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การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม  เรื่อง การ

แสดงหนังใหญ่  วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี และศึกษาผลก่อนและหลังการเข้าร่วมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย
กระบวนการมีสว่นรว่ม ในดา้นความตระหนกัหนักรูเ้รือ่งของภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กและเยาวชนในจงัหวดัสิงหบ์ุรี 
จ านวน 30 คน โดยผ่านแบบส ารวจความสมคัรใจเขา้รว่มการเรียนผูต้ามอธัยาศัยหลังจากการวัดความตระหนักรูคุ้ณค่าทางภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน วิธีการด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน ศึกษาขอ้มลูปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับ
ความตระหนักรูใ้นการอนรุกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ที่จะน ามาสรา้งหลกัสูตรการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วน
รว่มเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู  ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี 2) การสรา้งแนวการจัดการศึกษาตาม
อธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่มเพ่ือสง่เสริมความตระหนกัรูใ้นการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุ ี3) วดัความ
ตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุ ีส าหรบัเด็กและเยาวชน ผลการวิจยัพบวา่ สิ่งที่เป็นอิทธิพลหลกัใน
การสง่ผลใหเ้กิดความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน เรือ่ง การแสดงหนังใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี คือ การจดัการ
ศกึษาตามอธัยาศยัโดยอาศยังานวฒันธรรมตามแนวคิดเรือ่งการเรยีนเล่น และไดค้น้พบพฒันาการการเรียนรูจ้ากแผนการเรยีนรูท้ี่
ได ้มีทัง้หมด 4 ดา้น คือ 1.ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 2.ดา้นการมีส่วนรว่ม 3.ดา้นพฤติกรรม และ 4.ดา้นทกัษะความสามารถ อีกทัง้
ระดับการตระหนักรูข้องเด็กและเยาวชนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น  3 ระดบั ดงันี ้ขัน้ที่ 1 การรบัรู ้ก่อนการจดัการเรียนรู ้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 จัดอยู่ในระดบัปานกลาง และหลังการจดัการเรียนรูมี้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 จดัอยู่ในระดับมาก ขั้นที่ 2 การ
ตอบสนองต่อคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการจัดการเรียนรู  ้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.63 จัดอยู่ในระดับมาก และ ขั้นที่ 3 การจัดระบบคุณค่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการ
จดัการเรียนรู ้มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 2.72 จดัอยูใ่นระดบัมาก สรุปไดว้า่ผลการเขา้รว่มการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมี
ส่วนรว่มในดา้นความตระหนักรูค้ณุค่า เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรีหลงัการ
จดัการเรยีนรูย้งัคงมีคา่เฉลี่ยที่สงูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน 
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The purposes of this research are to devise an informal learning management with the participation 

process for the shadow play (Nang Yai) Wat Sawang Arom, Sing Buri and to assess, before and after attendance to 
the program, the participants’ awareness of the value of the local wisdom. The sample group composes of 30 children 
and youth from the Sing Buri province, who consent to take part in the study through completion of the voluntary 
survey after having been assessed of their levels of awareness of the value of the local wisdom. The research 
procedures consist of 3 steps. 1) gathering participants’ demographic information and studying the basis and the 
factors that influence the appreciation of and the willingness to conserve local wisdom which will be used to construct 
the learning management program with the participation process, in order to cultivate a sense of appreciation of the 
shadow play Wat Sawang Arom, Sing Buri. 2) creating guidelines for an informal learning management by way of 
active participation to promote the awareness of the value of the shadow play Wat Sawang Arom, Sing Buri. 
3) accessing the participants’ levels of awareness of the value of the shadow play Wat Sawang Arom, Sing Buri. The 
results of this research indicate that the main influence of the awareness of the local wisdom, particularly the shadow 
play Wat Sawang Arom, Sing Buri, is the informal learning management which incorporates cultural art works, in 
accordance with the concept of learning through playing. The results also demonstrate learning improvements in 
4 different areas including 1. knowledge, 2. understanding, 3. behaviors, 4. skills and abilities. Furthermore, the 
participants’ levels of appreciation can be divided into 3 distinct stages. 1) the average scores of the perception of 
the value of the local wisdom were measured to be 1.94 (moderate) before the program started, and 2.44 (high) after 
the program ended. 2) the average scores of the response to realization of such value were measured to be 2.22 
(moderate) before the program started, and 2.63 (high) after the program ended. 3) the average scores of the way in 
which the participants organize their value systems were measured to be 2.20 (moderate) before the program 
started, and 2.72 (high) after the program ended. Therefore, and in summary, the participants’ degrees of awareness 
of the value of the local wisdom, the shadow play (Nang Yai) Wat Sawang Arom, after attending the informal learning 
management program with participation process were, on average, clearly and significantly higher in comparison with 
the averages before the attendance. 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดีจากความกรุณาอย่างดีย่ิงของผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปิยวดี มากพา อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติกรณ ์นพอดุมพนัธ ์อาจารยท่ี์
ปรกึษารว่มท่ีใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชนแ์ละมีคณุค่า
อย่างย่ิงตอ่การท าวิทยานิพนธ ์ตลอดจนไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้  าแนะน าและคอยเป็นก าลงัใจให้
ศิษยเ์สมอมา ผูวิ้จยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ประธานสอบวิทยานิพนธ์
และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สขุสนัติ แวงวรรณ กรรมการสอบวิทยานิพนธท่ี์กรุณาใหค้  าปรกึษาแนะน าและ
ใหข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะศิลปกรรมศาสตรท์ุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัและมีคณุคา่อย่างย่ิงในการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตรจ์ารย ์ดร.อนุกูล โรจนสขุสมบูรณ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐา
ศกุร ์จนัประเสริฐ ผูช้่วยศาสตราจารยม์นตา ตุลยเ์มธาการ อาจารย ์ดร.ณภัทรรตัน ์ไชยอคัรกัลป์ อาจารย ์
ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์  และอาจารย์ ดร.วรินทรพ์ร โพนน้อย ท่ีให้ความกรุณาช่วยตรวจเครื่องมือและให้
ค  าแนะน าท่ีมีคา่ตอ่การปรบัปรุงเครื่องมือส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั 

ขอกราบขอบพระคณุผูว้า่ราชการจงัหวดัสิงหบ์รุี ผูบ้ริหารส านกังานศิลปวฒันธรรมจงัหวดัสิงหบ์ุรี 
นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสิงหบ์รุีนายกเทศบาลเมืองสิงหบ์รุี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้โพธ์ิ 
ผู้น  าชุมชน  ครูผู้เช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมหนังใหญ่  และเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์  จังหวัดสิงห์บุรี 
คณาจารย์ ผู้ปกครองทุกท่าน  เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมทุกคนท่ีสละเวลา  ให้ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลืออย่างเตม็ท่ีแก่ผูวิ้จยัในการเก็บรวบรวมขอ้มลูท าใหง้านวิจยัครัง้นีส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

สดุทา้ยนี ้ขา้พรเจา้ขอกราบขอบพระคุณ คณุพ่อ คณุแม่ และพ่ีนอ้งทุกคนท่ีใหก้ารสนับสนุนใน
การท าวิจยัครัง้นี ้คอยใหค้  าปรกึษาและใหก้ าลงัใจท่ีดีอยู่เคียงขา้งตลอดการท าวิทยานิพนธ ์
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บทที ่1 
บทน า 

ปัจจุบันการแสดงพืน้บา้นเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ีถือไดว้่าเป็นมรดกอันล า้ค่า  
ท่ีบรรพบรุุษไดส้รา้งสรรคแ์ละสืบทอดกนัมาตัง้แต่โบราณกาล นอกจากนีย้งัเป็นสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงเอกลักษณ์ เกียรติภูมิ และอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองของชาติให้เป็นท่ีประจักษ์แก่นานา
ประเทศ ประเทศไทยก็มีการแสดงพืน้บา้น หรือถูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถือไดว้่าเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การสั่งสอนศีลธรรม แนวคิดการปฏิบตัิตนใหแ้ก่คนในสงัคม สรา้งความตระหนกัรู ้และเป็นเครื่อง
ให้ความบันเทิงในการผ่อนคลายสภาพจิตใจ รวมทั้งเป็นเรื่องของการใช้ความรู ้(Knowledge) 
ทกัษะ (Skills) ความเช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ี
เป็นองค์รวมระหว่าง มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม และมนุษย์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตอ่การพฒันาชีวิต ความอยู่รอดของบุคคล 
ชมุชนและสงัคม เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดขึน้จากความรู ้ประสบการณ ์และแนวคิดท่ีชมุชน
ไดมี้การถ่ายทอด สืบสานต่อกันมา ดว้ยคนไทยในอดีตมีภูมิปัญญาท่ีฉลาดล า้ลึกในการคิดคน้ 
สรา้งสรรค ์เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งแวดลอ้ม (กนกพร ฉิมพลี, 2555, น. 1) ซึ่งการแสดงหนังใหญ่
วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุีก็เป็นหนึ่งในทนุทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีส าคญั เป็นจงัหวดัท่ีอยู่
ในเขตภาคกลางท่ีมีประวตัิศาสตรค์วามเป็นมายาวนาน โดยเฉพาะประวตัิศาสตรก์ารต่อสู ้เพ่ือ
ปกป้องประเทศชาติและในขณะเดียวกันก็สั่งสมศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญามาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการแสดงหนังใหญ่ ซึ่งถือไดว้่าเป็นวฒันธรรมการแสดงชัน้สูงของไทยมาแต่
โบราณ (สรกิจ โศภิตกลุ, 2542, น. บทคดัยอ่) และควรคา่แก่การสรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบั
เยาวชนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันการแสดงหนังใหญ่ไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก จึงท าให้
จ  านวนผูท่ี้รูจ้กัหนงัใหญ่มีจ านวนนอ้ยลงตามไปดว้ย ทัง้นีย้งัรวมถึงเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีจงัหวดั
สิงหบ์ุรี เน่ืองจากส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาในปัจจุบนัของบริบททางสงัคมท่ีถูกกระแสทุนนิยมเขา้
ครอบง าท าใหค้วามรูท้างวฒันธรรมเหล่านีก้  าลงัสญูหายไป เพราะขาดการสืบทอดและพฒันามา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ในการศึกษาสมัยใหม่ไดแ้ยกนักเรียนออกจากชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง  
ไดมี้การจัดการเรียนการสอนทั้งหมดให้เป็นไปตามหลักสูตรจากส่วนกลาง ความแปลกแยกนี ้ 
จึงท าให้นักเรียนบางคนดูถูกวิถีชีวิตของชุมชน ไม่ยอมรับ ไม่รักษา ไม่มีความภาคภูมิใจใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของตน ท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ จากการท่ีไดส้มัภาษณ ์
คณิต ภัคดี ครูหนงัใหญ่ ณ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี กล่าวว่า ปัจจบุนัสถานการณน์่าเป็น
ห่วง เน่ืองจากเด็กและเยาวชนไม่สนใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไม่อยากเรียน ไม่อยากรู ้และบางคน
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ถึงขั้นไม่รู ้จักหนังใหญ่ด้วยซ ้า เพราะถือว่าล้าสมัยต ่าต้อยและด้อยค่า คนในชุมชนก็ไม่เห็น
ความส าคญั ไม่มีผูร้บัการสืบทอด อยากใหมี้คนเขา้มาท าใหเ้ยาวชนกลบัมาเรียนรูก้ารแสดง ให้
การแสดงหนังใหญ่ไดร้บัการส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง (คณิต ภัคดี, 2561, สัมภาษณ์) ซึ่งจากท่ีได้
กลา่วไปขา้งตน้ตรงกบัค าใหส้มัภาษณข์องปิยวฒัน ์ปอ้งวรรณา ท่ีกลา่ววา่ เยาวชนในชมุชนเห็นว่า
จะเรียนหนงัใหญ่ไปท าไม เรียนไปก็ไม่สามารถน าไปใชอ้ะไรได ้และทกุวนันีบ้างคนยงัไม่รูจ้กัเลย 
คนนิยมดูนอ้ยลงและขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครฐัหรือเอกชน อยากให้มีคนมาช่วย
พฒันากระบวนการเรียนรู ้และการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่าง
อารมณ์ คือ ให้เยาวชนกลับเข้ามาเรียนรู้การแสดงจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงให้
นา่สนใจขึน้โดยท่ีไม่ทิง้ภูมิปัญญาแบบดัง้เดิมท่ีมีอยู่แลว้ (ปิยวฒัน ์ปอ้งวรรณา, 2561, สมัภาษณ)์ 
จากการศึกษาสภาพขอ้มูลดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ พบว่าปัญหาหลกั ๆ ท่ี ไดเ้กิดขึน้ เกิดจากภาครฐั 
และกลุ่มบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีบทบาท
เก่ียวข้องอย่างจริงจัง อีกทั้งยังไม่ มีการจัดการแสดงอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้เกิดการขาด
กระบวนการสืบทอดและมีแนวโนม้ท่ีจะสูญหาย ดว้ยเหตดุงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของความตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาการขาดความตระหนกัรูแ้ละเผยแพรภ่มูิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงาม 

จากการศึกษาคน้ควา้พบว่ากระบวนการสรา้งความตระหนักรูส้ามารถแก้ไขปัญหาได้
ดว้ยวิธีใหภ้าครฐั ภาคเอกชน กลุม่บคุคลอ่ืน คนในชมุชน รวมไปถึงเดก็และเยาวชนในชมุชนเขา้มา 
มีส่วนร่วม ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของอรทัย ก๊กผล ท่ีมีการแบ่งทฤษฎีไวอ้ย่างชัดเจน ดังนี ้ 
1.เริ่มตน้ตัง้แตก่ารเกิดจิตส านึกในตนเอง  2.รว่มคิดว่าจะท าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชมุชน 3.รว่มกนั
วางแผนด าเนินการ 4.การรว่มด าเนินงานของประชาชน 5.รว่มกนัติดตามประเมินผลตลอดเวลาท่ี
ท างานรว่มกนั 6.รว่มรบัผลประโยชน ์อีกทัง้ยงัคน้พบว่าการแสดงหนงัใหญ่เป็นศิลปกรรม เป็นภูมิ
ปัญญา ซึ่งภูมิปัญญาไทยเป็นแหล่งเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งของสงัคมไทยท่ีช่วยส่งเสริมการศกึษาตาม
อัธยาศัย เพราะภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งท่ีผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย  
ช่วยใหก้ารเรียนรูน้ัน้เกิดขึน้มาไดใ้นทอ้งถ่ิน ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายไดส้ะดวกยิ่งขึน้ ท าให้
เกิดเรียนรูส้ามารถเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา และสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้
การจดัการศึกษาตามอธัยาศยัโดยอาศยังานวฒันธรรมสามารถน ามาด าเนินการได ้เน่ืองจากมี
กระบวนการท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดี ซึ่งเกิดจากการผสมผสานผ่านการละเล่น การแสดงออก 
และการเลียนแบบท่าทาง ซึ่งสามารถถ่ายทอดผ่านงานศิลปะการแสดงได้ตามแนวคิดเรื่อง  
การเรียนเล่น (Play + Learn = PLEARN) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการศกึษาตามอธัยาศยั เช่น ส่ือ
พืน้บา้น ส่ือบนัเทิงประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมกิจกรรมการแสดงละครใบ ้การแสดงหุ่นประเภทต่าง ๆ 
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การแสดงเลียนแบบ กราฟิกการต์นู และกราฟิก 3 มิต ิเป็นตน้ (วรรตัน ์ประทมุเจริญวฒันา, 2561, 
น. 38-39) 

การศกึษาตามอธัยาศยัมีมาตัง้แตใ่นอดีต ในความหมายของการเรียนรูเ้พ่ือการด ารงชีวิต  
เพ่ือเพิ่มพูนและสั่งสมประสบการณ์ ขึน้อยู่กับความเขา้ใจและการจดัการศึกษา การศึกษาตาม
อธัยาศยัมีพฒันาการทางแนวคิดในบริบทตา่ง ๆ คือ การศกึษาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
เรียนรู ้การศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดร้บัความรูจ้ากการด าเนินชีวิต และประสบการณ ์การศึกษา
ในบริบทของวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาในบริบทของการจัดสภาพของการเรียนรู ้
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน , 2544, น. 12-13) Evan (1981) กล่าวว่า การศึกษาตามอัธยาศัย 
หมายถึง ผลของการเรียนรูอ้นัเกิดจากสถานการณ์ท่ีผูเ้รียน หรือแหล่งความรูอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง  
มีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้แตไ่ม่ใช่ทัง้สองปัจจยัเกิดตรงกนั และ Coombs (1980) กล่าวว่า 
การศึกษาตามอัธยาศยั หมายถึง กระบวนการศึกษาตลอดชีวิตท่ีทุกคนไดร้บั และสะสมความรู ้
ทกัษะ เจตคต ิและการรูแ้จง้จากประสบการณป์ระจ าวนั และการสมัผสักบัสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ท่ีบา้น ท่ี
ท างาน และท่ีเล่น จากตวัอย่าง และเจตคติของสมาชิกครอบครวัและเพ่ือน จากการเดินทาง การ
อ่านหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสืออ่ืน หรือโดยการฟังวิทย ุหรือการดภูาพยนตร ์หรือโทรทศัน ์ตามปกติ
แลว้การศกึษาตามอธัยาศยัไม่มีการจดั ไม่มีระบบ และบางครัง้ไม่ไดต้ัง้ใจ แต่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
การเรียนรูไ้ปตลอดชีวิตของแต่ละคนอยู่อย่างมาก แมแ้ต่ผูท่ี้มีการศึกษาในโรงเรียนมาแลว้ก็ตาม 
นอกจากนีก้ารศกึษาตามอธัยาศยัยงัมีบทบาทท่ีเนน้วิธีการเรียนรูท่ี้แตกตา่งแบบท่ีผูเ้รียนมีสว่นรว่ม 
(Participatory Learning) มีส่วนจดั (Self-Directed) ซึ่งใหค้วามส าคญัเรื่องของความสมัพนัธก์ับ
ชุมชน และความเก่ียวขอ้งกับผูรู้เ้พ่ือพัฒนาและยกระดับประสบการณ์ระหว่างการเรียนรู ้และ
ปฏิบตัิงานในสถานท่ีนัน้ ๆ ซึ่งมากกว่าการเรียนรูด้ว้ยประสบการณ ์(Experiential Learning) (วร
รตัน ์ประทมุเจริญวฒันา, 2561, น. 34) ส าหรบัประเทศไทยมีการกล่าวถึงการศกึษาตามอธัยาศยั
อย่างชดัเจนในบริบทของการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งไดมี้การด าเนินการและพฒันาวิธีการจดัการ
เรียนรู ้และแสวงหาขอ้มลูในรูปแบบตา่ง ๆ โดยการศกึษานอกโรงเรียน และหน่วยงานอ่ืนทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544, น. 11) ซึ่งไดจ้  าแนกรูปแบบการเรียนรูต้าม
อัธยาศัยท่ีแตกต่างกันคือ การเรียนรู้ในสถานประกอบการ หรือท่ีท างาน (Learning in a 
workplace) การเรียนรูโ้ดยกระบวนการมีส่วนรว่ม (Participatory learning) การเรียนรูด้ว้ยการน า
ตนเอง (Self-directed learning ) การเรียนรูต้ามสถานการณ ์(Situated learning) และการเรียนรู้
จากประสบการณ์ (Experiential learning) การเรียนรูด้งักล่าวเป็นกระบวนการเรียนรูข้องบุคคล
และกระบวนการเรียนรูร้ว่มกันระหว่างสมาชิกท่ีมีส่วนรว่มในชมุชน หรือร่วมในสถานการณน์ัน้ ๆ 
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(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2544, น. 50) ซึ่งเป้าหมายของการจดัการศึกษาตามอัธยาศยัโดย
ส่วนใหญ่มีจดุมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองการเรียนรูต้ามความสนใจ ความถนดั และศกัยภาพของแต่
ละบุคคลใหส้ามารถศึกษาไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เนน้ท่ีผูเ้รียนตอ้งการแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง แต่องคก์รทางการศึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาตอ้งจดัหาและเตรียม
แหล่งความรูใ้ห้มีความพรอ้ม มีกิจกรรมท่ีหลากหลายส าหรบัผู้ต้องการแสวงหาความรูต้าม
อธัยาศยัอย่างครบถ้วน ทนัต่อเหตุการณ์ และทันสมยัอยู่ตลอดเวลาโดยอาศยัความร่วมมือของ
องคก์รต่าง ๆ เพ่ือสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละการพฒันาท่ียั่งยืน (ประวีณ รอดเขียว, ม.ป.ป., น. 
30) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นคนในพื ้นท่ี จึงมีความสนใจท่ีจะท าการจัด
การศกึษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือส่งเสริมความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงั
ใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน โดยการจดัการศึกษาตามอธัยาศัย
โดยอาศยังานวฒันธรรมท่ีมีแนวคิดเรื่องการเรียนเล่น (Play + Learn = PLEARN) และทฤษฎีการ
มีส่วนรว่มของอรทยั ก๊กผล ท่ีจะน าไปสู่การสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือสรา้งความตระหนกัรู ้
และเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน เรื่องการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี 
ส  าหรบัเดก็และเยาวชน 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง การ

แสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
2. เพ่ือศกึษาผลก่อนและหลงัการเขา้รว่มการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ 

มีส่วนร่วม ในดา้นความตระหนกัหนักรูเ้รื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่าง
อารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี  
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ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาตามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมี  

ส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรูใ้นการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 
ส  าหรบัเดก็และเยาวชน ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามส าคญัของงานวิจยั ดงันี ้

1. การศึกษาวิจัยในครัง้นีจ้ะท าใหไ้ด ้หลักการและแนวทางในการจัดการศึกษา  
ตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรูใ้นการแสดงหนังใหญ่  
วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ส  าหรบัเดก็และเยาวชน 

2. เป็นประโยชนต์อ่ส านกังานบริหารงานการศกึษานอกโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม สนบัสนนุ
การด าเนินงานของสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และเครือข่ายในการจัดการศึกษาตาม
อธัยาศยั 

3. เป็นงานวิจยัท่ีชว่ยตอบสนองตอ่การอนรุกัษภ์มูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีไดจ้ากการวิจยัไป

ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการศกึษาตามอธัยาศยั 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กและเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรีท่ีขาดความ
ตระหนกัรูใ้นคณุค่าภูมิปัญญา เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี จ  านวน 
70 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีการท าแบบวดัความตระหนักรูค้ณุค่าภูมิปัญญา เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ 
วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

วิธีการสมคัรใจเขา้รว่มการเรียนรูต้ามอธัยาศยั โดยผ่านแบบส ารวจความสมคัรใจเขา้รว่มการเรียน
ผูต้ามอธัยาศยั หลงัจากการวดัความตระหนกัรู ้คณุคา่ทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซึ่ง ผูท่ี้ตอ้งการเขา้รบั
การเรียนรูต้ามอัธยาศยั ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชน  ในจังหวัดสิงหบ์ุรี จ  านวน 30 คน ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมตามแนวทฤษฎีขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอรแ์กน ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์และเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัสิงหบ์รุี ผูบ้รหิารส านกังานศิลปวฒันธรรมจงัหวดัสิงหบ์รุี นายกองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัสิงหบ์ุรีนายกเทศบาลเมืองสิงหบ์ุรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้โพธ์ิ ผูน้  าชุมชน ครู
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมหนงัใหญ่ และเจา้อาวาสวดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี จ  านวน 8 ทา่น 
โดยมีคณุสมบตั ิดงันี ้

- เป็นผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนและดแูลรบัผิดชอบงานดา้นวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

- เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนและส่งเสริมประชาชน กลุ่มบุคคล องคก์ร
เอกชน ตลอดจนองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนรว่มในภารกิจและแนวทางในการบริหาร
ตามภารกิจการมีสว่นรว่มของประชาชนมากย่ิงขึน้ 

- มีประสบการณเ์ก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 15 ปี 
- เป็นผู้ท่ีเคยท าการศึกษาหรือได้รบัการถ่ายทอดและสามารถอธิบายข้อมูล 

เรื่องของวฒันธรรมหรือการแสดงหนงัใหญ่ 
- เป็นผู้ท่ีสามารถให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไดต้ลอดช่วงระยะเวลาใน  

การวิจยั 
ระยะเวลาในการทดลอง 

การศึกษาในครัง้นี ้ด  าเนินกิจกรรมในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 – มีนาคม 2563 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จดัท าสปัดาหล์ะ 2 วนั ๆ ละ 3 ชั่วโมง จ านวน 8 ครัง้ 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

1.1 การจดัการศึกษาตามอธัยาศยัโดยอาศยังานวฒันธรรมท่ีมีแนวคิดเรื่องของ
การเรียนเลน่ (Play+Learn = PLEARN) 

1.2 กระบวนการมีสว่นรว่ม 
1.3 ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
2.1 การจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง การแสดง

หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
2.2 ความตระหนกัรูค้ณุค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์ 

จงัหวดัสิงหบ์รุี 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง  

หลักสูตรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่องความตระหนักรูคุ้ณค่าเรื่องการแสดงหนังใหญ่  
วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นรูปแบบของหลักสูตรท่ีประกอบกับแนวคิดทฤษฎีการมี  
สว่นรว่มกระบวนการท่ีประชาชนภายในชมุชนหรือผูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสีย เขา้มามีบทบาท ในการคิด 
การแก้ปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยไดมี้การพัฒนามาจากกระบวนการ 
วิจัยตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งท าให้เกิดกระบวนการจัดการท่ีมีความหลากหลายและ
น าไปสู่การเรียนรู ้จากการจัดสภาพแวดล้อม ส่ือ ปัจจัยเกือ้หนุน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของ  
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

2. ความตระหนกัรูค้ณุค่าภูมิปัญญา เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดั
สิงห์บุรี หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในการแสดงถึง การรบัรู ้การตอบสนอง  
ต่อคุณค่า การจัดระบบคุณค่า การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
การมีความเขา้ใจ พอใจท่ีจะอนุรกัษ์ ความรูส้ึกเป็นห่วงและกังวลกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กบัภูมิปัญญา
และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลังจากการเรียนรู  ้
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ท่ีมีเนือ้หาคลอบคลมุ
ตัง้แต่ความหมาย ประวตัิความเป็นมา ประเภท รูปร่าง และลักษณะของหนังใหญ่ วิธีการหรือ
ขัน้ตอนในการท าหนงัใหญ่ รวมถึงการฝึกท่าเบือ้งตน้ในการเชิดหนงัใหญ่ (การเตน้เสา, การลงเหล่ียม,  
การจบัโครงไมไ้ผ)่ และเสนอแนะวิธีการอนรุกัษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเมิน
ไดจ้ากแบบสอบถามความตระหนกัรูค้ณุคา่ทางภมูิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
   

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
1. การจดัการศกึษาตาม

อธัยาศยัโดยอาศยังานวฒันธรรม
ท่ีมีแนวคิดเรื่องการเรียนเลน่ 
(Play + Learn = PLEARN) 

- การจดัการศกึษาตาม
อธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วน
รว่ม เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่  
วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

- ความตระหนกัรูค้ณุคา่ 
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การ
แสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์ 
จงัหวดัสิงหบ์รุี 

2. กระบวนการมีสว่นรว่ม
ของอรทยั ก๊กผล ประกอบดว้ย 

2.1 การเกิดจิตส านึกใน
ตนเอง 

2.2 ร่วมคิดดว้ยกันว่า
จะท าอะไรท่ีเป็นปัญหาชุมชน 

2.3 ร่วมกันวางแผน
ด าเนินการ  

2.4 ร่วมด าเนินงาน 
2.5 รว่มกนัตดิตาม

ประเมินผล 
2.6 รว่มรบัผลประโยชน ์

 

3. ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  
เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่  
วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 



  

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาตามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริม
ความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน 
ครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีการเรียนรูต้ามอธัยาศยั 

1.1 ความเขา้ใจพืน้ฐานการเรียนรูต้ามอธัยาศยั 
1.2 โปรแกรมสง่เสรมิการเรียนรูต้ามอธัยาศยั 
1.3 แนวทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัเพ่ือสง่เสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

2. แนวคิดความตระหนกัรู ้
2.1 ความหมายของความตระหนกัรู ้
2.2 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความตระหนกัรู ้
2.3 ขัน้ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกั 
2.4 การวดัความตระหนกัรู ้
2.5 องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั 
2.6 ความตระหนกัรูใ้นคณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. แนวคิดกระบวนการมีสว่นรว่ม 
3.1 ความหมายของการมีสว่นรว่ม 
3.2 ความส าคญัของการมีส่วนรว่ม 
3.3 กระบวนการหรือขัน้ตอนการมีสว่นรว่ม 
3.4 ชมุชนกบัการมีสว่นรว่มในการพฒันาการศกึษา 

4. แนวคิดเรื่องการเรียนปนเลน่ (Play + Learn =PLEARN) 
4.1 ความหมายของการเรียนปนเลน่ (Play + Learn =PLEARN) 
4.2 ความส าคญัของการเรียนปนเลน่กบัการเรียนการสอน 
4.3 ขัน้ตอนและวิธีการเรียนปนเลน่ 

  



  10 

5. แนวคิดเรื่องการจดัการเรียนรู ้(Learning) 
5.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู ้(Learning) 
5.2 ลกัษณะของการจดัการเรียนรู ้
5.3 หลกัการจดัประสบการณเ์รียนรู ้
5.4 หลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
5.5 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
5.6 กิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
5.7 บทบาทครู 

6. แนวคิดท่ีเก่ียวกบัหนงัใหญ่ 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ขอ้มลูพืน้ฐานจงัหวดัสิงหบ์รุี 
2. ชมุชนวดัสวา่งอารมณ ์
3. หนงัใหญ่ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั 
2. กระบวนการมีสว่นรว่มดา้นการอนรุกัษภ์มูิปัญญา 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

การศกึษาประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของการศกึษาตามอธัยาศยันัน้ประกอบดว้ย
รายละเอียดในแตล่ะหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความเข้าใจพืน้ฐานการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Education) 
ความหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ

มาตรา15(3) ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัว่าเป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
ดว้ยตนเองตามความสนใจศกัยภาพความพรอ้มและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์
สงัคมสภาพแวดลอ้มส่ือหรือแหล่งความรูอ่ื้น ๆ นอกจากนัน้ยงัมีผูใ้หค้วามหมายของการศึกษา
ตามอธัยาศยัซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายไวพ้อสงัเขปดงันี ้

คมกฤช จนัทรข์จร (2551, น. 7-8) กลา่ววา่ การศกึษาตามอธัยาศยั หมายถึง 
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ท่ีจะน าไปสู่การเรียนรูจ้ากสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์
ปัจจัยเกือ้หนุน ส่ือ แหล่งการเรียนรูแ้ละการมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคช์ัดเจน  
ในการจดักระบวนการใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
การจัดปัจจัยส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการเรียนรูจ้ากประสบการณ์เพ่ือเอือ้ให้บุคคล กลุ่มบุคคล  
และองคก์รเกิดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตามศกัยภาพ ความพรอ้ม โอกาส ตลอดจนเปิดโอกาสใหบุ้คคล
สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  
ตลอดชีวิต 

อดลุยร์ตัน ์เกตเุวชสรุิยา (2559, น. 25) กล่าวว่า การเรียนรูต้ามอธัยาศยัเกิด
จากการยินยอมในการรับรู ้และน ามาปฏิบัติ ตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์น ามาสู่
กระบวนการคิด วิเคราะห ์และเกิดการเรียนรูท่ี้แตกตา่งกัน โดยการเรียนรูต้ามอธัยาศยัจะเกิดขึน้
อยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการถ่ายทอดภมูิปัญญานั่นเอง 

จีระ งอกศิลป์ และคณะ (2550, น. 23) กล่าวว่า การศึกษาตามอัธยาศัย 
หมายถึง การศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และ
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือแหล่งเรียนรูอ่ื้น ๆ 
สถานศึกษาอาจจดัการศกึษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทัง้สามรูปแบบก็ได ้ใหมี้การเทียบโอน
ผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือตา่งรูปแบบไดไ้ม่วา่จะเป็นผลการเรียน
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จากสถานศกึษาเดียวกนัหรือไมก็่ตาม รวมทัง้จากการเรียนรูน้อกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ 
หรือประสบการณก์ารท างาน 

สรุปไดว้่า การเรียนรูต้ามอธัยาศยั หมายถึง การศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ย
ตนเอง ตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และโอกาส  การเรียนรูเ้กิดขึน้ไดทุ้กเวลาไม่จ  ากัด
สถานท่ี อายุ กลุ่ม รูปแบบ หรือวิธีการเรียนรูจ้ึงเป็นเพียงการจดัการใหบุ้คคลเรียนรูอ้ย่างไม่เป็น
ทางการ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการจดัสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเกือ้หนุนบรรยากาศ สถานการณ ์ 
ให้บุคคลไดเ้รียนรู ้การเรียนรูต้ามอัธยาศัยสามารถเกิดขึน้ได้ในท่ีต่าง ๆ ทั้งพิพิธภัณฑ์ ชุมชน 
สวนสาธารณะรวมไปถึงท่ีบา้นของผูเ้รียน 

ความส าคญัของการศึกษาตามอัธยาศยัปัจจุบนั แมว้่าประเทศไทยจะมีระบบ
โรงเรียนเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นพื ้นฐานในการด ารงชีวิตและมีระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สงัคมรวมทัง้จดัการศึกษา เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตอยู่แลว้ก็ตามแต่ จากสภาวการณท่ี์เกิดวิกฤต
การศกึษาในปัจจบุนัส่งผลใหก้ารศกึษาตามอธัยาศยัมีบทบาทและความส าคญัอย่างยิ่งในฐานะท่ี
เป็นระบบการศกึษาท่ีมีความเช่ือมโยงใหก้บัการศกึษาตลอดชีวิตเพ่ือใหป้ระชาชนมีความรูเ้ท่าทนั
กับสภาพของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตามอัธยาศยัยังเป็นระบบการศึกษา  
ท่ีเอือ้กับวิถีชีวิตและความสนใจในการเรียนรูข้องมนุษยท่ี์ช่วยปรบัตวัใหส้ามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ (กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2538, น. ก) ซึ่งจะไดก้ล่าวถึงความส าคญั 
ของการศกึษาตามอธัยาศยัดงันี ้

ความส าคญัดา้นการเรียนรูใ้นช่วงชีวิตของบุคคลปฐมบทการเรียนรูเ้ริ่มขึน้
ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดาปัจจุบันมีหลักฐานทางการแพทยแ์ละจิตวิทยาท่ีพิสูจนแ์น่นอนแล้วว่า 
เด็กสามารถเรียนรูไ้ดต้ัง้แต่อยู่ในครรภม์ารดาและสามารถท่ีจะเรียนรูไ้ดใ้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น  
ดา้นภาษาดนตรีจรยิธรรมบิดามารดาสามารถใหล้กูไดเ้รียนรูต้ัง้แตอ่ยู่ในครรภด์ว้ยการใหฟั้งดนตรี
ใหฟั้งเทปบนัทึกเสียงธรรมชาติการพูดคุยและการสัมผัสเด็กท่ีไดร้บัการกระตุน้อย่างเหมาะสม
ตัง้แต่ก่อนเกิดสามารถช่วยใหส้มองไดร้บัการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  (สกศ, 2543, น. 16) 
นอกจากนัน้การศึกษาตามอธัยาศยัยงัเป็นการศึกษาท่ีบุคคลจะไดร้บัตัง้แต่เกิดจนตายตลอดช่วง
ชีวิตตัง้แต่แรกเกิดจนถึงวยัสูงอายุ ดงันัน้ การศึกษาตามอัธยาศยัจึงมีความส าคญัต่อการเรียนรู้
ในชว่งชีวิตของบคุคล 

การศึกษาตามอธัยาศยัเป็นการศึกษาเพ่ือทุกคนในสงัคมท่ีเนน้ความความ
เสมอภาคโอกาสและสิทธิทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีผูจ้ดัการศึกษา
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ตามอัธยาศัยตอ้งท าความเขา้ใจกับสภาพพืน้ฐานของกลุ่มเป้าหมายและการจ าแนกประเภท 
การก าหนดกิจกรรมและบริการทางการศึกษาใหแ้ต่ละกลุ่มไดร้บัโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และสอดคลอ้งตามความตอ้งการตอ่ไป การส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตการพฒันาภายใตก้ระแส
โลกาภิวตันส์่งผลใหแ้นวคิดของการศึกษาก้าวไปสู่การเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูท่ี้บุคคลสามารถ
เรียนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางหลากหลายตามความสนใจศกัยภาพความพรอ้มและโอกาสการศึกษา
ตามอัธยาศัยจึงนับว่ามีบทบาทส าคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
การศึกษานอกระบบเพ่ือใหป้ระชาชนมีความรูเ้ท่าทันกับสภาพของสงัคมท่ีมีความเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังเป็นระบบการศึกษาท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรูข้องบุคคล
สง่เสรมิใหบ้คุคลไดร้บัการศกึษาและการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิตตลอดจนสามารถปรบัตวั
ใหด้  ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ (กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2538, น. 12-13) ดงันี ้

1) เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดความเสมอภาคและโอกาสทางการศกึษาท่ีเทา่เทียมกนั 
2) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการการเรียนรูใ้นทกุชว่งของชีวิตของบคุคล 
3) เพ่ือสง่เสรมิใหบ้คุคลสามารถพึ่งพาตนเองมีความรูท้กัษะท่ีจะแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเองไดด้ว้ยการน าตนเองอย่างต่อเน่ืองและสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัมาประยุกต์ 
ใชก้บัชีวิตจรงิเพ่ือการพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

4) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการความสนใจของผูเ้รียน ๆสามารถเลือก
เรียนวิธีการเรียนตามความเหมาะสมและระดบัความสามารถของตนเป็นการศึกษาท่ีบูรณาการ  
กบัวิถีชีวิต 

5) การตอบสนองความเปล่ียนแปลงทางสังคมตามสภาพการณ์และ
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือส่งเสริมความสามารถของบคุคลในการปรบัตวัเขา้กบัสภาพสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

สรุปไดว้่า ความส าคญัของการศึกษาตามอธัยาศยั คือ การศึกษาตามอธัยาศยั 
มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรูทุ้กช่วงของชีวิตของบุคคลทุกคนในสังคม 
เป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต เพ่ือใหทุ้กคนสามารถจะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองรวมถึง
สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัมาประยุกตใ์ชก้ับชีวิตจริงไดต้ลอดจนเป็นการศึกษาท่ีตอบสนองความ
เปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู ้ตอ่ยอดสิ่งดีงามใหก้บัสงัคม (Learning society) 
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การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
การศึกษาเรื่องการเรียนรูต้ามอธัยาศยันีเ้ป็นการศึกษาในมิติดา้นการเรียนรู้

ของผูเ้รียน ซึ่งประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ประเภทของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ท่ี เติมเต็มความต้องการของปัจเจกบุคคลท่ีต้องการเรียนรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือการเรียนในระบบโรงเรียนโอกาสของการเรียน รูต้ามอัธยาศัย 
เกิดขึน้ในสถานท่ีและส่ือต่าง ๆ ซึ่งชัคเกอรเ์รนสกี้ (Schugurensky, 2000 อ้างถึงใน วิศนี ศิล
ตระกลู, 2548) ไดจ้  าแนกประเภทการเรียนรูต้ามอธัยาศยัไว ้3 ประเภทคือ 

1.1 การเรียนรูใ้นชีวิตประจ าวัน (Tacit learning) หมายถึงการรูใ้น
คณุคา่ทศันคติพฤติกรรมหรือทกัษะตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัมิใชเ่พียงแคเ่ราไม่ไดต้ัง้ใจมา
ก่อนท่ีจะไดร้บัมันแต่เราอาจไม่ไดต้ระหนักดว้ยซ า้ไปว่าเราไดเ้รียนรูส้ิ่งนัน้ ๆ  ถึงแมว้่าการเรียนรู้
ชนิดนีโ้ดยปกติเป็นเรื่องของกระบวนการจิตใตส้  านึก (Unconscious process) แตเ่ราก็เริ่มตระหนกั
วา่การเรียนรูเ้กิดขึน้ไดโ้ดยผ่านกระบวนการระลกึยอ้นถึงความหลงั (Retrospective recognition) 

1.2 การเรียน รู้ท่ี เกิดขึ ้น โดยบังเอิญ  ( Incidental learning) เป็น
ประสบการณ์ในการเรียนรูท่ี้ผู้เรียนมิไดมี้ความตัง้ใจมาก่อนว่าจะตอ้งเรียนสิ่งนั้นแต่เ ม่ือไดร้บั
ประสบการณ์ เขาก็รบัรูไ้ดว้่าเขาไดเ้รียนรูบ้างอย่างขึน้มา ดงันัน้จึงเป็นความไม่ตัง้ใจแต่รูส้ึกตวั 
(Unintended but conscious) 

1.3 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed learning) เป็น
โครงการเรียนรู้ท่ีก าหนดโดยผู้เรียนไม่จ  าเป็นต้องได้รับความช่วยเห ลือจากนักการศึกษา 
แต่สามารถเป็นการน าเสนอของวิทยากรการเรียนรูแ้บบนีเ้ป็นเรื่องของความตัง้ใจเพราะผูเ้รียน  
มีจุดหมายในบางสิ่งบางอย่างท่ีตอ้งการเรียนรูส้ิ่งนัน้อาจมาก่อนท่ีกระบวนการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้  
เป็นเรื่องของจิตส านึกโดยปัจเจกบุคคลตระหนกัว่าเขาตอ้งเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างจากแนวคิด
ของชัคเกอร ์เรนสกี้ (Schugurensky) ท าให้สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
การศึกษาตามอัธยาศยัประเภทของการเรียนรูต้ามอัธยาศยัไดว้่า ผูจ้ัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
มีความมุ่งหมายในการจัดสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ขณะท่ีผูเ้รียน 
เกิดการเรียนรูข้ึน้โดยบังเอิญในชีวิตประจ าวันและผู้เรียนก็สามารถท่ีจะเลือกหรือก าหนดโครง  
การเรียนรูแ้ละวิธีการเรียนตามความตอ้งการของตนเองโดยใชว้ิธีการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 
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การศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยท าให้เกิดความเข้าใจใน
หลักการส าคญัซึ่งสามารถสรุปไดว้่าการเรียนรู้ตามอัธยาศยัเกิดขึน้ใน 3 ขัน้ ไดแ้ก่ขัน้ท่ี 1.การมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์หรือการเข้าไปมี  
ส่วนรว่มในสภาพแวดลอ้ม และสถานการณท่ี์เอือ้ตอ่การเรียนรูใ้นชีวิตประจ าวนัน าไปสู่การเรี ยนรู ้
ท่ีเกิดขึน้โดยบงัเอิญ ลกัษณะของการเรียนรูช้นิดนีเ้กิดขึน้จากกระบวนการทางสงัคม ซึ่งหากบคุคล
ไม่ไดน้  าไปตีความหรือคิดวิเคราะหก์ารเรียนรูช้นิดนีก็้จะกลายเป็นประสบการณเ์ฉพาะของบุคคล 
ขั้น ท่ี  2 การตีความเกิดจากกระบวนการคิดวิ เคราะห์จากประสบการณ์ เดิมของบุคคล  
ใน  3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ทางวิชาการสังคม สิ่ งแวดล้อม และข้อมูลเก่ียวกับตนเอง  
ซึ่งการตีความเกิดจากความหมายท่ีมีอยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การเรียนรูใ้นชีวิต  
ของบุคคล ๆ สร้างความหมายและความเข้าใจด้วยตนเองและความพึงพอใจในการรับรู ้  
หากบุคคลเกิดความพึงพอใจก็เกิดการเรียนรู ้และหากบุคคลไม่พึงพอใจก็จะกลับไปทบทวน 
เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองโดยแสวงหาวิธีการอ่ืน ๆ ในการเรียนรูด้ว้ย  
การน าตนเอง เพ่ือเลือกและก าหนดวิธีการเรียนวิธีการแสวงหาความรูต้ามความสนใจของตนเอง  
ขั้นท่ี 3 ความรู้ท่ีเกิดขึน้ภายในตัวบุคคลเกิดจากการยอมรับท่ีจะปฏิบัติความพึงพอใจและ 
เกิดการรับรู ้จากความเข้าใจท่ีตนเองสร้างขึน้ โดยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
และสถานการณก์ารเรียนรูใ้นชีวิตบคุคลเกิดการยอมรบั และปรบัตวัเขา้กับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
นัน้ ๆ ดว้ยตนเอง 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั การเรียนรูต้ามอธัยาศยั
เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้กับบุคคลท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพการณ์ใน  
วิถีชีวิต อนัไดแ้ก่ การเรียนรูต้ามสถานการณ์การเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มและการเรียนรูต้ามสภาพ
จรงิส าหรบัแนวคดิท่ีเก่ียวขอ้งการเรียนรูต้ามอธัยาศยัผูว้ิจยัจะไดก้ลา่วถึงพอสงัเขปดงันี ้

2.1 การเรียนรูต้ามสถานการณ์ (Situated learning) เรื่องนีน้  าเรา
ไปสู่แนวคดิใหมท่ี่ว่าการเรียนรูต้ามอธัยาศยัเป็นการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้จากสถานการณซ์ึ่งจะท าใหเ้รา
เขา้ใจว่าการเรียนรูไ้ม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้จากภายในบคุคล (Internal) หรือเป็นเรื่องภายใน
ตวัตนของคน (Within the skin of individual) แตเ่พียงอย่างเดียวมาสู่ความเขา้ใจท่ีว่า การเรียนรู้
เกิดขึน้ไดจ้ากกระบวนการทางสังคมแนวความคิดนีเ้กิดขึน้ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1990 จากการ
ทดลองและการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีเป็นความรูน้ัน้ 
พบว่าการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความรูต้่าง ๆ จะเกิดขึน้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป  
การเรียนรูนี้มี้ความเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนรว่มในกิจกรรมของชุมชนท่ีไม่ใช่เพียงแค่ความสมัพนัธ์
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กบักิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านัน้ แตห่มายถึงความสมัพนัธก์บัสงัคมชมุชนโดยรวมจากการท่ี
บุคคลเขา้ไปเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในชุมชน ซึ่งการเรียนรูบ้างครัง้ก็เกิดขึน้ไดโ้ดยไม่ตัง้ใจ
เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้กับบุคคลในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของระบบสังคมและชุมชน (Lave; & 
Wenger, 1991 อา้งถึงใน วิศนี ศลิตระกลู และอมรา ปฐภิญโญบรูณ,์ 2544, น. 30) 

2.2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) เป็นการ
เรียนรูท่ี้มีการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มเพ่ือใหเ้กิดกระบวนการกลุ่มเกิดการ
เรียนรูแ้บบแกปั้ญหาการระดมพลังสมองโดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น Mind map metaplan การจัด
เวทีประชาคมการอภิปรายการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น การเรียนรูแ้บบนีเ้น้นผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลาง และมีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนรูทุ้กขัน้ตอนสิ่งส าคญั คือ การใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหา
ความรูแ้ละสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบตัิในกิจกรรมท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น เป็น
การเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการปรบัตวัใหท้ันต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคม ทัง้นี ้เพราะ
ความรูแ้ละความจรงิในสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูเ้รียนจะตอ้งพยายามคน้หาความรู้ 
ท่ีเปล่ียนแปลงและวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน , 2544, น. 32) สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ้ 
(สกศ, 2543, น. 32) ท่ีอธิบายว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการ 
มีปฏิสัมพันธก์ันโดยมีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรูว้ฒันธรรมอารมณ์และสังคมร่วมกัน  
ท าให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
เป็นการปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงามตลอดจนทกัษะทางสงัคมและการท างานรว่มกนั 

2.3 การเรียนรูต้ามสภาพจริง (Authentic learning) แนวคิดนีเ้ช่ือว่า
การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้บรรลผุลนัน้ตอ้งค านงึถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียนเนือ้หา
ท่ีหยิบยกขึน้มาเรียนควรเป็นเรื่องท่ีผู้เรียนอยากเรียน แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงนี  ้
อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฎีการสรา้งปัญญา (Constructivism) ท่ีเช่ือว่าบุคคลเรียนรูจ้ากความรู ้
ท่ีสรา้งขึน้มาโดยการเปรียบขอ้มลูใหมก่บัประสบการณเ์ดมิ แลว้สรา้งประสบการณห์รือความรูใ้หม่
ตอ่ขึน้ไปเรื่อย ๆ จนเกิดปัญญา มีล าดบัขั้นของการเรียนรูอ้ยู่หลายลกัษณะ คือ ประสบการณเ์ดิม 
ท่ีผูเ้รียนมีในเรื่องนัน้ ๆถือไดว้า่ผูเ้รียนมีขอ้มลู (Data) ในเรื่องนัน้ ๆ เม่ือผูเ้รียนไดน้  าขอ้มลูท่ีมีอยูม่า
ใชอ้าจจะโดยการกระท าดว้ยตนเองหรือมีการแลกเปล่ียนพดูคยุกบักลุ่มหรือเพ่ือนรว่มงาน ผูเ้รียน  
ก็จะไดร้บัประสบการณใ์หม่ และหากผูเ้รียนมีการน าประสบการณใ์หม่ท่ีไดร้บัไปเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่แลว้ และมีการจัดระบบความรูใ้หม่ ถือไดว้่าขัน้นีผู้เ้รียนมีขอ้มูลความรู ้
(Information) ถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแล้วในขัน้นีผู้้เรียนเกิดการเรียน (Studying)  
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ในเรื่องนั้น ๆ เท่านั้นแต่ยังไม่เกิดการเรียนรู้ (Learning) ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรูไ้ด้ก็ต่อเม่ือ 
ไดน้  าขอ้มูลความรูท่ี้มีอยู่ไปวิเคราะห ์แยกแยะ สรุป และสรา้งเป็นความรูใ้หม่ โดยการปรบัหรือ
ประยุกตใ์หเ้หมาะสมเพ่ือใหส้ามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดแ้ละถ้ามีการใชอ้ยู่บ่อย ๆ ผูเ้รียนก็จะ
เกิดความรูค้วามเข้าใจ (Knowledge) และหากผู้เรียนได้น าความรูใ้นขั้นนีไ้ปใช้ทดลองท าไป 
เรื่อย ๆ จากสถานการณห์นึ่งไปสู่สถานการณ์หนึ่งจนเกิดเป็นแนวทางใหม่ท่ีคิดคน้ไดด้ว้ยตนเอง
ผูเ้รียนก็จะเกิดปัญญา (Wisdom) ดงันัน้ ปัญญาจึงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตวัผูเ้รียนโดยตวัผูเ้รียนเอง 
(กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2543, น. 61-62) 

2.4 การเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง (Self-directed  learning) แนวคิด
การเรียนรูด้้วยการน าตนเองนั้น เกิดจากความเช่ือท่ีว่าบุคคลท่ีเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีความ
รบัผิดชอบและมีประสบการณ์ ดังนั้นจึงมีความสามารถท่ีจะเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองซึ่งถือว่าเป็น
หลกัการท่ีส าคญั ซึ่งโนลส ์(Knowles, 1975, p. 18) นกัการศึกษาผูใ้หญ่ผูเ้ริ่มใชค้  านีเ้ป็นครัง้แรก 
ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองว่าเป็นกระบวนการท่ีบคุคลใชใ้นการสรา้งความ
ตอ้งการในการเรียนรู ้การตัง้จุดมุ่งหมายในการเรียนรู ้การท ากิจกรรมเพ่ือคน้หาความรู ้เช่น การ
คน้ควา้เอกสารจากแหล่งการเรียนรูต้่าง ๆ การพบปะผูค้นการเลือก และก าหนดแผนการเรียนรู ้
และการประเมินผลการเรียนรู ้กิจกรรมสว่นใหญ่เกิดขึน้ดว้ยตนเอง ซึ่งอาจจะไดร้บัความช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นหรือไมก็่ตาม 

สรุปไดว้่าการเรียนรูด้้วยการน าตนเองเป็นกระบวนการศึกษาเฉพาะของ
บุคคลท่ีบุคคลนั้น ๆ มีความคิดริเริ่มด้วยตนเองมีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมีการวาง
แผนการเรียนรูก้ารแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรียนรูโ้ดยใชท้กัษะและวิธีการเรียนรูท่ี้เหมาะสม
กบัตนเองในการศกึษาคน้ควา้มีการวดัและประเมินผลดว้ยตนเอง 

ลักษณะ ประเภท รูปแบบ และประโยชนข์องการศึกษาตามอัธยาศัย 
1. ลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัย ความสับสนในการนิยามและ 

การอธิบายลักษณะระหว่างการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึน้อย่างไม่เป็นทางการเป็นเพียง
กระบวนการเรียนรูต้ามอธัยาศยัจงึน าไปสู่ขอ้ถกเถียงท่ีว่าการศกึษาตามอธัยาศยันา่จะไม่มีแตเ่ป็น
เพียงการเรียนรูต้ามอัธยาศัยเท่านั้น ในขณะท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542  
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดร้ะบุค  าว่าการศึกษาตามอธัยาศยัว่าเป็นรูปแบบการศึกษา
อย่างเป็นทางการรูปแบบหนึ่งในกฎหมายแม่บท เพ่ือการศึกษาของชาติ เพ่ือเป็นการอธิบายถึง
ลกัษณะของการศกึษาตามอธัยาศยั และการเรียนรูต้ามอธัยาศยัซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายในลกัษณะ
ตา่ง ๆ ดงันี ้
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1.1 ลักษณะของการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการอธิบายถึงลักษณะใน
บรบิทตา่ง ๆ ของการศกึษาตามอธัยาศยั (Informal education) ดงันี ้

1) วิธีการท่ีหลากหลายท่ีน าไปสู่การเรียนรูอ้าจเกิดขึน้โดยการถูก
ผลกัดนัใหเ้กิดขึน้ผ่านกระบวนการสนทนาเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจและขยายประสบการณ ์โดยไม่
อาจท านายล่วงหนา้เป็นสิ่งท่ีบงัเอิญเกิดขึน้อบุตัิขึน้ (วิศนี ศิลตระกูล และอมรา ปฐภิญโญบูรณ์, 
2544, น. 2-3) การศกึษาตามอธัยาศยัจึงเป็นการศกึษาท่ีมีหลากหลายรูปแบบ (Multi forms) และ 
ใชว้ิธีการท่ีไมเ่ป็นทางการ 

2) เป็นการจัดสภาพการเรียนรูเ้พ่ือเอือ้อ านวยการเรียนรูข้องผูเ้รียน
โดยตั้งใจและมิได้จงใจผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดวิธีการเรียนรูเ้องเป็นการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการ
ถ่ายทอดความเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัของแตล่ะบคุคล 

3) เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มสถานการณปั์จจยัเกือ้หนนุส่ือแหลง่การ
เรียนรูแ้ละบุคคลเพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลไดเ้รียนรูต้ามความสนใจศกัยภาพความพรอ้มและโอกาส
เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตทัง้ของตนเองครอบครวัชมุชนและสงัคม (ชยัยศ อ่ิมสวุรรณ,์ 2544, น. 3) 

4) เป็นการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต  (Life orientation) 
เป็นการศึกษาลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีสัมผัสหรือมีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมซึ่งมีอิทธิพลต่อ 
การด าเนินชีวิต ตัง้แต่การเลีย้งดูในครอบครวัการท างาน และการสรา้งสมประสบการณ์ต่าง ๆ  
(วิศนี ศลิตระกลู และอมรา ปฐภิญโญบรูณ,์ 2544, น. 162) 

5) เป็นลกัษณะของการอาสาสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมการมีปฏิสมัพนัธ์
การต่อรองการส่ือความหมายและการเคารพในความคิดซึ่งกันและกันเพ่ือร่วมกิจกรรมกัน 
(Brookfield, 1984, p. 46) 

6) เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาระบบอ่ืน ๆ อย่างแยกไม่ออกใหช้ดัเจน
ได ้กลา่วคือ บคุคลสามารถใชก้ารศกึษาตามอธัยาศยัไประหว่างการเรียนในระบบพรอ้ม ๆ กนัดว้ย 
(วิศนี ศลิตระกลู และอมรา ปฐภิญโญบรูณ,์ 2544, น. 7) 

7) ไม่จ  าเป็นตอ้งมีหลกัสตูรไม่มีเวลาเรียนท่ีแน่นอน ไม่การจ ากดัอาย ุ
ไม่มีการลงทะเบียนและไม่มีการสอนไม่มีการรบัประกาศนียบตัรมี หรือไม่มีสถานท่ีแน่นอนเรียน 
ท่ีไหนก็ได ้ลกัษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพ่ือความรูแ้ละนนัทนาการ อีกทัง้ยงัการไม่จ  ากัด
เวลาเรียน (สมุาลี สงัขศ์รี, 2544, น. 27-29) 
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8) เป็นการจัดกิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการเพ่ือให้บุคคลไดศ้ึกษาได้
เรียนรูไ้ดร้บัทั้งความรูแ้ละการเรียนรู ้การท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวการจัดการศึกษาตาม
อธัยาศยัจ าเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เช่น การใหค้วามรู้และประสบการณผ์่านส่ือหลาย ๆ 
ประเภทแหล่งความรูท่ี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเลือกหาประสบการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
(กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2545, น. 32) 

9) เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในลักษณะท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้รา้งความรูแ้ละ
ความหมายจากปัจจยัเอือ้ตอ่การเรียนรูต้ามอธัยาศยั (วิศนี ศิลตระกลู และอมรา ปฐภิญโญบรูณ์, 
2544, น. 46-47) 

10) สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
เช่น ผู้เรียนเป็นกลุ่มเยาวชนคนงานชาวบ้านและกลุ่มสตรี เป็นต้น การศึกษาตามอัธยาศัย 
ในลกัษณะนีเ้กิดจากความตอ้งการยกระดบัความเป็นอยู่ในสงัคมการมีส่วนรว่มและการพัฒนา
คณุภาพชีวิต 

11) สามารถเรียนไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ซึ่งการ
เรียนรูอ้าจเกิดหรือไม ่ก็ขึน้อยูว่า่ผูเ้รียนจะไดส้รา้งกระบวนการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้อยา่งไร 

12) เป็นรูปแบบของการศกึษาหนึ่งในบริบทของการศกึษาตลอดชีวิต
ท่ีตัง้อยู่บนความเช่ือท่ีวา่มนษุยส์ามารถเรียนรูไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง แมจ้ะพน้รัว้โรงเรียนหรือไม่เคยผา่น
ระบบโรงเรียนก็ตาม  

1.2 ลักษณะของการเรียนรูต้ามอัธยาศัยเป็นการอธิบายถึงลักษณะใน
บรบิทตา่ง ๆ ของกระบวนการเรียนรูต้ามอธัยาศยั (Informal learning process) ดงันี ้

1) ไม่มีรูปแบบท่ีจะอธิบายไดช้ดัเจน (Non form) ไม่สามารถจบัตอ้ง
หรือมองเห็นเหมือนการศกึษาในระบบท่ีมีโรงเรียนเป็นตวัแทนแตรู่ว้่ามีอยู ่เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
การด ารงชีวิตเป็นท่ีรูจ้ักกันว่าเป็นการเรียนรูต้ามอัธยาศัย หรือการเรียนรูแ้บบไม่เป็นทางการ  
หรือการเรียนรูต้ามวิถีชีวิต (พนมพงษ ์ไพบลูย,์ 2544, น. 7) 

2) เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ตามสถานการณข์ึน้อยู่กับว่า ณ จุดใดของ
สถานการณ์ท่ีใครจะมีบทบาทเป็นผู้สอนและใครมีบทบาทเป็นผูเ้รียนบางสถานการณ์บางคน
สามารถเรียนรู้ได้แต่บางคนก็ไม่มีการเรียนรู้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน , 2544, น. บท
บรรณาธิการแปล) 
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3) เกิดขึน้ตามวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการ
ท างานของบคุคลชมุชนและแหล่งความรูต้า่ง ๆ เพ่ือเพิ่มความรูท้กัษะความบนัเทิงและการพฒันา
คณุภาพชีวิต (กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2538, น. 83) 

4) เกิดขึน้ตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมมีหลาย
สถานการณจ์งึมีหลายวตัถปุระสงคแ์ละไมจ่  าเป็นตอ้งเพ่ือการศกึษาเทา่นัน้ 

5) มีกระบวนการเรียนรูท่ี้เป็นลกัษณะเฉพาะท่ี (Specific) อาจเกิดได้
ซ  า้แตอ่าจไมเ่กิดซ า้ท่ีมีผลเหมือนเดมิทกุประการ (ชยัยศ อ่ิมสวุรรณ,์ 2544, น. 21) 

6) เป็นการจงใจหรือไม่จงใจไม่สามารถคาดความหมายล่วงหนา้ได้ 
(Accidental และUnpredictable) ไม่สามารถระบุลักษณะบ่งชี ้ถึงผลการเรียนท่ีเหมือนกันได ้
ทกุสว่นและทกุครัง้บางครัง้อาจไมมี่ผลใด ๆ เกิดขึน้ 

7) เป็นกระบวนการท่ีมนุษย์ได้รับการถ่ายทอดและสั่ งสมความรู้
ทางดา้นทักษะเจตคติความคิดจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อมตลอดชีวิต  
(Hideyoshi, 1990 อา้งถึงใน กรมการศกึษานอกโรงเรียน, 2538, น. 23) 

8) เป็นกระบวนการเรียนรูต้ามความสมัครใจความพอใจและความ
ตอ้งการตามความเหมาะสมของบคุคล หรือกลุม่ด  าเนินไปอย่างไมเ่ป็นทางการมีความหลากหลาย
ยืดหยุน่และมีเสรีภาพ (กลุธร เลิศสรุยิะกลุ, 2542, น. 6) 

9) ผลของการเรียนรูเ้กิดจากประสบการณท่ี์ผูเ้รียนหรือเกิดจากแหล่ง
ความรูอ้ย่างใดอย่างหนึ่งมีเจตจ านงเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูแ้ต่ไม่ใช้ทั้งสองปัจจัยเกิดตรงกัน   
(Evan, 1981) 

10) การประเมินขึน้อยู่กบัผูเ้รียนผูเ้รียนอาจไม่รูต้วัแต่ผลการเรียนสั่ง
สมไดจ้นมีการน าไปใช้จึงจะเกิดการเรียนรูข้ึน้ซึ่งอาจไม่ไดใ้ช้ก็ได้ (วิศนี ศิลตระกูล และอมรา  
ปฐภิญโญบรูณ,์ 2544, น. 162) 

11) การเรียนรูเ้กิดขึน้ในทุกช่วงวยัต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต เพราะเป็น
การศกึษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการด ารงชีวิตบคุคลทกุคน ดงันัน้ทกุคนจึงสามารถเขา้
ออกและสมัผสัการศกึษาตามอธัยาศยัไดต้ลอดชั่วชีวิต ดงัท่ีมีค  ากล่าวว่า การศึกษาตามอธัยาศยั
เป็นกระบวนจากการอบุตัขิึน้ของชีวิตจนสิน้อายขุยั กลุม่จดัการศกึษาและส่งเสรมิการมีงานท าของ
เยาวชนเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเช่น  “Beyond Connection” เป็น Homepage ของสมาคม 
YMCA (Young Men Christian Association) ท่ี เช่ือมการเรียนรู้ เพ่ื อการมี กิจกรรมระหว่าง
เยาวชนผ่านทางอินเทอรเ์น็ตบางประเทศนับเอาการศึกษาส าหรบักลุ่มผูใ้หญ่และการเรียนรูใ้น
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สถานประกอบการระหว่างการท างาน (Learning in a workplace) ว่าเป็นการศกึษาตามอธัยาศยั
ดว้ย รวมทัง้การเรียนรูเ้พ่ือดแูลสุขภาพโดยผูป่้วยเองและโดยผูดู้แลผูป่้วยท่ีเรียกว่าการศึกษาเพ่ือ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ  (Health or rehabilitation) ก็จัดว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาตาม
อธัยาศยัเชน่กนั  

2. ประเภทของการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามอัธยาศัยแบ่งเป็น
ประเภทตามวตัถุประสงค ์ซึ่งครอบคลุมการจดัและส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม เ พ่ือใหเ้กิดการเรียนรู ้
(ศนูยส์ง่เสรมิการศกึษาตามอธัยาศยั, 2544) ดงันี ้

2.1 การศึกษาตามอัธยาศัยในวิถีชีวิต มีลักษณะของการเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติในวิถีชีวิต อีกทัง้ยังเป็นกระบวนการตลอดชีวิตท่ีใหบุ้คคลไดร้บัความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิ
จากประสบการณท่ี์เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั และมีปฏิสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม จึงเป็นการเรียนรู้
จากกิจกรรมตามธรรมชาติในวิถีชีวิต แม้มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยก็มิใช่เพ่ือการศึกษา
โดยตรง เช่น การเรียนรูจ้ากครอบครัว สภาพแวดล้อมรอบตัว สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิ

2.2 การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการจัด 
โดยองคก์าร สถาบนัเพ่ือจุดประสงคท์างการศึกษาทัง้โดยตรงและโดยออ้ม เช่น แหล่งความรูใ้น
ชมุชน ศาสนสถาน แหล่งศิลปวฒันธรรม แหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต ส่ือมวลชน แหล่งนนัทนาการ 
แหลง่ทอ่งเท่ียว 

2.3 การศกึษาตามอธัยาศยัตามธรรมชาติ เป็นกิจกรรมท่ีคอรบคลุมการ
พัฒนาชุมชน และการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน รวมทั้งการดักิจกรรมเสริมสรา้ง
วฒันธรรมประชาธิปไตย ในรูปแบบของเวทีชาวบา้น การรณรงค ์การท าประชาพิจารณ์ การท า
จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมส ารวจชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกิจกรรมเหล่านี ้
สามารถใชส้ภาพแวดลอม เพ่ือเป็นส่ือในการเรียนรูร้ว่มกนั 

2.4 การศึกษาตามอัธยาศยัโดยงานวัฒนธรรม เกิดจากการผสมผสาน
การละเล่น เกิดจากการแสดงออก การเลียนแบบท่าทาง ซึ่งสามารถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ 
การแสดงได้ตามแนวคิดเรื่องการเรียนปนเล่น (Play + Learn = PLEARN) และการศึกษาปน 
ความบนัเทิง เช่น ส่ือพืน้บา้น การแสดงแบบจ าลอง การแสดงละครใบ ้การแสดงหุ่น การแสดง
เลียนแบบ กราฟิกการต์นู กราฟิก 3 มิต ิเป็นตน้ (วรรตัน ์อภินนัทก์ลุ, 2561, น. 36-39) 
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3. รูปแบบของการเรียนรูก้ารศึกษาตามอัธยาศัยในบริบทของการเรียนรู้ 
อาจเก่ียวเน่ืองกับการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแบบท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วม 
(Participatory learning) มีส่วนจัด  (Self-directed learning) และการร่วมอยู่ในสถานการณ ์
ท่ีเรียกว่าการเรียนรูต้ามสถานการณ์ (Situated learning) ซึ่งใหค้วามส าคญัเรื่องความสมัพนัธก์บั
ชุมชนและเก่ียวขอ้งกับการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ (Experiential learning) ท่ีมีล  าดับของการ
เปล่ียนแปลงของประสบการณใ์นระหว่างการแกไ้ขปัญหาและการเรียนรูไ้ปพรอ้มกันรูปแบบของ
การศึกษาตามอัธยาศัยจึงขึน้อยู่กับสิ่งท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูท่ี้โดยมากมักอยู่รอบ ๆ ตัวท่ีผู้เรียน
สามารถเขา้ถึงไดก้ระบวนการจัดการสภาพการเรียนรูจ้ากสภาพการณ์และลักษณะของผูเ้รียน  
และผู้ด  าเนินการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมักเป็นการเรียนรู้ท่ี เป็น
กระบวนการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรียนรูข้องของปัจเจกบุคคล  (Individual learning or Self 
education) และการเรียนร่วมกันระหว่างสมาชิกท่ีมีส่วนในชุมชน (Collaborative learning) หรือ
รว่มในสถานการณน์ัน้ ๆ 

4. ประโยชนข์องการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการ
เสนอโอกาสและทางเลือก เพ่ือการศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองใหแ้ก่บคุคลทั่วไปใหไ้ดร้บัการศกึษา 
และเพิ่มเติมความรูใ้หท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ก่อใหเ้กิดโลกทศันท่ี์กวา้งขวาง สามารถใช้
เป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงชีวิตให้ก้าวหน้า ด ารงตนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข การศึกษาตาม
อัธยาศัยเกิดขึน้ตามวิถีชีวิต จึงเป้ฯการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ จากการท างาน จากบุคคล  
จากครอบครวั จากส่ือ จากชมุชน และจากแหล่งความรู ้ซึ่งสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา และเกิดขึน้
ในทุกช่วงวัยชีวิต นอกจากนี้การศึกษาตามอัธยาศัยยังสามารถน าไปประยุกตก์ับการศึกษา 
ในระบบโรงเรียน เช่น การเรียนในหอ้งเรียน การจดัทศันศกึษา การทอ่งเท่ียวท่ีสามารถเก่ียวโยงกบั
การเรียนการสอนในโรงเรียน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการศกึษานอกระบบ เช่น การเรียน
เป็นกลุ่ม การอบรม การฝึกอบรม การเรียนตามสถานการณ ์โดยผูเ้รียนสามารถเลือกวิธีการเรียน
การสอนไดด้ว้ยตนเองในลกัษณะของการศกึษาตามอธัยาศยั การศกึษาตามอธัยาศยัจงึสง่เสรมิให้
บคุคลสามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เพ่ือใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงในชีวิต ทัง้เรื่องส่วนตวั 
และการท างาน โดยการน าความรูแ้ละทักษะจากการเรียนรูม้าใชเ้พ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายตามท่ีตน
ตอ้งการ (วรรตัน ์อภินนัทก์ลุ, 2551, น. 60) 
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1.2 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
การศึกษาเรื่องโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยประกอบไปด้วย  

1.แนวคดิเรื่องหลกัสตูรของการศกึษาตามอธัยาศยั 2.ลกัษณะของโปรแกรมสง่เสริมการเรียนรูต้าม
อธัยาศยั 3.แนวคิดเรื่องการประเมินผลการเรียนรู ้และ 4.การประเมินความรูจ้ากประสบการณ ์ 
ซึ่งมีรายละเอียดในแตล่ะหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 แนวคดิเรื่องหลกัสตูรของการศกึษาตามอธัยาศยั 
คมูสแ์ละอาเม็ด (Coombs & Ahmed, 1974) อธิบายว่า การศึกษาเป็น

กิจกรรมท่ีมีความตัง้ใจหรือมีสต ิ(A conscious activity)  แตก่ารเรียนรูน้ัน้ไมมี่จดุประสงคท่ี์ชดัเจน
ซึ่งบคุคลอาจเกิดการเรียนรูห้รือเกิดทกัษะโดยท่ีเขาไมต่ัง้ใจ ส าหรบัการศกึษาในระบบนัน้จะเนน้ไป
ท่ีกระบวนการของการศกึษาจุดประสงคก์ารวางแผน และวิธีการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามล าดบั
ขัน้อย่างชัดเจน แต่ส  าหรบัการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยการ
สนทนา 

เจฟและสมิ ธ  (Jeffs & Smith, 1999) อธิบายว่า  แนวคิด เรื่ องของ
หลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยัท าใหเ้กิดการเสน้แบ่งระหว่างการศึกษาในระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขากล่าวว่า ทฤษฎีหลักสูตรและการปฏิบัติ  (Curriculum theory and practice)  
ถูกก าหนดขึน้มาใชภ้ายใตบ้ริบทของการศึกษาในระบบโรงเรียนและเป็นปัญหาท่ีส าคญัเม่ือถูก
น ามาใชก้บัการศกึษาตามอธัยาศยั ซึ่งนกัการศกึษาตามอธัยาศยัมีความพยายามท่ีจะน าแนวคิด
เรื่องหลกัสตูรมาใช ้ก็เพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัเนือ้หาและการปฏิบตัิ แตใ่นลกัษณะ
ของการศกึษาตามอธัยาศยัเราไม่อาจคาดการณผ์ลของการเรียนรูล้่วงหนา้ได ้ดงันัน้นกัการศกึษา
ตามอัธยาศยัจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรูเ้ก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมท่ีเป็นกระบวนการเรียนรูอ้ย่าง
กวา้ง ๆ ซึ่งแตกต่างจากหลกัสูตรท่ีมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย (Objectives) ในการใหค้วามรู ้(Knowledge)  
ท่ีถูกก าหนดขึ ้นอย่างชัดเจนแต่ส าหรับรูปแบบของหลักสูตร (Model of  curriculum) ของ
การศึกษาตามอธัยาศยันัน้ ๆ เนน้ไปท่ีกระบวนการและการประยุกตก์ารน ามาใช ้(Process and 
praxis) 

วิไล แยม้สาขา (2542, น. 62) อธิบายว่า มีผูค้นเป็นจ านวนมากยงัเขา้ใจ
ผิดว่าการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีไม่มีหลักสูตร แท้จริงแล้วการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นการศึกษาประเภทหนึ่ งท่ีจะต้องมีหลักสูตร อย่างน้อยก็ต้องก าหนดหัวข้อเรื่อง 
วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการให้ความรูใ้นเรื่องนั้น ๆ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ การก าหนด
หลักสูตรของการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์แล้วน ามา
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เรียงล าดบัความส าคญัเพ่ือจัดท าหลกัสูตร ตวัอย่างเช่น การใชส่ื้อสารมวลชนในลักษณะต่าง ๆ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู ้ผู้เผยแพร่ความรูห้รือผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการ
เผยแพรก่ารเลือกใชส่ื้อ และเนือ้หาสาระท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมายซึ่งกลุ่มเปา้หมายเป็นผูท่ี้รบั
ความรูด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งก าหนดเป็นหลักสูตรต่อเน่ืองตายตัวเหมือนการจัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 

วิศนี ศลิตระกลู และอมรา ปฐภิญโญบรูณ ์(2544, น. 24) อธิบายวา่ การ
จดัการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมีการวางแผนและมีโครงสรา้งอยู่แลว้ เช่น หลกัสูตรระยะสัน้ท่ีจดัขึน้
เพ่ือตอบสนองความสนใจและความจ าเป็นท่ีไดส้  ารวจมาแลว้ แต่มีวิธีการจัดแบบยืดหยุ่นและ 
ดว้ยวิธีการเรียนรูต้ามอธัยาศยั เช่น การอบรมท าอาหารทางรายการทีวีท่ีเป็นเกม คือจุดประสงค์
ของรายการเพ่ือการบนัเทิงแตส่อดแทรกสาระแก่ผูช้มเรื่องการประกอบอาหารซึ่งผูช้มอาจรบัทราบ
หรือลงมือน าไปทดลองท าเองภายหลัง (ยืดหยุ่น) ซึ่งต่างจากรายการสอนท าอาหารท่ีจัดว่าเป็น 
การใหก้ารศกึษานอกระบบ 

1.2.2 ลกัษณะของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอธัยาศยัประเด็นถกเถียง
ในเรื่องของหลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมีขอ้จ ากัดในลักษณะรูปแบบและวิธีการท่ีน าไปสู่
การปฏิบตั ิ

เจฟและสมิธ (Jeffs & Smith, 1999)  อธิบายว่า นักการศึกษาตาม
อัธยาศัยไม่จ  าเป็นต้องค านึงถึงความชัดเจนของหลักสูตร แต่ควรให้ความส าคัญกับบทบาท  
ในการพฒันาการเรียนรูข้องบคุคลดว้ยกลยทุธแ์ละวิธีการในภาพรวมเพื่อการพฒันากลุม่เปา้หมาย
จากสภาพพืน้ฐานของวิถีชีวิตและสอดแทรกการเรียนรูเ้ขา้ไปมีปฏิสมัพนัธก์บัชีวิต และบริบทของ
การศกึษาตามอธัยาศยัย่อมมีความเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูจ้ึงมี
ความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ยเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของโปรแกรมสง่เสรมิการ
เรียนรูต้ามอัธยาศยั ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการศึกษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบ และโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอธัยาศยัได ้ดงันี ้ พินิจพิเคราะหเ์ราตอ้ง
มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวไดใ้ช้การดูการคิดและการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งโรวแ์ลนดส ์  
(Rowlands, 1991 อา้งถึงใน วิศนี ศลิตระกลู, 2548) ไดส้รุปแนวทางการประเมินดงันี ้
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1.2.2.1 การประเมินถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งท่ีบูรณาการอยู่ ในกระบวนการ 
พัฒนาหรืออยู่ในกระบวนการเปล่ียนแปลง ทั้งนี ้ยังรวมถึงการสะท้อนความคิดการปฏิบัต ิ
(Reflection action) 

1.2.2.2 การประเมินเน้นการสนทนา (Dialogue) มากกว่าการวัด 
(Measurement) และมีแนวโนม้ท่ีจะใชว้ิธีการท่ีเป็นทางการใหน้อ้ยลง เช่น ใชก้ารสมัภาษณอ์ย่าง
ไมมี่โครงสรา้งการสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม 

1.2 .2.3 วิธีก ารที ่ใช ้เป็น กระบวนการ เพื ่อ เส ร ิมพล ังอ าน าจ 
(Empowering process) มากกว่าการควบคมุโดยคนภายนอกซึ่งเรื่องนีพ้ึงตระหนกัว่าบุคคลหรือ
กลุม่ท่ีแตกตา่งกนัออกไปยอ่มรบัรูแ้ตกตา่งกนั 

1.2.2.4 ผู้ประเมินมีบทบาทในลักษณะของผู้อ  านวยความสะดวก 
(Facilitator) มากกว่าเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีจดุมุ่งหมายการประเมินในลกัษณะดงักล่าวควรเป็น
มมุมองของคนใน (Insiders) 

1.2.3 การประเมิ นความรู้และประสบการณ์ การประเมิ นความรู้และ
ประสบการณเ์ป็นกระบวนการท่ีบุคคลสามารถไดร้บัการรบัรองทางดา้นวิชาการ ส าหรบัการเกิด
การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้มาก่อนและยงัไม่เคยไดร้บัการประเมินอย่างเป็นทางการความรูเ้หล่านัน้ อาจ
ไดม้าโดยการเรียนรูว้ิธีใดก็ได้ เช่น ประสบการณ์จากชีวิตครอบครวั  การท างาน การเดินทาง 
กิจกรรมเวลาว่าง การท างานในชมุชน การฝึกอบรมในขณะท างานการอ่านการศกึษาดว้ยตนเอง 
การเรียนรูโ้ดยการน าตนเองการเรียนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการท่ีไดม้าจากประสบการณ์ทางสังคม
เครือขา่ยการเรียนรูต้ามอธัยาศยั เป็นตน้ 

1.2.3.1แนวคิดการประเมินการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์(Assessment of 
prior experiential learning) มาจากทฤษฎีการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ (Experiential learning) 
ของเดวิดโคลบ (David Kolb) ซึ่ งสนอง โลหิตวิ เศษ (ม.ป.ป., น. 2) จัดกลุ่มการเรียนรู้จาก
ประสบการณอ์อกเป็น 4 กลุม่ไดแ้ก่ 

1) การประเมินและเทียบโอนเครดิตใหก้ับการเรียนรูจ้ากประสบการณ์
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินประสบการณชี์วิตและการท างานของบคุคล 

2) การเรียนรูจ้ากประสบการณน์ าไปสู่การเปล่ียนแปลงในการศกึษา
ต่อเน่ืองซึ่งเก่ียวข้องกับนวัตกรรมทางหลักสูตร เช่น ความรบัผิดชอบของผู้เรียนในการศึกษา 
ดว้ยตนเองการสอนโดยผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เป็นตน้ 
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3) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์และการเปล่ียนแปลงทางสังคม
เก่ียวขอ้งกบักลุม่คนและบคุคลท่ีเผชิญหนา้กบัความจรงิในโลกท่ีเขามีอยู่ 

4) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความเจริญส่วนบุคคล 
โดยผ่านการใคร่ครวญเก่ียวกับตนเองการส่ือสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน  
และสิ่งแวดลอ้ม 

1.2.4 การประเมินความรูจ้ากประสบการณ์การเรียนรูซ้ึ่งสนอง โลหิตวิเศษ 
(ม.ป.ป., น. 3) ไดก้ล่าวถึงหลักการส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประเมิน
ความรูจ้ากประสบการณก์ารเรียนรูต้ามอธัยาศยัไว ้4 ประการคือ 

1) หลกัการประเมิน เป็นการพิสจูนว์่าไดเ้กิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์
จริงและจะประเมินการเรียนรูท่ี้ไดร้ับจากประสบการณ์มิใช่ประเมินว่ามีประสบการณ์วิธีการ
ประเมินประกอบไปดว้ยการใครค่รวญประสบการณท่ี์ท าใหเ้กิดการเรียนรูก้ารก าหนดสิ่งท่ีไดเ้รียนรู้
เป็นประโยคและเขียนเป็นขอ้ความ ส่วนใหญ่จดัท าเป็นแฟ้มสะสมงานการพิสูจนว์่าไดเ้รียนรูจ้ริง 
เป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีสนับสนุนการเรียนรูแ้ละการประเมินพิจารณาใหก้ารเครดิต  
หรือการยอมรบัท่ีเหมาะสม 

2) กระบวนการประเมินเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางจิตวิทยา
และมีหลายมิติ เช่น หลกัสตูรเป็นการใหผู้เ้รียนใครค่รวญอย่างเป็นระบบ (Systematic reflection) 
และก าหนดการเรียนรูใ้นรูปแบบแฟ้มสะสมการเรียนรูเ้นือ้หา และวิธีการสอนเป็นความพยายาม
ชว่ยใหผู้เ้รียนสรา้งความมั่นใจในตนเอง กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดก าลงัใจและแรงจงูใจใหผู้เ้รียนคิดถึง
สิ่งท่ีเขารูเ้ขา้ใจและเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีไดเ้รียนรูแ้ลว้และจะเรียนรูอ้ะไรตอ่ไป และหาวิธีการใหเ้รียนรู้
เพิ่มขึน้ในทิศทางท่ีตอ้งการเนือ้หาหลักสูตรจึงอยู่ในตวัผูเ้รียนการสอนเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูส้ิ่งท่ีมีประสบการณ์ในกระบวนการค้นหาสิ่งท่ีได้เรียนรูเ้ป็นวิธีการเรียนเพ่ือจะเรียนรู ้  
(Learn how to learn) 

3) กระบวนการประเมิน เป็นกระบวนการท่ีขึน้อยู่กับรายบุคคลและเป็น
กิจกรรมต่อเน่ืองผูเ้รียนหรือผูข้อประเมินเป็นผูร้บัผิดชอบหลักในกระบวนการแต่มีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีคณะผูด้  าเนินการประเมินและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนนุและใหก้ าลงัใจ
แก่ผูเ้รียน 
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4) องค์ประกอบหลักในการประเมิน  ประกอบด้วยหลักฐานหรือ
เหตกุารณท่ี์แสดงว่ามีการเรียนรูว้ิธีการตดัสินดา้นคณุภาพและปริมาณความเท่ียงตรงและความ
เช่ือมั่นความชัดเจนขององคป์ระกอบเชิงพฤติกรรมเชิงอัตนัยหรือจิตวิสัยเนน้การพัฒนาวิธีการ
ประเมินท่ียืดหยุ่นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตแต่มีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือโปรง่ใสและตรวจสอบ
ได ้

1.3 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จากการศกึษาเอกสารแนวทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัของกรมการศกึษา

นอกโรงเรียน ยทุธศาสตรป์ฏิรูปการศกึษาตามอธัยาศยัแผนยทุธศาสตรป์ฏิรูปกา รศกึษา 
ตามอธัยาศยัเพื ่อการเร ียนรูต้ลอดชีว ิต การจดัการศกึษาตามอธัยาศยัในประเทศญี ่ปุ่ น  
สาธารณรฐัประชาชนจีน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร ์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์สหราชอาณาจกัร  
สหพันธสาธารณรฐัเยอรมันนี สหรฐัอเมริกาและโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศยัเก่ียวกับโลก
วิทยาศาสตรข์ององคก์าร NASA ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
สามารถสรุปกรอบแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
เพ่ือน าไปสูก่ารวิจยัได ้4 องคป์ระกอบ มีรายละเอียดในแตล่ะหวัขอ้ ตอ่ไปนี ้

1.3.1 หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ประกอบไปด้วย นิยาม และ
ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการศกึษาตามอธัยาศยัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั ลกัษณะของการศึกษา
ตามอธัยาศยัการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต และผูจ้ดัการศกึษา
ตามอธัยาศยั ซึ่งมีละเอียดโดยสงัเขปในแตล่ะหวัขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1.3.1.1 นิยาม และความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาตามอัธยาศัย 
ความแตกต่าง และความหลากหลายในการอธิบายความหมายของการศึกษาตามอธัยาศยั จาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้สามารถอธิบายความหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การศกึษาตามอธัยาศยัได ้ดงันี ้

1) การศึกษาตามอัธยาศยั หมายถึง วิธีการท่ีหลากหลายท่ีน าไปสู่
การเรียนรู ้จากสภาพแวดลอ้ม สถานการณปั์จจยัเกือ้หนนุ ส่ือ แหล่งการเรียนรูแ้ละการมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีหลกัสตูร แต่มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการจดักระบวนการให้
ความรูแ้ละประสบการณท่ี์ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดวิธีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการศกึษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินชีวิต สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายตา่ง ๆ การศกึษาตาม
อัธยาศัยไม่สามารถแยกออกจากระบบการศึกษาอ่ืนไดอ้ย่างชัดเจน แต่เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การศกึษาในบรบิทของการศกึษาตลอดชีวิต 
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2) การจัดการศึกษาตามอัธยาศยั หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม 
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรูไ้ดแ้ก่การจดักิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรูปั้จจยัส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการประเมิน
ความรูจ้ากประสบการณ์เพ่ือเอือ้ให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์รเกิดการเรียนรูด้้วยวิธีการ  
ท่ีหลากหลายยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง ตาม
ศกัยภาพ ความพรอ้ม โอกาส ตลอดจนเปิดโอกาสใหบุ้คคลสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ 
มาใชป้ระโยชนเ์พ่ือการพฒันาอาชีพ และการศกึษาตอ่เน่ืองในระดบัท่ีสงูขึน้ 

3) การเรียนรูต้ามอัธยาศัย หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ี้ไม่เป็น
รูปแบบท่ีจะอธิบายไดช้ดัเจน เกิดจากการท่ีมนษุยไ์ดร้บัการถ่ายทอด และสั่งสมความรูท้กัษะ เจตคติ
ความคิดจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน ตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สงัคม และวิถีชีวิต ผลของการเรียนรูเ้กิดจากประสบการณเ์ดมิของผูเ้รียน และผูเ้รียนเป็น 
ผูป้ระเมินผลดว้ยตนเอง 

4) การเรียนรูต้ลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการเรียนรูข้องมนุษยท่ี์
เกิดขึน้พรอ้มกบัชีวิต และด าเนินไปควบคูก่บัชีวิตของบคุคล ตัง้แตป่ฐมบทการเรียนรูท่ี้เริ่มขึน้ตัง้แต่
อยู่ในครรภม์ารดา ต่อเน่ืองยาวนานไปตลอดชีวิตจนตาย เป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากการ
ผสมผสาน และบูรณาการจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาอธัยาศยั
ควบคูก่นัไป หรืออาจเกิดจากวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได ้

1.3.1.2 การเรียนรูต้ามอธัยาศยั เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ท่ี เกิดขึน้จากการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน (Tacit learning) การเรียนรู้ท่ี เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ 
( Incidental learning) แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้ด้ ว ย ก า รน า ต น เอ ง  (Self-directed learning) เ ป็ น
กระบวนการท่ีเกิดขึน้กับปัจเจกบุคคลจากความพึงพอใจในการรับรู ้ผ่านการตีความท่ีเป็น
กระบวนการส่ือสาร และการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล กับความหมายท่ีมีอยู่ในสภาพแวดลอ้ม 
สถานการณ์การเรียนรูน้ั้น ๆ การท่ีบุคคลเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ท าให้บุคคลเกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะหส์รา้งความเขา้ใจ และการเรียนรูท่ี้แตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการ
เรียนรูต้ามอธัยาศยัเกิดขึน้ใน 3 ขัน้ตอน คือ 

1) การมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้การท่ี
บุคคลไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพันธห์รือการเขา้ไปมีส่วนร่วม ในสภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ท่ีเอือ้ 
ตอ่การเรียนรูใ้นชีวิตประจ าวนั น าไปสู่การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้โดยบงัเอิญ ลกัษณะของการเรียนรูช้นิดนี ้
เกิดขึน้จากกระบวนการทางสังคม ซึ่งหากบุคคลไม่ไดน้  าไปตีความ หรือคิดวิเคราะหก์ารเรียนรู้ 
ชนิดนีก็้จะกลายเป็นประสบการณเ์ฉพาะของบคุคล 
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2) การตีความ เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหจ์ากประสบการณ์
เดิมของบุคคล ใน 3 องคป์ระกอบ คือ ความรูท้างวิชาการ สงัคมสิ่งแวดลอ้ม และขอ้มูลเก่ียวกับ
ตนเอง ซึ่งการตีความเกิดจากความหมายท่ีมีอยู่ในสภาพแวดลอ้ม และสถานการณก์ารเรียนรูใ้น
ชีวิตของบคุคล ๆ สรา้งความหมาย และความเขา้ใจดว้ยตนเอง ตามความพึงพอใจในการรบัรูห้าก
บุคคลเกิดความพึงพอใจก็เกิดการเรียนรู้ และหากบุคคลไม่พึงพอใจก็จะกลับไปทบทวน  
เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเอง โดยแสวงหาวิธีการอ่ืน ๆ ในการเรียนรูด้ว้ย  
การน าตนเอง เพ่ือเลือก และก าหนดวิธีการเรียน วิธีการแสวงหาความรูต้ามความสนใจของตนเอง 

3) ความรูท่ี้เกิดขึน้ภายในตวับคุคล เกิดจากความพงึพอใจในการรบัรู ้
และเกิดการรบัรูจ้ากความเขา้ใจท่ีตนเองสรา้งขึน้ โดยการเขา้ไปมีปฏิสมัพนัธก์ับสภาพแวดลอ้ม 
และสถานการณก์ารเรียนรูใ้นชีวิต บคุคลเกิดการยอมรบั และปรบัตวัเขา้กบัสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
นัน้ ๆ ดว้ยตนเอง 

1.3.1.3 ลกัษณะของการศึกษาตามอธัยาศยั การอธิบายถึงลกัษณะของ
การศกึษาตามอธัยาศยั มีผูใ้หค้วามหมายในลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

1) วิธีการท่ีหลากหลายท่ีน าไปสู่การเรียนรูอ้าจเกิดขึน้โดยการถูก
ผลกัดนัใหเ้กิดขึน้ผ่านกระบวนการสนทนาเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจ และขยายประสบการณโ์ดยไม่
อาจท านายล่วงหนา้ไดเ้ป็นสิ่งท่ีบงัเอิญเกิดขึน้ อุบตัิขึน้ การศึกษาตามอธัยาศยัจึงเป็นการศึกษา  
ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ (Multi forms) และใชว้ิธีการท่ีไมเ่ป็นทางการ 

2) เป็นการจัดสภาพการเรียนรูเ้พ่ือเอือ้อ านวยการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
โดยตัง้ใจและมิได้จงใจ ผู้เรียนเป็นผูก้  าหนดวิธีการเรียนรูเ้อง เป็นการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการ
ถ่ายทอดความเขา้ใจสิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัของแตล่ะบคุคล 

3) เป็นการจัดสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ปัจจยัเกือ้หนุนส่ือ แหล่ง
การเรียนรู ้และบุคคล เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลไดเ้รียนรูต้ามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และ
โอกาสเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตทัง้ของตนเอง ครอบครวัชมุชน และสงัคม 

4) เป็นการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Life orientation) 
เป็นลกัษณะเฉพาะบคุคลท่ีสมัผสั หรือมีปฏิกิริยาตอ่สภาพแวดลอ้มซึ่งมีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิต 
ตัง้แตก่ารเลีย้งดใูนครอบครวั การท างาน และการสรา้งสมประสบการณต์า่ง ๆ 

5) เป็นลกัษณะของการอาสาสมคัรเขา้รว่มกิจกรรม การมีปฏิสมัพนัธ์
การตอ่รองการส่ือความหมายและการเคารพในความคิดซึ่งกนัและกนัเพ่ือรว่มกิจกรรมกนั 
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6) เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาระบบอ่ืน ๆ อย่างแยกไม่ออกใหช้ดัเจน
ได ้กลา่วคือ บคุคลสามารถใชก้ารศกึษาตามอธัยาศยัไประหวา่งการเรียนในระบบพรอ้ม ๆ กนัดว้ย 

7) ไม่จ  าเป็นตอ้งมีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนท่ีแน่นอน ไม่จ  ากัดอาย ุ 
ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการสอน ไม่มีการรบัประกาศนียบตัร มีหรือไม่มีสถานท่ีแน่นอนเรียน  
ท่ีไหนก็ไดล้กัษณะการเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพ่ือความรูแ้ละนันทนาการ อีกทัง้ยงัไม่จ  ากัด
เวลาเรียน 

8) เป็นการจัดกิจกรรม ท่ีเป็นกระบวนการเพ่ือให้บุคคลได้ศึกษา  
ไดเ้รียนรู ้ไดร้บัทัง้ความรูแ้ละการเรียนรู ้การท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวการจดัการศกึษาตาม
อธัยาศยัจ าเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เช่น การใหค้วามรูแ้ละประสบการณผ์่านส่ือหลาย ๆ 
ประเภท แหลง่ความรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียน เลือกหาประสบการณเ์พ่ือใหเ้กิดการเรียนรู ้

9) เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในลักษณะท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้รา้งความรูแ้ละ
ความหมายจากปัจจยัเอือ้ตอ่การเรียนรูต้ามอธัยาศยั 

10) สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
เช่น กลุ่มเยาวชน คนงาน ชาวบา้น และกลุม่สตรี เป็นตน้ การศกึษาตามอธัยาศยัในลกัษณะนีเ้กิด
จากความตอ้งการยกระดบัความเป็นอยูใ่นสงัคม การมีสว่นรว่ม และการพฒันาคณุภาพชีวิต 

11) สามารถเรียนไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา และทุกสถานการณซ์ึ่งการ
เรียนรูอ้าจเกิดหรือไม ่ก็ขึน้อยูว่า่ผูเ้รียนจะไดส้รา้งกระบวนการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้อยา่งไร 

12) เป็นรูปแบบของการศกึษาหนึ่งในบริบทของการศกึษาตลอดชีวิต
ท่ีตัง้อยู่บนความเช่ือท่ีวา่มนษุยส์ามารถเรียนรูไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง แมจ้ะพน้รัว้โรงเรียนหรือไม่เคยผา่น
ระบบโรงเรียนก็ตาม 

1.3.1.4 การจดัการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต
สามารถจดัขึน้ในรูปแบบของกิจกรรม และปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรูต้า่ง ๆ ดงันี ้

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ป็นการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้เกิดขึน้ตามธรรมชาติในวิถีชีวิตอย่างไม่เป็นทางการ ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถจดัขึน้ไดใ้นลกัษณะโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอธัยาศยั เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรูค้วามคดิรเิริ่มสรา้งสรรคแ์ละความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรูต้อ่เน่ืองตอ่ไปอีก 

2) การจัดปัจจัยส่งเสริมการเรียนรูเ้ป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
แหลง่ความรูแ้ละส่ือการเรียนรูท่ี้มีอยูต่ามธรรมชาตใิหเ้ป็นแหลง่วิทยาการ ตลอดจนการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดการเรียนรูจ้ากการมีปฏิสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มการด าเนิน
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ชีวิต การเรียนรูเ้กิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน ทุกสถานท่ี ทุกเวลา ทุกสถานการณ์บุคคลเป็นผู้สรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเองจากการตีความ ความหมายท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวัของแตล่ะบคุคล 

3) การประเมินความรูจ้ากประสบการณเ์ป็นกระบวนการประเมินผล
ความรูท่ี้เกิดขึน้กับปัจเจกบุคคลท่ีอาจไดม้าโดยการเรียนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ จากการท างาน 
การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน การเป็นอาสาสมัคร การรว่มกิจกรรมชมรม สมาคมต่าง ๆ 
การทศันศกึษาการศกึษาดงูาน การเขา้คา่ย และการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง มาประเมิน เพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคคลสามารถน าประสบการณ์การเรียนรูม้าใชป้ระโยชนเ์พ่ือการพัฒนาอาชีพ และ
การศกึษาตอ่เน่ืองในระดบัท่ีสงูขึน้ 

1.3.1.5 ผูจ้ัดการศึกษาตามอัธยาศยั มีภารกิจในการจดัการศึกษาตาม
อธัยาศยั แตมี่ลกัษณะ และเปา้หมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

1) สถานศึกษาในระบบโรงเรียน ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
อาชีวศกึษาและสถานศกึษาอดุมศึกษา โดยทั่วไปสถานศึกษามีหนา้ท่ีหลกัในการใหจ้ดัการศกึษา
ในระบบโรงเรียนนอกจากนัน้ยงัจดับริการการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมการศึกษาในระบบ
โรงเรียน เชน่ การจดักิจกรรมเสรมิความรูแ้ละหอ้งสมดุตา่ง ๆ 

2) สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจดั
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยตรง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจงัหวดั ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ศนูยบ์ริการการศกึษานอกโรงเรียน
อ าเภอ และศนูยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรียนเขต เป็นสถานศกึษาท่ีมีบทบาทในการจดัการศกึษา
ตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต ทัง้ในดา้นกิจกรรม วิทยากร สถานท่ีเรียน หอ้งสมดุ 
และศนูยก์ารเรียนตา่ง ๆ 

3) เครือข่ายการศึกษา เป็นการประสานความร่วมมือของผู้จัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยโดยการเช่ือมโยงการท างานของ สถาบันทางสังคม สถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน และองคก์รต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกชุมชนเข้าด้วยกัน ในลักษณะของการ
ประสานสมัพันธกิ์จกรรม การระดมทรพัยากร เขา้มาร่วมกันด าเนินงานเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 
ท่ีค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือการถ่ายทอด แลกเปล่ียน และกระจายความรูจ้าก
ภายนอกผสมผสานกับ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาบุคคล 
ครอบครวัชมุชน และสงัคม 
  



  32 

1.3.2 การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูป้ระกอบดว้ย ลกัษณะของโปรแกรม
ส่งเสริมการเรียนรูต้ามอัธยาศัย องคป์ระกอบของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอัธยาศัย 
ประเภทของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอธัยาศยัและประเภทของกิจกรรมส่ง เสริมการเรียนรู ้
ดงันี ้

1.3.2.1 ลกัษณะของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอธัยาศยั มีลกัษณะ
เป็นโครงการจดักิจกรรมส่งเสรมิเรียนรูท่ี้ผูจ้ดัก าหนดขึน้อย่างเป็นระบบ แตมี่จดุมุ่งหมายท่ีมีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูข้องบคุคลอย่างอิสระ โดยการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเ อือ้ตอ่การเรียนรู้
ในวิถีชีวิตและมีการประเมินผลท่ีค านึงถึงค่านิยม เจตคตินวัตกรรม และผลลัพธข์องการปฏิบัติ  
ท่ีเกิดขึน้กบัตวัผูเ้รียน ๆ เป็นผูป้ระเมินผลดว้ยตนเอง 

1.3.2.2 องคป์ระกอบของโปรแกรมส่งเสรมิการเรียนรูต้ามอธัยาศยั เนน้ท่ี
ความส าคัญกับบทบาทในการพัฒนาการเรียนรูข้องบุคคลดว้ยกลยุทธ์และวิธีการในภาพรวม  
เพ่ือการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จากสภาพพืน้ฐานของวิถีชีวิต และสอดแทรกการเรียนรูเ้ขา้ไปมี
ปฏิสัมพันธก์ับชีวิต เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอัธยาศัย 
ประกอบดว้ย 

1) วตัถปุระสงคใ์นการใหค้วามรูแ้ละประสบการณก์ารเรียนรู ้
2) กลุม่เปา้หมายในการจดักิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรู ้
3) กรอบเนือ้หาความรู ้
4) กิจกรรมสง่เสรมิการเรียนรู ้
5) แหลง่การเรียนรู ้
6) การใชส่ื้อการเรียนรู ้
7) การใชเ้ทคโนโลยีการศกึษา 
8) เครือขา่ยการศกึษา 
9) การประเมินโปรแกรมสง่เสรมิการเรียนรูต้ามอธัยาศยั 

1.3.2.3 ประเภทของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เม่ือ
พิจารณาถึงระบบยอ่ยของการศกึษาตามอธัยาศยัตามกลุ่มเปา้หมาย แลว้สามารถจ าแนกประเภท
ของโปรแกรมสง่เสรมิการเรียนรูต้ามอธัยาศยัได ้5 ประเภท ดงันี ้

1) โปรแกรมการศึกษาเพ่ือชีวิตครอบครัว เป็นการศึกษาเพ่ือการ
พฒันาคุณภาพของชีวิตครอบครวั ในเรื่องพฒันาการของมนุษยแ์ละเพศ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลปฏิสมัพนัธใ์นครอบครวั การจดัการทรพัยากรในครอบครวั การศกึษาเก่ียวกบัความเป็นพ่อ 
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แม่จริยธรรมครอบครัว และสังคม เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของพ่อแม ่
ผูป้กครอง 

2) โปรแกรมการศกึษาส าหรบัเด็ก และเยาวชน เป็นการจดัการศกึษา
ตามอัธยาศยัของสถานศึกษาท่ีจดัขึน้ เพ่ือสรา้งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรูส้  าหรบัเด็กและ
เยาวชน ทัง้ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรการศกึษา 
หรือไมก็่ได ้

3) โปรแกรมการศกึษาส าหรบับคุลากรในสถานประกอบการ เป็นการ
จัดการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้และการสรา้งองคค์วามรูร้่วมกัน เพ่ือการพัฒนา
องคก์ร เป็นการจดัการศกึษาเพ่ือสง่เสรมิการเรียนรูแ้ก่บคุลากรในองคก์รการท างาน 

4) โปรแกรมการศกึษาชมุชน เป็นการจดัการศกึษาเพ่ือเปิดโอกาสให้
เกิดการเรียนรูจ้ากสภาพแวดลอ้มในชุมชน เรียนรูจ้ากประสบการณ์และสถานการณ์จริง โดยใช้
ขอ้มลูสภาพชมุชนเป็นพืน้ฐาน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถมองเห็นปัญหา และตระหนกัถึงความจ าเป็น
ในการมีส่วนร่วมรบัผิดชอบแก้ไขปัญหาของตนเอง เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
แก่กลุม่เปา้หมาย สตรีผูส้งูอาย ุและผูน้  าชมุชน เป็นตน้ 

5) โปรแกรมการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการในการเรียนรูข้องกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหา ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูน้  าทางศาสนา ผูต้อ้งขงั เด็กดอ้ยโอกาส กลุ่มคนพิการ เป็นตน้ หรือตอบสนองตอ่การแกไ้ข
ปัญหาของสงัคม ไดแ้ก่ การจดัการศึกษาส าหรบัผูต้ิดยาเสพติด ผูป้ระสบปัญหาในการประกอบ
อาชีพ เป็นตน้ 

1.3.2.4 ประเภทของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ารพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูท่ี้เกิดขึน้ตามธรรมชาติในวิถีชีวิตอย่างไม่เป็นทางการ ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้
สามารถจ าแนกได ้9 ประเภท ดงันี ้

1) กิจกรรมการเรียนรูจ้ากการสนทนา ไดแ้ก่ กิจกรรมในลกัษณะของ
การน าเสนอเรื่องราว การบอกเล่าประสบการณแ์ละการส่ือสารในสถานการณต์า่ง ๆ การอภิปราย 
การโต้วาทีเวทีชาวบ้าน การประชาพิจารณ์การเปิดเวทีพูด การวิพากษ์วิจารณ์ ตลอดจนการ  
แนะแนว แนะน า ใหค้  าปรกึษาตา่ง ๆ 

2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ได้แก่ กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน บริการสืบค้น เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทดลองการฝึก
ปฏิบตักิารท าโครงงาน การคน้คดิ และการประดษิฐ์ตา่ง ๆ 
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3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูจ้ากกระบวนการกลุ่ม ไดแ้ก่ กิจกรรม
กลุ่มพัฒนาชุมชนรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มออมทรพัยก์ลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี
ผูส้งูอาย ุตลอดจนกิจกรรมกลุม่สนใจในลกัษณะตา่ง ๆ เป็นตน้ 

4) กิจกรรมการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ ไดแ้ก่ กิจกรรมการเรียนรู้
จากประสบการณข์องบคุคล กลุม่อาชีพ ประสบการณพ์ฒันาชมุชน และการเรียนรูจ้ากภมูิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

5) กิจกรรมการแสดง ไดแ้ก่ กิจกรรมการแสดงของตัวละครต่าง ๆ 
การเต้นร  า การแสดงนาฏศิลป์ การละเล่นพื ้นบ้าน การขับร้อง การร้องเพลงการวาดภาพ  
การประกวดตา่ง ๆ เป็นตน้ 

6) กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเล่น เช่น 
สนามเด็กเล่นมุมของเล่น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู ้กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นเกม  
การแขง่ขนักีฬา ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการนนัทนาการ และความบนัเทิงตา่ง ๆ เป็นตน้ 

7) กิจกรรมการเรียนรู้จากสถานการณ์ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริม 
การเรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง  
การปกครอง ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรูจ้ากการท างาน และการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

8) กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี  ได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษา
การศกึษาดงูานการเขา้คา่ยเป็นตน้ 

9) กิจกรรมอาสาสมคัร ไดแ้ก่ กิจกรรมกลุ่มอาสาสมคัรกิจกรรมชมรม 
และสมาคมตา่ง ๆ เป็นตน้ 

1.3.3 การจัดปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู ้ประกอบดว้ย การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู ้การจัดการความรู ้การจดับริการส่ือการศึกษา หลักการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตาม
อธัยาศยั และแนวทางการพฒันาเครือขา่ยการเรียนรูเ้พ่ือการศกึษา ดงันี ้

1.4.3.1 การพัฒนาแหล่งการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการพัฒนาระบบของ
แหลง่ความรูท่ี้มีอยู่ตามธรรมชาติและสงัคม ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต ซึ่งมีแนวทางในการ
ด าเนินการ ดงันี ้

1) การขยาย และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู ้ได้แก่ การแสวงหา การ
จ าแนกประเภท และการจดัตัง้แหลง่การเรียนรูป้ระเภทตา่ง ๆ 

2) การพฒันาศกัยภาพ ไดแ้ก่ การพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้และการ
จดักิจกรรมสรา้งแรงจงูใจในการเรียนรู ้



  35 

3) การจดัท าท าเนียบ และการเผยแพร่การประชาสมัพนัธแ์หล่งการ
เรียนรู ้

1.3.3.2 การจัดการความรู้ (Knowledge management) นั้นมีการให้
ความหมายท่ีครอบคลุมถึงเทคนิค และกลไกต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแหล่งการ
เรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ กลไกดงักล่าว ไดแ้ก่ การรวบรวมความรูท่ี้กระจดักระจายอยู่ท่ีตา่ง ๆ 
มารวมไวท่ี้เดียวกนั การสรา้งบรรยากาศใหค้นคิดคน้ เรียนรูส้รา้งความรูใ้หม ่ๆ ขึน้ การจดัระเบียบ
ความรู ้และท่ีส าคญัท่ีสุด คือการสรา้งช่องทาง และเง่ือนไขใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรูร้ะหว่าง
กนั ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี ้

1) การรวบรวม เลือกสรรและการจดัเก็บความรู ้
2) การถ่ายโอน และการน าความรู้ไปเผยแพร่สู่กลุ่ม เป้าหมาย

ผูร้บับรกิาร 
3) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือการจดัการความรูใ้นแหล่ง

การเรียนรู ้
4) การสรา้งความเช่ือมโยงความรูภ้ายใน และภายนอกแหล่งการ

เรียนรู ้
5) การน าความรูท่ี้มีไปใช้ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม

สง่เสรมิการเรียนรู ้
1.3.3.3 การจัดบริการส่ือการศึกษา เป็นการจัดบริการการศึกษาตาม

อธัยาศยั ดว้ยส่ือตา่ง ๆ ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี ้
1) การจดับริการส่ือสิ่งพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ แผ่นพับ แผ่นปลิว 

หนงัสือ หนงัสือพิมพน์ิตยสาร วารสารตา่ง ๆ 
2) การจดับรกิารส่ือโสตทศันศ์กึษา ไดแ้ก่ ภาพยนตร ์วีดทิศัน ์และส่ือ

โสตทศันศกึษาประเภทตา่ง ๆ 
3) การจัดบริการสารสนเทศป้ายสารสนเทศ ได้แก่ ป้ายประกาศ

ข่าวสาร ความรูป้้ายบอกเล่าความเป็นมา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ป้ายสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

4) การจดันิทรรศการความรูต้า่ง ๆ เป็นตน้ 
1.3.3.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาตามอธัยาศยั ซึ่ง วาตานาเบ 

(Watanabe, 2003 อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547, น. 136-137) อธิบายว่า ระบบเทคโนโลยี 
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เพ่ือการศกึษามีวตัถปุระสงคส์  าคญั คือ สนบัสนนุการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self-learning) การเรียนรู้
ของกลุ่ม (Group learning) การเผยแพร่สู่สาธารณะ (Public lecture) และเป็นบทเรียนส าหรบั
บคุคล (Private lesson) ซึ่งมีแนวทางการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาตามอธัยาศยั ดงัตอ่ไปนี ้

1) เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูด้้วยการน าตนเอง เป็นระบบ
สนับสนุนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เฉพาะเรื่องตามความตอ้งการ และความสนใจของแต่ละบุคคล  
ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการ คือ การบรกิารสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลู และการบริการสาย
ดว่นเพ่ือการเรียนรู ้(Learning direct) เพ่ือการบริการข่าวสารขอ้มูล และการแนะน าใหค้  าปรึกษา
เป็นรายบคุคล เป็นตน้ 

2) เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูข้องกลุ่ม คือระบบสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการสนับสนุนการเรียนรูข้องกลุ่ม ไดแ้ก่ ระบบสารเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม 
หรือองคก์ร และการประชมุทางไกล (Teleconference) เป็นตน้ 

3) เทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นระบบบริการสารสนเทศ
ผ่านระบบส่ือสารมวลชน ในลักษณะของการแพร่กระจายสารสนเทศสู่สาธารณะ เช่น การ
แพรก่ระจายขอ้มลูข่าวสาร และความรูผ้่านส่ือสารมวลชนประเภท เสียงตามสาย หอกระจายข่าว 
วิทยแุละโทรทศัน ์เป็นตน้ 

4) เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับบุคคล เป็นการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศยัท่ีมีวัตถุประสงคเ์ฉพาะ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูข้องปัจเจกบุคคล เช่น การเรียนรูผ้่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสต์ลอดจนการบริการส่ือการเรียนรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ
เรียนรูข้องบคุคล 

1.3.3.5 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรูเ้พ่ือการศึกษา เป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครวั สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา สถาบนัส่ือสารมวลชน 
และสถาบนัทางสงัคมอ่ืน ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน มีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา ซึ่งมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดงันี ้

1) การแสวงหาเครือข่าย มีแนวทางในการด าเนินการ คือ การ
แสวงหาเครือข่ายการจ าแนกประเภท การจัดท าท าเนียบ และการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
เครือขา่ย 

2) การประสานงาน และความร่วมมือ มีแนวทางในการด าเนินการ 
คือ การจัดท าขอ้ตกลงความร่วมมือ การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกัน  
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การวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบตัิงาน การใชท้รพัยากร และการประเมินผลการด าเนินงาน
รว่มกนั 

3) การสรา้งแรงจงูใจมีแนวทางในการด าเนินการ คือ การจดักิจกรรม
เสริมแรงเครือข่าย เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติและการส่งเสริมให้เครือข่ายได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพ เป็นตน้ 

1.3.4 การเรียนรูจ้ากประสบการณ ์ประกอบดว้ย ประเภทของการเรียนรูจ้าก
ประสบการณ ์วิธีการประเมิน หลกัการ และจดุมุ่งหมายของการประเมินความรูจ้ากประสบการณ ์
ดงันี ้

1.3.4.1 ประเภทของการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์ดงัตอ่ไปนี ้
1) การเรียนรูจ้ากประสบการณก์ารท างาน และการประกอบอาชีพ 
2) การเป็นอาสาสมคัรการรว่มกิจกรรมชมรม สมาคมตา่ง ๆ 
3) การพฒันาชมุชน 
4) การทศันศกึษาการศกึษาดงูาน และเขา้คา่ย 
5) การเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง 

1.3.4.2 วิธีการประเมินความรูจ้ากประสบการณ ์ไดแ้ก่ การสอบประเมิน
ความรู้ การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การสัมภาษณ์  ค่านิยม เจตคติ
ความสามารถในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การทดสอบปฏิบัติจริงเพ่ือประเมิน
สมรรถนะ ความถนัด หรือทักษะในดา้นต่าง ๆ การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานท่ีแสดงถึง
ประสบการณแ์ละพฒันาการตา่ง ๆ และการประเมินจากโครงงาน หรือโครงการการเรียนรูท่ี้แสดง
ถึงกระบวนการคดิตา่ง ๆ 

1.3.4.3 หลักการประเมินความรู้จากประสบการณ์ ได้แก่ การสอบ
ประเมินความรู ้

1) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลสามารถไดร้บัการรบัรองทางดา้นวิชาการ 
โดยการประเมินความรูจ้ากประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เกิดขึน้กบัปัจเจกบคุคล 

2) เป็นการประเมินความรูจ้ากประสบการณท่ี์บุคคลสะสมไว ้ไดแ้ก่ 
คา่นิยม เจตคตนิวตักรรม และผลลพัธข์องการปฏิบตัเิป็นรายบคุคล 

3) เป็นการประเมินเพ่ือสง่เสรมิพฒันาการและความเจรญิสว่นบคุคล 
ในดา้นความคิด การปฏิบัติการส่ือสาร การเปล่ียนแปลง และการปรบัตวัเขา้กับสิ่งแวดลอ้มใน
สถานการณต์า่ง ๆ 
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4) การประเมินตอ้งค านึงถึงกระบวนการเรียนรูข้องแต่ละบุคคลท่ี
แตกตา่งกนัไป การรบัรูย้อ่มแตกตา่งกนั ดงันัน้ประเมินจงึเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้เป็นรายบคุคล 

5) หลกัในการประเมินคือการพิสจูนว์่าไดเ้กิดการเรียนรูข้ึน้จริงซึ่งอาจ
มีองคป์ระกอบ คือ หลักฐานหรือเหตกุารณ์ท่ีแสดงว่ามีการเรียนรู ้วิธีการตดัสิน ความเท่ียงตรง 
ความเช่ือมั่น ความชดัเจนนา่เช่ือถือและตรวจสอบได ้

1.3.4.4 จุดมุ่งหมายของการประเมินความรูจ้ากประสบการณเ์พ่ือประเมิน
ความรูจ้ากประสบการณท่ี์บคุคลสะสมไวน้  ามาใชเ้ป็นผลการเรียนส่วนหนึ่งของหลกัสตูรการศกึษา
ในระดบัใดระดบัหนึ่ง หรือเพ่ือเทียบระดบัการศกึษา ตามหลกัสตูรการศกึษาในระดบัใดระดบัหนึ่ง 
หรือเพ่ือรบัรองมาตรฐานทกัษะฝีมือ ความรูค้วามช านาญ เพ่ือการพฒันาวิชาชีพและการประกอบ
อาชีพ 

2. แนวคิดความตระหนักรู้ 
2.1 ความหมายของความตระหนักรู้ 

ความตระหนกัรู ้(Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา (Phycological Approach) 
ผสมผสานกับแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร ์(Behavior Science ) โดยมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ของนกัวิชาการเก่ียวกบัความตระหนกัดงันี ้

ทศันีย ์สุริยะไชย (2554, น. 36) กล่าวว่า ความตระหนกัรู ้จะมีเริ่มขึน้ตัง้แต ่
วยัเดก็ แตจ่ะพฒันาไดดี้และชดัเจนไดใ้นช่วงวยัรุน่ ความตระหนกัรูมี้ความส าคญัในการท่ีสามารถ
จะท าใหบ้คุคลนัน้มีความเขา้ใจในตนเองอย่างแทจ้ริง ทัง้ในเรื่องความคิด อารมณ ์ความรูส้ึก และ
พฤติกรรมการท่ีใครขาดความตระหนักรู ้จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และน าไปสู่การสร้าง
สมัพนัธมิตรเชิงบวกกบัผูอ่ื้นได ้

กุลวดี สุดหล้า (2550, น. 17) กล่าวว่า ความตระหนัก รู ้ หมายถึงการ
แสดงออก ซึ่งความรูส้ึก ความคดิเห็น ความส านกึ ซึ่งเป็นภาวะท่ีบคุคลเขา้ใจและสามารถประเมิน
สถานการณท่ี์เกิดขึน้เก่ียวกบัตนเองไดโ้ดยอาศยัเรื่องของระยะเวลา เหตกุารณ ์ประสบการณ ์หรือ
สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีจะท าใหบ้คุคลเกิดความตระหนกัรูข้ึน้ 

กุลวดี ราชภักดี (2545, น. 38) กล่าวต่ออีกว่า ความตระหนักรู ้หมายถึง 
ภาวะท่ีบคุคลเกิดความรูส้กึนึกคดิ เกิดความคิดเห็น หรือประสบการณจ์ากเหตกุารณใ์ดเหตกุารณ์
หนึ่ง ซึ่งเป็นภาวะท่ีบุคคลสามารถเข้าใจและสามารถประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวกับตนเองได ้ 
โดยเกิดจากสภาวะท่ีจิตยอมรบัถึงภาวการณห์รือแนวโนม้ท่ีจะเลือกพฤติกรรมและการปฏิบตัิตน
เพ่ือแสดงตอ่ปัญหาหรือเหตกุารณห์นึ่งท่ีไดป้ระสบพบเจอ 
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ดวงฤดี กิตติจารุดลุ (2547, น. 14) กล่าวว่า ความตระหนกัรู ้เป็นสภาวะทาง
จิตใจท่ีมีความเก่ียวกับความส านึก ความรูส้ึกนึกคิด และความปรารถนาหรือความตอ้งการของ
บคุคลตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกบัเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง โดยมีเหตกุารณ ์สภาพแวดลอ้ม สงัคม
หรือสิ่งเรา้จากภายนอก เป็นปัจจยัท่ีท าใหบ้คุคลเกิดความตระหนกัรูข้ึน้ 

เกษม จนัทรแ์กว้ (2547, น. 29) กล่าวว่า ความตระหนกัรู ้หมายถึง การท่ีบคุคล
หนึ่งไดเ้กิดความรูส้ึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตกุารณใ์ด เหตกุารณห์นึ่งเกิดขึน้ ภายใตส้ภาวะจิตใจ 
ท่ีสามารถแสดงออกได้ด้วยการพูด การเขียน การอ่านหรือ อ่ืน ๆ โดยอาศัยระยะเวลา 
ประสบการณ์ หรือสภาพแวดลอ้มทางสังคม หรือสิ่งเรา้จากภายนอก ใหเ้กิดความรูส้ึกจากการ
สัมผัส การรบัรู ้ความคิดรวบยอด จากการเรียนรู ้ซึ่งสิ่งเหล่านีส้่งผลให้เกิดความตระหนักและ
น าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีแสดงออก 

นงลักษณ์ วงศถ์นอม (2548, น. 51) กล่าวถึงความตระหนักว่า หมายถึง 
ความส านึกท่ีบุคคลเคยมีความรูส้ึกหรือนึกคิดต่อเหตุการณ์หนึ่งท่ีไดป้ระสบหรือพบไปแลว้ และ
แสดงความรูส้กึออกมาทางพฤตกิรรม 

อนุสรณ์ กาลดิษฐ์ (2548, น. 51) กล่าวว่า ความตระหนักรู ้หมายถึง ความ
ส านึกท่ีบคุคลเคยมีการรบัรู ้หรือเคยมีความรูม้าก่อน เม่ือมีสิ่งเรา้มากระตุน้จึงเกิดความส านกึหรือ 
ความตระหนักขึน้ ความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความส านึก เป็นสภาวะทางจิตใจท่ี
เก่ียวขอ้งกับท่ีเกิดจากความรูแ้ละความส านึกต่าง ๆ มาแลว้ โดยมีการประเมินค่าและท าใหไ้ด้
ตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีตอ่สิ่งเหลา่นัน้ 

สรุปไดว้า่ ความตระหนกัรู ้หมายถึง ความส านกึซึ่งบคุคลเคยมีการรบัรูห้รือเคยมี
ความรูม้าก่อน โดยเม่ือมีสิ่งเรา้มากระตุ้นจะท าให้ความส านึกขึน้หรือเกิดความตระหนักรูข้ึน้  
รวมถึงภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึก ท่ีเกิดจากการรบัรูแ้ละความส านึก ซึ่งเป็นภาวะท่ี
ไดร้บัรูห้รือไดร้บัประสบการณต์า่ง ๆ มาแลว้  
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2.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตระหนักรู้ 
ความตระหนักรู ้(Awareness) เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรูส้ึก 

(Affective Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมขั้นต ่าสุดของความรูค้ิด (Cognitive Domain) ปัจจัยดา้น
ความรูส้ึกหรืออารมณ์นั้นจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความรู ้ความคิดเสมอ (ประสาท  
อิศรปรีดา, 2523, น. 177)  

ทนงศกัดิ์ ประสบกิติคุณ (2535, น. 22-23) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรบัรู ้มี
ผลตอ่ความตระหนกัรู ้ไดแ้ก่ 

1. ประสบการณท่ี์มีผลตอ่การรบัรู ้
2. ความเคยชินท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม หากบุคคลใดท่ีมีความเคยชินต่อ

สภาพแวดลอ้มนัน้ อาจจะท าใหบ้คุคลนัน้ไมเ่กิดความตระหนกัรูใ้นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได ้
3. ความใส่ใจและการเห็นคุณค่า หากมีความใส่ใจเรื่องใดมากก็จะมี

ความตระหนกัรูห้รือเกิดความตระหนกัรูใ้นเรื่องนัน้มาก 
4. ลกัษณะหรือรูปแบบของสิ่งเรา้ เป็นสิ่งท่ีสามารถท าใหผู้ท่ี้พบเห็นเกิด

ความสนใจ สามารถท าใหเ้กิดการรบัรูแ้ละความตระหนกัรูข้ึน้ได ้
5. ระยะเวลาและความถ่ีในการรบัรู ้ถา้ไดร้บัการรบัรูบ้อ่ยครัง้หรือยิ่งนาน

เทา่ไร ก็ยิ่งท าใหมี้โอกาสเกิดความตระหนกัรูไ้ดม้ากขึน้เท่านัน้ 
บัณฑิต จุฑาศัย (2528) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรูข้องแต่ละ

บคุคลไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ประสบการณ์เรื่องของการรบัรูข้ึน้อยู่กับประสบการณ์ทัง้ในอดีตและ

ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั การท่ีรบัรูเ้รื่องราวใด ๆ มกัขึน้อยู่กับความเก่ียวขอ้งกับเหตกุารณ์
นัน้ และจะมีผลกระทบโดยตรงท าใหเ้กิดความรบัรูใ้นระดบัตา่ง ๆ 

2. ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเรื่องท่ีต้องการจะรับรู ้ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงไดห้ลายระดบั นบัตัง้แต่ความตอ้งการ ความจ าเป็น ความคาดหวงั ความสนใจหรือ
ใสใ่จ และอารมณ ์

3. ลักษณะรูปแบบเรื่องท่ีตอ้งการจะรบัรู ้ขึน้อยู่กับรูปแบบของสิ่งหรือ
เรื่องท่ีจะรบัรู ้เน่ืองจากความตระหนกัของแตล่ะบคุคลขึน้อยู่กบัการรบัรูข้องบคุคลนัน้ ๆ 

สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล (2543, น. 92) กล่าวว่า ปัจจัยท่ี มีผลต่อความ
ตระหนกัรู ้ประกอบดว้ย 
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1. การรบัรู ้คือ การท่ีบคุคลไดร้บัขอ้มลู หรือขอ้เท็จจริงของปรากฏการณ ์
สถานการณ ์หรือรบัรูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการไดร้บัประสบการณต์รง เช่น การไดส้มัผสั ก็มีส่วนรว่ม
และประสบการณท์างออ้ม ซึ่งมีผลใหบ้คุคลมีความรูใ้นเรื่องนัน้ 

2. ความรูส้ึกหรืออารมณ ์เป็นการใสใ่จหรือการไตรต่รอง คดิหาสาเหตตุอ่
ปรากฏการณ์  หรือสถานการณ์  หรือสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ท่ีบุคคลได้รับรู ้มา ซึ่งจะท าให้มองเห็น
ความส าคญั ความจ าเป็น เห็นคณุคา่ของเรื่องหรือสิ่งนัน้ ๆ 

3. เจตนารมณ ์หรือความตอ้งการตา่ง ๆ ของบคุคล เป็นการแสดงออกซึ่ง
ความสนใจความคาดหวงั และความตอ้งการของบคุคลท่ีมีตอ่เรื่องหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

สรุปไดว้่า ความตระหนักรู ้(Awareness) ประกอบไปดว้ยปัจจัยดา้นความรูส้ึก
หรืออารมณ์ท่ีมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัทางดา้นความรู ้และทางดา้นความคิดเสมอ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการรับรู ้มีผลต่อความตระหนักรู ้ ได้แก่  ประสบการณ์ ท่ี มีต่อการรับรู ้ ความเคยชินต่อ
สภาพแวดลอ้ม ความใส่ใจ และการเห็นคุณค่า ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเรา้ ระยะเวลาและ
ความถ่ีในการรบัรู ้รวมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรบัรูมี้ 3 แบบ ไดแ้ก่ ประสบการณก์ารรบัรูน้ัน้ขึน้อยู่
กับประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาและประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงความใส่ใจ การให้
คุณค่าในเรื่องท่ีจะรบัรู ้ ลักษณะรูปแบบของเรื่องท่ีจะรบัรู ้ความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม และ
ระยะเวลาในการรบัรูข้องแตล่ะบคุคล 

2.3 ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
Good (1973, p. 54) กล่าวว่า ความตระหนกัว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทาง

ปัญญา (Cognitive Process) เม่ือบุคคลไดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้แลว้จะเกิดเป็นความรู ้เม่ือ
รบัรูใ้นขัน้ตอ่ไปก็จะเขา้ใจสิ่งนัน้ คือท าใหเ้กิดเป็นความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู ้มีความรู้
ในสิ่งนั้นและสามารถน าไปสู่ความตระหนักรูใ้นท่ีสุด ซึ่งความรูแ้ละความตระหนักจะสามารถ
น าไปสู่การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลตอ่สิ่งเรา้หรือสิ่งท่ีมากระตุน้นัน้ โดยท่ีความ
ตระหนกัจะตอ้งอาศยัความรูพื้น้ฐาน (Knowledge) หรือแนวคิดดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง
อย่างถูกตอ้ง และมีความรูอ้ย่างแทจ้ริง ซึ่งการบริหารจดัการความเส่ียงจะน าไปสู่ขัน้ท่ีลุ่มลึกชัด
แจง้ (Intelligibility) แลว้จงึจะเกิดความตระหนกัในท่ีสดุ 

มนสั สวุรรณ (2532; อา้งถึงใน วรรณอบุล อภิชยั, 2544, น. 78-79) กล่าวว่า ขัน้ตอน
และกระบวนการเกิดความตระหนักตอ้งอาศยัองคป์ระกอบส าคญั คือ ผูใ้ห ้สิ่งท่ีจะให ้และผูร้บั  
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. ผูใ้ห ้หรือผูท่ี้จะสรา้งความตระหนกั ควรมีคณุลกัษณะส าคญัและจ าเป็น 
ดงันี ้

1.1 เป็นผูท่ี้มีปัญญา หมายถึง ผูท่ี้มีความรอบรู ้หรือมีความคิดในเรื่องท่ี
ตนจะสรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัผูอ่ื้น  

1.2 เป็นผูท่ี้มีสติ หมายถึง เป็นผูท่ี้มีความรูส้ึกรบัผิดชอบ ระลึกในหนา้ท่ี
พลเมืองดีท่ีพงึมีตอ่สงัคม และประเทศชาติ 

1.3 เป็นผู้มีความสามารถในการให้หรือถ่ายทอดความรู้ หมายถึง  
การเป็นผูท่ี้มีความรู ้และมีความสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรูใ้หผู้อ่ื้นได ้ในขณะเดียวกนัสามารถ
รบัฟังความรูแ้ละความคดิจากผูอ่ื้นไดด้ว้ย 

1.4 เป็นผูมี้โอกาส หมายถึง ผูท่ี้จะสรา้งความตระหนกัเรื่องใดก็ตาม ผูน้ัน้ 
ตอ้งมีโอกาสท่ีจะสรา้งดว้ย 

1.5 เป็นผูมี้ความรบัผิดชอบ หมายถึง ผูท่ี้มีความตัง้ใจจริงและมีความ
จริงจงักับงานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยมุ่งหวงัใหง้านท่ีท านัน้ส  าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์
ท่ีตัง้ไว ้

2. สิ่งท่ีจะให ้ไดแ้ก่ ความรู ้ความเขม้ขน้ของเนือ้หาสาระ ซึ่งควรมีขอ้พิจารณา 
ในการสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ คือ 

2.1 สิ่งท่ีจะใหค้วรเป็นสิ่งท่ีผูเ้รียนยงัไมรู่ ้หรือรูแ้ตย่งัไมป่ระจกัษช์ดั 
2.2 สิ่งท่ีจะใหต้อ้งเป็นสิ่งท่ีดี มีความถกูตอ้ง มีประโยชนต์อ่สว่นรวม 
2.3 สิ่งท่ีจะใหต้อ้ง่าย ไมซ่บัซอ้น และไมย่ากตอ่การท าความเขา้ใจ 
2.4 สิ่งท่ีจะให้ควรมีความเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน สิ่งท่ีจะให้ควรมี

ความสอดคลอ้งกบัสภาพธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
3. วิธีท่ีจะให้ (ส่ือ) ส่ือ เปรียบเสมือนสะพานเช่ือมโยงระหว่างผู้ให้กับผู้รบั  

ซึ่งท าให้การถ่ายโยงความรู ้หรือการติดต่อระหว่างสองฝ่ายเป็นไปอย่างสะดวกและมั่นคง   
มีหลายวิธี ดงันี ้

3.1 การสรา้งประสบการณ์ตรง ใหก้ับผูร้บัไดมี้โอกาสสมัผัสกับของจริง 
ความรูช้ดั หรือความซาบซึง้ในสิ่งนัน้ ๆ ยอ่มเกิดขึน้ไดง้่ายและรวดเรว็ 

3.2 การสรา้งสถานการณจ์ าลอง  
3.3 การใชส่ื้อการสอน เชน่ ภาพยนตร ์วีดทิศัน ์และภาพสไลด ์เป็นตน้ 
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4. ผูร้บั ความตระหนกัขึน้อยูก่บัความพรอ้มของผูร้บั ไดแ้ก่ 
4.1 ความรูท่ี้มีอยูข่องผูร้บัและความสามารถทางสติปัญญาของผูร้บั 
4.2 ความพรอ้มทางรา่งกาย รวมทัง้ประสาทสมัผสัเป็นปกติ 
4.3 มีทศันคตท่ีิดีท่ีจะรบั 

สรุปไดว้่า ขัน้ตอนและกระบวนการสรา้งความตระหนักรูใ้นคุณค่าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ผูส้รา้งความตระหนกัรูจ้ะตอ้งค านึงถึงสิ่งท่ีตอ้งการจะให ้วิธีการท่ีจะให ้และความพรอ้ม
ของผู้รับ เพ่ือสรา้งความตระหนักให้เกิดขึน้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซึ่ง การจัด
การศกึษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ่ือส่งเสริมความตระหนกัรูใ้นการแสดงหนงั
ใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี ส  าหรับเด็กและเยาวชน  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรา้งความ
ตระหนกัรูโ้ดยผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ซึ่งค  านงึถึงทัง้ ผูใ้ห ้สิ่งท่ีจะให ้และผูร้บั 
เพ่ือใหเ้ดก็และเยาวชนท่ีเขา้รว่มเกิดความตระหนกัรูใ้นคณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินนั่นเอง 

2.4 การวัดความตระหนักรู้ 
ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้จ  าแนกระดับของความตระหนัก โดยใช้เกณฑ์ 

ตา่ง ๆ กนั ดงันี ้
ต่าย เซ่ียงฉี (2526, น. 67-68) กล่าวว่า รายละเอียดเก่ียวกับความตระหนัก 

โดยใชพ้ฤตกิรรมทางดา้นจิตพิสยัเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความตระหนกัรู ้สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
1. การรบัรู ้เป็นขัน้ตอนของการท าความรูจ้กัและเขา้ใจในสิ่งกระตุน้หรือ

สิ่งเรา้นัน้ ๆ ไดแ้ก่ 
1.1 การรูจ้กัสิ่งเรา้ 
1.2 ความเตม็ใจท่ีจะรบัสิ่งเรา้นัน้ 
1.3 คดัเลือกความสนใจท่ีมีตอ่สิ่งเรา้นัน้ 

2. การตอบสนอง เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจ หรือความ
ซาบซึง้ในสิ่งเรา้หรือปรากฏการนัน้ ๆ ไดแ้ก ่

2.1 การยินยอมท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเรา้นัน้ 
2.2 ความตัง้ใจท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเรา้นัน้ 
2.3 ความพงึพอใจท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเรา้นัน้ 
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3. การเห็นคณุค่า เป็นการส านึกในคณุค่า มีความเช่ือและมีทศันคติท่ีดี
ตอ่สิ่งเรา้หรือปรากฏการณน์ัน้ ๆ ซึ่งจะเป็นคา่นิยมของสงัคมจนสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
ประเมินคณุคา่ในสิ่งตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

3.1 การยอมรบัในคณุคา่ 
3.2 เกิดความนิยมชมชอบในคณุคา่ 
3.3 การยดึถือผกูพนัในคณุคา่ 

4. การจัดระบบคุณค่า คือ การจัดระเบียบค่านิยมเข้าเป็นระบบและ 
หาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุคา่เหลา่นัน้ ไดแ้ก่ 

4.1 มีความคดิรวบยอดเก่ียวกบัคณุคา่ 
4.2 การจดัล าดบัคณุคา่เหลา่นัน้เป็นระบบ 

5. การน าเอาคณุคา่มาสรา้งเป็นลกัษณะประจ าตวั ไดแ้ก่ การเอาคณุค่า
ตา่ง ๆ มาสรา้งเป็นคณุลกัษณะของแตล่ะคน ซึ่งจะกลายเป็นบคุลิกภาพหรือเอกลกัษณข์องบคุคล
นัน้ ไดแ้ก่ 

5.1 การสรุประบบคณุคา่ 
5.2 การสรา้งลกัษณะนิสยั 

Bloom (1988, p. 439-441) กล่าวว่า  ความตระหนักโดยใช้ระดับของ
พฤติกรรมด้านความรูส้ึกหรือด้านคุณลักษณะ (Affective Domain) เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความ
ตระหนกั โดยจ าแนกตามล าดบัพฒันาการสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้การรบัรู ้(Receiving) จดัเป็นขัน้แรกสุดของพฤติกรรมดา้นความรูส้ึก  
ในการรบัรูข้ัน้นีบ้คุคลจะมีการรบัรูต้อ่สิ่งเรา้หรือปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้รอบตวั แยกเป็น 3 ขัน้ คือ 

1.1 รบัรู ้หมายถึง การรูจ้กัเก่ียวกบัสิ่งเรา้นัน้ 
1.2 ตัง้ใจรบั หมายถึง การเตม็ใจท่ีจะยอมรบัสิ่งนัน้ ๆ 
1.3 เลือกรบั หมายถึง การควบคุมหรือคัดเลือกความสนใจท่ีมีต่อ 

สิ่งเรา้นัน้ 
2. ขัน้ตอบสนอง (Responding) เป็นพฤติกรรมดา้นความรูส้ึกท่ีพัฒนา

ต่อจากขั้นแรก กล่าวคือ เม่ือเกิดการรับรูแ้ล้ว บุคคลจะเริ่มมีปฏิกิริยาท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
แยกเป็นขบวนกรยอ่ย ๆ จากระดบัต ่าสดุของขบวนการ ดงันี ้

2.1 ตอบตามสั่ง ท าเพราะความเช่ือฟังหรือคล้อยตามหรือท าตาม
ค าแนะน า โดยมีความรูส้กึตอ่ตา้นนอ้ย 
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2.2 อาสาตอบ ตัง้ใจ หรือเตม็ใจท่ีจะตอบสนอง เป็นการอาสาท่ีจะท า
โดยมิไดเ้กิดจากความเกรงกลวัหรือเกรงใจ แตเ่ป็นเพราะเขาตัง้ใจดว้ยตวัเขาเอง 

2.3 พอใจตอบ เป็นการตอบสนองท่ีประกอบด้วยอารมณ์หรือ
ความรูส้กึพงึพอใจ ยินดี สนกุสนาน 

3. ขัน้เห็นคณุคา่ (Valuing) พฤติกรรมทางดา้นความรูส้ึก ในขัน้นีเ้ป็นขัน้
ท่ีบุคคลมองเห็นคณุค่าของสิ่งของ ปรากฏการณ ์พฤติกรรมดว้ยตวัของเขาเอง ซึ่งรวมถึงการเอา
เกณฑท์างสงัคมมาเป็นเกณฑใ์นการตดัสินคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ สิ่งท่ีบคุคลแสดงออกจะมีลกัษณะ
คงเส้นคงวา ซึ่งเป็นลักษณะของความเช่ือหรือทัศนคติท่ีควบคุมพฤติกรรมของบุคคล หรือ  
การตอบสนองจะเป็นไปตามคา่นิยมท่ีเขายึดถือ ขัน้เห็นคณุคา่นีจ้ะแยกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

3.1 ยอมรับคุณค่า การท่ีบุคคลเห็นด้วยและยอมรับในความเช่ือ 
ทศันคตหิรือคา่นิยมดว้ยการกระท าอยา่งคงเสน้คงวา 

3.2 นิยมคณุค่า เป็นการแสดงถึงความนิยมในคณุค่าดว้ยการแสดง
ความตอ้งการ การยกยอ่งชมเชยในสิ่งท่ีเขายอมรบัคณุคา่แลว้ 

3.3 ปกป้อง บุคคลจะแสดงออกอย่างชดัเจนว่าเขายึดถือคณุค่าของ
สิ่งใด มีแรงจงูใจท่ีจะแสดงออกถึงการสนบัสนนุช่วยเหลือ ท าดว้ยความศรทัธา ดว้ยความเช่ือมั่น 
ตลอดจนปฏิเสธท่ีจะกระท าในสิ่งขดัแยง้กบัความเช่ือของตน 

4. ขั้นจัดระบบ (Organization) พฤติกรรมในขั้น นี ้เป็นขั้น ท่ี แสดง
ความสมัพนัธข์องคา่นิยมกบับคุคล โดยการจดัล าดบัความส าคญัของคา่นิยม จะมีการพฒันาไปที
ละนอ้ย โดยเริ่มตัง้แตข่ัน้การสรา้งความเขา้ใจในคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ ดว้ยการเขา้รว่มกลุม่อภิปราย
เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะมองเห็นความสมัพนัธข์องคา่นิยมท่ียึดถืออยู่จนกลายเป็น
คา่นิยมใหมข่ึน้ 

5. ขั้นสรา้งคุณลักษณะจากค่านิยม (Characterization) พฤติกรรมใน 
ขัน้นีเ้ป็นการพฒันาถึงขัน้ของการประพฤติปฏิบตัิของบุคคลตามระบบค่านิยมท่ีเขายึดถือ มีการ
แสดงออกในรูปแบบท่ีคงเส้นคงวาและเป็นอัตโนมัติ โดยมิได้มีอารมณ์มาเก่ียวข้อง (ยกเว้น 
ในสถานการณท่ี์มีความตงึเครียดอยูด่ว้ย) 

ทิศนา แขมมณี (2546, น. 125) กล่าวว่า กระบวนการวัดความตระหนักรูนี้ ้
เป็นกระบวนการกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจ เอาใจใส่ รบัรู ้เห็นคณุคา่ในปรากฏการณต์า่ง ๆ 
หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสังคมทัง้ในรูปธรรมและนามธรรม ขัน้ตอนในการด าเนินการมี
ดงันี ้
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1. สังเกตให้ข้อมูลท่ีต้องการ ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เอาใจใส่ เห็น
คณุคา่ 

2. วิจารณ์ ใหต้วัอย่าง สถานการณ์ ประสบการณ์ตรง เพ่ือใหผู้เ้รียนได้
วิเคราะหห์าสาเหต ุและผลดีผลเสียท่ีเกิดขึน้กระทั่งกระยะสัน้และระยะยาว 

3. สรุปผลใหอ้ภิปรายหาขอ้มลูหรือหลกัฐานมาสนบัสนนุคณุคา่ของสิ่งท่ี
ตอ้งการตระหนกั และวางเปา้หมายท่ีจะพฒันาตนเองในเรื่องนัน้ 

สมโภชน ์เอ่ียมสภุาษิต (2556) กล่าวว่า วิธีการประเมินพฤติกรรม (Method 
of behavioral assessment) สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1. วิธีการประเมินโดยตรง (Direct method of assessment) ซึ่งประกอบดว้ย 
1.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นวิธีการประเมินพฤติกรรม

ท่ีไดร้บัการยอมรบัมากท่ีสุด และเป็นหลกัท่ีใชใ้นการประเมินพฤติกรรม ซึ่งการสงัเกตพฤติกรรม  
ท่ีสามารถด าเนินการไดใ้น 2 สภาพการณ์ คือ ในสภาพการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ และในสภาพการณ ์
ท่ีจดัขึน้ในคลินิก สิ่งหนึ่งท่ีผูส้งัเกตจะตอ้งพึงระวงัก็คือ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยในสถานการณน์ัน้ 
ขอ้ควรพิจารณาก่อนการด าเนินการสังเกตพฤติกรรม เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลมักจะแปร
เปล่ียนไปตามกาลเวลา สถานท่ี และเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ ดงันัน้ จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณา
ถึงปัจจยัตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้

- สถานการณ์และสถานท่ีท่ีสังเกตพฤติกรรม จ าเป็นตอ้งก าหนด 
การแสดงพฤติกรรมของบคุคลใหช้ดัเจน ว่าจะท าการสงัเกตในสภาพการณใ์ดและสถานท่ีใด การ
ก าหนดขึน้อยู่กับลักษณะของพฤติกรรมของปัญหา หรือลักษณะของพฤติกรรมเป้าหมายว่า
ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในสภาพการณแ์ละสถานท่ีใด 

- จ านวนครัง้ท่ีสังเกต ตามหลักทั่ ว ๆ ไปควรสังเกตพฤติกรรม 
ทกุ ๆ วนั และอาจสงัเกตทกุ ๆ ชั่วโมง ซึ่งการสงัเกตพฤตกิรรมจะถ่ีมากหรือนอ้ยแคไ่หน ย่อมขึน้อยู่
กบัความแปรปรวนของพฤติกรรมตามช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะวนั และความพรอ้มของ  
ผูส้งัเกต 

- ความยาวนานของเวลาท่ีใชใ้นการสงัเกต ควรจะท าการสงัเกต
ตลอดช่วงเวลาท่ีพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเกิดขึน้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับเป้าหมายของผู้สังเกต
พฤตกิรรมเป็นหลกั 

- ควรสังเกตพฤติกรรมเม่ือใด ทั้งนีย้่อมขึน้กับการเลือกวิธีการ
สงัเกตว่าจะสงัเกตแบบใด ถา้เลือกสงัเกตแบบช่วงเวลาก็อาจจะสุ่มสงัเกตในช่วงเวลานั้น ๆ ในแต่
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ละวัน หรือคลอดทั้งวันก็ได ้ซึ่งท าให้สามารถเห็นการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมในช่วงเวลา  
ท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะวนัได ้

1.2 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-monitoring) เป็น
การสังเกตตามสภาพท่ีเป็นจริง โดยผู้สังเกตจะไม่ตีความ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้ งสิน้  
ซึ่งการบันทึกแบบระเบียบพฤติการณ์นี ้มักจะใชใ้นกรณีท่ียังไม่มีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะสังเกต
อย่างเฉพาะเจาะจงหรือมีความตอ้งการท่ีจะเห็นลกัษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยทั่วไปของ
บคุคลเปา้หมาย เช่น การสงัเกตพฤติกรรมกา้วรา้ว พฤติกรรมไม่สนใจเรียน หรือพฤติกรรมรว่มมือ
การท างาน เป็นตน้ 

1.3 การวดัผลท่ีเกิดขึน้ (Measurement OD product) คือ การน าผล
ท่ีเกิดขึน้จากการกระท าพฤติกรรมของบุคคลบนัทึกรวบรวมเท่านัน้ โดยท่ีไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งน าไป
เห่ียวขอ้งหรือรบกวนการกระท าของบุคคลเป้าหมาย เช่น การรวบรวมขอ้มูลจากผลสอบ ขอ้ดี  
ของการวดัขอ้นี ้คือ รวบรวมไดง้่าย ไม่รบกวนการแสดงออกของบุคคลเป้าหมาย มีความแม่นย า 
และเช่ือถือได ้ตลอดจนผลท่ีเกิดขึน้นัน้มีลกัษณะท่ีถาวร 

1.4 การวดัทางสรีระ (Physiological measures) เพ่ือดกูารเปล่ียนแปลง
ของสรีระของบุคคล เม่ือตอ้งเผชิญกับสิ่งเรา้ต่าง ๆ จุดเด่นการวัดข้อนี ้คือ ผู้ถูกวัดจะรูถ้ึงการ
เปล่ียนแปลงทางสรีระของตนทนัที และคอ่นขา้งมีความเท่ียงสงูมาก 

2. วิธีการประเมินทางออ้ม (Indirect method of assessment) 
2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีท่ีมีความส าคัญมากต่อการ

ประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรม เน่ืองจากจะได้ข้อมูลเบือ้งต้นท่ีจะน าไปก าหนดพฤติกรรม
เป้าหมาย เพ่ือการก าหนดขอบเขตในการรวบรวมขอ้มูล และเป็นแนวทางในการด าเนินการปรบั
พฤติกรรมต่อไปในอนาคต ช่วยใหเ้กิดความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างผูถู้กปรบัพฤติกรรม และนกัปรบั
พฤติกรรม อันอาจจะส่งผลท าใหเ้กิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในระหว่างการด าเนินการปรบั
พฤติกรรมอีกดว้ย ในการสมัภาษณเ์พ่ือการประเมินพฤติกรรม นอกจากจะตอ้งเนน้ท่ีพฤติกรรมท่ี
บุคคลกระท า ตลอดจนตัง้ค  าถามโดยขึน้ตน้ว่า “อะไร” และ “เม่ือใด” แทนค าว่า “ท าไม” ตามท่ี
แกมบริลล ์(Gambrill) ไดเ้สนอแนะไว ้ขอ้ดีของการสมัภาษณ์ท าใหเ้ราไดข้้อมูลในเชิงลึกมากขึน้ 
ท าใหเ้ขา้ใจถึงความรูส้ึก และความคิดของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ ถ้ายังมีขอ้สงสัย สามารถสอบถาม
เพิ่มเตมิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีกระจา่งขึน้ ซึ่งเป็นจดุเดน่ของการสมัภาษณ ์

2.2 การรวบ รวมข้อมู ลจากบุ คคล อ่ื น  (Information from other 
people) เป็นการเก็บขอ้มลูจากบคุคลท่ีถือไดว้่ามีความส าคญัต่อบคุคลท่ีไดร้บัการปรบัพฤติกรรม 
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บุคคลเหล่านีอ้าจไดแ้ก่ ผูป้กครอง เพ่ือ สามี /ภริยา หรือผูร้่วมงาน ส่วนใหญ่แลว้มักจะใชว้ิธีการ
สมัภาษณ์เป็นหลกั ส่วนการตัง้ค  าถามจะมีลักษณะคลา้ยคลึงกับวิธีการสมัภาษณ์ผูท่ี้ไดร้บัการ
ปรบัปรุงพฤตกิรรมโดยตรง 

2.3 การรายงานตนเอง (Self-report) เป็นการท่ีบุคคลบอกว่าเขา
สนใจอะไร มีเจตคติเช่นใด มีบุคลิกภาพอย่างไร ตลอดจนมีความรูส้ึกนึกคิดเช่นใด ส่วนใหญ่  
มกัทดสอบทางจิตวิทยาเป็นแบบสอบถาม หรือไม่ก็ใหจ้ดบนัทึกประจ าวนั ทางท่ีดีควรใชร้ว่มกับ
วิธีการประเมินแบบอ่ืน ๆ 

อังคณา มั่ งมีทรพัย์ (2534, น. 47) กล่าวว่า ความตระหนัก (Awareness) 
เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการรูส้  านึกว่าสิ่งนัน้มีอยู่ (Consciousness of Something) จ าแนกและ
รบัรู ้(Precognitive) ซึ่งเป็นพฤตกิรรมท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกบัดา้นความรูส้ึกและอารมณ ์ดงันัน้การ
ท่ีจะท าการวัดและประเมินจึงต้องมีหลักการ และวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะ จึงจะวัด
ความรูส้ึกและอารมณด์งักล่าวออกมาใหเ้ท่ียงตรงและเช่ือมั่นได ้เครื่องมือท่ีใชว้ดัความรูส้ึกและ
อารมณมี์หลายแบบ ดงันี ้

1. วิ ธีการสัมภาษณ์  (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ ชนิด ท่ี มี
โครงสร้างแน่นอน (Structure Item) โดยสร้างค าถามและค าตอบให้เลือกเหมือน ๆ กับ
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และค าถามจะตอ้งตัง้ไวก้่อน แบ่งล าดบัก่อนหลงัไวอ้ย่างดี หรืออาจ
เป็นแบบไม่มีโครงสรา้ง (Unstructured Item) ซึ่งเป็นการสมัภาษณท่ี์มีแตห่วัขอ้ใหญ่ ๆ ใหผู้ต้อบมี
เสรีภาพในการตอบมาก ๆ ค าถามก็เป็นไปตามโอกาสอ านวยในขณะท่ีสนมทนากนั 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดเปิดหรือ
ชนิดปิด หรือแบบผสมระหวา่งเปิดกบัปิดก็ได ้

3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องวดัชนิดท่ีใชต้รวจสอบ
วา่ เห็นดว้ย-ไม่เห็นดว้ย หรือมี-ไม่มี สิ่งท่ีก าหนดรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมาย หรือ
เลือกวา่ ใช-่ไมใ่ช ่ก็ได ้

4. แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เครื่องมือชนิดนี ้
เหมาะส าหรบัวดัอารมณแ์ละความรูส้กึท่ีตอ้งการทราบความเขม้ขน้วา่มีมาก-นอ้ยเพียงไร 

สมัพนัธ ์งามสะอาด (2536, น. 19; อา้งถึงใน จนัทนี เกียรติโพธา, 2542, น. 
16) กล่าวว่า การวดัและประเมินความตะหนกัรูมี้เครื่องมือท่ีใชว้ดัความรูส้ึกและอารมณมี์หลาย
แบบ ดงันี ้
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1. วิธีการสัมภาษณ์ อาจเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งอย่าง
แน่นอน (Structure Item) คือ มีการสรา้งค าถามและค าตอบใหเ้ลือกเหมือน ๆ กับแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ และค าถามจะตอ้งตัง้ไวก้่อน แบ่งล าดบัก่อนหลงัไวอ้ย่างดี หรืออาจเป็นแบบไม่มี
โครงสรา้ง (Unstructured Item) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีแต่หัวข้อใหญ่ ๆ ให้ผู้ตอบมีเสรีภาพ 
ในการตอบมาก ๆ ค าถามก็เป็นไปตามโอกาสอ านวย 

2. แบบสอบถาม แบบสอบถามอาจะเป็นชนิดปลายเปิดหรือปลายปิด 
หรืออาจผสมกนัทัง้สองแบบ 

3. แบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือท่ีใหต้รวจสอบว่าเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรือ ไม่ ไม่มี สิ่งท่ีก าหนดในรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมายตอบ หรือเลือกวา่ ใช ่
ไมใ่ช ่

4. มาตราวดัเจตคติตามวิธีของลิเคิรต์ (Likert’s Scale) เป็นเครื่องมือท่ี
เหมาะสมส าหรบัการวดัอารมณห์รือความรูส้ึก 

5. มาตราวดัความหมายทางภาษา (Semantic Differential Technique) 
เป็นเครื่องมือวดัชนิดหนึ่งท่ีสามารถวดัเก่ียวกบัการประเมินค่า (Evaluation) ศกัยภาพและพวกท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม (Activity) 

สรุปไดว้่า การวัดความตระหนักรูส้ามารถวัดไดห้ลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่การ
สังเกตพฤติกรรมดา้นความรูส้ึกหรือดา้นคุณลักษณะ โดยจ าแนกตามพัฒนาการเป็นขั้นต่าง ๆ 
เรียงระดบัจากท่ีผิวเผินสู่ระดบัท่ีลึกซึง้ คือ การรบัรู ้ตอบสนอง เห็นคุณค่า จัดระบบคณุค่า และ  
การน าคณุค่ามาสรา้งลกัษณะประจ าตวั หรือวดัไดจ้ากการใชเ้ครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย เช่น 
วิธีการสัมภาษณ์ ทั้งชนิดแบบมีโครงสรา้งและไม่มีโครงสรา้งแน่นอน วิธีการใชแ้บบสอบถาม 
ทัง้แบบเปิดหรือแบบปิด แบบตรวจสอบรายการ แบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า หรือมาตราวัด
เจตคตติามวิธีของลิเคิรต์ (Likert’s Scale) ท่ีสดุ ซึ่งการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรูใ้นการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี 
ส  าหรบัเด็กและเยาวชน  มีการวัดความตระหนักรูจ้ากการสังเกตพฤติกรรมดา้นความรูส้ึกหรือ 
ดา้นคณุลกัษณะ โดยจ าแนกตามพฒันาการเป็นขัน้ตา่ง ๆ เรียงระดบัจากท่ีผิวเผินสู่ระดบัท่ีลึกซึง้ 
คือ ขัน้การรบัรู ้ขัน้ตอบสนอง และขัน้เห็นคณุคา่ 
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2.5 องคป์ระกอบทีก่่อให้เกิดความตระหนัก 
เบรกเลอร ์(1986, น. 45) กล่าวว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งเรา้  

อนัไดแ้ก่ บคุคล สถานการณ ์และสิ่งตา่ง ๆ ท่ีโนม้เอียง หรือท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ 
เป็นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์โดยองคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกัรู ้
มีดว้ยกนั 3 ประการ ดงันี ้

1. ความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Component) จะเริ่มตน้จากระดบัง่ายและ
มีการพฒันาเพิ่มมากขึน้ตามล าดบั 

2. อารมณ์ความรูส้ึก (Affective Component) เป็นความรูส้ึกดา้นทัศนคต ิ
คา่นิยม ความตระหนกัชอบหรือไมช่อบ ดีหรือไมดี่ เป็นองคป์ระกอบในการประเมินสิ่งเรา้ตา่ง ๆ  

3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทางวาจา กิริยา 
ทา่ทางท่ีมีตอ่สิ่งเรา้ หรือแนวโนม้ท่ีบคุคลจะกระท า 

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนักรูมี้ดว้ยกัน 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ความรูแ้ละความเขา้ใจ (Cognitive Component) อารมณ์ความรูส้ึก (Affective Component) 
และเกิดเป็นพฤตกิรรม(Behavioral Component) 

2.6 ความตระหนักรู้ในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่ 
กุลยารตัน ์ทัศมี (2547, น. 20) กล่าวว่า ความตระหนักเป็นพฤติกรรมดา้นจิต

พิสัยของมนุษย ์ซึ่งมนุษยเ์กิดความตระหนักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมต้องรูส้ิ่งนั้นก่อนเป็นส าคัญ 
อนัดบัแรกเม่ือเกิดการเรียนรู ้เห็นความส าคญัและเห็นคณุคา่ของสิ่งนัน้บคุคลก็จะแสดงพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงความตระหนกัได ้จากความหมายของความตระหนักรู ้เม่ือกล่าวถึงความตระหนกัใน
คณุค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาจใหค้วามหมายไดว้่า เป็นความรูส้ึกท่ีแสดงถึงการรบัรู ้การมองเห็น
ความส าคญั การยอมรบั หรือการเขา้ใจในคณุคา่ของภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

สรุปไดว้่า ความตระหนักในคณุค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาจใหค้วามหมายไดว้่า 
เป็นความรูส้กึท่ีแสดงถึงการรบัรู ้การมองเห็นความส าคญั การยอมรบั หรือการเขา้ใจในคณุคา่ของ
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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3. แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม 
3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมใด ๆ ผลท่ีเกิดขึน้จาก
การด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ มักจะสรา้งความพึงพอใจแก่ผู้มีโอกาสเขา้ร่วม ผลส าเร็จท่ีไดร้บั  
ทา้ใหเ้กิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและหมู่คณะ และถึงแมจ้ะไม่ประสบผลส าเร็จหรือเกิดความ
ลม้เหลวในกิจการนัน้ ๆ ผลกระทบหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีตามมาก็จะไม่รุนแรงและถูกต่อตา้นจาก
ฝ่ายตา่ง ๆ เพราะถือวา่ทกุคน ทกุฝ่ายท่ีมีส่วนไดเ้สียจากกิจกรรมนัน้ ๆ ไดมี้โอกาสรว่มทกุขร์ว่มสขุ
รว่มแรงรว่มใจดว้ยกันแลว้ ส าหรบัพจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542, น. 926)ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่า “รว่ม” ไวว้่า รว่ม หมายถึง มีส่วนรว่มยู่ดว้ยกันเช่น รว่มกิน รว่มนอน มีส่วน
รว่มเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เชน่ รว่มใจ รว่มสามคัคี มีส่วนรว่มในท่ีแห่งเดียวกนั รว่มโรงเรียน รว่ม
ชาติ เป็นตน้ เม่ือพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีรว่มแลว้ ขึน้อยู่กับวตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วม ดงันัน้จึง
พอสรุปความหมายของการมีส่วนรว่มได ้2 ลกัษณะ คือ ในแง่ของความหมายโดยทั่วไป และในแง่
ของความหมายเฉพาะตามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม ซึ่งในท่ีนีข้อกล่าวถึงในแง่ของการมีส่วนรว่ม
โดยทั่วไป และการมีส่วนรว่มในการจดัการศกึษาดงันี ้ความหมายของการมีสว่นรว่มโดยทั่วไปไดมี้
นกับรหิารและนกัวิชาการหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของการมีสว่นรว่มไว ้เชน่ 

อรทยั ก๊กผล (2552, น. 17) กล่าวว่า การมีส่วนรว่มของประชาชน คือ การท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฏเกณฑ์ นโยบาย 
กระบวนการบริหารและตดัสินใจของทอ้งถ่ิน เพ่ือผลประโยชนข์องประชาชนดดยส่วนรวมอย่าง
แทจ้ริง ทัง้นีต้อ้งอยู่บนพืน้ฐานของประชาชนตอ้งมีอิสระทางความคิด มีความรู ้มีความสามารถใน
การกระท าและมีความเตม็ใจท่ีจะเขา้รว่มตอ่กิจกรรมนัน้ ๆ 

อรพินท์ สพ โชคชัย  (2550, น. 37) กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมหมายถึ ง 
กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีโอกาสไดเ้ขา้รว่มในการรบัรู ้เรียนรู ้และท าความ
เขา้ใจ รว่มแสดงทศันะ เสนอปัญหา ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง รว่มคิดแนวทาง รว่มแกปั้ญหา รว่ม
ในกระบวนการตดัสินใจและรว่มกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้สว่นการพฒันา 

เสรี พงศ์พิศ (2550, น. 152-153) กล่าวว่า "การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(People’s Participation) คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การบริหาร
จดัการทรพัยากร การบริหารจดัการชมุชน คน ทนุของชุมชน การมีส่วนรว่มของประชาชนจึงไม่ใช่
แตเ่พียงรูปแบบ เช่น การเลือกตัง้ในทกุระดบั แลว้ก็ปล่อยให ้ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้ไปด าเนินการทกุอยา่ง
ทุกเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายความว่า หลังเลือกตั้ง ประชาชนมีหน้าท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผูท่ี้ไดร้บัเลือกตัง้ เขา้ไปท าหนา้ท่ีแทนประชาชน 
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การมีส่วนรว่มของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5-15% มาสมทบโครงการท่ีองคก์รจากภายนอก
น าเขา้ไปให ้ไม่ใช่แค่การไปช่วยเก็บข้อมูลใหข้า้ราชการท่ีบอกว่าจะเอาไปท าโครงการมาพฒันา
ท้องถ่ิน ไม่ใช่แค่การไปร่วมประชุมรบัฟังการเสนอโครงการ แล้วยกมือรับรองแล้วอ้างว่าเป็น 
ประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การแสดงออกถึงสิทธิขั้นพื ้นฐานของชุมชน  
ในการจดัการทนุชมุชน จดัการชีวิตของตนเอง" 

เสริมศิกดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537, น. 187) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการท่ี
บคุคลหรือคณะบคุคลเขา้มาชว่ยเหลือ สนบัสนนุ การท าประยชนใ์นเรื่องตา่ง ๆ หรือกิจกรรมตา่ง ๆ 
อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ ขึน้อยู่กับการรวมพลังของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
องค์กรนั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายเป็นวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด  
สติปัญญา ก็คือการมีส่วนรว่ม การใหบุ้คคลมีส่วนรว่มในองคก์รนัน้ บคุคลจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง  
(involvement) ในการด าเนินการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพัน  
(commitment) ตอ่กิจกรรมและองคก์รในท่ีสดุ 

พระมหาเติม โทบุรี (2554, น. 6) กล่าวว่า การมีส่วนรว่ม หมายถึง การเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มในการรบัฟังความคิดเห็น โดยให้
ขอ้มลูขา่วสาร ใหค้วามรว่มมือ และดา้นบรกิารทั่วไป 

ยุวัฒน์ วุฒิ เม ธี (2526, น. 20) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การเปิดโอกาสให ้ประชาชนไดมี้ส่วนรว่มในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตดัสินใจ การรว่ม
ปฏิบตัิ และการรว่มรบัผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อนัมีผลกระทบตอ่ตวัประชาชนเอง การท่ีสามารถท า
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนรว่มในการพัฒนาชนบทเพ่ือแกไ้ขปัญหาและน ามาซึ่งสถานภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนท่ีดีขึน้ได ้ผูน้  าการเปล่ียนแปลงย่อมรบัปรชัญาการพัฒนาชุมชนท่ีมนุษย์ 
ทุกคนต่างมีความปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุขไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม 
เป็นท่ียอมรบัของผูอ่ื้น และพรอ้มท่ีจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตอ้งยอมรบั
ความเป็นจรงิท่ีวา่ มนษุยน์ัน้สามารถพฒันาไดถ้า้มีโอกาส และไดร้บัการชีแ้นะอยา่งถกูตอ้ง 

สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วม คือ กระบวนการท่ีให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
เก่ียวขอ้งในการรว่มคิด รว่มตดัสินใจ รว่มปฏิบตัิ รว่มติดตาม ประเมิน ตลอดจนรับผิดรบัชอบ โดย
ใชท้ัง้องคค์วามรู ้ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชมุชนและวิทยาการท่ีเหมาะสมจากเครือข่ายภาคี 
ท่ีหนนุเสรมิในฐานะหุน้สว่นการพฒันา อีกทัง้ยงัการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดพื้น้ท่ี ท่ีท าการแสดง
ความคิดเห็น รบัรูท้ราบ ถึงสิ่งท่ีจะเกิด แสดงความตอ้งการ และลงมือปฏิบตัิ โดยผ่านการศึกษา
จากปัญหาและน ามาพัฒนาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ผล ท่ี เกิดขึ ้นเป็นไปในทาง  
ท่ีดีขึน้ และน าเขา้มามีบทบาททางชมุชนเพ่ือประโยชนท่ี์แทจ้รงิ 
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3.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ทนงศักดิ์ คุม้ไข่น  า้ (2540, น. 94) กล่าวว่า ความส าคัญของการมีส่วนร่วมกับ

ชมุชน มีดงันี ้
1. การมีส่วนรว่มของชุมชน เป็นสิทธิพืน้ฐานอนัชอบธรรมของทกุคน  โดยให้

การท่ีชมุชนเขา้มามีสว่นรว่มในการแสดงออกเก่ียวกบัการปรบัปรุงวิถีชีวิตของเขา  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่มหรือของ

กลุ่มอนัเป็นผลมาจากความรูส้ึกผกูพนัของสมาชิกแตล่ะคนท่ีเขา้มารว่ม เพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์อง
เขาและในขณะเดียวกนัก็ไดป้ระโยชนต์อ่ส่วนรว่มดว้ย  

3. การมีส่วนรว่มของชมุชน เป็นตวัชีว้ดัของการพฒันาชุมชน ยิ่งสมาชิกของ
ชมุชนเขา้มามีสว่นรว่มมากเทา่ไร ยิ่งแสดงวา่ชมุชนนัน้ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการพฒันามากยิ่งขึน้ 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีความส าคญั ดงันี ้

1. การมีส่วนรว่มของประชาชนเป็นสิทธิพืน้ฐานอนัชอบธรรมของคนทุกคน  
ท่ีตอ้งเคารพใหก้ารยอมรบัและยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออก
เก่ียวกบัการปรบัปรุงวิถีชีวิตของเขา 

2. งานพฒันาเป็นงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเป็นจ านวนมาก จ าเป็นตอ้ง
ใหค้นหมูม่ากเหลา่นีมี้สิทธ์ิมีเสียงในการแสดงออก 

3. กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาท่ีผ่านมายังไม่สามารถส่งผลใหเ้ข้าไปถึง
กลุ่มประชาชนผูด้อ้ยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันขา้มกลับส่งผลใหก้ลุ่มคนผูไ้ดเ้ปรียบ  
มีโอกาสมากขึน้ จึงจ  าเป็นตอ้งปรบักลยุทธใ์นการพัฒนาใหม่ โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนรว่ม  
ในการวางแผนมากขึน้ 

4. ประสบการณท่ี์ผ่านมาพบว่า มีโครงการจ านวนไม่นอ้ยท่ีประสบความส าเร็จ 
โดยอาศัยวิธีให ้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปของการรวมกลุ่ม  และจัดตัง้องคก์รประชาชน   
ในขณะเดียวกันมีตวัอย่างของโครงการการท่ีลม้เหลวจ านวนมาก อนัเน่ืองจากไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีสว่นรว่ม 

5. การมีส่วนรว่มของประชาชน เป็นเรื่องของการปฏิบตัิการเป็นกลุ่มหรือของ
กลุ่ม (Group action) อนัเป็นผลมาจากความรูส้ึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนท่ีเขา้มามีส่วนรว่ม 
เพ่ือพิทักษ์ประโยชนแ์ละในขณะเดียวกันก็ไดป้ระโยชนแ์ก่ส่วนรวมดว้ย การมีส่วนร่วมจึงเป็น
สิ่งจ  าเป็น 
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6. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวชี ้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่ ง
ประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มมากเท่าไร ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันามาก
ยิ่งขึน้ 

7. ประชาชนย่อมรูดี้ว่าตนเองนัน้ตอ้งการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะ
แกปั้ญหาอย่างไร ถา้ใหโ้อกาสแก่ประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มในกิจกรรมการพฒันา ย่อมช่วยให้
โครงการตา่ง ๆ สนองความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของประชาชนไดดี้กวา่ 

8. การมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้การปฏิบัติการทางสังคม (Social 
action) เป็นไปอย่างสงบสนัติ ก่อใหเ้กิดรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีมีระเบียบ เป็นระบบ และเป็นท่ี
ยอมรบัทกุฝ่าย  

9. เป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบัน ท่ีให้ทุกโครงการท่ีลงสู่ชนบท ต้อ งให้
ประชาชนมีสว่นรว่มเพิ่มขึน้ตามปรชัญาของการพฒันา  

ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2545) กล่าวว่า การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน
รว่มในการด าเนินงานมีความส าคญั คือ 

1. ประชาชนยอมรบัในโครงการนัน้ เป็นโครงการท่ีตรงกับปัญหา และความ
ตอ้งการของประชาชน 

2. ประชาชนมีความรูส้กึผกูพนั รูส้กึเป็นเจา้ของมากขึน้ 
3. ลดความขัดแย้ง การด าเนินการโครงการจะราบรื่น ได้รบัความร่วมมือ 

จากประชาชนมากขึน้ 
4. โครงการจะให้ประโยชน์ต่อชุมชนมากขึน้ และระดมทรพัยากรในการ

พฒันา  
5. ชว่ยพฒันาขีดความสามารถของประชาชน  

สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่า ความส าคัญของการมีส่วนรว่มไวห้ลายประการ 
ดงันี ้ 

1. เป็นสิทธิขั้นพืน้ฐานของประชาชนท่ีก าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ เป็นสิทธิ
มนษุยชนท่ีประชาชนมีโอกาสเขา้มามีสว่นรว่มในกระบวนการพฒันาทกุระดบั 

2. สอดคลอ้งกบัปรชัญา แนวความคดิ และหลกัการเรียนรูร้ว่มกนัของชมุชน 
3. เป็นเครื่องชีว้ดัความส าเรจ็นโยบายของรฐับาลในเรื่องการกระจายอ านาจ

ไปสูป่ระชาชนและทอ้งถ่ิน 
4. น าไปสูก่ารพึ่งตนเองของชมุชน 
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5. ท าให้ด  าเนินการพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของ
ประชาชนและชมุชน 

6. เป็นการพฒันาศกัยภาพบคุคล กลุม่ และองคก์รในชมุชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
7. เป็นการสรา้งความพึงพอใจร่วมกัน มีความชอบธรรม เป็นท่ียอมรับ

รว่มกนัภายในกลุม่ ไมส่รา้งความขดัแยง้ใหเ้กิดขึน้ในชมุชน 
8. ท าใหเ้กิดความรกั หวงแหน รบัผิดชอบ และเป็นเจา้ของชมุชน  
9. เป็นกระบวนการส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรูร้่วมกันของ

ชมุชนใหป้ระสบความส าเรจ็ 
10. ช่วยแบ่งเบาภาระของรฐับาล เพราะเป็นการพฒันาคนในชุมชนโดยคน

ในชมุชน และเพ่ือคนในชมุชนอยา่งแทจ้รงิ รฐับาลเป็นเพียงผูส้นบัสนนุในบางสว่นนัน้ 
สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองคก์ร  

การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจ ความสมัครใจ สามารถตัดสินใจไดเ้อง การมีส่วนร่วม 
จะช่วยลด ความขัดแย้ง เกิดความรูส้ึกผูกพัน รูส้ึกเป็นเจา้ของมากขึน้ จึงจะท าให้การพัฒนา  
เกิดความยั่งยืน 

3.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการมีส่วนร่วม 
กระบวนการหรือขัน้ตอนการมีส่วนรว่มมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงกระบวนการหรือ  

ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมไวด้ังนี ้ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา (2544) ไดน้  าแนวคิดของไพรตัน ์ 
เตชะรินทร์ มาสรุปถึงการมีส่วนร่วมว่า บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กร
อาสาสมัครต่าง ๆ ควรมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพัฒนาในเรื่อง
ตอ่ไปนี ้

1. รว่มท าการศกึษาคน้ควา้ปัญหา และสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน  ชุมชน 
ตลอดจนความตอ้งการของชมุชน 

2. รว่มคิด และสรา้งรูปแบบ และวิธีการพฒันา เพ่ือแกไ้ขและลดปัญหา  ของ
ชมุชนหรือเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหมท่ี่เป็นประโยชนต์อ่ชมุชน หรือสนองความตอ้งการของชมุชน 

3. รว่มวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจดัปัญหา
และแกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของชมุชน 

4. รว่มตดัสินใจการใชท้รพัยากรท่ีมีจ  ากดัใหเ้ป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ 
ตนเองและของหนว่ยงาน 

7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม
เปา้หมายท่ีวางไว ้

8. รว่มควบคมุ ตดิตาม ประเมินผล และรว่มบ ารุงรกัษาโครงการและกิจกรรม
ท่ีไดท้  าไวท้ัง้เอกชนและรฐับาลใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดต้ลอดไป 

อรทยั ก๊กผล (2551, น. 16) กล่าวว่า โดยหลกัของการมีส่วนรว่มประชาชน ตอ้ง
มีลกัษณะการเขา้รว่มตัง้แตต่น้จนสิน้สดุ ดงันี ้

1. เริ่มตน้ตัง้แตก่ารเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็นภาระหนา้ท่ีของตนใน
ฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมหรือชมุชน 

2. รว่มคิดดว้ยกนัว่าจะท าอะไรท่ีเป็นปัญหาของชมุชน มีสาเหตอุย่างไรและ
จะจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาเปา้หมายอยา่งไร 

3. รว่มกนัวางแผนด าเนินการ แบง่งานกนัอยา่งไร และใครเป็นผูด้แูล 
4. ร่วมด าเนินงานประชาชนจะตอ้งเข้าร่วมกิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เต็ม

ก าลงัความรูค้วามสามารถของตนเอง 
5. รว่มกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาท่ีท างานรว่มกัน ประชาชนจะตอ้งมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรค และร่วมกนัในการแกปั้ญหา เพ่ือใหง้านหรือภารกิจ
ดงักลา่วสามารถส าเรจ็ลลุว่งตามเปา้หมาย 

6. รว่มรบัผลประโยชน ์ประชาชนท่ีเขา้มามีสว่นรว่มตอ่กิจกรรมในชมุชนแลว้ 
ยอ่มท่ีจะไดร้บัผลประโยชนร์ว่มกนั 

คณึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545, น. 14) กล่าวว่า ลกัษณะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนสามารถแบง่ไดเ้ป็น 6 ระดบั โดยจ านวนประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนรว่มในแต่ละระดบั
จะมีจ านวนตรงขา้มกบัระดบัของการมีสว่นรว่ม ยกเวน้ในระดบัควบคมุโดยประชาชนท่ีมีทิศทางไป
ในทางเดียวกนั สามารถแสดงได ้ดงันี ้

1. การให้ข้อมูล เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อระหว่างผู้วางแผน
โครงการและประชาชน เพ่ือให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการตดัสินใจของผูว้างโครงการหรือ
กิจกรรมนัน้ ๆ แต่ไม่เปิดโอกาสใหมี้การแสดงขอ้คิดเห็น หรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใด ๆ เช่น การแถลง
ขา่ว การแจกขา่ว การแสดงนิทรรศการ การท าหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มลูเก่ียวกบักิจกรรม 
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2. การเปิดรบัความเห็นจากประชาชน โดยท่ีผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหข้อ้มูลมากขึน้และเพ่ือใหป้ระเด็นในการประเมินผลชดัเจน
ยิ่งขึน้ เชน่ การส ารวจ การบรรยายใหป้ระชาชนฟังถึงกิจกรรมและการรบัขอ้คดิเห็น 

3. การปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผน
โครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเด็นหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ เช่น การ
จดัประชมุ การจดัสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร การเปิดกวา้งรบัขอ้คดิเห็น 

4. การวางแผนร่วมกัน เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมท่ีกว้างขึน้ มีความ
รบัผิดชอบรว่มกนัในการวางแผนและผลท่ีเกิดขึน้ ใหส้  าหรบัประเด็นท่ีซบัซอ้นและมีขอ้โตแ้ยง้มาก 
เชน่ กลุม่ท่ีปรกึษา การเจรจา 

5. การร่วมปฏิบัติ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยด าเนินกิจกรรม
รว่มกนั 

6. การควบคุมประชาชนโดยประชาชน เป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วม 
หรือเป็นการแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ัง้หมด เชน่ การลงประชามติ 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2549, น. 32-33) กล่าวว่า ลักษณะ
กระบวนการมีสว่นรว่ม สามารถจดัแบง่ขัน้ตอนได ้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ส่วนรว่มในการวางแผน ประกอบดว้ยการรบัรู ้เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับ
การวางแผนและรว่มวางแผนกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 2 ส่วนรว่มในการปฏิบตัิ/ด าเนินการ ประกอบดว้ยการเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการในกิจกรรมตา่ง ๆ และการตดัสินใจ 

ขัน้ท่ี 3 ส่วนรว่มในการจดัสรรผลประโยชน ์เป็นการมีส่วนรว่มในการจดัสรร
ผลประโยชนห์รือผลของกิจกรรม หรือผลของการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 4 ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เก่ียวขอ้งกับความพยายามท่ีจะ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  และพิจารณาวิธีการท่ีจะด าเนินการต่อเน่ือง
ต่อไป ประชาชนจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกับการคิดเกณฑใ์นการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ดว้ย ซึ่งผลของกระบวนการประเมินนีจ้ะกลายเป็นปัจจยัน าเขา้ในกระบวนการมีส่วนร่วมขัน้ท่ี 1  
ซึ่งเป็นขัน้ตองการวางแผนตอ่ไป 
  



  58 

ถวิลวดี บรุีกลุ (2552, น. 18-19) กล่าววา่ ลกัษณะการใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มนัน้
สามารถท าไดห้ลายระดบัขึน้อยู่กบัการใหค้วามส าคญัต่อประชาชนมากนอ้ยต่างกัน ซึ่งระดบัขัน้
ของการมีสว่นรว่มมีหลายระดบั เชน่ 

1. การมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ (Decision Making) 
2. การมีสว่นรว่มในการด าเนินการ (Implementation) 
3. การมีสว่นรว่มในการรบัผลประโยชน ์(Benefit) 
4. การมีสว่นรว่มในการประเมินผล (Evaluation) 

Arnstein (Arnstein, 1969 อ้างถึงใน อรทัย ก๊กผล , 2552, น. 19-20) กล่าวว่า 
ลกัษณะระดบัการมีส่วนรว่มของประชาชน ในการน ามามีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบตั ิ
ต้องเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนหลากหลายระดบั ตัง้แต่การใหป้ระชาชนรบัทราบการด าเนินโครงการ  
ของประชาชนหลังจากท่ีผู้บริหารตดัสินใจแล้ว การจัดรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนั้น  
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและสามารถพัฒนาการมีส่วนรว่มของประชาชนไดใ้นอนาคต การ เขา้ใจ 
เรื่องระดบัการมีส่วนรว่มจึงเป็นเรื่องส าคญั มีนกัวิชาการมากมายเสนอตวัแบบการมีส่วนรว่ม เช่น  
ตัวแบบขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง หรือ Leader of Citizen Participation แบ่งบันได 
การมีสว่นรว่มของประชาชนออกไดเ้ป็น 8 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้การควบคมุ (Manipulation) 
2. ขัน้การรกัษา (Therapy) 
3. ขัน้การใหข้อ้มลู (Informing) 
4. ขัน้การรบัฟังความคดิเห็น (Consultation) 
5. ขัน้ปรกึษาหารือ (Placation) 
6. ขัน้การเป็นหุน้สว่น (Partnership) 
7. ขัน้มอบหมายอ านาจ (Delegated Power) 
8. ขัน้อ านาจพลเมือง (Citizen Control) 

เม่ือพิจารณาจากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัเห็นว่าทฤษฎีการมีส่วนรวมของ อรทยั ก๊กผล  
ไดใ้หค้วามหมายหรือนิยามค าว่าการมีส่วนร่วมไวข้า้งตน้แลว้ เห็นว่าเนือ้หาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มใจ ซึ่งเข้ากับงานวิจัยท่ีตรงตาม
วตัถุประสงคจ์ึงไดน้  าเอามาใชก้ับงานวิจยัในเล่มนี ้ดงัค าท่ีกล่าวของอรทยั ก๊กผล ว่าแบ่งขัน้ตอน  
ในการแสดงความร่วมมือ เป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีชัดเจน ตรงกับงานวิจัยนีท่ี้ตอ้งการท่ีจะสรา้งงาน  
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ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม และน ามาซึ่งผลของการร่วมมือจะท าให้งานนั้นออกมาในทิศทางท่ีประชาชนเอง
ตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ 

3.4 ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
สมัพนัธ ์อปุลา (2544, น. 29-30) กล่าววา่ ชมุชนกบัการมีส่วนรว่มในการพฒันา

การศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย ์พัฒนาสงัคม และพัฒนาประเทศ ท่ีส าคญัท่ีสุด
ผู้คนในสังคมใดประเทศใดได้รับการศึกษาสูงมากจะฉลาดมาก สังคมนั้นหรือประเทศนั้น  
จะเจริญรุ่งเรือง เป็นผูน้  า และเป็นมหาอ านาจในท่ีสุด ในทางตรงกันขา้มหากประเทศใดพลเมือง  
ส่วนใหญ่ด้อยการศึกษาจะกลายเป็นประเทศท่ีล้าหลังเศรษฐกิจตกต ่า ผู้คน มีชีวิตอยู่อย่าง
แรน้แคน้ยากจน ตอ้งขอความชว่ยเหลือจากประเทศท่ีเจริญรุง่เรืองหรือท่ีพฒันาแลว้ เม่ือการศกึษา
นบัวนัแตจ่ะมีความส าคญักบัการด ารงชีวิตของผูค้นในสงัคมทกุชมุชนมากขึน้เรื่อย ๆ และเพื่อใหมี้
การศึกษาของชุมชนมีความเจริญก้าวหนา้ต่อความเจริญของสิ่งอ่ืนชุมชนจะตอ้งมามีส่วนร่วม
รบัผิดชอบพฒันาการศกึษาอย่างแทจ้รงิ ซึ่งสามารถด าเนินการไดด้งันี ้

1. ชมุชนตอ้งถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรว่มกนัพฒันาการศกึษา
ในชมุชนใหเ้จริญกา้วหนา้ เพ่ือใชก้ารศกึษาเป็นเครื่องมือพฒันาลูกหลานของชมุชนใหมี้คณุภาพ 
โดยพยายามผลกัดนัใหเ้ป็นโรงเรียนประถมศกึษาเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศนูยก์ลางการพฒันาชมุชน
และทอ้งถ่ิน 

2. ชุมชนตอ้งมามีส่วนร่วมในการวิเคราะห ์เพ่ือจัดหาจุดพัฒนาการศึกษา 
ใหล้กูหลานรว่มกบัครูในโรงเรียน โดยรว่มแสดงความคิดเห็นและรว่มแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้
ใหไ้ดร้บัความส าเรจ็ 

3. รว่มคน้หาผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในทอ้งถ่ินมาเขา้รว่มใหก้ารศกึษาใน
โรงเรียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน ผสมผสานกับความรู้
สมยัใหมท่ี่ทางโรงเรียนจดัให ้

4. ชมุชนมาเขา้รว่มในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือสนบัสนนุการพฒันาโรงเรียน 
เช่น การปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบจัด และตกแต่งสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
รว่มรณรงคห์าทนุการศกึษาเพ่ือโรงเรียนตลอดทัง้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัใหมี้ขึน้ 

5. ร่วมตรวจสอบผลการพัฒนาโรงเรียนการจัดการศึกษาของโรงเรียนหาก
พบปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ก็มาเขา้รว่มแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคนัน้รว่มกนั 
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6. สรา้งความภูมิใจในผลงานการพฒันาการศึกษารว่มกันโดยชุมชนเขา้มา
รับรู ้ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน และร่วมกันภาคภูมิใจในผลงานการพัฒนาโรงเรียน  
การพฒันาการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จโดยชมุชนไดมี้ส่วนรว่มในการพัฒนาเป็นล าดบัตลอดมา 
(วิมลศรี อุปรมัยและคณะ, 2529, น. 143-152) ได้กล่าวถึงวิธีการน าชุมชนเข้าสู่โรงเรียนและ
สถาบนัการศกึษาระดบัสงู ดงันี ้

6.1 การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนด้วยวิธีการจัดให้มีการ
ประชุมปฏิบตัิการปกครอง เช่น ใหมี้การเย่ียมชมโรงเรียนจดักิจกรรมร่วมกันระหว่างผูป้กครอง 
และครู 

6.2 การอนุญาตใหชุ้มชนใชโ้รงเรียนเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
จดังานมงคลสมรสจดังานประเพณีประจ าปี จดัแขง่กีฬา 

6.3 โรงเรียนจดัรายการดนตรีไทยส าหรบัประชาชน 
6.4 โรงเรียนจดังานรื่นเรงิประจ าปี 
6.5 เปิดสอนภาคค ่าใหแ้ก่ประชาชนท่ีอา่นหนงัสือไมอ่อกเขียนไมไ่ด ้
6.6 โรงเรียนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนใชบ้ริการหอ้งสมุด หอประชุม ศนูย์

วฒันธรรม เพ่ือแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิ 
6.7 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นในวนัหยดุสดุสปัดาห ์
6.8 จดัอบรมสมัมนาหรือฝึกปฏิบตักิารใหก้บัพนกังานของสถาบนัเอกชน

ชมุชนหรือของสถานประกอบการทอ้งถ่ิน 
6.9 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาชมการสาธิตการทดลองเพ่ือการ

เผยแพรค่วามรูไ้ปสูป่ระชาชน 
6.10 ออกวารสารเผยแพรกิ่จกรรมของโรงเรียน 
6.11 จดัปา้ยประกาศไวท่ี้หนา้โรงเรียน เพ่ือแจง้ใหช้มุชนทราบว่าขณะนี้

โรงเรียนก าลังท ากิจกรรมท่ีส าคญัอะไรอยู่ เพ่ือเป็นการเชิญชวนใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมนัน้ดว้ย 

6.12 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียน สนามกีฬา  
โรงฝึกงาน โรงละครเพ่ือจัดบริการแก่ชุมชนในรูปแบบจดัค่ายพักแรมร่วมกับสมาคมต่าง ๆ และ
ศูนย์เยาวชนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการน้าทรัพยากรบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาดงันี ้
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6.12.1. เป็นวิทยากรในดา้นต่าง ๆ แลว้แต่ละจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และความรูค้วามช านาญความส าเรจ็ในชีวิตของบคุคลนัน้ ๆ 

6.12.2. เป็นตวัอย่างแบบอย่างการด าเนินชีวิตใหน้กัเรียนไดเ้ห็นชีวิต
ตวัอยา่งแบบอยา่งท่ีแทจ้รงิของความส าเร็จในดา้นตา่ง ๆ เชน่ อาชีพ คณุธรรม การเสียสละ การท า
ประโยชนแ์ก่ชมุชนและสาธารณะ เป็นตน้ 

6.12.3. ใหบ้คุคลช่วยเหลือกิจกรรมและกิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศกึษา
เชน่ 

6.12.3.1 ชว่ยเหลือสถานศกึษาในดา้นการเงินวสัดอุปุกรณต์า่ง ๆ 
หรือแรงงาน 

6.12.3.2 ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ความร่วมมือในการ
ปรบัปรุงหลกัสตูรกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

6.12.3.3 เป็นกรรมการรว่มในหนว่ยงานหรือแผนกตา่ง ๆ 
6.12.3.4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเช่นช่วยในการ

ดแูลเดก็ชว่ยในการรกัษาพยาบาล 
6.12.3.5 ช่วยในการสอนชุมชนแต่ละชุมชนประกอบดว้ยบุคคล

ประเภทต่าง ๆ มีความรูส้ามารถต่างกัน มีคนจ านวนมากยินดีท่ีจะช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยสอน
นักเรียน สอนครู หรือประชาชนโรงเรียน อาจเชิญบุคคลเหล่านั้นมาช่วยสอนในสาขาวิชา  
ท่ีเขาช านาญหรือถนดัแก่ครูนกัเรียนคนงานภารโรงและประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540, น. 23) ไดก้ล่าวถึง
การพฒันาการบรหิารโรงเรียนประถมศกึษาจะไดผ้ลอยา่งแทจ้รงิมีประสิทธิภาพ ถา้หากชมุชนสว่น
รว่มรบัผิดชอบอยา่งจรงิจงัสามารถด าเนินการไดด้งันี ้

1. ชมุชนตอ้งถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรว่มมือพฒันาการศกึษาใหเ้จริญ 
2. ชุมชนตอ้งมาเขา้ร่วมวิเคราะหเ์พ่ือหาจุดพัฒนาการศึกษาโดยร่วมแสดง

ความคดิเห็นรว่มแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ใหส้  าเรจ็ 
3. ร่วมคน้หาผูมี้ความรูค้วามสามารถในทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมใหก้ารศึกษาใน

โรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความรูส้มยัใหมท่นัสมยั 
4. ชุมชนร่วมพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียน เช่น ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบสิ่งก่อสรา้งหาทนุเพ่ือพฒันาโรงเรียนรว่มกิจกรรมตา่ง ๆท่ีโรงเรียนจดัขึน้ 
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5. ร่วมตรวจผลการพัฒนาโรงเรียน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนหากพบ
ปัญหารว่มกนัแกไ้ข 

6. สร้างความภูมิใจในผลงานร่วมกันโดยชุมชนรับรูค้วามก้าวหน้าของ
โรงเรียน กรเกลา้ แกว้โชติ (2554, น. 9) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนรว่มใน
การจัดการศึกษาของผู้ปกครอง หมายถึง การท่ีผู้ปกครองตั้งใจเข้ามาให้ความร่วมมืออย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบในการให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผน ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมด าเนินงานและร่วมประเมินผลดว้ยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ทัง้ในดา้นการบริหาร
จดัการดา้นวิชาการ และดา้นการสง่เสรมิสนบัสนนุการเรียนการสอน เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์อง 
การจดัการศกึษาท่ีโรงเรียนตัง้ไว ้

สรุปไดว้่า การมีสว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษา คือ การท่ีชมุชนไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีกระบวนการตัง้แต่การรบัรูห้นา้ท่ีในการร่วมมือรบัผิดชอบ  
ในการพัฒนาการศึกษา เข้ามาร่วมกันหาปัญหา เสนอแนะ ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ให้ส  าเร็จ การจัดท าโครงการต่าง ๆ การเชิญวิทยาการ หรือผู้มีความรูเ้ข้ามาให้
ความรูเ้พ่ือน าไปสู่การสรา้งทักษะหรือแก้ปัญหาทางการศึกษาบางอย่าง มีส่วนช่วยในการท านุ
บ  ารุงสถานท่ีหรือสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศกึษา ตดิตามผล รวมถึงรบัผลประโยชนร์ว่มกนัอีกดว้ย 

4. แนวคิดเร่ืองการเรียนปนเล่น (Play + Learn =PLEARN) 
4.1 ความหมายของการเรียนปนเล่น (Play + Learn =PLEARN) 

วราภรณ ์รกัวิจยั (2535, น. 112) กล่าวว่า การสอนแบบเรียนปนเล่น ครูจะตอ้ง 
ตัง้จดุมุ่งหมายของการเล่นแต่ละอย่างว่าการเล่นอย่างนัน้จะเกิดประโยชนอ์ย่างไรบา้งจะเป็นการ
ช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ใหเ้ด็ก แต่ถ้าครูมีจุดมุ่งหมายเฉพาะใหก้ับเด็กจะท าใหเ้ด็กมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

วิชาญ ไทยแท ้(2545, น. 8) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียน
ปนเล่น เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้ลือกสิ่งท่ีจะเล่น และเรียนรูอ้ย่างอิสระ 
สามารถน าขอ้มลูของตนเองท่ีไดจ้ากการเล่น มาเช่ือมโยงความสมัพนัธก์บัเนือ้หาในบทเรียน และ
สามารถน าผลการเรียนรูไ้ปประยุกตใ์ช้ไดใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การสอนแบบเรียนปนเล่น 
จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีด  าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนทุกขัน้ตอน สามารถท าใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้จากตนเอง จากประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นและการเรียน  
และสามารถน าผลจากการเรียนรูม้าเช่ือมโยงความสัมพันธก์ับเนือ้หาในบทเรียนไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยมีสาระส าคญัของการสอนแบบเรียนปนเลน่ คือ 
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1. เป็นเรื่องท่ีนกัเรียนก าลงัใหค้วามสนใจ 
2. เป็นการเรียนรูอ้ยา่งเสรี 
3. เป็นการบรูณาการเรียนรู ้
4. นกัเรียนใชค้วามสามารถหลายดา้น 
5. มีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
6. เรียนรู ้และน ามาเป็นขอ้สรุปดว้ยตนเอง 
7. เช่ือมโยงความสมัพนัธก์บัเนือ้หาในบทเรียน 
8. ขอ้สรุปของตนเอง สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 

ราวน์ทรี (Rowtree, 1981, p. 219) กล่าวว่า การสอนแบบเรียนปนเล่น (Play 
way) หมายถึง วิธีการตา่ง ๆ ท่ีน ามาสอนความรูห้รือความช านาญ ซึ่งครูตอ้งการการจงูใจนกัเรียน
ใหเ้รียนรู ้กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้ด็กคิดว่าเป็นการเล่น จากความหมายนีแ้สดงให้
เห็นว่าวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีครูน ามาจูงใจเด็กใหอ้ยากเรียนรูแ้ละเป็นกิจกรรมท่ีเหมือนกับการเล่น 
ครูอาจใชเ้พลง เกม กิจกรรม การนับ การหยิบจบัส่ือ อุปกรณต์่าง ๆ การแข่งขนัตามกติกาง่าย ๆ  
ท่ีตอ้งการให้นักเรียนไดร้บัรูต้ามเนือ้หาบทเรียนโดยใชก้ารจัดกิจกรรมท่ีเหมือนกับการเล่นเป็น
จดุส าคญั 

สรุปได้ว่า การสอนแบบเรียนปนเล่นเป็นการสอนท่ีท าให้เด็กได้เล่นได้แสดง  
ไดร้อ้งเพลง ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการเล่นควบคู่กับการเรียนโดยใชก้ารจัดกิจกรรมท่ีเหมือนกับ 
การเลน่เป็นจดุส าคญั 

4.2 ความส าคัญของการเล่นกับเรียนการสอน 
อรวรรณ บรรจงศิลป์ (2542 : 165) กล่าวถึง บทบาทส าคญัของการเล่นท่ีมีต่อ

เดก็ดงัตอ่ไปนี ้
1. การเลน่เป็นความสขุของเดก็ 
2. การเล่นเป็นการตอบสนองความตอ้งการของเด็ก ในดา้นความอยากรู้

อยากเห็น ความตอ้งการทางกาย ทางจิตใจ และช่วยทดแทนความตอ้งการหรือความอยากเป็น
ของเดก็ 

3. การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยให้การเรียนรู้สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว  
การเรียนรูเ้ก่ียวกับตนเอง การเรียนรูใ้นการอยู่รว่มกับผูอ่ื้น และการเรียนรูห้นา้ท่ีความรบัผิดชอบ
ของบคุคลตอ่สงัคม 
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4. การเล่นเป็นการท างานของเด็ก เด็กจะเล่นเลียนแบบการท างานของ
ผูใ้หญ่ ถา้ผูใ้หญ่จดัการเลน่ใหถ้กูทางจะเป็นการแบง่เบาภาระและเป็นการฝึกเดก็ใหร้กัการท างาน 

5. การเล่นเป็นการเตรียมชีวิตเด็ก การเล่นเป็นการช่วยเสริมสรา้งการรูจ้ัก
พึ่งตนเองของเดก็ การเลน่จะฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัแกปั้ญหาซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัในการด ารงชีวิต 

6. การเลน่เป็นสิ่งท่ีชว่ยพฒันาเดก็ในดา้นตา่ง ๆ 
6.1 ทางดา้นรา่งกาย ส่งเสริมสุขภาพใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวไดใ้ชพ้ลงังาน

ในสว่นท่ีเกินไปในการเลน่ ชว่ยใหส้ขุภาพสมบรูณ ์
6.2 ทางด้านอารมณ์และจิตใจการเล่นช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทาง

อารมณแ์ละจิตใจท่ีมั่นคง 
6.3 ทางดา้นสังคม การเล่นเป็นแนวทางท่ีจะช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสฝึกเขา้

สงัคมเรียนรูก้ารอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น 
6.4 ทางดา้นสติปัญญา ขณะเล่นเด็กไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทกุดา้น เด็กจะ

รวบรวมสิ่งเหล่านีเ้ขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้กิดเป็นความคิดและน าไปสู่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง และการเล่น
จะช่วยเด็กมีความคิดริเริ่ม และส่งเสริมใหเ้กิดจิตนาการอันเป็นการแสดงถึงความก้าวหนา้ทาง
ระดบัสตปัิญญาของเดก็ 

ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา (2542, น. 317) กล่าวว่า การเล่นช่วยพัฒนาความ
เจรญิเตบิโตของเดก็ในหลายดา้น เชน่ 

1. สนองความตอ้งการรวมกลุ่ม ซึ่งส  าคญัต่อชีวิตจิตใจเด็ก อาทิ ช่วยเสริม
ทกัษะในการอยูร่ว่มกลุม่ เล่นเป็นกลุม่และจะช่วยใหเ้ขา้ใจการท างานเป็นกลุม่ในอนาคต เช่น รูจ้กั
เป็นผูน้  า เป็นผูต้าม เคารพกฎวินยั รูจ้กัแพ ้รูจ้กัชนะ รูจ้กัอภยั 

2. ชว่ยพฒันาความแข็งแรงของอวยัวะตา่ง ๆ ของรา่งกาย ท าใหเ้ดก็มีสขุภาพดี 
3. การเลน่เป็นหนทางระบายอารมณเ์ครง่เครียด อารมณท่ี์ไมพ่งึปรารถนา 
4. ชว่ยสง่เสรมิความนกึคดิ การเขา้ใจโลก สงัคม และชีวิต 
5. การเล่นเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงตวัในดา้นต่าง ๆ การไดมี้โอกาสเช่นนี ้

เป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัสขุภาพจิตท่ีดี 
6. การเล่นช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองจากการเล่นกับเพ่ือน เด็กจะเรียนรูว้่า

เพ่ือนเขา้ใจตวัเขาอย่างไร เขาเขา้ใจเพ่ือนอยา่งไร อะไรท่ีเขาชอบและไม่ชอบเก่ียวกบัเพ่ือน อะไรท่ี
เพ่ือนชอบและไมช่อบเก่ียวกบัตวัเขา 
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7. การเล่นสามารถพัฒนาการรบัรูถ้ึงความรูส้ึกของผู้อ่ืนท่ีมีต่อตัวเด็กเอง 
และท่ีเดก็มีตอ่เพ่ือน ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีจ  าเป็น เพ่ือการน าไปใชใ้นชีวิตทางการงานและสงัคมใน
ภายหนา้ 

ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต ์(2543, น. 132) กล่าวว่า เด็กทุกคนควรท่ีจะไดร้บัโอกาสใน
การเล่น ถ้าหากยิ่งไดเ้ล่นมาก จะยิ่งฉลาด และมีความคิดสรา้งสรรค ์มีจินตนาการท่ีกวา้งไกล 
รวมถึงมีสว่นชว่ยในการพฒันากลา้มเนือ้ในสว่นตา่ง ๆ ของรา่งกาย ไดฝึ้กทกัษะความสามารถดา้น
ตา่งๆ ไดผ้่อนคลายจากความเครียด ไดรู้จ้กักบัการปรบัตวัเขา้กบัคนอ่ืน เพราะในการเล่นบางครัง้ 
การเล่นก็มีการเล่นเป็นกลุ่ม เด็กท่ีมีโอกาสไดเ้ล่นมาก ๆ จึงมีแนวโนม้เป็นเด็กท่ีทั้งฉลาด ร่าเริง
แจม่ใส และมีสขุภาพรา่งกายท่ีแข็งแรง 

อัจฉรา ชีวพันธ์ (2550, น. 5) กล่าวว่า “การเล่น” ประกอบการเรียนการสอน
จดัเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีจะช่วยกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ เป็นแรงจงูใจใหน้กัเรียน
ได้เห็นคุณค่าและเกิดความเข้าใจในบทเรียนไดดี้หรือรวดเร็วยิ่งขึน้ กิจกรรมการเล่นประกอบ 
การสอนยังสามารถช่วยฝึกทักษะเฉพาะด้านให้กับนักเรียน เช่น ทักษะการใช้ภาษา การฟัง  
การสังเกต ให้เกิดขึน้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานอีกด้วย กิจกรรมการเล่นเม่ือน ามาใช้ใน 
การประกอบการสอนวิชาใดก็ตาม ควรมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับเนือ้หา ตลอดจนต้อง
ค านึงถึงความสามารถของนักเรียนเป็นหลักด้วย ซึ่งโดยทั่ วไปแล้วกิจกรรมการเล่นสามารถ
น ามาใช้ได้ดีกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เพราะมีสิ่งกระตุน้ความสนใจควบคู่ไปกับ 
การเคล่ือนไหวและท าใหค้วามสนกุสนานตลอดเวลา เน่ืองจากการเล่นยงัเป็นการเคล่ือนไหวตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเลินเนอร ์(Lerner, 1981, p. 217) ยังไดก้ล่าวอีกว่า เด็กมีความตอ้งการในการเล่น
มาก เน่ืองจากการเล่นท าหนา้ท่ีและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเด็ก และไดก้ล่าวถึงบทบาทของ 
การเล่นในการเจริญเติบโตของเด็กว่า กิจกรรมการเล่นโดยธรรมชาติของเด็กมีส่วนอย่างมากใน
การสง่เสรมิการเรียนรูใ้นดา้นความรูท้างภาษา การเคล่ือนไหว และทกัษะสงัคม  

4.3 ข้ันตอนและวิธีการเรียนปนเล่น 
วิชาญ ไทยแท ้(2545, น. 10-11) อธิบายว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแบบเรียนปนเล่น สามารถท าไดอ้ย่างหลากหลายวิธี แตส่ิ่งท่ีผูส้อนตอ้งค านึงถึงอยู่ตลอดเวลา 
คือ ผูเ้รียนจะตอ้งไดเ้ลือกสิ่งท่ีตอ้งการจะเล่นและตอ้งการท่ีจะเรียนรูอ้ย่างอิสระ โดยท่ีผูเ้รียนเป็นผู้
ท่ีด  าเนินกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สามารถสรุปขัน้ตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได ้
ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 ขัน้ศึกษาความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน โดยสงัเกตจากสิ่ง
ท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู ้สงัเกตจากสิ่งท่ีผูเ้รียนมีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์สิ่งท่ีสังเกตเห็น สิ่งท่ีผู้เรียนแสดงความต้องการ โดย
เลือกสรรสิ่งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้และเลือกสิ่งท่ีผูเ้รียนตอ้งการเลน่อยา่งอิสระ 

ขัน้ท่ี 3 ขั้นการวางแผนการเรียนรูแ้ละการเล่น โดยร่วมกันก าหนดจ านวน
ผูเ้รียนในการเรียนรูก้ารเล่น ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มตอ้งท าการเลือกหวัหนา้ รองหวัหนา้ และแบง่หนา้ท่ี
รบัผิดชอบในการน าวสัด ุอปุกรณ ์มาใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้การเล่นและการเรียนรูอ้ยา่งอิสระ โดยใหผู้เ้รียนแตล่ะกลุม่ไดเ้ลือก
กิจกรรมท่ีอยากเรียนตามความสนใจ ซึ่งผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม 
การวางแผน 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้รายงานผลการเรียนรูแ้ละการเลน่ โดยใหผู้เ้รียนแตล่ะกลุ่ม ท าการ
คดัเลือกตวัแทนกลุ่มเพ่ือรว่มกนัอภิปรายถึงการเรียนรูแ้ละการเล่น ผูเ้รียนแตล่ะคนตอ้งน าผลจาก
การเล่นหรือการเรียนรูม้าสรา้งเป็นขอ้สรุปของตนเอง ตวัแทนกลุ่ม และท าการรายงานผลตาม
ขอ้สรุปของตนเอง 

ขั้นท่ี 6 ขั้นสรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการเล่น โดย
ผูเ้รียนและครูตอ้งรว่มกนัอภิปรายถึงสิ่งท่ีไดจ้ากการเรียนรูแ้ละการเล่น รวมถึงอภิปรายถึงขอ้สรุป
จากการท่ีมีตวัแทนกลุ่มออกมารายงาน อภิปรายถึงสิ่งท่ีไดเ้ล่นโดยมีการเช่ือมโยงความความรู ้
กบัเนือ้หาในบทเรียน และรว่มกนัเสนอแนะหรือใหข้อ้คดิเห็นการด าเนินกิจกรรมอยา่งอิสระ 

อจัฉรา ชีวพนัธ ์(2550, น. 5) ใหข้อ้เสนอแนะการน าการเล่นมาใชป้ระกอบการเรียน
การสอน ดงันี ้

1. การเลน่ตอ้งมีสว่นชว่ยในการฝึกฝนและทบทวนบทเรียน 
2. การเล่นตอ้งส่งเสริมให้นักเรียนไดป้ระโยชนแ์ละเห็นคุณค่าในการเรียน

ดว้ยไมใ่ชแ่คก่ารเลน่เพ่ือความสนกุสนานเพียงอยา่งเดียว 
3. ลกัษณะของการจดักิจกรรมการเล่น ควรใชเ้วลาช่วงสัน้ ๆ ค าสั่งและกตกิา

ในการเลน่ตอ้งชดัเจน ไมซ่บัซอ้น 
4. ครูควรควบคุมและดูแลการเล่นให้อยู่ในขอบเขตท่ีไม่รบกวนการเรียนรู้

หอ้งเรียนขา้งเคียง ถา้หากการเลน่ใดท่ีครูผูส้อนเล็งเห็นวา่ไมเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ลน่ในชัน้เรียน ก็ควร
ด าเนินการหาสถานท่ีใหม ่



  67 

5. ถ้าหากเป็นการเล่นในรูปแบบใหม่ ๆ ต้องให้นักเรียนเขา้ใจถึงความมุ่ง
หมายและวิธีการในการเลน่อยา่งชดัเจน ก าหนดระยะเวลาในการเลน่ใหแ้นน่อน  

6. การเล่นแต่ละครั้ง ครูจะต้องเน้นย ้าให้นักเรียน เล่นตามกฎกติกา 
กฏเกณฑห์รือระเบียบท่ีวางไว ้จากนัน้ท าการสาธิตการเลน่ท่ีถกูตอ้งใหน้กัเรียนดอูย่างชดัเจน  

7. ครูตอ้งเนน้ย า้เรื่องของความมีน า้ใจนักกีฬา เน่ืองจากความส าคัญของ 
การเล่นไม่ไดอ้ยู่ท่ีการแพห้รือชนะ แต่อยู่ท่ีการแสดงน า้ใจต่อกัน การใหค้วามร่วมมือ และการท่ี 
ทกุคนไดมี้สว่นรว่มในกิจกรรมอยา่งทั่วถึง 

8. ในกรณีท่ีการเล่นมีวสัดุหรืออปุกรณป์ระกอบการเล่นตา่ง ๆ ควรจดัเก็บไว้
เป็นชุด ๆ ตามชนิดของการเล่น ซึ่งอาจจัดใส่ซองเป็นชุด ๆ ท าการเขียนช่ือ ความมุ่งหมายของ 
การเล่นประกอบไว ้ท าการจัดเก็บไวเ้ป็นส่วนกองกลางท่ีครูคนอ่ืน ๆ จะสามารถน าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชนไ์ด ้ซึ่งจะชว่ยใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยรวมถึงประหยดัแรงงานไดอี้กดว้ย 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนและวิธีการเรียนปนเล่นเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคลอ้งกับธรรมชาติของเด็กหรือผูเ้รียนท่ีช่ืนชอบในการเล่น ชอบในการแข่งขนั ความอยาก 
ท่ีจะรู ้อยากท่ีจะทดลอง อีกทั้งยังเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้าน
รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาใหก้บัเด็กหรือผูเ้รียน เน่ืองจากการเล่นท าใหเ้ด็กหรือ
ผูเ้รียนไดฝึ้กความสามารถในการรบัรู ้เสริมสรา้งความคิดในหลาย ๆ ดา้น ดังนั้นหากครูผูส้อน
สามารถท่ีจะสรา้งสรรคห์รือด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู ้จดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดเ้ล่น
ควบคูไ่ปกบัการไดค้วามรูก็้จะสามารถชว่ยพฒันาทกัษะตา่ง ๆ ใหก้บัผูเ้รียนไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 

5. แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
5.1 ความหมายของการเรียนรู้ (Learning) 

Cronbach (1954, p. 347) กล่าวว่า  การเรียน รู้เป็นการแสดงท่ี ให้ เห็ นถึ ง
พฤตกิรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลมาจากประสบการณท่ี์แตล่ะบคุคลไดร้บัมา 

Hilgard และ Bower (2013, p. 181) กลา่วว่า การจดัการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการ
ท่ีสามารถท าใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมเปล่ียนแปลงท่ีมีผลมาจากการฝึกฝนและประสบการณ ์แต่ไม่ใช่
ผลจากการตอบสนองท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ เช่น สญัชาตญาณ วุฒิภาวะ หรือการเปล่ียนแปลง
ชั่วคราวของรา่งกาย เชน่ ความเม่ือยลา้ พิษของยา เป็นตน้ 

อุษ า  ค งทอง  (2553, น . 20) กล่ า วว่ า  ก าร เรีย น รู้ (Learning) หม ายถึ ง 
กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านพฤติกรรม การพัฒนาทางความคิดและ
ความสามารถ โดยอาศยัประสบการณแ์ละการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบัสิ่งแวดลอ้ม 
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เส รี  ว ง ษ์ ม ณ ฑ า  (2556) ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร เรี ย น รู้  (Learning) ห ม าย ถึ ง  
การเปล่ียนแปลงท่ีประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสมอง ด้านความรูส้ึก และด้านพฤติกรรม  
โดยการเรียนรูส้ามารถเกิดขึน้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ทุกรูปแบบ เพียงแค่ผูเ้รียนตอ้งเปิดหู เปิดตา และ
เปิดใจใหก้วา้งอยา่งไรอ้คต ิพรอ้มท่ีจะรบัความรูจ้ากการเรียนรูน้ัน้ ผูเ้รียนก็จะไดพ้บความรูใ้หม่จน
เกิดเป็นการเรียนรู ้

สรุปไดว้่า การเรียนรู ้(Learning) คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวับุคคลหนึ่ง 
ซึ่งได้มาจากการได้รบัประสบการณ์แล้วเกิดการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลง
ทางด้านสมอง หรือทางด้านจิตใจ หลังจากนั้นจึงท าให้เกิดผลของการเปล่ียนแปลงทางด้าน
พฤตกิรรมท่ีแสดงออก 

5.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ 
วราภรณ์  ศรีวิ โรจน์ (ม.ป.ป., น. 3-4) กล่าวว่า ลักษณะการจัดการเรียนรู ้

ประกอบดว้ย 
1. กระบวนการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูค้รูสอนและผูเ้รียน 
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมของผูเ้รียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ พุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย  (Affective Domain) 
(Bloom, 1956) 

3. ผูส้อนตอ้งใชค้วามรูท้ัง้ทางดา้นวิชาการ (ศาสตร)์ และทกัษะ วิธีการ หรือ
เทคนิค (ศลิป์) 

5.3 หลักการจัดประสบการณเ์รียนรู้ 
วราภรณ์ ศรีวิโรจน ์(ม.ป.ป., น. 3-4) กล่าวว่า หลักการจัดประสบการณ์เรียนรู ้ 

มีดงันี ้
1. จดัประสบการณท่ี์สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการจดัการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั 

และผลการเรียนรู้ หากเป็นทักษะปฏิบัติ ควรเป็นทักษะท่ีปฏิบัติแล้วท าให้ผู้เรียนสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไดต้ามวตัถปุระสงค ์

2. จดัประสบการณท่ี์ผูเ้รียนพึงพอใจ สนุกสนาน มีความน่าสนใจ ไม่ซ  า้ซาก
จ าเจ และมีประโยชนต์่อการท่ีจะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน รวมถึงท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ 
การเรียนมากยิ่งขึน้ 

3. จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายของผู้เรียน 
ท่ีผูเ้รียนจะสามารถปฏิบตัิได ้ควรค านึงถึงประสบการณเ์ดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่ เพ่ือท าการจดักิจกรรม
เพ่ือสง่เสรมิประสบการณเ์รียนรูใ้หมไ่ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
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4. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงคใ์นการจัดการเรียนรู้
หลาย ๆ ดา้น 

5. ตอ้งค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผูเ้รียน ควรมีการจดักิจกรรม
ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัในการเรียนรูม้ากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของเอดการ ์เดล (Edgar Dale) นกัการศกึษาชาวอเมรกินัท่ีไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของการเรียนรู ้
เป็นกรวยประสบการณ ์ดงันี ้

1) ประสบการณ์ตรง (Direct experience) คือ การเรียนรูท่ี้ตอ้งใช้ของ
จริงหรือการใหผู้เ้รียนไดล้งมือคน้ควา้ ทดลอง หรือการปฏิบตัิดว้ยตนเองจริงๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
ประสาทสมัผสัทัง้หา้ในการเรียนรูจ้รงิ 

2) ประสบการณร์อง (Contrived experience) คือ การใชหุ้่นจ าลองแทน
ของจรงิ ในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัประสบการณต์รงได ้

3) ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized experience) คือ การแสดง
ละคร หรือการแสดงบทบาทสมมติ ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง สิ่งเหล่านีจ้ะท าใหมี้การ
เรียนรูจ้ากการกระท า ย่อมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเรื่องราวและสามารถจ าเรื่องราวได ้ส่วนผู้เรียนท่ีเป็น
ผูด้จูะจดจ าและสนใจไดม้ากกวา่การเรียนวิธีอ่ืน ๆ 

4) การสาธิต (Demonstration) คือ การแสดงให้ชมเป็นล าดับขั้น เช่น 
การสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร ์การสาธิตการประกอบอาหาร โดยอาจใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่ม
ในการสาธิตเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

5) การศึกษานอกสถานท่ี (Fieldtrip) คือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสดู การ
เห็น และซักถาม รวมถึงใชป้ระสาทสัมผัสต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดความคิด การมองเห็นถึงปัญหา 
และน ามาซึ่งความรูจ้ากประสบการณต์รง 

6) นิทรรศการ (Exhibition) อาจจดัเองหรือไปชมนิทรรศการ ท าใหผู้เ้รียน
ได้ดู ได้เห็น ได้สัมผัส จับต้อง และซักถาม เพ่ือก่อให้เกิดเป็นความรูแ้ละความคิดท่ีมากกว่า 
การสรา้งประสบการณท่ี์เป็นนามธรรม 

7) ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์(Movie and Television) คือ การใหผู้เ้รียนได้
เห็นทัง้ภาพและเสียงท่ีใกลเ้คียงกบัของจรงิมากท่ีสดุ 

8) การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง (Sound recording, Radio and 
Slide) ไดแ้ก่ แผ่นเสียง แถบบนัทึกเสียง วิทย ุสไลด ์รูปภาพ ฯลฯ ท่ีผูส้อนตอ้งเลือกมาใหผู้เ้รียนได้
ยินเสียงหรือเห็นภาพอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
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9) ทัศนสัญ ลักษณ์  (Visual symbols) ได้แก่  แผน ท่ี  แผนภู มิ  เป็ น
สญัลกัษณท่ี์มีส่วนช่วยในการประกอบการอธิบาย เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอย่างรวดเร็วและ
ชดัเจน 

10) สญัลกัษณ์ของภาษา/วจนสญัลกัษณ์ (Verbal symbol) ไดแ้ก่ สิ่งท่ี
เป็นค าพูดจากตวัหนงัสือ หรือภาษา ท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด แต่ก็ยงัมีความจ าเป็นในการเสริม
ประสบการณก์ารเรียนรูอ่ื้น ๆ 

5.4 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ตอ้งมีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการของหลกัสูตร จุดประสงคก์ารจดัการ

เรียนรู ้และลกัษณะเนือ้หาวิชา 
2. ตอ้งมีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
3. มีการจดัเรียงเนือ้หาตามล าดบัขัน้ตอน 
4. มีการใชส่ื้อหรือแหลง่เรียนรูท่ี้หลากหลาย เหมาะสม 
5. ใหผู้เ้รียนไดมี้สว่นรว่มในการท ากิจกรรมรวมถึงการประเมินผล 
6. สง่เสรมิกระบวนการคดิและสง่เสรมิทกัษะทางดา้นตา่ง ๆ 
7. มีการใชเ้ทคนิคกระบวนการเรียนรูท่ี้มีความหลากหลาย 
8. มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และเหมาะสมสอดคลอ้งกับกิจกรรม

และผูเ้รียน 
9. ส่งเสริมผูเ้รียนมีความสุข มีเจตคติท่ีดีในรายวิชานัน้ ๆ และอยากท่ีจะเรียนรู้

มากยิ่งขึน้ 
5.5 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วราภรณ ์ศรีวิโรจน ์(ม.ป.ป., น. 3-4) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู ้สามารถ
ท าไดห้ลากหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการสรา้งความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กระบวนการปฏิบตั ิกระบวนการสรา้งเจตคติ กระบวนการสรา้งคา่นิยม กระบวนการ
แบบกลุ่ม กระบวนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ กระบวนการสรา้งความตระหนักรู ้กระบวนการ
แกปั้ญหา กระบวนการสรา้งความคิดสรา้งสรรค ์กระบวนการทางคณิตศาสตร ์กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ์กระบวนการทางภาษา รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบดว้ยหลัก  
9 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. กระบวนการสรา้งความคดิรวบยอด 
ส่วนมากใชใ้นการสอนค านิยามศพัท์ แนวคิดต่าง ๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด

ความคดิรวบยอดเป็น เบือ้งตน้ก่อนการเรียนรูเ้นือ้หาอ่ืน ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้
1.1 การรบัรู ้
1.2 สงัเกตและคดิ 
1.3 จ าแนกลกัษณะรว่มและสรุป 
1.4 ทดสอบความเขา้ใจ 
1.5 สรุปแนวทางความคดิ 

2. กระบวนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
เป็นกระบวนการท่ีมีเทคนิคตัง้แต่การรบัรู ้การจ า การเขา้ใจ การวิเคราะห ์ 

การสงัเคราะห ์มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1 สรา้งความคดิรวบยอด 
2.2 การอธิบาย 
2.3 การรบัฟัง 
2.4 การเช่ือมโยงความสมัพนัธ ์
2.5 วิเคราะห ์วิจารณ ์
2.6 สรุป 

3. กระบวนการปฏิบตั ิ
เป็นกระบวนการใหผู้เ้รียนฝึกฝน มกัใชก้บัการจดัการเรียนรูป้ระสบการณ์

ดา้นทกัษะ ดงันี ้
3.1 การสงัเกตและการรบัรู ้
3.2 การท าตามแบบ 
3.3 การท าเองโดยไมมี่แบบ 
3.4 การฝึกใหเ้กิดความช านาญ 

4. กระบวนการสรา้งเจตคต ิ
ตามหลักสูตรการศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะ และเจตคติท่ีพึง

ประสงค์ สิ่ งเหล่านี ้ต้องใช้กระบวนการและระยะเวลา  และท าการสอดแทรกตามหัวข้อ
ประสบการณท่ี์ผูเ้รียนควรไดอ้ยา่งเหมาะสม มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การสงัเกต 
4.2 การวิเคราะห ์
4.3 การสรุป 
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5. กระบวนการสรา้งคา่นิยม 
คา่นิยม เป็นสว่นหนึ่งของคณุธรรมท่ีตอ้งเนน้คลา้ยเจตคติ แตค่า่นิยมเป็น

การยอมรบัและน าไปปฏิบตั ิมีขัน้ตอนดงันี ้
5.1 สงัเกตและความตระหนกั 
5.2 การวิเคราะห ์
5.3 การเลือกก าหนดเป็นคา่นิยม 
5.4 เห็นคณุคา่และน าไปปฏิบตั ิ
5.5 สรุปเป็นคา่นิยมของตนเอง 

6. กระบวนการกลุม่ 
เป็นการฝึกฝนใหมี้ความคุน้เคยและเกิดการเรียนรูใ้นการทางานรว่มกับ

ผูอ่ื้น ควรด าเนินการดงันี ้ 
6.1 เลือกผูน้  ากลุม่ 
6.2 ก าหนดจดุประสงคแ์ละวิธีการ 
6.3 รบัฟังความคดิเห็นจากสมาชิก 
6.4 สรุปผล 

7. กระบวนการความรูค้วามเขา้ใจ 
เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการเรียนรูด้า้นพทุธิพิสยั สิ่งท่ีตอ้งการพฒันา คือ 

เนือ้หาสาระ ดงันี ้ 
7.1 สงัเกตและตระหนกั  
7.2 วางแผนก าหนดแนวทาง 
7.3 แบง่ความรบัผิดชอบไปแสวงหาความรู ้
7.4 พฒันาความรูค้วามเขา้ใจ 
7.5 สรุปสาระส าคญั 

8. กระบวนการสรา้งความตระหนกั 
ให้ผูเ้รียนสนใจรบัรูใ้นประสบการณ์ ปรากฏการณ์ในดา้นความหมาย 

ความเป็นไปตา่ง ๆ จนเห็นความส าคญั และความจ าเป็นของปัญหา มีขัน้ตอนดงันี ้
8.1 สงัเกต 
8.2 วิจารณ ์
8.3 สรุปผล 
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9. กระบวนการแกปั้ญหา 
เป็นการหาค าตอบหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัการ ดงันี ้ 

9.1 สงัเกต 
9.2 วิเคราะห ์
9.3 สรา้งทางเลือก 
9.4 เก็บรวบรวมขอ้มลูหรือทดสอบ 
9.5 สรุปผล 

10. กระบวนการความคดิสรา้งสรรค ์
ใหผู้เ้รียนคิดเช่ือมโยงสิ่งท่ีอยู่ใกลก้ัน เป็นการสรา้งความสมัพนัธข์องสิ่ง

ตา่ง ๆ ใหร้วมกนัอยูเ่ป็นรูปแบบใหม ่มีขัน้ตอนดงันี ้ 
10.1 เตรียมขอ้มลู 
10.2 รวบรวมขอ้มลูและปลอ่ยความคิดไวเ้งียบ ๆ 
10.3 เช่ือมโยงความคดิ 
10.4 ทดสอบความคดิและพิสจูนใ์หเ้ห็นจรงิ 

ซึ่งกระบวนการท่ีผู้วิจัยไดเ้ลือกมาส าหรบัการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์  
จังหวัดสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน  คือ กระบวนการสรา้งความตระหนัก ซึ่งประกอบดว้ย  
การสงัเกต การวิจารณ ์และการสรุปผล 

5.6 กิจกรรมทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วราภรณ์ ศรีวิโรจน ์(ม.ป.ป., น. 9) กล่าวว่า กิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญมี

ดงันี ้
1. การซักถาม และการอภิปราย เป็นการตัง้ค  าถามให้ช่วยกันตอบค าถาม

เป็นรายบคุคล รายกลุ่ม ตอ้งมีความเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนหรือกิจกรรม อีกทัง้หวัขอ้ในการอภิปราย
เป็นขอ้ความหรือค าถามก็ได ้อธิบายการแสดงเหตุผลสนับสนุน โตแ้ยง้ โดยไม่แบ่งฝ่าย อาจให้
ผูเ้รียนทุกคนท าการเขียนสรุปผลการอภิปรายความรู ้โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้บันทึกการอภิปราย 
และตรวจสอบการเขียนเพ่ือท าการพิจารณาและประเมินผล 

2. การคน้หา เป็นการศกึษาคน้ควา้หาความรูห้รือขอ้มลูเพิ่มเตมิ  



  74 

3. เกม การปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีน่าสนใจ กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากการ
เล่น มีวิธีการเล่นแบบกระบวนการกลุ่ม ซึ่งจะคละตามความเหมาะสมของวยัและประสบการณ ์
โดยมีจดุประสงคข์องการเลน่ภายใตก้ารศกึษาเรื่องนัน้ ๆ 

4. กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติกิจกรรมท่ีตอ้งมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 2 คน 
ขึน้ไป อาจเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มก็ไดต้ามความเหมาะสมของกิจกรรม ซึ่งเนือ้หาในกิจกรรมจะตอ้งมี
สว่นเก่ียวขอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้และมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาในเรื่องนัน้ ๆ 

5. การลงมือปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง การเรียนรูท่ี้ผู้เรียนไดล้งมือกระท า
ดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นการกระท าท่ีผ่านการเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง เช่น การเรียนรูโ้ดยการอ่าน 
การโตต้อบ การวิเคราะห ์การเลน่เกม จนเกิดการจ า การเขา้ใจ และผูเ้รียนสามารถท่ีจะน าไปใชใ้น
การลงมือปฏิบตัไิดจ้รงิ 

5.7 บทบาทครู 
วราภรณ ์ศรีวิโรจน ์(ม.ป.ป., น. 9-10) กลา่ววา่ บทบาทครู มีดงันี ้

1. การใหค้  าแนะน า 
1.1 ครูตอ้งชีแ้นะกิจกรรม หัวข้อในการศึกษาคน้คว้าหรือสถานการณ ์ 

ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลองก็ได ้ใหเ้ป็นตามหลักสูตรหรือสอดคลอ้งกับ
จดุประสงคข์องการจดัการศึกษา โดยครูผูส้อนตอ้งเตรียมเตรียมความพรอ้มในการจดักิจกรรม ซึ่ง
อาจใหผู้เ้รียนเป็นคนก าหนดเองหรือครูผูส้อนปรบัแกใ้หเ้ป็นไปตามหลกัสูตรการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1.2 ครูตอ้งชีแ้นะถึงวิธีด  าเนินการ โดยใหค้  าปรกึษา ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบั
วิธีการศกึษาคน้ควา้จากแหลง่ขอ้มลู วิธีการท างานรว่มกนั การใชส่ื้อ รวมถึงแหลง่เรียนรู ้

2. การก ากบัดแูลกิจกรรม 
2.1 ก ากับดแูลการท างาน โดยแนะน าการปฏิบตัิและการท างานรว่มกัน

ใหด้  าเนินการเป็นไปอย่างถูกวิธี ถูกตอ้งตามรูปแบบจารีตประเพณี มีความตระหนักรู ้รูจ้ักการ
ท างานรว่มกบัผูอ่ื้น รบัผิดชอบ คดิและท าอยา่งสรา้งสรรค ์ปรบัปรุงตนเองอยูเ่สมอ 

2.2 ประเมินผลตามสภาพจริง โดยสังเกตพิจารณาระหว่างปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ความถูกต้องหรือความเรียบรอ้ยของผลงาน ครูผู้สอนอาจ
พิจารณาประกอบกับผลการประเมินตนเองของผู้เรียน และการท่ีผู้เรียนให้ประเมินโดยเพ่ือน 
รวมถึงขอ้คดิเห็นของผูป้กครองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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6. แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับหนังใหญ่ 
พิชยั อินทรก าเนิด (2557, น. 31) กลา่วว่า หนงัใหญ่เป็นมหรสพชัน้สงู เป็นการแสดง

ท่ีรวบรวมน าเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้าด้วยกัน หรือไว้ในงานเดียวกัน ทั้งยังต้องอาศัย
ก าลงัคน ก าลงัแรง และก าลงัทรพัยม์ากท่ีจะใชใ้นการการแสดงแต่ละครัง้ ท าใหย้ากมากท่ีคนรุ่น
หลงัจะไดเ้ห็นการแสดงหนงัใหญ่เหมือนแบบโบราณ 

สจุิตรา มาถาวร (2541, น. 78) กล่าวไวว้่า หนงัใหญ่ หมายถึง หนงัสตัวแ์กะฉล ุตาม
ลวดลายตวัละครเร่ือง รามเกียรติ ์นิยมใชห้นงัโค ในการแกะฉลมุากกวา่หนงักระบือ เน่ืองจากหนงั
โค มีความบางกวา่หนงักระบือและเม่ือหนงัแหง้มกัไมย่น่ 

สุจิตต ์วงษ์เทศ (2532, น. 194) กล่าวไวว้่า หนังใหญ่ หมายถึง หนังสัตวแ์กะสลัก 
ลวดลายเป็นตวัละครเร่ือง รามเกียรติ์ ประดบัเทวสถานประสาทปาปวน นครวัด ยุคเขมร พุทธ
ศตวรรษท่ี 15-16 และปราสาทหินพิมายพนมรุง้ แตไ่ม่พบในบริเวณราบลุ่มแม่น า้เจา้พระยา หรือ
อาจเป็นเพราะไม่มีผูช้  านาญการแกะสลกับนปราสาทหินในเขมรท่ีแสดงรูปดา้นขา้งเป็นส่วนมาก 
หนังใหญ่จึงแสดงรูปดา้นข้างเกือบทั้งหมด และเป็นไปไดม้ากท่ีการเผยแพร่ เร่ือง รามเกียรติ ์ 
ดว้ย หนังใหญ่จะแพร่กระจายออกมาจากอาณาจักรเขมรโบราณ ซึ่งเรียกว่า หนังแสบก หรือ  
หนงัสแบก และในวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษค าฉันท ์แต่งในสมเด็จพระนารายณม์หาราชในสมัย
กรุงศรีอยธุยา 

มนตรี ตราโมท (2518, น. 10) กล่าวไวว้่า หนังใหญ่เท่าท่ีพบในชาติอ่ืน ๆ ตัวหนัง 
จะมีขนาดเล็กแบบหนงัตะลงุทัง้นัน้ แตห่นงัใหญ่ของชวาจะมีขนาดใหญ่เท่ากบัหนงัใหญ่ของไทย 
ซึ่งจะติดไว้เป็นเครื่องประดับบ้านของเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ แต่การแสดงหนังท่ีมีอยู ่  
ในปัจจุบนั ลว้นเป็นหนงัเล็ก ๆ ขนาดเท่ากับหนงัตะลุง จึงพอจะสนันิษฐานไดว้่า ชวาเคยมีหนังใหญ่
แสดงมาแตโ่บราณและไดห้มดความนิยมลงจนสญูหายไป เพราะฉะนัน้ นอกจากการเอาแบบแผน
เรื่องการฉลหุนงัเป็นภาพเชิด ซึ่งไมท่ราบวา่มาจากไหนแลว้ การแสดงหนงัขนาดใหญ่นีจ้ะมีการเอา
อยา่งกนัก็เห็นจะเป็นระหวา่งไทยกบัชวา 

เสถียร ชงัเกต ุ(2537, น. 8) กล่าวไวว้่า หนงัของเขมรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับหนัง 
ของประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ หนังแสบก ซึ่งเป็นช่ือเรียก หนังใหญ่ของเขมร คือ คณะหนังใหญ่ 
แสบกธม วดัปราสาทสิริ ซึ่งเคยมาแสดงท่ีศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4-27 เมษายน 
พ.ศ. 2534 ในช่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ี มี
พระชนมายุครบ 3 รอบ ตวัหนังใหญ่ของเขมรจะเล็กกว่าตัวหนังใหญ่ของไทย คือ สูงประมาณ  
4-5 ฟุต คล้ายส่ีเหล่ียม มีลวดลายไม่ละเอียดเหมือนหนังใหญ่ของไทย ซึ่งจะนิยมเล่นเรื่อง  
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รามายณะ และหนังเขมรชนิดท่ีสองเรียกว่า “อยอง” (Ayong) คือ หนังตะลุงของเขมรจะเป็น 
หนงัเล็กนิยมเลน่ เร่ือง รามเกียรติ ์มีความสงูประมาณ 2 ฟตุ 

จากแนวคิดขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า หนงัใหญ่ ถือไดว้่าเป็นการแสดงพืน้บา้นอย่าง
หนึ่งท่ีมีมาตัง้แตโ่บราณกาล มีวิวฒันาการและมีการปรบัเปล่ียนตวัเองมาโดยตลอด ซึ่งการแสดง
หนงัใหญ่ไม่ไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะในกลุ่มประเทศแถบเอเชียเท่านัน้ แตห่ากยงัแพรห่ลายไปสู่ประเทศ
ตะวนัตก โดยเช่ือกนัวา่มีการแพรก่ระจายจากประเทศในแถบเอเชียดว้ยการคา้ขาย และการตดิตอ่
สมัพนัธก์บัดา้นอ่ืน ๆ ไปทางเปอรเ์ชียสู่ตรุกี กรีซ และกลุ่มประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา 
ตัง้แตส่มยัโบราณโดยตวัหนงัจะท ามาจากหนงัอฐูและมีการระบายสีใหส้วยงาม 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลพืน้ฐานจังหวัดสิงหบุ์รี 

ประวัตคิวามเป็นมาและสภาพภูมิศาสตรข์องจังหวัดสิงหบุ์รี 
สมัยกรุงศรีอยุธยา 

สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ส่งเล่าถึงเมืองสิงหถ์วายสมเด็จเจา้ฟ้า 
กรมพระยานริศรานุวตัติวงศ ์ไวใ้นสาสนส์มเด็จว่า "เมืองสิงหบ์ุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ มีป้อม
ปราการวังวัดมหาธาตุและของส าคัญคือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองคอ่ื์น ๆ  
ในเมืองไทยท าเป็นแบบพระนอนอินเดีย เหมือนเช่นท่ีท าเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกย่ืนไป
ทางดา้นหนา้ไมท่  างอ ก่อนตัง้ขึน้รบัพระเศียรแบบรา้นนอนไทยเมืองสิงห ์เรียกช่ือตา่ง ๆ ดงันี ้เมือง
สิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น ้าจากสีอันเป็นล าน ้าใหญ่ทางแม่น ้า
เจา้พระยา 200 เสน้เพราะแม่น า้จากส่ีตืน้เขินเมืองสิงหจ์ึงกลายเป็นอยู่ลับลี ”้ ก็แสดงว่าสิงหบ์ุรี  
เป็นเมืองท่ียิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตรมี์อดีตยาวนานจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี
พบวา่มีการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยคุหลายสมยัดงันี ้

ยุคก่อนประวัตศิาสตร ์
พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตรท่ี์บ้านชีน า้รา้ย 

อ าเภออินทรบ์ุรี บา้นบางววั ต าบลไมด้ดั อ าเภอบางระจนั บา้นครู ต าบลพกัทนั อ าเภอบางระจนั
คือ ขวานหินแหวน ดนิเผา หินด ุชิน้สว่นก าไลส ารดิ เป็นตน้ 

สมัยทวาราวด ี
พบหลกัฐานท่ีเมืองโบราณบา้นคเูมืองต าบลหว้ยชนั อ าเภออินทรบ์ุรี

เป็นการตัง้ถ่ินฐานแบบ “เมืองคคูลอง” มีแผนผงัเกือบเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรุสั มีคนู  า้คนัดินลอ้มรอบ
โบราณวตัถุท่ีขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่งหินบด แหวนดินเผา ตะคนั ฯลฯ สวรรคห์นึ่ง 
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จดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอินทรบ์รุีปัจจบุนัสถานท่ีดงักล่าวเป็นส่วนรสชาติ แบบท่ีตัง้
หนว่ยอนรุกัษพ์นัธไ์มจ้งัหวดัสิงหบ์รุี 

เมืองวดัพระนอนจกัรสีห ์อ าเภอเมือง รูปแบบเมืองเป็นเมืองซอ้น มี
เมืองฉันในรูปค่อนขา้งกลมและเมืองฉันนอกลอ้มรอบรูปส่ีเหล่ียมมน  ไม่ปรากฏร่องรอยก าแพง
เมือง(ท่ีท าดว้ยดินพนูสงู) แตค่เูมืองบางดา้นยงัปรากฏใหเ้ห็นสิ่งท่ีพบคือ ลกูปัดแหวนดินเผา เศษ
ภาชนะ ฯลฯ แหล่งโบราณคดีบา้นคีม ต าบลสระแจง อ าเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี
กวา้ง 200 เมตรยาว 500 เมตร มีคนู  า้ขนาดกวา้ง 5 เมตร สมยัสโุขทยัมีการคน้พบเครื่องสงัคโลก 

สมัยสุโขทัย 
ตามวัดรา้งและล าน า้เจ้าพระยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชุมชน  

ตา่ง ๆ นัน้มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด เพราะในช่วงท่ีอาณาจกัรสโุขทยัรูปอย่างนัน้ไดมี้อ านาจ
เพลงขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลาง และลุ่มแม่น า้เจา้พระยาสมยักรุงศรีอยุธยา  
ปรากฏเหตกุารณท่ี์ส าคญัคือ สมยัสมเดจ็พระมหารามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อูท่อง) ไดต้ัง้เมืองสิงหบ์รุี
เป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทรบ์ุรี เมืองพรหมบรุีเป็นเมืองหลานหลวง นอกจากนีแ้ลว้เมืองทัง้สาม
ยงัเป็นหวัเมืองชัน้ในและหวัเมืองชัน้ในหนา้ด่าน รายทางดา้นทิศเหนืออีกดว้ย โดยมีเมืองลพบุรี
เป็นเมืองหน้าด่านแรก แสดงใหเ้ห็นว่าเมืองสิงหบ์ุรี เมืองอินทรบ์ุรี และเมืองพรหมบุรีมีอยู่แล้ว  
เม่ือตัง้กรุงศรีอยุธยาก่อนหนา้นั้นเมืองทัง้สามอาจอยู่ในการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยก็ได ้  
แตไ่ม่ปรากฏแน่ชดัว่าเมืองทัง้สามสรา้งขึน้ในสมยัไหน สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ไดจ้ดัการ
ปกครองใหม่โดยก าหนดให้หัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัตวา ดังนั้นเมืองอินทรบ์ุรี เมืองพรหมบุรี  
และเมืองสิงหบ์รุีจงึเปล่ียนเป็นเมืองจตัวา 

ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เม่ือปี พ.ศ.2086 เมืองสิงห ์เป็น
เมืองท่ีสมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ทหาร ไปสืบข่าวเรื่องศึกสงครามกับพม่า ขณะเดียวกัน  
ก็ได้ยกกองทัพไปตัง้ท่ีเมืองอินทรบ์ุรีเพ่ือหยั่ งดูข้าศึกอีกดว้ย ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร  
ฉบบัพระราชหตัถเลขา สมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชาในปี พ.ศ.2110 หลงัจากสมเดจ็พระนเรศวร
ทรงประกาศอิสรภาพไดไ้ม่นานพม่าก็ไดย้กกองทพัมาตีกรุงศรีอยธุยาอีกครัง้ ครัง้นีพ้ม่ายกกองทพั
มาสองทาง คือ ทางเหนือมีพระเจา้เชียงใหม่เป็นแม่ทพั และทางตะวนัตกมีพระยาพสิมเป็นแม่ทพั 
แต่กองทัพของพระยาพสิมถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกไปก่อน โดยท่ีพระเจ้าเชียงใหม่ยังไม่
ทราบ เม่ือกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาถึงเมืองชัยนาทก็ให้แต่งทัพหน้ามาตั้งท่ีบางพุทรา  
ซึ่งตัง้อยู่รมิแม่น า้เจา้พระยา ภายหลงัคือตวัจงัหวดัสิงหบ์รุี ปี พ.ศ.2308 สมยัสมเดจ็พระเจา้เอกทศั
ในขณะท่ีพม่าตัง้ค่ายลอ้มกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบา้นบางระจันไดร้วมตวักันต่อสูก้ับพม่าท่ีบา้น
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บางระจันเมืองสิงหบ์ุรี ซึ่งมีผูน้  าส าคญัของชาวบา้นและปรากฏช่ือคือ  1.พระอาจารยธ์รรมโชต ิ 
2.นายแทน 3.นายโชติ 4.นายอิน 5.นายเมือง 6.นายทองแก้ว  7.นายดอก 8.นายจันหนวดเขีย้ว  
9.นายทองแสงใหญ่ 10.นายทองเหม็น 11.ขนุสรรค ์12.พนัเรือง โดยชาวบา้นบางระจนัไดต้่อสูก้ับ
พม่าและสามารถเอาชนะกองทัพพม่าไดถ้ึง 7 ครัง้จนถึงครัง้ท่ี 8 ชาวบา้นบางระจันจึงพ่ายแพ  ้
ในวนัจนัทรแ์รม 2 ค ่าเดือน 8 ปีจอ พ.ศ.2309 รวมเวลาท่ีไทยรบกบัพม่าทัง้สิน้ 5 เดือน คือตัง้แต ่4 
ไปปีระกา พ.ศ.2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ พ.ศ.2309 

สมัยกรุงธนบุรี 
เมืองอินทรบ์รุี เมืองพรหมบรุี เมืองสิงหบ์รุี ขึน้กบักรุงธนบรุีในประชมุ

พงศาวดารฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) กลา่วถึงส าเนาทอ้งตรา พ.ศ.2316 เกณฑผ์ูร้กัษาเมืองสิงหบ์รุี 
เมืองพรหมบุรี เมืองอินทรบ์ุรี ยกทพัไปสกัดขา้ศึกดา้นตะวนัออกและคุมพรรคพวกซ่องสุมก าลัง  
ยกไปขดุคเูลนพระนครเมืองธนบรุี 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์
มีหลักฐานท่ีปรากฏคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดให้จัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินบุรี เมืองพรหมบุรีเข้าอยู่ใน
มณฑลกรุงเก่า (รชักาลท่ี 6 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นมณฑลอยุธยา) และปี พ.ศ.2439 ยุบเมืองอินทรบ์ุรี
และเมืองพรหมบุรีเป็นอ าเภอ ขึน้กับเมืองสิงหบ์ุรี พรอ้มกับตัง้เมืองสิงหบ์ุรีขึน้ใหม่ท่ีต  าบลบาง
พทุรา ส่วนเมืองสิงหบ์รุีเดิมยบุเป็นอ าเภอสิงห ์และต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอบางระจนั  ปีสอง 
พ.ศ.2444 อ าเภอเมืองสิงหบ์ุรีเปล่ียนเป็นอ าเภอบางพุทราและในปี พ.ศ.2481 ทางราชการสั่งให้
เปล่ียนช่ือท่ีว่าการอ าเภอท่ีตัง้อยู่ในเมืองใหเ้ป็นช่ือของจงัหวดันัน้ อ าเภอบางพทุราจึงไดก้ลบัไปใช้
ช่ืออ าเภอเมืองสิงหบ์ุรีมาจนถึงปัจจุบนั หน่วยการปกครองการปกครองแบ่งออกเป็นหกอ าเภอ  
43 ต าบล 364 หมูบ่า้น 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต าบล 

1. อ าเภอเมืองสิงหบ์รุี 
2. อ าเภอบางระจนั 
3. อ าเภอคา่ยบางระจนั 
4. อ าเภอพรหมบรุี 
5. อ าเภอทา่ชา้ง 
6. อ าเภออินทรบ์รุี 

จงัหวดัสิงหบ์รุีตัง้อยู่ภาคกลางของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร  
142 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ีทั้งหมดประมาณ 822,478 ตารางกิโลเมตรหรือ 514,049 ไร่มีอาณาเขต
ตดิตอ่กบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงันี ้
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ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสรรพยา (จังหวดัชยันาท) และอ าเภอ
ตาคลี (จงัหวดันครสวรรค)์ 

ทิศใต ้ติดต่อกับอ าเภอไชโย อ าเภอโพธ์ิทอง และอ าเภอแสวงหา 
(จงัหวดัอา่งทอง) 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอบา้นหม่ี และอ าเภอท่าวุง้ (จงัหวดั
ลพบรุี) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสรรคบุรี (จังหวัดชัยนาท) และ
อ าเภอเดมิบางนางบวช (จงัหวดัสพุรรณบรุี) 

ภูมิศาสตรล์ักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพืน้ท่ีลูกคล่ืนลอนตืน้  
ซึ่งเกิดจากการทบัถมของตะกอนท่ีแม่น า้เป็นอย่างมาก มีแม่น า้ส  าคญัไหลผ่านสามสายคือ แม่น า้
เจ้าพระยา แม่น า้น้อยและแม่น า้ลพบุรี นอกจากนีย้ังล าน า้สายอ่ืน ๆ คือ ล าแม่ลา ล าการอ้ง  
ล าเชียงราก และล าโพธ์ิชัย ไม่มีพื ้นท่ีเป็นภูเขาและป่าไม้และไม่มีแร่ธาตุท่ีส  าคัญลักษณะ 
ของภมูิอากาศทั่วไปแบง่ออกเป็น 

ฤดรูอ้น ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์- เมษายน นอ้งภูมิเฉล่ียประมาณ 
36.30 องศาเซลเซียส  

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 
1,047.27 มิลลิเมตร/ปี  

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคมอุณหภูมิเฉล่ีย
ประมาณ 27 องศาเซลเซียส 

ประชากร ณ ธันวาคม พ.ศ.2553 รวมทั้งสิน้ 214,661 คนเป็นชาย 
102,606 คน เป็นหญิง 112,055 คน ส าหรบัอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อ าเภออินทร์บุรี 
มีจ  านวน 57,075 คน รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสิงหบ์รุีจ  านวน 54,769 คน และอ าเภอบางระจนั
จ านวน 34,979 คน ส าหรบัอ าเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมือง
สิงหบ์ุรี 504.16 คน ต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาคือท่าชา้ง 456.40 คนต่อตารางกิโลเมตร และ
อ าเภอคา่ยบางระจนั 329.02 คนตอ่ตารางกิโลเมตร การคมนาคมการคมนาคมของจงัหวดัสิงหบ์รุี
มี 2 ทาง คือ 

ทางบก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) จาก
กรุงเทพฯ - สิงหบ์รุีระยะทาง 142 กิโลเมตร หมายเลข 39 กรุงเทพฯ - สิงหบ์รุี ผ่านจงัหวดัอ่างทอง
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ระยะทาง 144 กิโลเมตร และหมายเลข 311 สิงหบ์ุรี- ชัยนาท เช่ือมต่อทางหลวงหมายเลข 309  
ไปยงัจงัหวดัชยันาท  

ทางน า้ ใชแ้ม่น า้เจา้พระยาเป็นสิน้ท่าเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรจากกรุงเทพฯสิ งห์บุ รีระยะทางประมาณ  160 กิ โลเมตร หรือมาทางแม่น ้าน้อย 
แยกจากแม่น า้เจา้พระยาอ าเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท ผ่านอ าเภอสรรคบรุี อ าเภอบางระจนั  
อ าเภอทา่ชา้ง ถึงจงัหวดัสิงหบ์รุี 

2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับชุมชนวัดสว่างอารมณ ์
ประวตัิวดัสว่างอารมณ ์วดัสว่างอารมณห์รือท่ีชาวบา้นเรียกว่า วดับางมอญ ซึ่งเรียก

ตามช่ือหมู่บา้นท่ีแต่เดิมเรียกว่า บ้านบางมอญ  เน่ืองจากบริเวณนีเ้คยมีชาวมอญน าสินคา้มา
คา้ขายและพักท่ีบริเวณนีว้่าตัง้อยู่ริมฝ่ังซา้ยของแม่น า้เจา้พระยาในอ าเภอเมืองสิงหบ์ุรี สรา้งขึน้
ราวปี พ.ศ.2399 โดยพระครูสิงหมุนี ซึ่งเป็นเจา้ของบา้นและเจา้คณะจงัหวดัองคแ์รก ของสิงหบ์ุรี 
ส่วนเจา้อาวาสองคปั์จจุบันคือ พระครูอรรถสิทธิโสภณ พระครูสิงหมุนี หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า 
“หลวงพ่อเรือง” เป็นผูร้วบรวมหนงัใหญ่จากฝีมือช่างในสมยัอยุธยาตอนปลายเอาไวจ้  านวนหนึ่ง
และไดใ้ห้ช่างพืน้บ้านท่ีมีความรูค้วามสามารถสรา้งหลังใหญ่เพิ่มเติมไว้ นอกจากนี ้ “ครูเปีย” 
หัวหน้าคณะหนังเร่ ท่ีอพยพหลบหนีภัยสงครามในกรุงศรีอยุธยา ก็ได้น าหนังใหญ่ส่วนหนึ่ง 
มาถวายหลวงพอ่เรืองดว้ยเชน่กนัและบางสว่นก็ซือ้มาจากวดัตกึ 

ครูเปียถือว่าเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ ในการเชิดและพากยห์นงัใหญ่มากท่าน  
ไดฝึ้กหดัใหช้าวบา้นบางมอญ แสดงหนงัใหญ่ โดยศิษยเ์อกท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจะมีช่ือเสียงสืบมา
คือ นายนวม ศภุนคร หรือคณุบางมอญกิจประมวล ซึ่งเป็นตน้ตระกูล “ศภุนคร” ในสมยัคุณบาง
บอนเป็นหวัหนา้คณะ ไดร้บัความนิยมมากลกูชายคนโตของขนุบางมอญ กิจประมวลคือ นายเชือ้ 
ศภุนคร ไดร้บัช่วงการแสดงหนงัใหญ่ต่อมา และตระกูลศภุนคร  ก็ยงัเป็นผูสื้บทอดและถ่ายทอด
การเชิดหนงัใหญ่ในปัจจบุนั 

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหนังใหญ่ 
ประวัตหินังใหญ่วัดสว่างอารมณ ์

หนังใหญ่วัดสว่างกว่า 100 ปีตั้งแต่ครั้งพระครูสิงหมุนีหรือหลวงพ่อเรือง  
เจ้าอาวาสรวบรวมหนังใหญ่จากฝีมือช่างในสมัยอยุธยาตอนปลายไว้ และให้ช่างพื ้นบ้าน  
ท่ีมีความรูด้า้นจิตรกรรมสรา้งหนงัใหญ่ไวเ้ป็นจ านวนมาก ตวัหนงัใหญ่ส่วนหนึ่งไดจ้ากการบริจาค
เงินของมหาเพียรป่ินทอง ซือ้จากบา้นดาบโก่งธนู จงัหวดัลพบุรี บางส่วนซือ้จากวดัตึกซึ่งเป็นวดั 
อยู่ทางฝ่ังตรงข้ามวัดสว่างอารมณ์ และอีกส่วนหนึ่งได้จากครูเปียหัวหน้าคณะหนังเร่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสนันิษฐานกันว่า น่าจะเป็นผูสื้บเชือ้สายมาจากผูแ้สดงมหรสพ ในวงัสมัย
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กรุงศรีอยุธยา ครัง้เสียกรุงแล้วจึงได้อพยพหนีภัยสงคราม เร่เพลงมหรสพตามท่ีต่าง ๆ ได้น า  
หนงัใหญ่มาถวายหลวงพ่อเรือง และยงัไดฝึ้กการเช่ือการพากยห์นงัใหญ่ใหก้ับชาวบา้นบางมอญ 
จนมีช่ือเสียงสามารถสรา้งพลบัพลา เสดจ็กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิค์รัง้ท่ีทา่นเสด็จเลียบแมน่ า้
เจา้พระยา ในช่วงนั้นน า้ไหลเช่ียวมาก ไม่มีใครสามารถสรา้งได ้ท่านไดร้บัอาสาสรา้งจนส าเร็จ  
จงึไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นขนุบางมอญประมวญ 

ในยุคนัน้คณะหนงัใหญ่ของคณุบางมอญกิจประมวญ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กั เวลา
ไปแสดงท่ีไหนก็มีบตุรไปช่วยดว้ยทกุครัง้จนท่านเสียชีวิต ครูเชือ้  ศภุนคร บตุรชายคนโต เป็นผูสื้บ
ทอดการแสดงหนงัใหญ่และผูฝึ้กสอนผูแ้สดงเรื่อยมา การแสดงหนงัใหญ่ตอ้งหยดุไปชั่วขณะหนึ่ง 
เน่ืองจากผลกระทบจากสงครามโลกครัง้ท่ีสอง สภาพบา้นเมืองอยูใ่นชว่งท่ีไมเ่อือ้อ านวยใหม้หรสพ 

ในปี พ.ศ.2485 เกิดน า้ท่วมดงัใหญ่ท่ีเก็บไวใ้นกุฎิวดัถูกน า้ท่วมเสียหายจ านวน
มากจนกระทั่งประมาณ พ.ศ.2543 ชาวบา้นในชุมชนมีความคิดท่ีจะอนุรกัษ์หนังใหญ่ฉันเก็บไว้ 
ในหีบไมข้นาดใหญ่ของวดั ก านนัฉะออ้น  ศภุนคร ไดเ้ป็นผูร้วบรวมผูท่ี้เคยเล่นหนงัใหญ่ มาซอ้ม 
จงึท าใหผู้แ้สดงหนงัใหญ่ท่ีวดัสวา่งอารมณก์ลบัมารวมตวักนัอีกครัง้หนึ่ง 

การจดัการแสดง ในระยะแรก ดา้นแสงไฟจะใชก้ะลามะพรา้ว โดยท ารา้นไฟสูง
จากพืน้ประมาณ 1.5 เมตรอยู่ดา้นหลงัจอ บนรา้นไฟใชไ้มต้่อเป็นรูปคลา้ยเตาไฟโบราณมีหยวก
กล้วยรองพื ้นมีดินเหนียวปูนาก่อนท่ีจะมาสุมกะลามะพรา้ว โดยได้จุดใต้เผากะลามะพรา้ว  
เพ่ือเตรียมไฟก่อน การแสดงครึง่ชั่วโมงแตใ่นปัจจบุนัใชไ้ฟสปอรต์ไลทแ์ทน 

ตวัหนงัใหญ่ของวดัสว่างอารมณปั์จจบุนักว่า 300 ตวั โดยสามารถน าไปแสดงได้
ถึง 40 คือศึกใหญ่หรือศึกทศกัณฐ์ ศึกอินทรชิตหรือศึกนาคบาศ ศึกวิรุณจ าบงั และศึกพระมงกุฎ
บุตรลบ การแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ ปัจจุบันใชเ้ยาวชนเป็นผู้เช่ือโดยมีการฝึกฝน
เยาวชนในโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์เพ่ือสืบต่อการแสดงอย่างใหญ่ไม่ใหส้ญูหายรุน่แรกมีเยาวชน
สนใจกว่า 15 คน แตเ่ม่ือจบการศกึษาก็ไม่ไดก้ลบัมาเล่นอีก ท าใหท้างวดัตอ้งฝึกเด็กรุน่ใหม่เขา้มา
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กวยัประถม ศึกษา แมก้ารเชิดหนงัใหญ่จะไม่ใช่เรื่องง่าย
ดว้ยตอ้งใชท้ัง้ เวลา สมาธิ และพละก าลงั หนังใหญ่บางตวัอาจมีน า้หนักมากกว่าคนช่วยเสียอีก 
แต่ความมุ่งมั่นของเด็ก ๆก็ยงัมีอยู่อย่างเต็มเป่ียม อย่างไรก็ดีเยาวชนไดท่ี้ยงัหลงเหลือและเขา้มา
คลุกคลีและพรอ้มจะสืบสานการแสดงต่อไป คือ พงษ์พิพัฒน ์สาจนัทร ์อายุ 19 ปี ซึ่งกลายเป็น
ก าลังส าคัญในการดูแลช่วยฝึกฝนน้อง ๆ ในคณะ ดว้ยความพิเศษของคณะหนัง ใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ท่ีต่างจากคณะอ่ืน คือ น าเยาวชนมาร่วมในการพักดว้ย ในขณะท่ีคณะอ่ืนเยาวชนเป็น
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เพียงแต่ผู้ช่วยเท่านั้น คณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ยังรวมตัวอย่างเดียว แต่มีการจัดไหวค้รู  
หรือครอบครูในชว่งเดือนเมษายนของทกุปี 

ปัจจบุนัหนงัใหญ่วดัสวา่งอารมณเ์ดินสายออกงานแสดงทั่วประเทศและมีการฝึก
เยาวชนในทอ้งถ่ินใหม้าหัดเช่ือทัดภาคแต่การแสดงหนงัใหญ่ภาคบงัคบัประจ าปีของท่ีน่ีคืองาน
ไหว้ครู ซึ่งเดิมเคยอยู่ในวันพฤหัสเดือนพฤษภาคม แต่ต่อมาเม่ือราวส่ีห้าปีก่อนจนถึงปีนี ้ได้
ปรบัเปล่ียนมาเป็นวนัท่ี 20-21 เมษายน ส่วนในปีหน้าคาดว่าจะปรบัมาใหต้รงกับงานประจ าปี  
ของทางวดั คือวนัท่ี 13-14 เมษายน และคงจะยดึก าหนดนีต้อ่ ๆไป 

ส าหรบัพิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัสว่างอารมณก์่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2545 โดยใชพื้น้ท่ี
ชัน้บนของศาลาการเปรียญจดัแสดงตวัหนงัใหญ่ โดยน าลงัใหญ่มาตรงึบนพืน้ผา้ขนาดใหญ่สีขาว
ท่ีสรา้งเป็นตูไ้มพ้รอ้มหลอดไฟสองสว่างอยู่ภายใน เพ่ือใหเ้ห็นลวดลายของหนงัใหญ่ไดช้ดัเจนและ
สวยงาม โดยหลังใหญ่ท่ีจัดแสดงนีเ้ป็นหนังใหญ่ชุดเก่าแก่ท่ีไม่ไดน้  ามาเชิดแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็
จดัเก็บเป็นกลางโดยครึ่งตวัหนงัไวก้บักรอบไมแ้ลว้แขวนไวบ้นราวซึ่งผูช้มก็สามารถเล่ือนกรอบไม้
เพ่ือดตูวัหนงัท่ีจดัเก็บไวไ้ดเ้ชน่กนั 

หนังใหญ่ มหรสพของไทยทีร่วมคุณค่าของงานศิลปะช้ันสูง 
หนงัใหญ่เป็นมหรสพชัน้สูง เป็นการประสานศิลปะหลายแขนงเขา้ดว้ยกัน เป็น

การแสดง ท่ีรวมงานศิลปะชัน้สูงไวใ้นเรื่องหรืองานเดียวกัน ท่ีแตกต่างไปจากการแสดงของโขน 
ละคร หุน่   แตเ่ดมินัน้หนงัใหญ่เป็นมหรสพชัน้สงูท่ีใชแ้สดงในพระราชพิธีตา่ง ๆ ถา้เป็นงานราษฎร์
จะตอ้งเป็นงานท่ีใหญ่มาก เพราะในการแสดงแต่ละครัง้ตอ้งมีการเตรียมหลายอย่าง ตอ้งอาศยั
ก าลังคน ก าลังแรงงาน ก าลังทรัพย์มาก ท าให้เป็นการยากท่ีคนรุ่นหลังจะได้เห็นการแสดง  
หนงัใหญ่ ในงานมหรสพเหมือนในสมยัโบราณ ศิลปะท่ีรวมเป็นหนงัใหญ่ท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
หตัถศลิป์ ในการสรา้งตวัหนงัใหญ่แตล่ะตวั ตอ้งใชมื้อ ความสามารถในการเขียนลาย ใหอ้่อนชอ้ย
สมส่วน เป็นเรื่องของเอกลกัษณล์ายไทย กรรมวิธีในการสลกัลวดลาย การลงสีใหซ้มึลงในเนือ้หนงั 
ผูผ้ลิตตวัหนงัจะตอ้งมีความสามารถในดา้นหตัถกรรมศิลป์อย่างสงู นาฏศิลป์ เม่ือไดต้วัหนงัใหญ่
เรียบรอ้ยแล้ว ซึ่งเป็นวตัถุเฉย ๆ เป็นภาพท่ีปรากฏอยู่บนผืนหนังไม่มีชีวิต จะตอ้งใหค้นจับเชิด  
หรือเตน้ไปมาตามท่าทางกิริยาบถของตวัละคร ใหจ้งัหวะท่าทาง สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัจงัหวะของ
เพลงป่ีพาทย ์ท าใหต้วัหนงัมีชีวิตชีวา ผูช้มเกิดอารมณค์ลอ้ยตาม ซึ่งเป็นความสามารถในการใช้
นาฏยศพัทม์าปรบัปรุงใหเ้กิดเป็นนาฏศิลป์ชัน้สูงขึน้ คีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ เป็นเทคนิคการ  
ดีด สี ตี เป่า ในการบรรเลงเพลง จงัหวะ ท านอง ใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้รอ้ง ท่าทาง อิริยาบถ
ของตวัละคร ดว้ยเสียงการบรรเลงใหอ้ึกทึกฮึกเหิม เศรา้เสียใจ สะเทือนอารมณ์ ความรกัความ
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อาลัย ให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ต่าง ๆ คล้อยตาม ไดอ้ย่างเป็นท่ีอัศจรรย์ ผู้ท่ีบรรเลง เพลงป่ีพาทย์
สามารถในดา้นศิลปะแขนงนีอ้ยา่งจรงิจงั ตอ้งมีการฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ ในบางครัง้เสียงจะ
โอดโอยโหยหวนหรือพลิว้ไปตามเหมือนเสียงของธรรมชาติ คกึคกัปลกุใหค้นดเูวลายกทพั ต่ืนเตน้
เม่ือบรรเลงเพลงเวลารบกัน เพลงต่าง ๆในการแสดงมีความหมายมาก แสดงถึงอิริยาบถของ  
ตวัละครหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ของท่ีเคล่ือนไหวไดน้บัเป็นความสามารถพิเศษ อย่างหนึ่ง วรรณศิลป์ คือ  
การพดู การเจรจา การพากย ์ตามเนือ้รอ้งใหเ้กิดความซาบซึง้ มีความไพเราะของวรรณกรรมท่ีใช้
แสดง ตอ้งใชค้วามสามารถในการประพันธบ์ทใหด้  าเนินตามทอ้งเรื่องใหผู้ช้มไดร้บัความบนัเทิง 
สอดแทรกคตเิตือนใจ ค าสอน ซึ่งจะใชบ้ทพากยบ์ทเจรจาและศลิปะการแสดงเป็นสิ่งโนม้นา้วจิตใจ
ของผูช้ม บทพากย ์บทเจรจา นอกจากมีความไพเราะแลว้ยงัมีลกัษณะเป็นวรรณคดีคือใหค้วาม
บนัเทิงและอาจยกระดบัจิตใจ แทรกซมึคณุธรรมความรูส้กึของผูช้มผูศ้กึษาไดอี้กดว้ย นอกจากนัน้
แล้ว บทพากยบ์ทเจรจายังตอ้งปรบัให้ตามยุคตามสมัยได ้การใชเ้สียงพากยต์อนใดใช้ท่าทาง  
เนน้เสียงรุกเรา้ เศรา้สรอ้ย โกรธ การโตต้อบตา่ง ๆการเชิดตวัหนงัตอ้งใชถ้อ้ยค า ลีลาในการพากย์
เป็นหวัใจ ผูแ้ต่งบทพากยบ์ทเจรจา ตอ้งมีความสามารถในศิลปะการแสดง การแต่งบทประพนัธ์
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่ายท าให้การแสดงหนังใหญ่สมบรูณ์ด้วยคุณค่าของศิลปะชั้นสูง  
(เสถียร ชงัเกต,ุ 2537, น. 1-2) 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

คมกฤช จนัทรข์จร (2552, น. บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง การพฒันาแนวทางการ
จดัศึกษาตามอธัยาศยัส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการจดัการศึกษา 
ท่ีอาศยัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าสอดคลอ้งและผูบ้ริหารเห็นว่าน าไป
ปฏิบตัิไดป้ระกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบคือ  1) หลกัการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัประกอบดว้ย
ปรชัญานิยามความหมายการเรียนรูล้ักษณะการจัดและผู้จัด 2) การจัดท าส่งเสริมการเรียนรู้
ประกอบดว้ยโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู ้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้3) การจดัปัจจยัส่งเสริม
การเรียนรูป้ระกอบดว้ยการพฒันาแหล่งการเรียนรู ้การจดัการความรูส่ื้อและเทคโนโลยีการศกึษา
และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู ้4) การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ประกอบด้วยประเภทของ
ประสบการณ ์วิธีการ หลกัการและจดุมุง่หมายของการประเมินความรูจ้ากประสบการณก์ารศกึษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า องคป์ระกอบย่อย  
ท่ีผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารสถานศกึษามีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ นิยามและความหมาย  
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูต้ามอัธยาศัย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
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เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักการและจุดมุ่งหมายของการประเมินความรู้จาก
ประสบการณ์องคป์ระกอบย่อยท่ีผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกันมากท่ีสุด และผูบ้ริหาร
สถานศกึษามีความเห็นดว้ยในการปฏิบตัใินระดบัมาก แตร่ะดบัของความคดิเห็นแตกตา่งกนัอยา่ง
มีในนยัส าคญั ถามสถิติไดแ้ก่ ปรชัญาของการศกึษาตามอธัยาศยั การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
ความหมาย องคป์ระกอบและประเภทของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรูต้ามอธัยาศยั ประเภทของ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ารพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้การจัดการความรู ้หลกัการใชเ้ทคโนโลยี 
เพ่ือการศกึษาตามอธัยาศยั และประเภทของการเรียนรูจ้ากประสบการณ ์

ชนินทร สขุเจริญ (2548, น. บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา และพฒันาการเรียนรูต้ามอธัยาศยั
ดว้ยระบบการเรียนรูผ้่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมปีท่ี  1/1 โรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา 
เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พบว่านกัเรียนบางสว่นยงัไม่สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง ยงัคงยึดติด
ระบบการเรียนรูแ้บบเดิมท่ีผูส้อนเป็นศนูยก์ลาง และไม่สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เน่ืองดว้ย
ข้อจ ากัดของเวลา อุปกรณ์  และกรอบแนวคิดเดิม อีกทั้งนักเรียนยังขาดความสามารถ 
ในการบริหารความคิดตามขัน้ตอนการบริหารจัดการประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูต้าม
อัธยาศัย ด้วยระบบ อีเลิรน์นิ่ง (E-learning) ท่ีพัฒนาขึน้ สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการ
เรียนรูด้า้นทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัระบบอีเลิรน์นิ่ง (E-learning) และทกัษะเพิ่มขึน้ 
ผลของการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยระบบ  
อีเลิรน์นิ่ง (E-learning) พบว่า บริบทการทดลองสอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักเรียน ปัจจัย
น าเขา้ของการทดลองยงัไม่สมบูรณ ์แต่นกัเรียนมีความพึงพอใจในกระบวนการถ่ายทอดความรู ้
สามารถสืบคน้ อีเลิรน์นิ่ง (E-learning) ไดเ้รว็ขึน้ และพรอ้มท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยปราศจากครู 

สมศกัดิ์ จตัตพุรพงษ์ (2547, น. บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาโปรแกรมการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีด  าเนินการโดยสถาบันศาสนาตามแนวคิดของบอยเออล ์ 
และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2547 พบว่า แนวคิดการสรา้งพืน้ฐานทางปรชัญา 
ในการจัดโปรแกรมการศึกษาของสถาบันพระพุทธศาสนานั้น เป็นปรัชญาทางพุทธศาสนา  
แต่เป็นศาสนธรรมท่ีแตกต่างกัน ผู้จัดในสถาบันศาสนาอิสลามมีปรชัญาคือ การเรียนรูต้ัง้แต่  
ปรีนอนจนถึงรุน่ศพและผูจ้ดัในสถาบนัคริสตศ์าสนามีปรชัญาท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การสรา้งมนษุย์
ท่ีมีความดีพรอ้มตามหลักคริสตธรรม  ส าหรับแนวคิดของบอยเออล์ ในข้ออ่ืน ๆ ต่อ การจัด
โปรแกรมการศึกษาของสถาบันศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ไม่มีความแตกต่าง และสถาบันศาสนา 
ทัง้ 3 ศาสนา มีการจดัโปรแกรมเชิงสถาบนัมากท่ีสดุ ส าหรบัภาพอนาคตดีในปี พ.ศ.2562 ของการ
จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ซึ่งสถาบนัศาสนาจะเป็นศนูยก์ลางของชมุชน 
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และสถาบนัศาสนาจะมีส่วนร่วมอย่างมากต่อการจัดการศึกษา ส่วนภาพอนาคตในทางลบ คือ 
สถาบนัศาสนาจะลดการจดัการศกึษาลง เน่ืองจากคิดว่าไม่ใช่หนา้ท่ีศาสนิกชนจะใหค้วามส าคญั
ต่อศาสนาลดลง โดยเฉพาะศาสนาท่ีไม่มีขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวด ส่วนสภาพอนาคตท่ีเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุด คือ สถาบนัศาสนายังคงจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศยัท่ีจะมีการ
พฒันาขึน้ และมีสดัส่วนของการศึกษาตามอธัยาศยัเพิ่มขึน้ แต่ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนช่วยเหลือ
จากรฐั 

เพียงพอ สามารถไชยพันธุ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาความคิดเก่ียวกับการมี
ส่วนรว่มและความพรอ้มในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัของสมาชิกองคก์าร บริหารส่วนต าบล  
ในจังหวัดน่าน ถูกกล่าวว่าความคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ของสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการควบคุมติดตามประเมินผล  
การจดัการศึกษาท่ีสมาชิกเห็นดว้ยนอ้ย ความพรอ้มในการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจังหวัดน่านพบว่า ประธานองคก์ารบริหาร ปลัดองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล เลขานุการ และกรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีความพรอ้มในการจดัการศกึษา
ตามอธัยาศยัไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตกิบัดา้นองคก์ารบริหารสว่นต าบล ท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนัมีความพรอ้มในการจดัการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 

สรุปไดว้่า งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรูต้ามอัธยาศยั ผูว้ิจยัสามารถน า
แนวคิดตา่ง ๆ มาออกแบบการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั โดยการน ามาเป็นแนวทางในการศกึษา
ถึงความหมายของการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั องคป์ระกอบของการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 
ประเภทของโปรแกรมการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั ท าใหไ้ดม้าซึ่งการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั
โดยอาศัยงานวัฒนธรรมท่ีมีแนวคิดเรื่องการเรียนเล่น (Play + Learn = PLEARN) และศึกษา
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีน าไปสู่การสรา้งกระบวนการ 
มีส่วนรว่ม เพ่ือสรา้งความตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุค่าในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่องการแสดงหนงัใหญ่ 
วดัสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน ท าใหพ้บว่าสิ่งกระบวนการมีส่วนร่วม 
ท่ีจะสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยไดต้้องอาศัยการสนับสนุนช่วยเหลือจาก 
สว่นของภาคองคก์รสว่นทอ้งถ่ิน ภาคราชการ และภาคประชาชน 

2. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษภ์ูมิปัญญา 
พระมหาบุญเรือง อายุวฒันมงคล (2550, น. บทคดัย่อ) การศึกษาวิจยัเรื่อง "การมี

สว่นรว่มของชมุชนฝ่ังหมิ่นตอ่การอนรุกัษป์ระเพณีสืบชะตาแบบลา้นนา" มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา
หลกัการวิธีการขัน้ตอนของประเพณีสืบชะตาแบบลา้นนา ตลอดถึงความเช่ือ ค่านิยม หลกัธรรม
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อนัเป็นประโยชนท่ี์ปรากฏในประเพณีสืบชะตาแบบลา้นนา และศกึษาการมีส่วนรว่มของชมุชนตอ่
การอนุรักษ์ประเพณีสืบชะตาปัญหา อุปสรรคของการอนุรกัษ์ประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา  
โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือประชากรในชมุชนฝ่ังหมิ่น อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 72 รูป/คน 
ใชก้ารเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการจดบนัทึก เครื่องบนัทึกเสียง เครื่องบนัทึก วิดีโอ การสงัเกตแบบมีส่วน
รว่มและการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งจากนัน้น าขอ้มลูมาวิเคราะหแ์ละจดัระบบใหเ้ป็นหมวดหมู ่
โดยใชก้ารเทียบเคียงกบัแนวคดิทฤษฎี และน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า 
ชุมชนฝ่ังหมิ่น ยังคงมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา ยังมีความเช่ือ 
ความคิด วิถีชีวิตและยงัคงปฏิบตัิตามประเพณีดัง้เดิมถึงแมว้า่จะมีเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วย
ส่งเสริมความเป็นอยู่ใหมี้ความสะดวกสบายขึน้ แต่ชมุชนฝ่ังหมิ่นยงัคงพึ่งพาธรรมชาติ ซึ่งไดจ้าก
ประสบการณท่ี์ไดเ้รียนรูจ้ากวฒันธรรมเดิมในทอ้งถ่ินอนัประกอบไปดว้ยภูมิปัญญาในดา้นต่าง ๆ 
ท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ และขณะเดียวกันก็ไดถ้่ายทอดวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาและความเช่ือสู่คนรุ่นหลังจึงท าให้เกิดการปฎิบัติท่ีสืบเน่ืองกันมาในชุมชน จนถึง
ปัจจุบันอย่างไรก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างอาจลดความส าคัญลง ทั้งนีเ้น่ืองจาก
สิ่งแวดลอ้มไม่เอือ้อ านวยและอิทธิพลของความเจริญทางสงัคม และเศรษฐกิจท่ีก าลงัแพร่ขยาย
เขา้มาในชุมชนทีละเล็กละน้อย แต่ประเพณีสืบชะตาแบบลา้นนาก็ยงัคงมีการปฏิบตัิเป็นประจ า
ตลอดมาในชมุชนฝ่ังหมิ่น 

คนางค ์จิรพตัตานนท ์(2549, น. บทคดัย่อ) ท าการศกึษาเรื่อง "ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์แหล่งท่องเท่ียว: กรณีศึกษาป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน"  
มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยท่ีมีผลต่อการมี  
ส่วนรว่มของประชาชนในการอนรุกัษ์แหล่งท่องเท่ียว โดยท าการศึกษาในพืน้ท่ีบริเวณป่าชายเลน
เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ท่ีอยู่อาศัยในพืน้ท่ีบริเวณแหล่ง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ ไปจ านวน 390 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศกึษา 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ การกระจายความถ่ีอัตรารอ้ยละค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุด  
และสถิติเชิงอนมุาน เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่การวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุ และการวิเคราะหค์วามถดถอยพาหุแบบ
คดัเลือกเพิ่ม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์แหล่งท่องเท่ียวบริเวณ 
ป่าชายเลนบางขนุเทียนอยู่ในระดบัต ่า โดยลกัษณะการมีส่วนรว่มของกลุ่มตวัอย่างสูงท่ีสุดไดแ้ก่ 
การปลูกตน้ไมช้ายเลนในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือทดแทนบริเวณท่ีเกิดความเสียหายใหอ้ยู่ใน
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สภาพเดิม และลักษณะการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ การติดต่อประสานงาน 
เพ่ือขอความร่วมมือหรือขอรบัทุนสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จากเจา้หนา้ท่ีของรฐั  
หรือองคก์รเอกชนต่าง ๆ โดยมีความสัมพันธร์ะหว่าง ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การรบัรูข้่าวสารเก่ียวกับ  
การอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ
ป่าชายเลนและการมีต าแหน่งทางสังคมในชุมชนกับตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และมีทิศทางเป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีก าหนดไว ้

พูลศกัดิ์ ชูพาณิชสกุล (2550, น. บทคดัย่อ) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง "การมีส่วนร่วม
ของประชาชนตอ่กิจกรรมการพฒันาของเทศบาลเมืองอตุรดิตถ"์ ก าหนดวตัถปุระสงค ์เพ่ือศกึษา
การมีส่วนรว่มของประชาชนตอ่กิจกรรมการพฒันาของเทศบาลเมืองอตุรดิตถ ์กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่
ประชาชนท่ีมีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีมีภูมิล  าเนาและพักอาศัยอยู่จริงในพืน้ท่ีเขตความรบัผิดชอบของ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ รอ้ยละค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนมีส่วนรว่มตอ่กิจกรรมการพฒันาท่ีสบานเมืองอตุรดิตถ ์ทัง้ 3 ดา้น คือ 
ด้านกระยะภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและการบริหาร  
ในภาพรวมอยู่ในระดับต ่าทุกด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการมีส่วนร่วม  
ดา้นการเมืองและการบริหารอยู่ในระดบัต ่าสุด ระดบัการมีส่วนรว่มดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม
และระดับการมีส่วนร่วมด้านสังคมและเศรษฐกิจมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต ่าจากมากไปน้อย
ตามล าดับ ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามตอ้งการให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
ดแูล ปรบัปรุงดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม และดา้นสงัคมเศรษฐกิจเป็นล าดบัแรก รองลงมา
คือ ตอ้งการมีสว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็นในการบรหิารงานของเทศบาลเมืองอตุรดติถ ์

สุวฒัน ์ลือยงวฒันา (2552, น. บทคดัย่อ) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง "ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน จงัหวัดกาฬสินธุ์" 
โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และเพ่ือศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นรว่มของประชาชนในการอนรุกัษพื์น้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาต ิกลุ่มตวัอยา่งคือ 
หวัหนา้หรือตวัแทนครวัเรือนจ านวน 237 คน ซึ่งเป็น ประชาชนในทอ้งท่ีต าบลโคกสมบรูณ ์อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีชุมชนอยู่ติดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามล ได้แก่  
บ้านนามล บ้านงิ ้วงาม และบ้านดอนสวรรค์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
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การทดสอบสมมุติฐาน ใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยทางพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน 
จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้นคือ การมีส่วนรว่มดา้นการวางแผน การมีส่วน
ร่วมด้านการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมด้านการรบัผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม ด้านการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผล อยู่ในระดบัปานกลาง การสนบัสนนุจากภาคเอกชน การสนบัสนุน
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และความตอ้งการใชป้ระโยชน ์จากปากของประชาชนส่งผลต่อ
ระดบัการมีส่วนรว่มของประชาชนในการอนรุกัษพื์น้ท่ีป่าสงวน แห่งชาติป่าดงนามน อย่างมีนยัยะ
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนการสนบัสนุนจากภาคราชการ ไม่ส่งผลต่อระดบัการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการอนุรักษ์พื ้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ  
ซึ่งหมายถึงการสนบัสนนุจากภาคราชการไม่มีความสมัพนัธก์บัระดบัการมีส่วนรว่มของประชาชน
ในการอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนาทนแต่อย่างใด โดยสรุปคือ ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงนามนในทุกขัน้ตอน อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรท่ี  
ทุกภาคส่วนจะเพิ่มระดบัการสนับสนุน ท่ีมีต่อประชาชนใหสู้งขึน้อนัจะส่งผลใหร้ะดบัการมีส่วน
รว่มของประชาชนในการอนรุกัษพื์น้ท่ีป่าจงัหวดัแหง่ชาติป่าดงนามนเพิ่มขึน้ดว้ย 

สรุปได้ว่า งานวิจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรกัษ์ 
ภูมิปัญญา ผูว้ิจยัสามารถน าแนวคิดตา่ง ๆ มาออกแบบวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักระบวนการมี
ส่วนรว่มดา้นการอนุรกัษ์คณุคา่ภูมิปัญญา โดยการน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงวิธีการเก็บ
ขอ้มูล การจดัสรา้งแบบสงัเกตกระบวนการมีส่วนรว่ม การสมัภาษณ ์ลกัษณะการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และวิธีการน าผลท่ีไดม้าแจกแจงเป็นประเดน็ ซึ่งกระบวนการมีสว่นรว่มดา้นการอนรุกัษ์
ภูมิปัญญานั้นอาจเริ่มมากจากการถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากคนรุ่นเก่า และขณะเดียวกันก็ได้
ถ่ายทอดวฒันธรรมภูมิปัญญาและความเช่ือสู่คนรุ่นหลงัจึงท าใหเ้กิดการปฎิบตัิท่ีสืบเน่ืองกันมา  
ในชุมชน จนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างอาจลดความส าคัญ 
ลง ทัง้นีเ้น่ืองจากสิ่งแวดลอ้มไม่เอือ้อ านวยและอิทธิพลของความเจริญทางสงัคม และเศรษฐกิจ  
ท่ีก าลังแพร่ขยายเข้ามาในชุมชน เช่นเดียวกันกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เรื่อง  
การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี จึงท าให้ผู้วิจัยได้ด  าเนิ นการสรา้งความ
ตระหนกัรูค้ณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่ม ซึ่งไมเ่พียงแตส่รา้งความตระหนกัรู ้
ใหก้ับเด็กและเยาวชนในชุมชนได ้แต่ยังสามารถสรา้งความตระหนักรูคุ้ณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ใหก้บัผูท่ี้เขา้มามีสว่นรว่มตามกระบวนการมีสว่นรว่มไดอี้กดว้ย 
 



  

บทที ่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นการมุ่งศึกษาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมี 
ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี  
ส าหรบัเด็กและเยาวชน ครัง้นี ้ด  าเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขั้นตอนท่ี 2 การสรา้งแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมี 

ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี  
ส าหรบัเดก็และเยาวชน 

ขัน้ตอนท่ี 3 แบบวดัความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดั
สิงหบ์รุี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนในจงัหวดัสิงหบ์รุีท่ีขาดความตระหนกัรู ้
ในคุณค่าภูมิปัญญา เรื่อง การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี จ  านวน 70 คน  
ซึ่งไดม้าโดยวิธีการท าแบบวัดความตระหนักรูค้ ุณค่าภูมิปัญญา เรื่อง การแสดงหนังใหญ่   
วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

วิธีการสมคัรใจเขา้รว่มการเรียนรูต้ามอธัยาศยั โดยผ่านแบบส ารวจความสมคัรใจเขา้รว่มการเรียน
ผูต้ามอธัยาศยั หลงัจากการวดัความตระหนกัรูค้ณุคา่ทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซึ่ง ผูท่ี้ตอ้งการเขา้รบั
การเรียนรูต้ามอัธยาศยั ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชน  ในจังหวัดสิงหบ์ุรี จ  านวน 30 คน ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมตามแนวทฤษฎีขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอรแ์กน ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบส ารวจผู้ท่ีต้องการเข้ารับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมี 

ส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์  จังหวัดสิงห์บุรี 
ส  าหรบัเดก็และเยาวชนตามอธัยาศยั 

2. แบบประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็ก 
และเยาวชน 

3. แบบวดัความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
ข้ันตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

ศึกษาข้อมูลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความตระหนักรู ้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ท่ีจะน ามาสรา้งหลักสูตรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็ก 
และเยาวชน และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูล
จากการส ารวจไปจดัท าเนือ้หาและแผนการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน โดยมี
ขัน้ตอนการส ารวจความตอ้งการของการเดก็และเยาวชน ดงันี ้

1. ศึกษาเนือ้หาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งแบบส ารวจความตอ้งการ
ของเดก็และเยาวชน ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสิงหบ์รุี 

1.1 สรา้งแบบส ารวจความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีความตอ้งการ
เขา้รว่มการศกึษาตามอธัยาศยั  

1.1.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
แบบส ารวจความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีความตอ้งการ

เขา้รว่มการศกึษาตามอธัยาศยั 
1.1.2 กลุม่ตวัอยา่ง 

เด็กและเยาวชนอายุ 11-14 ปี   ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี 
จ  านวน 30 คน 
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1.1.3 การหาคณุภาพเครื่องมือ 
- การสรา้งแบบส ารวจของเด็กและเยาวชนท่ีต้องการเข้าร่วม

การศกึษาตามอธัยาศยั 
- น าร่างแบบส ารวจของเด็กและเยาวชนท่ีต้องการเข้าร่วม

การศึกษาตามอัธยาศัย ไปขอค าแนะน าจากประธาน และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์ 
เพ่ือตรวจสอบและน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 

- น าแบบส ารวจของเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งการเขา้รว่มการศึกษา
ตามอัธยาศัยพรอ้มแบบประเมินความสอดคล้องไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเนือ้หา 

โดยการให้แสดงความเห็น ไดแ้ก่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ดว้ย จากนัน้น าค าตอบของผู้เช่ียวชาญมาแปลงเป็นคะแนนค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) ดงันี ้

มีความเห็นวา่  เห็นดว้ย ก าหนดคะแนนเป็น +1 
มีความเห็นวา่  ไมแ่นใ่จ ก าหนดคะแนนเป็น 0 
มีความเห็นวา่  ไมเ่ห็นดว้ย ก าหนดคะแนนเป็น -1 

- น าคะแนนท่ีได้มาแทนค่าสูตร และประเมินหาดัชนีความ
สอดคล้องของแบบส ารวจความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งการเขา้ร่วมการศึกษาตาม
อธัยาศยั ทัง้นีค้า่ดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดม้ากว่า 0.5 ขึน้ไป จงึถือวา่แบบส ารวจความตอ้งการของ
เด็กและเยาวชนท่ีตอ้งการเข้าร่วมการศึกษาตามอัธยาศัย มีความสอดคล้องกันและสามารถ
น าไปใชไ้ด ้

ข้ันตอนที่ 2 การสร้างแนวการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงหบุ์รี ส าหรับเดก็และเยาวชน 

การสรา้งแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ  
1. การร่างแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม  
ความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน  
2. การประเมินแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริม
ความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน
ตอ่ไปนี ้
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1. การรา่งแนวทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็ก 
และเยาวชนในการรา่งการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1.1 การศกึษาเอกสาร โดยการวิเคราะหเ์อกสารอยา่งครอบคลมุ ไดแ้ก่ 
1) การศึกษาตามอธัยาศยัในบริบทตา่ง ๆ ผูว้ิจยัศกึษาแนวคิดต่าง ๆ 

เก่ียวกับการศึกษาตามอัธยาศยั ไดแ้ก่ พัฒนาการ แนวคิด ความหมาย ความส าคญั การเรียนรู้
ตามอธัยาศยั ลกัษณะ ประเภท รูปแบบ การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั  บทบาทของส านกับริหาร
การศกึษานอกโรงเรียน  

2) ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั 

1.2 การสรุปร่างแนวทาง ผู้วิจัยสรุปร่างแนวทางการจัดการศึกษาตาม
อธัยาศยัเพ่ือสง่เสรมิความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดา้นการพัฒนาหลักสูตร เป็นผูมี้หน้าท่ีหรือ

ประสบการณใ์นการพฒันาหลกัสตูร และการจดัการศกึษา จ านวน 3 คน 
2) ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าท่ีหรือ

ประสบการณโ์ดยตรงในการปฏิบตัิและถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นหนงัใหญ่ 
จ านวน 2 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ลกัษณะของเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบ

และเนือ้หาของแนวทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ตามแนว
ทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีไดจ้ากการศกึษาเอกสาร น ามาพฒันาเป็นแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคริท์ (Likert Scale) 

3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมดีมาก 
2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมพอใช ้
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แบบสอบถามเป็นข้อค าถามเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การประเมินองคป์ระกอบการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์  จังหวัดสิงหบ์ุรี 
ส  าหรบัเดก็และเยาวชนเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 

ตอนท่ี 3 การประเมินองคเ์นือ้หาการศกึษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์  จังหวัดสิงหบ์ุรี 
ส  าหรบัเดก็และเยาวชนเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ เป็นขอ้
ค าถามปลายเปิด ผูว้ิจยัน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะหเ์นือ้หา 
(Content analysis) และพิจารณาปรบัปรุงก่อนเก็บขอ้มลูในรอบถดัไป 

ข้ันตอนที่ 3 แบบวัดความตระหนักรู้ ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์
จังหวัดสิงหบุ์รี 

เป็นการสรา้งเครื่องมือ เพ่ือวดัระดบัความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เรื่องการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี โดยแบบวัดก่อนและหลังใช้ 
แบบวดัชดุเดียวกนั 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความตระหนักรู ้ จากเอกสาร 
ต ารา งานวิจยั 

2) สรา้งแบบสอบถามเพ่ือวดัระดบัความตระหนกัรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เรื่องการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ น ามาพัฒนาเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ซึ่งมีลักษณะการตอบแบบเห็นด้วย และไม่ เห็นด้วย โดยมีเกณฑ์การอธิบาย
รายละเอียดของความตระหนกัรู ้แบง่เป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

1 คะแนน เม่ือมีความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง
การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

0 คะแนน ไม่มีความตระหนกัรูใ้นการอนรุกัษภ์มูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

3) น าแบบวัดความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เรื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้น
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จิตวิทยา เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความชดัเจนและความครอบคลุมของเนือ้หาและวตัถุประสงค์ 
ท่ีจะวดัความตระหนกัรูว้า่มีความเหมาะสมในการน าไปใชจ้รงิและน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 

4) น าแบบวัดความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เรื่องการ
แสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอผู้เช่ียวชาญดา้น
จิตวิทยา จ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม โดยก าหนดคา่ดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดต้ัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

5) น าแบบวดัความตระหนกัรูท่ี้ไดไ้ปใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีเขา้รบัการศกึษา
ตามอธัยาศยั 
 



  

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความ
ตระหนักรูคุ้ณค่าในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน  
มีความมุง่หมาย ดงันี ้

1. เพ่ือออกแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง  
การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

2. เพ่ือศึกษาผลก่อนและหลังการเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแสดง  
หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ในการวิจัยครัง้นี ้ เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง การแปรความหมาย และการ
วิเคราะหข์อ้มลู เกิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัจงึไดใ้ชส้ญัลกัษณใ์นการวิเคราะห ์ดงันี  ้

N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�  แทน คะแนนเฉล่ีย 
S.D แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
1. การออกแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง การ

แสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
1.1 กระบวนการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม   

เพ่ือสง่เสรมิความตระหนกัรูค้ณุคา่ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
1.2 การจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง การแสดง

หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
1.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมี 

ส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี 
ส  าหรบัเดก็และเยาวชน 
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2. การศึกษาผลก่อนและหลังการเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วย
กระบวนการมีส่วนรว่มในดา้นความตระหนักรูค้ณุค่า เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนัง
ใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

2.1 การด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่มในดา้น
ความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

2.2 ผลก่อนและหลงัการเขา้รว่มการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วมในดา้นความตระหนกัรูค้ณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์
จงัหวดัสิงหบ์รุี 

ตอนที ่1 การออกแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
เร่ือง การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี  

1.1 กระบวนการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
เพือ่ส่งเสริมความตระหนักรู้คุณค่าในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี 
ส าหรับเดก็และเยาวชน 

ผู้วิจัยได้ด  าเนินการศึกษาหลักการของกระบวนการมีส่วนร่วม หลักการของ
แนวคิดการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และศึกษาระดับขั้นของความตระหนักรู ้ รวมถึง
องคป์ระกอบของการแสดงหนังใหญ่ โดยผูว้ิจยัจะอธิบายถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถ
แบง่ไดเ้ป็น 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การเกิดจิตส านกึในตนเองและถือเป็นภาระหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของชมุชนหรือสงัคม 2) ร่วมดว้ยช่วยกนัคิดว่าอะไรเป็นปัญหาของชมุชน 3) ร่วมกัน
วางแผนด าเนินงาน 4) ร่วมด าเนินงาน โดยท่ีประชาชนต้องเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ 5) ร่วม
ตดิตามประเมินผล 6) รว่มรบัผลประโยชน ์(อรทยั ก๊กผล, 2552, น. 18)  

ข้ันตอนที่ 1 การเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็นภาระหน้าที่ของตนใน
ฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชน 

เน่ืองจากผูว้ิจยัถือไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในพืน้ท่ี เริ่มตัง้แตปี่ 2558 ขณะท่ี
ผูว้ิจยัก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีท่ี 3 ไดมี้โอกาสในการเป็นครูอาสาใหค้วามรูท้างดา้น
นาฏศิลป์ไทยให้กับเด็กและเยาวชนภายในต าบลตน้โพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงหบ์ุรี ท าให้ได้
พูดคยุกับคนในชุมชนและพบปัญหาเก่ียวกับการท่ีคนในชุมชนไม่รูจ้กัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภายใน
พืน้ท่ีของตนเอง จนกระทั่งผูว้ิจัยไดมี้โอกาสศึกษาในระดบัการศึกษามหาบณัฑิต (ปริญญาโท)  
จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัมนาชุมชน เกิดเป็นความสนใจท่ีตอ้งการจะศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
ในเชิงลึกของชุมชนว่าปัญหาท่ีเคยพบในปี 2558 ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบันอยุ่หรือไม่ จึงเป็น
จุดเริ่มตน้ของการเกิดเจตจ านงในการศึกษาถึงปัญหาและการพัฒนาชุมชนวดัสว่างอารมณ์ จงัหวัด
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สิงห์บุรีในล าดับต่อไป ในส่วนของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมและมีบทบาทหน้าท่ีรบัผิดชอบในสังคม 
หรือชุมชน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งใหผู้มี้ส่วนร่วมรบัผิดชอบออกเป็น 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาคองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  
ภาคราชการ และภาคประชาชน  

ข้ันตอนที่ 2 ร่วมคิดด้วยกันว่าจะท าอะไรทีเ่ป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุ
อย่างไรและจะจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร  

ผูว้ิจยัไดล้งพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาถึงประเด็นปัญหาในเชิงลกึของชมุชน และตอ้งการ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาจึงไดด้  าเนินการสรา้งค าถามในการสมัภาษณผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการมีสว่นรว่ม 2 ค าถาม และไดค้  าตอบดงันี ้

ค าถามที่ 1 : ท่านคิดว่าปัจจบุนัชมุชนของเราก าลงัมีปัญหาทางดา้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน สงัคม หรือวฒันธรรมในเรื่องใด อยา่งไรบา้ง 

“…พอรูอ้ยู่ ก็มีหลายอย่างนะแตค่รูว่าเรือ่งหนงัใหญ่บา้นเรานีไ่ม่นา่จะมีคนรูจ้กัเยอะ อย่าว่าแต่เดก็และ
เยาวชนในชมุชนไม่รูจ้กัเลย ผูใ้หญ่ในชมุชนเองก็ไม่รูจ้กั...” 

(ครูในพืน้ทีว่ดัสวา่งอารมณ:์  สมัภาษณ)์ 

“…บางคนยงัไม่รูเ้ลยว่าสงิหบ์รุมีีหนงัใหญ่เป็นภูมิปํญญา (ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น)...” 
(ตวัแทนชมุชนคนที ่1:  สมัภาษณ)์ 

“...ปัจจุบนัสถานการณ์ในชุมชนน่าเป็นห่วง เนือ่งจากเด็กและเยาวชนไม่สนใจในภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
ไม่อยากเรยีน ไม่อยากรู ้และบางคนถงึขัน้ไม่รูจ้กัหนงัใหญ่ดว้ยซํ้า เพราะถอืว่าลา้สมยั ตํ่าตอ้ย และดอ้ยค่า...” 

(ตวัแทนชมุชนคนที ่2:  สมัภาษณ)์ 

“...เยาวชนในชมุชนสว่นใหญ่เหน็ว่า จะเรยีนหนงัใหญ่ไปทาํไม เรียนไปก็ไม่สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
อะไรได ้และทกุวนันีบ้างคนยงัไม่รูจ้กัเลย...” 

(ตวัแทนชมุชนคนที ่3:  สมัภาษณ)์ 
 

“…เอาจริงๆ ประชาชนในจังหวดัสิงห์บุรีหรือคนในพืน้ที่ยงัไม่ค่อยมีใครทราบเลยว่าวดัสว่างอารมณ์
ของเรามีพพิธิภณัฑห์นงัใหญ่...” 

(ตวัแทนจากวฒันธรรมจงัหวดัสงิหบ์รุ:ี  สมัภาษณ)์ 
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ค าถามที ่2 : ทา่นคดิวา่จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทา่นจะแกปั้ญหานีอ้ยา่งไร  

“...ผมคิดว่าการทีจ่ะเอาเรือ่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดัง้เดิมของเรา มาใหเ้ด็กรุ่นหลงัไดเ้รียนรูเ้ป็นเรือ่งที่ด ี
เนื่องจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เรื่องของการแสดงหนงัใหญ่นัน้ เป็นเรื่องที่เขา้ถึงไดย้าก ดงันัน้เราจําเป็นตอ้ง
ประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสถานการณปั์จจุบนั และประเภทของตวัหนงัใหญ่นัน้ นอกจากจะประดษิฐ์มาเพือ่โชวแ์ละควร
นาํมาทาํเป็นของทีร่ะลกึ ย่อสว่นมาเป็นขนาดทีก่ะทดัรดั เพือ่ใหเ้ขา้ถงึไดง้่าย...” 

(ผูว้่าราชการจงัหวดัสงิหบ์รุี:  สมัภาษณ)์ 

“…ผมคดิว่าควรมีการจดักิจกรรมทีน่า่สนใจ เกีย่วกบัการแสดงหนงัใหญ่...” 
(นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงิหบ์รุี: สมัภาษณ)์ 

“…ผมว่ามนัอาจจะเป็นเรือ่งที่น่าเบื่อเกินไป จนทาํใหค้นหลายคนไม่ใหค้วามสนใจหรือความสาํคญั 
นา่จะมีการจดัการทาํโครงการบางอย่างทีป่รบัเปลีย่นวธีิการสอนใหน้า่สนใจมากยิ่งขึน้...” 

(นายกเทศบาลเมืองสงิหบ์รุี: สมัภาษณ)์ 

“…อยากใหม้ีคนมาพาเด็กๆ ทาํกิจกรรมที่สอดแทรกการเล่น เด็กๆ จะไดเ้รียนรู ้และมุ่งไปที่การจัด
กิจกรรมกบัเดก็และเยาวชนในพืน้ทีม่ากกว่าผูใ้หญ่ เพราะผุใ้หญ่มีภาระหนา้ทีใ่นเรือ่งงานเยอะ...” 

(ครูในพืน้ทีว่ดัสวา่งอารมณ:์  สมัภาษณ)์ 

“…อยากใหม้ีคนเขา้มาช่วยแกปั้ญหานี ้โดยวธีิการใดก็ไดแ้ต่สามารถแกไ้ขและไดผ้ลในระยะยาว...” 
ตวัแทนชมุชนคนที ่คนที ่1:  สมัภาษณ)์ 

จากการสัมภาษณ์ในทุกภาคส่วนท าใหผู้ว้ิจัยจึงไดค้้นพบปัญหาและไดท้  า 
การตดัสินใจรว่มกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการมีส่วนรว่มวา่จะด าเนินการแกปั้ญหาเก่ียวกบั
การแสดงหนังใหญ่ โดยผู้วิจัยได้เสนอต่อเพิ่มเติมว่าจะกลับไปท าการศึกษาว่าจะสามารถแก้
ปัญญาเก่ียวกบัการแสดงหนงัใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนไดด้ว้ยวิธีการใดบา้ง จากนัน้จึงไดด้  าเนินการ
ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดท้  าการเขา้ปรกึษากบัอาจารยท่ี์ปรกึษา และเสนอ
ทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนว่าควรแก้ไขปัญหาดว้ยการสรา้งความตระหนักรูคุ้ณค่า  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดขึน้โดยใชก้ระบวนการมีส่วนรว่ม เม่ือไดข้อ้ตกลงรว่มกันแลว้ผูว้ิจยัจึงได้
ท าการเสนอและได้รับการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ เรื่อง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
ดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่ม เพ่ือสรา้งความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงั
ใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ส  าหรบัเดก็และเยาวชน 
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ข้ันตอนที ่3 ร่วมกันวางแผนด าเนินการ  
ในขัน้ของการรว่มกนัวางแผนด าเนินการ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งค าถามเพื่อ

น าไปปรกึษาหารือกบัผูมี้สว่นรว่มรบัผิดชอบทัง้ 3 ภาคสว่น ดงันี ้ 
ค าถามที่ 1 : ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่าเราควรแกปั้ญหาเรื่องการแสดงหนงั

ใหญ่ดว้ยวิธีการสรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบัเดก็และเยาวชน  
ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนให้ความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการสร้างความ

ตระหนกัรู ้และมีผูร้ว่มแสดงความคดิเห็น ดงันี ้

“…ผมเห็นด้วยว่าต้องมีการส่งเสริมเรื่องของความตระหนักรู ้ ให้กับเด็กและเยาวชน เพราะ 
ความไม่รูเ้กิดจากความทีไ่ม่อยากจะรู ้จะตอ้งมีคนเขา้มาช่วยสง่เสรมิใหพ้วกเขาอยากรู.้..” 

(ผูว้่าราชการจงัหวดัสงิหบ์รุ:ี  สมัภาษณ)์ 

“…บางทแีค่เดก็รบัรูอ้าจจะไม่เท่ากบัการทีเ่ขามีความตระหนกัรูเ้รือ่งนัน้จรงิๆ เราควรทีจ่ะปลูกฝังเรือ่งนี ้
ใหก้บัเขาอย่างจรงิจงั เพือ่ทีเ่ขาจะไดเ้หน็ความสาํคญัและต่อยอดความอยากรูจ้รงิในเรือ่งนัน้ๆ ต่อไป” 

(ตวัแทนจากวฒันธรรมจงัหวดัสงิหบ์รุี:  สมัภาษณ)์ 

“…ถา้เขาเห็นความสาํคญัไดด้ว้ยตนเองแสดงว่าเขาก็เกิดความตระหนกัรูแ้ลว้ ว่าสิ่งนัน้มนัสาํคญั มนั
จะสง่ผลใหเ้ขาไปชกัชวนคนอืน่ๆ เขา้มาศกึษาหาความรูใ้นเรือ่งการแสดงหนงัใหญ่นีด้ว้ย…” 

(นายกเทศบาลเมืองสงิหบ์รุี: สมัภาษณ)์ 

“…จรงิทีว่่าเด็กควรจะไดอ้ะไรมากกว่าความรูอ้าจจะตอ้งใชก้ารปลูกฝังความตระหนกัรูแ้บบทีน่อ้งโบว์
พูด แต่ผมคดิว่าเนือ้หาควรทีจ่ะมีความนา่สนใจจรงิๆ ดว้ย…” 

(ตวัแทนชมุชนคนที ่1:  สมัภาษณ)์ 

“…ลุงเห็นดว้ยว่าควรปลูกฝังใหเ้ด็กพวกนีม้ีความตระหนกัรู ้และเห็นคุณค่าการแสดงหนงัใหญ่ของ
เรา…” 

(ปราชญช์าวบา้น: สมัภาษณ)์ 
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ค าถามที ่2 : เรื่องท่ีควรใชส้อน  
ผูว้ิจยัไดป้รกึษาหารือกบัมีสว่นรว่มรบัผิดชอบทัง้ 3 ภาคสว่นเก่ียวกบั

เนือ้หาท่ีควรใชใ้นการสอน เพ่ือสรา้งใหเ้กิดความตระหนกัรู ้ตามท่ีมีผูมี้ส่วนรว่มรบัผิดชอบแสดง
ความคดิเห็นดงันี ้

“…เดก็ควรไดเ้รยีนรูเ้รือ่งประวตัคิวามเป็นมาก่อนเป็นอนัดบัแรกว่าสิ่งนีม้นัมีทีม่าจากอะไร…” 
(ครูในพืน้ทีว่ดัสวา่งอารมณ:์  สมัภาษณ)์ 

“…แต่ยงัไงเดก็ก็ตอ้งไดล้องฝึกเชิดตวัหนงันะ…” 
(ปราชญช์าวบา้น: สมัภาษณ)์ 

“…พวกเนือ้หาทีส่อนตอ้งทาํยงัไงก็ไดใ้หเ้คา้ไม่เบือ่ เพราะไม่อย่างนัน้เด็กจะตอ้งมานัง่หลบัและไม่เกิด
ความตระหนกัรูอ้กีแน…่” 

(ตวัแทนชมุชนคนที ่1:  สมัภาษณ)์ 

“…เราสามารถใหเ้ด็กทาํหนงัใหญ่ทีล่งขนาดลงมาไดไ้หม นั่นเท่ากบัเด็กก็ควรรูเ้รือ่งการทาํหนงัใหญ่
ดว้ย เขาจะไดรู้ว้่าเขาสามารถทาํไดง้่าย และไม่ใช่เรือ่งไกลตวั…” 

(ผูว้่าราชการจงัหวดัสงิหบ์รุ:ี  สมัภาษณ)์ 

จากค าสมัภาษณจ์งึไดข้อ้สรุปวา่เรื่องท่ีควรใชส้อนควรมีเนือ้หาดงันี  ้
1) ประวตัิความเป็นมา 2) ประเภทของตวัหนงัใหญ่ 3) องคป์ระกอบของการ

แสดงหนงัใหญ่ 4) ขัน้ตอนการท าหนงัใหญ่ 5) การฝึกท่าเบือ้งตน้ในการแสดงหนงัใหญ่ 6) การเชิด
หนงัใหญ่  

ซึ่งผูว้ิจยัไดร้บัหนา้ท่ีในการออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสม และมีความน่าสนใจ
ส าหรบัการสอนในขัน้ตอ่ไป รวมถึงไดท้  าการแบง่หนา้ท่ีในการด าเนินงาน ดงันี ้

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงหบุ์รี มีหนา้ท่ี ท าพิธีเปิดงาน ตรวจสอบแผนการ
จดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์
ส าหรบัเดก็และเยาวชน และสรา้งความนา่เช่ือถือใหก้บัโครงการ 

- องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสิงหบุ์รี มีหนา้ท่ี ใหค้  าปรกึษา สนบัสนนุดา้น 
การประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมใหท้างหนว่ยงานภาครฐัและคนในชมุชนเขา้มามีสว่นรว่ม  

- เทศบาลเมืองสิงหบุ์รี มีหนา้ท่ี ใหค้  าปรกึษา สนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์
การจดักิจกรรมใหท้างหนว่ยงานภาครฐัและคนในชมุชนเขา้มามีสว่นรว่ม 
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- องคก์ารบริหารส่วนต าบลต้นโพธิ์ มีหนา้ท่ี ใหค้  าปรกึษา สนบัสนุนดา้น 
การประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมใหท้างหน่วยงานภาครฐัและคนในชมุชนเขา้มามีส่วนรว่ม  และ
สรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัโครงการ เพ่ือใหผู้ป้กครองมีความสนใจท่ีจะน าเดก็ เยาวชน หรือบตุรมา
เขา้รว่มโครงการ 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ โรงเรียนวัดพรหมรวมมิตร 

และโรงเรียนวัดพรหมสาคร มีหน้าท่ี สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ทาง
ผูป้กครอง เดก็และเยาวชนมาเขา้รว่มโครงการ 

- ครูผู้สอนภายในโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน มีหนา้ท่ี ใหค้  าปรึกษา รว่มกัน
ออกแบบกิจกรรม รวมถึงสนับสนุนการประชาสมัพันธก์ารจัดกิจกรรมใหท้างผูป้กครอง เด็กและ
เยาวชนมาเขา้รว่มโครงการ 

- ปราชญช์าวบ้าน ครูในชุมชน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมหนงัใหญ่  
มีหนา้ท่ี ใหค้วามรูเ้รื่องการแสดงหนงัใหญ่ 

- ผู้น าชุมชน และตัวแทนชุมชน มีหน้าท่ี ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
รว่มกบัผูว้ิจยั   

- เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานท่ีในการด าเนินการจดักิจกรรม 

- ผู้ปกครอง มีหน้าท่ี มารับส่งบุตรหลานเพ่ือเข้าร่วมโครงการ รวมถึง
จดัเตรียมอปุกรณใ์หบ้ตุรหลานมาเขา้รว่มการท ากิจกรรม 

- เดก็และเยาวชน มีหนา้ท่ี เขา้รบัความรู ้และท ากิจกรรมภายในโครงการ 
สุดท้ายผู้วิจัยและผู้มีส่วนร่วมรบัผิดชอบทั้ง 3 ภาคส่วนท าการสรุปผลการวาง

แผนการด าเนินงานวา่จะมีการเริ่มจดักิจกรรมตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์– 17 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ข้ันตอนที ่4 การร่วมกันด าเนินงานของประชาชน 

หลงัจากการปรกึษาหารือเพ่ือสรุปประเดน็เนือ้หาท่ีควรใชส้อนเรื่อง การแสดง 
หนงัใหญ่ใหก้บัเด็กและเยาวชนในขัน้ตอนท่ี 3 แลว้ ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง การแสดง
หนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี ผูว้ิจัยเป็นผูด้  าเนินการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎี  
การเรียนรู ้และเป็นผูส้รา้งกิจกรรมการเรียนรูข้ึน้ ท าใหเ้กิดเป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้เรื่องของ
การศึกษาเนือ้หาประเด็นความรูท่ี้ส  าคัญเก่ียวกับการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรีร่วมกับการเล่นไดอ้อกมาทั้งหมด 8 กิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยได้ด  าเนินการแจกแจงการ
รว่มกนัด าเนินงานของประชาชนออกเป็น 3 ภาคสว่นดงันี ้ 
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ตาราง 1 การรว่มกนัด าเนินงานของผูมี้สว่นรว่มรบัผิดชอบ ภาคองคก์รสว่นทอ้งถ่ิน 

ครัง้ที่ ช่ือกิจกรรม 
หนา้ท่ีของผูมี้ส่วนร่วมรบัผิดชอบภาคองคก์รส่วนทอ้งถิ่น 

องคก์ารบรหิาร 
ส่วนจงัหวดัสิงหบ์รุี 

เทศบาลเมืองสิงหบ์รุี 
องคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบลตน้โพธ์ิ 

1 แรกพบสบตา 
กล่าวเปิดงานและ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
กล่าวเปิดงานและ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
กล่าวเปิดงานและ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
2 รูไ้วเ้ดี๋ยวพูดกบัเขาไม่รูเ้รื่อง - - - 

3 โครงสวยดว้ยมือเรา 
สนบัสนนุงบประมาณ 
ในการจดัหาอปุกรณ ์

สนบัสนนุงบประมาณ 
ในการจดัหาอปุกรณ ์

สนบัสนนุงบประมาณ 
ในการจดัหาอปุกรณ ์

4 ย ่าเทา้เตน้เสา - - - 

5 ลงหลกัปักฐาน 
ตดิตามผลภายหลงัจาก 
การด าเนินกิจกรรม 
ผ่านทางโทรศพัท ์

- - 

6 รว่มเชิดโครง 1 - 
ตดิตามผลภายหลงัจาก 
การด าเนินกิจกรรม 
ผ่านทางโทรศพัท ์

ตดิตามผลภายหลงัจาก 
การด าเนินกิจกรรม 
ผ่านทางโทรศพัท ์

7 รว่มเชิดโครง 2  - - 
ตดิตามผลภายหลงัจาก 
การด าเนินกิจกรรม 
ผ่านทางโทรศพัท ์

8 จากโครงสู่เรื่อง 
มารว่มชมการแสดง 
ของเดก็และเยาวชน 

มารว่มชมการแสดง 
ของเดก็และเยาวชน 

มารว่มชมการแสดง 
ของเดก็และเยาวชน 
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ตาราง 2 การรว่มกนัด าเนินงานของผูมี้สว่นรว่มรบัผิดชอบ ภาคราชการ 

ครัง้ที่ ชื่อกิจกรรม 

หนา้ที่ของผูมี้สว่นรว่มรบัผิดชอบภาคราชการ 

ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัสิงหบ์รุ ี

ส านกังาน 
วฒันธรรม 

จงัหวดัสิงหบ์รุ ี

ผูอ้  านวยการ 
โรงเรยีน 

วดัพรหมสาคร 

ผูอ้  านวยการ 
โรงเรยีน 

วดัพรหมรวมมิตร 

ผูอ้  านวยการ
โรงเรยีน 
วดัโพธ์ิแกว้ 

ครูในชมุชน 

1 
แรกพบ
สบตา 

กลา่วเปิดงาน
ประชาสมัพนัธ์
โครงการ 

อ านวยความ
สะดวก และดแูล
ความเรยีบรอ้ย 
ในการจดังาน 

ควบคมุเด็กและ
เยาวชนผูม้าเขา้
รว่มโครงการ และ
คอยดแูล อ านวย
ความสะดวกใหก้บั
ผูป้กครอง 

ควบคมุเด็กและ
เยาวชนผูม้าเขา้
รว่มโครงการ และ
คอยดแูล อ านวย
ความสะดวกใหก้บั
ผูป้กครอง 

ควบคมุเด็กและ
เยาวชนผูม้าเขา้
รว่มโครงการ และ
คอยดแูล อ านวย
ความสะดวกใหก้บั
ผูป้กครอง 

ควบคมุเด็กและ
เยาวชนผูม้าเขา้
รว่มโครงการ และ
คอยดแูล อ านวย
ความสะดวก
ใหก้บัผูป้กครอง 

2 
รูไ้วเ้ดี๋ยวพดู 
กบัเขาไมรู่เ้รือ่ง 

ติดตามผล 
การด าเนิน
กิจกรรมผ่านทาง
โทรศพัท ์

ใหก้ารสนบัสนนุ
อาหารและของวา่ง 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

3 
โครงสวย 
ดว้ยมือเรา 

- - 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

4 
ย ่าเทา้เตน้

เสา 
- - 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

5 
ลงหลกัปัก
ฐาน 

ติดตามผล 
การด าเนิน
กิจกรรมผ่านทาง
โทรศพัท ์

ใหก้ารสนบัสนนุ
อาหารและของวา่ง 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

6 
รว่มเชิด
โครง 1 

- 

ใหก้ารสนบัสนนุ
อาหารและของวา่ง 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 

ชว่ยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรยีนรู ้
ของเด็กและ
เยาวชน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ครัง้ที่ ช่ือกิจกรรม 

หนา้ท่ีของผูมี้ส่วนร่วมรบัผิดชอบภาคราชการ 

ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัสิงหบ์รุี 

ส านกังาน 
วฒันธรรม 

จงัหวดัสิงหบ์รุี 

ผูอ้  านวยการ 
โรงเรียน 

วดัพรหมสาคร 

ผูอ้  านวยการ 
โรงเรียน 

วดัพรหมรวมมิตร 

ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
วดัโพธ์ิแกว้ 

ครูในชมุชน 

7 
รว่มเชิดโครง 

2 
- 

ใหก้ารสนบัสนนุ
ทางดา้นอาหาร
และของวา่ง
ส าหรบัเดก็และ
เยาวชนผูม้าเขา้
รว่ม 

ช่วยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรียนรู ้
ของเดก็และ
เยาวชน 

ช่วยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรียนรู ้
ของเดก็และ
เยาวชน 

ช่วยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรียนรู ้
ของเดก็และ
เยาวชน 

ช่วยดแูลและ
สงัเกตพฤต
กรรมการเรียนรู ้
ของเดก็และ
เยาวชน 

8 
จากโครงสู่
เรื่อง 

กล่าวปิด
โครงการและ
มารว่มชม 
การแสดงของ
เดก็และเยาวชน 

มารว่มชมการ
แสดงของเดก็
และเยาวชน 

มารว่มชมการ
แสดงของเดก็และ
เยาวชน 

มารว่มชมการ
แสดงของเดก็
และเยาวชน 

มารว่มชมการ
แสดงของเดก็และ
เยาวชน 

รว่มประเมินผล
การด าเนินงาน
รว่มกบัผูว้ิจยั 

ตาราง 3 การรว่มกนัด าเนินงานของประชาชน ภาคประชาชน 

ครัง้ที่ ช่ือกิจกรรม 
หนา้ท่ีของผูมี้ส่วนร่วมรบัผิดชอบภาคราชการ 

ผูน้  าและคน 
ในชมุชน 

ปราชญช์าวบา้น 
เจา้อาวาสวดัสว่าง

อารมณ ์
ผูป้กครอง 
ในชมุชน 

เดก็และเยาวชนใน
ชมุชน 

1 แรกพบสบตา 

ดแูลและอ านวย 
ความสะดวก 
ใหก้บัผูม้าเขา้รว่ม 
กิจกรรม 

ท าพิธีไหวค้รูหนงั
ใหญ่ก่อนการเรียนรู ้

มารว่มงาน 
และกล่าวใหพ้รแก่
ผูเ้ขา้รว่มโครง 

มาส่งบตุรหลานและ
รว่มฟังรายละเอียด
การจดัโครงการ 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 

2 
รูไ้วเ้ดี๋ยวพูด 
กบัเขาไม่รู ้
เรื่อง 

สงัเกตการณก์าร
ด าเนินกิจกรรม 

ใหค้วามรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่กบั
เดก็และเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่ม 

สงัเกตการณก์าร
ด าเนินกิจกรรม 

มาส่งบตุรหลานเขา้
รว่มการท ากิจกรรม 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 

3 
โครงสวย 
ดว้ยมือเรา 

- 

ใหค้วามรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่กบั
เดก็และเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่ม 

สงัเกตการณก์าร
ด าเนินกิจกรรม 

มาส่งบตุรหลานเขา้
รว่มการท ากิจกรรม 
จดัหาอปุกรณใ์น
การท าใหบ้ตุรหลาน 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ครัง้ที่ ช่ือกิจกรรม 
หนา้ท่ีของผูมี้ส่วนร่วมรบัผิดชอบภาคราชการ 

ผูน้  าและคน 
ในชมุชน 

ปราชญช์าวบา้น 
เจา้อาวาสวดัสว่าง

อารมณ ์

ผูป้กครอง 
ในชมุชน 

เดก็และเยาวชนใน
ชมุชน 

4 ย ่าเทา้เตน้เสา - 

ใหค้วามรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่กบั
เดก็และเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่ม 

สงัเกตการณก์าร
ด าเนินกิจกรรม 

มาส่งบตุรหลานเขา้
รว่มการท ากิจกรรม 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 

5 
ลงหลกัปัก
ฐาน 

สงัเกตการณ ์
การด าเนินกิจกรรม 

ใหค้วามรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่กบั
เดก็และเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่ม 

- 

มาส่งบตุรหลานเขา้
รว่มการท ากิจกรรม 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 

6 
รว่มเชิดโครง 

1 
- 

ใหค้วามรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่กบั
เดก็และเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่ม 

- 

มาส่งบตุรหลานเขา้
รว่มการท ากิจกรรม 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 

7 
รว่มเชิดโครง 

2 
- 

ใหค้วามรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่กบั
เดก็และเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่ม 

- 

มาส่งบตุรหลานเขา้
รว่มการท ากิจกรรม 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 

8 
จากโครงสู่
เรื่อง 

มารว่มชมการแสดง 
ของเดก็และเยาวชน 

ควบคมุการแสดง
ของเดก็และเยาวชน 

สงัเกตการณก์าร
ด าเนินกิจกรรม 

มาส่งบตุรหลานเขา้
รว่มการท ากิจกรรม 
และมารว่มชม 
การแสดงของเดก็
และเยาวชน 

เขา้รว่มโครงการเพ่ือ
รบัความรูเ้รื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ 
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ข้ันตอนที ่5 ร่วมกันตดิตามประเมินผล  
ผู้วิจัยและผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แบ่งการติดตามการ

ด าเนินงานออกเป็น 3 ภาคสว่น ซึ่งมีรายละเอียดในการตดิตามผลการด าเนินงานดงันี ้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงหบุ์รี ติดตามผลการด าเนินงานผ่านทางการ

ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศพัทก์ับผูว้ิจยั รวมถึงมีการนัดแนะเขา้ไปพูดคยุท่ีศาลากลางจงัหวดั
สิงหบ์รุี 

“…มีปัญหาหรอือปุสรรคในการดาํเนนิงานไหม มีอะไรใหช่้วยก็สามารถตดิต่อมาไดเ้ลย...” 
(ผูว้่าราชการจงัหวดัสงิหบ์รุ:ี  สมัภาษณ)์ 

- องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสิงหบุ์รี  ติดตามผลการด าเนินงานผ่าน
ทางการตดิตอ่สอบถามผา่นทางโทรศพัทก์บัผูว้ิจยั 

“…ขาดเหลอือะไรบอกไดเ้ลยนะ...” 
(ตวัแทนจากองคก์ารบรกิารสว่นจงัหวดัสงิหบ์รุี:  สมัภาษณ)์ 

- เทศบาลเมืองสิงหบุ์รี ติดตามผลการด าเนินงานผ่านทางการติดต่อ
สอบถามผา่นทางโทรศพัทก์บัผูว้ิจยั 

“…ยงัไงก็ป้องกนัเรือ่งโควดิดว้ยนะ ถา้มีปัญหาเรือ่งอะไรก็ตดิต่อผมมาไดต้ลอด...” 
(ตวัแทนจากเทศบาลเมอืงสงิหบ์รุ:ี  สมัภาษณ)์ 

- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุ์รี รว่มติดตามผลการด าเนินงาน
โดยการมีสงัเกตการณแ์ละชว่ยใหค้  าปรกึษาในการจดัหางบประมาณในการปรบัปรุงพิพิธภณัฑ ์

“…เดีย๋วจะประสานงานกบัทางผูว้่าราชการจังหวดัเรือ่งงบประมาณในการปรบัปรุงพิพธิภณัฑ์ใหน้ะ
ครบั...” 

(ตวัแทนจากสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงิหบ์รุ:ี  สมัภาษณ)์ 

 
 

 



  107 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ โรงเรียนวัดพรหมรวม
มิตร และโรงเรียนวัดพรหมสาคร รว่มตดิตามผลโดยการสงัเกตการณแ์ละสงัเกตพฤติกรรมของ
เดก็และเยาวชนผูม้าเขา้รว่ม 

“…ถา้เดก็คนไหนกา้วรา้วสามารถบอกครูไดเ้ลยนะ เดีย๋วครูช่วยดูแลให.้..” 
(ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัพรหมรวมมติร:  สมัภาษณ)์ 

- ผู้น าชุมชน  ร่วมติดตามผลโดยการสังเกตการณ์และดูแลความ
เรียบรอ้ยในเรื่องของสถานท่ี  

“...ถา้ตอ้งการใหช่้วยเหลอือะไรบอกไดเ้ลยนะ ผมจะบอกคนในชมุชนใหม้าคอยอาํนวยความสะดวก..” 
(ผูน้าํชมุชน:  สมัภาษณ)์ 

- เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมติดตามผลการด าเนินงานโดยการ
มารว่มสงัเกตการณแ์ละสอบถามเรื่องการใชส้ถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม 

“…อาตมาจะใหค้นมาตดิผา้ใบกนัฝนใหน้ะ...” 
(เจา้อาวาสวดัสวา่งอารมณ์:  สมัภาษณ)์ 

- ผู้ปกครอง รว่มติดตามผลการด าเนินงานโดยการมาสอบถามถึงพฤต
กรรมของเดก็และเยาวชนผูม้าเขา้รว่ม และมีสว่นรว่มในการหาอปุกรณม์าใหเ้ด็กและเยาวชนใชใ้น
การท ากิจกรรม 

โดยในขัน้ของการร่วมกันประเมินผลผูมี้ส่วนร่วมรบัผิดชอบทัง้ 3 ภาคส่วน  
ไดม้อบหมายใหผู้ว้ิจยั ปราชญช์าวบา้น ครูในชมุชน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมหนงัใหญ่ เป็น
ผูป้ระเมินผลการด าเนินงานตลอดการจัดท าโครงการ โดยใชว้ิธีการประเมินผลจากแบบสังเกต
พฤติกรรม รวมถึงท าการวิเคราะห ์ และประเมินผลจากแบบวดัความตระหนกัรูค้ณุค่าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี  
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ข้ันตอนที ่6 ร่วมรับผลประโยชน ์ 
การร่วมรับผลประโยชน์การการด าเนินงานในครัง้นี ้ ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วม

รบัผิดชอบทัง้ 3 ภาคสว่น  ซึ่งผูว้ิจยัสามารถแจกแจงรายละเอียดการรว่มรบัผลประโยชนไ์ด ้ดงันี ้ 
ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบภาคองค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคราชการ 

ไดร้บัผลประโยชนใ์นเรื่องของการไดร้บัการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีในการด าเนินงานเน่ืองจากตัว
โครงการนัน้ขบัเคล่ือนใหผู้ว้ิจยัและชุมชนเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนการปฏิบตัิราชการหรือยุทธศาสตรป์ระจ าปี พ.ศ. 2562 ของจงัหวัดสิงหบ์ุรี ในประเด็น
การพฒันาขอ้ท่ี 3 การพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมแห่งการเรียนรู ้เพ่ือความมั่นคง มั่งคงั ยงัยืน 
(จงัหวัดสิงหบ์ุรี, 2563, ออนไลน)์ น ามาซึ่งผูว้่าราชการจงัหวดั และส านักงานวฒันธรรมจังหวัด
สิงหบ์รุีด  าเนินการของบประมาณในการพฒันาพิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัสว่างอารมณต์ามแผนงาน
พัฒนาดา้นการท่องเท่ียว ภายใต้ช่ือโครงการสนับสนุนหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ชีใ้ห้เห็นว่า
โครงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาสถานท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจภายในจังหวัดสิงหบ์ุรี 
รวมถึงผู้มีส่วนร่วมรบัผิดชอบภาคองคก์รส่วนท้องถ่ินและภาคราชการไดรู้ปเล่มของโครงการ  
เพ่ือน าไปเป็นตวัอยา่งในการพฒันาชมุชนตอ่ไป 

“...โครงการคณุทาํใหผ้มอยากทีจ่ะพฒันาสถานทีใ่หค้วามรู ้เรือ่ง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ์
ตรงนี ้เป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หค้วามรู ้เพราะผม เหน็ชดัเลยว่าหากเราใหค้วามสาํคญักบัสิ่งไหนสิ่งนัน้จะเติบโตอย่าง
ที่ภาครฐักับคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทําโครงการนี ้ผมเลยมีนโยบายที่จะพัฒนาตรงนีใ้หเ้ป็น
พพิธิภณัฑค์วามรูท้ีส่วยงามและทนัสมยัขึน้ อกีทัง้ยงัจะช่วยพฒันาการท่องเทีย่วไดด้ว้ย...” 

(ผูว้่าราชการจงัหวดัสงิหบ์รุ:ี  สมัภาษณ)์ 

“...ผมคิดว่าการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบนีด้มีากเลยนะ เพราะว่ามี
การทาํงานเป็นระบบ เป็นขัน้เป็นตอน มีหน่วยงานหลายหน่วยงานรบัรูก้ารทาํงาน และมีการติดตามผลเป็น
ลาํดบัขัน้อยู่ตลอดเวลาทาํใหผ้ลของงานนัน้สาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ได ้ประชาชนไดเ้ห็นการทาํงานของภาครฐั 
รฐัมีประชาชนเขา้มาร่วมดว้ยช่วยกนัทาํใหช้มุชนของเราแข็งแรงขึน้ ซ่ึงจะเป็นผลดตี่อการพฒันางานในดา้นอืน่ ๆ
ต่อไป เพราะประชาชนใหค้วามร่วมมือกนัดี...” 

(ตวัแทนจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงิหบ์รุี:  สมัภาษณ)์ 

ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบภาคประชาชน ไดร้บัผลประโยชนใ์นเรื่องของ
การไดต้ระหนกัรูแ้ละเห็นคณุค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ใช่แค่เกิดขึน้กับเด็กและเยาวชนแต่เกิด
ขึน้กบัผูป้กครองและคนในชมุชนท่ีเขา้มามีสว่นรว่มในการด าเนินงาน รวมถึงเด็กและเยาวชนไดใ้ช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์รวมถึงสามารถสรา้งรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจใหก้ับคนในชมุชนจาก
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การพฒันาพิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัสวา่งอารมณ ์รวมถึงเจา้อาวาสวดัสว่างอารมณไ์ดป้ระโยชนจ์าก
การท่ีประชาชนเขา้มาเย่ียมชมส่งผลมีการส่งเสริมทางดา้นศาสนาเน่ืองจากประชาชนก็ไดเ้ขา้มา
ท าบญุ และถวายปัจจยัในการพฒันาวดัสวา่งอารมณจ์งัหวดัสิงหบ์รุี  

“...ขอบคณุนะโบวท์ีค่ดิจะทาํเรือ่งนีข้ึน้มาเด็กและคนในชุมชนรูจ้กัหนงัใหญ่มากขึน้จรงิๆ มนัอาจจะไม่
มากแต่ครูว่ามนัก็เป็นการเริ่มตน้ทีด่.ี..” 

(ตวัแทนครูในชมุชน:  สมัภาษณ)์ 

“...ผมไม่เคยคิดที่จะเขา้มาในวดัเลยถา้ไม่มาส่งลูกเรียนกบัครู เพราะผมไม่รูว้่าที่นีม้ีพิพิธภณัฑ์หนงั
ใหญ่ แต่ตอนนีผ้มรูแ้ลว้ว่าสงิหบ์รุกี็มีหนงัใหญ่เป็นของตวัเอง แลว้ผมจะชวนญาตมิาเทีย่วดว้ย...” 

(ตวัแทนผูป้กครอง:  สมัภาษณ)์ 

“...หนูอยากใหพ้ีโ่บว์มาจดักิจกรรมแบบนีอ้ีก หนูชอบมนัสนกุมากเลย ถา้มีคนรูจ้กัและมาเทีย่วเยอะๆ 
หนจุะทาํพวกกญุแจหนงัใหญ่ขาย...” 

(ตวัแทนเดก็และเยาวชน: สมัภาษณ)์ 

“...มีคนมาเขา้วดัทาํบญุเยอะขึน้สว่นหนึ่งก็เพราะโยมโบวน์ะ ผูว้่าก็มาช่วยปรบัปรุงพพิธิภณัฑใ์หม้นัน่า
เทีย่วขึน้วดัก็ไดผ้ลพลอยไดใ้นการเผยแผศ่าสนาดว้ย...” 

(เจา้อาวาสวดัสวา่งอารมณ์: สมัภาษณ)์ 

“...ขอบใจนะโบวท์ีม่าทาํใหค้นรูจ้กัหนงัใหญ่มากขึน้ ลาํพงัลงุคงไม่มีแรงไปเรยีกใหค้นมาสนใจ...” 
(ปราชญช์าวบา้น: สมัภาษณ)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  110 

1.2 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เร่ือง การ
แสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี 

ตาราง 4 แผนการด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่มในดา้นความ
ตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

แผนการ
เรียนรู้ที ่

กิจกรรม 
ล าดับขัน้ 
ความ

ตระหนักรู้ 

ลักษณะของ 
ความตระหนักรู้
คุณค่าภมิูปัญญา

ท้องถิน่ 

การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

การประเมินผล 

1 

แร
กพ
บส
บต
า 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ใหน้กัเรยีนเลน่เกม “รูจ้กั
ฉนั รูจ้กัเธอและเรารูจ้กักนั”  
2.ใหน้กัเรยีนท าแบบวดั
ความตระหนกัรูก้่อนเรยีน 
(Pretest) 
3.ครูตัง้ค  าถามถึงฉลากหนงั
ใหญ่ เรือ่งของรูปรา่ง 
ลกัษณะของหนงัใหญ่ 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกต
พฤติกรรมการ
เรยีนรู ้และ 
3.การสงัเกตการมี
สว่นรว่ม 
4.แบบวดัความ
ตระหนกัรู ้ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง 

ตอ่คณุคา่ 
4.ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรุป
ประเด็นรูปรา่ง ลกัษณะของ
หนงัใหญ่ 

2 

รูไ้ว
 ้เด
ี๋ยว
พดู

กบั
เข
าไ
มรู่
เ้รือ่

ง 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่ 7 
กลุม่และรว่มกนัท ากิจกรรม
เกม “ลอ่งเรอืยอ้นอดตี” 
ศกึษาความหมายประวตัิ
ความเป็นมา และอธิบาย
องคป์ระกอบของการแสดง
หนงัใหญ่ 
2.ใหน้กัเรยีนหาขอ้มลู
ประเภทของตวัละครจาก
พิพิธภณัฑ ์เพื่อเป็นการ
เตรยีมความรูใ้นเกม  
“จิก๊ซอคูเ่รา”  

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการ 
มีสว่นรว่ม 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที ่

กิจกรรม 
ล าดับขัน้ 
ความ

ตระหนักรู้ 

ลักษณะของ 
ความตระหนักรู้
คุณค่าภมิูปัญญา

ท้องถิน่ 

การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

การประเมินผล 

2 

รูไ้ว
 ้เด
ี๋ยว
พดู

กบั
เข
าไ
มรู่
เ้รือ่

ง 

ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง
ตอ่คณุคา่ 

3.ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรุป
ประเด็นของเรือ่งทีเ่รยีนวนันี ้
(ความหมายประวตัคิวาม
เป็นมา 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 

องคป์ระกอบของการแสดง
หนงัใหญ่ และประเภทของ
ตวัละคร) จากเกม “ลว้งไข่
กระชากกึ๋น” 

2.การสงัเกตการ
มีสว่นรว่ม 

3 

โค
รง
สว
ยด
ว้ย
มือ
เรา

 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ใหน้กัเรยีนไดช้มวิถีการ
เชิดและน า้หนกัของตวัหนงั 
พรอ้มกบัฟังครูอธิบายถึง
ขัน้ตอนและวิธีการท าหนงั
ใหญ่ 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการ
มีสว่นรว่ม 
 

ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง 
ตอ่คณุคา่ 

2.นกัเรยีนลงมือท าตวัหนงั
ตามความสนใจของตนเอง 
โดยกระบวนการท าจะมี
ผูป้กครองหรอืคนในชมุชน
เขา้มาชว่ยดแูลและคอยให้
ค าแนะน า 

ขัน้ท่ี 3 ดา้นการจดัระบบ
คณุคา่ 

3.นกัเรยีนรว่มกนัแสดง
ผลงานท่ีท า พรอ้มทัง้
แลกเปลีย่นความรูอ้ธิบาย
ขัน้ตอนการท าหนงัใหญ่ 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็น 
และความรูส้กึที่มีตอ่ผลงาน
ของตนเอง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที ่

กิจกรรม 
ล าดับขัน้ 
ความ

ตระหนักรู้ 

ลักษณะของ 
ความตระหนักรู้
คุณค่าภมิูปัญญา

ท้องถิน่ 

การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

การประเมินผล 

4 

ย ่า
เท
า้เต

น้เ
สา

 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ครูอธิบายวิธีการเชิดหนงั
ใหญ่นกัเรยีนทราบถงึ
องคป์ระกอบของการเชิด 
อยา่งถกูวิธี โดยเริม่จากการ
เตน้เสา 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการ
มีสว่นรว่ม 

2.ใหน้กัเรยีนจดัแถวหนา้
กระดานเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการปฏิบตัิตามครู
และวิทยากร 

 

ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง
ตอ่คณุคา่ 

3.ใหน้กัเรยีนปฏิบตัิการเตน้
เสา ตามที่ครูและวิทยากรได้
สาธิตก่อนหนา้นี ้

ขัน้ท่ี 3  ดา้นการจดัระบบ
คณุคา่ 

4.ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่กลุม่
ละ 6 คน และเลอืกเพลงที่ครู
น ามาใหก้ลุม่ละ 1 เพลง เพื่อ
ท าการสรา้งสรรค์
กระบวนการเตน้เสา
ประกอบการแปรแถว 
5.นกัเรยีนออกมาแสดงผล
งานการเตน้เสาประกอบการ
แปรแถวตามเพลงที่ตนไดร้บั
มอบหมาย 
6.นกัเรยีนรว่มกนั
แลกเปลีย่นความรูส้กึและ
ประเด็นส าคญัในการท า
กิจกรรมเตน้เสาประกอบการ
แปรแถว 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการ
มีสว่นรว่ม 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที ่

กิจกรรม 
ล าดับขัน้ 
ความ

ตระหนักรู้ 

ลักษณะของ 
ความตระหนักรู้
คุณค่าภมิูปัญญา

ท้องถิน่ 

การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

การประเมินผล 

5 

ลง
หล
กัปั
กฐ
าน

 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ครูอธิบายวิธีการเชิดหนงั
ใหญ่เบือ้งตน้ท่ีถกูตอ้ง  
โดยเริม่จากการเตน้เสา
จากนัน้ อาศยัการลงเหลีย่ม
ที่ถกูตอ้งและสวยงามจึงจะ
ประสบผลส าเรจ็ 
2.ใหน้กัเรยีนจดัแถวหนา้
กระดานเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการปฏิบตัิการลง
เหลีย่ม 
3.นกัเรยีนปฏิบตัิกระบวนทา่
ลงเหลีย่มตามครูและ
วิทยากร 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกต
พฤติกรรมการ
เรยีนรู ้
3.การสงัเกตการ
มีสว่นรว่ม 

ขัน้ท่ี 2  ดา้นการตอบสนอง 
ตอ่คณุคา่ 

4.นกัเรยีนช่วยกนัทบทวน
กระบวนทา่ลงเหลีย่ม 
สะทอ้นผลลพัธ ์น าไป
ปรบัปรุงพฒันา 

6 

รว่
มเ
ชิด
โค
รง
 1 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ใหน้กัเรยีนเตรยีมหนงั
ใหญ่ที่ตนเองท า และตัง้แถว
หนา้กระดานเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการ
ปฏิบตัิการเชิดหนงัใหญ่ และ
เรยีนรูก้ารจบัโครงไมไ้ผ่ 
2.นกัเรยีนรว่มกนัปฏิบตัิทา่
การเชิดหนงัใหญ่ การลง
เหลีย่มตามแบบสาธิต  
โดยครูและวิทยากรคอย
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกต
พฤติกรรม 
การเรยีนรู ้
3.การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที ่

กิจกรรม 
ล าดับขัน้ 
ความ

ตระหนักรู้ 

ลักษณะของ 
ความตระหนักรู้
คุณค่าภมิูปัญญา

ท้องถิน่ 

การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

การประเมินผล 

6 

รว่
มเ
ชิด
โค
รง
 1 

ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง 
ตอ่คณุคา่ 

3.นกัเรยีนช่วยกนัทบทวน
กระบวนทา่ลงเหลีย่ม 
สะทอ้นผลลพัธ ์เพื่อน าไป
ปรบัปรุงและพฒันา 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกต
พฤติกรรมการ
เรยีนรู ้
3.การสงัเกตการ
มีสว่นรว่ม 

ขัน้ท่ี 3  ดา้นการจดัระบบ
คณุคา่ 

4.นกัเรยีนสรุปวิธีการเชิด
หนงัใหญ่เบือ้งตน้ และบอก
ความรูส้กึของนกัเรยีนทีม่ีตอ่
การเชิดหนงัใหญ่ และ
รว่มกนัสรุปประเด็นส าคญั 

7 

รว่
มเ
ชิด
โค
รง
 2 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ใหน้กัเรยีนทบทวนความรู้
เรือ่งการจบัโครงไมไ้ผแ่ละ
การลงเหลีย่ม 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการ 
มีสว่นรว่ม  
3.การสงัเกตการ
เชิดหนงัใหญ่ 

ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง
ตอ่คณุคา่ 

2.นกัเรยีนตัง้แถวหนา้
กระดานเตรยีมความพรอ้ม
ในการปฏิบตัิและฝึกซอ้ม 
กระบวนทา่เตน้เสา ลง
เหลีย่ม และการจบัโครง 
ไมไ้ผ่ 
3.ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่ และ
ตวัแทนนกัเรยีนแตล่ะกลุม่
ออกมาเลอืกเพลงเพื่อน าไป
ประกอบการเชิดหนงัใหญ่
ประกอบกระบวนการแปร
แถว 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการ 
มีสว่นรว่ม  
3.การสงัเกตการ
เชิดหนงัใหญ่ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

แผนการ
เรียนรู้ที ่

กิจกรรม 
ล าดับขัน้ 
ความ

ตระหนักรู้ 

ลักษณะของ 
ความตระหนักรู้
คุณค่าภมิูปัญญา

ท้องถิน่ 

การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

การประเมินผล 

7 

รว่
มเ
ชิด
โค
รง
 2 

ขัน้ท่ี 3  ดา้นการจดัระบบ
คณุคา่ 

4.นกัเรยีนรว่มกนัคิดการเชิด
หนงัใหญ่ประกอบ
กระบวนการแปรแถวตาม
เสยีงเพลง พรอ้มกบัแสดง
ผลงานท่ีไดค้ิดสรา้งสรรค ์
5. ใหเ้รยีนรว่มกนั
แลกเปลีย่นความรูแ้ละบอก
ประโยชนข์องหนงัใหญ่ 

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการ 
มีสว่นรว่ม  
3.การสงัเกตการ
เชิดหนงัใหญ่ 

8 

จา
กโ
คร
งส
ูเ่รือ่

ง 

ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ 1.ครูและผูเ้ช่ียวชาญสอน
นกัเรยีนเชิดหนงัใหญ่ ตอน 
จบัลงิหวัค ่า ประกอบดนตร ี

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกต 
การมีสว่นรว่ม  
3.การสงัเกตการ
เชิดหนงัใหญ่ 
4.แบบวดัความ
ตระหนกัรูค้ณุคา่
ในการแสดงหนงั
ใหญ่ 

ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนอง
ตอ่คณุคา่ 

2.ใหน้กัเรยีนแบง่กลุม่ 
ฝึกซอ้มการแสดงหนงัใหญ่ 
ตอน จบัลงิหวัค ่า 

ขัน้ท่ี 3 ดา้นการจดัระบบ
คณุคา่ 

3.นกัเรยีนแตล่ะกลุม่แสดง
ผลงานการเชิดหนงัใหญ่ 
ตอน จบัลงิหวัค ่า 

4.นกัเรยีนรว่มกนัคิดการเชิด
หนงัใหญ่ประกอบ
กระบวนการแปรแถวตาม
เสยีงเพลงพรอ้มกบัแสดง
ผลงานท่ีไดค้ิดสรา้งสรรค ์

1.การสงัเกตการ
ถาม-ตอบ 
2.การสงัเกตการณ ์
มีสว่นรว่ม 
3.การสงัเกตการ
เชิดหนงัใหญ่ 
4.แบบวดัความ
ตระหนกัรูค้ณุคา่
ในการแสดง 
หนงัใหญ่ 
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จากตารางพบว่าการสรา้งแผนการด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนรว่มในดา้นความตระหนกัรูค้ณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ 
วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องประวตัิความเป็นมาของหนงัใหญ่ รูปรา่ง 
ลักษณะ ประเภทของหนังใหญ่ องคป์ระกอบการแสดงหนังใหญ่ วิธีการและขั้นตอนการท า  
หนงัใหญ่การตอกตวัหนงั และการเชิดหนงัใหญ่เพ่ือวดัความตระหนกัรูค้ณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3 
ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ขัน้ท่ี 2 ดา้นการตอบสนองคณุค่า ขัน้ท่ี 3 ดา้นการจดัระบบคณุค่า 
ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีการประเมินโดยการการสังเกตการถาม -ตอบ การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม  
การสงัเกตการเชิดหนงัใหญ่ และแบบวดัความตระหนกัรูค้ณุคา่ในการแสดงหนงัใหญ่ 

1.3 การด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม เพือ่ส่งเสริมความตระหนักรู้ ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัด
สิงหบุ์รี ส าหรับเดก็และเยาวชน 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที ่1 กิจกรรมแรกพบสบตา ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม 3 ชั่วโมง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเตรียมความพรอ้มทกัษะในการเรียนร่วมระหว่างเพ่ือน ครู 
และผูร้ว่มกิจกรรม รวมถึงผูเ้รียนสามารถบอกถึงรูปรา่งลกัษณะของหนงัใหญ่ได ้

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ผูว้ิจยัด  าเนินการจดัพิธีเปิดกิจกรรม “การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ย

กระบวนการการมีส่วนรว่ม เรื่อง หนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี” โดยมีประธานกล่าว
เปิดโครงการ “การจัดการเรียนรู ้ตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง หนังใหญ่   
วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี” ครูและผูท้  ากิจกรรมทกุคนกลา่วเปิดกิจกรรม ทกัทายนกัเรียนและ
ผูป้กครองรวมไปถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน หลังจากนัน้ประธานอธิบายความเป็นมาและชีแ้จง้
ระยะเวลาในการท ากิจกรรม รวมถึงหาแนวทางการท าขอ้ตกลงในการจดักิจกรรมรว่มกนั เม่ือเสร็จ
สิน้พิธีเปิดกิจกรรมแลว้  

ข้ันน า ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนเล่นเกม “รูจ้กัฉัน รูจ้กัเธอและเรารูจ้กักนั” โดยให้
นกัเรียนตัง้แถวเป็นวงกลม และใหน้ักเรียนเริ่มแนะน าตวัท่ีละคนตามล าดบัใหน้ักเรียนจับฉลาก
หมายเลขหนงัใหญ่เพ่ือน ามาเป็นเลขประจ าตวัและติดไวบ้ริเวณหนา้อก เม่ือนกัเรียนมีหมายเลข
ประจ าตัวเรียบรอ้ยแลว้ให้นักเรียนจับฉลากหนังใหญ่อีกครัง้เพ่ือเป็นการทายช่ือจากหมายเลข
ประจ าตัว หลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบวัดความตระหนักรูก้่อนเรียน เม่ือนักเรียนท าแบบวัด
ความตระหนกัรูก้่อนเรียนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  
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ข้ันสอน ครูตัง้ค  าถามถึงฉลากหนงัใหญ่ โดยมีตวัอยา่งขอ้ค าถามดงัตอ่นี ้
แนวค าถาม : “นกัเรียนรูห้รือไมว่า่รูปท่ีฉลากหนงัใหญ่คือรูปอะไร? 
แนวค าตอบ : “รูปหนมุาน รูปยกัษ ์รูปฤาษีคะ่/ครบั” 
แนวค าถาม : “ใครเคยดหูรือเคยเห็นหนงัใหญ่บา้ง?” 
แนวค าตอบ : เคยคะ่/ครบั หรือไมเ่คยคะ่/ครบั 
แนวค าถาม : “รูปรา่งลกัษณะของหนงัใหญ่เป็นอยา่งไร?” 
แนวค าตอบ : แผ่นหนังเจาะรูท าใหเ้กิดลายและโปร่งแสง มีดา้มจับ

ในการถือหนงัสองดา้ม 
แนวค าถาม : “หรือไมว่า่หนงัใหญ่ท ามาจากอะไร?” 
แนวค าตอบ : หนงัสตัวใ์หญ่ เชน่ หนงัววั เป็นตน้ 
แนวค าถาม : “ใครเคยเชิดหรือลองเลน่หนงัใหญ่บา้ง?” 
แนวค าตอบ : เคยคะ่/ครบั หรือไมเ่คยคะ่/ครบั 

ข้ันสรุป ช่วงทา้ยของกิจกรรมครูและนกัเรียนรว่มกันสรุปประเด็นรูปรา่ง 
ลกัษณะของหนงัใหญ่และประเด็นท่ีไดใ้นวนันี ้รวมทัง้กล่าวความน่าสนใจในการจดักิจกรรมครัง้
ตอ่ไปเพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการเรียน 

ตาราง 5 ความคดิเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 1 กิจกรรมแรกพบ
สบตา 

กลุ่มที ่ ความคดิเห็นที่แสดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1 ดา้นการรบัรู ้: “หนเูพิ่งรูเ้ลยนะคะวา่ที่บา้นเรามีหนงัใหญ่แบบนีด้ว้ย” 

ดา้นการสนองคณุคา่ : “ออ๋ หนงัใหญ่คือหนงัที่ท ามาจากหนงัววันี่เอง” 
2 ดา้นการรบัรู ้: “หนเูขา้ใจมาตลอดเลยคะ่วา่หนงัใหญ่คือหนงัที่เป็นจอสขีาวที่เห็นตอนแกบ้น” 

ดา้นการตอบสนองคณุค่า : “หนงัใหญ่บา้นเราเลน่กบัจอขาวเหมือนหนงัแกบ้นแต่ว่าใชค้นเชิด
ไมใ่ช่จอฉายคะ่” 

3 ดา้นการรบัรู ้: “ท าไมลกัษณะของหนงัใหญ่ตอ้งมีที่จบัสองดา้นดว้ยคะครู” 
ดา้นการตอบสนองคณุค่า : “ที่หนงัใหญ่ตอ้งมีการจบัสองดา้นพระว่าตวัหนงัมีขนาดใหญ่ และ
คนเชิดตอ้งเตน้ไปดว้ยคะ่ครู” 

4 ดา้นการรบัรู ้: “คนบา้นเราเก่งจงัครบัครูท าหนงัสตัวใ์หเ้ป็นรูปไดด้ว้ย” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “ผมจะไดล้องเชิดหนงัใหญ่ไหมครบัครู” 
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แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมรู้ไว้ เดี๋ยวพูดกับเขาไม่รู้เร่ือง ระยะเวลา 
ในการด าเนินกิจกรรม 3 ชั่วโมง มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรูค้วามหมาย ความเป็นมา 
ของการแสดงหนงัใหญ่ ประเภทของตวัหนงัใหญ่ และองคป์ระกอบของการแสดงหนงัใหญ่ 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน า ผูว้ิจยัหรือครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยการถามนกัเรียนว่า “มีนกัเรียน

คนใดรูจ้ักการแสดงหนังใหญ่บา้ง” โดยให้นักเรียนยกมือตอบค าถามและเล่าถึงประสบการณ์
ทางดา้นนาฏศลิป์ อยา่งอิสระ  

ข้ันสอน ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม (กลุ่มละ 4 คน 5 กลุ่มและกลุ่ม
ละ 5 คน 2 กลุ่ม) ใหน้กัเรียนจบักลุ่มดว้ยตนเอง โดยก าหนดใหว้่าแต่ละกลุ่มจะตอ้งคละโรงเรียน 
เม่ือนกัเรียนจบักลุ่มเสร็จแลว้ ครูพานกัเรียนเล่นเกม “ล่องเรือยอ้นอดีต” โดยครูจ าลองเหตกุารณ์
ให้นักเรียนจินตนาการว่าเราก าลังพายเรือตามสายน า้แห่งวัฒนธรรมและกาลเวลา ครูคละให้
นักเรียนประจ าจุดในแต่ละท่าน า้ ซึ่งแต่ละท่าน า้จะมีขุมทรพัย์ทางความรูแ้ละพ่อครู แม่ครูท่ี
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละยุคสมัย พ่อครู แม่ครูแต่ละฐานจะมีหนา้ท่ีอธิบายความรูเ้พิ่มเติม
เก่ียวกับความหมาย ความเป็นมา ประเภท และองคป์ระกอบของการแสดงหนังใหญ่ ซึ่งครูให้
นกัเรียนแตล่ะกลุ่มขึน้ไปหาขอ้มลูประเภทของตวัละครบนพิพิธภณัฑ ์15 นาที เพ่ือเป็นการเตรียม
ความรูใ้นการร่วมกิจกรรมเกม “จิก๊ซอวค์ูเ่รา” แต่ก่อนท่ีจะเล่นเกมจิก๊ซอวค์ูเ่รา ใหน้กัเรียนรว่มกัน
สรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการเรียนรูพ้ิพิธภัณฑก์่อน หลงัจากนัน้จึงเล่นเกม “จิ๊กซอวค์ู่เรา” โดยการให้
ตวัแทนนกัเรียนแตล่ะกลุ่มจบัฉลากเพ่ือเลือกชดุจิก๊ซอวค์ูเ่รา นกัเรียนรว่มกนัตอ่จิก๊ซอวจ์นสมบรูณ ์
น าจิก๊ซอวท่ี์สมบรูณ ์ไปจบัคูก่บักลุม่อ่ืน โดยพิจารณาความรูท่ี้ไดจ้ากการไปศกึษาท่ีพิพิธภณัฑ ์ 

ข้ันสรุป สุดทา้ยครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นของเรื่องท่ีเรียนใน
วนันี ้โดยรว่มกิจกรรมเกม “ลว้งไข่กระชากกึ๋น” โดยนกัเรียนจะตอ้งตอบค าถามท่ีไดจ้ากการลว้งไข ่
หลังจากนั้นครูชีแ้จงกิจกรรมในครัง้ต่อไปว่าจะมีการท าหนังใหญ่ดว้ยตนเอง นักเรียนแต่ละคน
จะตอ้งเตรียมไมไ้ผ ่ขนาดยาว 1 เมตร คนละ 2 อนั (ผา่ครึง่) และกระดาษแข็งสีด า คนละ 1 แผน่ 
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ตาราง 6 ความคดิเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 2กิจกรรมรูไ้ว ้เด๋ียว
พดูกบัเขาไมรู่เ้รื่อง 

กลุ่มที ่ ความคดิเห็นที่แสดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1 ดา้นการรบัรู ้: “ครูคะ หนรููจ้กัการแสดงหนงัใหญ่แลว้คะ่ เพราะครัง้ที่แลว้ครูสอน” 

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “หนกูลบัไปเลา่ใหพ้อ่กบัแม่ฟังดว้ยค่ะ พ่อแมห่นไูมม่ีใครรูจ้กัหนงั
ใหญ่เลย” 

2 ดา้นการรบัรู ้: “หนก็ูไดรู้จ้ากการท่ีมาเรยีนกบัครูครัง้ที่แลว้นี่เองคะ่” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “ครัง้หนา้หนขูอเอาเพื่อนมาเรยีนดว้ยไดไ้หมคะครู” 

3 ดา้นการรบัรู ้: “ครูผมตอ่จิก๊ซอวเ์สรจ็กลุม่แรกเลยนะ ถกูมัย้ครบัรูปนี”้ 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “รูปท่ีผมตอ่เป็นยกัษ์ครบัครูเพราะวา่มนัมีเขีย้ว” 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที ่3 กิจกรรมโครงสวยด้วยมือเรา ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม 3 ชั่วโมง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูว้ิธีการ และขัน้ตอนการท าหนัง
ใหญ่ ลกัษณะของโครงไมไ้ผท่ี่น ามาใช ้รวมถึงการออกแบบตวัละครโดยการใชโ้ครงไมไ้ผ่ 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน า ผูว้ิจยัเริ่มตน้การเรียนรูโ้ดยทบทวนความรูเ้ดิมในเรื่องของประวตั ิ

ความเป็นมา กบันกัเรียน โดยใหน้กัเรียนยกมือแลว้ตอบค าถามอยา่งอิสระ จากนัน้ครูทบทวนสิ่งท่ี
นกัเรียนตอ้งเตรียมมาไวส้  าหรบัในการเรียนครัง้นี ้คือ ไมไ้ผท่ี่เหลาเรียบรอ้ยแลว้  

ข้ันสอน ครูน าหนังใหญ่ขนาดจริงมาให้นักเรียน ดูถึงวิธีการเชิดและ
น า้หนกัของตวัหนงั ว่ามีน า้หนกัเบามากและนอ้ยเพียงใด และอธิบายถึงการฝึกในระยะเริ่มตน้ว่า
ในการฝึกหนังใหญ่ผู้ฝึกจะใชโ้ครงไม้ไผ่ในการฝึกแทนการจับตวัหนังใหญ่ของจริง เพ่ือท่ีจะได้
เรียนรูว้ิธีการจบัโครงไมไ้ผ่ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ ์หลงัจากนัน้ครูอธิบายวิธีการและขัน้ตอนการท าหนงั
ใหญ่ ซึ่งนกัเรียนสามารถเลือกตวัหนงัท่ีครูน ามาใหไ้ดต้ามความสนใจ จากนัน้น าภาพท่ีเลือกมาติด
บนกระดาษแข็งสีด าแลว้ใชเ้หล็กตอกรู (ตุ๊ดตู)่ ตลอดจนการใชโ้ครงไมไ้ผ่  โดยกระบวนการท าจะมี
ผูป้กครองหรือคนในชมุชนเขา้มาชว่ยดแูลและคอยใหค้  าแนะน ากบันกัเรียน 

ข้ันสรุป เม่ือนกัเรียนท าเสร็จแลว้ให้นกัเรียนรว่มกันแสดงผลงานท่ีไดท้  า 
พรอ้มทัง้แลกเปล่ียนอธิบายถึงขัน้ตอนการท าหนงัใหญ่ตลอดจนแสดงความคิดเห็น ความรูส้ึกท่ีมี
ตอ่ผลงานของตนเอง 
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ตาราง 6 ความคิดเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนักรู ้ แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 3 กิจกรรมโครง
สวยดว้ยมือเรา 

กลุ่มที ่ ความคิดเหน็ทีแ่สดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1  ดา้นการรบัรู ้: “ครูท่ีเชิดเขาตอ้งหนกัมากแน ่ๆ เลย” 

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “ครูผมขอเลือกตวัยกัษ ์ผมวา่มนัเทดี่” 
ดา้นการจัดระบบคุณค่า : “สนุกดีค่ะ หนูเจาะกระดาษให้เป็นรูปไดด้ว้ย ภูมิใจ 
ในงานของตวัเองคะ่” 

2 ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “หนจูะเอาตวัเทวดาคะ่” 
3 ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนอูยากลองเอาไปท าเป็นโคมไฟขวดน า้ลายหนงัใหญ่

คะ่” 
“หนอูยากเอาไปท าขายอะ่ครู ครูวา่ขายไดไ้หมถา้ท าเป็นของฝาก” 

4 ดา้นการรบัรู ้: “ไมไ้ผม่นัแข็งแรงเหมือนกนัเนอะครู เอามาเชิดหนงัใหญ่ไดด้ว้ย” 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที ่4 กิจกรรมย ่าเท้าเต้นเสา ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม 3 ชั่วโมง มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือฝึกท่าเบือ้งตน้ในการเชิดหนงัใหญ่ ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งสามารถ
อธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้และสามารถปฏิบตัทิา่การเตน้เสาไดอ้ย่างถกูตอ้ง สวยงาม  

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน า ผูว้ิจัยหรือครูเริ่มตน้กิจกรรมโดยการทบทวนความรูเ้ดิมในเรื่อง

ของการจบัโครงไมไ้ผ ่โดยสุม่ใหน้กัเรียนออกมาอธิบายและสาธิตเบือ้งตน้ใหเ้พ่ือนด ู 
ข้ันสอน ครูอธิบายวิธีการเชิดหนังใหญ่เบือ้งต้นให้นักเรียนทราบถึง

องคป์ระกอบ การท่ีนกัเรียนจะเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ย่างสมบูรณจ์ าเป็นตอ้งเริ่มจากการเตน้เสา เพ่ือ
เป็นการฝึกก าลงัขาและเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการฝึกตัง้ฉากของเหล่ียมขาท่ีถกูตอ้งสวยงาม ก่อนท่ีจะ
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ครูให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดานเพ่ือเตรียมพรอ้มปฏิบัติ แล้วครูและ
วิทยากรสาธิตท่าการเตน้เสาท่ีถูกตอ้ง เม่ือนกัเรียนชมเสร็จแลว้รว่มปฏิบตัิตามแบบสาธิต โดยครู
และวิทยากรคอยตรวจสอบความถูกตอ้งและสวยงามของท่าเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ หลงัจาก
การฝึกปฏิบตัิเรียบรอ้ยแลว้ ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 6 คน แตล่ะกลุ่มตอ้งคละโรงเรียน 
โดยใหต้วัแทนนกัเรียนแตล่ะกลุ่มเลือกเพลงท่ีครูน ามาใหก้ลุ่มละ 1 เพลง เพ่ือท าการคิดสรา้งสรรค์
กระบวนการเตน้เสาประกอบการแปรแถว และให้เวลาในการฝึกซ้อม เม่ือหมดเวลาตามท่ีครู



  121 

ก าหนดใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงผลงานการเตน้เสาประกอบการแปรแถวตามเพลงท่ี
ไดร้บัมอบหมาย ในการแสดงนกัเรียนจะรอ้งเพลงตามท านองหรือไมร่อ้งก็ได ้  

ข้ันสรุป ครูถามถึงวิธีการเชิดหนังใหญ่เบือ้งตน้เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ความรูท่ี้ได้เรียน ร่วมกันแลกเปล่ียนความรูส้ึกและประเด็นส าคัญในการท ากิจกรรมเต้นเสา
ประกอบการแปรแถว 

ตาราง 7 ความคดิเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 4 กิจกรรมย ่าเทา้
เตน้เสา 

กลุ่มที ่ ความคดิเห็นที่แสดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1  ดา้นการรบัรู ้: “ลงุอีด๊เก่งจงั” 

“หนนูกึวา่แคย่  ่าเฉย ๆ จะไมเ่มื่อยซะอีก” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “หนยู ่าตรงจงัหวะไหมคะ” 
“ครูครบัผมยงัย ่าไมไ่ดเ้ลย ครูช่วยสอนอีกรอบไดไ้หมครบั” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนเูอาเพลงเลกิคยุทัง้อ าเภอมาย ่าเทา้ประกอบคะ่ สนกุดี” 

2 ดา้นการรบัรู ้: “ท าไมลงุอีด๊ไมเ่อาหนงัใหญ่มาถือไปดว้ยเลยครบั” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “หนเูตน้ตามลงุอีด๊ไดแ้ลว้” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “รอบหนา้หนจูะเอาเพลงในติก๊ตอ่กมาลองเปิดย ่าดคูะ่” 

3 ดา้นการรบัรู ้: “หนขูาแข็งแรงมากเพราะหนเูดินไปตลาดกบัแมท่กุวนัเลย” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนจูะท าแถวเฉียงตามเพลงคะ่” 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมลงหลักปักฐาน ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม 3 ชั่ วโมง มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกท่าเบื ้องต้นในการเชิดหนังใหญ่  (การลงเหล่ียม )  
ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายวิธีการลงเหล่ียมได้ และสามารถปฏิบัติท่าการเต้นเสาได้อย่าง
ถกูตอ้ง สวยงาม 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน า ผูว้ิจัยหรือครูเริ่มตน้กิจกรรมโดยการทบทวนความรูเ้ดิมในเรื่อง

ของการการเตน้เสา โดยใหน้ักเรียนทุกคนอบอุ่นร่างกายดว้ยการเตน้เสา เพ่ือเป็นการยืดเหยียด
กลา้มเนือ้  

ข้ันสอน ครูอธิบายวิธีการเชิดหนังใหญ่เบือ้งตน้ วิธีการเชิดหนังใหญ่ท่ี
ถกูตอ้ง ในท่ีนีก้ลา่วถึงพืน้ฐานเริ่มมาจากการเตน้เสาและการท่ีจะประสบความส าเรจ็จะตอ้งอาศยั
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เรื่องการลงเหล่ียมท่ีถูกตอ้งและสวยงาม จากนัน้ครูให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดานเพ่ือเตรียม
ความพรอ้มในการปฏิบัติการลงเหล่ียม โดยมีครูและวิทยากรสาธิตท่าการลงเหล่ียมท่ีถูกตอ้ง  
และนักเรียนร่วมปฏิบัติตามแบบสาธิต โดยครูและวิทยากรคอยตรวจสอบความถูกต้อง  
และสวยงามของท่าเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ในระหว่างการท ากิจกรรมครูให้นักเรียนช่วยกัน
ทบทวนกระบวนทา่ลงเหล่ียม สะทอ้นผลลพัธท่ี์เพ่ือนท า เพ่ือเป็นการปรบัปรุงและพฒันา  

ข้ันสรุป ครูใหต้วัแทนนกัเรียนออกมาสาธิตท่าลงเหล่ียม ครูและนกัเรียน
อธิบายวิธีการลงเหล่ียม หลงัจากนัน้ครูและนกัเรียนรว่มแลกเปล่ียนความรูส้ึกท่ีมีตอ่การลงเหล่ียม 
การจดักิจกรรม และสรุปประเดน็ส าคญั 

ตาราง 8 ความคดิเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 5 กิจกรรมลงหลกั
ปักฐาน 

กลุ่มที ่ ความคดิเห็นที่แสดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1 ดา้นการรบัรู ้: “ครูยืนไดย้งั เมื่อยแลว้” 

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “พี่น็อตหนทู าถกูไหม ทา่ลงเหลีย่มหนตูอ้งยอ่ลงไปอีกหรอืเปลา่” 
2 ดา้นการรบัรู ้: “ท าไมลงเหลีย่มตอ้งยอ่เยอะ ๆ ครบัครู” 

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “พี่โบวย์อ่อีก” 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 กิจกรรมร่วมเชิดโครง 1 ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม 3 ชั่วโมง มีวัตถุประสงคเ์พ่ือฝึกท่าเบือ้งตน้ในการเชิดหนังใหญ่ ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งสามารถ
อธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้และสามารถปฏิบตัิการเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง สวยงาม 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน า ผูว้ิจยัหรือครูเริ่มตน้กิจกรรมโดยการทบทวนความรูเ้รื่องการ

จบัโครงไมไ้ผ่ และการลงเหล่ียม โดยครูใหน้กัเรียนเตรียมหนงัใหญ่ท่ีตนไดท้  าในสปัดาหท่ี์ 2 พรอ้ม
ใหน้กัเรียนตัง้แถวหนา้กระดานเตรียมความพรอ้มปฏิบตั ิ 

ข้ันสอน ครูและวิทยากรอธิบายและสาธิตการเชิดหนงัใหญ่ การจบั
โครงไม้ไผ่ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ และนักเรียนร่วมปฏิบัติตามแบบสาธิต โดยครูและวิทยากรคอย
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสวยงามเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของท่า ซึ่งในหว่างการท า
กิจกรรมครูใหน้กัเรียนช่วยกนัทบทวนกระบวนท่าลงเหล่ียม สะทอ้นผลลพัธท่ี์เพ่ือนท าเพ่ือเป็นการ
ปรบัปรุงและพฒันา  
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ข้ันสรุป ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบ ทบทวนความรูท่ี้ไดร้บั และครูสอบถามความรูส้ึกของนักเรียนท่ีมีต่อการเชิด
หนงัใหญ่และรว่มสรุปประเดน็ส าคญั 

ตาราง 9 ความคดิเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 6 กิจกรรมรว่มเชิด
โครง 1 

กลุ่มที ่ ความคดิเห็นที่แสดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1  ดา้นการรบัรู ้: “กลุม่หนขูอเชิดก่อนไดไ้หมพี่โบว”์ 

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “เหลีย่มหนใูชไ้ดไ้หมพี่” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “เรยีกเราวา่แก๊งหนงัใหญ่ไซตม์ินิ” 

2 ดา้นการรบัรู ้: “กลุม่ผมขอถือของจรงิไดไ้หมครบั” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “เหลีย่มตอ้งยอ่ลงไปอีกแบบนี”้ 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “พวกผมจะเป็นคณะหนงัใหญ่ไซตม์ินิรุน่แรก” 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 กิจกรรมร่วมเชิดโครง 2 ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม 3 ชั่วโมง มีวัตถุประสงคเ์พ่ือฝึกท่าเบือ้งตน้ในการเชิดหนังใหญ่ ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งสามารถ
อธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้และสามารถปฏิบตัิการเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง สวยงาม 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน า ผูว้ิจัยหรือครูเริ่มตน้กิจกรรมโดยการทบทวนความรูเ้รื่องการจับ

โครงไมไ้ผ่ และการลงเหล่ียม โดยครูใหน้กัเรียนเตรียมหนงัใหญ่ท่ีตนไดท้  าในสปัดาหท่ี์ 2 พรอ้มให้
นกัเรียนตัง้แถวหนา้กระดานเตรียมความพรอ้มปฏิบตั ิ  

ข้ันสอน ครูและวิทยากรรว่มกนัตรวจสอบความถกูตอ้งและสวยงามของ
ทา่การเชิดหนงัใหญ่เพ่ือความสมบรูณข์องท่า โดยการใหน้กัเรียนแบง่กลุ่ม กลุ่มละ  6 คน โดยคละ
โรงเรียน และใหต้วัแทนนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกมาเลือกเพลงเพ่ือน าไปประกอบการเชิดหนัง
ใหญ่ประกอบกระบวนการแปรแถว จ านวน 1 เพลง ให้นักเรียนร่วมกันคิดการเชิดหนังใหญ่
ประกอบกระบวนการแปรแถวตามเสียงเพลง  โดยนกัเรียนจะรอ้งเพลงตามท านองหรือไมร่อ้งก็ได ้  

ข้ันสรุป ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงผลงานท่ีได้คิดสรา้งสรรค ์
จากนัน้ครูสอบถาม แลกเปล่ียนความรูส้ึกและประโยชนข์องหนงัใหญ่ รวมทัง้กระบวนการท าตวั
หนังใหญ่ กระบวนการเชิด โดยค าตอบเป็นไปตามอิสระ สุดท้ายคือครูและนักเรียนร่วมสรุป
ประเดน็ส าคญัท่ีไดร้บัการแลกเปล่ียน 
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ตาราง 10 ความคิดเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 7 กิจกรรมรว่ม
เชิดโครง 2 

กลุ่มที ่ ความคดิเห็นที่แสดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1  ดา้นการรบัรู ้: “พี่โบวห์นจู าไดว้า่ตอ้งยกมือไปขา้งหนา้” 

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “วนันีห้นขูอคิดแถว” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนจูะกลบัไปเชิดใหแ้มด่”ู 

2 ดา้นการรบัรู ้: “หา้มยกเกินไหลค่รบั” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “หนงัใหญ่ไซตม์ินิวนันีจ้ะมาโชวใ์หท้กุคนดู” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “พี่โบวเ์ราเชิดประกอบเพลงแรป็ไดไ้หม” 

3 ดา้นการรบัรู ้: “ผมจ าไดว้า่ตอ้งก ามือใหแ้นน่ ๆ” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “หนจูะเดินสวนกนั” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “ผมอยากลองเชิดประกอบเพลงแรป็” 

แผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 กิจกรรมจากโครงสู่เร่ือง ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม 3 ชั่วโมง มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือฝึกท่าเบือ้งตน้ในการเชิดหนงัใหญ่ (การเตน้เสา, การลงเหล่ียม
และการจบัโครงไมไ้ผ)่ และการเชิดหนงัใหญ่ ตอนจบัลิงหวัค ่า 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
ผูว้ิจยัหรือครูเริ่มตน้กิจกรรมโดยการทบทวนความรูเ้รื่องการเชิดหนงัใหญ่

เบือ้งตน้ และกลา่วถึงภาพรวมในการจดัโครงการ “การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
การมีส่วนรว่ม เรื่อง หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี” จากนัน้ครูและผูเ้ช่ียวชาญในชมุชน
สอนนักเรียนเชิดหนังใหญ่ ตอนจับลิงหัวค ่า ประกอบดนตรีท่ีบรรเลงโดยนักดนตรีไทยในชุมชน 
โดยครูใหน้กัเรียนจบักลุ่ม กลุ่มละ 7 คน 2 กลุ่ม และ 8 คน 2 กลุ่ม เพ่ือฝึกซอ้มการแสดงหนงัใหญ่ 
ตอนจับลิงหัวค ่า จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงผลงานเชิดหนังใหญ่ ตอนจับลิงหัวค ่า  
ทีละกลุ่ม และใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัความตระหนกัรูภู้มิปัญญา เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ 
ในขัน้สดุทา้ยขัน้สรุปผลการเรียนรูค้รูกล่าวรายงานผลท่ีไดจ้ากการจดัโครงการ “การจดัการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บุรี” โดยมีครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมสรุปปัญหา และอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข จากนัน้ผูน้  าชมุชนกล่าวปิดโครงการ 
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ตาราง 11 ความคิดเห็นท่ีแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้แผนกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 8 กิจกรรมจาก
โครงสูเ่รื่อง 

กลุ่มที ่ ความคดิเห็นที่แสดงออกถงึความตระหนักรู้ 
1  ดา้นการรบัรู ้: “ผมเพิ่งรูว้า่เรือ่งจบัลงิหวัค ่าคือการสูก้นั” 

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “ผมจะไปตีมนั” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนอูยากไปเลน่ท่ีบา้นระจนัจะไดม้ีคนรูจ้กั” 

2 ดา้นการรบัรู ้: “หนคูิดวา่ตอ้งเลน่เฉพาะตอนกลางคืน” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “หนขูอไปซอ้มกบัอีกกลุม่ดว้ย” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนอูยากใหค้รูไปสอนเพื่อน ๆ หนใูนโรงเรยีนดว้ย” 

3 ดา้นการรบัรู ้: “ออ๋ มนัตอ้งมีเพลงของมนัน่ีเอง” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “เย็นนีข้อซอ้มตอ่ไดไ้หมคะ” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนอูยากไปแสดงงานกินปลา” 

4 ดา้นการรบัรู ้: “เพลงฟังยากจงั” 
ดา้นการตอบสนองคณุคา่ : “อาทิตยห์นา้พี่โบวม์าอีกไดไ้หม” 
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ : “หนอูยากไปเลน่ตามงานเผื่อผูว้า่ใหเ้งิน” 

 

ตอนที ่2 การศึกษาผลก่อนและหลังการเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เร่ือง  
การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี 

2.1 ผลของการวิเคราะหก์ารด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วย 
กระบวนการมีส่วนร่วม เร่ืองการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี 

ส าหรับเด็กและเยาวชน มีการจัดการเรียนรูท้ั้งหมด 8 แผนการจัดการเรียนรู ้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ 1.ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ โดยวดัจากเครื่องมือแบบวดัการถาม-
ตอบ 2.ดา้นการมีส่วนร่วม โดยวดัจากเครื่องมือแบบวดัการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 3.ดา้น
พฤติกรรม โดยวัดจากเครื่องมือแบบวัดพฤติกรรมการเรียน และ 4.ดา้นทักษะความสามารถ  
โดยวดัจากเครื่องมือการสงัเกตการเชิดหนงัใหญ่ มีผลการวิเคราะห ์ดงัตอ่ไปนี ้
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ด้านที่ 1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ มีแผนพฒันาการการเรียนรู ้ทัง้หมด 7 แผน 
การจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

เกณฑก์ารประเมินท่ีใชใ้นการแปรผล 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 2.50 - 3.00 คะแนนเป็นตน้ไป อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 1.50 - 2.49 คะแนน อยูใ่นเกณฑดี์ 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่ 0 - 1.49 คะแนน อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

ตาราง 12 ผลของพฒันาการทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์
ระดับ
ความ

ตระหนักรู้ 

เกณฑก์ารประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก 

% 
ด ี 
% 

พอใช้ 
% 

แผนท่ี 1 แรกพบ
สบตา 

เรยีนรูรู้ปรา่ง 
ลกัษณะของหนงั
ใหญ่ 

ระดบัขัน้ 
การรบัรู ้

0.00 51.33 48.67 1.51 ดี 

แผนท่ี 2 รูไ้ว ้ 
เดี๋ยวพดูกบัเขาไมรู่ ้
เรือ่ง 

ประวตัิความ
เป็นมา ประเภท
องคป์ระกอบของ
หนงัใหญ่ 

ระดบัขัน้ 
การรบัรู ้

13.33 62.00 24.67 1.89 ดี 

แผนท่ี 3 โครงสวย 
ดว้ยมือเรา 

ศกึษาขัน้ตอนการ
ท าหนงัใหญ่ 
ลกัษณะของโครง
ไมไ้ผ ่และ
ออกแบบตวัละคร
โดยใชโ้ครงไมไ้ผ ่ 

ระดบัขัน้ 
การเห็น
คณุคา่ 

12.67 66.67 20.67 1.92 ดี 

แผนท่ี 4 ย ่าเทา้เตน้
เสา 

วิธีการเชิดหนงั
ใหญ่  
และการฝึกปฏิบตั ิ
ทา่เตน้เสา 

ระดบัขัน้ 
การเห็น
คณุคา่ 

16.67 66.67 16.67 2.00 ดี 

 

 



  127 

ตาราง 12 (ตอ่) 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์
ระดับ
ความ

ตระหนักรู้ 

เกณฑก์ารประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก 

% 
ด ี 
% 

พอใช้ 
% 

แผนท่ี 5 ลงหลกั 
ปักฐาน 

วิธีการลงเหลีย่ม  
และการฝึกปฏิบตั ิ
ทา่ลงเหลีย่ม 

ระดบัขัน้ 
การเห็น
คณุคา่ 

21.33 65.33 13.33 2.08 ดี 

แผนท่ี 6 รว่มเชิดโครง 
1 

การเชิดหนงัใหญ่
เบือ้งตน้  
การปฏิบตัิการเชิด
หนงัใหญ่ 

ระดบัขัน้ 
การเห็น
คณุคา่ 

20.00 68.67 11.33 2.09 ดี 

แผนท่ี 7 รว่มเชิดโครง 
2  

การเชิดหนงัใหญ่
เบือ้งตน้  
การปฏิบตัิการเชิด
หนงัใหญ่ 
การเห็นประโยชน์
ของภมูิปัญญา
หนงัใหญ่ 

ระดบัขัน้ 
การเห็น
คณุคา่ 

36.67 59.33 4.00 2.33 ดี 

 
ค่าเฉลี่ยรวม 1.97 ด ี

ร้อยละ 65.81 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.61 

 

จากตารางท่ี 12 พบว่าผลของพฒันาการทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจท่ี
ไดจ้ากการสังเกตการ ถาม-ตอบ ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1-7 มีดังนี ้แผนท่ี 1 แรกพบสบตา  
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.51 แผนท่ี 2 รูไ้ว ้เด๋ียวพดูกบัเขาไม่รูเ้รื่อง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.89 แผนท่ี 3 โครง
สวยดว้ยมือเรา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.92 แผนท่ี 4 ย ่าเทา้เตน้เสา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.00 แผนท่ี 5  
ลงหลักปักฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.08 แผนท่ี 6 ร่วมเชิดโครง 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.09 แผนท่ี 7 
ร่วมเชิดโครง 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.33 ซึ่งผลโดยรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.97 คิดเป็นรอ้ยละ 65.81 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.61 จึงสรุปไดว้่ามี
การพฒันาการทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจท่ีสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตามล าดบั 
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ด้านที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วม มีแผนพัฒนาการการเรียนรู้ ทั้งหมด 7 แผน 
การจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

ตาราง 13 ผลของพฒันาการทางดา้นการมีสว่นรว่ม 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์
การมี 

ส่วนร่วม 

เกณฑก์ารประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก 

% 
ดี  
% 

พอใช้ 
% 

แผนท่ี 1 แรกพบ
สบตา 

เรยีนรูรู้ปรา่ง 
ลกัษณะของ 
หนงัใหญ่ 

การรว่มมือ
ระหวา่ง
บคุคล 
ในชมุชน 

2.67 24.67 72.67 1.30 พอใช ้

แผนท่ี 2 รูไ้ว ้เดี๋ยวพดู
กบัเขาไมรู่เ้รือ่ง 

ประวตัิความ
เป็นมา ประเภท
องคป์ระกอบ 
ของหนงัใหญ่ 

การรว่มมือ
ระหวา่ง
บคุคล 
ในชมุชน 

4.00 24.67 71.33 1.33 พอใช ้

แผนท่ี 3 โครงสวย
ดว้ยมือเรา 

ศกึษาขัน้ตอนการ
ท าหนงัใหญ่ และ
ออกแบบตวัละคร
โดยใชโ้ครงไมไ้ผ ่ 

การรว่มมือ
ระหวา่ง
บคุคล 
ในชมุชน 

2.67 38.00 59.33 1.43 พอใช ้

แผนท่ี 4 ย ่าเทา้เตน้
เสา 

วิธีการเชิด 
หนงัใหญ่ และการ
ฝึกปฏิบตัิ 
ทา่เตน้เสา 

การรว่มมือ
ระหวา่ง
บคุคล 
ในชมุชน 

6.67 44.67 48.67 1.58 ดี 

แผนท่ี 5 ลงหลกั 
ปักฐาน 

วิธีการลงเหลีย่ม  
และการฝึกปฏิบตัิ
ทา่ลงเหลีย่ม 

การรว่มมือ
ระหวา่ง
บคุคล 
ในชมุชน 

6.67 45.33 48.00 1.59 ดี 

แผนท่ี 6 รว่มเชิดโครง 
1 

การเชิดหนงัใหญ่
เบือ้งตน้ 
การปฏิบตัิการเชิด
หนงัใหญ่ 

การรว่มมือ
ระหวา่ง
บคุคล 
ในชมุชน 

12.67 58.67 28.67 1.84 ดี 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์
การมี 

ส่วนร่วม 

เกณฑก์ารประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล ดีมาก 

% 
ดี  
% 

พอใช้ 
% 

แผนท่ี 7 รว่มเชิดโครง 
2  

การเชิดหนงัใหญ่
เบือ้งตน้ การ
ปฏิบตัิการเชิดหนงั
ใหญ่ การเห็น
ประโยชนข์องภมูิ
ปัญญาหนงัใหญ่ 

การรว่มมือ
ระหวา่ง
บคุคล 
ในชมุชน 

28.00 64.67 7.33 2.21 ดี 

 ค่าเฉลี่ยรวม 1.61 ด ี
ร้อยละ 53.71 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.65 

 

จากตารางท่ี 13 พบว่าผลของพฒันาการทางดา้นการมีส่วนรว่มท่ีไดจ้าก
การสงัเกตการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม ในแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1-7 มีดงันี ้แผนท่ี 1 แรกพบ
สบตา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.30 แผนท่ี 2 รูไ้ว ้เด๋ียวพูดกับเขาไม่รูเ้รื่อง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.33 แผนท่ี 
3 โครงสวยดว้ยมือเรา มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.43 แผนท่ี 4 ย ่าเทา้เตน้เสา มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.58 แผน
ท่ี 5 ลงหลกัปักฐาน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.59 แผนท่ี 6 รว่มเชิดโครง 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.84 แผนท่ี 
7 ร่วมเชิดโครง 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.21 ซึ่งผลโดยรวมมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.61 คิดเป็นรอ้ยละ 53.71 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.65 จึงสรุปไดว้่ามี
การพฒันาการทางดา้นการมีสว่นรว่มท่ีสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตามล าดบั 

ด้านที่ 3 ด้านพฤติกรรม มีพฒันาการการเรียนรู ้ทัง้หมด 4 แผนการจดัการ
เรียนรู ้ดงันี ้

จากการสงัเกตผลของพฒันาการทางดา้นพฤติกรรมท่ีไดจ้ากการบนัทึก
พฤตกิรรมการเรียน ทัง้หมด 4 แผนการเรียนรู ้มีรายละเอียด ดงันี ้

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 แรกพบสบตา 
พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือรน้ในการมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมไดอ้ยา่งดี มีการสรา้งปฏิสมัพนัธใ์นการเรียนรูร้ะหว่างเพ่ือนกบัเพ่ือน ระหว่างตนเองกบัครู
และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาใหค้วามรู ้มีการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างเต็มท่ี 
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ก่อใหเ้กิดความสนกุสนานตลอดการเรียนรูใ้นครัง้ท่ี 1 นี ้แตมี่ผูเ้รียนบางส่วน ท่ียงัขาดความมั่นใจ
ในการตอบค าถามเรื่องรูปร่างลักษณะของหนังใหญ่ จึงนับไดว้่า แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 1 นั้น 
มีระดบัคะแนนท่ีอยูใ่นเกณฑ ์ผา่น คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 ย ่าเทา้เตน้เสา 
พบว่า ผูเ้รียนมีความตัง้ใจในการเรียนรูเ้รื่อง วิธีการเชิดหนงัใหญ่ 

ซึ่งมีความสามารถท่ีจะอธิบายและทราบถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
จากนัน้ ผูเ้รียนมีฝึกการปฏิบตัิการย ่าเทา้เตน้เสา โดยมีครูและวิทยากรท่ีช านาญและเช่ียวชาญ
ทางดา้นการเชิดหนงัใหญ่มาเป็นผูส้อน ท าใหมี้การปฏิบตัิท่ีถกูตอ้งและสวยงาม ผูเ้รียนรูจ้กัลงมือ
ปฏิบตัดิว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดความสนกุ มีการเรียนรูแ้บบActive มากยิ่งขึน้ และเม่ือผูเ้รียนปฏิบตัไิด้
ครูและวิทยากรจึงได้มีการตรวจสอบ และพบว่ามีผู้เรียนบางส่วนท่ียังมีการย ่าเท้าเต้นเสา  
ยงัไม่สวยงามมากนกั จึงไดใ้หผู้เ้รียนหมั่นฝึกฝนการย ่าเทา้เตน้เสาใหม้ากกว่านี ้รูจ้กัพฒันาตนเอง
อยู่เสมอ จึงนับไดว้่า แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 4 นั้นมีระดับคะแนนท่ีอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน คิดเป็น 
รอ้ยละ 66.67 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 ลงหลกัปักฐาน 
พบว่า ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ตลอดการเรียนรู ้มีส่วนร่วมใน

การตอบค าถามพรอ้มกับสามารถอธิบายวิธีการลงเหล่ียมไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ขาดความมั่นใจ  
ในบางส่วน จากนั้น ผู้เรียนมีฝึกการปฏิบัติการลงเหล่ียม โดยมีครูและวิทยากรท่ีช านาญและ
เช่ียวชาญทางดา้นการปฏิบตัิท่าลงเหล่ียมมาเป็นผูส้อน ท าใหมี้การปฏิบตัิท่ีถูกตอ้งและสวยงาม 
ผูเ้รียนรูจ้กัลงมือปฏิบตัดิว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดความมั่นใจในตนเอง มีการเรียนรูแ้บบกระตือรือรน้ท่ีดี 
และเม่ือผูเ้รียนปฏิบตัจินช านาญแลว้ ครูและวิทยากรจงึไดมี้การตรวจสอบ ผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดความ
สมบรูณ ์มีการแลกเปล่ียนความรูส้ึกท่ีมีต่อการลงเหล่ียมระหว่างเพ่ือนกบัเพ่ือน ระหว่างตนเองกบั
ครูและผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการเสนอความคิดเห็นมากยิ่งขึน้ และไดผ้ลสรุปท่ีว่า 
จะมีผูเ้รียนบางส่วนท่ียงัมีการลงเหล่ียมไดไ้ม่สวยงาม จึงไดแ้นะน าเทคนิคการปฏิบตัิและผูเ้รียน
หมั่นฝึกฝนและพฒันาตนเองต่อไป จึงนบัไดว้่า แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 มีระดบัคะแนนท่ีอยู่ใน
เกณฑ ์ผา่น คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 

แผนการเรียนรูท่ี้ 6 รว่มเชิดโครง 1  
พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือรน้ และต่ืนเตน้กับการเชิดหนัง

ใหญ่เป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนท่ีจะมีการเชิดหนงัใหญ่นัน้ ครูใหผู้เ้รียนทบทวนความรูเ้รื่อง วิธีการเชิด
หนงัใหญ่เบือ้งตน้ ซึ่งผูเ้รียนสามารถตอบและอธิบายถึงกระบวนการเชิดหนงัใหญ่ไดดี้ พรอ้มท่ีจะ
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ลงมือปฏิบัติจริง โดยในการปฏิบัติการเชิดหนังใหญ่นั้น จะมีครูและวิทยากรคอยดูแลและ  
ใหค้  าปรึกษาอยู่เสมอ เพ่ือให้ท่าทางการเชิดมีลักษณะท่ีถูกตอ้งและสวยงาม เป็นประโยชนแ์ก่
ผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดี ตัง้ใจฝึกฝนและปฏิบตัิไดอ้ย่างสมบูรณ ์เม่ือปฏิบตัิ
เสร็จแล้วนั้น ครูให้ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความรูส้ึกของการเชิดหนังใหญ่ในครัง้นี ้ซึ่งผู้เรียน  
มีความกล้าในการแสดงคิดเห็นของตนเอง รู ้จักกล้าแสดงออกมากขึน้ มีความสนุกสนาน 
ตลอดการเรียนรู้ จึงนับได้ว่า แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 6 มีระดับคะแนนท่ีอยู่ในเกณฑ์ ผ่าน  
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสามารถ มีพัฒนาการการเรียนรู ้ทั้งหมด 2 แผน 
การจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

ตาราง 14 ผลของพฒันาการทางดา้นทกัษะความสามารถ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ดีมาก 
% 

ดี  
% 

พอใช้ 
% 

แผนท่ี 7 รว่มเชิดโครง 2  18.00 50.00 32.00 1.86 ดี 
แผนท่ี 8 จากโครงสูเ่รือ่ง 13.85 52.85 32.31 1.82 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.61 ด ี
ร้อยละ 53.68 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.65 

จากตารางท่ี 14 พบว่าผลของพฒันาการทางดา้นทกัษะความสามารถท่ี
ไดจ้ากการสงัเกตการเชิดหนงัใหญ่ ในแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 7-8 มีดงันี ้แผนท่ี 7 รว่มเชิดโครง 2  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.86 แผนท่ี 8 จากโครงสู่เรื่องมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.82 ซึ่งผลโดยรวมมีระดับ
คณุภาพอยู่ในระดบั ดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.61 คิดเป็นรอ้ยละ 53.68 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมเท่ากับ 0.65 โดยผลการวิเคราะหมี์การคาดเคล่ือนเน่ืองจากปัญหาของผู้เรียนในแผนท่ี 8  
มีจ  านวน 26 คน ดงันัน้จึงเป็นสาเหตุใหค้่าเฉล่ียในแผนท่ี 8 มีผลการวิเคราะหน์อ้ยกว่าแผนการ
เรียนรูท่ี้ 7 
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2.2 ผลก่อนและหลังการเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรู้คุณค่า เร่ืองของภูมิปัญญาท้องถิน่ การแสดงหนังใหญ่ 
วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี 

ตาราง 15 ตารางแสดงคา่รอ้ยละและคา่เฉล่ีย ก่อนการจดัการเรียนการรูต้ามอธัยาศยัดว้ย
กระบวนการมีสว่นรว่ม เพ่ือส่งเสรมิความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดง 
หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

ข้อ พฤติกรรมที่สงัเกต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มาก 
 

% 

ปาน
กลาง 

% 

น้อย 
 

% 
ด้านการรับรู้ 
1. ฉนัทราบวา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ก าลงัจะ 

สญูหาย 
6.67 53.33 40.00 1.67 ปาน

กลาง 
2. ฉนัสามารถอธิบายไดว้า่หนงัใหญ่มีประวตัิ 

ความเป็นมาอยา่งไร 
0.00 23.33 76.67 1.23 นอ้ย 

3. ฉนัคิดวา่ควรมีการฟ้ืนฟภูมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
หนงัใหญ่ที่คงมีอยูส่บืไป 

46.67 40.00 13.33 2.33 ปาน
กลาง 

4. ฉนัคิดวา่คนในชมุชน ควรรกัษาและสบืทอด 
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินไวเ้ป็นเอกลกัษณข์องชมุชน 

53.33 46.67 0.00 2.53 มาก 

5. ฉนัทราบวา่หนงัใหญ่เป็นภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ที่ส  าคญั 

33.33 53.33 13.33 2.20 ปาน
กลาง 

6. ฉนัคิดวา่ควรมีการยกยอ่ง เชิดชแูละใหค้วามส าคญั
กบัวิทยากรทอ้งถ่ิน 

23.33 53.33 23.33 2.00 ปาน
กลาง 

7. ฉนัมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนงัใหญ่ 6.67 6.67 86.67 1.20 นอ้ย 

8. ฉนัอธิบายไดว้า่หนงัใหญ่มีลกัษณะอยา่งไร 6.67 16.67 76.67 1.30 นอ้ย 

9. ฉนัเห็นวา่คนในชมุชนควรเป็นผูร้กัษาและเผยแพร ่
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

53.33 36.67 10.00 2.43 ปาน
กลาง 

10. ฉนัคิดวา่ควรมีการถ่ายทอดความรูภ้มูิปัญญา
ทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ใหก้บัคนในชมุชน 

50.00 46.67 3.33 2.47 ปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.94 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อ พฤติกรรมที่สงัเกต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก 

 
% 

ปาน
กลาง 

% 

น้อย 
 

% 
ด้านการตอบสนองต่อคุณค่า 
11. ฉนัมีความภาคภมูใิจหากไดม้ีโอกาสน าความรู ้

ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ไปเผยแพร ่
23.33 63.33 13.33 2.10 ปาน

กลาง 
12. ฉนัจะใหค้วามรว่มมือหากมีการน าการแสดง 

หนงัใหญ่ ไปเผยแพรใ่นโอกาสตา่ง ๆ 
13.33 53.33 33.33 1.80 ปาน

กลาง 
13. ฉนัมีความตอ้งการท่ีจะสบืทอดภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

หนงัใหญ่ 
13.33 53.33 33.33 1.80 ปาน

กลาง 
14. ฉนัรูส้กึเฉย ๆ หากหนงัใหญ่จะสญูหาย 

ไปตามกาลเวลา 
66.67 26.67 6.67 2.60 มาก 

15. ฉนัรูส้กึภมูิใจหากมีโอกาสไดเ้ป็นสว่นหนึง่ 
ในการอนรุกัษ์ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

30.00 66.67 3.33 2.27 ปาน
กลาง 

16. ฉนัรูส้กึเป็นหว่งและกงัวลหากหนงัใหญ่ 
จะตอ้งมีการสญูหาย 

33.33 40.00 26.67 2.07 ปาน
กลาง 

17. ฉนัคิดวา่หนงัใหญ่เป็นเรือ่งที่ลา้สมยั 53.33 23.33 23.33 2.30 ปาน
กลาง 

18. พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัสวา่งอารมณ ์
มีความนา่สนใจทีจ่ะเขา้ไปศกึษาหาความรู ้

40.00 50.00 10.00 2.30 ปาน
กลาง 

19. ฉนัจะใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนใ์นการเขา้มา
เรยีนรูภ้มูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรือ่ง หนงัใหญ่ 

30.00 53.33 16.67 2.13 ปาน
กลาง 

20. ฉนัรูส้กึภมูิใจที่จงัหวดัสงิหบ์รุ ีมีหนงัใหญ่ 
เป็นภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

53.33 36.67 10.00 2.43 ปาน
กลาง 

21. ฉนัรูส้กึเขินอาย เมื่อไปบอกผูอ้ื่นวา่ฉนัรูจ้กั 
หนงัใหญ่ 

70.00 20.00 10.00 2.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.22 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อ พฤติกรรมที่สงัเกต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก 

 
% 

ปาน
กลาง 

% 

น้อย 
 

% 
22. ฉนัจะช่วยเผยแพรแ่ละชกัชวนใหค้นในชมุชนอื่น ๆ 

ไดรู้จ้กัและมาแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัภมูิปัญญา
ทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ในชมุชน 

36.67 43.33 20.00 2.17 ปาน
กลาง 

23. ฉนัคิดวา่โรงเรยีนควรมกีารจดัการเรยีนการสอน
เก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

43.33 36.67 20.00 2.23 ปาน
กลาง 

24. ฉนัคิดวา่ภาครฐัควรมกีารสง่เสรมิภมูิปัญญา
ทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

26.67 53.33 20.00 2.07 ปาน
กลาง 

25. ฉนัคิดวา่ควรมีการจดัการแสดงหนงัใหญ่ 
ในเทศกาลตา่ง ๆ 

26.67 53.33 20.00 2.07 ปาน
กลาง 

26. ฉนัคิดวา่ควรมีการจดักิจกรรมที่สนกุสนาน เก่ียวกบั
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

33.33 56.67 10.00 2.23 ปาน
กลาง 

27. ฉนัคิดวา่ผูป้กครองไมค่วรสง่เสรมิใหล้กูหลานเรยีนรู ้
เก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

70.00 30.00 0.00 2.70 มาก 

28. ฉนัคิดวา่ควรมีการจดัการประกวดกิจกรรมตา่ง ๆ
เก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

30.00 43.33 26.67 2.03 ปาน
กลาง 

29. ฉนัจะชกัชวนผูป้กครองเขา้ชมพพิิธภณัฑ ์
การจดัการแสดงหนงัใหญ่ 

30.00 50.00 20.00 2.10 ปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.20 
ปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมทัง้หมด 2.12 
ปาน
กลาง 

ร้อยละ 70.54 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.75 

จากตารางท่ี 15 พบว่า ผลของการเขา้ร่วมการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแสดง  
หนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ก่อนการจดัการเรียนการรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
มีส่วนรว่ม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมทัง้ 3 ดา้น เท่ากับ 2.12 คิดเป็นรอ้ยละ 70.54 และ 
มีคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทา่กบั 0.75 
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ตาราง 16 ตารางแสดงคา่รอ้ยละและคา่เฉล่ีย หลงัการจดัการเรียนการรูต้ามอธัยาศยัดว้ย
กระบวนการมีสว่นรว่ม เพ่ือส่งเสรมิความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดง 
หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

ข้อ พฤติกรรมที่สงัเกต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มาก 
 

% 

ปาน
กลาง 

% 

น้อย 
 

% 
ด้านการรับรู้ 
1. ฉนัทราบวา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ก าลงัจะ 

สญูหาย 
34.62 30.77 34.62 2.00 ปาน

กลาง 
2. ฉนัสามารถอธิบายไดว้า่หนงัใหญ่มีประวตัิ 

ความเป็นมาอยา่งไร 
26.92 3.85 69.23 1.58 ปาน

กลาง 
3. ฉนัคิดวา่ควรมีการฟ้ืนฟภูมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

หนงัใหญ่ที่คงมีอยูส่บืไป 
80.77 15.38 3.85 2.77 มาก 

4. ฉนัคิดวา่คนในชมุชน ควรรกัษาและสบืทอด 
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินไวเ้ป็นเอกลกัษณข์องชมุชน 

80.77 19.23 0.00 2.81 มาก 

5. ฉนัทราบวา่หนงัใหญ่เป็นภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ที่ส  าคญั 

73.08 23.08 3.85 2.69 มาก 

6. ฉนัคิดวา่ควรมีการยกยอ่ง เชิดชแูละใหค้วามส าคญั
กบัวิทยากรทอ้งถ่ิน 

73.08 15.38 11.54 2.62 มาก 

7. ฉนัมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนงัใหญ่ 61.54 15.38 23.08 2.38 ปาน
กลาง 

8. ฉนัอธิบายไดว้า่หนงัใหญ่มีลกัษณะอยา่งไร 50.00 11.54 38.46 2.12 ปาน
กลาง 

9. ฉนัเห็นวา่คนในชมุชนควรเป็นผูร้กัษาและเผยแพร ่
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

65.38 26.92 7.69 2.58 มาก 

10. ฉนัคิดวา่ควรมีการถ่ายทอดความรูภ้มูิปัญญา
ทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ใหก้บัคนในชมุชน 

84.62 15.38 0.00 2.85 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.44 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ข้อ พฤติกรรมที่สงัเกต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าเฉลี่ย แปลผล มาก 
 

% 

ปาน
กลาง 

% 

น้อย 
 

% 
ด้านการตอบสนองต่อคุณค่า 
11. ฉนัมีความภาคภมูใิจหากไดม้ีโอกาสน าความรู ้

ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ไปเผยแพร ่
73.08 19.23 7.69 2.65 มาก 

12. ฉนัจะใหค้วามรว่มมือหากมีการน าการแสดง 
หนงัใหญ่ ไปเผยแพรใ่นโอกาสตา่ง ๆ 

88.46 11.54 0.00 2.88 มาก 

13. ฉนัมีความตอ้งการท่ีจะสบืทอดภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
หนงัใหญ่ 

73.08 23.08 3.85 2.69 มาก 

14. ฉนัรูส้กึเฉย ๆหากหนงัใหญ่จะสญูหาย 
ไปตามกาลเวลา 

7.69 11.54 80.77 2.73 นอ้ย 

15. ฉนัรูส้กึภมูิใจหากมีโอกาสไดเ้ป็นสว่นหนึง่ 
ในการอนรุกัษ์ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

76.92 23.08 0.00 2.77 มาก 

16. ฉนัรูส้กึเป็นหว่งและกงัวลหากหนงัใหญ่ 
จะตอ้งมีการสญูหาย 

65.38 26.92 7.69 2.58 มาก 

17. ฉนัคิดวา่หนงัใหญ่เป็นเรือ่งที่ลา้สมยั 53.85 7.69 38.46 1.85 ปานกลาง 

18. พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัสวา่งอารมณ ์
มีความนา่สนใจทีจ่ะเขา้ไปศกึษาหาความรู ้

53.85 42.31 3.85 2.50 มาก 

19. ฉนัจะใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนใ์นการเขา้มา
เรยีนรูภ้มูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรือ่ง หนงัใหญ่ 

76.92 15.38 7.69 2.69 มาก 

20. ฉนัรูส้กึภมูิใจที่จงัหวดัสงิหบ์รุ ีมีหนงัใหญ่ 
เป็นภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

84.62 15.38 0.00 2.85 มาก 

21. ฉนัรูส้กึเขินอาย เมื่อไปบอกผูอ้ื่นวา่ฉนัรูจ้กั 
หนงัใหญ่ 

15.38 0.00 84.62 2.69 นอ้ย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.63 มาก 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

ข้อ พฤติกรรมที่สงัเกต 

เกณฑก์ารประเมิน 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก 

 
% 

ปาน
กลาง 

% 

น้อย 
 

% 

ด้านการจัดระบบคุณค่า 

22. ฉนัจะช่วยเผยแพรแ่ละชกัชวนใหค้นในชมุชนอื่น ๆ 
ไดรู้จ้กัและมาแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัภมูิปัญญา
ทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ในชมุชน 

65.38 30.77 3.85 2.62 มาก 

23. ฉนัคิดวา่โรงเรยีนควรมกีารจดัการเรยีนการสอน
เก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

76.92 19.23 3.85 2.73 มาก 

24. ฉนัคิดวา่ภาครฐัควรมกีารสง่เสรมิภมูิปัญญา
ทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

84.62 15.38 0.00 2.85 มาก 

25. ฉนัคิดวา่ควรมีการจดัการแสดงหนงัใหญ่ 
ในเทศกาลตา่ง ๆ 

84.62 7.69 7.69 2.77 มาก 

26. ฉนัคิดวา่ควรมีการจดักิจกรรมที่สนกุสนาน เก่ียวกบั
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

76.92 23.08 0.00 2.77 มาก 

27. ฉนัคิดวา่ผูป้กครองไมค่วรสง่เสรมิใหล้กูหลานเรยีนรู ้
เก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

7.69 7.69 84.62 2.77 นอ้ย 

28. ฉนัคิดวา่ควรมีการจดัการประกวดกิจกรรมตา่ง ๆ
เก่ียวกบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 

69.23 26.92 3.85 2.65 มาก 

29. ฉนัจะชกัชวนผูป้กครองเขา้ชมพพิิธภณัฑ ์
การจดัการแสดงหนงัใหญ่ 

69.23 23.08 7.69 2.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทัง้หมด 2.60 มาก 

ร้อยละ 86.25 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.69 
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จากตารางท่ี 16 พบว่า ผลของการเขา้ร่วมการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแสดง  
หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี หลงัการจดัการเรียนการรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมทั้ง 3 ดา้นเท่ากับ 2.60 คิดเป็นรอ้ยละ 86.25  
และมีคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทา่กบั 0.69 

ตาราง 17 ตารางเปรียบเทียบคา่เฉล่ียและการแปรผล ผลของการเขา้รว่มการจดัการเรียนรู ้
ตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่มในดา้นความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง 
การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ส  าหรบัเดก็และเยาวชน ก่อนและหลงั 
การจดัการเรียนการรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่ม ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการรบัรู ้ 
2.ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ และ3.ดา้นการจดัระบบคณุคา่ 

ขั้นของความตระหนัก
รู้รายด้าน 

ค่าเฉลี่ย 
ก่อนการจดัการ

เรียนรู้ 

การ 
แปรผล 

ค่าเฉลี่ย 
หลังการจัดการ

เรียนรู้ 

การ 
แปลผล 

ด้านการรับรู้ 1.94 ปานกลาง 2.44 ปานกลาง 
ด้านการตอบสนองต่อ
คุณค่า 

2.22 ปานกลาง 2.63 มาก 

ด้านการจัดระบบ
คุณค่า 

2.20 ปานกลาง 2.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.12 ปานกลาง 2.60 มาก 

จากตารางท่ี 17 พบว่า ผลของการเขา้ร่วมการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแสดง  
หนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน ก่อนและหลงัการจดัการเรียน
การรูต้ามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  ทั้ง 3 ด้าน ดังต่อไปนี ้ ด้านท่ี 1 ด้านการรับรู ้ 
ก่อนการจดัการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.94 จดัอยู่ในระดบั ปานกลาง และหลงัการจดัการเรียนรู ้
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.44 จัดอยู่ในระดับ มาก ด้านท่ี 2 ด้านการตอบสนองต่อคุณค่า มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.22 จดัอยู่ในระดบั ปานกลาง และหลงัการจดัการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.63 จดัอยู่ใน
ระดบั มาก ดา้นท่ี 3 ดา้นการจัดระบบคุณค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.20 จัดอยู่ในระดบั ปานกลาง 
และหลงัการจัดการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.72 จดัอยู่ในระดบั มาก และก่อนการจดัการเรียนรู้
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ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.12 จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังการจัดการเรียนรู ้มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.60 จดัอยูใ่นระดบั มาก 

ตาราง 18 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลของการทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน จากการเขา้รว่ม
การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่มในดา้นความตระหนกัรูค้ณุคา่ 
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

การทดสอบ n �̅� S.D 
ก่อนเรียน 30 2.12 0.75 
หลังเรียน 26 2.60 0.69 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ผลของการเขา้ร่วมการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแสดง  
หนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี มีจ  านวนผูท้  าการทดสอบทัง้ก่อนและหลงัเรียนไมเ่ท่ากนั 
เน่ืองจากการทดสอบหลงัเรียนอยู่ในช่วงของโรคระบาด Covid-19 จึงท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถมา
ท าการทดสอบได ้แตผ่ลการวิเคราะหค์ะแนนหลงัการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ  
มีส่วนร่วมนั้นมีพัฒนาการท่ีดีกว่าก่อนเรียน โดยท่ีก่อนการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วย
กระบวนการมีส่วนรว่มมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.12 จดัอยู่ในระดบัคณุภาพดี และหลงัการจดัการเรียนรู้
ตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่มมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.60 จดัอยูใ่นระดบัคณุภาพ ดีมาก 
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2.4 ผลการวิเคราะหก์ารวัดความตระหนักรู้คุณค่าท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการ
รับรู้ 2.ด้านการตอบสนองต่อคุณค่า และ3.ด้านการจัดระบบคุณค่า เป็นรายบุคคล 

ตาราง 19 ผลการวิเคราะหก์ารวดัความตระหนกัรูค้ณุคา่ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการรบัรู ้2.ดา้น
การตอบสนองตอ่คณุคา่ และ3.ดา้นการจดัระบบคณุคา่ เป็นรายบคุคล 

ที ่

ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการ
รับรู้ 

ด้านการ
ตอบสนอง
ต่อคุณค่า 

ด้านการ
จัดระบบ
คุณค่า 

การ 
แปรผล 

ด้านการ
รับรู้ 

ด้านการ
ตอบสนอง
ต่อคุณค่า 

ด้านการ
จัดระบบ
คุณค่า 

การ 
แปลผล 

1 1.80 2.55 2.50 ปานกลาง 2.80 2.72 3.00 มาก 
2 2.00 2.36 2.50 ปานกลาง 2.40 2.82 3.00 มาก 
3 1.70 2.27 2.38 ปานกลาง 3.00 2.82 3.00 มาก 
4 2.10 2.73 2.63 มาก 2.80 2.82 3.00 มาก 
5 1.90 2.18 1.63 ปานกลาง 2.40 2.82 3.00 มาก 
6 2.30 2.18 2.13 ปานกลาง 2.60 2.27 2.75 มาก 
7 1.90 2.64 2.50 ปานกลาง 2.80 2.64 3.00 มาก 
8 2.30 2.73 3.00 มาก 2.80 2.55 2.75 มาก 
9 1.50 1.91 2.00 ปานกลาง 2.80 2.91 3.00 มาก 
10 2.10 2.82 2.63 มาก 2.80 2.82 3.00 มาก 
11 1.30 2.09 2.25 ปานกลาง 2.80 2.82 3.00 มาก 
12 1.90 2.36 2.13 ปานกลาง 2.80 3.00 2.75 มาก 
13 2.10 1.82 2.00 ปานกลาง 2.40 2.55 2.75 มาก 
14 1.60 2.00 1.75 ปานกลาง 2.60 2.73 3.00 มาก 
15 1.80 2.55 2.00 ปานกลาง 2.80 2.64 2.75 มาก 
16 1.70 1.82 2.38 ปานกลาง 2.80 2.73 3.00 มาก 
17 1.90 1.73 2.13 ปานกลาง 2.80 2.64 3.00 มาก 
18 2.00 2.45 2.50 ปานกลาง 2.00 2.64 2.75 มาก 
19 1.80 2.36 2.38 ปานกลาง 2.10 2.73 2.50 มาก 
20 1.90 2.55 2.00 ปานกลาง 2.10 2.64 2.38 ปานกลาง 
21 1.90 1.91 2.13 ปานกลาง 1.90 2.36 2.25 ปานกลาง 
22 1.50 2.36 1.75 ปานกลาง 2.10 2.45 2.63 ปานกลาง 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ที ่

ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการ
รับรู้ 

ด้านการ
ตอบสนอง
ต่อคุณค่า 

ด้านการ
จัดระบบ
คุณค่า 

การ 
แปรผล 

ด้านการ
รับรู้ 

ด้านการ
ตอบสนอง
ต่อคุณค่า 

ด้านการ
จัดระบบ
คุณค่า 

การ 
แปลผล 

23 1.60 2.00 2.00 ปานกลาง 2.20 2.09 2.00 ปานกลาง 
24 1.90 2.00 2.13 ปานกลาง 2.10 2.45 2.88 มาก 
25 1.60 1.91 1.38 นอ้ย 1.70 1.91 2.50 ปานกลาง 
26 1.70 1.64 1.38 ปานกลาง 1.80 1.91 1.63 ปานกลาง 
27 2.60 2.73 2.88 มาก - - - - 
28 2.50 2.18 2.50 ปานกลาง - - - - 
29 2.80 2.55 2.13 มาก - - - - 
30 1.60 1.73 1.50 ปานกลาง - - - - 

จากตาราง 19 พบว่า ผลการวิเคราะหก์ารวัดความตระหนักรูคุ้ณค่าทัง้ 3 ดา้น 
ได้แก่ 1. ด้านการรับรู ้ 2. ด้านการตอบสนองต่อคุณค่า และ3. ด้านการจัดระบบคุณค่า เป็น
รายบุคคลก่อนจัดการเรียนรูน้ักเรียนจ านวน 1 คน มีความตระหนักรูใ้นคุณค่าทัง้ 3 ดา้น อยู่ใน
ระดบันอ้ย นักเรียนจ านวน 22 คน มีความตระหนักรูใ้นคุณค่าทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง 
นักเรียนจ านวน 5 คน มีความตระหนักรูใ้นคุณค่าทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดับมาก ส่วนหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้นกัเรียนจ านวน 6 คน มีความตระหนักรูใ้นคณุค่าทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบัปาน
กลาง และนกัเรียนจ านวน 20 คน มีความตระหนกัรูใ้นคณุคา่ทัง้ 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
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2.5 ผลการวิเคราะหค์ะแนนพัฒนาการความตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการรับรู้ 2.ด้านการตอบสนองต่อคุณค่า และ 3.ด้านการจัดระบบ
คุณค่า เป็นรายบุคคล 

ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินทัง้ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1.ดา้นการรบัรู ้2.ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ และ 3.ดา้นการจดัระบบคณุคา่ เป็นรายบคุคล 

คน
ที ่

คะแนนพัฒนาการรายด้านเป็นรายบุคคล 

ด้านการรับรู้ 
ด้านการตอบสนอง 

ต่อคุณค่า 
ด้านการจัดระบบ

คุณค่า 
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน 

1 83.33 37.78 100 73.70 

2 40.00 45.36 100 61.79 

3 100 75.34 100 91.78 

4 77.78 33.33 100 70.37 

5 45.45 63.18 100 69.54 

6 42.86 10.98 71.26 41.70 

7 81.82 0 100 60.61 

8 71.43 -66.67 -25.00 -6.74 

9 86.67 91.74 100 92.80 

10 77.78 0 100 59.26 

11 88.24 80.22 100 89.49 

12 81.82 100 61.13 80.98 

13 33.33 61.86 75.00 56.73 

14 71.43 73.00 100 81.48 

15 83.33 20.00 75.00 59.44 

16 84.62 77.12 100 87.25 

17 81.82 71.65 100 84.49 

18 0 34.55 50.00 28.18 

19 25.00 36.36 19.35 26.90 

20 18.18 20.00 38.00 25.39 

21 0 41.28 13.79 18.36 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

คน
ที ่

คะแนนพัฒนาการรายด้านเป็นรายบุคคล 

ด้านการรับรู้ 
ด้านการตอบสนอง 

ต่อคุณค่า 
ด้านการจัดระบบ

คุณค่า 
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน 

22 40.00 14.06 70.40 41.49 

23 42.86 9.00 0 17.29 

24 18.18 45.00 86.21 49.80 

25 7.14 0 69.14 25.43 

26 7.69 19.85 15.42 14.32 

 
สรุปผลการวิเคราะหค์ะแนนพัฒนาการความตระหนักรู้ก่อนการเรียนรู้ 

ตาราง 21 สรุปผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูก้่อนการเรียนรู ้ดา้นท่ี 1  
ดา้นการรบัรู ้

เกณฑ ์ ความถี ่ คิดเป็นร้อยละ 
พอใช ้ 1 3.85 
ดี 25 96.15 

ดีมาก 0 0 

อยู่ในเกณฑพ์อใชจ้  านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.85 อยู่ในเกณฑดี์ จ านวน 
25 คนคดิเป็นรอ้ยละ 96.15 

ตาราง 22 สรุปผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูก้่อนการเรียนรู ้ดา้นท่ี 2  
ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ 

เกณฑ ์ ความถี ่ คิดเป็นร้อยละ 
พอใช ้ 0 0 
ดี 19 73.08 

ดีมาก 7 26.92 
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อยู่ในเกณฑพ์อใชจ้  านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.08 อยู่ในเกณฑดี์มาก 
จ านวน 7 คนคดิเป็นรอ้ยละ 26.92 

ตาราง 23 สรุปผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูก้่อนการเรียนรู ้ดา้นท่ี 3  
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ 

เกณฑ ์ ความถี ่ คิดเป็นร้อยละ 
พอใช ้ 2 7.69 
ดี 17 65.39 

ดีมาก 7 26.92 

อยู่ในเกณฑพ์อใชจ้  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.69 อยู่ในเกณฑดี์ จ านวน 
17 คนคดิเป็นรอ้ยละ 65.39 อยูใ่นเกณฑดี์มากจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.92 

สรุปผลผลการวิเคราะหค์ะแนนพัฒนาการความตระหนักรู้หลังการเรียนรู้ 

ตาราง 24 สรุปผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูห้ลงัการเรียนรู ้ดา้นท่ี 1  
ดา้นการรบัรู ้

เกณฑ ์ ความถี ่ คิดเป็นร้อยละ 
พอใช ้ 0 0 
ดี 12 46.15 

ดีมาก 14 53.85 

อยู่ในเกณฑ์ดีจ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
จ านวน 14 คนคดิเป็นรอ้ยละ 53.85 

ตาราง 25 สรุปผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูห้ลงัการเรียนรู ้ดา้นท่ี 2  
ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ 

เกณฑ ์ ความถี ่ คิดเป็นร้อยละ 

พอใช ้ 0 0 

ดี 7 26.92 

ดีมาก 19 73.08 
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อยู่ในเกณฑดี์จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.92 อยู่ในเกณฑดี์มาก จ านวน 
19 คนคดิเป็นรอ้ยละ 73.08 

ตาราง 26 สรุปผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูห้ลงัการเรียนรู ้ดา้นท่ี 3  
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ 

เกณฑ ์ ความถี ่ คิดเป็นร้อยละ 
พอใช ้ 0 0 
ดี 4 15.38 

ดีมาก 22 84.62 

อยู่ในเกณฑดี์จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.38 อยู่ในเกณฑดี์มาก จ านวน 
22 คนคดิเป็นรอ้ยละ 84.62 

 



  

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความ
ตระหนักรูคุ้ณค่าในการแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน  
มีการสรุปผล การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไวด้งันี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง การ

แสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 
2. เพ่ือศกึษาผลการเขา้รว่มการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่มใน

ดา้นความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์
จงัหวดัสิงหบ์รุี ทัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู ้

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดวิธีด  าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การออกแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม 
เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

1.1 กระบวนการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
เพ่ือสง่เสรมิความตระหนกัรูค้ณุคา่ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

1.2 การจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เรื่อง การแสดง
หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

ตอนท่ี 2 การศึกษาผลก่อนและหลังการเข้าร่วมการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัย  
ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้นความตระหนกัรูค้ณุค่า เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดง  
หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

2.1 การด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่มในดา้น  
ความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จังหวดั
สิงหบ์รุี 
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2.2 ผลก่อนและหลงัการเขา้รว่มการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรู ้คุณค่า เรื่องของภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน การแสดงหนังใหญ่  
วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรบัการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม 

เพ่ือส่งเสริมความตระหนกัรูค้ณุคา่ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ส  าหรบั
เดก็และเยาวชน มีรายละเอียด ดงันี ้

1. แบบส ารวจผูท่ี้ตอ้งการเขา้รบัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมความตระหนกัรู ้
ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี  

2. แบบประเมินหลกัสูตรการเรียนรูต้ามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมความตระหนกัรู ้ในการ
แสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

3. แบบวัดความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์  จังหวดัสิงหบ์ุรี 
วดัผลก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่มในดา้น
ความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จังหวดั
สิงหบ์รุี 

ข้ันตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
ศึกษาขอ้มูลปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

ท่ีจะน ามาสรา้งหลกัสตูรการเรียนรูต้ามอธัยาศยัเพ่ือสง่เสรมิความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ 
วัดสว่างอารมณ์ และความตอ้งการท่ีแท้จริงของผูเ้ข้าร่วมการเรียนรูต้ามอัธยาศัย เพ่ือท่ีจะน า
ขอ้มูลจากการส ารวจไปจดัท าเนือ้หาและแผนการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
โดยมีขัน้ตอนการส ารวจความตอ้งการของการเด็กและเยาวชน ดงันี ้

1. ศึกษาเนือ้หาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งแบบส ารวจความตอ้งการของ
เดก็และเยาวชน ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสิงหบ์รุี 

1.1 สรา้งแบบส ารวจความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีความตอ้งการ 
เขา้รว่มการเรียนรูต้ามอธัยาศยั 

1.1.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
แบบส ารวจความตอ้งการของเด็กและเยาวชนท่ีมีความตอ้งการเขา้

รว่มการเรียนรูต้ามอธัยาศยั 
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1.1.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
เด็กและเยาวชนอายุ 11-14 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในจังหวดัสิงหบ์ุรี จ  านวน 

30 คน 
1.1.3 การหาคณุภาพเครื่องมือ 

- การสรา้งแบบส ารวจของเด็กและเยาวชนท่ีต้องการเข้าร่วมการ
เรียนรูต้ามอธัยาศยั 

- น ารา่งแบบส ารวจของเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งการเขา้รว่มการเรียนรู้
ตามอธัยาศยั ไปขอค าแนะน าจากประธาน และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบ
และน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 

- น าแบบส ารวจของเดก็และเยาวชนท่ีตอ้งการเขา้รว่มการเรียนรูต้าม
อธัยาศยัพรอ้มแบบประเมินความสอดคลอ้งไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

โดยการใหแ้สดงความเห็น ไดแ้ก่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย 
จากนัน้น าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญมาแปลงเป็นคะแนนค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ดงันี ้

มีความเห็นวา่  เห็นดว้ย ก าหนดคะแนนเป็น +1 
มีความเห็นวา่  ไมแ่นใ่จ ก าหนดคะแนนเป็น 0 
มีความเห็นวา่  ไมเ่ห็นดว้ย ก าหนดคะแนนเป็น -1 

- น าคะแนนท่ีไดม้าแทนคา่สตูร และประเมินหาดชันีความสอดคลอ้ง
ของแบบส ารวจความต้องการของเด็กและเยาวชนท่ีต้องการเข้าร่วมการเรียนรูต้ามอัธยาศัย  
ทัง้นีค้า่ดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดม้ากว่า 0.5 ขึน้ไป จึงถือว่าแบบส ารวจความตอ้งการของเด็กและ
เยาวชนท่ีตอ้งการเขา้รว่มการเรียนรูต้ามอธัยาศยั มีความสอดคลอ้งกนัและสามารถน าไปใชไ้ด ้

ข้ันตอนที่ 2 การสร้างแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมความ
ตระหนักรู้ ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี ส าหรับเดก็และเยาวชน 

การสรา้งแนวทางการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คือ 1.การ
ร่างแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่  
วดัสว่างอารมณ ์2. การประเมินแนวทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสรมิความตระหนกั
รู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณต์อ่ไปนี ้
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1. การร่างแนวทางการจัดการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้  
ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ ในการรา่งการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั ผูว้ิจยัด  าเนินการ 
ดงันี ้

1.1 การศกึษาเอกสาร โดยการวิเคราะหเ์อกสารอยา่งครอบคลมุ ไดแ้ก่ 
1) การศึกษาตามอัธยาศัยในบริบทต่าง ๆ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดต่าง ๆ

เก่ียวกับการศึกษาตามอัธยาศยั ไดแ้ก่ พัฒนาการ แนวคิด ความหมาย ความส าคญั การเรียนรู้
ตามอธัยาศยั ลกัษณะ ประเภท รูปแบบ การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั  บทบาทของส านกับริหาร
การศกึษานอกโรงเรียน  

2) ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศกึษาตามอธัยาศยั 

1.2 การสรุปรา่งแนวทาง ผูว้ิจยัสรุปรา่งแนวทางการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั
เพ่ือสง่เสรมิความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์

ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
1) ผู้เช่ียวชาญด้านด้านการพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้มีหน้าท่ีหรือ

ประสบการณใ์นการพฒันาหลกัสตูร และการจดัการศกึษา จ านวน 3 คน 
2) ผู้ เช่ียวชาญด้านภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน  ซึ่ ง เป็นผู้มี หน้า ท่ีหรือ

ประสบการณโ์ดยตรงในการปฏิบตัิและถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นหนงัใหญ่ 
จ านวน 2 คน 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบและเนือ้หาของแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ตามแนวทางการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร น ามาพฒันาเป็น
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคริท์ (Likert Scale) 

3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมดีมาก 
2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมพอใช ้

  



  150 

แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
แบง่ออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การประเมินองคป์ระกอบการศึกษาตามอัธยาศยัเพ่ือ

สง่เสรมิความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
ตอนท่ี 3 การประเมินองคเ์นือ้หาการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ

สง่เสรมิความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ช่ียวชาญ 

เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด ผูว้ิจยัน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis) และพิจารณาปรบัปรุงก่อนเก็บขอ้มลูในรอบถดัไป 

ข้ันตอนที่ 3 แบบวัดความตระหนักรู้ ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์
จังหวัดสิงหบุ์รี ส าหรับเดก็และเยาวชน 

เป็นการสรา้งเครื่องมือ เพ่ือวดัระดบัความตระหนกัรูใ้นการอนรุกัษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เรื่องการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์โดยแบบวดัก่อนและหลงัใชแ้บบวดัชดุเดียวกนั 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความตระหนกัรู ้ จากเอกสาร ต ารา 
งานวิจยั 

2) สรา้งแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เรื่องการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ น ามาพัฒนาเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ซึ่งมีลักษณะการตอบแบบเห็นด้วย และไม่ เห็นด้วย โดยมีเกณฑ์การอธิบาย
รายละเอียดของความตระหนกัรู ้แบง่เป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

1 คะแนน เม่ือมีความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

0 คะแนน ไม่มีความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เรื่องการ
แสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี 

3) น าแบบวัดความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่องการแสดง
หนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุีไปปรกึษาอาจารยท่ี์ปรกึษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา 
เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความชัดเจนและความครอบคลุมของเนือ้หาและวัตถุประสงคท่ี์จะวัด
ความตระหนกัรูว้า่มีความเหมาะสมในการน าไปใชจ้รงิและน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 

4) น าแบบวัดความตระหนักรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่องการแสดง
หนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ จงัหวัดสิงหบ์ุรีท่ีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา 
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จ านวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยก าหนดค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดต้ัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

5) น าแบบวดัความตระหนกัรูท่ี้ไดไ้ปใชก้บัเด็กและเยาวชนท่ีเขา้รบัการศกึษาตาม
อธัยาศยั 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเรื่อง การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัส าหรบัเด็กและเยาวชน ดว้ยกระบวนการ  

มีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์  มีข้อค้นพบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การออกแบบการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม 
เรื่องการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์  วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน และการศึกษาข้อมูลสภาพ
ปัญหา และความต้องการการจัดการเรียนรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินตามอัธยาศัยในและภายนอก
โรงเรียน การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการวางแผนการประชุมไดน้  ามาจดัท าหลักการ
และแนวทางในการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรูข้องเด็กและเยาวชน 
โดยเริ่มด าเนินการจาก การติดต่อผูท่ี้มีส่วนสนบัสนุนและดแูลรบัผิดชอบงานดา้นวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูว้่าราชการจงัหวดั มีหนา้ท่ีในการใหค้  าปรกึษา ร่วมออกแบบกิจกรรม 
รวมถึงสนบัสนนุการประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมใหท้างหน่วยงานภาครฐัและคนในชมุชนเขา้มา
มีส่วนรว่ม หน่วยงานวฒันธรรมจงัหวดั เขา้มามีส่วนรว่มในการหาสาเหตขุองปัญหา แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาและออกแบบรูปแบบกิจกรรม นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสิงหบ์รุี นายกเทศบาล
เมืองสิงหบ์ุรี และผูน้  าชุมชนท าหนา้ท่ีในการติดต่อประสานงาน และอ านวยความสะดวกในดา้น
ต่าง ๆ ระหว่างผูว้ิจยักับคนในชุมชน ปราชญ์ชาวบา้นและครูในชุมชน ท าหนา้ท่ีในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้รวมถึงเป็นผู้ให้ความรูแ้ละมีส่วนร่วมในการด าเนิ นกิจกรรมร่วมกับผู้วิจัย  
เจา้อาวาสวดัสว่างอารมณ ์ท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในเรื่องของสถานท่ีในการด าเนินการจดั
กิจกรรม สุดทา้ยคือ กลุ่มผูป้กครองในพืน้ท่ี ท่ีใหค้วามร่วมมือในการมารบั-ส่ง บุตรหลานในการ
เขา้รว่มกิจกรรม รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีมาเขา้รว่มรบัความรูด้้วยความเต็มใจ หลงัจากนัน้จึงได้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยส าหรบัเด็กและเยาวชน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม  
เพ่ือสง่เสรมิความตระหนกัรูใ้นการแสดงหนงัใหญ่ และน าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ไดท้ัง้หมดจ านวน 
8 แผนการเรียนรูไ้ปปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญและท าการหาคา่ของความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) น าไป
ทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คนก่อน จากนัน้จึงน ามาปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบ
กิจกรรม และน ามาหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) อีกครัง้ก่อนน าไปใชท้ดลองกับกลุ่ม
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ตวัอย่างจริง ทัง้หมดจ านวน 30 คน ทา้ยท่ีสดุแลว้ท าใหไ้ดแ้ผนการจดัการเรียนรูท้ัง้หมด 8 แผนการ
เรียนรู ้ไดแ้ก่ 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 ช่ือแผน แรกพบสบตา มีจดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ก่ียวกบั
การท าความรูจ้ัก ละลายพฤติกรรมเพ่ือสรา้งความคุ้นเคย และวัดความตระหนักรูก้่อนเรียน  
มีรูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนท าความรูจ้กักันผ่านการเล่นเกม “รูจ้กัฉัน รูจ้กัเธอและเรารูจ้กั
กัน” โดยการออกแบบรูปแบบกิจกรรมไดแ้นวคิดจากการเรียนเล่น (Play + Learn = PLEARN) 
(วราภรณ ์ รกัวิจยั, 2535, น. 112) ท่ีเป็นการจดัการเรียนรูต้ามจดุมุ่งหมายของการเล่นแตล่ะอย่าง
วา่การเล่นอย่างนัน้จะเกิดประโยชนอ์ย่างไรบา้งจะเป็นการช่วยฝึกทกัษะตา่ง ๆ ใหเ้ด็ก ผูเ้รียน หรือ 
ผูเ้ขา่รว่มกิจกรรม หากมีจดุมุ่งหมายเฉพาะใหก้บัเดก็ ผูเ้รียน หรือผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ดงัเชน่กิจกรรม
การเล่นเกม “รูจ้กัฉัน รูจ้กัเธอและเรารูจ้กักัน” จะท าใหเ้ด็ก ผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รว่มสามารถเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีเรื่องความตระหนักรูคุ้ณค่าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพ่ือน ามาออกแบบแบบวดัประเมินความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินก่อนเรียน 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 ช่ือแผน รูไ้ว ้เด๋ียวพดูกบัเขาไม่รูเ้รื่อง มีจดุประสงคก์าร
เรียนรู้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาความรู้ประวัติความเป็นมา และ
องค์ประกอบของหนังใหญ่  โดยผ่านผ่านเกม “ล่องเรือย้อนอดีต” ท่ี ใช้ทฤษฎีการเรียนรู ้
โดยสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริง เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ดังนั้นการออกแบบสถานการณ์ และ  
การสรุปผลการเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ท่ีผู้สอนต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นอย่างดี (สมจิตต ์สินธุชัย และกัญญารตัน์ อุบลวรรณ , 2560, น. 31) มีจุดประสงคเ์พ่ือให้
นกัเรียนไดจ้  าลองการนั่งเรือยอ้นอดีต โดยกิจกรรมนักเรียนจะตอ้งจ าลองการนั่งเรือและพายเรือ  
ไปหาความรูจ้ากครูผูใ้หค้วามรูต้ามฐาน เกมต่อไปคือ เกม “จิ๊กซอวค์ู่เรา” โดยใชท้ฤษฎี Jigsaw 
Puzzle (Aksara for kid, 2561) ท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการจดจ าเนือ้หาผ่านการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ กระตุน้ให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมจดจ าสิ่งต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็น
รูปภาพ เนือ้หาขอ้มลู หรืออกัษรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบของเกมประกอบการเรียนรู ้  

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 ช่ือแผน โครงสวยดว้ยมือเรา มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้
เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมรูจ้กัวิธีการท าหนงัใหญ่ในรูปแบบของโครงไมไ้ผ่ และยงัใชโ้ครง  
ไมไ้ผใ่นการสรา้งสรรคต์วัละครหนงัใหญ่ได ้
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แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 ช่ือแผน ย ่าเทา้เตน้เสา มีจุดประสงคก์ารเรียนเรียนรู้
เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดเ้รียนรู ้ปฏิบตัิ อธิบายวิธีการเชิด และเตน้เสาไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งสวยงาม 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 ช่ือแผน ลงหลกัปักฐาน มีจุดประสงคเ์พ่ือใหเ้ด็กและ
เยาวชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถอธิบายวิธีการลงเหล่ียม และสามารถปฏิบตัิท่าการลงเหล่ียม  
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งสวยงาม 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 6 ช่ือแผน รว่มเชิดโครง 1 และแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 7 
ช่ือแผน ร่วมเชิดโครง 2 มีจุดประสงคเ์พ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนผู้เขา้ร่วมกิจกรรมสามารถอธิบาย
วิธีการเชิดหนังใหญ่เบือ้งตน้ได ้และสามารถปฏิบัติท่าทางในการเชิดหนังใหญ่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
สวยงาม 

ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 3-7 ใชแ้นวคิดทฤษฎีการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิ (Action 
Learning) ในการจดัท ารูปแบบกิจกรรม (ประสิทธ์ิ ชุมศรี, 2557, น. 3) ท่ีไม่ไดมี้การเรียนรูเ้ฉพาะ 
ในส่วนแนวคิด ทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยงัเป็นการน าประเด็นปัญหา หรือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จริงมา
เข้าสู่กระบวนการขบคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหานั้นด้วย ซึ่งประโยชน์ท่ีได้โดยตรง คือเด็ก 
และเยาวชนผู้เขา้ร่วมก็จะมีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคิดนั้น ๆ อย่างลึกซึง้มากกว่าจากผู้สอน  
เพียงดา้นเดียว แตย่งัไดมี้การสมัผสัใกลช้ิดกบัสภาพความเป็นจรงิท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิท่ีเรียกว่า 
Learning by doing คือการเรียนรู้ท่ี มีการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้การเรียนรู้เกิดขึ ้นอย่างมี
ผลสมัฤทธ์ิมากขึน้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 8 ช่ือแผน จากโครงสู่เรื่อง มีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็ก 
และเยาวชนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม สามารถปฏิบตัิท่าทางในการเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ย่างถูกตอ้งสวยงาม 
โดยการสร้างพื ้นท่ีในการให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถให้คน  
ในชุมชนไดเ้ห็นและเป็นท่ียอมรบั และเม่ือไดร้บัการยอมรบัก็จะท าเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ซึ่งกิจกรรมนี้ให้ทฤษฏีพฤติกรรมการแสดงออก (Assertion Theory) ของคอลเลย์ (Kelley) 
(ศโิรรตัน ์สงัขส์ขุ, 2556, น. 4) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเป็นการจดัการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน 
มีพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสมตามสถานการณต์่าง ๆ รวมถึงทฤษฎีเรื่องความตระหนกัรู ้
คณุค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือน ามาออกแบบแบบวดัประเมินความตระหนกัรูคุ้ณค่าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินหลงัเรียน 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาผลของการวดัดา้นความตระหนกัรูเ้รื่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ทัง้ก่อนและหลงัการเขา้รว่มการจดัการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยประเมินผลจากแบบวัดความตระหนักรูคุ้ณค่า 
ทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี พบว่า ผลของการ
เขา้ร่วมการจดัการเรียนรูต้ามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้นความตระหนกัรูค้ณุค่า 
เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงห์บุรี ก่อนการจดัการ
เรียนรูแ้บง่เป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ด้านการรับรู ้ ก่อนการจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.94 จัดอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และหลงัจากการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.44 ซึ่งจดัอยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นการตอบสนองคณุคา่ ก่อนการจดัการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.22 จดัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และหลงัการจดัการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.63 ซึ่งจดัอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการจัดระบบคุณค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.20 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง  
และหลงัการจดัการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.72 ซึ่งจดัอยูใ่นระดบัมาก  

ซึ่งค่าเฉล่ียรวมการวัดความตระหนักรูท้ั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ ด้านการ
ตอบสนองคณุ และดา้นการจดัระบบคณุคา่ ก่อนการจดัการเรียนรูมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.12 คิดเป็น
รอ้ยละ 70.54 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 จัดอยู่ในระดบัปานกลาง และหลัง 
การจดัการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.60 คิดเป็นรอ้ยละ 86.25 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.69 จดัอยูใ่นระดบัคณุภาพมาก 

อีกทัง้ยงัพบว่าผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูก้่อนการเรียนรูเ้ป็น
รายบคุคล 

ดา้นการรบัรู ้อยู่ในเกณฑพ์อใช ้จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.85 อยู่ในเกณฑดี์ 
จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.15  

ดา้นการตอบสนองต่อคณุค่า อยู่ในเกณฑพ์อใช ้จ  านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
73.08 อยูใ่นเกณฑดี์ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.92  

ดา้นการจัดระบบคุณค่า อยู่ในเกณฑพ์อใช้จ  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.69  
อยู่ในเกณฑดี์ จ านวน 17 คนคิดเป็นรอ้ยละ 65.39 อยู่ในเกณฑดี์มากจ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
26.92 
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และผลการวิเคราะหค์ะแนนพฒันาการความตระหนกัรูห้ลงัการเรียนรูเ้ป็นรายบคุคล  
ดา้นการรบัรู ้อยู่ในเกณฑดี์จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.15 อยู่ในเกณฑดี์

มาก จ านวน 14 คนคดิเป็นรอ้ยละ 53.85  
ดา้นการตอบสนองต่อคุณค่า อยู่ในเกณฑดี์จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.92 

อยูใ่นเกณฑดี์มาก จ านวน 19 คนคดิเป็นรอ้ยละ 73.08  
ดา้นการจดัระบบคณุคา่ อยู่ในเกณฑดี์จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.38 อยู่ใน

เกณฑดี์มาก จ านวน 22 คนคิดเป็นรอ้ยละ 84.62 สรุปไดว้่า ผลของการวดัดา้นความตระหนักรู ้
เรื่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ทัง้หลงัการเขา้รว่ม
การจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมการจัดการ
เรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม 

อภปิรายผลการวิจัย 
การจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยส าหรับเด็กและเยาวชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

เพ่ือส่งเสรมิความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จากผลการวิจยัสามารถน ามา
อภิปรายในประเด็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การออกแบบจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วย
กระบวนการมีส่วนรว่ม เรื่องการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ์ 2) การศึกษาผลการเขา้รว่มการ
จัดการเรียนรูต้ามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้นความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของ  
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ทัง้ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู ้

1. การออกแบบการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่ม เรื่องการ
แสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน เป็นจดัการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นหลักในการออกแบบกิจกรรม ซึ่ งโดยรวมแล้ว
งานวิจยัชิน้นีเ้นน้กระบวนการมีส่วนรว่มของชมุชนเป็นส าคญั ซึ่งสิ่งนีจ้ะเป็นตวัชีว้ดัของการพฒันา
ชมุชนดว้ยการศึกษา เพราะยิ่งสมาชิกของชมุชนเขา้มามีส่วนรว่มมากเท่าไร ยิ่งแสดงว่าชมุชนนัน้
ได้รบัผลประโยชน์จากการพัฒนามากยิ่งขึน้ และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่ งยืน  
ไดพ้ฒันาตามล าดบั ดงันี ้
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1) ด าเนินการจัดท ากิจกรรมโดยใชห้ลักและกระบวนการมีส่วนร่วม 6 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

1. เริ่มตัง้แต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง  
2. เริ่มตน้จากการหาปัญหาของชุมชน  
3. ร่วมกันวางแผนด าเนินการ  
4. ร่วมด าเนินงานดว้ยความเต็มใจ  
5. รว่มกนัตดิตามประเมินผลตลอดเวลาท่ีท างานรว่มกนั  
6. รว่มรบัผลประโยชน ์ 

ซึ ่งสามารถแจกแจงหนา้ที่ในการด าเน ินงานส าหรบัผูม้ ีส ่วนร ่วมไดด้งันี ้  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา ร่วมออกแบบกิจกรรม รวมถึงสนับสนุน  
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ทางหน่วยงานภาครฐัและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
หนว่ยงานวฒันธรรมจงัหวดั เขา้มามีสว่นรว่มในการหาสาเหตขุองปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหา
และออกแบบรูปแบบกิจกรรม นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสิงหบ์รุี นายกเทศบาลเมืองสิงหบ์รุี 
และผูน้  าชมุชนท าหนา้ท่ีในการติดตอ่ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในดา้นตา่ง ๆ ระหว่าง
ผู้วิจัยกับคนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและครูในชุมชน ท าหน้าท่ีในการออกแบบกิจกรรม  
การเรียนรู ้รวมถึงเป็นผูใ้หค้วามรูแ้ละมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับผูว้ิจัย เจา้อาวาส  
วดัสว่างอารมณ์ ท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในเรื่องของสถานท่ีในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
สุดทา้ยคือ กลุ่มผูป้กครองในพืน้ท่ี ท่ีให้ความร่วมมือในการมารบั -ส่ง บุตรหลานในการเขา้ร่วม
กิจกรรม รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีมาเขา้ร่วมรบัความรูด้ว้ยความเต็มใจ สอดคลอ้งกับการศึกษา
ตามอธัยาศยัของคมกฤช จนัทรข์จร (2551, น. 7-8) ท่ีกล่าวไวว้่า การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 
เป็นการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อการเรียนรู้ การร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้และการเรียนรู้ 
จากประสบการณเ์พ่ือเอือ้ใหบ้คุคล กลุม่บคุคล และองคก์รเกิดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
ยืดหยุ่น ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการพัฒนาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และหนงัสือของอรทยั ก๊กผล (2552, น. 17)  
ท่ีเขียนหนงัสือคูค่ิด คูมื่อการมีส่วนรว่มของประชาชนส าหรบันกับริหารทอ้งถ่ิน สิ่งเหล่านีส้่งผลให้
เกิดการมีสว่นรว่มระหวา่งคนในชมุชนกบัหนว่ยงานอ่ืน ๆ 
  



  157 

2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
เรื่องการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี โดยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยอาศัยงานวัฒนธรรมท่ีมีแนวคิดเรื่องการเรียนเล่น (Play + Learn = PLEARN) จึงท าให้ได้
แผนการจดัการเรียนรูท้ัง้หมด 8 แผนการเรียนรู ้ดงันี ้

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 ช่ือแผน แรกพบสบตา 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2 ช่ือแผน รูไ้ว ้เดี๋ยวพดูกบัเขาไมรู่เ้รื่อง 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 ช่ือแผน โครงสวยดว้ยมือเรา 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4 ช่ือแผน ย ่าเทา้เตน้เสา 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 ช่ือแผน ลงหลกัปักฐาน 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 6 ช่ือแผน รว่มเชิดโครง 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 7 ช่ือแผน รว่มเชิดโครง 2 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 8 ช่ือแผน จากโครงสูเ่รื่อง 

อีกทัง้ยงัคน้พบพฒันาการการเรียนรูจ้ากแผนการเรียนรูท่ี้ได ้มีทัง้หมด 4 ดา้น คือ 
1. ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ โดยวดัจากเครื่องมือแบบวดัการถาม-ตอบ มีผล

การวิเคราะห์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.97 คิดเป็นรอ้ยละ 65.81 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.61 

2. ดา้นการมีส่วนร่วม โดยวดัจากเครื่องมือแบบวดัการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม มีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.61 คิดเป็นรอ้ยละ 53.71 และมี 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.65 

3. ด้านพฤติกรรม โดยวัดจากเครื่องมือแบบวัดพฤติกรรมการเรียน  มีผล 
การวิเคราะหอ์ยูใ่นเกณฑก์ารประเมินผา่น คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 

4. ดา้นทกัษะความสามารถ โดยวดัจากเครื่องมือการสงัเกตการเชิดหนงัใหญ่ 
มีผลการวิเคราะห ์อยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 1.61 คิดเป็นรอ้ยละ 53.68 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.65 

สรุปไดว้่า ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดา้นท่ีสูงขึน้ตามล าดับ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่านี ้เป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
สามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปพัฒนาชุมชนของตนเอง ไดศ้ึกษาหาความรูจ้ากสิ่งท่ีตนเองสนใจท่ีจะ
เรียนรู ้เกิดความตระหนกัรูค้ณุคา่และภาคภมูิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี
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กบัผูอ่ื้น น าไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิตท่ีดีต่อไป (ส านกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2551, น. 
1) 

3) ความตระหนกัรูคุ้ณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนังใหญ่ วดัสว่าง
อารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ภายหลงัการด าเนินกิจกรรมพบว่าระดบัการตระหนกัรูข้องเด็กและเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การรบัรู ้เด็กและเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของ  
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่เพิ่มมากขึน้ 

ขัน้ท่ี 2 การตอบสนองต่อคณุค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เด็กและเยาวชนมีความ
ตัง้ใจ หรือท าใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีจะปฏิบตัิการแสดงหนังใหญ่ดว้ยความเต็มใจ อีกทัง้ยังเกิด
ความรูส้ึกหวงแหน ภาคภูมิใจในตนเองท่ีไดป้ฏิบตัิการแสดงหนังใหญ่ อนัจะน าไปสู่การสืบทอด
และเปล่ียนแปลงตอ่ไป 

ขั้นท่ี 3 การจัดระบบคุณค่า เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมสามารถเสนอแนะ
วิธีการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดต้ามความเขา้ใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกับการวดั
ระดบัความตระหนกัรูข้อง Bloom (1998, p. 439-441) ท่ีใหห้ลกัการจ าแนกระดบัความตระหนกัรู ้
ตามล าดบัพัฒนาการของพฤติกรรม ไดด้งัต่อไปนี ้1.ขัน้การรบัรู ้2.ขัน้การตอบสนอง 3.ขั้นเห็น
คณุคา่ 4.ขัน้การจดัระบบคณุคา่ 5.ขัน้การสรา้งคณุลกัษณะจากคา่นิยม 

หลงัจากการด าเนินกิจกรรมพบว่าความตระหนักรู ้ดา้นท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ก่อน
การจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.94 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการจัดการเรียนรู ้ 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.44 จดัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ี 2 ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
2.22 จดัอยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการจดัการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.63 จัดอยู่ในระดบั 
มาก ด้านท่ี 3 ด้านการจัดระบบคุณค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.20 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และ 
หลังการจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.72 จัดอยู่ในระดับมาก และก่อนการจัดการเรียนรู  ้
ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.12 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการจัดการเรียนรู ้ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.60 จัดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้เป็นไปตามระดับพัฒนาการของพฤติกรรม 
ท่ีเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความตระหนักตามท่ี Bloom (1988, p. 439-441) ไดจ้  าแนกล าดบัพัฒนาการ
ของพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงความตระหนักไวว้่า ความตระหนกันัน้จ  าแนกตามล าดบั
พัฒนาการท่ีจะเริ่มตน้จากขัน้ของการรบัรูไ้ปสู่ขั้นของการตอบสนอง ขัน้การเห็นคุณค่า ขัน้การ
จดัระบบคณุคา่ ลกัษณะนิสยัจะเกิดขึน้ไดน้ัน้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งความเขา้ใจในคคุา่ของสิ่งตา่ง ๆ 
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ใหเ้กิดขึน้กับตวับุคคลนัน้ก่อน เม่ือบุคคลนัน้มีพฤติกรรมขัน้พืน้ฐานแลว้จะพฒันาไปสู่พฤติกรรม  
ท่ีสงูขึน้ตอ่ไปได ้

สามารถสรุปไดว้่าการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม 
สามารถท่ีจะสรา้งความตระหนักรูคุ้ณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนังใหญ่ วัดสว่าง
อารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรีได ้โดยสิ่งท่ีเป็นอิทธิพลหลักในการส่งผลให้เกิดความตระหนักรูคุ้ณค่า  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี คือ การจดัการศกึษา
ตามอัธยาศยัโดยอาศยังานวัฒนธรรมตามแนวคิดเรื่องการเรียนเล่น (Play+Learn = PLEARN) 
เน่ืองจากแผนการจดัการเรียนรูมี้กระบวนการท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดี เกิดจากการผสมผสาน
ผา่นการละเล่น การแสดงออก และการเลียนแบบท่าทาง อีกทัง้และไดค้น้พบพฒันาการการเรียนรู้
จากแผนการเรียนรูท่ี้ได ้มีทัง้หมด 4 ดา้น คือ 1.ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ โดยวดัจากเครื่องมือแบบ
วัดการถาม -ตอบ 2.ด้านการมีส่วนร่วม  โดยวัดจากเครื่องมือแบบวัดการมีส่วนร่วมใน 
การท ากิจกรรม 3.ดา้นพฤติกรรม โดยวัดจากเครื่องมือแบบวัดพฤติกรรมการเรียน และ 4.ดา้น
ทักษะความสามารถ โดยวัดจากเครื่องมือการสังเกตการเชิดหนังใหญ่ มีผลการวิเคราะห ์  
แต่ละด้าน ดังนี ้พัฒนาการทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.97  
คดิเป็นรอ้ยละ 65.81 และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.61 อีกทัง้ระดบัการตระหนกัรูข้องเด็ก
และเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดับ ดังนี ้ขั้นท่ี 1 การรบัรู ้เด็กและเยาวชน
ผูเ้ขา้รว่มมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่เพิ่มมากขึน้ 
ขั้นท่ี 2 การตอบสนองต่อคุณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน เด็กและเยาวชนมีความตั้งใจ หรือความ  
พึงพอใจท่ีจะปฏิบัติการแสดงหนังใหญ่ด้วยความเต็มใจ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกหวงแหน 
ภาคภมูิใจในตนเองท่ีไดป้ฏิบตักิารแสดงหนงัใหญ่ ซึ่งจะน าไปสู่การสืบทอดและเปล่ียนแปลงตอ่ไป  
ขัน้ท่ี 3 การจดัระบบคณุคา่ 

2. ผลของการเข้าร่วมการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม  
ในดา้นความตระหนักรูคุ้ณค่า เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนังใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์
จงัหวดัสิงหบ์รุี สามารถพฒันาระดบัความตระหนกัรูค้ณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดดี้ ทัง้หมด 3 ดา้น 
คือ 

1) ดา้นการรบัรู ้การรบัรู ้เด็กและเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน เรื่อง การแสดงหนังใหญ่เพิ่มมากขึน้ โดยสามารถทราบไดจ้ากการท า
แบบสอบถามการวดัความตระหนกัรูต้ามขอ้ค าถาม ตวัอย่างเช่น ทราบว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหนงั
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ใหญ่ก าลังจะสูญหาย สามารถอธิบายไดว้่าหนงัใหญ่มีประวตัิความเป็นมาและลักษณะอย่างไร 
การคดิวา่ควรมีการฟ้ืนฟ ูและถ่ายทอดภมูิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บัคนในชมุชนดงัเชน่ท่ีตนเองไดร้บั  

2) ด้านการตอบสนองต่อคุณค่า เด็กและเยาวชนมีความตัง้ใจ หรือความพึง
พอใจท่ีจะปฏิบตัิการแสดงหนงัใหญ่ดว้ยความเต็มใจ อีกทัง้ยงัเกิดความรูส้ึกหวงแหน ภาคภูมิใจ 
ในตนเองท่ีได้ปฏิบัติการแสดงหนังใหญ่ อันจะน าไปสู่การสืบทอดและเปล่ียนแปลงต่อไป  
โดยสามารถทราบไดจ้ากการท าแบบสอบถามการวดัความตระหนกัรูต้ามขอ้ค าถาม ตวัอย่างเช่น 
ฉันมีความภาคภูมิใจหากมีโอกาสน าความรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินหนังใหญ่ไปเผยแพร่ ฉันภูมิใจ 
ท่ีจงัหวดัสิงหบ์รุีมีการแสดงหนงัใหญ่เป็นภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

3) ดา้นการจดัระบบ เด็กและเยาวชนผูเ้ขา้รว่มสามารถเสนอแนะวิธีการอนุรกัษ์
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินไดต้ามความเขา้ใจและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทราบไดจ้ากการใหเ้ดก็และ
เยาวชนท าแบบสอบถามการวดัความตระหนกัรูต้ามขอ้ค าถาม ตวัอย่างเช่น  ฉันจะช่วยเผยแพร่
และชกัชวนใหค้นในชมุชนอ่ืน ๆ ไดรู้จ้กัและมาแสวงหาความรูเ้ก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่
ในชมุชน และคิดว่าในโรงเรียนควรมีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหนงัใหญ่ 
และควรคดิวา่ควรมีการจดัการแสดงหนงัใหญ่ในเทศกาลตา่ง ๆ เป็นตน้ 

โดยผูว้ิจยัไดน้  าเครื่องมือแบบวดัความตระหนกัรูค้ณุคา่ทางภมูิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
แสดงหนงัใหญ่วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี ท่ีมีขอ้ค าถามจ านวน 29 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น
คือ 1.ดา้นการรบัรู ้2.ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ 3.ดา้นการจดัระบบ ไปศกึษาผลการเขา้รว่มการ
จดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้นความตระหนักรูคุ้ณค่าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี ก่อนการจดัการเรียนรู ้มีจ  านวน  
ผูท้ดสอบทัง้หมด 30 คน พบว่าผลของการเขา้รว่มการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ
มีส่วนร่วมในด้านความตระหนักรู ้คุณค่า เรื่องของภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน การแสดงหนังใหญ่  
วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการรู้ตาม
อธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีสว่นร่วม ทัง้ 3 ดา้น ดงัตอ่ไปนี ้

ดา้นท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้ก่อนการจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.94 จัดอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และหลงัการจดัการเรียนรูมี้คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.44 จดัอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการตอบสนองต่อคุณค่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.22 จัดอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และหลงัการจดัการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.63 จดัอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 3 ดา้นการจดัระบบคณุคา่มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.20 จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และหลงัจากการจดัการเรียนรู ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.72 จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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โดยหลงัการจดัการเรียนรูมี้จ  านวนผู้ทดสอบทัง้หมด 26 คน เน่ืองจากช่วงระยะเวลา
ในการท ากิจกรรมการจดัการเรียนรูเ้ป็นชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาดของโรคเชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid-19) 
จึงท าใหมี้ผูเ้รียนบางส่วนไม่สามารถมาท าการทดสอบหลงัเรียนได ้จ  านวน 4 คน ผูว้ิจยัจึงท าการ
วิเคราะหค์า่ความตระหนกัรูจ้ากผูเ้รียนท่ีสามารถมาเขา้รว่มกิจกรรมไดใ้นครัง้สดุทา้ยและไดร้บัการ
วดัระดบัความตระหนักรูท้ัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งพบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการ
ความตระหนกัรูก้่อนการเรียนรูเ้ป็นรายบคุคล 

ดา้นท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้อยู่ในเกณฑพ์อใช ้จ  านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.85 อยู่
ในเกณฑดี์ จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.15 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ อยู่ในเกณฑพ์อใช ้จ านวน 19 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 73.08 อยูใ่นเกณฑดี์ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.92 

ดา้นท่ี 3 ดา้นการจดัระบบคณุคา่ อยู่ในเกณฑพ์อใชจ้  านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
7.69 อยู่ในเกณฑดี์ จ านวน 17 คนคิดเป็นรอ้ยละ 65.39 อยู่ในเกณฑดี์มากจ านวน 7 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 26.92 

และสรุปผลการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการความตระหนักรู ้หลังการเรียนรูเ้ป็น
รายบคุคล 

ดา้นท่ี 1 ดา้นการรบัรู ้อยู่ในเกณฑดี์จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.15 อยู่ใน
เกณฑดี์มาก จ านวน 14 คนคดิเป็นรอ้ยละ 53.85 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการตอบสนองตอ่คณุคา่ อยู่ในเกณฑดี์จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
26.92 อยูใ่นเกณฑดี์มาก จ านวน 19 คนคดิเป็นรอ้ยละ 73.08 

ดา้นท่ี 3 ดา้นการจัดระบบคุณค่า อยู่ในเกณฑ์ดีจ  านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
15.38 อยูใ่นเกณฑดี์มาก จ านวน 22 คนคดิเป็นรอ้ยละ 84.62 

ซึ่งผลการเขา้รว่มการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้น
ความตระหนกัรูค้ณุคา่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี
หลงัการจดัการเรียนรูย้งัคงมีคา่เฉล่ียท่ีสงูกวา่ก่อนการจดัการเรียนรูอ้ย่างชดัเจน 

สรุปไดว้่าจากการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้นความ
ตระหนกัรูค้ณุค่า เรื่องของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงห์บุรี 
เหมาะสมกับ การน ามาถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู ้อีกรูปแบบหนึ่ง  
ท่ีมีความหลากหลายในการเรียนรู ้ผูเ้รียนไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ จากการบอกเล่าประสบการณ์
ตรงจากครู ผูเ้ช่ียวชาญ และวิทยากร เรื่องการแสดงหนังใหญ่ สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รูจ้ัก
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การลงมือปฏิบตัิการท างานเป็นทีม มีความกลา้แสดงออก มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ
การแสดง รูจ้กัแสดงความคิดเห็น ร่วมมือร่วมใจกัน การตอบขอ้ค าถามเพ่ือความกระจ่างใหเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบตัิและท าใหทุ้กคนในครอบครวั ชุมชนและหมู่บา้น มีส่วนรวมในการอนุรกัษ์ 
ภมูิปัญญาของทอ้งถ่ิน เรื่องการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุีใหค้งอยูสื่บไป 

ข้อค้นพบงานวิจัย 
1. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมร่วม เพ่ือส่งเสริมความ

ตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสว่างอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์ุรี ส  าหรบัเด็กและเยาวชนท าใหไ้ด้
ขอ้คน้พบใหม่วา่ การจดัการศกึษาตามอธัยาศยัโดยอาศยังานวฒันธรรมตามแนวคดิเรื่องการเรียน
เล่น (Play+Learn = PLEARN) กิจกรรมบางกิจกรรมท าใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรม 
มีเจตคติท่ีดีกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เรื่อง การแสดงหนงัใหญ่ขึน้ ซึ่งกิจกรรมโครงสวยดว้ยมือเราเป็น
กิจกรรมท่ีท าให้เห็นถึงเจตคติท่ีดีขึน้ เน่ืองจากเด็กและเยาวชนท่ีมาเข้าร่วมมาเรียนก่อนเวลา
เพ่ือท่ีจะมาเตรียมความพรอ้มในการเรียนครัง้ต่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกับบทฤษฎีองคป์ระกอบของ 
เจตคติของ McGuire (McGuire, 1985; งามตา วนินทานนท์, 2535) ท่ีกล่าวว่า เจตคติประกอบดว้ย  
3 องคป์ระกอบส าคญั คือ 1.องคป์ระกอบทางการรบัรู ้หมายถึง การรูก้ารคิด ความเช่ือ ตลอดจน
ข้อสนเทศทั่วไป เจตคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยความรูเ้ก่ียวกับสิ่งนั้น  
เป็นอนัดบัแรก 2.องคป์ระกอบทางดา้นความรูส้ึก คือ เกิดความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่
พอใจ สิ่งนีจ้ะเกิดขึน้อัตโนมัติ และ  3.ความพรอ้มท่ีจะกระท า คือ การท่ีบุคคลมีความพรอ้ม 
ท่ีจะท าสิ่งท่ีเขาชอบ ท่ีเขาพอใจ ดงันัน้การท่ีเด็กและเยาวชนท่ีมาเขา้รว่มมาเรียนก่อนเวลาเพ่ือท่ีจะ
มาเตรียมความพรอ้มในการเรียนครัง้ต่อไปจึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนความเขา้ใจจเจตคติของบุคคล  
ไดด้ว้ย และเม่ือหมดเวลาในการเรียนรูก็้ไม่ยอมกลบัแต่ยงัคงชวนกันท าชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย
ในการท ากิจกรรมนัน้ ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งชิน้งานท่ีสมบูรณต์ามท่ีเด็กและเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมตอ้งการ 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรูโ้ดยการน าตนเองของเขมกร อนุภาพ (2560, น. 78) ท่ีศึกษา
เก่ียวกับการใชก้ารเรียนรูแ้บบน าตนเอง เพ่ือการพฒันาการเรียนรูว้ิชาคอมพิวเตอร ์ของนักเรียน  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดก้ล่าวว่า การเรียนรูใ้นรูปแบบของการน าตนเองท าใหน้กัเรียนพัฒนา
ตนเองไดต้ามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนในการสรา้งชิน้งาน ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบ
ความส าเรจ็เพราะความตัง้ใจ และสนใจท่ีจะกระท าสิ่งแปลกใหม่ท่ีตนเองไม่เคยท ามาก่อน รวมถึง
ในขณะท ากิจกรรมเด็กและเยาวชนมีการช่วยเหลือกนัในการท างานทัง้ในส่วนของตนเอง และการ
ช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลลพัธข์องงาน สอดคลอ้งกับทฤษฎีปัญญาทางสังคม
ของอัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษยมี์ปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
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หลกั 2 ปัจจยั คือ ปัจจบัทางปัญญาและปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืน ๆ และอิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม 
เน่ืองจากชีวิตจริงของมนษุยไ์ดร้บัอิทธิพลของสิ่งเรา้ทัง้จากตนเองและผูอ่ื้นดว้ย นอกจากนีม้นษุย์ 
มีความคิดความเช่ือและคาดหวงัซึ่งจะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของเขาได ้ท าใหเ้ม่ือมีเด็กกลุ่มหนึ่ง
ไปช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่ง เด็กกลุ่มนัน้ก็ตอบสนองโดยการใหค้วามรว่มมือในการท างานใหส้  าเร็จ
ลุล่วง สอดคล้องกับงานวิจัยของภัควร วรานุกูลวัฒน ์(2551, น. 78) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการสรา้ง
เครือข่ายทางสังคมและการสรา้งการเรียนรูข้องเยาวชน จากการเขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
กรณีศกึษา กลุ่ม BlackBox ท่ีไดก้ล่าววา่ ทฤษฎีปัญญาทางสงัคมของแบนดรูา (Albert Bandura) 
ท าใหเ้ห็นการเรียนรูข้องเยาวชนผ่านการสงัเกตและการกระท าท าใหเ้ยาวชนเกิดการพฒันาจาก
ประสบการณ์ท่ีไดเ้จอมา โดยมีกลุ่มทางสังคมอ่ืน ๆ คอยช่วยผลักดันเยาวชนเหล่านีใ้ห้เป็นไป
ตามท่ีตนเองตอ้งการ เป็นการใหอิ้สระในการคดิและการลงมือท าแก่เยาวชน 

2. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมนอกจากจะสรา้งความ
ตระหนักรูคุ้ณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดขึน้กับเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมแล้วยังสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กับคนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมอ่ืน ๆ อีกดว้ย เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอนโยบาย
ในการย่ืนของบประมาณเพ่ือท าการปรบัปรุงพิพิธภัณฑใ์หมี้ความน่าสนใจและทนัสมยัมากยิ่งขึน้ 
คนในชุมชนเห็นความส าคญัของคณุค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากขึน้โดยการเขา้มาศกึษาหาความรู้
และสามารถใหค้วามรูก้ับบุคคลภายนอกได ้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมโภชน ์เอียมสุภาษิต 
(2556) ท่ีกล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสังคม มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการ
พฤติกรรม ซึ่งการเรียนรูข้องแบนดรูา เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเรียนรู ้การรบัรู ้และน ามาซึ่ง
การเปล่ียนแปลงของคนเราซึ่งไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มอยา่งเดียว แตเ่กิดจากปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจัยดา้นพฤติกรรมจากท่ีไดม้าเข้าร่วมกิจกรรมดว้ย ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกนัและกนั 

3. ความแตกตา่งของการการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนรว่มรว่ม 
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จงัหวดัสิงหบ์ุรี กับงานวิจัย 
อ่ืน ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงันี ้

การจดัการศึกษาตามอัธยาศยั งานวิจยัของคมกฤษ จนัขจร  (2551) ไดศ้ึกษาเรื่อง
การพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต จดัท าขึน้เพ่ือ
สรา้งแนวทางการจดัการศึกษาตามอธัยาศัย โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจยั และน ามารวบรวม
เป็นองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล และประเมินแนว
ทางการจัดการศึกษาเพ่ือท่ีจะน าไปใช้ในสถานศึกษา แต่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย
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กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์ 
จังหวดัสิงหบ์ุรี เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศยัท่ีมีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตามหลักและ
กระบวนการมีส่วนร่วม กล่าวคือมีการใช้การศึกษาตามอัธยาศัยในการด าเนินกิจกรรมและใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดความตระหนักรูคุ้ณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
โดยในการออกแบบกิจกรรมการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัไดมี้การใชห้ลกัการจดัการศกึษาตาม
อธัยาศยัโดยใชง้านวฒันธรรมท่ีมีแนวคิดเรื่องการเรียนเลน่ (Play + Learn = PLEARN) 

ดา้นกระบวนการมีส่วนรว่ม งานวิจยัของกลุจิรา เสาวลกัษณจ์ินดา (2555) ไดศ้กึษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการท่องเท่ียว กรณีศึกษา อ าเภออินทรบ์ุรี จงัหวดัสิงหบ์ุรี 
จัดท าขึน้เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียว และ
กระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน ซึ่งเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสรา้งแบบสอบถาม และใชส้ถิติ  
ในการวิเคราะหข์ขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนมีส่วนร่วมในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด แต่การจัดการศึกษาตามอัธยาศยัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม  
เพ่ือสง่เสริมความตระหนกัรู ้ในการแสดงหนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี ใชก้ระบวนการ
มีส่วนร่วมมาเป็นหลกัในการด าเนินงาน ออกแบบ และพฒันาการจดัการเรียนรู ้เพ่ือสรา้งความรู้
และความตระหนกัรูใ้นคณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดขึน้กบัคนในชมุชนและผูท่ี้เขา้มามีส่วนรว่ม
ทกุภาคสว่น 

ความตระหนักรูคุ้ณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานวิจัยของกุลยารตัน ์ทัศมี (2547) ได้
ศกึษาเรื่อง ความตระหนกัรูค้ณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีไดร้บั
การสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในวิชาฟิสิกส ์จดัท าขึน้เพ่ือศึกษาการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
ประกอบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกสเ์พ่ือใหน้กัเรียนไดร้บัความรูใ้นรายวิชาฟิสิกส ์
และเกิดความตระหนกัรูใ้นคณุคา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีวิธีการวดัความตระหนกัรูข้องผูเ้รียนออกมา
เป็นขัน้คล้ายกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความ
ตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงหบ์ุรี แต่แตกต่างกันตรงท่ีการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดง 
หนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี เด็กและเยาวชนท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เรียน  
เม่ือไดเ้รียนแลว้ไดท้ัง้ความรูแ้ละความสนุกสนาน เน่ืองจากการจัดการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ย
กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ในการแสดงหนังใหญ่  วัดสว่างอารมณ ์ 
จังหวัดสิงห์บุรี มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยใชง้านวฒันธรรมท่ีมีแนวคดิเรื่องการเรียนเลน่ (Play + Learn = PLEARN)  



  165 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบัติ 

1.1 ปรับกระบวนการศึกษาผลก่อนและหลังการเข้าร่วมการจัดการเรียนรูต้าม
อธัยาศยัดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่ม ในดา้นความตระหนกัหนกัรูเ้รื่องของภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมี
การประเมินจากผลของการวิเคราะหพ์ัฒนาการแต่ละแผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นดา้นต่าง ๆ ได้
มากกวา่ 4 ดา้น 

1.2 ควรมีการสรา้งเครือข่ายการเรียนรูร้ะหว่างชุมชนกับปราชญช์าวบา้น เพ่ือน ามา
ขยายผลได้จริงและต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มพื ้นท่ีกิจกรรมแบบครบวงจรให้กับผู้เรียน ให้มีกิ จกรรม 
อย่างต่อเน่ือง ได้ฝึกฝนทักษะและมีความตระหนักรูอ้ย่างแท้จริง นอกจากนี้ชุมชนสามารถ  
สรา้งเครือขา่ยการเรียนรูก้บักลุม่ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ และสามารถน ามาปรบัใชไ้ดอี้กดว้ย 

1.3 ควรมีการจัดท าวิดีทัศน์ท่ีเก่ียวกับวิธีการท าหนังใหญ่และการเชิดหนังใหญ่  
มอบใหก้ับสถานศึกษาตา่ง ๆ ในชุมชน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และฝึกปฏิบตัิ  
ในการท าหนงัใหญ่และการเชิดหนงัใหญ่ไดต้ามอธัยาศยัมากขึน้  

1.4 สถานศึกษาและชุมชนควรส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง สน ับสนุน
งบประมาณการท าหนังใหญ่ใหเ้พียงพอต่อการใชง้านและทกัษะควรมีต่อเน่ือง การจดัการเรียน
สอนตามความต้องการของผู้เรียน สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ น าไปประยุกต์ใช้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์  
และสามารถน าความรูท้กัษะฝึกฝนตอ่ยอดใหเ้กิดเป็นความช านาญ เป็นการส่งเสรมิการตระหนกัรู ้
แก่ผูเ้รียนได ้
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกับประสิทธิภาพของการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic media) เช่น การเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
หรือ e-Learning 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกไปในวิธีการในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ให ้ยั่งยืนถาวร 

2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูต้ามอัธยาศัยส าหรับเด็กและเยาวชน  
ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู ้ไปขยายกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
ใหก้วา้งขวางขึน้ 

2.5 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัส าหรบั
เดก็และเยาวชน ดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่มเพื่อสง่เสรมิความตระหนกัรูไ้ปใช ้

2.6 ควรมีการจดัท าแผนการตลาด ช่องหารายไดจ้ากของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็น
แรงกระตุน้ใหเ้ดก็และเยาวชนในชมุชนอยากท่ีจะศกึษาและปฏิบตัมิากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือราชการต่าง ๆ ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือในการวิจัย 
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1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศกุร ์จนัประเสรฐิ อาจารยป์ระจ าสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร ์
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รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ด.ญ.พณัณภ์สัร ์ พนัธท์บ  ด.ญ.นยันภ์คั  บญุมี 

ด.ช.ชนภทัร  มว่งไหม  ด.ช.พงษน์รนิ  ธานี 

ด.ช.พงศธร  บวัคล่ี  ด.ช.ธิตพิทั  เนียมพิมาย 

ด.ญ.ปภาพร  สิงหโ์ต  ด.ช.โชคอนนัต ์ เทพแดน 

ด.ญ.พรชนก  ไกรนยั  ด.ช.จกัรกฤษ  เพิ่มพนูวฒันกลู 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการท ากิจกรรม 

  



  185 

รายช่ือคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการท ากจิกรรม 

อ.ด ารงค ์ ป่ินทอง   ประธานฯ 

อ.คณิต  ภกัดี ครูสอนหนงัใหญ่ 

ผอ.วีรพงษ ์ เอ่ียมลออ  

พ.ต.ประสิทธ์ิ  วธรณาลยั  

อ.กญัหา  เอ่ียมละออ  

อ.วาสนา  จินสถาพร  

อ.บญุสง่  แดงเดช  

อ.ประเทือง  กลิ่นประทมุ  

คณุบนัเทิง  วงศไ์พรจนัทร ์  

คณุค านงึ  จงุอยูส่ขุ  

คณุวนัเพ็ญ  ศภุนคร  

คณุ บญุธรรม  ภกัดี  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. แบบสังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
2. แบบสังเกตการเชิดหนังใหญ่ 
3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียน 
4. แบบสังเกตการณถ์าม-ตอบ 
5. แผนจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

เพือ่ส่งเสริมความตระหนักรู้ ในการแสดงหนังใหญ่  
วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รี 
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รายละเอียดของแผนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพือ่ส่งเสริม
ความตระหนักรู้ ในการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ ์จังหวัดสิงหบุ์รีจ านวน 8 แผน ได้แก่ 
1.แรกพบสบตา 2.รู้ไว้ เดี๋ยวพูดกับเขาไม่รู้เร่ือง 3.โครงสวยด้วยมือเรา 4.ย ่าเท้าเต้นเสา  
5.ลงหลักปักฐาน 6.ร่วมเชิดโครง 1 7. ร่วมเชิดโครง 2 8.จากโครงสู่เร่ือง 

ชื่อแผน สาระการเรียนรู้ 
ทฤษฎีทีใ่ช้ 
ในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้
ความตระหนักรู้ 

ระยะเวลา 

แรกพบ
สบตา 

รูปรา่ง และลกัษณะ 
ของหนงัใหญ่ 

- แนวคิดจากการเรียน
เลน่ (Play + Learn = 
PLEARN)  
- ความตระหนกัรู ้
ระดบัการรบัรู ้โดยมี
การรบัรูแ้ละความ
เขา้ใจในเรื่องของภมูิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. ผูเ้รียนบอกถึง
รูปรา่ง และ
ลกัษณะของหนงั
ใหญ่ได ้
 

3 ชม. 

รูไ้ว ้ 
เดี๋ยวพดูกบั
เขาไมรู่เ้รื่อง 

ความหมาย  
ความเป็นมาของ 
การแสดงหนงัใหญ่
ประเภทของตวัหนงั
ใหญ่รวมถึง
องคป์ระกอบ 
ของการแสดงหนงั
ใหญ่ 

- ทฤษฎีการเรียนรูโ้ดย
สถานการณจ์ าลอง
เสมือนจรงิ 
- ทฤษฎี Jigsaw 
Puzzle 

1.ผูเ้รียนสามารถ
อธิบาย
ความหมายและ
ความเป็นมาของ
การแสดงหนงั
ใหญ่ได ้ 
2. ผูเ้รียน
สามารถอธิบาย
องคป์ระกอบของ
การแสดงหนงั
ใหญ่ได ้ 
3.ผูเ้รียนสามารถ
จบัคูป่ระเภทของ
ตวัหนงัใหญ่ได ้

3 ชม. 

โครงสวย วิธีการและขัน้ตอน - ทฤษฎีการเรียนรูจ้าก 1. ผูเ้รียน 3 ชม. 



  192 

ชื่อแผน สาระการเรียนรู้ 
ทฤษฎีทีใ่ช้ 
ในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้
ความตระหนักรู้ 

ระยะเวลา 

ดว้ยมือเรา การท าหนงัใหญ่ การปฏิบตั ิ(Action 
Learning)  
- Learning by doing  
คือการเรียนรูท่ี้มีการ
ลงมือปฏิบตัจิรงิ 

สามารถอธิบาย
วิธีการท าหนงั
ใหญ่ในรูปแบบ
ของโครงไมไ้ผไ่ด ้ 
2. ผูเ้รียน
สามารถใชโ้ครง
ไมไ้ผส่รา้งสรรค์
ตวัละครหนงั
ใหญ่ได ้ 
3. ผูเ้รียนเห็น
คณุคา่ของ
ผลงาน  

ย ่าเทา้เตน้
เสา 

การฝึกท่าเบือ้งตน้ 
ในการเชิดหนงัใหญ่ 

- ทฤษฎีการเรียนรูจ้าก
การปฏิบตั ิ(Action 
Learning)  
- Learning by doing  
คือการเรียนรูท่ี้มีการ
ลงมือปฏิบตัจิรงิ 

1. ผูเ้รียน
สามารถอธิบาย
วิธีการเชิดหนงั
ใหญ่เบือ้งตน้ได ้
2. ผูเ้รียน
สามารถปฏิบตัิ
ทา่การเตน้เสาได้
อยา่งถกูตอ้งและ
สวยงาม 
3.ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือรน้ใน
การท ากิจกรรม 

3 ชม. 

ลงหลกั 
ปักฐาน 

การฝึกท่าเบือ้งตน้ 
ในการเชิดหนงัใหญ่ 
(การลงเหล่ียม) 

- ทฤษฎีการเรียนรูจ้าก
การปฏิบตั ิ(Action 
Learning)  

1. ผูเ้รียน
สามารถอธิบาย
วิธีการลงเหล่ียม

3 ชม. 
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ชื่อแผน สาระการเรียนรู้ 
ทฤษฎีทีใ่ช้ 
ในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้
ความตระหนักรู้ 

ระยะเวลา 

- Learning by doing  
คือการเรียนรูท่ี้มีการ
ลงมือปฏิบตัจิรงิ 

ได ้
2. ผูเ้รียน
สามารถปฏิบตัิ
ทา่การลงเหล่ียม
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
สวยงาม 

รว่มเชิด 
โครง 1 

การฝึกท่าเบือ้งตน้ 
ในการเชิดหนงัใหญ่ 

- ทฤษฎีการเรียนรูจ้าก
การปฏิบตั ิ(Action 
Learning)  
- Learning by doing 
คือการเรียนรูท่ี้มีการ
ลงมือปฏิบตัจิรงิ 

1. ผูเ้รียน
สามารถอธิบาย
วิธีการเชิดหนงั
ใหญ่เบือ้งตน้ได ้
2. ผูเ้รียน
สามารถปฏิบตัิ
ทา่การเชิดหนงั
ใหญ่ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและ
สวยงาม 

3 ชม. 

รว่มเชิด 
โครง 2 

การฝึกท่าเบือ้งตน้ 
ในการเชิดหนงัใหญ่ 

- ทฤษฎีการเรียนรูจ้าก
การปฏิบตั ิ(Action 
Learning)  
- Learning by doing  
คือการเรียนรูท่ี้มีการ
ลงมือปฏิบตัจิรงิ 

1. ผูเ้รียน
สามารถอธิบาย
วิธีการเชิดหนงั
ใหญ่เบือ้งตน้ได ้
2. ผูเ้รียน
สามารถปฏิบตัิ
ทา่การเชิดหนงั
ใหญ่ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและ
สวยงาม 

3 ชม. 

จากโครง การฝึกท่าเบือ้งตน้ใน - ทฤษฏีพฤตกิรรมการ ผูเ้รียนสามารถ 3 ชม. 
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ชื่อแผน สาระการเรียนรู้ 
ทฤษฎีทีใ่ช้ 
ในการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี ้
ความตระหนักรู้ 

ระยะเวลา 

สูเ่รื่อง การเชิดหนงัใหญ่ 
(การเตน้เสา, การลง
เหล่ียม และการจบั
โครงไมไ้ผ)่ รวมถึง
การเชิดหนงัใหญ่ 
ตอน จบัลิงหวัค ่า 

แสดงออก (Assertion 
Theory) 

ปฏิบตัทิ่าการเชิด
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และสวยงาม 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่1 
ชื่อแผน “แรกพบสบตา” 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถบอกถึงรูปรา่งลกัษณะของหนงัใหญ่ได ้(K) 
2. เพ่ือเตรียมความพรอ้มทกัษะการเรียนรว่มระหวา่งเพื่อน ครูและผูร้ว่มกิจกรรม (P) 
3. เพ่ือเพิ่มความมั่นใจของผูเ้รียนในการท ากิจกรรมรว่มกนั (A) 

สาระการเรียนรู้ 
รูปรา่ง ลกัษณะของหนงัใหญ่  

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภูมิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ โดยเรียนรูจ้าก

บคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบุคคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัติามโครงการ ระหวา่งผูน้  าชมุชน, บคุคลในชมุชนและผูเ้รียน 
ความตระหนักรู้ ระดบัการรบัรู ้โดยมีการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องของภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน 

1. พิธีเปิดกิจกรรม “การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการการมีสว่นรว่ม 
เรื่อง หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี” 

1.1 ประธานกล่าวเปิดโครงการ “การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการ 
การมีสว่นรว่ม เรื่อง หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี” 

1.2 ครูและผูท้  ากิจกรรมทกุคนกล่าวเปิดกิจกรรม ทกัทายนกัเรียนและผูป้กครอง
รวมไปถึงผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุคน 

1.3 อธิบายความเป็นมาและชีแ้จง้ระยะเวลาในการท ากิจกรรม รวมถึงหาแนวทาง 
การท าขอ้ตกลงในการจดักิจกรรมรว่มกนั 
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ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูใหน้กัเรียนเลน่เกม “รูจ้กัฉนั รูจ้กัเธอและเรารูจ้กักนั” 

(เพ่ือเตรียมความพรอ้มทกัษะการเรียนร่วมระหว่างเพ่ือน ครูและผูร้่วมกิจกรรม 
(P)) 

(เพ่ือเพิ่มความมั่นใจของผูเ้รียนในการท ากิจกรรมรว่มกนั (A)) 
2.1 ครูให้นักเรียนตั้งแถวเป็นวงกลม และให้นักเรียนเริ่มแนะน าตัวท่ีละคน

ตามล าดบั 
2.2 ครูใหน้กัเรียนจบัฉลากหมายเลขหนังใหญ่เพ่ือน ามาเป็นเลขประจ าตวัและ

ตดิไวบ้รเิวณหนา้อก 
2.3 เม่ือนกัเรียนมีหมายเลขประจ าตวัเรียบรอ้ยแลว้ใหน้กัเรียนจบัฉลากหนงัใหญ่

อีกครัง้เพ่ือเป็นการทายช่ือจากหมายเลขประจ าตวั 
3. นกัเรียนท าแบบวดัความตระหนกัรู ้ก่อนเรียน 

ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 
4. ครูตัง้ค  าถามถึงฉลากหนังใหญ่ (ผูเ้รียนสามารถบอกถึงรูปร่างลกัษณะของหนัง

ใหญ่ได ้(K)) 
4.1 นกัเรียนรูห้รือไมว่า่รูปท่ีฉลากหนงัใหญ่คือรูปอะไร (หนงัใหญ่)        
4.2 ใครเคยดหูรือเคยเห็นหนงัใหญ่ 
4.3 รูปรา่งลกัษณะของหนงัใหญ่เป็นอย่างไร (แผ่นหนงัเจาะรูท าใหเ้กิดลายและ

โปรง่แสง มีดา้มจบัในการถือหนงัสองดา้ม) 
4.4 รูห้รือไมว่า่หนงัใหญ่ท ามาจากอะไร (หนงัสตัวใ์หญ่ เชน่ หนงัววั เป็นตน้) 
4.5 ใครเคยเชิดหรือลองเลน่หนงัใหญ่ 

5. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปประเด็นรูปร่าง ลกัษณะของหนงัใหญ่และประเด็นท่ีไดใ้น

วนันี ้รวมทัง้กลา่วความนา่สนใจในการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไปเพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการเรียน 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. แบบวดัความตระหนกัรูภ้มูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ 
2. เกม “รูจ้กัฉนั รูจ้กัเธอและเรารูจ้กักนั” 
3. ฉลากหนงัใหญ่ 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการถาม ตอบ (K) 
2. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม (P) 
3. การสงัเกตจากแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรียน (A) 

ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่1 
ผลการเรียนรู้ 

นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูต้ามอัธยาศัยเก่ียวกับภูมิปัญญา เรื่อง  
หนงัใหญ่ มีทกัษะการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเรียนรว่มระหว่างเพ่ือน ครูและผูร้ว่มกิจกรรม
ไดดี้ มีส่วนร่วมในการสนทนาโต้ตอบไดอ้ย่างมีเหตุผล เช่น สามารถบอกรูปร่างลักษณะของ  
หนังใหญ่ได้ มีการให้ความร่วมมือในการเล่นเกม รู ้จักฉัน รู ้จักเธอและเรารู ้จักกันได้อย่าง
สนุกสนาน นกัเรียนมีความสนใจในการปฏิบตัิกิจกรรมตัง้แต่ตน้จนจบกิจกรรมไดส้  าเร็จ รวมถึงมี
การท าแบบวดัความตระหนกัรูก้่อนเรียน และรว่มกนัสรุปประเดน็ท่ีไดใ้นวนันี ้ 

ปัญหาทีพ่บ 
นกัเรียนบางส่วนขาดความมั่นใจในการตอบค าถาม เรื่อง รูปร่างลักษณะของหนัง

ใหญ่ 
วิธีการแก้ปัญหา 

ครูใชเ้ทคนิคการบรรยายพรอ้มกบัยกตวัอย่างประกอบ เพ่ือใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจ
ถึงรูปร่างลักษณะของหนังใหญ่มากขึน้ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มเรียกตอบค าถามเป็นรายบุคคล  
เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน เม่ือนักเรียนเกิดความเขา้ใจนักเรียนจึงจะมีความมั่นใจ 
ในการตอบค าถามไดดี้ยิ่งขึน้ 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่2 
ชื่อแผน “รู้ไว้ เดีย๋วพูดกับเขาไม่รู้เร่ือง“ 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายและความเป็นมาของการแสดงหนงัใหญ่ได ้(K) 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายองคป์ระกอบของการแสดงหนงัใหญ่ได ้(K) 
3. ผูเ้รียนสามารถจบัคูป่ระเภทของตวัหนงัใหญ่ได ้(P) 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมาย และความเป็นมาของการแสดงหนงัใหญ่ 
2. ประเภทของตวัหนงัใหญ่ 
3. องคป์ระกอบของการแสดงหนงัใหญ่ 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภมูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ โดยเรียนรูจ้าก

บคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบคุคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัติามโครงการ ระหวา่งบคุคลในชมุชนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ความตระหนักรู้ ระดบัการรบัรู ้โดยมีการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องของภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูถามนกัเรียน 
1.1 ใครรูจ้กัการแสดงหนงัใหญ่บา้ง โดยใหน้กัเรียนยกมือตอบค าถามและเล่าถึง

ประสบการณท์างดา้นนาฏศลิป์ อยา่งอิสระ 
ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ครูใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม (กลุ่มละ 4 คน 5 กลุ่มและกลุ่มละ 5 คน 2 กลุ่ม)  
ใหน้กัเรียนจบักลุม่ดว้ยตนเอง โดยก าหนดใหว้า่แตล่ะกลุม่จะตอ้งคละโรงเรียน 
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3. นกัเรียนร่วมกิจกรรมเกม “ล่องเรือยอ้นอดีต” (ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมาย
และความเป็นมาของการแสดงหนังใหญ่ได ้(K)) (ผู้เรียนสามารถอธิบายองคป์ระกอบของการ
แสดงหนงัใหญ่ได ้(K)) 

3.1 ครูจ  าลองเหตุการณ์ใหน้กัเรียนจินตนาการว่าเราก าลงัพายเรือตามสายน า้
แหง่วฒันธรรมและกาลเวลา  

3.2 ครูคละใหน้กัเรียนประจ าจดุในแตล่ะท่าน า้ ซึ่งแตล่ะท่าน า้จะมีขมุทรพัยท์าง
ความรูแ้ละพ่อครู แม่ครูท่ีแตกตา่งกันออกไปตามแตล่ะยคุสมยั พ่อครู แม่ครูแต่ละฐานจะมีหนา้ท่ี
อธิบายความรูเ้พิ่มเตมิเก่ียวกบัความหมาย, ความเป็นมา, ประเภทและองคป์ระกอบของการแสดง
หนงัใหญ่ 

4. ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มขึน้ไปหาขอ้มูลประเภทของตัวละครบนพิพิธภัณฑ ์15 
นาที เพ่ือเป็นการเตรียมความรูใ้นการรว่มกิจกรรมเกม “จิก๊ซอวค์ูเ่รา” 

5. นกัเรียนรว่มกนัสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากพิพิธภณัฑ ์
6. นกัเรียนรว่มกิจกรรมเกม “จิก๊ซอวค์ูเ่รา” (ผูเ้รียนสามารถจบัคูป่ระเภทของตวัหนงั

ใหญ่ได ้(P)) 
6.1 ตวัแทนนกัเรียนแตล่ะกลุม่จบัฉลากเพ่ือเลือกชดุจิก๊ซอวค์ูเ่รา 
6.2 นกัเรียนรว่มกนัตอ่จิก๊ซอวจ์นสมบรูณ ์
6.3 น าจิ๊กซอวท่ี์สมบูรณ  ์ไปจบัคูก่บักลุ่มอ่ืน โดยพิจารณาความรูท่ี้ไดจ้ากการไป

ศกึษาท่ีพิพิธภณัฑ ์
ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นของเรื่องท่ีเรียนในวนันี ้โดยร่วมกิจกรรมเกม 
“ลว้งไขก่ระชากกึ๋น” โดยนกัเรียนจะตอ้งตอบค าถามท่ีไดจ้ากการลว้งไข่ 

8. ครูชีแ้จงกิจกรรมในครัง้หนา้ว่าจะมีการท าหนงัใหญ่ดว้ยตนเอง นกัเรียนแตล่ะคน
จะตอ้งเตรียมไมไ้ผ ่ขนาดยาว 1 เมตร คนละ 2 อนั (ผา่ครึง่) และกระดาษแข็งสีด า คนละ 1 แผน่ 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ใบความรูค้วามหมาย, ความเป็นมา, ประเภทและองคป์ระกอบของการแสดงหนงัใหญ่ 
2. เกม “ลอ่งเรือยอ้นอดีต” 
3. เกม “จิก๊ซอวค์ูเ่รา” 
4. เกม “ลว้งไขก่ระชากกึ๋น” 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการถาม-ตอบ (K) 
2. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม (P) 

ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่2 
ผลการเรียนรู้ 

ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ๆด้วยกันอย่างสนุกสนาน เช่น กิจกรรมการ
ล่องเรือยอ้นอดีต กิจกรรมนีจ้ะมีการมีส่วนร่วมของพ่อครูแม่ครูท่ีคอยใหค้วามรูเ้รื่องความหมาย 
ประวตัิความเป็นมาของการแสดงหนงัใหญ่ รวมถึงอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการแสดงหนงั
ใหญ่ โดยใชว้ิธีการเลา่เป็นเรื่องราวซึ่งท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ สนใจ รูส้กึคลอ้ยตาม ตัง้ใจฟัง
และน ามาเล่าเป็นเรื่องราวใหก้บัเพ่ือน ๆ ฟังไดอ้ย่างดี จากนัน้นกัเรียนรว่มกนัคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบั
ประเภทของตวัหนงัใหญ่ เม่ือศึกษาขอ้มูลจนส าเร็จแลว้ นกัเรียนก็ร่วมกันท ากิจกรรมเกมจิ๊กซอว์ 
คู่เรา เพ่ือจับคู่ประเภทของตัวใหญ่จากท่ีได้ศึกษามา ซึ่งนักเรียนสามารถจับคู่ ได้ด้วยตนเอง 
จนส าเรจ็ และรว่มกนัสรุปประเดน็ท่ีไดใ้นวนันี ้

ปัญหาทีพ่บ 
นักเรียนบางส่วนขาดความมั่นใจในการอธิบายประวตัิความเป็นมาของการแสดง

หนงัใหญ่ไดอ้ยา่งเป็นเรื่องราว 
วิธีการแก้ปัญหา 

ครูใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเกมเพ่ือให้นักเรียนรูส้ึกสนุกสนาน มีความ
กระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมรว่มกนัเป็นกลุ่ม การเล่นเกมเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรบันกัเรียน
วยันี ้รวมถึงใชว้ิธีการอธิบายโดยการเล่าเป็นเรื่องราวเพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้จินตนาการมีภาพจ า และ
เกิดความเขา้ใจในเนือ้หามากขึน้ นักเรียนจะเกิดความมั่นใจ และความกลา้แสดงความคิดเห็น 
มากขึน้อีกดว้ย 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่3 
ชื่อแผน “โครงสวยด้วยมือเรา” 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการท าหนงัใหญ่ในรูปแบบของโครงไมไ้ผไ่ด ้(K) 
2. ผูเ้รียนสามารถใชโ้ครงไมไ้ผส่รา้งสรรคต์วัละครหนงัใหญ่ได ้(P) 
3. ผูเ้รียนเห็นคณุคา่ของผลงาน (A) 

สาระการเรียนรู้ 
1. วิธีการและขัน้ตอนการท าหนงัใหญ่ 
2. ลกัษณะของโครงไมไ้ผท่ี่น ามาใช ้
3. การออกแบบตวัละครโดยใชโ้ครงไมไ้ผ ่

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภมูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ โดยเรียนรูจ้าก

บคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบคุคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัติามโครงการ ระหวา่งบคุคลในชมุชนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ความตระหนักรู้ ระดบัการเห็นคณุคา่ ท่ีมีความรูส้กึถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรูเ้ดมิในเรื่องของประวตัิ ความเป็นมา กบันกัเรียน โดยใหน้กัเรียน
ยกมือแลว้ตอบ อยา่งอิสระ  

2. ครูถามนกัเรียนถึงสิ่งท่ีใหเ้ตรียมมาคือ ไมไ้ผท่ี่เหลาเรียบรอ้ย 
ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ผูเ้รียนสามารถใชโ้ครงไมไ้ผส่รา้งสรรคต์วัละครหนงัใหญ่ได ้(P)) 

3. ครูน าหนังใหญ่ขนาดจริงมาใหน้ักเรียน ดูถึงวิธีการเชิดและน า้หนักของตัวหนัง  
วา่มีน า้หนกัเบามากและนอ้ยเพียงใด  

4. ครูอธิบายถึงการฝึกในระยะเริ่มต้นว่าในการฝึกหนังใหญ่ผู้ฝึกจะใช้โครงไม้ไผ่ 
ในการฝึกแทนการจบัตวัหนงัใหญ่ของจรงิ เพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรูว้ิธีการจบัโครงไมไ้ผท่ี่ถกูตอ้งสมบรูณ ์
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5. ครูอธิบายวิธีการและขัน้ตอนการท าหนงัใหญ่ นกัเรียนสามารถเลือกตวัหนงัท่ีครู
น ามาใหไ้ดต้ามความสนใจ จากนัน้น าภาพท่ีเลือกมาติดบนกระดาษแข็งสีด าแลว้ใชเ้หล็กตอกรู 
(ตุ๊ดตู่) ตลอดจนการใชโ้ครงไมไ้ผ่ โดยกระบวนการท าจะมีผูป้กครองหรือคนในชุมชนเขา้มาช่วย
ดแูลและคอยใหค้  าแนะน ากบันกัเรียน 

ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 
6. นกัเรียนรว่มกนัแสดงผลงานท่ีไดท้  า พรอ้มทัง้แลกเปล่ียนอธิบายถึงขัน้ตอนการท า

หนงัใหญ่ตลอดจนแสดงความคดิเห็น ความรูส้กึท่ีมีตอ่ผลงานของตนเอง 
(ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการท าหนงัใหญ่ในรูปแบบของโครงไมไ้ผไ่ด ้(K)) 
(ผูเ้รียนเห็นคณุคา่ของผลงาน (A)) 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ตวัอยา่งหนงัใหญ่ขนาดจรงิ  
2. ไมไ้ผเ่หลา 
3. กระดาษแข็งสีด า 
4. เหล็กตอกรู (ตุ๊ดตู)่ 
5. เขียง 
6. คอ้น 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการถาม ตอบ (K,A) 
2. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม (P) 
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ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่3 
ผลการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนให้ความสนใจกับการเรียนการสอนในครัง้นีเ้ป็นอย่างมากเน่ืองจากไดเ้ห็น 
และสมัผสัตวัอย่างหนังใหญ่ขนาดจริงท่ีไดค้วามร่วมมือจากคนในชุมชน  เม่ือถึงขัน้ตอนการท า
หนังใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้โครงไม้ไผ่สร้างสรรค์ตัวละครหนังใหญ่ได้ มีความ
กระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม เม่ือมีขอ้สงสยัก็ซกัถามทนัที โดยจะมีผูป้กครองและคนในชุมชน
คอยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าตลอดการท ากิจกรรม จึงท าใหก้ารด าเนินการท าหนังใหญ่ของ
ผูเ้รียนในครัง้นีส้  าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี หลงัจากท่ีผูเ้รียนท าหนงัใหญ่เสร็จสมบูรณแ์ลว้ ก็สามารถ
แลกเปล่ียนความรู ้ความคิดเห็นในการท าหนงัใหญ่กับเพ่ือนรว่มชัน้ไดเ้ป็นอย่างดี เม่ือครูซกัถาม
ค าถามเก่ียวกับอุปกรณ์ หรือขั้นตอนในการท า  ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถตอบค าถามไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง และสามารถอธิบายคณุคา่ของผลงานตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัญหาทีพ่บ 
นกัเรียนบางส่วนขาดความมั่นใจในการอธิบาย และแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ่ผลงาน

ของตนเองรวมถึงของเพื่อนรว่มชัน้เรียนดว้ยเชน่กนั 
วิธีการแก้ปัญหา 

ครูยกตัวอย่างการอธิบายและแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงาน ให้ผู้เรียนฟังทีละ
ประเด็นเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนไดรู้จ้ักการคิด วิเคราะห ์ก่อนท่ีจะอธิบายเพ่ือให้เกิดทักษะความรู ้
ความเขา้ใจมากขึน้ และใชเ้ทคนิคการพูดคุย ถาม -ตอบกับผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความผ่อน
คลาย สรา้งความมั่นใจและกลา้แสดงความคดิเห็นมากขึน้อีกดว้ย 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่4 
ชื่อแผน “ย ่าเท้าเต้นเสา” 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้(K) 
2. ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การเตน้เสาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P) 
3. ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม (A) 

 

สาระการเรียนรู้ 
การฝึกทา่เบือ้งตน้ในการเชิดหนงัใหญ่ (เตน้เสา) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภมูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ โดยเรียนรูจ้าก

บคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบคุคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัติามโครงการ ระหวา่งบคุคลในชมุชนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ความตระหนักรู้ ระดบัการเห็นคณุคา่ ท่ีมีความรูส้กึถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรูเ้ดิมในเรื่องของการจบัโครงไมไ้ผ่ โดยสุ่มใหน้กัเรียนออกมา
อธิบายและสาธิตเบือ้งตน้ใหเ้พ่ือนด ู 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การเตน้เสาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P)) 
(ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม (A)) 

2. ครูอธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ใหน้กัเรียนทราบถึงองคป์ระกอบ การท่ี
นกัเรียนจะเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ย่างสมบูรณจ์ าเป็นตอ้งเริ่มจากการเตน้เสา เพ่ือเป็นการฝึกก าลงัขา
และเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการฝึกตัง้ฉากของเหล่ียมขาท่ีถกูตอ้งสวยงาม 

3. ครูใหน้กัเรียนจดัแถวหนา้กระดานเพ่ือเตรียมพรอ้มปฏิบตั ิ
4. ครูและวิทยากรสาธิตทา่การเตน้เสาท่ีถกูตอ้ง 



  205 

5. นกัเรียนร่วมปฏิบตัิตามแบบสาธิต โดยครูและวิทยากรคอยตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและสวยงามของทา่เพ่ือใหเ้กิดความสมบรูณ ์

4. ครูใหน้กัเรียนแบง่กลุม่เป็นกลุม่ละ 6 คน แตล่ะกลุม่ตอ้งคละโรงเรียน  
5. ใหต้วัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเพลงท่ีครูน ามาใหก้ลุ่มละ 1 เพลง เพ่ือท า

การคดิสรา้งสรรคก์ระบวนการเตน้เสาประกอบการแปรแถว 
6. นกัเรียนแตล่ะกลุ่มออกมาแสดงผลงานการเตน้เสาประกอบการแปรแถวตาม

เพลงท่ีไดร้บัมอบหมาย ในการแสดงนกัเรียนจะรอ้งเพลงตามท านองหรือไมร่อ้งก็ได ้
ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 
(ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้(K)) 

7. ครูถามถึงวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรูที้ไดเ้รียน 
รว่มกนัแลกเปล่ียนความรูส้กึและประเดน็ส าคญัในการท ากิจกรรมเตน้เสาประกอบการแปรแถว 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ไมเ้คาะจงัหวะ 
2. ท านองเพลง 
3. เครื่องเสียง 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการถาม ตอบ (K) 
2. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม (P) 
3. การสงัเกตจากแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรียน (A) 
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ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่4 
ผลการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนมากพอสมควร เน่ืองจากไดเ้ริ่มปฏิบตัิท่าทาง
การในการเชิดหนงัใหญ่ เม่ือผูเ้รียนเริ่มฝึกฝนการเตน้เสามีผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัปฏิบตัิท่าเตน้เสาได้
ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรน่กั แตก็่มีครูและวิทยากร บคุคลในชมุชนรวมถึงผูป้กครองของผู้ เรียนคอย
ช่วยกันสอนอย่างใกลช้ิดในเรื่องการปฏิบตัิท่าเตน้เสา เช่น การทรงตวั การตัง้ฉากของเหล่ียมขา 
เป็นตน้ จึงท าใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบัติท่าการเตน้เสาไดอ้ย่างถูกตอ้งและสวยงามมากขึน้ และ 
ในกิจกรรมสรา้งสรรคก์ระบวนการเตน้เสาประกอบการแปรแถว แต่ละกลุ่มก็สามารถสรา้งสรรค์
ผลงานของตนเองออกมาไดดี้เกินคาด เน่ืองจากระหว่างการฝึกซอ้มของแต่ละกลุ่มจะมีบุคคล  
ในชุมชนร่วมกันใหค้  าแนะน าและไดร้บัก าลังใจท่ีดีจากผูป้กครองของผูเ้รียนท่ีเต็มไปดว้ยความ
สนุกสนาน ความอบอุ่น จึงส่งผลใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการสรา้งสรรคผ์ลงานใหดี้ และ
เน่ืองจากผู้เรียนไปลงมือปฏิบัติจริงก็ท าใหผู้้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเชิดหนังใหญ่เบือ้งตน้ 
ไดอี้กดว้ย 

ปัญหาทีพ่บ 
ผูเ้รียนบางคนยงัปฏิบตัิทา่เตน้เสาไดไ้มค่อ่ยสวยงาม 

วิธีการแก้ปัญหา 
ครูอธิบายพรอ้มสาธิตท่าเตน้เสาอย่างชา้ ๆ ทีละขัน้ตอน รวมถึงอธิบายในเรื่องการ

ทรงตวั องศาของเหล่ียมขาท่ีถกูตอ้งใหผู้เ้รียนฟัง และปฏิบตัิตาม หากผูเ้รียนยงัปฏิบตัิไม่ไดค้รูจะ
ใช้เทคนิคการพูดให้ก าลังใจ เป็นการเสริมแรงทางบวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการ
ปฏิบตัมิากขึน้ จึงสง่ผลใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจ กระตือรือรน้ในการฝึกฝน และสามารถปฏิบตัทิา่เตน้
เสาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สวยงามมากขึน้ 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่5 
ชื่อแผน “ลงหลักปักฐาน” 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการลงเหล่ียมได ้(K) 
2. ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การลงเหล่ียมไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P) 
3. ผูเ้รียนรว่มกิจกรรมอยา่งกระตือรือรน้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
การฝึกทา่เบือ้งตน้ในการเชิดหนงัใหญ่ (การลงเหล่ียม) 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภูมิปัญญาเรื่อง หนังใหญ่ โดยเรียนรู้ 

จากบคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบคุคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัติามโครงการ ระหวา่งบคุคลในชมุชนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ความตระหนักรู้ ระดบัการเห็นคณุคา่ ท่ีมีความรูส้กึถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรูเ้ดิมในเรื่องของการการเตน้เสา โดยให้นักเรียนทุกคนอบอุ่น
รา่งกายดว้ยการเตน้เสา เพ่ือเป็นการยืดเหยียดกลา้มเนือ้  

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การลงเหล่ียมไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P)) 
(ผูเ้รียนรว่มกิจกรรมอยา่งกระตือรือรน้ (A)) 

2. ครูอธิบายวิธีการเชิดหนังใหญ่เบือ้งตน้, วิธีการเชิดหนังใหญ่ท่ีถูกตอ้ง กล่าวถึง
พืน้ฐานเริ่มมาจากการเตน้เสาและการท่ีจะประสบความส าเร็จจะตอ้งอาศยัเรื่องการลงเหล่ียมท่ี
ถกูตอ้งและสวยงาม 

3. ครูให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ 
ลงเหล่ียม 

4. ครูและวิทยากรสาธิตทา่การลงเหล่ียมท่ีถกูตอ้ง 
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5. นักเรียนร่วมปฏิบตัิตามแบบสาธิต โดยครูและวิทยากรคอยตรวจสอบความถูกตอ้ง
และสวยงามของทา่เพ่ือใหเ้กิดความสมบรูณ ์

6. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัทบทวนกระบวนท่าลงเหล่ียม สะทอ้นผลลพัธท่ี์เพ่ือนท าเพ่ือ
เป็นการปรบัปรุงและพฒันา 

ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 
(ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการลงเหล่ียมได ้(K)) 

7. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตท่าลงเหล่ียม ครูและนักเรียนอธิบายวิธีการ  
ลงเหล่ียมท่ีถกูตอ้ง  

8. ครูและนักเรียนร่วมแลกเปล่ียนความรูส้ึกท่ีมีต่อการลงเหล่ียม , การจัดกิจกรรม
และสรุปประเดน็ส าคญั 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ไมเ้คาะจงัหวะ 
2. เครื่องเสียง 
3. เพลงประกอบจงัหวะ 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการถาม ตอบ (K) 
2. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม (P) 
3. การสงัเกตจากแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรียน (A) 
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ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่5 
ผลการเรียนรู้ 

ครูทบทวนความรูเ้ดิมท่ีเคยสอนไป เรื่องการปฏิบัติท่าเตน้เสาไป ผู้เรียนให้ความ
รว่มมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี และส่วนมากสามารถปฏิบตัไิดอ้ย่างถกูตอ้ง เน่ืองจากผูเ้รียน
น าความรูท่ี้ไดไ้ปฝึกซ้อมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลในชุมชนอย่างสม ่าเสมอ จึงส่งผลให้ผู้เรียน  
มีความพฒันามากขึน้จากเดิมเป็นอย่างมาก ท าใหง้่ายต่อการเรียนการสอนในครัง้นีด้ว้ยเช่นกัน  
เม่ือครูไดส้อนและสาธิตท่าการลงเหล่ียมท่ีถูกตอ้งแล้ว ผู้เรียนก็ให้ความสนใจในวิธีการปฏิบัติ 
แต่ละขัน้ตอนเป็นอย่างดี แสดงใหเ้ห็นถึงความตัง้ใจพยายามท่ีจะปฏิบตัิท่าลงเหล่ียมใหส้วยงาม 
ถกูตอ้งสมบรูณ ์ตามท่ีครูและวิทยากรไดส้าธิตใหด้กู่อนหนา้นี ้นอกจากนัน้ยงัเห็นถึงความมีน า้ใจ 
ความสามคัคี ท่ีผูเ้รียนช่วยสอนและแนะน าเพ่ือนรว่มชัน้ใหส้ามารถปฏิบตัิท่าลงเหล่ียมไดถ้กูตอ้ง
สวยงามอีกดว้ย 

ปัญหาทีพ่บ 
นกัเรียนบางคนยงัปฏิบตัทิา่ลงเหล่ียมไมถ่กูตอ้ง และไมก่ลา้ซกัถามครูผูส้อน 

วิธีการแก้ปัญหา 
ครูใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน คือใหผู้เ้รียนท่ีสามารถปฏิบตัิท่า

ลงเหล่ียมไดถ้กูตอ้งสวยงามเขา้ไปสอน ใหค้  าแนะน ากบัเพ่ือนคนท่ียงัปฏิบตัิไม่ได ้และครูก็จะเป็น
โคช้ท่ีคอยสงัเกตและใหค้  าแนะน ากับผูเ้รียน เพ่ือลดความกดดนัในการเรียน  ซึ่งสงัเกตไดช้ดัเจน
เลยว่า เม่ือผูเ้รียนคนนัน้เรียนกับเพ่ือนจะมีความกลา้มากขึน้ เช่น เม่ือสงสยัท่าใดก็จะถามเพ่ือน  
ท่ีสอนใหท้นัที จงึสง่ผลใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่ลงเหล่ียมไดอ้ยา่งถกูตอ้งสวยงามมากขึน้ 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่6 
ชื่อแผน “ร่วมเชิดโครง 1” 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้(K) 
2. ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P) 
3. ผูเ้รียนรว่มกิจกรรมอยา่งกระตือรือรน้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
การฝึกทา่เบือ้งตน้ในการเชิดหนงัใหญ่ 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภมูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ โดยเรียนรูจ้าก

บคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบคุคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัติามโครงการ ระหวา่งบคุคลในชมุชนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ความตระหนักรู้ ระดบัการเห็นคณุคา่ ท่ีมีความรูส้กึถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรูเ้รื่องการจบัโครงไมไ้ผ ่และการลงเหล่ียม 
ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P)) 
(ผูเ้รียนรว่มกิจกรรมอยา่งกระตือรือรน้ (A)) 

2. ครูใหน้ักเรียนเตรียมหนงัใหญ่ท่ีตนไดท้  าในสปัดาหท่ี์ 2 พรอ้มให้นกัเรียนตัง้แถว
หนา้กระดานเตรียมความพรอ้มปฏิบตั ิ 

3. ครูและวิทยากรอธิบายและสาธิตการเชิดหนังใหญ่ การจับโครงไม้ไผ่ท่ีถูกตอ้ง
สมบรูณ ์

4. นักเรียนร่วมปฏิบัติตามแบบสาธิต โดยครูและวิทยากรคอยตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและความสวยงามเพื่อใหเ้กิดความสมบรูณข์องท่า 
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5. ครูให้นักเรียนช่วยกันทบทวนกระบวนท่าลงเหล่ียม สะท้อนผลลัพธ์ท่ีเพ่ือนท า  
เพ่ือเป็นการปรบัปรุงและพฒันา 

ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 
(ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้(K)) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการเชิดหนังใหญ่เบือ้งตน้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
และทบทวนความรูท่ี้ไดร้บั 

7. ครูสอบถามความรูส้ึกของนักเรียนท่ีมีต่อการเชิดหนงัใหญ่และร่วมสรุปประเด็น
ส าคญั 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ไมเ้คาะจงัหวะ 
2. หนงัใหญ่ (ผลงานท่ีนกัเรียนท า) 
3. เครื่องเสียง 
4. เพลงประกอบจงัหวะ 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการถาม ตอบ (K) 
2. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม (P) 
3. การสงัเกตจากแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรียน (A) 
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ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่6 
ผลการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และมีความกระตือรือรน้ในการเรียนครัง้นีเ้ป้นอย่างดี ตัง้แต่เริ่ม
ทบทวนความรูเ้รื่อง การจับโครงไม้ไผ่และท่าลงเหล่ียมท่ีเคยเรียนไป ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง เน่ืองจากผู้เรียนได้ไปเรียนรูเ้พิ่มเติมกับบุคคลท่ีมีความรูใ้นชุมชนเก่ียวกับ  
เทคนิค หรือวิธีการท่ีจะสามารถท าให้การจับโครงไมไ้ผ่และปฏิบตัิท่าลงเหล่ียมไดอ้ย่างสมบูรณ ์
แบบ ผูเ้รียนยงัมีความรบัผิดชอบในการเตรียมหนงัใหญ่ท่ีตนไดท้  าในสปัดาหท่ี์ 2 เพ่ือน ามาเรียน 
ในสัปดาหนี์เ้ป็นอย่างดี สังเกตเห็นว่าหนังใหญ่ของผู้เรียนบางคนไดป้รบัปรุงใหมี้ความพัฒนา  
ใหส้วยงาม แข็งแรงมากขึน้จากเดิมอีกดว้ย และเม่ือเริ่มเรียนวิธีการเชิดหนงัใหญ่ ผูเ้รียนใหค้วาม
สนใจเป็นอย่างมาก มีสมาธิในการปฏิบตัิท่าเชิดหนงัใหญ่ใหส้วยงาม มีความกลา้แสดงออกมาก
ขึน้ ทัง้ดา้นการปฏิบัติ การพูด เม่ือสงสัยก็กล้าถามครูหรือผูเ้ช่ียวชาญในชุมชนท่ีเขา้ไปร่วมให้
ความรูต้า่ง ๆ จงึสง่ผลใหผู้เ้รียนสว่นใหญ่สามารถปฏิบตักิารเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ปัญหาทีพ่บ 
เม่ือมีปฏิบตัิท่าเชิดหนังใหญ่พรอ้มกับอุปกรณ์ (หนังใหญ่) ผูเ้รียนบางคนยงับงัคบั

หนงัใหญ่ไดไ้มส่วยงามเทา่ไหรน่กั 
วิธีการแก้ปัญหา 

ครูใช้วิธีการสอนแบบสาธิตพรอ้มกับอธิบายวิธีการปฏิบัติอย่างช้าอีกครัง้ และ
หลงัจากนัน้ก็ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนดว้ยตนเอง โดยครูจะเนน้ย า้ใหทุ้กคนหมั่นฝึกฝนกับการเชิดหนัง
ใหญ่ใหม้าก ๆ เพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคยกับอุปกณแ์ละจึงส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถบงัคบัอุปกรณไ์ด้
อยา่งสวยงามสมบรูณแ์บบ 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่7 
ชื่อแผน “ร่วมเชิดโครง 2” 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายวิธีการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ได ้(K) 
2. ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การเชิดหนงัใหญ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P) 
3. ผูเ้รียนเห็นประโยชนข์องภมูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
การฝึกทา่เบือ้งตน้ในการเชิดหนงัใหญ่ 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภมูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ โดยเรียนรูจ้าก

บคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบคุคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัติามโครงการ ระหวา่งบคุคลในชมุชนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
ความตระหนักรู้ ระดบัการเห็นคณุคา่ ท่ีมีความรูส้กึถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรูเ้รื่องการจบัโครงไมไ้ผ ่และการลงเหล่ียม 
ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ครูใหน้กัเรียนเตรียมหนงัใหญ่ท่ีตนไดท้  าในสปัดาหท่ี์ 2  
3. นักเรียนตั้งแถวหน้ากระดานเตรียมความพรอ้มปฏิบัติ และฝึกซ้อม ทบทวน

กระบวนทา่เตน้เสา การลงเหล่ียมและการจบัโครงไมไ้ผ่ 
4. ครูและวิทยากรร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้งและสวยงามของท่าการเชิดหนัง

ใหญ่เพ่ือความสมบรูณข์องทา่ 
5. ครูใหน้กัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยคละโรงเรียน 
6. ตวัแทนนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกมาเลือกเพลงเพ่ือน าไปประกอบการเชิดหนัง

ใหญ่ประกอบกระบวนการแปรแถว จ านวน 1 เพลง 
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7. ครูให้นักเรียนร่วมกันคิดการเชิดหนังใหญ่ประกอบกระบวนการแปรแถวตาม
เสียงเพลง โดยนกัเรียนจะรอ้งเพลงตามท านองหรือไมร่อ้งก็ได ้

ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 
8. นกัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มแสดงผลงานท่ีไดค้ดิสรา้งสรรค ์
9. ครูสอบถาม แลกเป ล่ียนความ รู้สึกและประโยชน์ของหนังใหญ่  รวมทั้ ง

กระบวนการท าตวัหนงัใหญ่ กระบวนการเชิด โดยค าตอบเป็นไปตามอิสระ 
10. ครูและนกัเรียนรว่มสรุปประเดน็ส าคญัท่ีไดร้บัการแลกเปล่ียนไปเม่ือสกัครู่ 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ไมเ้คาะจงัหวะ 
2. หนงัใหญ่ (ผลงานท่ีนกัเรียนท า) 
3. เครื่องเสียง 
4. เพลงประกอบจงัหวะ 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการถาม ตอบ (K,A) 
2. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม (P) 
3. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการเชิดหนงัใหญ่ (P) 
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ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่7 
ผลการเรียนรู้ 

ในช่วงทบทวนความรูเ้รื่องทบทวนกระบวนท่าเตน้เสา การลงเหล่ียมและการจบัโครง
ไมไ้ผ่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบตัิได้ เน่ืองจากผูเ้รียนไดมี้การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และเม่ือครู
เริ่มกิจกรรมกลุ่มให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดการเชิดหนังใหญ่ประกอบกระบวนการแปรแถวตาม
เสียงเพลง ผูเ้รียนมีความต่ืนเตน้ และกระตือรือรน้กบักิจกรรมนีเ้ป็นอยา่งมาก เพราะเป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้กิดจินตนาการ ฝึกใหผู้เ้รียนไดค้ิดดว้ยตนเองอย่างสรา้งสรรคใ์นการสรา้ง
ผลงานการออกแบบการแสดง นอกจากนัน้ยงัฝึกในเรื่องของการอยู่รว่มกนัในสงัคม เช่น ฝึกความ
เป็นผูน้  า การใหเ้กียรติซึ่งกันและกันรวมถึงความสามัคคีอีกดว้ย หลังจากท่ีผูเ้รียนไดส้รา้งสรรค์
ผลงานแลว้ แต่ละกลุ่มก็สามารถแสดงผลงานการแสดงออกมาไดดี้เกินคาด เห็นไดว้่าผูเ้รียนให้
ความสนใจในกิจกรรม มีความกลา้แสดงออกมากขึน้ ในช่วงทา้ยครูก็ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแสดงของแต่ละกลุ่มรวมถึงเรื่องท่ีไดเ้รียนมาทัง้หมด ผูเ้รียนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจกับผลงานของตนเองและผูอ่ื้น มีความคิดเห็นท่ียืดหยุ่นมากขึน้ ไม่มีความ
กดดนัใด ๆ และสามารถบอกไดถ้ึงคณุคา่ของหนงัใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัญหาทีพ่บ 
ในระหว่างการท ากิจกรรมกลุ่ม มีผูเ้รียนบางกลุ่มเก่ียงกนัเรื่องเพลงท่ีใชใ้นการแสดง

และมีการตอ่รองเวลาท่ีใชค้ดิการแสดง 
วิธีการแก้ปัญหา 

เรื่องเพลงท่ีใชท้  าการแสดง ครูแนะน าใหแ้ตล่ะกลุ่มเลือกเพลงท่ีเหมาะสมกบัสมาชิก
ในกลุ่มของตนเช่น เลือกจงัหวะเพลงท่ีทุกคนในกลุ่มสามารถปฏิบตัิได ้จะเป็นจงัหวะชา้หรือเร็ว  
ก็ใหเ้ลือกตามความถนดัของแตล่ะกลุ่ม หากกลุม่ไหนท่ีเลือกเพลงเดียวกนัก็ได ้เพราะถือว่าไดผ้่าน
กระบวนการคิดวิเคราะหข์อง แต่ละกลุ่มมาแลว้ เพราะสุดทา้ยรูปแบบการแสดงของแต่ละกลุ่ม  
ก็แตกต่างกันอยู่ดี ส่วนเรื่องเวลา ครูไดท้  าขอ้ตกลงกับผูเ้รียน ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมใหช้ัดเจน 
เพ่ือเกิดใหค้วามเขา้ใจกบัผูเ้รียนทกุคน 
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แผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่8 
ชื่อแผน “จากโครงสู่เร่ือง” 

จุดประสงค ์
1. ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัทิา่การเชิดไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสวยงาม (P) 

สาระการเรียนรู้ 
1. การฝึกท่าเบือ้งตน้ในการเชิดหนังใหญ่ (การเตน้เสา, การลงเหล่ียมและการจบัโครง 

ไมไ้ผ)่ 
2. การเชิดหนงัใหญ่ ตอนจบัลิงหวัค ่า 

ทฤษฎีทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ท่ีเกิดจากเรียนรูเ้รียนภมูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ โดยเรียนรูจ้าก

บคุคลภายในชมุชนและแหลง่เรียนรูใ้นชมุชน เพ่ือเพิ่มความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัรู ้
การมีส่วนร่วม การรว่มมือระหว่างบคุคลในชมุชน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งอยู่

ในระดบัรว่มปฏิบตัิตามโครงการและรว่มติดตาม ประเมินผล ระหว่างผูน้  าชมุชน , บุคคลในชมุชน
และผูเ้รียน 

ความตระหนักรู้ ระดบัการจดัระบบคณุคา่ ท่ีมีความรูส้ึกหรือวิธีการอนรุกัษภ์ูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรูเ้รื่องการเชิดหนงัใหญ่เบือ้งตน้ และกล่าวถึงภาพรวมในการจดั
โครงการ “การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยัดว้ยกระบวนการการมีส่วนรว่ม เรื่อง หนงัใหญ่  วดัสว่าง
อารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี” 

ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูและผูเ้ช่ียวชาญในชุมชนสอนนกัเรียนเชิดหนงัใหญ่ ตอนจบัลิงหวัค ่า  ประกอบ

ดนตรีท่ีบรรเลงโดยนกัดนตรีไทยในชมุชน 
3. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน 2 กลุ่ม และ 8 คน 2 กลุ่ม เพ่ือฝึกซอ้มการ

แสดงหนงัใหญ่ ตอนจบัลิงหวัค ่า 
4. นกัเรียนแตล่ะกลุม่รว่มแสดงผลงานเชิดหนงัใหญ่ ตอนจบัลิงหวัค ่า ทีละกลุม่ 
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5. นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความตระหนกัรูภ้มูิปัญญาเรื่อง หนงัใหญ่ 
ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 

6. พิธีปิด 
6.1 ครูกล่าวรายงานผลท่ีไดจ้ากการจดัโครงการ “การจดัการเรียนรูต้ามอธัยาศยั

ดว้ยกระบวนการการมีสว่นรว่ม เรื่อง หนงัใหญ่ วดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัสิงหบ์รุี” 
6.2 ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรว่มสรุปปัญหาและอปุสรรค เพ่ือหาแนวทางในการ

ปรบัปรุงแกไ้ข 
6.3 ผูน้  าชมุชนกลา่วปิดโครงการ 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ส่ือวีดทิศัน ์
2. ไมเ้คาะจงัหวะ 
3. แบบวดัความตระหนกัรูภ้มูิปัญญา เรื่อง หนงัใหญ่ 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
1. การสงัเกตจากแบบสงัเกตการเชิดหนงัใหญ่ (P) 
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ผลบันทกึหลังการสอนแผนการเรียนรู้ที ่8 
ผลการเรียนรู้ 

ในการเรียนครัง้นีไ้ดร้บัความรว่มมือจากผูป้กครองและผูเ้ช่ียวชาญในชมุชนเป็นอยา่ง
ดีเย่ียม ท าใหก้ารเรียนไดร้บัความอบอุ่นจากการช่วยเหลือ และเต็มไปดว้ยความสนุกสนานของ
ผูเ้รียน เม่ือครูและผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ริ่มสอนเชิดหนงัใหญ่ ตอนจบัลิงหวัค ่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความ
สนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการแสดงท่ีมีเรื่องราว สามารถดึงดูดความสนใจ
ใหก้ับผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจ กระตือรือรน้ในการปฏิบตัิท่าต่าง ๆ  ในการ
แสดงมากยิ่งขึน้ ในช่วงท่ีผูเ้รียนท าการแสดง ครูเห็นไดว้่าผูเ้รียนเกิดทักษะความรู ้เห็นถึงเทคนิค
กระบวนการท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กฝนมา ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบตัิท่าเชิดหนงัใหญ่ออกมาไดอ้ย่าง
สวยงาม ถกูตอ้งสมบรูณ ์

ปัญหาทีพ่บ 
เน่ืองจากมีปัญหาสถานการณC์OVID-19 ท าใหผู้เ้รียนขาดเรียนจ านวน 4 คน 

วิธีการแก้ปัญหา 
ครูแก้ไขสถานการณ์โดยการปรบัจ านวนคนหรือจ านวนกลุ่มให้เหมาะสมกับการ

แสดงเชิดหนงัใหญ่ ตอน จบัลิงหวัค ่า เพ่ือใหก้ารแสดงของแตล่ะกลุม่ออกมาสมบรูณแ์บบมากท่ีสดุ 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพขณะท ากจิกรรม 
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ขั้นตอนการส ารวจ 
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ขั้นตอนการส ารวจ (ต่อ) 
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ขั้นตอนกระบวนการการมีส่วนร่วม 
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ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่1 “แรกพบสบตา” 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่2 “รู้ไว้เดีย๋วคุยกับเขาไม่รู้เร่ือง” 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่3 “โครงสวยด้วยมือเรา” 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่4 “ย ่าเทา้เต้นเสา” 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่5 “ลงหลักปักฐาน” 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่6 “ร่วมเชิดโครง 1” 



  229 

 
  

กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่7 “ร่วมเชิดโครง 2” 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ที ่8 “จากโครงสู่เร่ือง” 
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ตัวอย่างสื่อทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม 
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ตัวอย่างสื่อทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม (ต่อ) 
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ตัวอย่างสื่อทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรม (ต่อ) 



  

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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