ความพึงพอใจของผูเรียน โดยวิเคราะหขอมูลดวยกระบวนการทางสถิติ โดยใชสถิติคาเฉลี่ย

เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test แบบ Dependent Sample ผลการวิจัย 

พบวา 

* โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   

  Suankularb Wittayalai Rangsit School  
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1. รูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

รําวงมาตรฐานของผูเรียน มีคุณภาพตามเกณฑประเมินของผูเชี่ยวชาญในระดับมากท่ีสุด    

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภายหลังการผานการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยการสอนรูปแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมี    

ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 

คําสําคญั: การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

Abstract 

The objectives of this research were to create a Peer Assisted Learning 

model that has a quality according to the expert's evaluation, compare the 

academic achievement in Standard Ramwong of Mattayom Suksa 2 students, 

and study the satisfaction of Mattayom Suksa 2 students who were taught 

by Peer Assisted Learning model. The target group was 28 Mattayom Suksa 2 

students at Suankularb Wittayalai Rangsit School, Pathumthani in the second 

semester of 2018 academic year.  

The research findings were as follows: 

1. The model of Peer Assisted Learning which met the quality criteria 

based on the expert's evaluation was in the highest level, with an average 

mean score of 4.66. 

2. Achievement scores of Standard Ramwong of Mattayom Suksa 2 

students before implementing the model were higher than after implementing 

the model is significantly higher at the 0.01 level. 

3. Mattayom Suksa 2 students who studied by Peer Assisted Learning 

model had a high level of satisfaction with an average mean score of 4.28.  

Keywords: Peer Assisted Learning 
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บทนํา 

 นาฏศิลปไทยถือเปนศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งของไทย เปนสิ่งท่ีชวยแสดง

เอกลักษณ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยใหแกอารยประเทศไดรับรู ชื่นชม และเรียนรู

ความเปนชาติไทย นอกจากนี้การแสดงนาฏศิลปในแตละครั้งนั้นยังเปนการรวบรวม

ศิลปวัฒนธรรมแขนงอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญประกอบการแสดงไวในแตละครั้ง ไดแก ดนตรีไทย     

ท่ีเปนสวนของการควบคุมจังหวะและบรรเลงประกอบการแสดง และศิลปกรรมท่ีมีสวน      

ในการออกแบบตกแตงเวที ทําฉาก ประกอบการแสดงในแตละครั้ง ท้ังนี้หากพูดถึงการแสดง

ท่ีเก่ียวของกับนาฏศิลปไทยนั้นจะมีการแสดงท่ีหลากหลายท้ังการแสดงฟอน รํา ระบํา โขน 

ละครนอก ละครใน รวมถึงรําวงมาตรฐานและอีกหลายการแสดง  

  รําวงมาตรฐานเปนการแสดงท่ีเปนพ้ืนฐานของการเรียนนาฏศิลปไทย ทาทางท่ีอยูใน

รําวงมาตรฐานประกอบไปดวยแมทาจํานวน 14 ทา เนื้อหาสาระในการเรียนมีท้ังทฤษฎี

และกระบวนการปฏิบัติควบคูกันไป โดยรําวงมาตรฐานเปนการละเลนพ้ืนบานอยางหนึ่งท่ี

เนนการสรางความสนุกสนาน มีผูรําท้ังชายและหญิงรําเปนคู ๆ โดยปจจุบันหนวยงาน

ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการกับรําวงมาตรฐานโดยไดบรรจุรําวงมาตรฐานนี้ไวในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและปฏิบัติ ชวยในการสืบสานอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทยตอไป 

  ในสวนของการเรียนรูเก่ียวกับรําวงมาตรฐานนั้น ผูสอนจะเปนผูใหความรูท้ังในสวน

ของประวัติความเปนมา รายละเอียดของเพลงและทารํา มีการสาธิตทาทางในการแสดง    

ในแตละเพลง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากหนังสือแบบเรียน   

ไดอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ ในปจจุบันจากการท่ีสังคมไทยเปดรับวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ และ

ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหผูเรียนหรือเยาวชนไทยสวนใหญสนใจเรียนรูเก่ียวกับ

นาฏศิลปไทยลดลง ทักษะในการปฏิบัติจึงลดลงตามไปดวย ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ        

การอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยดานนาฏศิลปได 

จากการท่ีผูวิจัยเปนผูสอนทางดานนาฏศิลปไทยในระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 พบวา 

ผูเรียนบางสวนไมสามารถปฏิบัติทารําในการแสดงชุดรําวงมาตรฐานไดจึงมีความคิดในการนํา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมาปรับในการจัดการเรียนการสอน 

โดยจุดเดนของรูปแบบการสอนเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนการเรียนท่ีใชระบบกลุม กลาวคือ 

คัดเลือกนักเรียนท่ีเกงเปนหัวหนากลุมและนักเรียนท่ีออนหรือปานกลางเปนสมาชิกในกลุม 
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ซ่ึงนักเรียนท่ีเกงตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยกันฝกซอมรํา และประเมินผลการเรียนโดย

การเสนอผลงาน และสาเหตุท่ีผูวิจัยเลือก (การสอนแบบ/สื่อนวัตกรรม) วิธีการสอนแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือน เปนเพราะวา วิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนจะเนนใหผูเรียนทุกคน

รวมกันปฏิบัติกิจกรรมกลุมของตนเองใหสําเร็จลุลวง มีการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียน

แบบเกงชวยออน อีกท้ังชวยลดอาการเขินอายหรือประหมาในการปรึกษาหรือสอบถามจาก

ผูสอน โดยผูวิจัยไดเคยทดลองใชการสอนท่ีนําวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมาปรับใชแลว 

คือ วิธีการสอนแบบ Group learning โดยทําการทดลองใชในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 ซ่ึงในขณะนั้นพบวาภายในชั้นเรียนมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติทารําของผูเรียน   

ซ่ึงผูเรียนสวนมากปฏิบัติทารําไมตรงจังหวะกับจังหวะของเพลง จึงไดปรับปรุงในประเด็น

ข้ันปฏิบัติ โดยใหผูเรียนปรบมือตามจังหวะเพลงกอนปฏิบัติทารํา และใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

ตามกลุมท่ีกําหนดข้ึนเอง พบวา ไมสามารถปฏิบัติได เนื่องจากกําหนดกลุมท่ีเรียนรูดวย

ตนเอง ไมมีการผสมความเกงและความออนของผูเรียน ทําใหแนวทางการสอนครั้งนั้น      

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว ผูวิจัยจึงสนใจวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมา

ปรับใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่องรําวงมาตรฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนดานรําวงมาตรฐานของผูเรียน และเปนแนวทางในการจัดการเรียน       

การสอนดานนาฏศิลปไทย และการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางรูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของผูเรียน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผานการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนรูแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือน 

  



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 99 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเปนการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเพ่ือน 

ชวยเพ่ือน มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 2 จํานวน 28 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

รังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

2. สมมติฐานของการวิจัย   

1) รูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมีคุณภาพตามเกณฑประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผานการเรียนรูรูปแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมี             

ความพึงพอใจตั้งแตระดับมากข้ึนไป 

3. ตัวแปร ไดแก 

1) ตัวแปรตน คือ วิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

2) ตัวแปรตาม คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐาน ของนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2. ความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

4. กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

 

 

 

 
 

 5. รูปแบบการทดลอง 

 การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รําวงมาตรฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ดวยวิธีสอนแบบเพ่ือนชวย

เพ่ือน ผูวิจัยมีรูปแบบการทดลอง ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง รําวงมาตรฐาน                                                     

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ท่ีเรียน

ดวยวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

วิธีการสอนแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือน 
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 รูปแบบการทดลองแบบ The One Group Pre test – Post test Design   
 

  โดย O1 คือ การทดสอบกอนเรียน 

X  คือ การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน 

   O2 คือ การทดสอบหลังเรียน  
 

6. ระยะเวลาในการวิจัย ดําเนินการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ระหวาง

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 จํานวน 6 ชั่วโมง 

        7. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

     7.1 เครื่องมือวิจัย 

      1) แบบประเมินรูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 2) แบบทดสอบปฏิบัติทารํา เรื่อง รําวงมาตรฐาน 

 3) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอวิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

 7.2 วิธีการสรางเครื่องมือ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

         1) แบบประเมินรูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

  1.1 สรางแบบประเมินรูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน โดยนํารูปแบบ 

ท่ีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีสรางข้ึนมากําหนดเปนขอคําถามตามกระบวนการจัด    

การเรียนการสอนท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 

  1.2 นําเครื่องมือท่ีรางใหผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity)  

  1.3 ปรับแกตามขอเสนอแนะ   

 2) แบบทดสอบปฏิบัติทารํามีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบจากตํารา หนังสือ 

 2.2 วิเคราะหตัวชี้วัดและเนื้อหาท่ีใชในการจัดการเรียนรู 

 2.3 รางแบบทดสอบปฏิบัติทารํา 

ทดสอบกอนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

O1 X O2 
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  2.4 นําเครื่องมือท่ีรางใหผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity)  

 2.5 ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 3) แบบประเมินความพึงพอใจมีตอวิธีสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน มีข้ันตอน  

การสราง ดังนี้ 

  3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

 3.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ เกณฑท่ีใชในการประเมินคือ พอใจ

มากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย พอใจนอยท่ีสุด ระดับคะแนน 5 4 3 2 

และ 1 ตามลําดับ โดยกําหนดคาเฉลี่ยในการประเมิน ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวาความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน เรื่องรําวงมาตรฐาน อยูในระดับพอใจนอยท่ีสุด 

7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม      

ศรีสะอาด, 2541, น. 57)  

8. วิธีการสอน 

ช่ัวโมงท่ี 2 (การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน) สอนรองเพลง 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบวา ในการเรียนรําวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี

2 นี้ นักเรียนตองปฏิบัติทารํา รําวงมาตรฐานไดอยางนอย 1 เพลง คือ เพลงคืนเดือนหงาย 
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ข้ันสอน  

ข้ันท่ี 1 สังเกตรับรู 

 1. ใหนักเรียนฟงเพลงคืนเดือนหงาย จากแถบบันทึกเสียง 2 รอบ 

   2. ใหนักเรียนรวมกันบอกความหมายของเพลงคืนเดือนหงาย 

ข้ันท่ี 2 ทําตามแบบ 

     3. ครูสอนรองเพลงโดยเริ่มสอนทีละวรรค แลวใหนักเรียนรองตามจนจบเพลง 

 4. ครูสอนรองเพลงพรอมกับทําจังหวะประกอบโดยการปรบมือแลวใหนักเรียน

ปฏิบัติตาม 

    ข้ันท่ี 3 ทําโดยไมมีแบบ 

  5. ใหนักเรียนรองเพลงคืนเดือนหงายพรอม ๆ กัน 2-3 รอบ 

 6. ใหนักเรียนรองเพลงพรอมกับปรบจังหวะประกอบเพลง 

 ข้ันท่ี 4 แบงกลุมนักเรียน 

   7. ครูผูสอนแบงกลุมนักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีรองเพลงไดและถูกตอง

ตามจังหวะเพลงประมาน 6 คน รับหนาท่ีเปนหัวหนากลุม และแบงออกเปน 6 กลุม 

 8. ใหนักเรียนท่ีเหลือเขากลุม แบงจํานวนเทา ๆ กัน โดยมีหัวหนากลุมเปน     

ผูควบคุมดูแลและคอยฝกทักษะการรองเพลงของกลุมตนเอง 

 ข้ันท่ี 5 ฝกทักษะใหชํานาญ 

 9. ใหนักเรียนทุกกลุมรวมกันฝกรองเพลง ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 10. ครูผูสอนคอยสังเกตการฝกปฏิบัติรองเพลงของนักเรียน 

 ข้ันท่ี 6 เสนอผลงาน 

   11. ใหนักเรียนรองเพลงคืนเดือนหงายทีละกลุมท่ีหนาชั้นเรียน 

 12. ครูแนะนาํการรองเพลงและปรบจังหวะประกอบเพลงของกลุมท่ียังรองไม

ถูกตอง 

ข้ันสรุป 

      1. ครูและนักเรียนสรุปความรูเรื่อง ประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน 

      2. ใหนักเรียนทุกกลุมรองเพลงคืนเดือนหงายพรอมกันอีก 1 รอบ 
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ช่ัวโมงท่ี 3-4 (การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน) สอนปฏิบัติทารํา 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน                                                                                                                                                               

1. ใหนักเรียนรวมกันรองเพลงคืนเดือนหงายจากท่ีไดเรียนไปคาบท่ีแลวพรอม 

กัน 1 รอบ 

2. ครูแจงเนื้อหาท่ีจะเรียนในคาบเรียนนี้ใหนักเรียนทราบ 

ข้ันสอน  

ข้ันท่ี 1 สังเกตรับรู 

1. ครูเปดสื่อวีดิทัศนรําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย ใหนักเรียนชม และ

ใหนักเรียนสังเกตทารําในเพลงคืนเดือนหงาย 
 

 

ภาพท่ี 1 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

2.  ครูซักถามทานาฏยศัพทท่ีนักเรียนพบเห็นจากการรําท่ีใหดูวามีทานาฏยศัพท

อะไรบาง ใหนักเรียนรวมกันตอบคําถาม 

ข้ันท่ี 2 ทําตามแบบ 

      3. ครูอธิบายทารําท่ีใชในเพลงคืนเดือนหงายและนาฏศัพทวามีอะไรบาง 

    4. ครูอธิบายและสาธิตทารํา ทาสอดสรอยมาลาแปลง โดยเริ่มจากการใช    

มือกอน และใหนักเรียนปฏิบัติตาม 
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ภาพท่ี 2 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

5. ครูอธิบายและสาธิตการกาวเทา จากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติตาม 
 

 

ภาพท่ี 3 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

6. เม่ือเห็นวานักเรียนปฏิบัติท้ังมือและเทาไดสัมพันธกันแลว ครูจึงปฏิบัติท้ัง

สองอยางพรอมกัน จากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติตาม 

ข้ันท่ี 3 ทําโดยไมมีแบบ 

7. ใหนักเรียนทุกคนรองเพลงและปฏิบัติทารําไปดวย โดยใหสลับแถวผลัดกัน

มาอยูดานหนาจนครบทุกคน 
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ภาพท่ี 4 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

ข้ันท่ี 4 แบงกลุมนักเรียน 

8. ครูผูสอนแบงกลุมนักเรียน โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีปฏิบัติทารําไดและถูกตอง

ตามจังหวะเพลง รับหนาท่ีเปนหัวหนากลุม และแบงออกเปนหลาย ๆ กลุม 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

9. ใหนักเรียนท่ีเหลือเขากลุมแตละกลุม โดยมีหัวหนากลุมเปนผูควบคุมดูแล

และคอยสอนสมาชิกในกลุมของกลุมตนเอง 
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ภาพท่ี 6 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

ข้ันท่ี 5 ฝกทักษะใหชํานาญ 

      10. ใหนักเรียนทุกกลุมปฏิบัติทารํา ตามแถบบันทึกเสียง 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

      11. ครูผูสอนคอยสังเกตการฝกปฏิบัติทารําของนักเรียน 

      12. ใหนักเรียนทุกกลุมรวมกันปฏิบัติทารํา ตามแถบบันทึกเสียง     
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ข้ันท่ี 6 เสนอผลงาน 

      13. ใหนักเรียนปฏิบัติทารําเพลงคืนเดือนหงายทีละกลุมท่ีหนาชั้นเรียน 

      14. ครูแนะนําการปฏิบัติทารําใหตรงจังหวะและถูกตองตามหลักนาฏยศัพท

ของกลุมท่ียังปฏิบัติไมถูกตอง 

ข้ันสรุป 

ครูซักถามทานาฏยศัพทท่ีใชในเพลงคืนเดือนหงาย โดยนักเรียนรวมกันตอบ  

 

ช่ัวโมงท่ี 5-6 (การสอนแบบเพ่ือนชวนเพ่ือน)  

  ข้ันนําเขาสูบทเรียน                                                                                                                                                               

 ครูสอบถามนักเรียนเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติทารํา วากลุมไหนพบปญหา

อะไรบาง 

ข้ันสอน  

  ข้ันท่ี 1 สังเกตรับรู 

1. ใหนักเรียนดูรูปแบบและวิธีการแสดงรําวงมาตรฐานจากสื่อวีดิทัศนรําวงมาตรฐาน 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ข้ันท่ี 2 ทําตามแบบ 

2. ใหนักเรียนปฏิบัติรําวงมาตรฐานตามรูปแบบและวิธีการแสดง ตามสื่อวีดิทัศน

ท่ีไดชม 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

ข้ันท่ี 3 ทําโดยไมมีแบบ 

3. ใหนักเรียนปฏิบัติรําวงมาตรฐานตามรูปแบบและวิธีการแสดง โดยใหนักเรียน

ยืนเขาแถวเปนวงกลม เปนคูชาย-หญิง แลวปฏิบัติทารําพรอมแถบบันทึกเสียง 

ข้ันท่ี 4 แบงกลุมนักเรียน 

4. ใหนักเรียนจับกลุมใหมตามความสมัครใจตนเองจํานวนกลุมละ 4 คน เพ่ือ

สอบปฏิบัติรําวงมาตรฐานเพลง “คืนเดือนหงาย” 

ข้ันท่ี 5 ฝกทักษะใหชํานาญ 

5. ใหนักเรียนทุกกลุมรวมกันปฏิบัติทารําโดยใหนักเรียนยืนเขาแถวเปนวงกลม  
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ภาพท่ี 10 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 

ข้ันท่ี 6 เสนอผลงาน 

6. ครูแจงเกณฑการใหคะแนนการสอบปฏิบัติทารําใหนักเรียนทราบ 

7. ครูเรียกนักเรียนทีละกลุมออกมาสอบปฏิบัติทารําเพลงคืนเดือนหงาย 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ข้ันสรุป 

7. ครูแจงผลการสอบปฏิบัติทารําใหนักเรียนทราบ พรอมชี้แจงขอบกพรอง และ

ชมเชยนักเรียนท่ีปฏิบัติไดคะแนนดี เพ่ือเสริมกําลังใจใหนักเรียน มีความมุงม่ันในการฝกฝน

ทักษะตอไป 

ผลการศึกษา 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง รําวงมาตรฐานของผูเรียน   

รายการ X  S.D. แปลผล 

1. กระบวนการสอนมีความชัดเจน  4.80 0.45   มากท่ีสุด 

2. ข้ันตอนการสอนแตละข้ันเขาใจงาย 4.60 0.55   มากท่ีสุด 

3. การออกแบบการเรยีนรูเนนผูเรยีนเปนสําคญั 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4. การออกแบบการสอนครผููออกแบบสามารถปฏิบัติไดจริง 4.60 0.55   มากท่ีสุด 

5. การออกแบบการสอนกระตุนใหนักเรียนตั้งใจเรียนมคีวามเขาใจ

และนําความรูไปใชได 

4.40 0.55   มาก 

6. การออกแบบการสอนเหมาะสม/สอดคลองกับเน้ือหาวิชา 4.80 0.45   มากท่ีสุด 

7. การออกแบบการสอนสอดคลองกับเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

8. การออกแบบการสอนงายตอการวัดและประเมินผล 4.60 0.55   มากท่ีสุด 

9. การออกแบบการสอนเหมาะสมกับสถานท่ีและสื่อการสอน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

10. การออกแบบการสอนบรรลตุามจุดมุงหมาย 4.60 0.55   มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.66 0.34  มากท่ีสุด 

 

  จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของผูเรียน ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ท่ีสุด 9 ขอ และอยูในระดับมาก 1 ขอ 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบคะแนนเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

การทดสอบ จํานวน 

(คน) 

X SD t df sig (2-tailed) 

คะแนนสอบกอน

เรียน 

28 8.61 1.71 -5.17* 27 0.00 

คะแนนสอบหลัง

เรียน 

28 9.71 1.33 

 * P < .01 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภายหลังการผานการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน สูงกวากอน

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอน 

รายการ X  S.D. แปลผล 

1. ข้ันตอนชัดเจนลําดับจากงายไปยาก 4.29 0.86 มาก 

2. นักเรียนมสีวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 4.75 0.53 มากท่ีสุด 

3. วิธีการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 4.38 0.77 มาก 

4. นักเรียนไดรับความรูจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.38 0.71 มาก 

5. นักเรียนไดรับการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค 4.13 0.90 มาก 

6. นักเรียนมโีอกาสฝกทักษะการปฏบัิติจนประสบความสําเร็จได

ดวยตนเอง 

4.17   0.96 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความนาสนใจ กระตุนการเรียนรู 3.88 1.30 มาก 

คาเฉลี่ย 4.28 0.73 มาก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

  จากตารางท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.28 เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ และอยูในระดับมาก 6 ขอ 

สามารถจัดเรียงความพึงพอใจจากมากไปนอย ดังนี้ 
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- นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

- วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา 

- นักเรียนไดรับความรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ข้ันตอนชัดเจนลําดับจากงายไปยาก 

- นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง 

- นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

- กิจกรรมการเรยีนการสอนมีความนาสนใจ กระตุนการเรียนรู 

สรุปและอภิปรายผล 

  สรุปผล 

1) รูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมีคุณภาพตามเกณฑประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.66  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รําวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภายหลังการผานการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมี   

ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 

อภิปรายผล  

1) รูปแบบการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมีคุณภาพตามเกณฑประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.66 เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือนตามท่ีผูวิจัยกําหนดนั้นเปนกระบวนการสอนท่ีเนนการใหผูเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันในการเรียนรูทฤษฎีหรือการปฏิบัติทักษะทางดานนาฏศิลป ชวยใหผูเรียนสามารถ

ฝกทักษะตนเองไดอยางเต็มศักยภาพและเกิดการเรียนรูจากเพ่ือนสูเพ่ือนท่ีสามารถพูดคุย

กันไดอยางสนิทใจระหวางกัน สอดคลองกับ พงศศักด์ิ ลีละวัฒนพันธ (2559) ท่ีไดกลาวถึง 

การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนวาเปนวิธีการสอนท่ีใหเพ่ือนชวยสอนใหเกิดการเรียนรูในเรื่อง

ตาง ๆ แบบตัวตอตัว โดยเพ่ือนชวยสอนอาจเปนนักเรียนชั้นสูงกวาหรือนักเรียนชั้นเดียวกัน 

แตมีความรู ความสามารถมากกวามาชวยสอน จะชวยทําใหนักเรียนผูชวยสอนเกิดทักษะ  

ในการเรียนรูและทักษะทางสังคมมากข้ึน และนักเรียนผูถูกสอนจะเรียนรูไดดีข้ึนจาการสอน

ของเพ่ือนวัยเดียวกันและเปนการสอนแบบตัวตอตัว 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 113 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเรื่อง รําวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 กอนเรียนสูงกวาหลังเรียน นาจะเปนเพราะวาวิธีการสอนแบบ เพ่ือนชวยเพ่ือนทําให

นักเรียนทุกคนจะตองเรียนรูและชวงเหลือซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน   

ลดการเขิน อาย ประหมา ในกรณีท่ีผูเรียนปฏิบัติไมไดหรือไมเขาใจเนื้อหาและไมกลา

สอบถามจากครูผูสอน สอดคลองกับ อติกันต ภูดีทิพย (2552) ท่ีไดดําเนินการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน 8 

ประการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01   

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนมี   

ความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 นาจะเปนเพราะข้ันตอนการสอนมีความชัดเจน

ไมยุงยาก เปนการสอนท่ีนักเรียนมีสวนรวม การออกแบบการสอนงายตอการปฏิบัติ และ

ผูเรียนสามารถพูดคุยกับเพ่ือนวัยเดียวกันไดงายกวาการพูดคุยหรือสอบถามจากผูสอน 

สอดคลองกับ งานวิจัยของนงนุช โฉมศิริ (2552) ท่ีดําเนินการศึกษาเก่ียวกับผลของ      

การเรียนรูแบบรวมมือโดยการเรียนรูเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนเปนรายบุคคลท่ีมีตอ 

ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล

ระยอง ท่ีพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกตอการเรียนรูแบบรวมมือโดยการเรียนรูแบบ

กลุมเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนเปนรายบุคคล 

ขอเสนอแนะ 

วิธีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนวิธีการสอนท่ีเนนกระบวนการปฏิบัติและเนน

กิจกรรมกลุมใหผูเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สามารถไปประยุกตกับการสอนในรายวิชา

อ่ืน ๆ ได 
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การใช STEAM Education พัฒนาความคิดสรางสรรค 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

THE USE OF STEAM EDUCATION LEARNING TO DEVELOP 

MATTAYOM SUKSA 3 STUDENTS’ CREATIVE THINKING 

รัชฎาภรณ จันทรทอง0

∗ 

RATCHADAPORN CHANTHONG 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีม

ศึกษา (STEAM Education) เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์กอน-หลังเรียนของนักเรียนโดยใชสะตีมศึกษา 3) ศึกษาความสามารถการคิด

สรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

หลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 วิทยาลัย

นาฏศิลปอางทอง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ดําเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะตีมศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัย ไดแก รูปแบบการสอนสะตีมศึกษา แผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะตีมศึกษา

แบบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

(1) ประสิทธิภาพการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียนโดยใชสะตีมศึกษา

มีคาเทากับ 78.83/78.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (2) ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาความคิด

สรางสรรคนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 (3) ความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (4) ความพึงพอใจของนักเรียนหลัง

เรียนโดยใชสะตีมศึกษาอยูในระดับดีมาก 

คําสําคญั: สะตีมศึกษา ความคิดสรางสรรค นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน วิชาวิทยาศาสตร  

∗ รองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  Deputy Director, Angthong College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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Abstract 

 The purposes of this research were; 1) to synthesize the efficiency of 

guidelines for creating lessons based on STEAM Education for the development 

of students’ creative thinking. 2) to compare the learning achievement of 

the students, before and after the implementation of the lessons based on 

STEAM Education 3) to investigate the creative thinking ability of the students 

who used the lessons based on STEAM Education 4) to study the satisfaction 

of the students who used the lessons based on STEAM Education. The 

experimental group was 30 Mattayom Suksa 3 students from Angthong 

College of Dramatic Arts in the first semester of 2018 academic year got from 

the Purposive Sampling technique. The research instruments were a teaching 

model of STEAM Education, a learning management plan in accordance with 

STEAM Education, an achievement test, a creativity test, and a satisfaction 

questionnaire. The data were analyzed by using mean and standard deviation. 

 The findings revealed many interesting issues. First, the guidelines for 

learning management by STEAM Education for the development of students’ 

creative thinking showed the efficiency index at 78.83/78.75 which was higher 

than the standard index at 75/75. Second, after learning by STEAM Education, 

students’ achievement was statistically higher at a significance level of 0.01. 

Third, creative thinking ability of students after learning by STEAM Education 

was statistically higher than the former at a significance level of 0.01. Finally, 

satisfaction of students who learned by STEAM Education showed the 

highest level.  

Keywords: STEAM Education, Creative Thinking, Mattayom Suksa 3, Science 
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บทนํา 

การดําเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองพัฒนาเด็กทุกวัยใหไดรับการเลี้ยง

ดูท่ีไดมาตรฐาน มีพัฒนาการดีทุกดาน มีทักษะชีวิต มีวินัยและวุฒิภาวะ สามารถควบคุม

อารมณและปรับตัวในโลกท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ระบบการศึกษา

ไทยมีความพยายามสรางฐานขอมูล คนหาปจจัยแกไขและมุงพัฒนาใหเกิดทักษะสี่ประการ

ท่ีมีความจําเปนสําหรับเด็กในยุคศตวรรษท่ี 21 ใหมีทักษะดานความคิดสรางสรรค การคิด

อยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา มีจินตนาการ สรางสรรคนวัตกรรมไดดวยการลงมือทํา

ดวยตนเอง มีความพรอมในดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน รวมมือทํางาน

เปนทีม มีภาวะผูนําในดานการสื่อสาร รูเทาทันสื่อดานคอมพิวเตอร มีความรูเทคโนโลยี

สารสนเทศการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

ยุทธศาสตรชาติ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความเมตตา กรุณา คุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสํานึกในการสรางเสริมความรูและทักษะความเปนพลเมืองท่ีดี การเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ตองเชื่อมโยงกับภาคชีวิตจริงจึงจะเปนการเรียนรูท่ีทรงพลัง หลักสูตรควรเปนแบบ      

สหวิทยาการ เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูประเด็นปญหาในโลกของความเปนจริง มีการ 

บูรณาการศาสตรการเรียนรูหลากหลายวิชา นําความรูมาใชในในชีวิตประจําวัน (สุพรรณี 

ชาญประเสริฐ, 2556)  

ปจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบูรณาการความรูหลากหลายศาสตร

เขาดวยกัน จัดทํามาตรการเพ่ือปรับกระบวนการเรียนรูในบริบทตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา

และแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ดวยวิธีการวิจัย

และพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมในทุกชวงวัย สะเต็ม (STEM) และสะตีมศึกษา (STEAM 

Education) เปนอีกคําตอบหนึ่งท่ีกําลังนิยมใชจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะสําคัญของ

คนในศตวรรษท่ี 21 สะตีมศึกษาเปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการหาสาขาวิชา คือ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร และเพ่ิมศิลปะ (ART) เพ่ือสงเสริม

ใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและมีจินตนาการในการออกแบบชิ้นงานใหมีความสวยงาม

ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะชวยเสริมเรื่องความคิดสรางสรรค สรางแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู    

สูการเติบโตอยางสมดุล การแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยความคิดสรางสรรค (Creativity) 

อาจนําไปสูวินัยในการเปนนักวิทยาศาสตร และเพ่ิมพูนทักษะในการแกปญหา มีผลการวิจัย

ยืนยันวาหลังจากไดเรียนรูโดยใชสะเต็มศึกษาทําใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
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และมีความสุขพึงพอใจในการเรียนมาก (นัสรินทร บือชา, 2558) และการจัดการเรียนรู

แบบสะตีมศึกษาทําใหนักเรียนทักษะความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีมากตอการเรียน 

(ชนัดดา ภูโปรง และคณะ, 2559) 

 จากผลการวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีพัฒนาความคิดสรางสรรค

ดวยการใหนักเรียนไดลงมือทํางานดวยตนเอง ชวยพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม       

เกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เพราะนักเรียนมีโอกาสเรียนรูได

ตามศักยภาพของตนเอง รูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความคิดสรางสรรค 

(วิจารณ พานิช, 2555) พัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในโลก

ยุคศตวรรษท่ี 21 อยางเต็มภาคภูมิ  

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิด

สรางสรรคของนักเรียน  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน-หลังเรียนของนกัเรียนโดยใชสะตีมศึกษา 

3. ศึกษาความสามารถการคิดสรางสรรคของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา  

4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา 

วิธีการศึกษา   

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประจาํปการศึกษา 2561 จํานวน 130 คน  

กลุมตัวอยาง สุมเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน    

30 คน  

ตัวแปรตน ไดแก การใชการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรคของนักเรียน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียน 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังนี้ 
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1.1 ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตรโดยมีข้ันตอนในการ

จัดการเรียนรู 7 ข้ันตอน คือ ตั้งคําถาม (Ask) สํารวจคนหา (Explore) วางแผน (Plan) 

สรางสรรคชิ้นงาน (Create) ทดสอบ (Test) ปรับปรุง (Improve) และนําเสนอ (Result)  

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิทยาลัยนาฏศิลปชั้น ม.1-6 

หลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2551) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาดังนี้ คือ ความเรงแรง

ลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของเหลวท่ีกระทําตอวัตถุ       

แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานจลน โมเมนตของแรง การเคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวตรง

และแนวโคง 

1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี    

ใชเวลาเรียน 16 ชั่วโมง ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค จุดประสงค สาระสําคัญ สาระการเรียนรู กิจกรรม และวัดผล

ประเมินผล 

1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินความ

สอดคลองระหวางแผนการจัดการเรียนรูกับตัวชี้วัดตามแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แลว

นํามาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา จึงนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยรวม

เทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49 มาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี เปนแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยมีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีการสรางขอสอบ เทคนิคการเขียน

ขอสอบ 

2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจความ

สอดคลองของขอสอบ กับจุดประสงค เชิ งพฤติกรรม ( Index of item objective 

Congruence: IOC) ความถูกตองดานภาษา ตัวเลือกและการใชคําถาม นําไปปรับปรุง

แกไขแลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง 0.67-1.00 ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละคนให

คะแนนตามเกณฑดังนี้  
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 คะแนน +1 หมายถึง ตรงตามจุดประสงค 

 คะแนน  0  หมายถึง ไมแนใจ 

 คะแนน -1  หมายถึง ไมตรงตามจุดประสงคนั้น 

2.4 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชครั้งท่ี 1 เพ่ือหาคุณภาพ

ของเครื่องมือ 

2.5 นําคะแนนท่ีไดจากการวิเคราะหคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.85    

คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21-0.69  

2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนไปทดลองใชครั้งท่ี 2 ในภาคสนาม  

2.7 นําคะแนนมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ไดคาความ

เชื่อม่ันเทากับ 0.94 โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

 3. แบบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียน ดานความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน 

และความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ของกิลฟอรด (Guilford, 1954, อางถึงใน อารี 

พันธมณี 2540, น. 27-33) มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบวัดความคิดสรางสรรค วางกรอบให

ครอบคลุม 

3.2 สรางแบบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียน เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยเกณฑการใหคะแนนมี ดังนี้ 

5 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับมาก 

3 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับนอย 

1 หมายถึง ความคิดสรางสรรคระดับนอยท่ีสุด 

  3.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบวัดความคิดสรางสรรคให

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ 

  3.4 จัดทําแบบวัดความคิดสรางสรรค เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

4. แบบสอบความพึงพอใจของนักเรียนเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 30 ขอ โดยมีข้ันตอนในการสราง ดังนี้ 
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4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ เพ่ือหากรอบการวัด 

ความพึงพอใจใหครอบคลุมดานบทบาทครู-นักเรียน วิธีจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

และประโยชนท่ีนักเรียนไดรับ 

4.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ 

5 หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

4.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําแบบวัดความพึงพอใจให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจความสอดคลองระหวางคําถามกับองคประกอบการจัด   

การเรียนรู (Index of Consistency: IC) แลวคัดเลือกคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวาง 0.67-1.00  

4.4 จัดทําแบบวัดความพึงพอใจ ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 

 

 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยทดสอบกอนเรียนนักเรียนกลุมตัวอยาง แลวจึงจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา 

7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันการตั้งคําถาม (Ask) กระตุนความคิด ใหนักเรียนลงมือสรางความรูดวยตนเอง 

2. ข้ันสํารวจคนหา (Explore) เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนรวบรวมขอมูล หาความรูเพ่ือใช

แกปญหาโดยแบงกลุม ๆ ละ 5-6 คน สืบคนขอมูลหาผูท่ีมีความรูท่ีจะนํามาประดิษฐชิ้นงาน 

3. ข้ันวางแผน (Plan) หลังจากนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลแลว รวมกันอภิปราย

เก่ียวกับสิ่งท่ีไดคนมา แลวจึงตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสรางสรรคชิ้นงาน  

 ความคิดสรางสรรค 
การจัดการเรยีนรูสะตมีศึกษา 

(STEAM Education) 
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4. ข้ันสรางสรรคชิ้นงาน (Create) นักเรียนแตละกลุม สรางสิ่งประดิษฐตามท่ี

วางแผนไว 

5. ข้ันทดสอบชิ้นงาน (Test) ท่ีนักเรียนไดสรางสรรคข้ึน 

6. ข้ันปรับปรุง (Improve) ชิ้นงานท่ีประดิษฐข้ึน หากงานใดมีปญหาก็จะปรับปรุง

แกไขและนําไปทดสอบอีกครั้ง 

7. ข้ันนําเสนอ (Result) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมอ่ืน ๆ เสนอความคิดและ

ประมวลผลความรูท่ีนักเรียนไดเรียนมา 

เม่ือจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษาครบ 7 ข้ันตอนและ

ทดสอบหลังเรียนแลว นักเรียนทําแบบวัดความคิดสรางสรรค ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนํา

ขอมูล คะแนนการวิจัยทําแบบวัดความคิดสรางสรรค แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน  

3. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรค 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู 
 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู วิเคราะหประสิทธิภาพจัดการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียนโดยใชสะตีมศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา 

คะแนนระหวางเรียน คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1 / E2 

20 15.77 78.83 30 23.63 78.75 78.83 / 78.75 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพ่ือ

พัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี มีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 

78.79 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คาเฉลี่ย 15.77 ประสิทธิภาพ 78.83 คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คาเฉลี่ย 23.63 ประสิทธิภาพ 78.75 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 75/75  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน กอนและหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา      

ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธิก์ารเรียนกอน-หลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา 

  คะแนน N �̅� S.D. T P 

กอนเรียน 40 30 15.00 4.13 
31.58 0.00 

หลังเรียน 40 30 31.5 4.36 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียนซ่ึงมี

คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนเฉลี่ย เทากับ 5.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

4.13 และจากการทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนเฉลี่ย เทากับ 31.5     

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.36 เม่ือทดสอบดวยคาสถิติ t-test แสดงใหเห็นวา     

คาผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรค หลังเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา

ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียน หลงัเรียนโดยใชสะตีม

ศึกษา 

 คะแนน N �̅� S.D. T P 

กอนเรียน 20 30 14.07 1.36 
17.03 0.00 

หลังเรียน 20 30 18.77 0.97 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคของ

นักเรียนกอนเรียนซ่ึงมีคะแนนเต็ม 20คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.07 คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.36 และจากการทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 18.77 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 เม่ือทดสอบดวยคาสถิติ พบวาคา t 

มีคาเทากับ 17.03 แสดงใหเห็นวาความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียน หลังเรียน

โดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู หลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษา

ดังแสดงในตารางท่ี 5  
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 

ตามแนวทางสะตีมศึกษาสะตีมศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคนักเรียน                

องคประกอบการจัดการเรียนรู �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ อันดับ 

บทบาทผูสอน 4.74 0.44 มากท่ีสุด 2 

บทบาทผูเรียน 4.77 0.42 มากท่ีสุด 1 

วิธีการจัดการเรียนรู 4.71 0.45 มากท่ีสุด 4 

การวัดผลประเมินผล 4.72 0.45 มากท่ีสุด 3 

ประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ 4.69 0.46 มากท่ีสุด 5 

รวม 4.73 0.44 มากท่ีสุด  

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา กอนและหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษานักเรียนมี

ความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 มีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.44 เม่ือพิจารณารายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในดานบทบาท

ผูเรียนมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 รองลงมา คือ 

ดานบทบาทผูสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 ดานการวัดผล

ประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ดานวิธีการจัดการ

เรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 และดานประโยชนท่ี

ผูเรียนไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 
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สรุปและอภิปรายผล 

1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค

นักเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ 78.83/78.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

75/75 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  

2. นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน โดยหลังเรียน (x� =31.5, S.D 4.36) สูงกวากอนเรียน (x� =15.00, 
S.D.=4.13) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาจะมีความสามารถในการคิด

สรางสรรค (x� =18.77, S.D.=0.96) สูงกวากอนเรียน ( x�  =14.07, S.D.=1.36) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. นักเรียนพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาในระดับมากท่ีสุด  

จากผลการวิจัยตามท่ีกลาวมานําไปสูการอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษามีคาประสิทธิภาพ 78.83/78.75 

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 75/75 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวคือการจัดการเรียนรูโดยใช 

สะตีมศึกษามีประสิทธิภาพสูง 

จากการวิเคราะหประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก (E1) ของการ

จัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา พบวาประสิทธิภาพ (E1) มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 78.83 

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว จากการวิเคราะหประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง (E2) ของการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาพบวา

ประสิทธิภาพ (E2) มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 78.75 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตาม

สมมติฐาน สอดคลองกับผลวิจัยของมีนกาญจน แจมพงษ (2559) เรื่อง การพัฒนาชุดฝก

แบบสะตีมศึกษาเพ่ือการสรางสรรคชิ้นงาน เรื่อง พลังงานรอบตัวเรา นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา 

ชุดฝกแบบสะตีมศึกษามีคาประสิทธิภาพ 80.76/81.54 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80  

 2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงข้ึน 

หลังเรียน (x� =31.5, S.D.=4.36) สูงกวากอนเรียน (x� =15.00, S.D.=4.13) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์การเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 15.00 จาก

คะแนนเต็ม 40 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.5 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 

แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของนัสรินทร บือชา (2558) พบวา การจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษาทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และมีความสามารถการแกปญหาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการศึกษาของฟตมาอัสไวนี ตาเยะ และคณะ (2558) พบวา

การจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษาทําใหผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

บานบูเกะตาโมง จังหวัดนราธิวาส สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และผลวิจัยของจารีพร ผลมูล (2557) เรื่องการพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการแบบสะตีม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร พบวา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3. นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษามีความสามารถในการคิด

สรางสรรคหลังเรียน (x�=18.77, S.D.=0.96) สูงกวากอนเรียน ( x�=14.07, S.D.=1.36) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนสูงข้ึนหลังเรียน

โดยใชสะตีมศึกษา เนื่องจากสอดคลองกับผลการวิจัยของนัสรินทร บือชา (2558) พบวา 

หลังจากไดเรียนรูโดยใชสะเต็มศึกษา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และชนัดดา 

ภูโปรง และคณะ (2559) ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษาเพ่ือสงเสริมทักษะ

ความคิดสรางสรรค และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในชั้น

เรียนวิทยาศาสตร พบวา คาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ

ของแผนการจัดการเรียนรูสะตีมศึกษา คา E1/E2 มีคาเทากับ 79.89/77.06 สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานท่ีตั้งไว 75/75 ทักษะความคิดสรางสรรคหลังเรียนโดยใชสะตีมศึกษาสูงกวา    

กอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เจตคติตอของนักเรียนหลังเรียน

โดยใชสะตีมศึกษาสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และทักษะความคิดสรางสรรคและเจตคติตอวิทยาศาสตรมีความสัมพันธหลังเรียนมีคา R2 
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เทากับ 0.3915 และมีคา r เทากับ 0.3884 หมายความวาตัวแปรท้ังสองในทิศทางเดียวกัน

และมีความสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

4. นักเรียนมีความพึงพอใจการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาในระดับมากท่ีสุด

ท้ังนี้เนื่องจากผลการวิจัยนี้ พบวา นักเรียนพึงพอใจการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา 

สอดคลองกับผลการวิจัยของนัสรินทร บือชา (2558) ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ดานความสามารถในการแกปญหาและความ

พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนมีความ      

พึงพอใจอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ ฟตมาอัสไวนี ตาเยะ และคณะ (2558) ศึกษาการ

จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะตีมศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

ตามแนวสะตีมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และจารีพร ผลมูล (2558) ศึกษาการพัฒนา

หนวยการเรียนรูบูรณาการแบบสะตีมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กรณีศึกษา

โรงเรียนชุมชนวังตะกอ ชุมพร พบวาจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน และผานเกณฑระดับดี (เฉลี่ย=3.51) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูผานเกณฑระดับดี (เฉลี่ย=3.51) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หนวยการเรียนรูบูรณาการแบบสะตีมศึกษามีประสิทธิภาพ

เทากับ 81.65/78.33 อยูในเกณฑ 82.5-77.5 

 ผลท่ีเกิดข้ึนตอนักเรียนเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาใน

บทเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ซ่ึงเปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรม ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร ตัวอยางเชน โครงงานชิงชาสวรรคหรรษาเปน

การบูรณาการ S (science) คือ การเคลื่อนท่ีวงกลม T (Technology) คือ ประดิษฐชิงชา

สวรรคจากไมไอศกรีม E (Engineering) คือ การออกแบบชิงชาสวรรคใหหมุนได A (Art) 

คือ การตกแตง และทาสีใหสวยงาม M (Mathematics) คือ การคํานวณขนาดของชิงชา

สวรรคไมไอศกรีม ฯลฯ   

 สวนโครงงานกระดานหกฟรุงฟริ้งเปนการบูรณาการ S (Science) คือ โมเมนต

และคาน T (Technology)  คือ กระดานหกจากไม ไอศกรีม E (Engineering)  คือ 

กระบวนการออกแบบการสรางกระดานหก A (Art) คือ การตกแตงดวยสีสันสวยงามเปนท่ี

นาสนใจ M (Mathematics) คือการคํานวณขนาดของไมไอศกรีม การนับจํานวน         

การคํานวณน้ําหนัก ความสมดุล เปนตน   
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 นักเรียนไดวางแผน ลงมือทํา ลงมือแกปญหา ทดลองอุปกรณทํางาน ศึกษา       

หาความรูจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย นํามาสรุปและนําเสนอในรูปของโครงงานสะตีม

ศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแกกัน ซ่ึงการคนควาหาความรูดวยการลงมือทําดวยตนเอง  

จนทําใหนักเรียนไดเกิดองคความรู และทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีเรียนดวยตนเอง สงผลใหเกิด

ความคิดสรางสรรค มีความสุขกับการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงข้ึน มีทักษะในการ

ทํางาน วางแผนงาน ทํางานเปนทีม และกลาแสดงออก ซ่ึงเปนทักษะสําคัญของคนใน

ศตวรรษท่ี 21  

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอ    

การจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป ดังนี้   

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

 1. กอนจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษา พัฒนาความคิดสรางสรรค ครูควรหาความรู

เปนอยางดี และจัดการเรียนการสอนอยางรอบคอบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ครูควรชี้แจงการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ใหนักเรียนเขาใจบทบาทของตน มีอิสระดานความคิดเนื้อหา ครูเปนผูแนะใหคําปรึกษา 

 3. การเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคผูเรียนมีขอจํากัดเรื่อง

เวลาครูผูสอนควรยืดหยุนเรื่องเวลาในการทํากิจกรรม 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใชสะตีมศึกษาเพ่ือพัฒนา

ความคิดสรางสรรคนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ และรายวิชาอ่ืน ๆ  

 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชสะตีมศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิด

สรางสรรคผูเรียนในระดับการวิเคราะห ประเมินคา และคิดสรางสรรค 
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โขนกับสถานการณการเมืองสมัยรัชกาลท่ี 3  

KHON AND POLITICAL SITUATION DURING THE REIGN  

OF KING RAMA III 

ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร0

∗ 

DEREK SONGKALAYANAWAT 

บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทบทวนประเด็น กรณีพระบาทสมเด็จ     

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) ทรงยกเลิกอุปถัมภโขนหลวงเพราะสนพระทัย

พระพุทธศาสนาจนทําใหโขนหลวงในราชสํานักซบเซา โดยใชกรอบแนวคิดประวัติศาสตร 

ผลการศึกษาพบวา สถานการณการเมืองสมัยรัชกาลท่ี 3 มีภัยคุกคามความม่ันคงตอ      

ราชบัลลังก สรุปได 2 ประเด็น คือ การชิงอํานาจในราชสํานักและการลาอาณานิคมของ

ชาติตะวันตก ยุทธศาสตรการปองกันภัยคุกคามราชสํานัก คือ การติดอาวุธทางปญญาให

ความรูแกประชาชนผานทางพระสงฆและวัดในพุทธศาสนา การยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก

เปนหนึ่งในยุทธศาสตร ปองกันการซองสุมกําลังในราชสํานักของพระบรมวงศานุวงศ และ

เปนการนําองคความรูจากราชสํานักเปนวิทยาทานสูชุมชน   

คําสําคญั: โขน สถานการณการเมอืง รัชกาลท่ี 3 

Abstract 

Based on the historical framework, this article aimed to investigate the 

reasons for King Rama III’s cancellation of the royal patronage to KHON 

performance. Historically, the public were still skeptical if the cancellation 

was due to the fact that King Rama III was much more interested in 
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Buddhism than KHON performance, leading to the decline in popularity of 

KHON performance in the Royal Court. The study indicated that during the 

reign of King Rama III, the country’s political situation was unstable, and the 

threats to the throne can be twofold: the seizure of power in the royal court 

and the western colonization attacking the Kingdom of Siam. One of the 

protection strategies against the threats to the Royal Court was to educate 

Thai people through public domain by Buddhist monks in the temples. 

Cancellation of the royal patronage to KHON performance was another 

protection strategy adopted during that time. In so doing, assemble of men 

in the royal court aiming for the coup against the throne could be prevented. 

Besides this, the knowledge from the royal court could be transferred to the 

public domain. 

Keyword: Khon of Prince Kraisorn, Political Situation, King Rama the third 

บทนํา     

จากประเด็นขอถกเถียงทางประวัติศาสตรท่ีกลาววาเม่ือ “พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืน

เจษฎาบดินทร เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลท่ี 3 ทรงมีพระราชหฤทัยใฝในการบํารุงพระพุทธศาสนา ไมโปรดการละเลนมหรสพ 

ทรงเห็นวาเปนการละเลนท่ีไรสาระไมเปนประโยชนตอบานเมือง และผิดหลักธรรม

พระพุทธศาสนา เปนการบํารุงบําเรอตนเองเกินกวาเหตุ (กรมศิลปากร, 2556, น. 16)     

ทรงเลิกโขนละครของหลวงทําใหโขนละครในราชสํานักซบเซา 

เนื่องจากโขนเปนมหรสพในพระราชพิธีตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเปนเครื่อง

ราชูปโภคสวนพระองค เปนเครื่องประกอบอิสริยยศของกษัตริย ปรากฏหลักฐานวา     

“เปนการแสดงตองหามมิใหเอกชนพึงมีไวเปนสวนตัว” นอกจากโขนหลวงในราชสํานัก

เทานั้น โขนจึงเปนนาฏกรรมท่ีกษัตริยทรงอุปถัมภ มีความเก่ียวพันกับราชสํานักและ

เหตุการณประวัติศาสตรไทยอยางใกลชิดมาตั้งแตอดีตกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว ทรงพระปรีชาสามารถ ปราดเปรื่องรอบดาน นําความเจริญม่ังค่ังสูบานเมือง     

ทํานุบํารุงความสุขประชาชน ทรงมีประสบการณดานการตางประเทศติดตอคาขายกับ
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นานาชาติ การยกเลิกโขนหลวง จึงนาจะมีประเด็นสําคัญท่ีมีนัยทางดานการเมืองและ

ดําเนินนโยบายการบริหารบานเมืองแฝงอยู 

สมัยรัชกาลท่ี 3 เปนยุคท่ีการคาขายเจริญรุงเรือง การศึกสงครามในภูมิภาคเปลี่ยน

รูปแบบไป จึงทรงทํานุบํารุงบานเมืองดานการกอสราง สถาปตยกรรม และพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ศาสนสถาน” พระองคทรงสรางและบูรณะวัดข้ึนใหมในแบบ

สถาปตยกรรมผสมผสานระหวางศิลปไทยและจีน เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม      

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (วัดประจํารัชกาล) วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดาราม 

วัดยานนาวา วัดนางนองวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตร เปนตน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรื่องรอบดาน แกไขทุกปญหาของบานเมือง

สรางความม่ังค่ังบํารุงสุขประชาชนทรงนําความเจริญมาสูชาติไทยกอนสงตอพระราชภารกิจ

ใหญหลวงของแผนดิน ใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ในวันท่ี      

2 เมษายน พ.ศ. 2394 ทรงครองสิริราชสมบัติ 27 ป  

เม่ือวิเคราะหเหตุการณการเมืองสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร โดยวิธีศึกษาเอกสารพบวา 

ภัยคุกคามความม่ันคงทางการเมืองไทยท่ีมีตอเนื่องมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ การแยงชิง

ราชบัลลังกโดยพระราชวงศและขุนนาง นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ยังเกิดมีภัยคุกคาม

ใหมท่ีมาจากนักลาอาณานิคมชาติตะวันตกเขามาสั่นคลอนความม่ันคงของราชอาณาจักร

สยาม ตัวอยางจากการท่ีทัพนักลาอาณานิคมอังกฤษและฝรั่งเศสรุกรานจีน อินเดีย พมา 

เวียดนาม เปนตน 

บทความนี้มีวัตถุประสงคทบทวนประเด็นกรณีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  

ทรงเลิกอุปถัมภโขนหลวงเพราะสนใจพระพุทธศาสนา หรืออาจเปนเพราะมีนัยแฝงทาง  

การเมือง เปนยุทธศาสตรการปองกันภัยคุกคามราชบัลลังกจากการซองสุมกําลังของ     

พระบรมวงศานุวงศและขุนนาง รวมท้ังเปนการนําองคความรูจากราชสํานักสูประชาราษฎร

ของพระองค เปนวิทยาทานเพ่ือเตรียมพรอมรับมือภัยอันตรายจากนักลาอาณานิคม 

การศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ดําเนินการตามกรอบแนวคิดวิชาประวัติศาสตร  
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สถานการณการเมืองสมัยรัชกาลท่ี 3  

สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสมัยรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว     

ทรงปรีชาสามารถฉลาดปราดเปรื่องรอบดานมีเงินกําไรเปนอันมากจากการคาสําเภา จึงทรง

สรางวัดใหมและบูรณะวัดเกาจํานวนมาก นําศิลปะจีนมาใชอยางเต็มท่ี โดยฝมือชางไทย

ผสมผสานกับฝมือชางจีน  

ในขณะเดียวกันรัชสมัยของพระองคเริ่มปรากฏภัยคุกคามจากนักลาอาณานิคม    

เขามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงให

ความสําคัญกับการขยายการศึกษาสูสามัญชน ติดอาวุธทางปญญาใหประชาชน เตรียมการ

รักษาชาติบานเมืองใหรอดพนภัยจากนักลาอาณานิคม   

หลักฐานยืนยันความพยายามขยายความรูสูสาธารณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดแก การพิมพหนังสือดวยภาษาไทยเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2371  

โดยรอยเอกโทมัส เจมสโลว หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2372 ทรงสังคายนาพระไตรปฎกเปน

ภาษาไทย ปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และทรงตั้งเปนโรงเรียนหลวงในวัด  

เพ่ือสอนหนังสือภาษาไทยใหเด็กไทยเปนครั้งแรก เปนตน 

ชวงท่ีชาติตะวันตกเริ่มแผอิทธิพลและนําวิทยาการมาเผยแพร ทรงมีพระราชประสงค

บันทึกความรูของไทยมิใหสูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จึงเปนจุดเริ่มตน    

การสรางมรดกทรงคุณคาของชาติ คือ จารึกวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจารึกสรรพตําราท้ังหมด 8 หมวด        

บนหินออน ประดับตามศาลารายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผูแตงจารึกความรูเหลานั้น

มีตั้งแตพระมหากษัตริย พระราชวงศ ขุนนาง พระ และไพร รวม 53 ทาน เปนความรูตาง ๆ 

เชน ศาสนา ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม และการแพทย  

สมัยโบราณความรู เชน ตํารายา วิชาการแพทย ฯลฯ แตละสํานักจะถูกปกปดเปน

ความลับไมยอมบอกความจริง จนกระท่ังรัชกาลท่ี 3 บัญชาใหรวบรวมจารึกสลักความรู

โบราณเปนลายลักษณอักษรเผยแพรสูสาธารณะบนแผนศิลาเพ่ือความยั่งยืนถาวร ทรงมี

พระราชประสงคใหเปนคลังความรูท้ังทางโลกและทางธรรม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

จึงเปน “มหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของคนไทย” ท่ีมีเจตนารมณใหความรูเพ่ือเปนวิทยาทาน

แกมหาชน  
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ดานสถานการณการเมืองตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรจนถึงรัชกาลท่ี 3 แมจะเปน

ยุคเริ่มตนสรางความม่ันคงเปนปกแผน แตทวาก็มีเหตุการณกระทบกระท่ังถึงข้ันใชกําลัง  

เขาปะทะกัน จนกอใหเกิดความเคลือบแคลงวาอาจนําไปสูวิกฤตการณแยงชิงราชบัลลังก 

โดยพระราชวงศและขุนนางหลายเหตุการณ หนึ่งในตัวอยางมีกรณีการแสดงโขนครั้งยิ่งใหญ

เขามาเก่ียวของกลาวคือ ในงานฉลองอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชนก ณ ทุงพระเมรุ เม่ือ พ.ศ. 

2339 มีการแสดงโขนตอนสิบขุนสิบรถ โขนวังหลวงเปนฝายพระราม โขนวังหนาเปน     

ฝายทศกัณฐ เม่ือปะทะทัพกันฝายนักแสดงวังหนาไมยอมแพตามบท จนเกิดศึกรบกันจริง ๆ 

หลังเสร็จงานสมโภชพระบรมอัฐิแลว ความบาดหมางระหวางวังหลวงกับวังหนาไมยอมยุติ  

ถึงข้ันเตรียมไพรพลทําสงครามกลางพระนคร   

รัชกาลท่ี 3 ทรงอยูในเหตุการณดังกลาว การท่ีพระองคทรงยกเลิกโขนหลวงใน    

ราชสํานัก อาจเนื่องดวยเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือเหตุผลใดก็ตาม 

หลังจากพระองคทรงยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก ไดมีการโอนโขนขาหลวงเดิมในกรมหม่ืน

เจษฎาบดินทรท่ีมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 2 ยายไปสังกัดพระเจาลูกยาเธอพระองคเจา

ลักขณานุคุณ ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แรงสะเทือนจากการยกเลิก

โขนในราชสํานัก กลับเปนแรงกระตุนใหโขนเอกชนนอกราชสํานักในแตละชุมชนไดถือ

กําเนิดข้ึน สอดรับกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเสรีท่ีมีจารึกวัดโพธิ์เปนหลักฐานอยางเปน

รูปธรรม แมมีรับสั่งยกเลิกการแสดงโขนหลวง แตภายนอกราชสํานักก็มีโขนละครเกิดข้ึน

หลายโรง ตัวอยางเชน โขนละครของเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย) โขนละคร

ของกรมพระพิทักษเทเวศร (ตนราชสกุลกุญชร) ตอมาก็มีการสืบทอดอยางเปนระบบ

ระเบียบโดยลําดับ จนเปนแบบอยางของโขนละครในยุคตอมา แรงสงจากยุทธศาสตร     

การนําความรูจากราชสํานักสูชุมชน ยังสงผลมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 เจาพระยาเทเวศรวงศ

วิวัฒน เจากรมมหรสพไดพยายามฟนฟูการแสดงโขนข้ึนอีกครั้ง จนถึงรัชกาลท่ี 6 ทรงอุปถัมภ

การแสดงโขน เริ่มตนจากใหบุตรขุนนางมหาดเล็กหลวงฝกหัดโขน ตั้งกรมมหรสพให

บรรดาศักดิ์ศิลปนโขนท่ีมีฝมือ เรียกวา โขนบรรดาศักดิ์ คูกันไปกับโขนเอกชนท่ีเรียกวา    

โขนเชลยศักดิ์ และต้ังโรงเรียนสอนการแสดงข้ึนภายในกรมมหรสพชื่อวา “โรงเรียนพราน

หลวง” ตอมาในป พ.ศ. 2478 ได โอนกรมมหรสพมาอยูกรมศิลปากร (กรมศิลปากร, 2552, 

น.31)  
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โขนในราชสํานักยังเก่ียวของกับสถานการณการเมืองสมัยรัชกาลท่ี 3 อีกครั้ง เม่ือเกิด

คดีความทางการเมือง กรณีพระองคเจาไกรสรหรือกรมหลวงรักษรณเรศ ตองคดีคิดกอ   

การกบฏจนถูกสําเร็จโทษดวยทอนจันทนสิ้นพระชนมในป พ.ศ. 2391 หนึ่งในขอกลาวหา

สําคัญคือทรงเลี้ยงโขนละครชายจํานวนมากเปนบริวาร มักใหญใฝสูงทําตัวเทียมพระเจา

แผนดิน (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2538, น. 73-80) 

โขนพระองคเจาไกรสร-คดีการเมืองสมัยรัชกาลท่ี 3 

พระองคเจาไกรสรหรือกรมหลวงรักษรณเรศ เปนพระราชโอรสพระบาทสมเด็จ  

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับเจาจอมมารดานอยแกว ธิดาเจาพระยาจักรี เจาเมือง

นครศรีธรรมราช ตนสกุลอนิรุทธเทวา และพ่ึงบุญ ประสูติเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2334 

สิ้นพระชนมเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2391 ทรงมีความรูความสามารถโดดเดนท้ังดาน

ทางการทหาร พุทธศาสนา โหราศาสตร เปนจินตกวี บัณฑิตท่ีมีความสามารถสูง มีตําแหนง

สําคัญทางการเมืองในชวงรัชกาลท่ี 1–3 กํากับดูแลกรมสังฆการี กํากับกรมวัง กรมคชบาล 

เปนขุนพลคูบารมีของรัชกาลท่ี 3 ตั้งแตทรงเปนพระเจาลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร

และมีบทบาทสําคัญรวมกับขุนนางตระกูล “บุนนาค” ในการข้ึนครองราชยสมบัติของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  

พระองคเจาไกรสรหรือกรมหลวงรักษรณเรศถูกกลาวโทษดวยขอหาชําระคดีของ

ราษฎรไมยุติธรรม เพราะถูกพวกโขนละครชักพาใหเสียคน รับสินบนท้ังฝายโจทกฝายจําเลย 

เปนคนมักใหญใฝสูง ไปลอยกระทงท่ีกรุงเกาและเมืองนครเข่ือนขันธ เอาธรรมเนียมแบบ   

ในหลวง ใหพวกละครหมแพรสีทับทิมใสแหวนเพชรแทนหมอมหาม ตั้งแตเลนโขนละคร

แลวก็ไมไดบรรทมกับหมอมหามเลย บรรทมอยูแตท่ีเกงขางทองพระโรงพวกละคร กรมหลวง

รักษรณเรศใหการวา การท่ีไมอยูกับลูกเมียนั้นไมเก่ียวของตอการแผนดิน และไมไดคิดกบฏ 

แตถาสิ้นแผนดินรัชกาลท่ี 3 ก็ไมยอมเปนขาใคร (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2538, น. 76) 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงปรึกษาพระราชวงศานุวงศ และเสนาบดี 

ตางเห็นพองวา กรมหลวงรักษรณเรศมีความผิดเบียดบังเงินเบี้ยหวัดและเงินข้ึนวัด        

พระพุทธบาทปละหลายสิบชั่ง คิดกําเริบปรารถนาจะเปนพระเจาแผนดิน ท้ังท่ีแตกอน

สมเด็จพระเจาอยูหัวใหความสําคัญวาเปนเพ่ือนยากกันมา จึงใหชวยราชการแผนดินและ

ทรงเตือนสติหลายครั้งวาอยาทําใหราษฎรเขาติฉินนินทาหม่ินประมาทได อยาใหชื่อชั่วอยูใน
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แผนดิน ประพฤติการไมอยูกับเมียก็มีคนมาเลาออกเซ็งแซวามาหลงรักคนโขนคนละคร เปน

คนอุบาทวบานเมืองทําใหแผนดินเดือดรอนไปท่ัวดวยความโลภ แลวยังมาคิดมักใหญใฝสูง

จะเปนวังหนา จึงใหถอดจากกรมหลวงเรียกวา “หมอมไกรสร” แลวลงพระราชอาญาสําเร็จ

โทษดวยทอนจันทนท่ีวัดปทุมคงคา  

กรณีสําเร็จโทษพระองคเจาไกรสรเปนขอยืนยันยุทธศาสตรการลดทอนกําลังไพรพล

ในสังกัดของเจานายและขุนนางท่ีแอบแฝงในราชสํานักในรูปแบบของนักแสดงโขน        

มิใชเหตุผลดังท่ีเคยกลาวตอกันมาวา รัชกาลท่ี 3 ไมโปรดการละเลนมหรสพ ทรงเห็นวา  

เปนการละเลนท่ีไรสาระไมเปนประโยชนตอบานเมือง และผิดหลักธรรมพระพุทธศาสนา 

เปนการบํารุงบําเรอตนเองเกินกวาเหตุ (กรมศิลปากร, 2556, น. 16 )  

ภัยอันตรายจากนักลาอาณานิคม 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กษัตริยผูทรงจัดเจนดานการติดตอ

คาขายระหวางประเทศ ทรงติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ความกาวหนาทางวิทยาการ

ของชาติตะวันตก ในขณะเดียวกันกับทรงตระหนักภัยอันตรายจากอิทธิพลของนักลา   

อาณานิคม ซ่ึงเปนภัยคุกคามความม่ันคงใหมท่ีกําลังเขามาแทน “พมา” ศัตรูตลอดกาลของ

ราชอาณาจักรสยาม ดังกระแสพระราชดํารัสวา “..การศึกขางญวน ขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว 

จะมีก็แตขางพวกฝรั่งใหระวังใหดี อยาใหเสียทีแกเขาได การงานสิ่งใดของเขาท่ีคิดควร      

จะเรียนเอาไว ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว..” (เจาพระยาทิพากรวงศ, 

2538) 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานคําใหการในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวทรงสงทูตและหนวยสืบราชการลับเขาไปสังเกตการณในจีนและดินแดนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต แลวจดบันทึกขอมูลรายงานเหตุการณกลับมานําเสนอรัฐบาลสยาม 

เอกสารนี้สะทอนเหตุการณประวัติศาสตร เลาเรื่องการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกในจีน 

อินโดนีเซีย เวียดนาม และพมา เม่ือวิเคราะหเอกสารคําใหการฉบับนี้ทําใหเห็นไดชัดวา

รัฐบาลสยามในพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกลาเจาอยูหัว สนใจติดตามสถานการณ           

การเปลี่ยนแปลงของโลก และรับรูเรื่องราวภัยคุกคามสยามประเทศ ท่ีมาจากลัทธิการลา

อาณานิคมของชาติตะวันตกอยางใกลชิด 
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วิสัยทัศนเงินถุงแดงเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการเตรียมการรับมือคุกคามท่ีมาจาก      

นักลาอาณานิคมชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสวา 

“เงินถุงแดงในทองพระคลังขางท่ี 40,000 ชั่ง ใหพระเจาอยูหัวองคตอไปนําไปบํารุงวัดวา

อารามท่ีชํารุดทรุดโทรม 10,000 ชั่ง ท่ีเหลืออีก 30,000 ชั่ง ใหเก็บไวใชในการแผนดิน

ตอไป” และเงินถุงแดงในทองพระคลังขางท่ีไดเก็บไวใชไถบานไถเมืองในยามท่ีจําเปน      

ในกรณีวิกฤตการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) สมัยรัชกาลท่ี 5 ไดใชในการไถบานเมืองเปน

คาปรับใหแกฝรั่งเศส 

ยุทธศาสตรการปองกันภัยคุกคามระยะยาว ท่ีมาจากนักลาอาณานิคมชาติตะวันตก 

โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศส คือ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชนของพระองคใหมี 

ความรูเทาทันความเจริญทางวิทยาการจากนานาชาติและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก   

จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามของรัชกาลท่ี 3 มหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของไทย 

เปนอนุสาวรียยืนยันเจตนารมณ การมุงจัดการศึกษาเสรีเปนวิทยาทาน (Public Domain) 

แกมวลมหาประชาชน เนื่องจากคนสมัยโบราณผูทรงภูมิรูจะ “หวงวิชา” จึงบัญชาให

เจาของวิชาแตละสํานักสาบานวาจะนําขอมูลท่ีถูกตองมาสลักในจารึก หากใครนําขอมูลเท็จ

มาสลักขอใหมีอันเปนไป จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คือ เครื่องยืนยันเจตนามุงจัด

การศึกษาเสรีเปนวิทยาทานแกประชาชนท่ัวไปของพระองค   

สรุปและอภิปรายผล 

1. จากประเด็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก 

มิใชมาจากสาเหตุท่ีทรงโปรดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเพียงอยางเดียวนั้น และโขนหลวง  

ในราชสํานักมิไดซบเซาตามท่ีเคยเขาใจกัน เนื่องจากทรงใหโขนขาหลวงเดิมในพระองคท่ีมี

มาตั้งแตรัชกาลท่ี 2 นั้น โอนยายไปสังกัดพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาลักขณานุคุณ ตอมา

ครูโขนขาหลวงเดิมเหลานี้ เปนครูนาฏศิลปคนสําคัญของราชสํานัก ตัวอยางเชน “ครูเกษ 

พระราม” ไดเปนครูครอบโขนละครของหลวงและผูมีบรรดาศักดิ์ในสมัยรัชกาลท่ี 4       

(กรมศิลปากร, 2552, น. 31-35) เหตุผลสําคัญท่ีแทจริงคือวาระทางการเมืองในราชอาณาจักร 

ปองปรามภัยคุกคามภายในราชสํานักท่ีเกิดจากการท่ีพระบรมวงศานุวงศและขุนนางชั้นสูง 

ใชเหตุผลของการฝกหัดโขนละครหลวงในราชสํานักแอบแฝงซองสุมกําลังไพรพลสั่นคลอน

ลมลางราชบัลลังก  
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สอดคลองกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม (2561, น. 101) ท่ีกลาววาในแผนดิน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เจานายและขุนนางผูใหญมีโขนในสังกัดหลายราย 

เชน กรมพระพิทักษเทเวศร (พระองคเจากุญชร) ทรงใหหัดโขนละครท่ีวังบานหมอ สืบทอด

มรดกตอมายังพระโอรสคือ พระองคเจาสีหนาทราชดุรงคฤทธิ์ และเจาพระยาเทเวศรวงศ

วิวัฒน (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) หรือโขนในสังกัดของขุนนางและเอกชนหลายโรง เชน 

เจาพระยาบดินทรเดชา ฯลฯ ไดเจริญรุงเรืองเปนตนแบบของโขนละครไทยในยุคตอมา 

2. พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 1 และ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร คือ พระราชาท่ีทรงเติบโต

มาจากสามัญชน มิใชชาววังท่ีลืมถ่ิน แตทรงเปนนักคิดและนักสรางงานศิลปะท่ียิ่งใหญ และ

ไดสงตอมรดกตกทอดยังรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงเติบโตใน

ตําแหนงราชการควบคุมดานงานการคลังและการคาตางประเทศ ประสบการณจากการติดตอ

คาขายระดับนานาชาติ คือ โลกทัศนกวางขวาง รูความเปนไปและรับรูการเปลี่ยนแปลงของ

โลกตะวันตกและตะวันออก ทําใหทรงมีวิสัยทัศนท่ีมองการณไกล วางรากฐานยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศ เพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคท่ีมีการลาอาณานิคมจากชาติ

ตะวันตก เหนือกวาพระมหากษัตริยรวมสมัยกับพระองคในภูมิภาคนี้ กรณีตัวอยาง จารึก   

วัดโพธิ์ คือ วิสัยทัศนการรวบรวมองคความรูของชาติเผยแพรสูสาธารณชน กรณีตัวอยาง

การยกเลิกโขนหลวงในราชสํานัก คือ วิสัยทัศนการนําองคความรูจากราชสํานักกลับคืนสู
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

 วารสารพัฒนศิลปวิชาการเปนสื่อกลางการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู อาจารย 

นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งผลงาน

ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพท่ีใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และมิได

คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร: ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา

ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ข้ึนไป  

1. ตั้งคาหนากระดาษขนาด A4 ระยะขอบดานละ 1” (2.54 ซม.) เฉพาะดานซาย 1.5” (3.81 ซม.) 

2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิค 

3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ 1½ ชวงบรรทัด  

4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 น้ิว 

5. การเขียนอางอิงในเ น้ือหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ American 

Psychological Association 

6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา 

 ในบทความจะตองประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังน้ี   

1. ชื่อเร่ือง (Title) 

- มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ  

2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 

- พิมพเฉพาะช่ือและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา 

กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังช่ือผูเขียนเพ่ืออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน    

คั่นดวยเครื่องหมายลูกนํ้า (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน  

3. บทคัดยอ (Abstract) 

- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ   

- เน้ือหาบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา 

โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา  

- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ      

ท่ีเก่ียวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract 



142  Patanasilpa Journal Vol.3 No.1 (January-June 2019) 

4. ท่ีอยูผูเขียน 

- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยท่ีอยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point 

ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพ่ืออางอิงหนวยงาน  

5. สวนเนื้อหาบทความ 

- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย 

- เน้ือความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา 

- บทความวิจัยหรือวิจัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค       

วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง 

- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เน้ือหา สรปุ และรายการอางอิง 

- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ

สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง  

- กรณีท่ีมีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพท่ี ...” หรือ “แผนภูมิท่ี ...” ใสเลขเรียง

ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุท่ีมา หากผูวิจัยจัดทําข้ึนเองใหระบุ

ท่ีมาวา “ท่ีมา: ผูวิจัย” จัดวางใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ (ใชตวัอักษรขนาด 14 หนา)  

- กรณีท่ีมีตาราง ดานบนตารางใหระบุคําวา “ตารางท่ี ...” ใสเลขเรียงตามลําดับ ตอดวย

ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง

มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษท่ีกําหนดไว  

6. การเขียนรายการอางอิง 

การเขียนรายการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของเอกสารหรือขอมูลของผูอ่ืนหรือจากแหลงงานของ

ผูอ่ืนมาใชในงานของตน เพ่ือใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเก่ียวของบาง ทําให

สามารถคนหาและติดตามอานเพ่ิมเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป 

(Name–Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเปนรูปแบบ

สากลท่ีนิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงท่ีมาของขอความแทรกในเน้ือหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. อางไวขางหนาขอความ  ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงท่ีเปนเจาของขอความหรือแนวคิด 

โดยอางช่ือผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารท่ีอางใสไวในวงเล็บ จากน้ันตามดวยขอความท่ีอาง  

2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดท่ีนํามาอาง โดยระบุช่ือ-

นามสกุลของผูแตง ปท่ีพิมพและเลขหนาท่ีนํามาอางอิงตอจากขอความท่ีอางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บท้ังหมด   

ตัวอยาง  การอางอิงในเน้ือหาหนาและทายขอความ 

หนาขอความ ทายขอความ 

ช่ือผูแตง (ปท่ีพิมพ, น.  ) (ช่ือผูแตง, ปท่ีพิมพ, น.  ) 

Surname (Date, p.  ) (Surname, Date, p.  ) 

จินตนา  สายทองคํา  (2555, น. 50-51) (จินตนา  สายทองคํา, 2555, น. 50-51) 

ประเมษฐ  บุณยะชัย  (2543) (ประเมษฐ  บุณยะชัย, 2543) 

Kumar (1996, pp. 56-62) (Kumar, 1996, pp. 56-62) 

James, Slater, and Bucknam (2012, p. 25) (James, Slater, & Bucknam, 2012, p. 25) 
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ในกรณีท่ีเอกสารท่ีนํามาอางอิงไมปรากฏปท่ีพิมพใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ใน

บทความภาษาไทย และ n.d.  (no date)  ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปท่ีพิมพ 

การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ

อางอิงรายการอ่ืน ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังน้ี 

- ช่ือวารสารหรือช่ือหนังสือใชตัวหนา   

- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงช่ือตามลําดับอักษรในพจนานุกรม  

- บรรทัดท่ีสองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร  

หรือประมาณครึ่งน้ิว 

การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

หนังสือท่ัวไป 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง (ครั้งท่ีพิมพ). เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

ผูแตงคนเดยีว สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี: ความเชื่อและแนวการ

ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ผูแตง 2 คน ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองคการ (พิมพครั้งท่ี 2). 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ผูแตง 3 คน  James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business, 

nonprofit, & public administration: A tool for complex times. 

Los Angeles, CA: SAGE. 

ผูแตงมากกวา 3 คน สุมน อมรวิวัฒน และคณะ. (2535). ความคิดและภูมิปญญาไทยดานการศึกษา (Thai 

Wisdom in Education) (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ผูเขียนท่ีมีอิสริยยศ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเร่ืองความรู

ตาง ๆ (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป. 

ผูแตงเปนหนวยงาน กรมสงเสรมิวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารม.ี กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ  

บทความในวารสาร เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเท่ียวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน”.  

นิตยสารโลกสีเขยีว, 2, 4: 16-20. 

บทความวิจารณ

หนังสือในวารสาร 

สุริชัย หวันแกว. (2536) วิจารณเร่ือง บริษัทญ่ีปุนกับการเปน NIC ของประเทศไทย 

โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน, 11, 2: 79-83. 

บทความหนังสือพิมพ ประสงค วิสุทธ์ิ. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หนา 18. 

บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สารานกุรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369. 
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การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

วิทยานิพนธ ชุติมา สัจจานันท. (2520). การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปการศึกษา 

2502- 2516). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สัมภาษณ แมนมาศ ชวลิต, คณุหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ,            

11 มีนาคม 2537. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส “ไอศกรีม”. (30 สิงหาคม 2557). [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-96/ice-cre.html  

กลุมพัฒนาและสงเสรมิวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (8 พฤษภาคม 2557). แนวทางการจัดซ้ือหนังสือและ

สื่อสิ่งพิมพเพ่ือใหบริการในหองสมุดโรงเรียน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

http://academic.obec.go.th/new2551/ 

node/1/163/news_sec_detail/433  

การสงตนฉบับ 

  สงตนฉบับเปนกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD จํานวน 1 แผน 

และแบบฟอรมเสนอบทความท่ีกองบรรณาธิการกําหนด 

การปรับแกตนฉบับ 

 โดยท่ัวไปผูอานทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ดานวิชาการแลวสงให

ผูเขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตนฉบับเปนของผูเขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการตีพิมพเฉพาะท่ี

ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทาน้ัน ท้ังน้ีจะมีการประสานเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองดานวิชาการและอ่ืน ๆ ประมาณสองครั้ง 

การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (final proof) 

 ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทายเพ่ือเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเน้ือหากอน

ลงตีพิมพ 

ลิขสิทธิ์ในบทความท่ีตีพิมพในวารสาร 

 บทความท่ีไดลงตีพิมพในวารสารเปนลิขสิทธ์ิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ติดตอสอบถามกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลปวิชาการ   

ฝายวิจัยและนวัตกรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

เลขท่ี 119/19 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทร. 0 2482 2176-8 ตอ 357-8, 363 Fax. 0 2482 2173 

E-mail : research@bpi.mail.go.th   

Web : www.bpi.ac.th

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-
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ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตองของตนฉบับ 

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให       

โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม 

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร

วารสาร และประกาศรับตนฉบับ 

รับ/แกไข 

สงคืนผูเขียน 

แกไข 

แจงผูเขียน 

Reject 

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ 

รับ 

แกไข 

ไมผาน ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)    

อานประเมิน 

กองบรรณาธิการ

ตรวจสอบความถูกตอง 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ผาน 

ผาน 

กองบรรณาธิการจัดพิมพตนฉบับ 

สงคืนผูเขียน
แกไข 
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ช่ือบทความภาษาไทย 

ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 

  ช่ือผูเขียนภาษาไทย (ถามีมากกวา 1 คน ใส*,**,***ตามลําดับ) 

ช่ือผูเขียนภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอ  

(บทนํา วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ประมาณ 200 – 250 คํา) ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

คําสําคญั: คําท่ี 1 คําท่ี 2 คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

Abstract 

 (Introduction Method and Result 200 – 250 words)--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Keywords: คําท่ี 1, คําท่ี 2, คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย 

  ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ 
** ทีอ่ยูผูเขียนคนที ่2 ภาษาไทย 

   ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ 
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย 

     ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(เลขหนาตัวธรรมดา 14  ชิดขวา)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 18 ก่ึงกลาง)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)  

(ตัวหนา 18  ก่ึงกลาง)  

(1½)  

(1½)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 
(1½)  

 

(1½)  

 

1” 

1” 1½” 
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บทนํา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางท่ี 1 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

* คําอธิบายคาในตาราง 

ท่ีมา: ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

ตารางท่ี 2 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

ท่ีมา: ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ภาพท่ี 1 --------------------------------------- (คําอธิบายรูป)  

ท่ีมา: (ถานํารูปภาพจากแหลงท่ีมาอ่ืน ไมไดสรางขึ้นเองใหอางอิงแหลงท่ีมาดวย เพราะมีลิขสิทธิ์) 

ผลการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปและอภิปรายผล 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ขอเสนอแนะ (ถามี) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายการอางอิง   

---------------------------------- (การอางอิงใชรูปแบบ APA)-------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  
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