
 

  

  

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4   

โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN CULTURE OF PIPHAT MON BY USING 

THE COOPERATIVE CONTEMPLATIVE EDUCATION THEORY OF GRADE 10 
STUDENTS AT THAMMASATKLONGLUANG WITTHAYAKHOM SCHOOL 

 

สิรริกัษ ์ฟเูฟ่ือง  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2563  

 

 



 

  

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4   
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

สิรริกัษ ์ฟเูฟ่ือง  

ปรญิญานิพนธน์ีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสตูร 
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2563 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
 

 



 

  

THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN CULTURE OF PIPHAT MON BY USING 
THE COOPERATIVE CONTEMPLATIVE EDUCATION THEORY OF GRADE 10 

STUDENTS AT THAMMASATKLONGLUANG WITTHAYAKHOM SCHOOL 
 

SIRIRUK FUFEUANG 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF EDUCATION 

(Art Education) 
Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University 

2020 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา
แบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4   
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

ของ 
สิรริกัษ์ ฟเูฟ่ือง 

  
ไดร้บัอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์
  

.............................................. ที่ปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สิชฌนเ์ศก ย่านเดิม) 

.............................................. ประธาน 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อนรรฆ จรณัยานนท)์ 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์กัดิ์ พุ่มอินทร)์ 

  

  

............................................... กรรมการ 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สิชฌนเ์ศก ย่านเดิม) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญดว้ยกระบวนการตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบร่วมมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4   
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

ผูวิ้จยั สิริรกัษ์ ฟเูฟ่ือง 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สิชฌนเ์ศก ย่านเดิม  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียนเรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ  ด้วยกระบวนการตามแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 2) เพื่อศกึษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญ ด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม   กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวง
วิทยาคม จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 ซึ่งไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่มจบัสลากมา 1 หอ้งเรียน จ านวน 
39 คน  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยมี 3 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาศิลปะพืน้ฐาน 1 เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญ 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
เรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย ผลจากการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังได้รบัการจัด
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไป
ตามท่ีสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 2) นักเรียนท่ีเรียนดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study learning achievement in Piphat Mon 

culture by using the Cooperative Contemplative Education Theory with Grade 10 students at 
Thammasatklongluang Witthayakhom School; and (2) to study  satisfaction in teaching using the Cooperative 
Contemplative Education Theory with Grade 10 students at Thammasatklongluang Witthayakhom School.The 
purposes of this research were as follows: (1) to study learning achievement in Piphat Mon culture using the 
Cooperative Contemplative Education Theory of Grade 10 students at Thammasatklongluang Witthayakhom 
School and 2) to study of satisfaction towards the teaching through by usuing The Cooperative 
Contemplative Education Theory of grade 10 students at Thammasatklongluang Witthayakhom School; and 
(2) to study of satisfaction towards the teaching the Cooperative Contemplative Education Theory to Grade 
10 students at Thammasatklongluang Witthayakhom School. The samples used in this research were Grade 
10 students selected with in cluster random sampling using the class room as a sampling unit with a drawing 
for one room and contained 39 students. The teaching plan employed Cooperative Contemplative Education 
Theory, a learning achievement test on Piphat Mon culture and satisfaction with the teaching with 
Cooperative Contemplative Education Theory. This research had a one group pretest-posttest design. The 
statistical values in analysis included mean, standard deviation (SD) and a dependent t-test value. The 
results of this study were as follows: (1) student achievement after using the Cooperative Contemplative 
Education Theory was higher than before at a statistically significant level of .01; and (2) the students were 
satisfied with the teaching process with the Cooperative Contemplative Education Theory the learning 
package was 4.50 was at the highest level. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สงัคมไทยในยุคปัจจุบนัมีการพฒันาตามแบบสงัคมโลก โดยยดึแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
การศกึษาโดยองคร์วมที่มุ่งพฒันาเพื่อรองรบัการพฒันาดา้นอตุสาหกรรมที่เนน้เศรษฐกิจเป็นตวัตัง้ 

ซึ่งเป็นไปตามที่ ชลลดา ทองทวี (2551, น. 3) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาที่มุ่งเน้นดา้นวิชาการจะไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง อีกทั้งไม่สามารถน าพาสังคมไปสู่ความสงบ สอดคล้องกับ 
ประเวศ วะสี (2550, น. 5) กล่าวว่า สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการแข่งขันกัน
มากขึน้ท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการจัดการศึกษาที่มุ่งใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรูภ้ายนอกที่ใหค้วามส าคัญทางด้านวัตถุ มากกว่าการเรียนรู้ภายในที่ให้ความส าคัญ
ทางดา้นจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมถูกสอนในรูปแบบของเนือ้หาวิชาตามหนังสือแบบเรียน ดังนั้น
ผูเ้รียนจึงไม่ไดเ้กิดการเรียนรูท้ี่มาจากการปฏิบติัตน จึงส่งผลใหว้ัฒนธรรมอันดีงามถูกละเลย ใน
สภาวะที่สงัคมไทยเป็นเช่นนี ้การเรียนรูท้ี่มุ่งพฒันาภายในดว้ยจิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นทางเลือก
ในการวางพืน้ฐานทางดา้นจิตใจและกระบวนทศันใ์หม่ที่เป็นมมุมองขององคร์วมอย่างแทจ้รงิ 

การศึกษาที่มุ่งพัฒนาทางดา้นจิตใจ มองเห็นคุณภาพภายในของตัวมนุษย ์ไม่แยกส่วน
ของความจรงิ ความดี และความงาม จะเนน้การเรียนรูจ้ากภายใน คิดและใครค่รวญจนเกิดความรู ้
ตระหนกัถึงความส าคญัของสิ่งที่จะเรียนรู ้เกิดความเขา้ใจในความเป็นธรรมชาติ และเชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุล ดว้ยเหตุนีจ้ิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นทั้งแนวคิดและแนว
ปฏิบัติ ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงภายในตน การเปลี่ยนแปลงภายในองคก์ร และการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม การจดั
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่เรียนรูด้ว้ยตนเอง หรือจากประสบการณจ์ริงที่มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต จะ
ท าใหน้กัเรียนเกิดความรูท้ี่คงทน สามารถน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั จนกลายเป็น
มนุษยท์ี่สมบูรณ์ ดังค ากล่าวของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2552, น. 7) ซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือของ Slavin Robert E (1987, p. 8) ว่าเป็น
กิจกรรมที่สง่เสรมิดา้นการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีภายในกลุม่และระหว่างกลุม่ มีเปา้หมายใหก้ลุม่ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งวิธีการเรียนรูว้ิธีนี ้จะท าใหบ้ทบาทของครูผูส้อนเปลี่ยนไปจากเดิม คือไม่ตอ้งยดึถือว่า
ครูเป็นผูถ้่ายทอดความรูใ้นชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มและวิธีการ
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ด าเนินการที่เอือ้อ านวยใหน้กัเรียนรูส้ึกว่าจะสามารถคน้ควา้หาความรูไ้ดจ้ากการรว่มมือกนัเรียนรู ้
การที่ผูเ้รียนไดท้ าในสิ่งที่สนใจ เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่สมดลุและมีความสุข นอกจากนี ้หากเรา
เข้าใจและสัมผัสกับกระบวนการเรียนรูท้ั้งจิตปัญญาศึกษาและเรียนแบบร่วมมือ จะท าให้เรา
เห็นชดัถึงความเชื่อมโยงการเรียนรู ้   

หลักการคิดแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการสรา้งความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี 
ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม จะเป็นการสรา้งทุนทางวฒันธรรมใหเ้ขม้แข็งและพฒันาองคค์วามรู้
ไปสู่การด ารงชีวิต ในระดบัหนึ่งของการด ารงชีวิตศิลปะอาจไม่มีมลูค่า แต่ศิลปะเป็นสิ่งที่หลงเหลือ
อยู่ในสังคม ให้เราได้ตีความยอ้นหลังไปสู่การด ารงชีวิตของผู้คนกลับไปสู่ภูมิปัญญาในแต่ละ
ช่วงเวลา ศิลปะหลากหลายดา้นย่อมกระตุน้ส านึก และจริยธรรมเพื่อใหม้ีพลงับูรณาการในชีวิต
และชุมชน  โดยการสง่เสรมิภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจดัการศกึษาสามารถเสริมสรา้งใหเ้ห็นคณุค่า
ของภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นใหส้อดคลอ้งกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน องคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในทอ้งถิ่น 
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในท้องถิ่น ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้โดยการจัดการศึกษาที่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียนในทอ้งถิ่นนัน้ๆ  

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งที่ เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ที่อาศัยในบริเวณพืน้ที่นัน้ กบัวัฒนธรรมมอญที่อพยพเขา้มา ชาวมอญเป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์ที่มี
บทบาทมากที่สุดในจงัหวดัปทุมธานี มีการผสมผสานวฒันธรรมอย่างกลมกลืนเขา้กบัสงัคมไทย 
ไดอ้ย่างดีในเรื่องของประวติัศาสตร ์ประเพณี และวฒันธรรม จึงท าใหว้ัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของจังหวัดปทุมธานี มีความเจริญอยู่มาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับดนตรี  ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่เก่ียวขอ้งในหลายอ าเภอ ของจังหวัดปทุมธานี  เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรี      
ป่ีพาทยม์อญ เพลงพืน้บา้น กลองยาว มอญร า  และแตรวง แมก้ระทั่งกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา เป็นตน้ กล่าวกันไดว้่าดนตรีป่ีพาทยม์อญเริ่มเขา้มาใน
ประเทศไทยตัง้แต่สมัยตน้กรุงรตันโกสินทร ์ มีชาวมอญสามคนพี่นอ้งอพยพเขา้มา พรอ้มกับน า
ฆอ้งวงซึ่งถอดออกเป็น 3 ท่อน น าติดตัวเขา้มาดว้ย ดนตรีป่ีพาทยม์อญมีบทบาทต่อสังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งในการประกอบพิธีกรรม การแสดง รวมถึงการน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา วฒันธรรมดนตรีป่ีพาทยม์อญจึงเป็นองคค์วามรูส้  าคัญส่วนหนึ่งที่ปลกูฝังใหเ้ด็กและ
เยาวชนในชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นฐานของวิธีคิดและจุดรวมของจิตส านึกในทุก
ระดบั  

โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่
อ  าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับเขตโรงงานอุตสาหกรรมและ
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หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท าใหน้กัเรียนห่างไกลจากแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวฒันธรรมของ
ชาวมอญ ที่เป็นอตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญถือเป็นอัตลกัษณ์ที่
ส  าคญัของจงัหวดัปทมุธานี สามารถน ามาบูรณาการถึงความสมัพนัธก์ารเรียนรูใ้นสถานศกึษา กบั
การเรียนรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น ผูว้ิจยัจึงเลือกวดัหงษ์ปทุมาวาสในจงัหวดัปทุมธานี เป็นแหล่งเรียนรู ้
เนื่องจากวดัหงษ์ปทมุาวาสเป็นสถานศึกษาของผูค้นในอดีต เป็นสถานที่รวบรวมความรูโ้ดยเฉพาะ
ศิลปะ วฒันธรรม ที่อยู่คู่กบัวดัมาโดยตลอด   

จากเหตผุลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวจิตตปัญญาศึกษา
ร่วมกับการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ตามที่ เจริญขวญั น าพา (2554, น. 3) ที่ไดน้ ากิจกรรมตามแนวคิด
จิตตปัญญามาผสมผสานกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ มีการเลือกใช้เทคนิคการเรียนรูใ้ห้
เหมาะสมกับเนื ้อหาและระดับการศึกษาของผู้เรียน ผ่านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลกัสูตรแกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกับ
องคค์วามรูท้อ้งถิ่น มีการวดัผลตวัชีว้ดัของนกัเรียนที่เนน้ทางดา้นการสะทอ้นของสงัคม วฒันธรรม
ในทอ้งถิ่น จึงเหมาะสมในการสอนดว้ยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือที่จะสามารถท าให้
นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกทั้งยังเกิดความตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรม น ามาสรา้งสรรคง์านศิลปะใหค้งอยู่สืบไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความมุ่งหมายไวด้งันี ้ 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 

วัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วยกระบวนการตามแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วย
กระบวนการตามแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สามารถน ามาผสมผสานและใชใ้นการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท่ี้
หลากหลายใหก้ับสถานศึกษาในการพัฒนาสาระทอ้งถิ่น ท าใหค้รูผูส้อนไดเ้ขา้ใจถึงวัฒนธรรมป่ี



  4 

พาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี อีกทัง้ยังเป็นการปลูกฝังและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคัญเกิด
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในทอ้งถิ่น และปลูกฝังอนุรกัษ์ให้นักเรียนรกัศิลปวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 

 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 21 หอ้ง มีนกัเรียนจ านวน 848 คน 

1.2 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน 
จ านวน 39 คน  จากหอ้งเรียนทัง้หมด 21 หอ้ง  

2. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ รายวิชา

ศิลปะพืน้ฐาน 1 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มาตรฐานที่ ศ2.2 
เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตเนือ้หา ดงันี ้

1. ประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมชาวมอญ จงัหวดัปทมุธานี  
2. ประวติัและความส าคญัของวดัหงษป์ทมุาวาส 
3. เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี 
4. เชื่อมโยงวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญกับความเชื่อ  ความศรัทธาทางศาสนา 

 และสงัคม 
3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย  

ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน  10 คาบ คาบละ 50 นาที โดยด าเนินการทดลองสอน 8 คาบ ท า
แบบสอบถามและแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน  1 คาบ และท าแบบสอบถามและทดสอบหลัง
เรียนจ านวน  1 คาบ 

4. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 



  5 

ตวัแปรตน้   คือ กระบวนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ 
เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการ
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ หมายถึง  
การจดัการเรียนรูโ้ดยผสมผสานระหว่างขัน้ตอนและเทคนิควิธีการเรียนแบบร่วมมือกบัแนวคิดของ
จิตตปัญญาศกึษา 

1.1 เตรียมแบ่งกลุ่มนักเรียนประมาณ 4-5 คน คละความสามารถ เพศ อธิบาย
บทบาทหนา้ที่ และจุดประสงคก์ารเรียน เช่น การทักทาย การท าสมาธิ เป็นตน้ เพื่อเตรียมจิตใจ
พรอ้มเรียนรูส้ิ่งใหม่ 

1.2 เข้าสู่บทเรียน แนะน าเนื ้อหา แหล่งข้อมูล มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ม ตั้ง
ค าถามที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการคิด เช่น การไดเ้รียนรูร้ว่มกนัและช่วยกนั 

1.3 นักเรียนเรียนรูร้่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มย่อย โดยมีครูและ
เพื่อนช่วยกนัประเมินผล 

1.4 ตรวจสอบผลงานและทดสอบ โดยรูปแบบการสอนจะเป็นการร่วมกันอภิปราย        
ทัง้กิจกรรมกลุม่หรือการท างานรายบคุคล เพื่อสรุปเป็นองคร์วม  

 1.5 สรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุม่ 
1.5.1 รว่มกนัสรุปบทเรียน และประเมินผลการท างานกลุ่ม มีการเสริมแรงและให้

ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั  
1.5.2 น ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษามาใชใ้นการท ากิจกรรม เช่น เขียนบนัทึกสิ่ง

ที่ไดจ้ากการเรียนในชั่วโมง ทัง้ความรูแ้ละความรูส้กึจากการท ากิจกรรมรว่มกบัเพื่อน  
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2. วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ หมายถึง ชนกลุ่มที่เป็นชาวมอญ อาศัยอยู่ใน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี  มีเอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมที่โดดเด่น คือ วงดนตรีป่ีพาทยม์อญ ภายใตก้ฎและ
ประเพณีของทอ้งถิ่น  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ หมายถึง คะแนนของ
นักเรียนจากการเรียนวิชาศิลปะพื ้นฐาน 1 เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ที่ไดร้บัการจดักระบวนการเรียนรูต้าม
แนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบร่วมมือ  

4.ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน หมายถึง ความรูส้ึกเชิงบวกของนักเรียนโรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคมที่มีต่อการเรียนดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
แบบรว่มมือ  
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนเรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  ซึ่งสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยัครัง้นี ้ดงัภาพดา้นลา่ง 

 
 
 
 

 
 

        
           ตวัแปรตน้              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 
 

แนวคิด 
- แนวคิดจิตตปัญญาศกึษา (หลกั 7C’S) 
- เทคนิคการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 

 

การจดักระบวนการเรียนรูต้ามแนว
จิตตปัญญ าศึกษาแบบร่วมมื อ  เรื่อ ง
วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 
 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องวัฒนธรรม          
ป่ีพาทยม์อญ ดว้ยระบวนการตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ 
2. ความพึงพอใจที่มีการเรียน เรื่อง วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. นักเรียนที่ เรียนด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ ของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
หลงัไดร้บัการจดักระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ เรียนด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอโดยแบ่ง
ออกเป็นหวัขอ้ต่อไปนี ้

 
1. การเรียนการสอนวิชาดนตรี 

1.1 หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  
1.2 กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
1.3 แนวทางการจดัการเรียนรูศิ้ลปะดนตรีในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
1.4 คณุค่าของดนตรีศกึษา 

2. กระบวนการเรียนรู้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
2.1 ความหมายของจิตตปัญญาศกึษา  
2.2 หลกัการพืน้ฐานของกระบวนการการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา 
2.3 กิจกรรมการเรียนรูจ้ิตตปัญญาศกึษา 
2.4 แนวทางการน าแนวคิดจิตปัญญาศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นวงการศกึษา  

3.การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.1 ความหมายของการเรียนแบบรว่มมือ  
3.2 องคป์ระกอบของการเรียนแบบร่วมมือ  
3.3 เทคนิควิธีการเรียนแบบรว่มมือ  

4. วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี 
4.1 ความหมายของวฒันธรรม 
4.2 ลกัษณะของวฒันธรรม   
4.3 วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
5.2 ประเภทของการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  
5.3 คณุลกัษณะของแบบทดสอบที่ดี 
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6. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการเรียนการสอน  
6.1 ความหมายของความพงึพอใจ  
6.2 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ  
6.3 วิธีสรา้งความพงึพอใจในการเรียน 

7. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจยัในประเทศ  
7.2 งานวิจยัต่างประเทศ  
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาดนตรี 
1.1 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

กลุ่มบริหารวิชาการ (2560, น. 17) โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
ด าเนินการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 และน าหลกัสตูรสถานศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
โดยมีผูป้กครองและชมุชนมีสว่นรว่มเพื่อใหน้กัเรียนบรรลตุามมาตรฐานคณุภาพของผูเ้รียน ก่อเกิด
สมรรถนะส าคญั คณุลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูร จดัใหม้ีการพฒันาระบบ
การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องนักเรียน ด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องครบ
วงจร ประเมินผลการใชห้ลักสูตรและน าผลมาพิจารณาปรบัปรุง เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณภาพดา้น
ความรูท้ี่เป็นเลิศรอบดา้น และมีทักษะที่จ  าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิตในสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไดอ้ย่างมีความสขุ มุ่งพฒันาตนเองและร่วมกันขบัเคลื่อนพฒันาทอ้งถิ่นให้สอดคลอ้งกบัประเทศ
ไทย 4.0 และโลกในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

วิสัยทัศน ์
เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศระดับสากล สร้างพลโลกที่มีทักษะและ

สมรรถนะสงู 
  ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลอ้งกับเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดลอ้ม สรา้งภมูิคุม้กนัในการเปลี่ยนแปลงยคุศตวรรษท่ี 21  

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะด าเนินการจดัการเรียนการสอนภายใตก้ารขบัเคลื่อนและ

บริหารของ นางสาวสิริรกัษ์ ฟูเฟ่ือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ ปัจจุบันมีบุคลากรที่เป็น
ขา้ราชการครูจ านวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็นขา้ราชการครู ต าแหน่งครู 7 คน และขา้ราชการครู 
ต าแหน่งครูผูช้่วย 5 คน การขบัเคลื่อนของกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะนัน้ด าเนินการจัดการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะของโรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม พทุธศกัราช 
2561 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  
โดยกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ เป็นกลุ่มสาระที่ประกอบไปดว้ยวิชาที่ว่าดว้ยเรื่องของความคิด
สร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก  ทั้งงานทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้น
กระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบติั ควบคู่กบัทฤษฎี  เพื่อการพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้ การฝึก
ทกัษะ  การส่งเสรมิความสามารถดา้นทัศนศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์ และแหล่งเรียนรูท้างศิลปะ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อเสริมสรา้ง อนุรกัษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย โดยมุ่งใหพ้ัฒนานักเรียนใหม้ี
ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผ่านการประเมินคุณภาพของผลงานที่ให้
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นักเรียนลงมือปฏิบัติและการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียน รวมทั้งการประเมิน
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน ทัง้ในสภาพธรรมชาติและสภาพที่ก าหนดขึน้  

วิสัยทัศน ์
มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การสรา้งสรรค์งานศิลปะ การท านุบ ารุงศิลปะ  

และวฒันธรรม และปรบัตวัไดก้บัสถานการณต่์างๆ เพื่อพฒันาไปสูค่วามเป็นเลิศ  
ค าอธิบายรายวิชา วิชาศิลปะพืน้ฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 (ศ31101)  

ศึกษาเขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี  ถ่ายทอดความรูส้ึก  ความคิดต่อดนตรีไดอ้ย่างอิสระ  ชื่นชมในดนตรีและน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  โดยอธิบายเหตผุลที่คนต่างวฒันธรรมสรา้งสรรคง์านดนตรีแตกต่าง
กัน  อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่าง ๆ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรี การก าหนดอตัราจงัหวะ  และก าหนดบนัไดเสียง สามารถน าดนตรีไปประยุกตใ์ชใ้นงานอ่ืน 
ๆ ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการบ าบัดรักษา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  
ประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม  เห็นคณุค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ภมูิปัญญาไทยและสากล วิเคราะหรู์ปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยคุสมยัต่าง ๆ รูปแบบ
บทเพลงและวงดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนักดนตรีในวฒันธรรม
ต่าง ๆ  เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่าง  ๆ อธิบายบทบาทของดนตรี 
ในการสะท้อนแนวคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคม  น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและ
อนรุกัษด์นตรีในฐานะมรดกของชาติ 

โดยใชก้ระบวนการ คิดวิเคราะห ์อภิปราย จ าแนก สืบคน้ขอ้มูล สงัเคราะหแ์ละ
ประเมินค่า   ฝึกปฏิบั ติทางทฤษฎีดนตรีสากล สามารถสื่ อสารความ รู้ได้อย่างถูกต้อง  
มีความสามารถในการตดัสินใจ  

เพื่อใหเ้กิดการวิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าทางดนตรี  ถ่ายทอดความรูส้ึก
ทางดนตรีอย่างมีสุนทรียศาสตรไ์ด้ถูกต้องและอิสระ  เห็นคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั มีวินยั ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและ
มุ่งมั่นในการท างาน โดยมีตารางโครงสรา้งรายวิชา ดงัต่อไปนี ้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหสัวิชา ศ31101    ชื่อรายวิชา ศิลปะพืน้ฐาน 1 (ดนตรี)         กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ  

            ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  จ านวน 0.5 หน่วยกิต       เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
 

ตาราง 1 โครงสรา้งรายวิชา ศ31101 ของกลุม่บรหิารวิชาการ (2560, น. 153) 
ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น ้าหนัก 
คะแนน 

1. การสรา้งสรรค์
งานดนตรี 

ศ2.1  ม.4-6/3  
อธิบายเหตผุลที่
คนต่างวฒันธรรม
สรา้งสรรคง์าน
ดนตรีแตกต่างกนั 
ศ2.2  ม.4-6/2  
วิเคราะหส์ถานะ
ทางสงัคมของนกั
ดนตรฯี 

ดนตรีไทยและสากลมี
วิวฒันาการมาตัง้แต่
อดีตจนปัจจุบนั และใน
แต่ละยุคสมยัเกิดสงัคีต
กวีส าคญัของวงการ
ดนตรี ซึ่งเป็นผู้
สรา้งสรรค ์ผลงานดนตรี 
และพฒันารูปแบบดนตรี
ใหอ้ยู่สืบมาจนปัจจุบนั 

2 20 

2. ดนตรีในแต่ละ
วฒันธรรม 

ศ2.1 ม.4-6/7  
เปรียบเทียบ
อารมณแ์ละ
ความรูส้กึที่ไดร้บั 

ดนตรีในแต่ละวฒันธรรม
มีลกัษณะที่แตกต่างกนั
ไปตามแต่ละทอ้งถิ่น ซึ่ง
มีเอกลกัษณเ์ฉพาะเป็น  

8 20 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับ 
ที ่

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชีวัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น ้าหนัก 
คะแนน 

  จากงานดนตรี
ที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 
ศ2.2 ม.4-6/3  
เปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของ
ดนตรฯี 

สิ่งที่เกิดจากภมูิปัญญา
ของคนในทอ้งถิ่น ที่
ถ่ายทอดใหเ้ห็นถึงชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณีของ
คนในทอ้งถิ่น  

  

3. โนต้ดนตรีไทย
และสากล 

ศ 2.1  ม.4-6/4   
อ่าน เขียน โนต้
ดนตรีไทยและ
สากลในอตัรา
จงัหวะ 
ต่าง ๆ 
 

เครื่องหมายและ
สญัลกัษณท์างดนตรีสากล
และดนตรีไทย เป็นสิ่งที่ใช้
ส  าหรบับนัทกึเก่ียวกบั
จงัหวะ ท านองของบท
เพลง ท าใหผู้ข้บัรอ้งและผู้
บรรเลงเขา้ใจบทเพลงได้
ง่ายขึน้  

4 10 

4. คณุภาพงาน
ดนตรี 

ศ2.1  ม.4-6/5  
รอ้งเพลงหรือเลน่
ดนตรีเดี่ยวและ
รวมวง โดยเนน้
เทคนิคการ
แสดงออกและ
คณุภาพของการ
แสดง 
ศ2.1 ม.4-6/6  
สรา้งเกณฑ ์

การถ่ายทอดอารมณเ์พลง 
ผูข้บัรอ้งและผูบ้รรเลง
จะตอ้งเขา้ใจเรื่อง
องคป์ระกอบของบทเพลง 
จึงจะสามารถถ่ายทอด
อารมณข์องบทเพลงได ้  
ท าใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์
ความรูส้กึไปตามบทเพลง  
และสามารถประเมิน
คณุภาพของผลงานดนตรี  

4 10 



  14 

ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ 
ตัวชีวัด 

 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น ้าหนัก 
คะแนน 

  ส าหรบัประเมิน
คณุภาพ 

การประพนัธแ์ละ
การเลน่ดนตรี
ของตนเองและ
ผูอ่ื้นไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

ไดว้่าเป็นอย่างไร   

5. ดนตรี
ประยกุต ์

ศ 2.1  ม.4-6/8  
น าดนตรีไป
ประยกุตใ์ชใ้น
งานอื่น ๆ  
 

การน าดนตรีไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานต่าง ๆ 
ท าใหผู้ม้ารว่มงานมี
ความสขุ สนกุสนาน ผ่อน
คลาย ไม่เบื่อหน่าย และ
สรา้งบรรยากาศให้
น่าสนใจ ดนตรีจึงเป็นสิ่ง
ส าคญัมากต่อการจดังาน
ต่าง ๆ 

2 10 

6.                                      สอบปลายภาค 20 
                                                รวม 100 

 
สรุปไดว้่าโครงสรา้งรายวิชาศิลปะพืน้ฐาน 1 ของชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลกัสตูร

สถานศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม พุทธศกัราช 2561 ภายใตก้รอบมาตรฐาน
และตัวชีว้ัดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ที่จัดโครงสรา้งรายวิชาให้เหมาะสมกับเนือ้หา  และบริบทของทอ้งถิ่น ผ่านกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกับเนือ้หารายวิชาโดยมุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหร้อบดา้น
และเกิดประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ 
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1.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2555, น. 27-28) ไดก้ล่าวว่า ดนตรีกับเด็กในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่น ระยะนีผู้ ้เรียนเริ่มมีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับ
ตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะในด้านร่างกายและด้านความคิด  ยอมรับในตนเองมากขึน้  ทั้งนี ้
เนื่องมาจากวฒุิภาวะทางดา้นความคิดเจริญขึน้กอปรกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งเกิดขึน้ในช่วง
วยัรุ่นตอนตน้มีอัตราน้อยลงบางคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ค่อนขา้งมากในวัยรุ่นตอนตน้นั้น 
พอถึงช่วงระยะนีก้ารเปลี่ยนแปลงต่างๆ แทบจะหมดไป ทุกอย่างจึงดเูขา้ที่เขา้ทางมากขึน้ ในขณะ
ที่บางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงนี ้ เพราะในช่วงก่อนหน้านีต้นเองยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งเขาเหล่านีก้็มกัจะเขา้ใจ เมื่อตนมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเห็นจากเพื่อนรอบ
ข้างมาแล้ว ผู้เรียนในวัยนี ้ชอบที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  ที่ตนสนใจชอบท้าทายและต้องการพิสูจน์
ความคิดของตนเองเพื่อใหทุ้กคนยอมรบัตามหลกัของ อีริคสนั มนุษยต์อ้งการที่จะสรา้งลกัษณะ
เป็นของตนเองในดา้นดนตรีเด็กในวยันีส้มควรที่จะทราบความตอ้งการของตนแลว้ว่า ตนตอ้งการ
เรียนดนตรีเป็นวิชาเอก และควรมีความรูค้วามเขา้ใจในวิชาการดา้นดนตรีมากพอสมควร ทัง้นีเ้พื่อ
การศึกษาดนตรีในดนตรีในระดับสงูต่อไป ผูเ้รียนควรที่จะมีความรบัผิดชอบต่อตนเองไดดี้ขึน้กว่า
วยัที่ผ่านมา การฝึกซอ้ม การพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเล่น เมื่อผูส้อนแนะน าควรด าเนินไป
อย่างสม ่าเสมอ สิ่งดังกล่าวจะเกิดขึน้ไดน้ัน้ ส่วนหนึ่งเนื่องมากจากความส านึกในตัวเด็กเอง ซึ่ง
เป็นผลเนื่องมาจากพัฒนาการทางสติปัญญา ความคิด แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลของการสอนและ
สภาพแวดลอ้มของการสอนและสภาพแวดลอ้มรอบตัวผูเ้รียน ดังนัน้ ผูส้อนดนตรี จึงควรมีความ
พรอ้มในการสอนรวมทัง้การปฏิบติัในขณะสอนหรือติดต่อกบัเด็ก  นอกจากนีก้ิจกรรมต่าง ๆ ทาง
ดนตรีควรเปิดวงให้กว้างออกไปเพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผล
โดยตรงของสิ่งนีไ้ดแ้ก่การท าใหเ้ด็กไดรู้จ้กัตนเองมากขึน้นั่นเอง 

ซึ่งสอดคล้องกับวิรุณ ตั้งเจริญ ที่ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรูศิ้ลปะตามกรอบแนวทางความคิด ดงันี  ้ ควรสรา้งภูมิปัญญาที่น าความรูม้าบูรณา
การเขา้ดว้ยกนั โดยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู ้ความสามารถดว้ยตวัของเขาเอง ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงกับชุมชน สังคม และน าความรูไ้ปพัฒนาชุมชน วิรุณ ตั้งเจริญ 
(2543, น. 12) 

สรุปไดว้่าการจดัการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนระดบัมธัยมนัน้มุ่งพฒันานกัเรียน
ใหม้ีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผ่านการประเมินคณุภาพของผลงานที่
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของผูเ้รียน รวมทั้งการประเมิน
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คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน ตามสภาพจรงิ และสามารถเชื่อมโยงความรูก้บัชมุชน สงัคม
ไดอ้ย่างดี 

1.4 คุณค่าของดนตรี 
แนวคิดของสภาการศึกษาแห่งชาติ ยืนยันว่า แผนการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 

2535 เป็นการเปลี่ยนกระบวนทศันก์ารจดัการศึกษาของไทย จากความรูว้ิชาสากลเพียงอย่างเดียว
ไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญาทอ้งถิ่นไทยในฐานะเป็นรากเหงา้ของความรูด้ั้งเดิมของท้องถิ่นและ
สงัคมไทย ซึ่งเป็นฐานในการเกิดองคค์วามรูท้ี่จ  าเป็น เพื่อใหส้งัคมไทยรูค้ณุค่าภมูิปัญญาไทยอย่าง
สมศกัดิศ์รี  

ในประเทศไทย รฐัธรรมนูญแห่งชาติ 2540 ก าหนดใหม้ีการพฒันาทางการศึกษา รือ้
ฟ้ืนภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีไทย ซึ่งเคยเป็นความรูแ้ละเครื่องมือส าคญัในการพฒันาที่ยั่งยืน 
เพราะการพฒันาที่ยั่งยืนจะตอ้งพฒันาบนพืน้ความรูแ้ละทรพัยากรของตนเองเท่านัน้ 

การพัฒนาแบบคู่ขนาน คือ การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ปัจจุบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ล้วนแต่ใช้ความรูส้มัยใหม่อันเกิดจากความรูท้าง
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีซึ่งเป็นความรูท้ี่มีอิทธิพลจากโลกตะวันตก การพัฒนาดังกล่าวมุ่งสู่
ความทันสมัย (Modernization) และในขณะเดียวกันสังคมไทยมีความรูด้ั้งเดิมเป็นฐานในการ
ด ารงชีวิตมายาวนานแลว้ ความรูด้งักลา่วเรียกว่า “ภมูิปัญญา” 

การเรียนรู้กับการสอนดนตรี 
สิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัขบวนการเรียนรู้ คือ ความพรอ้ม  ซึ่งหมายถึง สภาพความ

พรอ้มหรือความมีวฒุิภาวะของผูเ้รียนทัง้ทางร่างกายอวยัวะต่างๆ ในการเรียนรูแ้ละจิตใจ ซึ่ง ธอรน์
ไดค ์กล่าวว่า เมื่อบุคคลพรอ้มแลว้ไดก้ระท าจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ เมื่อบุคคลพอใจการเรียนรู้
ก็จะตามมา อารี พันธม์ณี (2542, น. 135) จากการศึกษาองคป์ระกอบของดนตรี พบว่าดนตรีที่มี
รูปแบบโครงสรา้งที่ดีเหมาะสม สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองทางดา้นอารมณ์ โดยจะท าให้
เกิดความพึงพอใจ Unkefer Robert F (1992, p. 4) โดยคณุสมบติัขององคป์ระกอบของดนตรีจะ
ไปเป็นตวักระตุน้สารชีวภาพในระบบประสาทอตัโนมติั (Autonomic Nervous System: ANS) ท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจและความตัง้ใจ ซึ่งมีผลท าใหเ้กิดการเรียนรู  ้และการเรียนรูข้ึน้ไดใ้นภายหลงั 
นอกจากดนตรีจะไปกระตุน้ ANS แลว้ยังไปกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous 
System: CNS) ท าใหเ้กิดการตอบสนองดงัต่อไปนี ้

1. ท าใหก้ารตอบสนองต่อระบบประสาทสว่นกลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
2. ท าให้เกิดการตอบสนองของกล้ามเนื ้อต่างๆ  เช่น มีการแสดงออก  โดย

ธรรมชาติ มีการเคลื่อนไหวรา่งกายไปตามเสียงดนตรี 
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3. ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของอวยัวะรบัสมัผสั 
4. ท าใหเ้กิดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ เช่น มีอัตราการเตน้ของหัวใจเพิ่มขึน้มี

อตัราการหายใจเรว็ขึน้ เป็นตน้ 
ทักษะทางดนตรี 

ณรุทธ์ สทุธจิตต ์(2541, น. 8-11) ไดก้ล่าวถึงทักษะดนตรีตอ้งประกอบดว้ยการ
ฟัง การรอ้ง การเลน่ การเคลื่อนไหว การสรา้งสรรค ์และการอ่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การฟัง ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนฟังเพลงทุกประเภท ตัง้แต่เพลงสัน้ ๆ 
ง่าย ๆ จนถึงเพลงที่ยาวขึน้ เพื่อพฒันาการฟังใหเ้ด็ก ไดแ้ก่ เพลงรอ้งและเพลงบรรเลง ดว้ยดนตรี
ลว้น ๆ โดยในระยะแรกอาจจะใหเ้ด็กฟังเพลงสัน้ ๆ เพื่อใหคุ้น้เคยกบัเสียงต่าง ๆ  

  2. การรอ้ง รวมถึงการพูดค าคลอ้งจองและการรอ้งเพลงต่าง ๆ การรอ้ง
ควรเน้นที่น า้เสียงของการรอ้งเพลง ไม่ใช่การตะโกน ควนเริ่มจากเพลงที่สั้น และใชภ้าษาง่าย ๆ 
จงัหวะและท านองไม่ยากจนเกินไป เนือ้เพลงควรเป็นเรื่องที่อยู่รอบตวัเด็ก  

  3. การเล่น นักเรียนควรจะได้เล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลายหรือเป็น
ประเภทประกอบจังหวะ เช่นระนาด เบล กลอง ร  ามะนา ลูกแซก ฉ่ิง ฉาบ กุ๋งกิ๋ง เป็นต้น หรือ
อาจจะใชเ้ครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ขึน้ใชเ้องก็ได ้เช่น ระนาดกระป๋อง ระนาดขวดน า้ กรบัหิน เป็นตน้ 

  4. การเคลื่อนไหว กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติสม ่าเสมอจะตอ้งมีรูปแบบ
การเคลื่อนไหวที่ง่ายๆ เหมาะสมกบันกัเรียนทัง้จากการสมัผสั การลงมือกระท าหรือการเคลื่อนไหว
จะสนองตอบต่อดนตรี ซึ่งจะท าใหน้กัเรียนรูส้กึสนุกสนานและเกิดการเรียนรูใ้นการจดักิจกรรมการ
เคลื่อนไหว  

  5. การอ่าน ถือเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัช่วงวยันี ้เริ่มจากการใชส้ญัลกัษณท์ี่
ง่ายๆ ผูส้อนสามารถคิดขึน้เองไดโ้ดยใชแ้ทนลกัษณะของเสียง ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งใชส้ญัลกัษณท์างดนตรีก็ได ้

  6. การสรา้งสรรค ์เป็นเรื่องของการแสดงออกทางดนตรี ที่รวมเอาความรู ้
ความเขา้ใจมาคิดคน้ออกมาในรูปแบบดว้ยตนเอง จึงเป็นทักษะที่ตอ้งใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางดนตรี
มากพอสมควร 

สรุปได้ว่าคุณค่าของดนตรีนั้นเกิดมาจากการที่มนุษย์เกิดความตระหนักและได้
สรา้งสรรคด์นตรีที่มาจากภูมิปัญญาและจินตนาการในชีวิตประจ าวัน แลว้น ามาปรุงแต่งความ
สมบูรณภ์ายในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ ์และสงัคม ตลอดจนเป็นสื่อที่
เสรมิใหก้ิจกรรมของมนษุยน์ัน้เกิดความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้  
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2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

2.1 ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา 
จิรฐักาล พงศภ์คเธียร (2550, น. 31)  ไดก้ล่าวว่า การน าไปสู่ความตระหนักรูต้นเอง 

รูจ้กัยอมรบัในความหลากหลาย ตอ้งผ่านการเรียนรูท้ี่มีประสบการณต์รง และการรบัฟังดว้ยใจเปิด
กวา้ง สง่ผลใหเ้กิดความชื่นชมในคณุค่าของประสบการณข์องผูอ่ื้นดว้ย  

อาเธอร ์ซาจองค,์1470, อา้งถึงใน จิรฐักาล พงศภ์คเธียร (2550, น. 32) กล่าวว่า ใน
แวดวงวิชาการส่วนใหญ่จะใช้กิจกรรมการใคร่ครวญ  (contemplation) ซึ่งท าให้ผู ้เรียนได้มี
ความสัมพันธ์แบบใหม่กับตนเอง กับผู้อ่ืน และกับโลก โดยความรูน้ั้นต้องไม่ใช่ความรูท้ี่อยู่บน
ฐานขอ้มูล แต่จะเน้นความรูท้ี่มาจากสติปัญญาเก่ียวกับความสมัพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่ง 
ผูเ้รียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูถ้ึงคณุลกัษณะเฉพาะตวัของผูอ่ื้นมากขึน้  

อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553, น. 16) อธิบายว่า กระบวนการศึกษาที่พัฒนาและฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยจิตและการคิด สามารถน าความรูม้าสรุปองคค์วามรูไ้ดด้้วยตนเอง  จนเกิด
คณุลกัษณะที่เชื่อมโยงสิ่งที่ไดล้งมือปฏิบติัจรงิ  

ดังนั้นจิตตปัญญาศึกษาจึงหมายถึงการเรียนรู้ที่มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากมิติขา้งใน โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยกระบวนการวิธีต่าง ๆ จากประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนและตนเองกับ
สภาพแวดลอ้มในความเป็นจรงิ 

2.2 หลักการพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา 
หลกัการพืน้ฐานที่จะใชเ้ป็นแนวทางของการจัดกระบวนการเรียนรูแ้นวจิตตปัญญา 

ม ี7 ประการ เรียกว่า “หลกัจิตตปัญญา 7” หรือ 7C’s ไดแ้ก่  
1. การพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือ การเขา้สู่สภาวะจิตใจ

ที่เหมาะสมต่อการรบัรูใ้นการเรียนการสอน เมื่อจิตสงบจะส่งผลใหส้มรรถนะในการมีสมาธิ การฝึก
จดจ่ออยู่กบัสิ่งหนึ่ง ตลอดจนพิธีกรรม ด าเนินการไดเ้ป็นอย่างดี เช่น  

1.1 การสงบนิ่งก่อนเขา้สูก่ิจกรรม  
1.2 จดบนัทกึหลงัการเรียนรูข้องตนเอง  
1.3 การใชค้วามสงบในการพิจารณาสิ่งต่างๆ 

2. ความรกัความเมตตา (Compassion) คือ การสรา้งบรรยากาศในเชิงบวกเพื่อให้
เขา้ใจในความรกัความเมตตา และการรูจ้กัยอมรบัซึ่งกนัและกนั  
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3. การเชื่อมโยงสมัพนัธ์ (Connectedness) คือ การบูรณาการการเรียนรู ้เพื่อใหเ้กิด
การเรียนรูท้ี่เป็นองคร์วมเชื่อมโยงกบัชีวิต และสรรพสิ่งต่างๆ อาทิเช่น การเชื่อมโยงเขา้กบัชีวิต การ
พดูคยุระหว่างครูกบันกัเรียน การเขา้ไปเรียนรูว้ิถีชีวิตในชมุชน เป็นตน้ 

4. การเผชิญความจริง  (Confronting Reality) คือการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่พรอ้มเปิดรบัการเรียนรูใ้หม่ ๆ ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับปัจจุบัน โดยที่
สามารถจดัการความขดัแยง้ในกลุม่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. ความต่อเนื่อง (Continuity) คือ การด าเนินการที่เป็นไปตามขัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง
ตัง้แต่แรกจนชั่วโมงสดุทา้ยของกระบวนการในการจดักระบวนการเรียนรู ้ 

6. ความมุ่งมั่น (Commitment) คือ กระบวนการเรียนรูท้ี่กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ
มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองดว้ยวิธีการต่างๆ  

7. ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(Community) คือ การที่ผูเ้รียนเกิดความเกือ้หนุนใหเ้กิดการ
เรียนรู ้ยอมรบัซึ่งกนัและกนั เกือ้หนนุเป็นก าลงัใจ เป็นแหลง่การเรียนรูท้ี่เกิดการปฏิสมัพนัธ ์ 

สรุปได้ว่าหลักการพื ้นฐานที่ เป็นแนวของการจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิด  
จิตตปัญญาไว้ 7 ประการนั้นเป็นความสามารถในการเรียนรูท้ี่พรอ้มรบัมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สามารถด าเนินชีวิตที่ดีมีความสขุสงบอย่างแทจ้รงิดว้ยตวัของตวัเอง สามารถสมัผสัคณุค่าของการ
ด ารงชีวิตอยู่รว่มกนัเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั 

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา  
พาสนา จุลรตัน ์(2553, นน. 21-23) ไดก้ลา่วถึงการด าเนินการจดักิจกรรมการปฏิบติั

แนวจิตตปัญญาศกึษา 
กิจกรรมจิตตศิลป์คือ สรา้งสรรคง์านศิลปะเขา้กับหลักพินิจใคร่ครวญภายในอย่าง

ลึกซึง้ ดว้ยการใชศิ้ลปะในการเขา้ใจในตนเองและความสัมพันธ์ที่มีต่อผูอ่ื้นและสรรพสิ่งรอบตัว 
ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัปัญญา จิตใจ และพฤติกรรมตามมา 

กิจกรรมสุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมที่ตอ้งก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจ
และไดรู้จ้กั เขา้ใจจิตใจ และพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นยิ่งขึน้  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงท าการวิเคราะห์หลกัการของจิตตปัญญาศึกษามา
ประยุกต์ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ โดยด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับวัย และ
บรบิทของชมุชน 

2.4 แนวทางการน าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน 
ชลลดา ทองทวี (2551, นน. 83-84) ได้น าเสนอแนวทางของการน าแนวคิดจิตต

ปัญญาศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นวงการศกึษา ดงันี ้
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1. ระดับหลักการ คือ การน ากรอบแนวคิดพื ้นฐาน คุณค่า และความเชื่ออันเป็น
พืน้ฐานของจิตตปัญญาศกึษาไปใช ้ 
                     2. ระดบัรูปแบบ คือ การออกแบบและไปปรบัใชใ้นกิจกรรม  

ธนา นิลชัยโกวิทย ์(2552, นน. 151-152) กล่าวว่า มีการน าหลกัการจดักระบวนการ
เรียนรูแ้นวจิตตปัญญาศกึษาการพิจารณาดว้ยใจใครค่รวญมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน เช่น 
การสอนคณิตศาสตร ์ซึ่งสอดคลอ้งกบั Brady Richard (2007, p. 47)  

จะเห็นไดว้่าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นการฝึกใหรู้จ้ักคิดและฟังในการเรียนการ
สอนอย่างมีสติ ขึน้อยู่กับการออกแบบกิจกรรม เนน้การเรียนรูท้ี่หลากหลาย เหมาะสมกับเนือ้หา
และระดบัชัน้ของผูเ้รียน  

 
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ  
การจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative Learning) คือการจดัการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ใชก้ระบวนการกลุ่มใหผู้ ้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนเพื่อ
ผลประโยชนแ์ละเกิดความส าเร็จร่วมกันภายในกลุ่ม  ครูผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการเรียนแบบ
รว่มมือเพื่อใหผู้เ้รียนไดน้ าความรูม้าสรุปเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

พิมพันธ์ เดชะคุปต ์(2544, น. 15) ไดก้ล่าวไว ้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ผูส้อน
จะตอ้งเลือกเทคนิคการสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน มีความพรอ้มที่จะร่วมมือร่วมใจกนัท ากิจกรรม 
จนบรรลตุามจดุมุ่งหมายเดียวกนั  

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553, น. 121) ได้สรุปว่า การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ผู้เรียน
จะตอ้งมีสว่นรว่มตัง้แต่การจบักลุ่มคละความสามารถ ลงมือท างาน และด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย
ของงานได ้ 

Slavin Robert E (1987, p. 8) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ คือ นกัเรียนกลุ่มเล็กๆ 
ประมาณ 4 คน ที่มีความสามารถต่างกนัและตอ้งช่วยกนัท างาน รบัผิดชอบ ช่วยเหลือในการเรียน
ซึ่งกนัและกนั 

ราชบัณฑิตยสถาน (2557, น. 92) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ คือกระบวนการ
เรียนรูท้ี่ผูเ้รียนช่วยกนัเรียนรู ้รูจ้กัพึ่งพาอาศยักนั เกิดปฏิสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั  

ดังนั้นการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่จัดให้ผู ้เรียน
แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถ มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยสมาชิกในกลุ่มตอ้งช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและกนั รบัผิดชอบในบทบาทหนา้ที่ของตนเองเพื่อใหบ้รรลตุามเปา้หมายความส าเรจ็ 
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3.2 องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
Johnson David (1989, pp. 216-220) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบการเรียนรูแ้บบ

รว่มมือ ดงันี ้
1. การพึ่งพาอาศัยกัน (positive interdependence) คือความสัมพันธ์กันใน

ทางบวกของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยสมาชิกภายในกลุ่มทุกคนต้องตระหนักถึง
ความส าคญัและความส าเรจ็ของกลุม่  

2. การปรกึษาหารือ (face – to – face promotive interaction) การมีปฏิสมัพนัธ์
ที่สง่เสรมิในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนัดว้ยความเต็มใจ 

3. ความรบัผิดชอบ (individual accountability) การที่ทุกคนรูจ้ักหน้าที่ในการ
รบัผิดชอบ มคีวามช่วยเหลือสง่เสรมิซึ่งกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดความส าเรจ็ตามเปา้หมายกลุม่  

4. การใช้ทักษะต่างๆ ในการท างาน  (interdependence and small group 
skills) ผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะที่หลากหลายเพื่อช่วยใหก้ารท างานกลุม่ประสบผลส าเรจ็  

และในปี ค.ศ. 1991 จอห์นสัน และ จอห์นสัน ไดเ้พิ่มองคป์ระกอบการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือขึน้อีก 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

5. การวิเคราะหก์ระบวนการกลุ่ม (group processing) ลกัษณะการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือที่จะตอ้งวิเคราะหก์ระบวนการท างานของกลุ่ม อาจวิเคราะหร์่วมกบัครูหรือผูเ้รียน หรือจะ
ทัง้สองฝ่ายก็ได ้

สรุปว่าองค์ประกอบของการเรียนรูแ้บบร่วมมือ  ต่างมีความส าคัญและสัมพันธ์
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนแบบร่วมมือด าเนินการไปดว้ยดี และบรรลุ
ตามเป้าหมายความส าเร็จที่กลุ่มก าหนด  จ าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้
เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถน าทกัษะที่เกิดจากความรู ้ความสามารถเหล่านีไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ไดอ้ย่างเต็มที่  

3.3 เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545, นน. 117-195) เทคนิคที่น ามาใช้ในการเรียนรูแ้บบ

รว่มมือ มีดงันี ้ 
1. ปริศนาความคิด  (Jigsaw) เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมความร่วมมือและการ

ถ่ายทอดความรูผ้่านการกลั่นกรองคิดระหว่างเพื่อนในกลุม่  
2. กลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) เป็นเทคนิคที่ฝึกทักษะการค้นคว้า 

แสวงหาความรูค้วบคู่ไปกบัทกัษะการสื่อสาร  
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3. กลุ่มเรียนรูร้่วมกนั (Learning Together : LT) เป็นเทคนิคการจดักิจกรรมที่ให้
สมาชิกในกลุม่ไดร้บัผิดชอบในบทบาทหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย จนไดผ้ลงานส าเรจ็จากการรว่มมือ
กนั 

4. กลุ่มร่วมกันคิด  (Numbered Heads Together : NHT) กิจกรรมนี ้เหมาะ
ส าหรบัการทบทวนหรือระดมกนัเพื่อตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของตนเอง  

5. กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ  (Team Assisted Individualization : TAT) เป็นการ
เรียนรูท้ี่เปิดโอกาสให้สมาชิกไดแ้สดงความสามารถเฉพาะตนในการเขา้ไปช่วยเหลือสมาชิกใน
กลุม่  

6. การร่วมมือ (Co – op Co - op) เป็นเทคนิคที่สมาชิกในกลุ่ม แสดงบทบาท
ตามหนา้ที่ที่ตนถนัดอย่างเต็มที่ ท าใหง้านประสบผลส าเร็จ ดังค าที่ว่า “ความส าเร็จแต่ละคน คือ 
ความส าเรจ็ของกลุม่ ความส าเรจ็ของกลุม่ คือ ความส าเรจ็ของทกุคน”  

จากที่กล่าวมาสรุปไดว้่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นวิธีการที่ผูเ้รียนจะตอ้งมีความ
รบัผิดชอบในบทบาทของตนเอง ผ่านการใชท้กัษะที่หลากหลาย เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายที่วางไว ้

 
4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ  

4.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
ประเวศ วะสี (2537, น. 22) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เป็นรากฐานของสงัคมแต่

ละสงัคม สามารถเป็นเครื่องมือที่ท าใหส้งัคมเกิดความเขม้แข็ง ซึ่งสามารถพฒันาคณุลกัษณะของ
วฒันธรรมที่เขม้แข็งไดด้งันี ้

1. มีความหลากหลายกระจายอ านาจ 
2. กระจายรายไดแ้ละสง่เสรมิความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ 
3. สง่เสรมิศกัดิศ์รีของชมุชนทอ้งถ่ิน 
4. มีความเป็นบรูณาการ 
5. สรา้งความยั่งยืน 
6. พฒันาจิตใจและจิตวิญญาณจากภายใน 
7. สง่เสรมิความเขม้แข็งของสงัคม 
8. เป็นการผดงุศีลธรรมของสงัคม   

ซึ่งสอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายของ วิรุณ ตัง้เจริญ (2552, น. 11) คือความดีงาม 
ความเป็นธรรมชาติ มีค าว่า “วฒันะ” ที่วฒันาสถาพร และ “พฒันะ” พฒันาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเทศะอยู่ดว้ย  
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ทรงคณุ จนัทรจร (2553, น. 4) กล่าวถึงวฒันธรรมว่าเป็นสิ่งที่มนษุยส์รา้งขึน้ ก าหนด
พฤติกรรมและความคิดขึน้มา ไม่ใช่ระบบที่เกิดขึน้เองไดโ้ดยธรรมชาติ  

นิยพรรณ วรรณศิริ (2550, น. 45) กล่าวว่า วฒันธรรมเป็นพฤติกรรมที่กลั่นกรองมา
จากความคิดและตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์ที่มนุษยจ์ดัสรรขึน้มาดว้ยความจงใจ
ทัง้สิน้ 

จากความหมายของวฒันธรรมที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้พบว่า วฒันธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์
เปลี่ยนแปลง และปรบัปรุงเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีการด าเนินชีวิต เป็นสิ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง 
ความคิด ความเชื่อความรูส้กึ ทศันคติ ค่านิยม ประเพณีและการแสดงออก 

4.2 ลักษณะของวัฒนธรรม 
คือรูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์สงัคม และธรรมชาติ ที่ก าหนดใหก้ลุ่มคนใน

สังคมปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง บุคลากรจะสามารถ
ท างานไดอ้ย่างภาคภูมิใจ วฒันธรรมจึงเป็นเครื่องวัดและเป็นเครื่องก าหนดความเจริญหรือความ
เสื่อมของสงัคม โดยกลา่วไดด้งันี ้

นนัทสาร, วิมลลกัษณ,์ และ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541, นน. 
166-167) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมคือพฤติกรรมการด าเนินชีวิต มีความเป็นแบบแผนในการ
ประพฤติปฏิบติั และเป็นการแสดงออกทางความรูส้กึและนึกคิดในสถานการณต่์างๆ ดงันี ้

1. วฒันธรรม เกิดขึน้จากการปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั 

2. วฒันธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา  
3. วฒันธรรมของแต่ละกลุ่ม ย่อมมีเนือ้หา รูปแบบ บทบาทและหนา้ที่ที่แตกต่าง

กนัไป  
4. วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือส าหรบัการสรา้งความสามคัคีกลมเกลียว  
5. วฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ ์ช่วยใหส้มาชิกมีความรูส้ึกเป็นพวกเดียวกนั อนัจะ

ท าใหเ้กิดความรกั ความสามคัคีในหมู่คณะ 
จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2552, นน. 40-44) ไดก้ล่าวถึงวัฒนธรรมว่า เป็นสิ่งที่สามารถ

เรียนรูไ้ด ้โดยถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยใชส้ญัลักษณ์เป็นตัวที่ท าใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลง 
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กริช สืบสนธิ์ (2538, นน. 185-187) กล่าวว่า วัฒนธรรมเปรียบเสมือนศูนยร์วมพลงั
ยึดเหนี่ยวบุคคลใหเ้ขา้ดว้ยกัน ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของทุกกลุ่มคน วัฒนธรรมมีหน้าที่ในการ
สรา้งกฎขอ้บงัคบั เป็นสิ่งกระตุน้ใหเ้กิดความศรทัธาและผนึกก าลงัเขา้ 

ซึ่งสอดคล้องกับ อานนท์ อาภาภิรม (2546, น. 43) เห็นว่าลักษณะที่ส  าคัญของ
วัฒนธรรม คือวัฒนธรรมเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม เพราะมนุษยม์ีสมองที่มีคุณภาพ รูจ้ักคิด 
ถ่ายทอด และเรียนรู ้โดยเกิดขึน้ไดจ้ากการที่มีบคุลากรติดต่อกบับุคลอื่น  

ลักษณะของวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจได้กล่าวได้ว่า วัฒนธรรม คือ
กระบวนการที่มาจากการเรียนรู ้และสั่งสมมาเป็นเวลานาน มีการปรบัปรุงใหเ้ป็นไปในทิศทางที่ดี
ขึน้และถ่ายทอดสูส่งัคมภายนอกจนกลายเป็นมรดกของสงัคม 

4.3 วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ  
ป่ีพาทย์มอญและเพลงมอญเป็นศิลปศาสตรท์างดนตรีที่มีประวัติและพัฒนการที่

ยาวนานควบคู่กบัประวติัศาสตรข์องชนชาติมอญผูก้่อก าเนิดประวติัศาสตรท์างดนตรีป่ีพาทยม์อญ
และเพลงมอญ 

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2539, น. 132) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความเรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทย์
มอญของไทยในหนงัสือดนตรีไทยอดุมศึกษา ครัง้ที่ 27 ว่า ดนตรีในชนชาติต่างๆ ลว้นมีวฒันธรรม
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเป็นเครื่องชีใ้หเ้ห็นถึงความเป็นตวัแทนของกลุ่มชน ในกรณีป่ีพาทยม์อญก็
เช่นกนั ถึงแมว้่าวงป่ีพาทยม์อญที่บรรเลงอยู่ในประเทศไทยทกุวนันีจ้ะเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมที่
เกิดจากการหลอมรวมเอาวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวรามัญและวฒันธรรมดนตรีราชส านักไทยเขา้
ไวด้ว้ยกนั ก็ยงัสามารถสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตนไดเ้ป็นอย่างดี 

พงษ์สิริ ศิลปบรรเลง (2540, น. 3) กล่าวว่า มอญเป็นชาติหนึ่งที่ยึดถือวัฒนธรรม 
ประจ าชาติอย่างมั่นคง ไม่ว่าภาษา ลทัธิ ประเพณี ศาสนา และศิลปะ ดงันัน้ชาวมอญที่อพยพมา
อยู่ในประเทศไทย ก็ลว้นแต่ไดป้ฏิบัติวัฒนธรรมประจ าชาติอยู่ถ้วนทั่วกันเป็นตน้ว่า พิธีตรุษจีน 
สงกรานต ์ปล่อยปลา เล่นสะบา้ เพลงรอ้ง เพลงดนตรี เครื่องป่ีพาทยแ์ละพิธีการต่างๆ  ชาติมอญ
เป็นชาติที่นับถือศาสนาพุทธโดยเคร่งครดั ลัทธิมอญนับถือปู่ ย่าตายายและผี นอกจากนั้นยังมี
ประเพณีผมไฟหรือรดน า้ขมิน้  เมื่อบุตรชายมหวัปีมีแหวนผี ซึ่งผูร้บัไวจ้ะท าลายไม่ได ้จะท าใหเ้กิด
เหตเุภทภยั ท ามาหากินไม่เจรญิ และไม่มีความสขุ ผูท้ี่มีแหวนผีนีจ้ะตอ้งท าการร  าผีอยู่เสมอ  

สนอง คลังพระศรี (2541, น. 332) กล่าวไวว้่า กระบวนการปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรม
เกิดจากปัจจัยดังนี ้ คือ ภูมิศาสตร ์ความเชื่อ ประวัติศาสตร ์สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยม การศึกษา การใชเ้ทคโนโลยี ขบวนการปรบัเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีที่
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เกิดขึน้จากปัจจัยเหล่านี ้ ชี ้ให้เห็นถึงสภาพของดนตรีให้อยู่รอดกับสังคม ความอยู่รอดของ
วฒันธรรมดนตรีจึงมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ  

วีระ พนัธุเ์สือ (2558, น. 26) กลา่วไวว้่า ปัจจยัต่างๆที่สืบเนื่องและยงใยท าใหป่ี้พาทย์
มอญเข้ามาแสดงตัวตน และเป็นที่ยอมรบัในสังคมไทยนั้น เราคงไม่สามารถแยกส่วนในการ
พิจารณาเพียงเฉพาะดนตรีหรือเครื่องดนตรีเท่านัน้ ในทางศาสนาไดแ้สดงใหเ้ห็นความเชื่อมโยง
และเกือ้หนุนโดยสามารถใหค้วามหมายไดว้่า “เมื่อสิ่งนีม้ี สิ่งนัน้จึงมี เมื่อสิ่งนีไ้ม่มี สิ่งนัน้จึงไม่มี” 
ในวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันคงจะไม่มีอะไรหรือสิ่งใดเกิดขึน้มาโดดๆไดเ้ป็นแน่ หากจะพยายาม
ศึกษาดนตรี (ป่ีพาทยม์อญ) ก็ย่อมที่จะตอ้งใหค้วามส าคัญและมองภาพวัฒนธรรมแบบองคร์วม
ด้วย ซึ่งดนตรีนี ้สามารถเชื่อมโยงกับนาฏศิลป์ การละเล่น ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ตลอดจนการใชช้ีวิตของชาวมอญ ซึ่งเป็นตวัแปรส าคญัที่สง่ผลต่ออตัลกัษณข์องคนมอญ  

ซึ่งสอดคลอ้งกับ พิศาล บุญผูก (2558, น. 13) ไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือมหกรรมเพลง
มอญมงคล      ว่ามอญเป็นชาติที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์
ความเจริญทางดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ของมอญเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่คนมอญไดส้รา้งสรรค์
ไวแ้ต่โบราณกาลสืบทอดต่อกันมาในบรรดานักดนตรีมอญที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมาถึงประเทศ
ไทยจนถึงทกุวนันี ้ 

จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้่ามอญมีวฒันธรรมเป็นแบบฉบบัของตนเอง วฒันธรรมของ
มอญบางอย่างนั้นมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ป่ีพาทย์มอญเป็นวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งของ
มอญที่นิมยมปฏิบัติกันอยู่ในสังคมที่เห็นได้ชัด มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวงป่ีพาทย์มอญใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน สิ่งต่างๆเหล่านีห้ลอมรวมกันเป็นเอกลักษณ์จน
กลายเป็นวฒันธรรมที่มีการพฒันาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพื่อใหเ้ขา้กบัสภาวะสงัคมใหม่  

 
5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มดีงันี ้ 
พิชิต ฤทธิ์จ รูญ  (2545, น. 98) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คือ ความรู้

ความสามารถที่น าไปประเมินความสามารถนกัเรียนตามจดุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้ 
สมนึก ภัททิยธนี (2546, น. 30) ให้แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า 

หมายถึง ผลการสอนที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูแ้ละพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ  
ดงันัน้ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในเชิงประจกัษ์ที่มี

ผลมาจากการจดัการเรียนการสอน ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง  
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5.2 ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, นน. 140-148) อธิบายถึงประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดงันี ้
1. การทดสอบแบบอิงกลุ่มหรือการวดัผลแบบอิงกลุ่ม เป็นการทดสอบที่เกิดจาก

แนวความเชื่อในเรื่องความสามารถของบุคคลนัน้มีเท่ากนั โดยจะยึดคะแนนคนส่วนใหญ่เป็นหลกั
ในการเปรียบเทียบโดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกบัคนอ่ืน ๆ  

2. การทดสอบแบบอิงเกณฑ์หรือการวัดผลแบบอิง อันดับแรกจะตอ้งก าหนด
เกณฑข์ึน้ แลว้น าผลการสอบวดัของแต่ละบุคคลเทียบกบัเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้ 

 ประเภทของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง การแบ่งประเภทของ
แบบทดสอบตามสมรรถภาพของการวดัสามารถของบุคคล โดยมีหลกัในการพิจารณาเปรียบเทียบ
คะแนนของบุคคลอ่ืน เมื่อน าผลการทดสอบของแต่ละบุคคลมาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด จะ
สามารถน าผลการทดสอบในปรบัปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ขึน้ได ้  

5.3 คุณลักษณะของแบบทดสอบทีด่ี  
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545, นน. 140-148) ได้กล่าวว่า เครื่องมือวัดผลจะต้องเป็น

เครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถวัดผลได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ และผลการประเมินที่ได้ก็ย่อม
น่าเชื่อถือดว้ย ดงันัน้เครื่องมือที่สรา้งขึน้มาตอ้งมีคณุภาพในเรื่องของ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น 
ความยาก อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนยั  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า คณุลกัษณะของเครื่องมือวดัผลที่ดีจะตอ้งเป็นเครื่องมือที่วัดผล
แลว้มีคณุภาพ จะตอ้งน าไปตรวจสอบหาคณุภาพเครื่องมือก่อนใชทุ้กครัง้ จึงจะถกูตอ้งเชื่อถือได ้

 
6. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  

6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นความรูส้ึกที่ส  าคัญต่อการเรียนรู ้และผลของความส าเร็จในการ

เรียนรูจ้ะน าไปสูเ่ปา้หมายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงัค ากลา่วต่อไปนี ้
ธ ารง อุดมไพรจิตรกุล (2547, น.73) กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นปัจจัยประเภท

หนึ่งที่สะทอ้นประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เป็นความรูส้ึกที่แสดงออกและสงัเกตเห็นได้ใน
ทางบวก  

สภุาพกัตร ์สงัขเ์งิน (2553, น. 41) อธิบายว่าเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม สงัเกต
ไดจ้ากสายตา ค าพดู และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  



  27 

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการเรียนรู ้หมายถึง ความรูส้ึกในเชิงบวกจากการเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรียนรู ้ และมีความสขุเมื่อเกิดผลส าเรจ็ 

6.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
Herzberg Fredrick (1959, pp. 113-115) กล่าวว่า การท าใหผู้ ้เรียนเกิดความพึง

พอใจ เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์ มีดงันี ้
1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบติังาน ครูผูส้อนที่ตอ้งการใหก้ารเรียนการสอน

บรรลุไปยังเป้าหมายและผลส าเร็จได ้ตอ้งประกอบไปดว้ยบรรยากาศ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูเ้รียนใหม้ีแรงจูงใจในการท ากิจกรรม จนบรรลวุตัถุประสงค์
ของเปา้หมาย 

2. ผลการปฏิบติังานน าไปสูค่วามพงึพอใจ  
           สรุปไดว้่า ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ คือ แนวทางในการกระตุน้ให้
ผูร้บับริการเกิดความสขุ น าไปสูผ่ลของความส าเรจ็ตามเปา้ประสงค ์

6.3 การวัดความพึงพอใจในการเรียน  
อารี พันธ์มณี (2542, น. 145) อธิบายถึง การวัดความพึงพอใจสามารถกระท าได ้

ดงัต่อไปนี ้ 
 1. ถา้ตอ้งการทราบความคิดเห็น ก าหนดค าตอบใหเ้ลือกหรือตอบค าถามอิสระ 

ควรเลือกวดั 
ความพงึพอใจดว้ยแบบสอบถาม  

2. การสมัภาษณ์ ผูส้มัภาษณ์ตอ้งมีทักษะและเทคนิคที่ดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลที่
เป็นจรงิที่สดุ 

3. การสงัเกต การสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลซึ่งใชแ้บบสอบถามในการวดัความ
พึงพอใจ โดย จะตอ้งรายงานผลโดยภาพรวมว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด  ดังค ากล่าวของ 
บญุชม ศรีสะอาด (2557, น. 100)  

สรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนควรมีการวดัความพึงพอใจ เพื่อน าไปพฒันาการ
สอนใหดี้ขึน้โดยน าขอ้มูลมาจากแบบสอบถาม, การสมัภาษณ์ , สงัเกต โดยภาพรวมนัน้ตอ้งแปล
ความหมายความพงึพอใจว่าอยู่ในระดบัใด 
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7. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 

ธนา นิลชยัโกวิทย ์(2550, นน. 206-215) ออกแบบเครื่องมือชุดการเรียนรูก้ารอบรม
และกระบวนการดา้นจิตตปัญญาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสังเคราะหป์รชัญา หลักการ
พืน้ฐาน กระบวนการ คุณสมบัติของกระบวนการ และองคป์ระกอบส าคัญอ่ืน ๆ ในการจัดการ
กระบวนการเรียนรูต้ามแนวจิตตปัญญาศึกษา โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจ านวน 40 คน ประกอบ
ไปดว้ย 9 กระบวนการ  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพภายใน
อย่างสังเกตได้ในวิถีการปฏิบัติร่วมกันด้วยการรบัฟังอย่างมีสติและวัฒนธรรมการเรียนรูอ้ยู่ที่
ตนเอง 

พงษธร ตนัติฤทธิ์ศกัดิ์ (2552, นน. 147-152) ไดท้ าการศึกษาเพื่อพฒันาองคค์วามรู้
การจดัการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาในอดุมศึกษา โดยใชโ้มเดล “จิตตปัญญาพฤกษา” 
ในการทดลอง ซึ่งพบว่า “จิตตปัญญาพฤกษา” เป็นโมเดลที่มีประโยชนใ์นการจัดกระบวนการ
เรียนรูแ้นวจิตตปัญญาศกึษา ท าใหใ้หผู้ส้อนมีความเขา้ใจในขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการเรียนรู้
แนวจิตตปัญญาศกึษา จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในตวัผูเ้รียนขัน้พืน้ฐานได ้  

วิมลศรี ศุษิลวรณ์ (2552, น. 52) ไดศ้ึกษาแนวคิดและแนวทางในการใชว้รรณคดี
สรา้งการเรียนรูด้ว้ยใจอย่างใคร่ครวญในผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเพลินพัฒนา วิธีการ
ทดลองเป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ลงสู่ชัน้เรียน ซึ่งพบว่าผูเ้รียนมีความพรอ้มในดา้นของภาษาและ
ทักษะชีวิตมาก สามารถตีความเรื่องราวที่ไดร้บัรูผ้่านการอ่าน  การฟัง แลว้ถ่ายทอดออกมาดว้ย
ภาษาที่สะทอ้นถึงความงดงามทางความคิด อนัน าไปสูก่ารรบัรูแ้ละการใชช้ีวิตในทางที่ถกูที่ควร  

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสรุป
ไดว้่าจิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่เนน้ใหค้วามส าคญัเรื่องภายในจิตใจ เช่น การคิด
อย่างมีสติ จนเกิดปัญญา ก่อใหเ้กิดความตระหนักรูใ้นตนเอง รูถ้ึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ เกิดความ
เป็นมนษุยท์ี่สมบรูณ ์จึงควรน าไปบรูณาการในการจดัการเรียนการสอนไดท้กุวิชาและทกุระดบัชัน้  

7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Duerr Maia (2003 pp. 117-211) ได้รายงานผลการวิจัยจากการบันทึกผลที่เกิด

ขึ ้นกับหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งบูรณาการองค์ประกอบด้ านการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงและการพฒันาเชิงจิตวิญญาณในชัน้เรียน  ผลการวิจยัพบว่า การน ามิติทางดา้นการ
เรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเชิงจิตวิญญาณมาบูรณาการในการเรียนการสอน
ระดบัอดุมศกึษา ยงัมีกลุม่คนบางคนไม่สนบัสนนุกบักระบวนการนี ้ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม ผูว้ิจยัด าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามล าดบั ดงันี ้ 

 
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง  
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  

จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 21 หอ้ง มีนกัเรียนจ านวน 848 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  
จังหวัดปทุมธานี   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน 
จ านวน 39 คน จากหอ้งเรียนทัง้หมด 21 หอ้ง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐาน
ที่ ศ2.2 เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตเนือ้หา ดงันี ้

1. ประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมชาวมอญ จงัหวดัปทมุธานี  
2. ประวติัและความส าคญัของวดัหงษป์ทมุาวาส 
3. เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี 
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4. เชื่อมโยงวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญกับความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา  
และสงัคม 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ประกอบด้วย  
1. แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาศิลปะพื ้นฐาน 1 เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ  

 ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ย
กระบนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

4. การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ในขัน้ตอนการสรา้ง
และตรวจสอบคณุภาพ เครื่องมือผูว้ิจยั ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

4.1 แผนการจัดการเรียนรู ้วิชาศิลปะพืน้ฐาน 1 เรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ  
ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม มีขัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือ ดงันี ้ 

4.1.1 ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระดนตร ีของชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เพื่อน ามาใชใ้นการสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้ 

4.1.2 น าความรูแ้ละขอ้มูลที่ไดจ้ากการไปศึกษามา ออกแบบสรา้งแผนการ
จดัการเรียนรู ้โดยน ากระบวนการเรียนรูข้องจิตตปัญญาศกึษาและการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 

4.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัด หน่วยการเรียนรู ้ดนตรีกับ
วฒันธรรมต่างๆ เพื่อก าหนดขอบข่ายเนือ้หาที่จะจดัการเรียนรู ้ 

4.1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญด้วย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

4.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สรา้งเสร็จแล้ว เสนอประธานพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขให้
สมบรูณย์ิ่งขึน้ ไดด้งันี ้ 
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- แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 ใชห้ลกัความรกัความเมตตา , เทคนิคคู่คิดสี ่
                                         สหาย 
 - แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 ใชห้ลกัพิจารณาอย่างใครค่รวญ , เทคนิคเลา่ 
                                         เรื่องรอบวง 
- แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3 ใชห้ลกัเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์, หลกัเผชิญ 
                                         ความจรงิ ,เทคนิค JIGSAW 
- แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 ใชห้ลกัความมุ่งมั่น , เทคนิค TGT 

                                    - แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5 ใชห้ลกัความต่อเนื่อง , หลกัชมุชนแห่งการ 
                                                                              เรียนรู ้,เทคนิคคู่คิดสี่สหาย       

4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ปรบัปรุงแก้ไขไปใหผู้ ้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งของตัวชีว้ัด เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู ้และน า
ขอ้มลูการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญมาเป็นแนวทางในการแกไ้ข  

4.1.7 น าแผนการจดัการเรียนรู ้ไวใ้ชก้บักลุม่ตวัอย่าง 
4.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

ผูวิ้จัยด าเนินการสรา้งและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สาระดนตร ีเรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดงันี ้ 

4.2.1 ศึกษาคน้ควา้วิธีการสรา้งแบบทดสอบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ  

4.2.2 ผู้วิจัยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา ท าการวิเคราะหห์ลักสูตร โดย
สรา้งตารางวิเคราะหห์ลกัสตูร ก าหนดเนือ้หา จดุประสงคก์ารเรียนรู ้พฤติกรรมที่ตอ้งการวดั  

4.2.3 สร้างแบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ โดยยึดผลการวิเคราะห ์หลกัสตูร เพื่อใหแ้บบทดสอบมีความ
เที่ยงตรงตามเนือ้หา (Validity)  

4.2.4 ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ดา้นเนือ้หา และการวัดผล จ านวน 3 ท่าน พิจารณา ความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Validity)  ความ
เหมาะสมของภาษา  จ านวน  50 ข้อ และปรับปรุงข้อค าถาม  ตัวเลือกตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ดรรชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรูแ้ละเนื ้อหา           
ใชเ้กณฑก์ าหนด คะแนนความคิดเห็น ลว้น สายยศ (2541, น. 248)  
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4.2.5 น าผลการท าแบบทดสอบของนกัเรียนทัง้หมดมาตรวจใหค้ะแนน  และ

วิเคราะหค่์าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) เป็นรายขอ้ แลว้คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่า

ความยากง่าย (P)  
4.2.6 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจ้ านวน 30 ขอ้ ไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับโดยใชสู้ตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารด์สัน (KuderRicharson) (ลว้นสายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2541: 197-199)  

4.2.7 จดัพิมพแ์บบทดสอบไวใ้ชก้บักลุม่ตวัอย่างต่อไป 
4.3 การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียน  

โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ  ด้วย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม โดยมีขัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพ ดงันี ้

4.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู ้ 

4.3.2 สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) ซึ่งก าหนดค่าน า้หนกัในการใหค้ะแนน ดงันี ้ 

พงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ  ให ้5 คะแนน  
พงึพอใจระดบัมาก   ให ้4 คะแนน  
พงึพอใจระดบัปานกลาง  ให ้3 คะแนน  
พงึพอใจระดบันอ้ย   ให ้2 คะแนน  
พงึพอใจระดบันอ้ยที่สดุ  ให ้1 คะแนน  
4.3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรา้งขึน้ ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 

ท่าน  พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม  ความเหมาะสมของภาษา  ความ
ครอบคลมุดา้นต่าง ๆ ที่ก าหนดไวแ้ละน ามาปรบัปรุงแกไ้ข  

4.3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ แก้ไขแล้วไปหาคุณภาพ ของ
แบบทดสอบ โดยทดลองกับนักเรียนที่ใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบขอ้บกพร่องของ
ภาษา และน าผลคะแนนมาหา ค่าความเชื่อมั่นดว้ยวิธีสมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ล้วน สายยศ (2541, นน. 171-172) ก่อนน าไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่างจรงิ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง  

การวิจัยครัง้นี ้ เป็นการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยวัดผลก่อนเรียน  และหลัง
เรียน (One qroup –pretest – posttest Design) ลว้น สายยศ (2541, น. 249) โดยมีรูปแบบการ
วิจยั ดงันี ้
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง  
  

กลุ่ม 
            

      สอบก่อน 
                   

         ทดลอง 
           

         สอบหลัง 
E             T1 x T2 

 
เมื่อ E แทน กลุม่ตวัอย่างนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
  T1         แทน การทดสอบก่อนการทดลอง Pretest 
  T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง Posttest  
  X แทน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศกึษาแบบรว่มมือ 
 

ขั้นตอนในการวิจัย  
1.1 อธิบายนกัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างใหท้ าความเขา้ใจในจดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละ

วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 
1.2 ด าเนินการจัดการเรียนรูด้ว้ยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผูว้ิจัยด าเนินการสอน

ดว้ยตนเองกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง  
1.3 ด าเนินการทดสอบหลังเรียน หลังสิน้สุดการจัดการเรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

1.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบ
รว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
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1.5 น าคะแนนที่ได้จากการทดลอง  จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 
จากแบบสอบถามความพงึพอใจมาวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดลองมาจดักระท าขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 
1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน สถิติที่ใชคื้อ ทดสอบค่า t–test แบบ dependent sample 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจด้วย  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

 สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ใน

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน, แผนการจดัการเรียนรู ้และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางการเรียน ค านวณโดยใชส้ตูรของ Rowinell; and Hambleton ลว้น สายยศ (2541, น. 279) 

สตูร  IOC = ∑R 
             N 

 เมื่อ     IOC   แทน   ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัจดุประสงค ์
 ∑R     แทน   ผลรวมคะแนนความเห็นชอบของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 N        แทน   จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

1.2 หาค่าความยากง่าย (𝑝) และหาค่าอ านาจจ าแนก (𝑟) ของแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ควรมีค่าตัง้แต่ 
0.20 ขึน้ไปโดยใชส้ตูรการค านวณดงันี ้ ลว้น สายยศ (2541, นน. 197-199) 

     ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  

                                                 𝑃 =
𝑅

𝑁
 

 

                 𝑃     แทน ค่าความยากของขอ้สอบ  

              R    แทน จ านวนคนที่ท าขอ้สอบนัน้ถกู  

                𝑁     แทน จ านวนคนที่ท าขอ้สอบนัน้ทัง้หมด  
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                             𝑟 =  
𝑅𝑢− 𝑅𝐿

𝑁
 

                 𝑟      แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ  

                𝑅𝑢   แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนสงู  

                𝑅𝐿     แทน  จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนต ่า  

             N      แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต ่า 
 
1.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรม      

ป่ีพาทยม์อญ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยค านวณจากสตูร KR-20 ของ คูเดอร ์ริชารด์สัน สูตรที่ 20 
(KR-20) ลว้น สายยศ (2541, นน. 197-199) 

                             𝑟𝑡𝑡  = 
𝑛

𝑛−1
 

 

               𝑟𝑡𝑡     แทน    ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ    

               𝑛      แทน     จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

                                         𝑝       แทน    สดัสว่นของนกัเรียนท่ีท าถกูในขอ้หนึ่ง ๆ 

               𝑎       แทน    สดัสว่นของนกัเรียนท่ีท าผิดในขอ้งหนึ่ง ๆ หรือ 1−𝑝  

               𝑠𝑡
2     แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

 
1.4 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียน ค านวณโดยใชส้ตูร

การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ล้วน สายยศ (2541, นน. 
172-177)  

                  𝑎 = 
𝑛

𝑛−1 
 [

1− ∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ]      

                          

                     𝑎     แทน     ค่าสมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

                     𝑛     แทน     จ านวนขอ้ของเครื่องมือ 

                      𝑠𝑖
2  แทน    ค่าความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

                    𝑠𝑡
2    แทน     ค่าความแปรปรวนของเครื่องมือทัง้ฉบบั 
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 สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหข์้อมูลได้แก่  
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2546, น. 35) 
 

                                              X  = 
∑ 𝑥

𝑛
                  

                 X          แทน   ค่าเฉลี่ย 

               ∑ 𝒙       แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                 𝑛          แทน  จ านวนคะแนนทัง้หมด 
 
1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานค านวณจากสตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2546, น. 65) 
 

S = 
√𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥2

n (𝑛−1)
 

 
               𝑠           แทน   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                𝑛          แทน   จ านวนคะแนนทัง้หมด 

           (∑ 𝑥2)     แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

              ∑ 𝒙     แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
1.3 สถิติส าหรบัทดสอบสมมติฐานทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ก่อนและ

หลังจากการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ   โดยค านวณจากสูตร t-test for dependent 
sample (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2546, น. 34) ซึ่งค านวณไดจ้ากสตูร 

                                      𝑡 =  
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2−(∑ 𝐷)2

𝑁−1 

 

                                    𝑡      แทน  ค่าที่ใชใ้นการพิจารณา t-distribution 

                                  𝐷     แทน ผลต่างของคะแนนหลงัเรียนกบัก่อนเรียนของแต่ละคน 

                       ∑ D    แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

                                              และหลงัเรียน 
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                     ∑ D2  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างก าลงัสองของคะแนนทดสอบก่อน 

                                            เรียนและหลงัเรียน 

                        𝑁   แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล    

 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มูลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ  

ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณต่์างๆ ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
ดงันี ้

N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
                       X̅  แทน มชัฌิมเลขคณิต หรือ ค่าเฉลี่ย (mean) 
       S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
       K  แทน จ านวนคะแนนเต็ม 
       IOC แทน ดชันีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ซึ่งพิจารณาจากความสอดคลอ้ง 

ของผูเ้ชี่ยวชาญ 
                     ∑ D  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน 
     และหลงัเรียน 
                  ∑ D2 แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างก าลงัสองของคะแนนทดสอบ 
                                                  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

      t                 แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณา 
      *                 แทน      ความมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

การวิเคราะหข์้อมูล       
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูและเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
1.การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญดว้ยกระบวนการตาม

แนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลอง
หลวงวิทยาคมเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน ใชส้ตูร t-test dependent sample  

2.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญดว้ย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
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ตาราง 3 ตารางวิเคราะหข์ัน้ตอนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ 
 

ที่ หลกัการจิตตปัญญาศกึษา เทคนิคการเรียนแบบรว่มมือ หมายเหต ุ

แผนการจดัการ
เรียนรูท้ี่ 1 

หลกัความรกัความเมตตา 
(กิจกรรมทกัทาย) 

เทคนิคคู่คิดสี่หสาย  

แผนการจดัการ
เรียนรูท้ี่ 2 

หลกัพิจารณาอย่าง
ใครค่รวญ 

(กิจกรรมท าสมาธิ       
 สวดมนต ์ ไหวพ้ระ) 

เทคนิคการเลา่เรื่องรอบวง  

แผนการจดัการ
เรียนรูท้ี่ 3 

หลกัเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์
และหลกัการเผชิญ 

ความจรงิ 
     (กิจกรรมฟังอย่างลกึซึง้ 
และวาดภาพเลา่เรื่อง) 

เทคนิคต่อเรื่องราว JIGSAW  

แผนการจดัการ
เรียนรูท้ี่ 4 

หลกัความมุ่งมั่น 
(กิจกรรมวาดเสน้สมัผสั) 

เทคนิค TGT  

แผนการจดัการ
เรียนรูท้ี่ 5 

หลกัความต่อเนื่องและ
ชมุชนแห่งการเรียนรู ้

(กิจกรรมสนุทรียสนทนา) 

เทคนิคเรียนรูร้่วมกนั  

 

จากตารางวิเคราะหจ์ะเห็นไดว้่าผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหข์ัน้ตอนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือที่สอดคลอ้งกับหลกัจิตตปัญญาศึกษา โดยภายในแผนการจดัการ
เรียนรูน้ั้นผู้วิจัยพิจารณาเลือกใช้กิจกรรมที่ ฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด และการฟัง มา
เชื่อมโยงกบัสิ่งรอบขา้ง โดยออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายเหมาะสมกับเนือ้หา
และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ตามหลกัจิตตปัญญาศกึษาแบบร่วมมือครบทัง้ 7 หลกั (7C’s) 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการทดลอง  
ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ  ดว้ยกระบวนการ 
             ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียน  

             ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
             (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) 
 

คะแนน จ านวนนกัเรียน 
X  S.D. T 

  คะแนนก่อนเรียน 39 13.71 3.78       

  คะแนนหลงัเรียน 39     17.46 2.58 7.24 *** 

 
ค่า t   ตาราง  4  = 7.24   มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 4 พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.71 และคะแนนหลังเรียนมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.46 เมื่อพิจารณาค่า t พบว่า มีค่าเท่ากับ 7.24 แสดงว่านักเรียนที่เรียนดว้ย
กระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง
วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้มาจ านวน  23 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1.ดา้นการจดัหลกัสตูรและการน าไปใช ้2.ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้3.ดา้นบรรยากาศ
การเรียนการสอน 4. ดา้นการใชส้ื่อในการเรียนการสอน 5. ดา้นการประเมินผล  ลกัษณะเป็นแบบมาตร
ประเมินค่าแบบ Likert Scale ชนิด 5 ระดบัคือ  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบัมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบันอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบันอ้ยที่สดุ 

 

 รูปแบบน าเสนอ โดยค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�)  พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจทุกดา้นอยู่ในระดบัดีมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.50 สามารถจ าแนก
ความพงึพอใจของนกัเรียนออกเป็นรายดา้น ดงัตารางดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 5 แบบประเมินความพงึพอใจดา้นการจดัหลกัสตูรและการน าไปใช ้
 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความพงึ

พอใจ 

1. การก าหนดหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิ่น 4.33 0.47 มาก 

2. การจดัท าหน่วยการเรียนรูโ้ดยบรูณาการระหว่างกลุม่สาระฯ 4.48 0.72 มาก 

3. การสอดแทรกแนวคิดของครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่นมา 
บรูณาการในหลกัสตูร 

4.53 0.64 มาก

ที่สดุ 

ความพึงพอใจด้านการจัดหลักสูตรและการน าไปใช้ 4.46 0.08 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการจัดหลกัสูตรและการน าไปใช ้
นั้นมีตัวชีว้ัดย่อย ดังนี ้การก าหนดหลักสูตรและจัดท าหน่วยการเรียนรูท้ี่มีสอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่นและสอดแทรกแนวคิดของครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  การสอดแทรก
แนวคิดของครูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาบูรณาการในหลกัสตูรมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ เท่ากบั 4.53 รองลงมา
คือ การจดัท าหน่วยการเรียนรูโ้ดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 และมีการ
ก าหนดหลักสูตรมีความสอดคลอ้งกับสภาพทอ้งถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 สรุปไดว้่าค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจดา้นการจัดหลกัสูตรและการน าไปใชอ้ยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 1 ขอ้ และระดับ
มากจ านวน 2 ขอ้  
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ตาราง 6 แบบประเมินความพงึพอใจดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้
 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความพงึ

พอใจ 

1. เนือ้หาที่เรียนมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงสภาพกระบวนการ
จดัการเรียนรูอ้ย่างชดัเจน 

4.43 0.64 มาก 

2. เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบัขัน้ตอน 4.38 0.78 มาก 

3. การมีสว่นร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระหว่างครูกบันกัเรียน 

4.58 0.63 มาก

ที่สดุ 

4. เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาไดอ้ย่างเหมาะสม 4.25 0.71 มาก 

5. มีการสรุปอภิปรายระหว่างครูกบันกัเรียน 4.64 0.58  มาก

ที่สดุ 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.45 0.14 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ผลการประเมินดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.45 มีความเหมาะอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การอภิปรายระหว่าง
ครูกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.64 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ถัดไปคือ เนื ้อหาที่เรียนมีการ
เชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงสภาพกระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 ในส่วนของ
เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบัขัน้ตอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 และเนือ้หาแต่ละเรื่อง
มีการแบ่งเวลาไดอ้ย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25   
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ตาราง 7 แบบประเมินความพงึพอใจดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน 
 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความพงึ

พอใจ 

1. ความหลากหลายของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.53 0.64 มากที่สดุ 

2. กิจกรรมสง่เสรมิกระบวนการกลุม่และการระดมพลงัสมอง 4.17 0.45 มาก 

3. กิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน คน้ควา้ สงัเกต รวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะห ์คิดอย่างหลากหลายและสรา้งสรรค ์  

4.51 0.68 มากที่สดุ 

4. ความสขุสนกุสนานในการเรียน 4.58 0.49 มากที่สดุ 

5. การสอดแทรกคณุธรรม  จรยิธรรม  และใหแ้รงเสรมิดว้ยการยก
ย่องชมเชย 

4.41 0.63  มากที่สดุ 

6. การฝึกใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตย  ยอมรบัความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น รูจ้กัหนา้ที่ของตนเอง  เป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี 

4.43 0.85 มาก 

7. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ย่างอิสระ 4.48 0.85 มาก 

ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 4.52 0.09 มากที่สดุ 

 
  จากตาราง 7 พบว่า ผลการประเมินดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผูว้ิจัยจะพิจารณาเป็นรายดา้นในตัวชีว้ัดที่สูงสุด 3 
ล าดับ ดังนี ้ ความสุขสนุกสนานในการเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 ถดัไปคือ กิจกรรมที่ให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน คน้ควา้ สงัเกต รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห ์คิดอย่างหลากหลายและสรา้งสรรค ์  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.51 สว่นตวัชีว้ดัอ่ืนๆก็มีค่าเฉลี่ยตามล าดบั แต่ไม่นอ้ยกว่า ค่าเฉลี่ย 4.10 
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ตาราง 8 แบบประเมินความพงึพอใจดา้นการใชส้ื่อในการเรียนการสอน 
 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความพงึ

พอใจ 

1. สื่อและอปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 4.46 0.71 มาก 

2. ความเหมาะสมของสื่อการสอนและเนือ้หา 4.51 0.68 มากที่สดุ 

3. ความชดัเจนของสื่อที่ใชใ้นการเรียนการสอน 4.48 0.75 มาก 

ความพึงพอใจด้านการใช้ส่ือในการเรียนการสอน 4.48 0.05 มาก 

 
  จากตาราง 8 พบว่า ผลการประเมินด้านบรรยากาศการเรียนการสอน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 มีความเหมาะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความ
เหมาะสมของสื่อการสอนและเนือ้หา มีค่าเฉลี่ยสงูสุด เท่ากบั 4.51 รองลงมาคือ ความชดัเจนของสื่อที่
ใชใ้นการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 และสื่อและอปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เนือ้หา 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.46 
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ตาราง 9 แบบประเมินความพงึพอใจดา้นการประเมินผล 
 

ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ความพงึ

พอใจ 

1. ความหลากหลายของการวดัผลการเรียนรู ้ เนน้การวดัผลตาม
สภาพจรงิ  และจากชิน้งานที่มอบหมาย 

4.61 0.54 มากที่สดุ 

2. การประเมินที่ครอบคลมุเนือ้หาวิชาและตรงกบัตวัชีว้ดัหรือผล
การเรียนรู ้

4.48 0.60 มาก 

3. เกณฑก์ารประเมิน 4.58 0.59 มากที่สดุ 

4. มีสว่นรวมในการประเมินผลงานของตนเองและของผูอ่ื้น 4.52 0.60 มากที่สดุ 

5. ความพงึพอใจต่อการเรียน เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ย
กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

4.55 0.60 มากที่สดุ 

ความพึงพอใจด้านการประเมินผล 4.51 0.03 มากที่สดุ 

 
  จากตาราง 7 พบว่า ผลการประเมินดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51
มีความเหมาะอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความหลากหลายของการวดัผล
การเรียนรู ้ เน้นการวัดผลตามสภาพจริง  และจากชิน้งานที่มอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.61 
รองลงมาคือ เกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ถัดมาคือ ความพึงพอใจต่อการเรียน             
เรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 การมีส่วนรวม
ในการประเมินผลงานของตนเองและของผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และการประเมินที่ครอบคลุม
เนือ้หาวิชาและตรงกบัตวัชีว้ดัหรือผลการเรียนรู ้เท่ากบั 4.48 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบ
ร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม   ซึ่งสรุป
สาระส าคญัและผลการศกึษาไดด้งันี ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังนีผู้้วิจัยมีความมุ่งหมายไว้ดังนี ้ 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเร่ือง 
วัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วยกระบวนการตามแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. นักเรียนที่ เรียนด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังไดร้บัการจัดกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. นักเรียนที่ เรียนด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ  
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
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 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 21 หอ้ง มีนกัเรียนจ านวน 848 คน 

1.2 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน 
จ านวน 39 คน  จากหอ้งเรียนทัง้หมด 21 หอ้ง  

2. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ รายวิชา

ศิลปะพืน้ฐาน 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง 
พุทธศักราช พ.ศ. 2560) มาตรฐานที่ ศ2.2 เรื่อง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตเนือ้หา ดงันี ้

1. ประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมชาวมอญ จงัหวดัปทมุธานี  
2. ประวติัและความส าคญัของวดัหงษป์ทมุาวาส 
3. เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี 
4. เชื่อมโยงวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญกับความเชื่อ  ความศรัทธาทางศาสนา 

 และสงัคม 
3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย  

ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที โดยด าเนินการทดลองสอน 8 คาบ  ท า
แบบสอบถามและแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน  1 คาบ และท าแบบสอบถามและแบบทดสอบ
หลงัเรียนจ านวน  1 คาบ 

4. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ตวัแปรตน้   คือ กระบวนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ 

เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลอง
หลวงวิทยาคม 
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2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการ 
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ประกอบด้วย  
1. แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 4 ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวง
วิทยาคม 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบร่วมมือ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคมเป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

วิ ธี การด า เนิ น การวิ จั ยการศึ กษ าผลสัมฤท ธิ์ ท างการเรียน  เรื่ อ ง  วัฒ นธรรม 
ป่ีพาทย์มอญด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตาม
ขัน้ตอนดงันี ้  

1. การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

2. ด าเนินการทดลองโดยจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบ
รว่มมือ  โดยระยะเวลาทัง้หมด 10 คาบ  

3. หลังจากเสร็จสิน้การทดลอง ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วยกระบวนการตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์
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คลองหลวงวิทยาคม ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ด  าเนินการสอบก่อนเรียน พรอ้มทั้งท าแบบสอบถาม
ความพงึพอใจที่มีต่อการเรียน  

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และน าคะแนนท่ี
ไดม้าวิเคราะหท์างสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหข์้อมูล       

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูและเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
1.การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการ

ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคมเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียน ใชส้ตูร t-test dependent sample  

2.การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 
ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (x̅)              
 

สรุปผลการวิจัย  
1.นักเรียนที่เรียนโดยการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศกึษาแบบรว่มมือก่อนไดร้บัการเรียนรูม้ีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 13.71 และเมื่อไดร้บั
การจัดการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.46 ซึ่งสูงกว่าก่อนไดร้บัการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (t = -7.24) 

2. ความพงึพอใจของนกัเรียนที่ไดร้บัการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ 
โดยรวมค่าเฉลี่ยของนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านการจัดหลักสูตรและการน าไปใช้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ดา้นบรรยากาศการ
เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ดา้นการใชส้ื่อในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ
ดา้นการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50  

 
อภปิรายผลการวิจัย  

ผลการจดัเรียนการสอนดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
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1.ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวง
วิทยาคม หลงัไดร้บัการจดักระบวนการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบ
ร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจาก การจัดกระบวนการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบ
ร่วมมือ ไดม้ีการน าหลักการ 7C’s ซึ่งไดแ้ก่ การพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ ความรกัความ
เมตตา การเชื่อมโยงสมัพนัธ ์การเผชิญความจริง ความต่อเนื่อง ความมุ่งมั่น ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
มาปรบัใชใ้นการจดักิจกรรมแบบผสมผสาน  ซึ่งผูว้ิจยัไดแ้บ่งขัน้ตอนเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้ 

  1. ขั้นเตรียม คือ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ ผู ้วิจัยแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนโดยคละความสามารถ ก าหนดชื่อกลุ่มตามค าขวัญของจงัหวดัปทุมธานี อธิบายบทบาท
หนา้ที่ และจดุประสงคก์ารเรียน จากนัน้ด าเนินกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ดงันี ้

  แผนที่ 1 กิจกรรมการทกัทาย เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเจอกนัครัง้แรก และเป็นการ
เตรียมความพรอ้มในการเรียน โดยผูว้ิจยัใหน้กัเรียนยืนเป็นวงกลมและเดินทกัทายกนั โดยการโอบ
กอด สัมผัสมือ หรือส่งยิม้ใหก้ัน พรอ้มทั้งพูดทักทายสั้นๆ ดว้ยค าว่า สวัสดี และถามทุกขส์ุขกัน 
และเปิดเพลงบรรเลงเบาๆในระหว่างท ากิจกรรมอีกด้วย ซึ่งพบว่านักเรียนยิม้แย้มมีความสุข 
บรรยากาศในห้องเรียนมีความผ่อนคลาย และให้ความรูส้ึกอบอุ่น จึงท าใหน้ักเรียนพรอ้มที่จะ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ กิจกรรมนี ้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์และเลือกใช้หลักความรัก ความเมตตา เพื่อสรา้ง
บรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความอบอุ่นความผูกพนัระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียนรว่มชัน้เรียน และครู
กับนักเรียน นอกจากนั้นการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ยังท าใหน้ักเรียนรูส้ึกผ่อนคลายอีกดว้ย ส่วน
กิจกรรมที่สองนัน้ เป็นกิจกรรมที่ใหน้ักเรียนเขียนความรูส้ึกแทนการพูด มุ่งเนน้ในการฝึกสนทนา 
ใชเ้วลาในการพิจารณาอย่างมีสติ โดยผูว้ิจัยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการใหน้กัเรียนเขียน คือ ความฝัน
ของฉัน โดยนักเรียนคนไหนพรอ้มที่จะพดูใหเ้ดินไปหยิบปากกาที่วางอยู่ตรงกลางแลว้ลงมือเขียน
แทนค าพูด โดยคนอ่ืนๆมีหน้าที่รบัฟังเท่านั้น ซึ่งผูว้ิจัยไดพ้บว่านักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตวัเองมากขึน้ ยอมรบัฟังคนอ่ืน มีสมาธิกบัสิ่งที่จะตอ้งท า และพิจารณาอย่างมีสติ โดยกิจกรรมนี ้
ผูว้ิจยัไดห้ลกัพิจารณาอย่างใครค่รวญ สอดคลอ้งกบัวิมลศรี ศษิุลวรณ ์(2552, น. 52) พบว่าการใช้
วรรณคดีสรา้งการเรียนรูด้้วยใจอย่างใคร่ครวญ ท าให้นักเรียนไดรู้จ้ักตัวเอง สามารถถ่ายทอด
ทกัษะทางภาษาที่สะทอ้นถึงความงดงามทางความคิด อนัน าไปสู่การรบัรูแ้ละการใชช้ีวิตในทางที่
ถูกที่ควร ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะน าพาให้ผู้เรียนเข้าถึงแนวทางการ
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ใครค่รวญที่มีความลึกซึง้ขึน้ ทัง้ในมมุของการคน้พบตวัเอง การเขา้ใจผูอ่ื้น และในมมุมองของการ
เติบโตกบัความลกึล า้ในเชิงวรรณศิลป์  

แผนที่ 2 กิจกรรมท าสมาธิ สวดมนตแ์ละไหวพ้ระ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนีเ้ป็น
การเข้าไปเรียนรู้วิ ถีชีวิตในชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี  ซึ่ งเป็นสถานที่ที่มี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี มีการบูรณาการการเรียนรูใ้นแง่มุม   
ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่เป็นองคร์วมเชื่อมโยงกับชีวิต ศาสนา และสรรพสิ่งต่างๆ  โดยเจา้
อาวาส วดัหงสป์ทุมาวาส นัน้ยังเป็นลูกหลานของตระกูลดนตรีเสนาะอีกดว้ย ท่านจึงอนุเคราะห์
เป็นวิทยากรในการใหข้อ้มลูต่างๆ รวมไปถึงการอนุเคราะหช์่วยติดต่อคณุนา้ปทุม ดนตรีเสนาะใน
การใหน้ักเรียนไดไ้ปศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมในชั่วโมงต่อไป กิจกรรมท าสมาธิ สวดมนตแ์ละไหว้
พระนัน้สอดคลอ้งกับหลกัการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ ที่ท าใหน้ักเรียนมีสติอยู่กับตัว ซึ่ง
ผูว้ิจัยสังเกตว่านักเรียนมีพฤติกรรมสงบ ปฏิบัติดว้ยความตั้งใจ และการเขา้ไปเรียนรูว้ิถีชีวิตใน
ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี ยังสอดคล้องกับ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนและ
องคป์ระกอบต่างๆ ที่ท าให้เกิดการเรียนรูท้ี่เป็นองคร์วมและสมดุลมากที่สุด ผู้วิจัยไดอ้อกแบบ
กระบวนการเรียนรูใ้นรูปแบบบรูณาการและการเรียนรูผ้่านประสบการณ์ตรงที่นักเรียนไดส้ัมผัส
และเผชิญดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัจึงพบว่านกัเรียนเกิดการเรียนรูท้ี่แทจ้ริง โดยความรูภ้ายนอกเชื่อมโยง
กบัตนเอง มองเห็นความสมัพนัธเ์ก่ียวเนื่องกนัระหว่างตนเองกบัผูอ่ื้นและระหว่างตนเองกับสงัคม 
ศาสนา และโลกธรรมชาติ เกิดความส านึกรกัวัฒนธรรมของจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ ภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง สอดคล้องกับธนา นิลชัยโกวิทย ์(2550, นน. 206-215) พบว่าผู้เขา้ร่วม
โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพภายในอย่างสงัเกตได ้คือวิถีการปฏิบติัร่วมกันดว้ยการรบัฟังอย่างมีสติ
และคน้พบวฒันธรรมการเรียนรูท้ี่ตนเอง  

แผนที่ 3 กิจกรรมฟังอย่างลกึซึง้ และวาดภาพ จะเป็นการเลา่เรื่องที่เป็นภาพในความ
ทรงจ าที่นกัเรียนประทับใจภายในจงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้ิจัยใหน้ักเรียนยืนดว้ยความสงบ พรอ้ม
เปิดเพลงขวัญเมืองปทุม และให้นักเรียนค่อยๆก้าวไปทีละก้าว พรอ้มกับนึกเรื่องราวย้อนไป
ตามล าดบัจาก1 วนั เป็น 1 สปัดาห ์และ 1 เดือน ตามล าดบั จากนัน้ใหน้กัเรียนแต่ละคนวาดภาพ
เรื่องราวที่อยู่ในความทรงจ าที่ตัวเองไดไ้ปมาภายในจังหวัดปทุมธานี เมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จ
แลว้ ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนจับคู่และผลดักันเล่าเรื่องราวจากภาพโดยใหน้ักเรียนท าหน้าที่เป็นผูร้บัฟัง
อย่างเดียวไม่ตอ้งถามใดๆทั้งสิน้ ซึ่งกิจกรรมนีผู้ว้ิจัยใชห้ลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการ
พิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ โดยให้นักเรียนมีสมาธิกับสิ่งที่จะท า ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยง
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ประสบการณ์ในกระบวนการเขา้กับชีวิตได ้ จากการสอบถามนักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรม
การวาดภาพเล่าเรื่องรางในความทรงจ า เพราะท าใหน้ักเรียนไดป้ล่อยจิตของตนเองและมีสมาธิ
กับสิ่งที่จะท า เกิดการเชื่อมโยงเขา้สู่ภายในจิตใจ อีกทั้งยังบูรณาการสู่ชีวิตไดอี้กดว้ย โดนชยใน
การเรียนรูใ้นกิจกรรมนี ้ผูว้ิจยัไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากเจา้อาวาสวดัหงษ์ปทุมาวาส ในการติดต่อ
คณุนา้ปทุม ดนตรีเสนาะ โดยมีศกัดิ์เป็นคณุอาของท่าเจา้อาวาสในการใหน้กัเรียนไปศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ของจงัหวดัปทมุธานี อีกทัง้ยงัอนุญาตใหก้ราบไหว ้“ฆอ้ง
มอญ” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นายเจิน้ ดนตรีเสนาะ แบกเข้ามายังประเทศไทย พรอ้มให้ข้อมูล
เพิ่มเติมความเป็นมาของนายเจิน้ในการรวบรวมชาวบา้นในละแวกนัน้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของ
การก าเนิดจงัหวดัปทุมธานีอีกดว้ย ผูว้ิจยัพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่วาดภาพเล่าเรื่องเก่ียวกบัการได้
ไปท าบุญและใหอ้าหารปลาที่วัดในช่วงวันส าคัญทางศาสนาและวันหยุดเสาร์-อาทิตยแ์ละเกิด
ความภาคภมูิใจในการบา้นเกิดจงัหวดัปทมุธานีอีกดว้ย 

แผนที่  4 กิจกรรมการวาดเส้นแบบสัมผัส โดยให้นักเรียนใช้สายตามองไปตาม
ลายเสน้ของรูปภาพ (ฆอ้งมอญ) ที่เตรียมไวบ้นโทรทศัน ์จากนัน้นักเรียนใชม้ือลากเสน้ดว้ยดินสอ
ไปบนกระดาษตามที่สายตามองเห็น ภายในเวลา 2 นาที กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมที่ใชห้ลกัความ
มุ่งมั่นและหลกัการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ มีจุดประสงคเ์พื่อท าใหน้ักเรียนมีสติและเกิด
ความพรอ้มในการเรียน ผูว้ิจัยสงัเกตว่านักเรียนรูส้ึกเกิดความประทับใจในผลงานภาพวาดของ
ตนเอง มีความสนกุสนานกบักิจกรรม และพรอ้มส าหรบัการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูใ้นขัน้ต่อไป 

แผนที่ 5 กิจกรรมสุนทรียสนทนา ผูว้ิจัยน าภาพบรรยากาศในวนัที่นักเรียนไปเรียนรู้
วิถีชีวิตที่วดัหงษ์ปทุมาวาส พรอ้มกบัเปิดเพลงขวญัปทุมคลอไปอย่างช้าๆ โดยผูว้ิจยัใหน้กัเรียนตัง้
สมาธิในการชมภาพบรรยากาศ จากนั้นครูผู้สอนจะตั้งค าถามที่กระตุ้นความคิดของนัก เรียน     
โดยใหน้ักเรียนตอบค าถามภายในใจของตนเอง ตวัอย่างค าถามคือ สถานที่ใดภายในบริเวณวดัที่
เชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของคนมอญ ซึ่งการฟังเพลงแลว้ปล่อยใหจ้ิตของตนเองจดจ่อกับภาพ
บรรยากาศสอดคลอ้งกับหลกัการความต่อเนื่องและชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นความลื่นไหลของ
กระบวนการในการจดัการเรียนรูท้ี่มีการเตรียมความพรอ้มของนกัเรียน การเขา้สูก่ระบวนการหลกั 
และการสรุปการเรียนรู ้เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม การเขียนบันทึก เกิดเป็น
ความรูส้ึกร่วมกันของนักเรียนที่เกื ้อหนุนให้เกิดการเรียนรู ้ยอมรับซึ่งกันและกัน เกือ้หนุ นเป็น
ก าลังใจ เกิดเป็นแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย จึงเป็นการให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์ใน
กระบวนการเขา้กบัชีวิตได ้ และสามารถน าไปบรูณาการสูว่ิถีชีวิตไดอี้กดว้ย  
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 ขัน้เตรียมนีผู้ว้ิจยัสรุปไดว้่า การน าหลกัการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญมาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้เพื่อท าใหน้ักเรียนเปิดใจและมีความพรอ้มต่อการเรียนรู ้ใชห้ลกัความรกั
ความเมตตาเพื่อสรา้งบรรยากาศของความรกั ความอบอุ่น ความไวว้างใจ มาสรา้งเป็นกิจกรรม
การเรียนรู ้เพื่อท าใหน้ักเรียนมีความพรอ้มที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับพาสนา จุลรตัน ์
(2553, นน. 21-23) ได้กล่าวว่า ที่ว่า กิจกรรมจิตตศิลป์เป็นการสร้างสรรค์งานศิลป์เข้ากับ
กระบวนการพินิจใคร่ครวญภายในอย่างลึกซึง้ โดยศิลปะเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความเขา้ใจใน
ตนเองและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อ่ืนและสรรพสิ่งรอบตัว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ปัญญา จิตใจ และพฤติกรรมตามมาและใชห้ลกัการเชื่อมโยงความสมัพนัธเ์พื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่
เป็นองคร์วมและสมดุล มองเห็นความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันระหว่างตนเองกับผูอ่ื้นและระหว่าง
ตนเองกบัสงัคมและโลกธรรมชาติ สอดคลอ้งกับ อคัพงศ ์สขุมาตย ์(2553, น. 16) ที่กล่าวว่า การ 
พัฒนาจิตใจใหม้ีความเมตตากรุณา สามารถท าไดด้ว้ยการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย 
สามารถเปิดใจยอมรบัและท าความเขา้ใจกบัสิ่งต่างๆ จนเกิดคณุลกัษณะความตระหนกัรูใ้นตนเอง 
ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเชื่อมโยง สิ่งที่ ได้เรียนรูก้ับการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวนั  

  2. ขั้นน าเสนอบทเรียน เป็นการชีแ้จงเนือ้หา มอบหมายงาน และใชค้ าถามใน
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนักถึงความส าคัญเก่ียวกับประวติัและความส าคัญของวัฒนธรรมชาว
มอญ ในขัน้น าเสนอบทเรียน ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนตัง้ค าถามกับตนเองว่าตอ้งการรูเ้ก่ียวกบัอะไรบา้ง 
ค าตอบส่วนใหญ่ คือ อยากรูป้ระวติัความเป็นมาของปทุมธานี ชาวมอญเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในช่วงใด 
และป่ีพาทยม์อญเกิดขึน้ในจังหวดัปทุมธานีไดอ้ย่างไร ผูว้ิจยัวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจะเห็น
ไดว้่ากระบวนการเรียนรูท้ี่นักเรียนไดร้บัจากการเรียนนีท้  าใหใ้หผู้เ้รียนเกิดความมุ่งมั่น โดยผูว้ิจัย
สงัเกตจากผูเ้รียนมีการตัง้จุดมุ่งหมายในการเรียนรูร้่วมกนั และตอ้งการเรียนเพื่อคน้หาค าตอบให้
ตนเอง สอดคลอ้งกับหลกัสตูรแกนกลางที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในขัน้น าเสนอบทเรียนนีผู้ว้ิจยัได้
ใชห้ลกัการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ จากการใชค้ าถามและหลกัความมุ่งมั่นเพื่อกระตุน้ให้
นกัเรียนตัง้จดุมุ่งหมายในการเรียนรูร้ว่มกนั 

3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม เป็นการฝึกทกัษะการเรียนรูร้ว่มกนัในกลุม่ ซึ่งนกัเรียนแต่ละคน
จะมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่แตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการเรียนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิค
ต่างๆ ดังนี ้เทคนิควิธีการเรียนรูคู้่คิดสี่สหาย (Think Pair Square)เทคนิควิธีการเรียนรูเ้ล่าเรื่อง  
รอบวง (Round Robin) เทคนิควิธีการเรียนรูต่้อเรื่องราวแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) เทคนิควิธีการ
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เรียนรูก้ารจัดทีมแข่งขนั Team – Games – Tournament) เทคนิควิธีการเรียนรูแ้บบเรียนรูร้่วมกัน 
(Learning Together : LT)  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

แผนที่ 1 ผูว้ิจัยเลือกใชเ้ทคนิควิธีการเรียนรูคู้่คิดสี่สหาย (Think Pair Square) ผูว้ิจัย
เป็นคนตอบค าถามหรือก าหนดปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน ซึ่งผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ให้
นกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้แสวงหาค าตอบโดยการสงัเกต ส ารวจ สืบคน้ ผูว้ิจยัจะกระตุน้ ใหน้ักเรียนแต่
ละคนคิด และท ากิจกรรมลงในใบงาน ผูเ้รียนแต่ละคนตอบค าถามหรือตอบปัญหาดว้ยตนเองก่อน
แลว้จับคู่กับเพื่อน น าค าตอบไปผลัดกันอธิบายค าตอบดว้ยความมั่นใจ  เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน   
แลว้น าขอ้สรุปของคู่ตนเองไปอภิปรายร่วมกันหน้าชัน้เรียนอีกครัง้ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่ถูกตอ้ง ซึ่ง
ผูว้ิจยัพบว่าการใชเ้ทคนิคนีใ้นการท ากิจกรรมการเรียนรู ้นกัเรียนไดเ้กิดการกระตุน้ในความคิดของ
ตนเอง และรูจ้กัสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ แลว้น ามาแลกเปลี่ยนความรูก้นัและกนั อีกทัง้
นกัเรียนยงัรูจ้กัการยอมรบัฟังความคิดของผูอ่ื้นอีกดว้ย  

แผนที่ 2  เทคนิควิธีการเรียนรูเ้ล่าเรื่องรอบวง (Round Robin) เป็นเทคนิคที่สมาชิก
ของกลุ่มแต่ละกลุม่ผลดักนัพดู ตอบ  เล่า  อธิบาย  จากการไปศกึษาหาความรูต่้างๆจากภายในวดั
หงษ์ปทุมาวาส ตามประเด็นที่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไว ้โดยในกิจกรรมนีไ้ดม้ีการน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นซึ่ง
เป็นพระวิทยากร และคุณประทุม ดนตรีเสนาะ มาบรรยายเนือ้หาความรูอ้ย่างละเอียด มีการจัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนรูท้ี่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนออกจากความเคยชินภายใน
ห้องเรียน รู ้จักปรับตัวในทุกสถานการณ์ นอกจากนี ้ยังน าหลักการเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กับ
ประวติัศาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่เป็นองคร์วมสามารถเชื่อมโยงกบัชีวิตได ้
เมื่อผูเ้รียนไดเ้พิ่มพูนประสบการณ์จากการลงพืน้ที่กับการสมัผัสสถานที่จริงและไดพู้ดคุยกับภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจึงมีความกระตือรือรน้ ตัง้ใจเปิดรบัความรูต่้างๆ ดว้ยความสนใจ 
ผูว้ิจยัพบว่าหลงัจัดกิจกรรมการเรียนรู ้นกัเรียนมีปฏิสมัพันธ์ต่อกันมากขึน้ และรูจ้กัรบัผิดชอบใน
หนา้ที่ของตนเอง เพื่อจะน าความรูม้าอธิบายเล่าเรื่องรอบวงใหเ้พื่อนๆในสมาชิกไดร้บัฟังกนัอย่าง
เข้าใจและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกับ วันชัย ก่อนก าเนิด (2550: 73) ที่กล่าวถึงการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ทักษะการท างานกลุ่ม จะท าให้สมาชิกทุกคนประสบ
ความส าเรจ็ตามที่มุ่งหวงัไว ้สง่ผลใหส้มาชิกในกลุม่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้ 

แผนที่  3 ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ต่อเรื่องราวแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
จดัเตรียมเนือ้หาการสอนโดยแบ่งเนือ้หาเป็นขอ้ ซึ่งภายในแผนนีผู้ว้ิจัยไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก
คณุนา้ประทมุ ดนตรีเสนาะ ส าหรบัการถ่ายทอดประสบการณต์รงเก่ียวกบัวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 
ของจังหวัดปทุมธานี เมื่อนักเรียนรบัฟังเรื่องราว ความเป็นมาจากคุณน้าประทุมเป็นที่เรียบรอ้ย
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แลว้ จากนั้นผูว้ิจัยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน มอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่มแต่ละคนรบัผิดชอบศึกษา 
คน้ควา้เพียงคนละ 1 หัวขอ้ สมาชิกท าหนา้ที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนแยกยา้ยจากกลุ่มบา้น ไป
จับกลุ่มใหม่เพื่อท าการศึกษาเอกสารหรือคน้ควา้เพิ่มเติมในส่วนที่ตนเองไดร้บัมอบหมาย โดย
สมาชิกที่ไดร้บัมอบหมายใหศ้ึกษาหัวขอ้ย่อยเดียวกัน จะไปนั่งรวมกลุ่ม เพื่อช่วยกันคน้ควา้ และ
เตรียมน าไปสอนหรือใหค้วามรูแ้ก่สมาชิกในกลุ่มบา้น เมื่อกลบมายังกลุ่มบา้น มีการซักถามขอ้
สงสยั ตอบปัญหา ทบทวน  ใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างชัดเจน จากนัน้ช่วยกันท าใบงานสรุปเนือ้หา
ความรู ้เมื่อท าใบงานเสร็จนักเรียนและผู้วิจัยร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และกล่าวชื่นชม
นกัเรียนที่ตัง้ใจในการท างาน ซึ่งผูว้ิจยัพบว่านักเรียนต่ืนตัวตลอดเวลาในระหว่าที่ท ากิจกรรมการ
เรียนรู ้รูส้กึเกิดความมั่นใจเมื่อน าขอ้มลูที่ไปศกึษามาพดูคยุกบัสมาชิกในกลุม่   

แผนที่  4 ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิควิธีการเรียนรูก้ารจัดทีมแข่งขัน Team – Games – 
Tournament) เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือ เพิ่มการเล่นเกมและการแข่งขนัเขา้
มาร่วมในกิจกรรมดว้ย  เหมาะส าหรบัการจัดการเรียนการสอนในจุดประสงคท์ี่มีค  าตอบที่ถูกตอ้ง
เพียงค าตอบเดียว โดยผูว้ิจัยจัดทีมของนักเรียนโดยจัดใหค้ละความสามารถกัน และเมื่อถึงช่วง
ของการแข่งขัน คนที่ความสามารถเท่ากันจะแข่งขันด้วยกัน มีการเสริมแรงดว้ยการให้คะแนน
โบนัสเมื่อนักเรียนคนนั้นไดค้ะแนนสูงสุด จากนั้นนักเรียนกลับมายังกลุ่มที่จับไวใ้หค้รัง้แรก และ
ช่วยกันรวมคะแนนที่แต่ละคนไปแข่งขันมา พรอ้มกับประกาศผลคะแนนหน้าชั้นเรียน ซึ่งไดใ้ช้
เทคนิคดังกล่าวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ผู ้วิจัยพบว่านักเรียนมีความสุขกับการเล่นเกมส ์
เพราะเกมส์ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื ้อหาที่ เรียนมากขึน้ เมื่อมาแข่งขันกันกับเพื่อนในชั้นเรียน 
นักเรียนทุกคนกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมและมีสมาธิในการรบัฟังค าถาม มีสติในการตอบ
ค าถาม ท าใหน้กัเรียนไดร้บัทัง้ความรู ้และรูจ้กัการยอมรบัผลคะแนนที่ตนเองไดป้ฏิบติัลงไป  

แผนที่ 5 ผูว้ิจยัเลือกใชเ้ทคนิควิธีการเรียนรูแ้บบเรียนรูร้่วมกนั (Learning Together : 
LT) โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาหาความรู ้และน ามาอภิปรายในกลุ่มย่อย พรอ้มลงมือสรุป
ความรูล้งในใบงานในรูปแบบแผนผงัความคิด ผูว้ิจัยพบว่า นักเรียนเขา้ใจในเนือ้หาที่เรียน รูจ้ักที่
จะน าเสนอความรูท้ี่ตนเองเขา้ใจถ่ายทอดใหเ้พื่อนๆรบัฟัง รูจ้กัปรบัตวัและยอมรบัฟังความคิดของ
ผูอ่ื้น  ท าใหท้ างานและอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างมีความสขุ  

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ใหน้กัเรียนลงมือท าใบงาน ร่วมกนัอภิปราย
ดว้ยการตรวจผลงานกลุ่มและผลงานรายบุคคล มีการทดสอบความรูข้องนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัเชื่อมโยงระหว่างนกัเรียนดว้ยกนัและครูกบันักเรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้นัและกนั นกัเรียนตอ้งทบทวน คิดใครค่รวญ ท าความเขา้ใจกบัเนือ้หาดว้ยตนเองก่อน และ
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การไดฟั้งความคิดเห็นของเพื่อนก็เป็นการเพิ่มเติมความรู ้ความเขา้ใจเพิ่มยิ่งขึน้ จากนัน้ผูว้ิจยัได้
ใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือที่มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อดูการพัฒนาของ
นกัเรียน ผูว้ิจยัสงัเกตไดว้่าคะแนนของนกัเรียนอยู่ในระดบัที่ผ่านเกณฑท์ุกคน  

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม เป็นการสรุปบทเรียนหลัง
ไดร้บัการสอน ผูว้ิจยัจะเพิ่มพนูเนือ้หาความรูเ้พิ่มเติมใหก้บันกัเรียน ประเมินผลการท างานกลุ่ม ที่
มีทัง้จุดเด่นและสิ่งที่ตอ้งปรบัปรุง กล่าวชมเชยและใหก้ าลงัใจกบักลุ่มนัน้ๆ จากนัน้น ากิจกรรมไป
เขียนบันทึกสิ่งที่ไดจ้ากการเรียนในชั่วโมงนั้น ในรูปแบบความรูค้วามรูส้ึกที่มีต่อการท ากิจกรรม
รว่มกบัครูและเพื่อนในหอ้งเรียน 

ในขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลนีผู้ว้ิจัย ไดน้ าการเรียนรูแ้บบร่วมมือในเรื่องของ
การประเมินผลการท างานกลุม่ กลา่วชมเชยใหก้ าลงัใจ เมื่อถึงกิจกรรมสดุทา้ยของการจดัการเรียน
การสอน ผูว้ิจัยไดใ้ชห้ลกัการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ โดยการใหน้กัเรียนเขียนบนัทึกการ
เรียนรู ้เพื่อบอกความรูส้ึก หรือสิ่งที่ไดจ้ากการเรียนรูใ้นคาบเรียน เพื่อทบทวน ใคร่ครวญสิ่งที่ผ่าน
มาจากการเรียน ได้ฝึกสติ โดยการมองสะท้อนตัวผู้เรียนเอง ซึ่งกิจกรรมนี ้ท า ให้ผู ้วิจัยทราบ
ความรูส้ึกของนักเรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้  นายณัฐปคัลภ ์ตัง้ชัยชนะกิจ  ไดบ้นัทึกไวใ้นชั่วโมงที่
สอนเรื่องหนา้ที่เครื่องดนตรีมอญ แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 ว่า “การแกะสลกัลายของฆอ้งมอญ มี
รายละเอียดเยอะมาก แต่ก็มีคุณ ค่าในงานศิลปะ หลังจากที่นักเรียนได้ลองให้ลากเส้น
ส่วนประกอบของฆ้องมอญในตน้ชั่วโมง รูส้ึกว่าตัวเองสามารถท าไดแ้ละวาดไดอ้ย่างสวยงาม ” 
นางสาวอรสมุา มงคลยง ไดบ้นัทกึว่า “ปกติจะสนใจฟังเพลงของป่ีพาทยม์อญอย่างเดียว เพราะว่า
มีความสามารถในดา้นนาฏศิลป์ ไม่คิดว่าส่วนประกอบของเครื่องดนตรีมอญนัน้น่าสนใจเช่นกัน 
หนูรูส้ึกประทับใจและสนุกทุกครัง้ที่ไดเ้รียนวิชานี ้ และคุณครูสอนเขา้ใจ อยากให้วงป่ีพาทยม์อญ
อยู่คู่กบัจงัหวดัปทุมธานีและคนไทยไปนานๆ ค่ะ” และเมื่อถึงชั่วโมงสดุทา้ยของการเรียน ผูว้ิจยัได้
แจกกระดาษใบเล็กๆ ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนได้คิดใคร่ครวญก่อนลงมือเขียน
ความรูส้ึกของตนเองลงกระดาษใบเล็กๆ สอดคล้องกับจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2553: 217) 
กิจกรรมที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดา้นในของการจดัการเรียนรู ้คือการเขียนบนัทึก (journal) ซึ่ง
การเขียนบนัทึกเป็นกิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ เรื่องราว และความคิด
ความเห็นที่เกิดขึน้มาในแต่ละวันท าใหไ้ดเ้ห็นถึงการเปลี่ยนตนเอง และเกิดการยอมรบัตนเองมาก
ขึน้  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์  ด้วย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
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โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ผูว้ิจยัไดแ้บ่งความพึงพอใจเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
จัดหลักสูตรและการน าไปใช ้ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน 
ดา้นการใชส้ื่อการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 3 ดา้น และระดบัมากที่สดุ 2 ดา้น โดยความพึงพอใจทุกดา้นอยู่ในระดบัดีมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้ 

ดา้นการจัดหลักสูตรและการน าไปใช ้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการสอดแทรกแนวคิดของครูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาบูรณาการใน
หลักสูตร เป็นเพราะนักเรียนรูส้ึกภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของชุมชน ทอ้งถิ่นและสังคมที่
นักเรียนอาศัยอยู่ เพราะภูมิปัญญาจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญยิ่งของมนุษย ์สิ่ง
ดงักล่าวสั่งสมงอกงามขึน้จากความรอบรูป้ระสบการณผ์นวกดว้ยความเฉียบคมในการหยั่งรูอ้ย่าง
ลุ่มลึก เพื่อการปรบัเปลี่ยนสภาพทรพัยากรและองคค์วามรูท้ี่มีอยู่เดิมใหเ้พิ่มพูนคุณค่าขึน้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆของชุมชน ท้องถิ่น และสังคมของตน  สอดคล้องกับ 
ประเวศ วะสี (2537, น. 22) ว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เป็นรากฐานของสังคมแต่ละสงัคม สามารถ
เป็นเคร่ืองมือที่ท าใหส้งัคมเกิดความเขม้แข็ง 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้นักเรียนมีความพึงพอใจเนื ้อหาที่เรียนมี เน้นการ
จดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ มีสรุปอภิปรายระหว่างครูกับนักเรียนหลงัจดักระบวนการเรียนรูทุ้กครัง้ 
โดยใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างครูกบันกัเรียนเสมอ  

ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุกว่าดา้น
อ่ืน เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแลว้ นักเรียนพึงพอใจในการมีความสุขสนุกสนานในการเรียนเป็น
เพราะว่านักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  การเรียนรู้จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการความจริงจัง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมก็มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกับความสุขภายในชีวิต รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพและ
ความยืนยาวของชีวิต เพราะความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงโดยตรงกบัอารมณ ์ท าใหเ้ราไดร้บัความสขุ ความพอใจ 
และความสงบ การที่ผูเ้รียนมีความรูส้ึกที่ดีต่อการเรียน ตอ้งการที่จะเรียนรู ้รว่มกิจกรรมต่างๆในการเรียน มี
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน เมื่อผูเ้รียนมีความสขุก็จะท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึน้ สอดคลอ้งกบั เจรญิขวญั น าพา (2554: 181) พบว่าเมื่อผูเ้รียนมีความสขุแลว้ จะท าใหผู้เ้รียนตัง้ใจและ
กระตือรือรน้ในการเรียน สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการณเ์รียนดีขึน้ดว้ย 

ดา้นการใชส้ื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของสื่อ
การสอนและเนือ้หา เป็นเพราะว่าผูว้ิจัยเลือกใชส้ื่อการสอนที่มีลักษณะเฉพาะตัว สอดคลอ้งกับ
จุดประสงค์แต่ละแผนการเรียนรู ้และนักเรียนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรบัรูส้ื่อการสอน ในการ
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เลือกสื่อการสอนตอ้งพิจารณาลกัษณะต่างๆ ของผูเ้รียน เช่น อายุ ความสนใจ ระดับสติปัญญา 
วัฒนธรรม และประสบการณ์เดิม ดังนั้นการเลือกสื่อการสอนที่ใหเ้นือ้หาสาระครอบคลุมตาม
เนือ้หาที่จะสอน มีการใหข้อ้เท็จจริงที่ถูกตอ้ง และมีรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

ดา้นการประเมินผล พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในความหลากหลายของการ
วัดผลการเรียนรู ้ เน้นการวัดผลตามสภาพจริง  และจากใบงานที่มอบหมายในแต่ละชั่วโมง ซึ่ง
ความพึงพอใจดงักล่าว เกิดขึน้ไดเ้พราะการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจดัการเรียน
การสอน และเป็นกระบวนการส าคญัที่มีส่วนเสริมสรา้งความส าเร็จใหก้บันกัเรียน ดงันัน้ในการวดั
และประเมินผลจึงประเมินผลโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และการประเมินผลตามสภาพจริงยงัเป็น
สว่นหนึ่งในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนใหไ้ดพ้ฒันาอย่างเต็มศกัยภาพและรอบดา้น 

สรุปไดว้่าการจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือนั้น เป็น
กระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือที่หลากหลาย ภายใตห้ลกั 7 C’s ของจิตตปัญญาศกึษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่
ถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่แทจ้ริงนัน้คือการน าคตินิยม ความเชื่อ หลักการพืน้ฐานที่เกิด
บรรพบุรุษ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และจริยธรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญงดงาม 
และความเป็นระเบียบแบบแผนที่ เคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจึงท าให้ผู ้เรียนมีทั้งความรู้ 
คณุลกัษณะที่พึงประสงค ์คณุธรรม จริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมไดโ้ดยปกติสุข 
จึงจ าเป็นตอ้งพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของผูเ้รียนอย่างเต็มที่ เพื่อใหม้ีนิสัยใฝ่รูใ้ฝ่เเรียน 
แสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง การน าแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน ทอ้งถิ่น ตลอดจนวิทยากรภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น ท าใหน้ักเรียนรูจ้ักไต่ตรองในการคิด และกิจกรรมที่สรา้งบรรยากาศแห่งความรกัความ
เมตตาท าใหน้ักเรียนเกิดปฏิสมัพันธใ์นทางบวกกบับุคคลรอบขา้ง ดงันัน้บทบาทของโรงเรียนที่จะ
จัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและเชื่อมโยงสู่ความรูท้ี่ เป็นสากลในท้องถิ่นมีสิ่งดีดี
มากมายที่ถ่ายทอดกนัมาอย่างต่อเนื่องสามารถเชื่อมโยงศาสตรต่์างๆ นอกจากความรูท้ี่ไดร้บัแลว้
การน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นการเรียนการสอน ย่อมช่วยใหน้กัเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย 
ยิ่งหากใหน้ักเรียนไดน้ าความรูม้าใชเ้พื่อสรา้งสรรคพ์ัฒนาทอ้งถิ่นดว้ยแลว้ย่อมจะเกิดประโยชน์
มากมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาตามหลกัสตูรตอ้งที่เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความ
เป็นไทยในการด ารงชีวิตสามารถอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศกึษาในครัง้ต่อไป ดงันี ้

8.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย  
        8.1.1 การท ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในบางกิจกรรมใชเ้วลามาก ครูผูส้อนควร

เลือกกิจกรรมใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากที่สดุ ดงัเช่น หลกัการความรกัความเมตตา
เหมาะกับการท ากิจกรรมทักทายในการพบกันครัง้แรก เพื่อใหน้ักเรียนไดท้ าความรูจ้ักกัน และมี
ความพรอ้มในการที่จะรบัรูส้ิ่งใหม่ที่จะเกิดขึน้ 

        8.1.2 ครูผูส้อนควรเลือกใชก้ารจดัการเรียนแบบรว่มมือที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
นกัเรียนไดม้ีความสขุกบัการจดัการเรียนการสอน  

        8.1.3 ควรมีการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนในกระบวนการกลุ่ม โดยมีการ
จดบันทึกและเก็บขอ้มูลระหว่างการเรียน และน าขอ้มูลนัน้มาเป็นประโยชนใ์นการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของผูเ้รียน 

        8.1.4 ควรเลือกสถานที่ที่มีความสงบเพื่อเหมาะสมต่อการการใชสมาธิในการคิด
ใครค่รวญ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป  
       8.2.1 ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปใชใ้น

กระบวนการฝึกฝนศิลปะดนตรี ซึ่งมีผลต่อการพฒันามิติภายในเป็นองคร์วม  
       8.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สามารถจัด

ควบคู่ไปในรูปแบบการศึกษาคู่ขนานได ้ 
      8.2.3 ควรมีการศึกษาเจตคติของนกัเรียนโดยใชก้ระบวนแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาใน

การปลกูฝังและสง่เสรมิเจตคติที่ดีใหก้บันกัเรียน 
      8.2.4 ควรมีการพัฒนาการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพฒันา

ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  
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ภาคผนวก ข 

- แผนการจดัการเรียนรู ้

- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ศิลปะพืน้ฐาน 1 รหัส ศ31101 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวสิรรัิกษ ์ฟูเฟ่ือง  
ผู้สอน  
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ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 

รหสัวิชา ศ31101          ชื่อรายวิชา ศิลปะพืน้ฐาน 1 (ดนตรี)         กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4             ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 0.5 หน่วยกิต                    เวลา 10 ชั่วโมง 

ผูส้อน นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                      โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

 ศึกษาเขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์ วิเคราะห ์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

ดนตรี  ถ่ายทอดความรูส้ึก  ความคิดต่อดนตรีไดอ้ย่างอิสระ  ชื่นชมในดนตรีและน ามาประยุกตใ์ช้

ในชีวิตประจ าวัน   โดยอธิบายเหตุผลที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีแตกต่างกัน 

เปรียบเทียบอารมณ์และความรูส้ึกที่ ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน เข้าใจ

ความสมัพันธร์ะหว่างดนตรี  ประวัติศาสตรแ์ละวฒันธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนกัดนตรี

ในวฒันธรรมต่างๆ  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ   

 โดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดความรู ้คิดวิเคราะห ์อภิปราย จ าแนก สืบคน้ขอ้มูล น าเสนอ

และประเมินค่า ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร

ความรูไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง  ท าใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปลี่ยนความรู ้และเกิดการพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยี  

 เพื่อใหเ้กิดการวิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าทางดนตรี  ถ่ายทอดความรูส้ึกทางดนตรี

อย่างมีสุนทรียศาสตรไ์ด้ถูกตอ้งและอิสระ  เห็นคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ

ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน มีวินัย ใฝ่รู่ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นใน

การท างาน 

ตัวชีว้ัด 

 ศ 2.1  ม.4-6/1  อธิบายเหตผุลที่คนต่างวฒันธรรมสรา้งสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 

        ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้กึที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก

วฒันธรรมต่างกนั 

        ศ 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

        ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

รวม 4 ตัวชีว้ัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหสัวิชา ศ31101              ชื่อรายวิชา ศิลปะพืน้ฐาน 1 (ดนตรี)          กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4             ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 0.5 หน่วยกิต                   เวลา 10 ชั่วโมง 

ผูส้อน นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                      โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

 

ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ 

ตัวชีว้ัด 

สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

1. วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

จงัหวดัปทมุธานี 

ศ 2.1  ม.4-6/7   

ศ 2.2  ม.4-6/3   

วฒันธรรมในทอ้งถิ่นแต่ละทอ้งถิ่น มีลกัษณะ

ที่แตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถิ่น ในจงัหวดั

ปทุมธานี เป็นจงัหวดัหนึ่งที่มีชาวมอญอาศัย

อยู่หนาแน่น ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คน

มอญจะมีประเพณี และความเชื่อต่าง ๆที่

ส  าคัญมากมาย โดยเฉพาะประเพณีตั้งแต่

แรกเกิด จนถึงสิน้ชีวิตของมอญ 

2 

2. วฒันธรรมป่ี

พาทยม์อญ  

ศ 2.1  ม.4-6/1   

ศ 2.1  ม.4-6/7   

ศ 2.2  ม.4-6/2   

ศ 2.2  ม.4-6/3   

ป่ีพาทยม์อญเป็นมรดกทางวฒันธรรมดนตรี

อย่างหนึ่งของชนชาติมอญที่ไดเ้ขา้มาปรากฏ

ในแผ่นดินไทยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก 

น่าจะเขา้มาพรอ้มกบัการอพยพของชนชาติ

มอญ  ซึ่งพิจารณาตามหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร ์จะอยู่ในช่วงที่กรุงศรีอยธุยา

เป็นราชธานีในระยะเวลานัน้ ชาวมอญได้

อพยพและเครื่องดนตรีหรือเครื่อง

ประกอบการรื่นเรงิเขา้มาดว้ย 

6 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ 

ตัวชีว้ัด 

สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

 สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 2 

 รวม 10 
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หน่วยการเรียนที ่1 
เร่ือง วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

รหสัวิชา ศ31101         ชื่อรายวิชา ศิลปะพืน้ฐาน 1 (ดนตรี)               กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4            ภาคเรียนที่ 1   จ านวน 0.5 หน่วยกิต                      เวลา 2 ชั่วโมง 

ผูส้อน นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                                 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณค์ณุค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี

ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  

          ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้ึกที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 

ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

2. สาระส าคัญ 

      วฒันธรรมในทอ้งถิ่นแต่ละทอ้งถิ่น มีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถิ่น ในจงัหวดั
ปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวมอญอาศัยอยู่หนาแน่น ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คนมอญจะมี
ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆที่ส  าคัญมากมาย โดยเฉพาะประเพณีตัง้แต่แรกเกิด จนถึงสิน้ชีวิต
ของมอญนัน้ ก็คลา้ยๆกบัของไทย นอกจากนีย้งัมีประเพณีอ่ืน ๆ ตลอดทัง้ศิลปวฒันธรรมของมอญ
อีกมากมาย เช่น แห่หางหงส์ แห่นกแห่ปลาไปปล่อยในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีงานศพ 
ประเพณีมอญรอ้งไห ้การแต่งกายไวผ้ม การเล่นสะบา้มอญ     มอญร า ทะแยมอญ ป่ีพาทยม์อญ 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าชาวมอญจะอพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานานหลายรอ้ยปีแล้วก็ตาม 
ประเพณี และวฒันธรรมที่ปรากฏใหเ้ห็นอยู่นีย้่อมเป็นเครื่องแสดงใหเ้ห็นว่าชาวมอญ ยงัคงอนรุกัษ์
ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของตนเองไดอ้ย่างดี 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    - ประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
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                 - ลกัษณะเด่นของวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

                - ประวติัและความส าคญัของวดัหงษ์ปทมุาวาส 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3. สมรรถนะในการใชเ้ทคโนโลยี 

1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์

2. ใฝ่เรียนรู ้

3. มุ่งมั่นในการท างาน 

4. รกัความเป็นไทย 

5. ชิน้งานหรือภาระงาน  

1. ใบงาน 
2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My passport) 

6. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

6.1 การประเมินชิน้งาน/ 

     ภาระงาน 

 1.ใบงาน 

2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้
(My passport) 
 

 

 

  1.แบบประเมิน 

  

 

 

1. ใบงาน 

 

 

รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

6.2 การประเมินระหว่าง

เรียน 

     - ดา้นความรู ้
1.มีความรูเ้ก่ียวกบัประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น  
2..มีความรูป้ระวติัและ
ความส าคญัของวดัหงษ์ป
ทมุาวาส 

 
 
 
  1. ท าใบงาน 
 

 
 
 
  1. ใบงาน 
   

 

 

 

  รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์
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ด)  

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

     - ด้ า น ส ม ร รณ น ะ

ส าคญัของผูเ้รียน 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3. สม รรถนะในการใช้

เทคโนโลยี 

 

 

1. สังเกตสมรรถนะใน

การสื่อสาร 

2. สังเกตสมรรถนะใน

การคิด 

3. สังเกตสมรรถนะใน

การใชเ้ทคโนโลยี 

 

 

  1. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

  2. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

   

 

 

  ระดบัคณุภาพ 2  

  ผ่านเกณฑ ์

     - ด้านคุณลักษณะอัน

พงึประสงค ์

  1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์

  2. ใฝ่เรียนรู ้

  3. มุ่งมั่นในการท างาน 

  4. รกัความเป็นไทย 

 

 

  1.สงัเกตพฤติกรรม

คณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์

   

 

 

1. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

 

 

 

  ระดบัคณุภาพ 2  

  ผ่านเกณฑ ์
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)   

 

แบบประเมินใบงาน เร่ือง วัฒนธรรมท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบาย
ประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน  
ครบทัง้หมด 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน  
ผิด 1 ขอ้ 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน  
ผิด 2 ขอ้ 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไม่ถกูตอ้ง 

2. การอธิบาย
ลกัษณะเด่นของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น ไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน ครบทัง้หมด 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 
ผิด 1 ขอ้ 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 
ผิด 2 ขอ้ 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นไม่ถกูตอ้ง 

3. การอธิบาย
ประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น
ถกูตอ้ง ชดัเจน ครบ
ทัง้หมด 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นผิด 
1 ขอ้ 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นผิด 
2 ขอ้ 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นไม่
ถกูตอ้ง 

4. การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของ
วดัหงษ์ปทมุาวาส 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาส 
ถกูตอ้ง ชดัเจน ครบ
ทัง้หมด 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาสผิด 1 
ขอ้ 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาสผิด 2 
ขอ้ 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาสไม่
ถกูตอ้ง 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 
 

 

ช่วงคะแนน 14 - 16 13 - 12 11- 8 ต ่ากว่า 7 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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ตัวชีว้ัด 
          ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้ึกที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก

วฒันธรรมต่างกนั 

ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

รายการประเมิน 
1. ใบงาน 

2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 

3. แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

            4. แบบสงัเกตพฤติกรรม สมรรถนะของผูเ้รียน 

            5. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 

            6. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง

ที ่
ชื่อเร่ือง วิธีสอน/เทคนิคการสอน 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

1 ป ระวั ติ แ ล ะค วาม ส าคัญ ขอ ง
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

หลกัความรกัความเมตตา 
เทคนิคคู่คิดสี่สหาย 

1 

2 ประวติัและความส าคญัของวดั

หงษป์ทมุาวาส 

หลกัพิจารณาอย่างใครค่รวญ 
เทคนิคการเลา่เรื่องรอบวง 

1 

รวม 2 
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8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 

1. วารสารต่างๆ 

2. วีดิทศัน ์

3. สื่อ Power point 

4. ใบความรู ้

1. แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 

2. หอ้งสมดุ 

3. หออคัรศิลปิน 

4. ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัปทมุธานี 

5. วดัหงษป์ทมุาวาส 

 
ลงชื่อ.................................................ผูส้อน 
             (นางสาวสิรริกัษ ์ ฟูเฟ่ือง) 
     วนัที่.................................................. 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ค าชีแ้จง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แลว้ขีด 
✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน ์
 กษัตริย ์

1.1 ยืนตรงเมื่อไดย้ินเพลงชาติ รอ้งเพลงชาติได ้และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ที่ของนกัเรียน     

1.3 เขา้รว่มกิจกรรมและมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมที่สรา้งความ
สามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชนต่์อโรงเรียนและชมุชน 

    

1.4 เขา้รว่มกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของ
ศาสนาตามโอกาส 

    

1.5 เขา้รว่มกิจกรรมที่เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษัตริยต์ามที่
โรงเรียนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาขอ้มลูจากแหลง่การเรียนรูต่้างๆ     

4.2 มีการจดบนัทกึความรูอ้ย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรูไ้ดอ้ย่างมีเหตผุล     

3.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

6.1 เอาใจใสต่่อการปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย     

6.2 ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการท างานใหส้  าเรจ็     

6.3 ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ทอ้ต่อปัญหาและอปุสรรค     

6.4 ชื่นชมผลงานความส าเรจ็ดว้ยความภาคภมูิใจ     

4.รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนรุกัษว์ฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคณุค่าและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย     

                                                                            ลงชื่อ..........................................ผูป้ระเมิน  
                                                                                 ................ /................ /............... 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 
 

 

 

  

 
 
                                             

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. รกัชาติ ศาสน ์
 กษัตริย ์

มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริยดี์มาก 

มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริยดี์ 

มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริยใ์นบางครัง้ 

ไม่มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริย ์

2. ใฝ่เรียนรู ้ แสวงหาความรู ้มีการ
จดบนัทึก และสรุป
ความรูท้ี่ไดร้บัไดอ้ย่าง
ดีมาก 

แสวงหาความรู ้มีการ
จดบนัทึก และสรุป
ความรูท้ี่ไดร้บัไดอ้ย่าง
ดี 

แสวงหาความรู ้มีการ
จดบนัทึก และสรุป
ความรูท้ี่ไดร้บัไดเ้ป็น
สว่นใหญ่ 

ไม่ค่อยแสวงหา
ความรู ้การจดบนัทกึ 
และสรุปความรูท้ี่
ไดร้บั 

3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างดี
มาก 

ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างดี 

ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดพ้อใช ้

ไม่ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมาย 

4. รกัความเป็นไทย เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทยไดอ้ย่างดีมาก 

เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทยไดอ้ย่างดี 

เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทยในบางสว่น 

ไม่เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทย 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
50 - 56 ดีมาก 
135 - 49 ดี 
26 - 34 พอใช ้
ต ่ากว่า 25 ปรบัปรุง 
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                           แบบสังเกตพฤติกรรม     สมรรถนะผู้เรียน  
 

ชื่อ................................................................................. ชั้น......................................... 

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมความสามารถของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียน แลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความสามารถทางดา้นการคิด     

2 ความสามารถทางดา้นการการสื่อสาร     

3 ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี     

                                                                     
รวม 

 

      

                                                         ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน  

                                                                ................ /................ /............... 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะผู้เรียน  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความสามารถ
ทางดา้นการคิด 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการคิดได้
อย่างดีมาก 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการคิดไดดี้ 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการคิดใน
บางครัง้ 

ไม่มีความสามารถ
ทางดา้นการคิด 

2. ความสามารถ
ทางดา้นการ
สื่อสาร 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร
ไดอ้ย่างดีมาก 

ความสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร
ไดดี้ 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร
ในบางครัง้ 

ไม่มีความสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร 

3. ความสามารถ
ทางดา้น
เทคโนโลยี 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีได้
อย่างดีมาก 

ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีได้
ดี 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีใน
บางครัง้ 

ไม่มีความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยี 

 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11- 12 ดีมาก 
18 - 10 ดี 
6 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล  
 

ชื่อ................................................................................. ชัน้.................................................. 

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคลของนกัเรียนในระหว่างเรียนและ
นอกเวลาเรียนแลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความตัง้ใจในการท างาน     

2 ความรบัผิดชอบ     

3 การตรงต่อเวลา     

4 ความสะอาดเรียบรอ้ย     

5 ผลส าเรจ็ของผลงาน     

                                                                     
รวม 

 

      

                                                                        ลงชื่อ...............................................ผูป้ระเมิน                    

                                                                               ................ /................ /............... 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินการท างานรายบุคคล  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความตัง้ใจในการ
ท างาน 

ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างานไดดี้มาก 

ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างานไดดี้ 

ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างานไดพ้อใช ้

ไม่ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างาน 

2. ความรบัผิดชอบ 
ท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างดี
มาก 

ท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดดี้ 

ท างานที่ไดร้บั
มอบหมายในบางครัง้ 

ไม่ท างานที่ไดร้บั
มอบหมาย 

3. การตรงต่อเวลา 
เขา้เรียนและสง่งาน
ทนัเวลาทกุชิน้ 

เขา้เรียนและสง่งาน
ทนัเวลาบางชิน้ 

เขา้เรียนและสง่งาน
ทนัเวลาในบางครัง้ 

ไม่เขา้เรียนและสง่
งานไม่ทนัเวลา 

4. ความสะอาด
เรียบรอ้ย 

รกัษาความสะอาดได้
ดีมาก 

รกัษาความสะอาดได้
ดี 

รกัษาความสะอาดใน
บางครัง้ 

ไม่รกัษาความสะอาด 

5. ผลส าเรจ็ของ
ผลงาน 

ประสบความส าเรจ็
ในผลงานที่ไดร้บั
มอบหมายดีมาก 

ประสบความส าเรจ็
ในผลงานที่ไดร้บั
มอบหมายดี 

ประสบความส าเรจ็
ในผลงานที่ไดร้บั
มอบหมายในบางครัง้ 

ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ในผลงาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18- 20 ดีมาก 
113 - 17 ดี 
10 - 12 พอใช ้
ต ่ากว่า 9 ปรบัปรุง 
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                        แบบสังเกตพฤติกรรม     การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อ................................................................................. ชัน้................................................. 

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียนแลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น     

2 การยอมรบัฟังคนอ่ืน     

3 การท างานตามที่ไดร้บัมอบหมาย     

4 ความมีน า้ใจ     

5 การมีสว่นรว่มในการปรบัปรุงผลงาน     

                                                                     
รวม 

 

      

                                                                          ลงชื่อ.............................................ผูป้ระเมิน                     

                                                                                   ............. /................ /............... 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินการท างานกลุ่ม 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นใน
การท างานไดดี้มาก 

แสดงความคิดเห็นใน
การท างานไดดี้ 

แสดงความคิดเห็นใน
การท างานไดพ้อใช ้

ไม่แสดงความคิดเห็น
ในการท างาน 

2. การยอมรบัฟัง
ผูอ่ื้น 

ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได้
อย่างดีมาก 

ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได้
อย่างดี 

ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได้
อย่างบางครัง้ 

ไม่ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได ้

3. การท างานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมายทกุชิน้ 

ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมายในบางชิน้ 

ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมายนอ้ยครัง้ 

ไม่ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 

4. ความมีน า้ใจ 
มีน า้ใจดีมาก มีน า้ใจดี มีน า้ใจในบางครัง้ ไม่มีน า้ใจ 

5. การมีสว่นร่วมใน
การปรบัปรุง
ผลงาน 

มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงานดีมาก 

มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงานดี 

มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงานใน
บางครัง้ 

ไม่มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงาน 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช ้
ต ่ากว่า 10 ปรบัปรุง 
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   แบบประเมินการวาดภาพ  
 

ชื่อ................................................................................. ชัน้................................................... 

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมความสามารถของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียนแลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การเลือกวาดภาพสื่อความหมาย     

2 การเลา่เรื่องราว     

3 ความสวยงาม     

                                                                     
รวม 

 

      

                                                                                ลงชื่อ.......................................ผูป้ระเมิน  
                                                                                      ........... /................ /................ 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินการวาดภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การเลือกวาดภาพ
สื่อความหมาย 

วาดภาพสื่อ
ความหมายไดดี้มาก 

วาดภาพสื่อ
ความหมายไดดี้ 

วาดภาพสื่อ
ความหมายไดพ้อใช ้

วาดภาพไม่สื่อ
ความหมาย 

2.การเลา่เรื่องราว 
เลา่เรื่องราวไดอ้ย่างดี
มาก 

เลา่เรื่องราวไดอ้ย่างดี เลา่เรื่องราวไดพ้อใช ้ เลา่เรื่องราวไม่ชดัเจน 

3.ความสวยงาม 
วาดภาพไดส้วยงามดี
มาก 

วาดภาพไดส้วยงามดี วาดภาพไดส้วยงาม
พอใช ้

วาดภาพไม่สวยงาม 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4  คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11- 12 ดีมาก 
18 - 10 ดี 
6 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1   เรื่อง วฒันธรรมทอ้งถิ่น                              กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

เรื่อง ประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมชาวมอญ     ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

ผูส้อน  นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                                  โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณค์ณุค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี

ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 

         ตัวชีว้ัด  

            ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้กึที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 
            ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 
2. สาระส าคัญ 

      มอญเป็นชาติหนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที่นบัถือศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ าชาติ 
เมื่อเขา้มาอยู่ในประเทศไทย ก็สรา้งวดัเป็นวดัมอญขึน้ในชุมชนของตน ซึ่งใชเ้ป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และเป็นที่ใหก้ารศึกษาแก่เด็ก ๆ ดว้ย อีกสิ่งหนึ่งที่จะพบเห็นไดจ้ากวดัมอญก็
คือ เสาหงส์ และเจดีย์มอญ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ อันเป็นเครื่องหมายส าคัญของวัดมอญ เรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี มอญเป็นชนชาติที่เคร่งครดัในขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาก 
ดงันัน้ชาวมอญที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยก็ลว้นแต่ไดป้ฏิบติัวฒันธรรมประจ าชาติอยู่ถว้นทั่วกนั 
เช่น พิธีตรุษสงกรานต ์ปล่อยปลา เลน่สะบา้ เพลงรอ้ง เพลงดนตรี เครื่องป่ีพาทยแ์ละพิธีการต่างๆ 
เป็นตน้ เนื่องจากมอญไดสู้ญเสียเอกราชใหก้บัพม่าเป็นเวลานานนับหลายรอ้ยปี แต่มอญก็ยังคง
รกัษาขนมธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของตนไดต้ลอดมา ตราบทกุวนันี ้และในปัจจบุนัก็ยงั
มีผูรู้จ้กัชาวมอญอยู่เสมอ ทัง้นีย้่อมเป็นเครื่องยืนยนัไดว้่า ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งชนชาติเป็น
เครื่องแสดงความเป็นเชือ้ชาติไดอ้ย่างดีย่ิง ถึงกบัมีค ากลา่วที่ว่า “มอญไรแ้ผ่นดินแต่ไม่สิน้ชาติ” 
3. สมรรถนะ 

 1. สมรรถนะในการสื่อสาร 
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  2. สมรรถนะในการคิด 
 3. สมรรถนะในการใชเ้ทคโนโลยี 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1 ความรู้ 

  1. ประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมชาวมอญ 
  2. ความแตกต่างของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 

 4.2 ทักษะ/กระบวนการ 

  1. อธิบายความรูเ้ก่ียวกบัประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมชาวมอญ 
                         2. เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 
 4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

  1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
4. รกัความเป็นไทย  

5. ชิน้งานหรือภาระงานทีแ่สดงผลการเรียนรู้  
 1. ใบงาน 
            2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 
6. การประเมิน 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1.ตรวจใบงาน 1.ใบงาน 1.รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

2.สังเกตความรักชาติ ศาสน ์

กษัตริย ์ใฝ่เรียนรู ้และรกัความ

เป็นไทย 

2.แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค ์

2.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

3.ประเมินความสามารถดา้น 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3 .  ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยี 

3.แบบประเมินความสามารถ

ดา้นต่างๆ 

3.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์
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7. กิจกรรมการเรียนรู้  

      (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต

ปัญญาศึกษา (ความรักความเมตตา),เทคนิคคู่คิดส่ีหสาย) 

        ➢ นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ จังหวัด

ปทุมธานี 

 

ขั้นน า 

1. ครูใหน้ักเรียนนั่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่ 1 วง จากนั้นครูเริ่มท ากิจกรรมจิตตปัญญา

ศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มโดยเริ่มจากการทักทาย และเดินทักทายดว้ยค าว่า สวสัดี และส่งยิม้

ใหก้ันพรอ้มทัง้ถามทุกขส์ุขกันได ้โดยที่ครูผู้สอนจะเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ในระหว่างท ากิจกรรม 

และจะปิดเพลงเมื่อหมดเวลา จากนัน้ครูวางปากกาไวข้า้งๆวงกลมของทุกคน แลว้แจง้หวัขอ้ที่จะ

ใหน้กัเรียนเขียนแทนการพดู คือ  ความฝันของฉัน โดยใครพรอ้มที่จะพดูใหห้ยิบปากกาขึน้มาแลว้

พดู  คนอ่ืนๆ มีหนา้ที่รบัฟังเท่านัน้ เมื่อพูดจบ ใหว้างปากกาลง คนอ่ืนที่ตอ้งการพูดจะตอ้งปฏิบติั

เช่นเดียวกนั โดยบรหิารเวลาใหไ้ดพ้ดูทกุคน ประมาณคนละ  10 วินาที     

2. เมื่อหมดเวลาใหน้ักเรียนทุกคนหันหนา้มาหนา้ชัน้เรียน ครูสนทนากับนักเรียน โดยให้

นกัเรียนอภิปรายสัน้ๆตามแนวค าถาม ดงันี ้

     แนวค าถาม กิจกรรมที่ผ่านมาท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัอะไรบา้ง 

     แนวค าตอบ  - ไดเ้รียนรูว้่าเวลาที่เราพดูแลว้มีคนฟังท าใหเ้รารูส้กึดี 

                         -  ระหว่างเพื่อนพูด เราต้องฟังไปด้วยและคิดตามไปด้วย จะท าให้มี

สมาธิ 

                         - ไดบ้อกความในใจ และสิ่งที่คาดหวงั 

 3. ครูรว่มสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัการท าสมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) เพื่อใช้

บนัทึกความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาที่เรียน และนกัเรียนสามารถเขียนแสดงความรูส้กึของนกัเรียนเป็น

ขอ้ความสัน้ๆ หรือเป็นภาพก็ได ้ โดยนกัเรียนสามารถตกแต่ง ระบายสีใหส้วยงามตามใจชอบ  
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4. ครูเน้นให้นักเรียนรู้ว่า การทักทาย สนุทรียสนทนา สมดุบันทึ กการเรียนรู้ (My 

Passport) เหลา่นี ้เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ  

5. ครูอธิบาย หลกัการเรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา และการเรียนแบบร่วมมือ และ

แจง้ใหน้ักเรียนทราบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัฒนธรรมทอ้งถิ่น นักเรียนจะไดร้บัการเรียนรู้

ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ 

ขั้นสอน 

 1. ครูผูส้อนใหน้ักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ที่มีการคละเพศ คละความสามารถ (เก่ง 

ปานกลาง อ่อน) จากนั้นท าความรูจ้ักกัน ร่วมกันตั้งชื่อกลุ่มที่ ได้มาจากค าขวัญของ จังหวัด

ปทมุธานี และก าหนดบทบาทของสมาชิก  

               1.ผูน้  า 

               2.ผูบ้นัทกึ 

               3.ผูน้  าเสนอ 

               4.ผูป้ระเมิน  

2.ครูผู้สอนสอบถามนักเรียนถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นของนักเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู่มี

ลกัษณะเด่นอย่างไร 

           3. ครูผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น ผ่านโปรแกรม Power point  พรอ้มกบัชีภ้าพ

ประเพณีต่างๆ    ในจงัหวดัปทุมธานีมาใหน้กัเรียนด ูจากนัน้ใหน้กัเรียนและสมาชิกในกลุ่มรว่มกนั

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยการเล่าประสบการณ์ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า วัฒนธรรมของจังหวัด

ปทมุธานีเป็นอย่างไร  

           4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานีมีความ

แตกต่างกนัไปตามวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทอ้งถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านีม้ี

ผลต่อลกัษณะทางวฒันธรรมดนตรีพืน้บา้นในแต่ละภูมิภาค จึงท าใหว้ฒันธรรมดนตรีพืน้บา้นใน

แต่ละทอ้งถิ่นมีความแตกต่างกนั 

           5. ครูผู้สอนแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 แผ่น โดยให้นักเรียนเขียนแผนผัง

ความคิด แสดงความรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น จงัหวดัปทมุธานี 
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 ขั้นสรุป 

           1.จากนั้นน าข้อมูลความรูม้าสรุป แลกเปลี่ยนความรูก้ันกับเพื่อนต่างกลุ่ม พรอ้มทั้งน า

ชิน้งานมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

            5. ครูและนักเรียนร่วมกันท าใบงานและสรุปเนือ้หาความรูเ้พิ่มเติมเรื่อง วัฒนธรรมของ

ทอ้งถิ่น จงัหวดัปทมุธานี 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

 1. วารสารต่างๆ 

             2. วีดิทศัน ์

          3. สื่อ Power point 

          4. ใบความรู ้

8.2 แหล่งเรียนรู้ 

 1. หอ้งสมดุ 

 2. แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 

            3. หออคัรศิลปิน 

            4. ส านกัวฒันธรรม จงัหวดัปทมุธานี 

            5. วดัหงษป์ทมุาวาส 
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9. สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 

    9.1 ด้านความรู้ 

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

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

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

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

    9.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 

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

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

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

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

    9.3 ด้านคุณลักษณะ 

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

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

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

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

    9.4 ปัญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ.................................................ผูส้อน 

             (นางสาวสิรริกัษ ์ ฟูเฟ่ือง) 

     วนัที่.................................................. 
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บัตรค าสั่ง 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

  

ค าชีแ้จง ให้สมาชิกกลุ่ม ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. เลือกประธานกลุม่โดยประธานกลุม่มีหนา้ที่ ด าเนินการการอภิปราย สรุปผล

การอภิปราย 

2.  เลือกเลขากลุม่โดยเลขานกุารกลุม่มีหนา้ที่ จดบนัทกึ ผลการอภิปราย 

3. สมาชิกกลุม่ มีหนา้ที่ ตามที่ประธานกลุม่มอบหมายหรือ รบัผิดชอบหนา้ที่ตาม

ความถนดั หรือ ตามความสมคัรใจ  เช่น เป็นผูอ่้าน เป็นผูห้าค าตอบ เป็นผูต้รวจ

ค าตอบ  เป็นผูน้  าเสนองาน 

4. สมาชิกกลุม่ทกุคนร่วมกนัตัง้ชื่อกลุม่  

5. ลงมือท ากิจกรรมโดย อ่านใบความรูร้ว่มวิเคราะห ์อภิปราย  ขอ้ค าถามในใบ

งานแลว้บนัทึกผลการอภิปรายลงใบงาน  

6. เตรียมสมาชิกกลุม่ 1 คน เพื่อน าเสนอผลการอภิปราย 
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ใบความรู้เร่ือง วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จังหวัดปทุมธานี 

 

    วฒันธรรม  หมายถึง  แบบแผนในการด าเนินชีวิตที่ดีงามที่ปฏิบติัต่อเนื่องกนัมาในชุมชน
และสงัคม  วฒันธรรมมีพืน้ฐานมาจากสิ่งแวดลอ้ม  เช่น  สภาพภุมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ศาสนา  
และความเชื่อ  
   วฒันธรรมในทอ้งถิ่นแต่ละทอ้งถิ่น มีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถิ่น ในจงัหวดั
ปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวมอญอาศัยอยู่หนาแน่น ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คนมอญจะมี
ประเพณี และความเชื่อต่าง ๆที่ส  าคัญมากมาย โดยเฉพาะประเพณีตัง้แต่แรกเกิด จนถึงสิน้ชีวิต
ของมอญนัน้ ก็คลา้ยๆกบัของไทย นอกจากนีย้งัมีประเพณีอ่ืน ๆ ตลอดทัง้ศิลปวฒันธรรมของมอญ
อีกมากมาย เช่น แห่หางหงส ์แห่นกแห่ปลา   ไปปล่อยในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีงานศพ 
ประเพณีมอญรอ้งไห ้การแต่งกายไวผ้ม การเล่นสะบา้มอญ     มอญร า ทะแยมอญ ป่ีพาทยม์อญ 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าชาวมอญจะอพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานานหลายรอ้ยปีแล้วก็ตาม 
ประเพณี และวฒันธรรมที่ปรากฏใหเ้ห็นอยู่นีย้่อมเป็นเครื่องแสดงใหเ้ห็นว่าชาวมอญยงัคงอนุรกัษ์
ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของตนเองไดอ้ย่างดี   
           ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินของ จังหวัดปทุมธานี มีดังต่อไปนี้ 

       การแต่งกายตามอัตลักษณ์ของชาวมอญ 
โดยผูช้ายสงูอายุจะนุ่งผา้นุ่งที่ลายตาหมากรุกเรียกว่า   
“สะล่ง” หรือที่ ไทยเรียกว่า “โสร่ง” ใส่ เสื ้อแล้วแต่
สะดวกไม่จ ากัดแบบ (ปัจจุบันมักใส่อยู่บา้นเท่านั้น) 
ส่วนผู้หญิงมอญจะนุ่งผ้านุ่งที่ เรียกว่า “กานิน” หรือ 
“นิน” ซึ่งคลา้ยการนุ่งผา้ถุงของหญิงไทย แต่ยาวกรอม

สน้เทา้ เสือ้ก็แลว้แต่สะดวกเช่นเดียวกนั แต่เวลาไปวดัหรือมีงานส าคญัจะใชผ้า้สไบเฉียงไหล่อีกที
หนึ่ง และนิยมไวผ้มยาวเกลา้เป็นมวยต ่าค่อนไปขา้งหลงั 
 
   ข้าวแช่ ชาวมอญ มีความเชื่อว่าหากไดก้ระท า
พิธีเช่นว่านี ้ บูชาต่อเทวดาในเทศกาลสงกรานต์แล้ว 
สามารถตัง้อธิษฐานจิตสิ่งใดๆย่อมไดด้ังหวงั บางคนก็
พาลเชื่อเลยเถิดไปถึงว่า เป็นการบูชาท้าวกบิลพรหม 
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ซึ่งเข้ามาเก่ียวพันกับลูกชายเศรษฐีในภายหลังด้วยการตั้งปัญหามาทาย เก่ียวกับ "รา ศี” ของ
มนุษยเ์ราตามต าแหน่งในช่วงเวลาต่างๆของวันหนึ่งๆ และทา้ยที่สุดเมื่อธรรมบาลกุมารตอบถูก 
ทา้วกบิลพรหมก็ตอ้งตัดพระเศียรตาม ค าทา้ของตนบูชาธรรมบาลกุมาร กระทั่งเดือดรอ้นใหลู้ก
สาวทัง้ ๗ คน ตอ้งผลดัเวรกนัมาถือพานรองรบัพระเศียรพระบิดา ปีละคน กนัมิใหพ้ระเศียรตกถึ ง
พืน้ดิน อันจะน ามาซึ่งไฟบรรลยักลัป์ลา้ง ผลาญโลก หรือแมแ้ต่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ก็ยังท าฝน
แลง้ รวมทั้งน า้จะเหือดแหง้ หากตกลงมหาสมุทร และนั่นก็เป็นที่มาของต านานการก าเนิด นาง
สงกรานต ์อีกดว้ย 
   การร าพาข้าวสาร นิยมท ากันหลังจากการออกพรรษา เป็นช่วงการ ทอดกฐินและ

ทอดผา้ป่า คือ ถา้วดัใดยงัไม่มีการจองกฐิน หรือยงัไม่ไดท้อดกฐิน ชาวบา้นก็จะช่วยกนัจดักฐินไป

ทอด โดยคณะผู้ร  าพาข้าวสารจะพายเรือไปจอด ที่หัวบันไดบ้าน แล้วจะรอ้งเพลงเชิญชวนให้

ท าบุญ เช่น บริจาคขา้วสาร เงิน ทองและสิ่งของ เมื่อ

ไดร้บัแลว้ก็จะรอ้งเพลงอวยพรใหผู้บ้ริจาคมีความสขุ 

ความเจริญ การร  าพาขา้วสารจะเริ่มตัง้แต่ 19.00 น.

ไปจนถึงเที่ยงคืนจึงเลิก และพากันกลับบา้นและใน

คืนต่อไปคณะร าพาข้าวสารก็จะพายเรือไปขอรับ 

บรจิาคที่ต  าบลอื่น ๆ จนกระทั่งเห็นว่าขา้วของที่ไดม้าพอที่จะทอดกฐินแลว้จึง ยติุการร  าพาขา้วสาร 

จากนัน้จึงน าสิ่งของที่ไดไ้ปทอดกฐินที่วดันัน้  

   ตั กบาตรพระร้อย  ชาวมอญ ในจังห วัด

ปทุมธานีจะท าในเทศกาลออก พรรษาในวันแรม 1 ค ่า 

เดือน 11 เป็นต้นไป สืบทอดมานับรอ้ยปี ด้วยการน า 

อาหารคาว-หวานลงเรือมาจอดเรียงรายริมฝ่ังแม่น ้า

เจ้าพระยาโดยมีเชือกขึงไว้ เป็นแนวเพื่อรอตักบาตร 

จากนัน้พระจากวดัต่าง ๆ ก็จะลงเรือมารบับิณฑบาตร จากเรือที่จอดอยู่โดยการสาวเชือกตัง้แต่ตน้

จนสดุปลายเชือก หลงัจากพิธีตกั บาตรในช่วงเชา้แลว้ ทางวดัจะจดัใหม้ีงานปิดทองนมัสการพระ

ประธานใน โบสถ ์มีการแข่งเรือ และมหรสพพืน้บา้น 
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   มอญร า เป็นประเพณีวฒันธรรมของชาวรามญัโบราณตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช มีการใชป่ี้พาทยม์อญเลน่ประกอบการ

ร  าและการรอ้ง ใชห้ญิงสาวจ านวน   8-12 คนขึน้

ไปร  าในงานพิธีมงคล โดยจะแต่งกายชุดของชาว

มอญห่มสไบเฉียง เสือ้แขนยาวทรงกระบอกคอ

กลม เกลา้ผมมวยรดัดว้ยดอกมะลิ ทดัดอกไมส้ด

ขา้งหแูละสวมก าไลที่ขอ้เทา้ 

   แห่หางหงส์ธงตะขาบ การถวายธงตะขาบเป็นประเพณีที่ชาวไทยรามัญเมือง

ปทุมธานี  ถือปฏิบติักนัในเทศกาลวนัสงกรานต ์กระท ากนัที่เสาหงสห์นา้เจดีย ์หรือ โบสถ ์วิหารอนั

เป็นสญัลกัษณข์องชาวรามญัแห่งหงสาวดีเสาหงสท์ าดว้ยไมก้ลมหรือเหลี่ยมมีเสาประกบคู่ประดบั

ดว้ยบัวหัวเสาที่ปลายเสามีรูปหงสท์รงเครื่องหล่อดว้ยโลหะยืนอยู่ปลายเสากางปีกทั้งสองขา้งที่

จะงอยปากหงส์แขวนด้วยกระด่ิง บนสุดมีฉัตร

สามชั้นปักอยู่ ชาวรามัญเรียกเสาหงสว์่า  “เทียะ

เจมเจียนู่ ” ประเพณีถวายธงตะขาบจะจัดท ากัน

ในวันสดุทา้ยของวันสงกรานตท์ี่ศาลาวดั    โดยใช้

ผ้าเป็นผืนยาวตัดเป็นรูปตัวตะขาบ ใส่ไม้ไผ่เป็น

ระยะๆ ตลอดผืน ติดธงเล็กๆ ที่ซี่หวัไมไ้ผ่ เมื่อเสรจ็แลว้ดไูกลๆ คลา้ยตวัตะขาบ ชาวรามญัเรียกธงนี ้

ว่า “ อะลามเทียะกี ้” หลังจากท าเสร็จแลว้ ในตอนบ่ายก็จะมีการแห่ธง โดยช่วยกันจับขอบธง

ตลอดทัง้ผืน แห่ธงไปตามหมู่บา้น มีขบวนเถิดเทิงกลองยาวประกอบขบวน เสร็จแลว้น ามาท าพิธี

ถวายธงที่หน้าเสาหงส ์แลว้ชักขึน้สู่ยอดเสา เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจา้ และสืบสานประเพณี

ต่อมาจนถึงทกุวนันี ้
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ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนอธิบายลกัษณะของวฒันธรรมทอ้งถิ่น จงัหวดัปทมุธานี ตามที่ก าหนด 

ลักษณะของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

การปักสไบมอญ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1ค แลว้มีลกูคู่รบั............................................. 

แห่หางหงษธ์งตะขาบ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1ค แลว้มีลกูคู่รบั............................................. 

ตักบาตรพระร้อย  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1ค แลว้มีลกูคู่รบั............................................. 

ร าพาข้าวสาร  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1ค แลว้มีลกูคู่รบั.............................................น า
ผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1ค แลว้มีลกูคู่รบั............................................. 

การแต่งกายของชาว
มอญ 

 ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1ค แลว้มีลกูคู่รบั............................................. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ใบงาน  เรื่อง       วัฒนธรรมทอ้งถิน่  

     จังหวัดปทุมธานี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1   เรื่อง วฒันธรรมทอ้งถิ่น                 กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

เรื่อง ประวติัและความส าคญัของวดัหงษป์ทมุาวาส    ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

ผูส้อน  นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                                 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณค์ณุค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
         ตัวชีว้ัด  

            ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้กึที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 

ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 
2. สาระส าคัญ 

      จงัหวัดปทุมธานี ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่มชน อาทิ ไทยรามัญ ไทยจีน และ ไทยมุสลิม บรรดาลูกหลาน
ของกลุ่มชนเชือ้สายต่าง ๆ ยังคงด ารงชีวิตตามรูปแบบเฉพาะของตนอยู่ โดยเฉพาะสามกลุ่มใหญ่ 
คือ ชาวมอญส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นในอ าเภอสามโคก มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของสงัคม รวมถึงประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มชนเหล่านีไ้ดส้ืบสาน 
และถ่ายทอดภมูิปัญญาสืบต่อกนัมา จนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ล  า้ค่า 
   วดัหงษ์ปทุมาวาส เดิมชื่อ "วัดหงษา"  ตัง้อยู่ริมแม่น า้เจา้พระยาฝ่ังตะวันตก ต าบลบางป
รอก ใกลก้บัตลาดสดเทศบาล เป็นวัดที่สรา้งโดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่ามาไทยในสมัยพระเจา้
กรุงธนบุรี มีสญัลกัษณข์องวดัมอญคือ เสาหงส ์ซึ่งบนยอดเสาเป็นตวัหงส ์หมายถึง เมืองหงสาวดี 
เมืองหลวงของชาวมอญ ชุมชนมอญย่านนีอ้ยู่มาตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยุธยา ยึดมั่นในหลกัธรรมของ
พุทธศาสนามาแต่ครัง้อยู่ในเมืองเมาะตะมะแลว้ บา้นโคกชะพลู จากนัน้ครูเจิน้ ชาวมอญที่แบก
ฆอ้งมอญ อพยพมาตัง้ถิ่นฐานในไทยนัน้ไดอ้าศยัอยู่ใกลว้ดัหงษ์ปทุมาวาส  เริ่มหัดเรียนดนตรีกับ
บิดา คือ ฆอ้งวงใหญ่ ซึ่งน ามาจากเมืองมอญ เมื่อท่านช านาญจึงคิดตัง้วงดนตรีขึน้เพื่อประกอบ
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กิจกรรมของชาวมอญ ขณะนัน้ยงัขดัสนเครื่องดนตรี ท่านไปพบว่าภายในโบสถข์องวดัหงษ์ปทุมา
วาส มีพระภิกษุป้ันหนา้รูปกินนรคลา้ยฆอ้งมอญ ซึ่งพระภิกษุป้ันดว้ยปนูไว ้แต่ยงัไม่ส  าเร็จ ท่านจึง
มาป้ันต่อประกอบเขา้กบัรา้นฆอ้งไดเ้รียบรอ้ยส าเร็จเป็นวงป่ีพาทยม์อญเครื่องคู่รบังานดนตรี งาน
ประเพณีมอญ – ไทย ซึ่งท าใหว้ฒันธรรมป่ีพาทยม์อญและวดัหงษ์ปทุมาวาสมีความสมัพนัธต์ัง้แต่
ครัง้อดีตจนถึงปัจจบุนั 
3. สมรรถนะ 

 1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

  2. สมรรถนะในการคิด 

 3. สมรรถนะในการใชเ้ทคโนโลยี 

4. สาระการเรียนรู้ 

  4.1 ความรู ้
   1. ประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมชาวมอญ 
   2. ความแตกต่างของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 
  4.2 ทกัษะ/กระบวนการ 
   1. อธิบายความรูเ้ก่ียวกบัประวติัและความส าคญัของวดัหงษป์ทมุาวาส 
            2. เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 
  4.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
   1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์
         2. ใฝ่เรียนรู ้
   3. มุ่งมั่นในการท างาน 
          4. รกัความเป็นไทย 
5. ชิน้งานหรือภาระงานที่แสดงผลการเรียนรู้  
       1. ใบงาน 

                 2. สมดุบนัทึกการเรียนรู ้(My Passport) 
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 6. การประเมิน 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1.ตรวจใบงาน 1.ใบงาน 1.รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

2.สังเกตความรักชาติ ศาสน ์

กษัตริย ์ใฝ่เรียนรู ้และรกัความ

เป็นไทย 

2.แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค ์

2.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

3.ประเมินความสามารถดา้น 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3.สมรรถนะในการใช้

เทคโนโลยี 

3.แบบประเมินความสามารถ
ดา้นต่างๆ 

3.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  
       (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต
ปัญญาศึกษา (พิจารณาอย่างใครครวญ),เทคนิคเล่าเร่ืองรอบวง) 

ขั้นน า 
   1. การจดัการเรียนรูใ้นชั่วโมงนีเ้ป็นการเรียนรูน้อกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู ้วดัหงษ์ปทุมา

วาส โดย ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น คือ เจา้อาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส และ คุณนา้ปทุม ดนตรีเสนาะ ทั้ง
สองท่านเป็นทายาทของตระกูลดนตรีเสนาะ ที่ เก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆของวัดหงษ์ปทุมาวาส 
และวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี     

    2. ครูแนะน าจุดประสงค์ในการมาศึกษาดูงานที่วัดหงษ์ปทุมาวาส และแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนไวล้ว่งหนา้กลุม่ละ 4 คน คละความสามารถ คละเพศ  

    3. ครูผูส้อนใหน้กัเรียนนั่งกบัพืน้เป็นแถวจากนัน้ท าความเคารพเจา้อาวาส พระวิทยากร 
ดว้ยการกราบนมัสการ ตามวฒันธรรมการไหวพ้ระของศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพ
และความนอบนอ้ม 
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ขั้นสอน 
 1. พระวิทยากรบรรยาย เก่ียวกบัประวติัวดัหงษ์ปทุมาวาส น าชมภาพประวติัในอดีต เปิด
โอกาสให ้นกัเรียนซกัถามขอ้สงสยั  (นกัเรียนใชห้ลกัการฟังอย่างมีสติ) 
           2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรูเ้รื่อง องค์ความรูต่้างๆภายในวัดหงษ์ปทุมาวาส 
ตามประเด็นท่ีก าหนด ดงันี ้
  1) วิหารจ าลอง                   2) เจดียม์อญ 
  3) เสาหงสธ์งตะขาบ       4) หอระฆงั  
  3. นักเรียนแต่ละคนกลบัเขา้กลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1) แลว้ใหส้มาชิกแต่
ละคนผลดักนัอธิบายความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มฟัง คนละ 1 หัวขอ้ ทีละ
คนแบบเลา่เรื่องรอบวง 
 4. นักเรียนและสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัองคค์วามรูภ้ายใน
วดัหงสป์ทมุาวาส 
 5. พระวิทยากรและครูผูส้อนช่วยกนัสรุปเนือ้หาในครัง้นี ้
 6. ครูใหต้วัแทนของทุกกลุ่ม รบัอุปกรณป์ระกอบดว้ย กระดาษ 100 ปอนดข์นาด ½ แผ่น 
ดินสอ     สีเมจิก  ใบค าสั่งกลุ่มละ 1 ชุด และร่วมกนัใบงาน เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มท าใบงานเสร็จให้
ตรวจสอบและเตรียมน าเสนอ  
 7. คณุครูและคณุนา้ปทมุรว่มกนัสรุปเนือ้หา 

 ขั้นสรุป 
            1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการรายงานของตัวแทนกลุ่ม โดยเนน้การเป็นพูดและฟัง
อย่างมีสติ  
           2. ประเมินผลการท างานกลุ่ม โดยครูบอกจุดเด่นและจุดที่ควรแก้ไข ของการเรียนรูจ้าก
แหลง่เรียนรูข้องวดัหงษป์ทมุาวาสและคณุนา้ปทมุ ดนตรีเสนาะ  
             3. เสริมแรงโดยการชมเชย กลุ่มที่ท างานไดม้ีกระบวนการท างานช่วยเหลือ ร่วมมือกนัดี 
และใหก้ าลงัใจกลุม่ที่ยงัขาดกระบวนการที่ดีที่ มีความรว่มมือในกลุม่นอ้ย 
            4. นักเรียนบันทึกสิ่ งที่ ได้จากการเรียนในชั่ วโมงนั้นๆ โดยเป็นความ รู้ ความรู้สึก 
ประสบการณต่์างๆ ที่ท ากิจกรรมรว่มกบัเพื่อนลงสมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 
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8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

          1. เครื่องดนตรีมอญ 

          2. วีดิทศัน ์

          3. สื่อ Power point 

          4. ใบความรู ้

8.2 แหล่งเรียนรู้ 

 1. แหลง่ขอ้มลูจากคณุนา้ปทมุ ดนตรีเสนาะ 

 2. แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 

            3. หออคัรศิลปิน 

            4. ส านกัวฒันธรรม จงัหวดัปทมุธานี 

            5. วดัหงษป์ทมุาวาส 
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บัตรค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ให้สมาชิกกลุ่มเลือกผู้น ากลุ่ม 1 คน และด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 

1. ศกึษาใบความรูท้ี่ไดร้บัจากผูน้  ากลุม่ ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 

2. แบ่งหนา้ที่โดยมีสมาชิก 1 คน อยู่ประจ ากลุม่ เรียกว่ากลุม่บา้นและสมาชิกที่เหลือ

ตกลงแยกยา้ยกนัออกไปใหค้รบทัง้ 4 กลุม่ที่เหลือ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

3. กลบัมาที่กลุม่บา้นเดิมและรว่มกนัอภิปราย ถ่ายทอดความรูด้ว้ยกิจกรรมสนุทรียะ

สนทนา จนครบทกุคน 
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ใบความรู้เร่ือง ประวัตวัิดหงษป์ทุมาวาส 

จังหวัดปทุมธานี 

             วัดหงษ์ปทุมาวาส เดิมชื่อ "วัดหงษา" ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยาฝ่ังตะวันตก ต าบล

บางปรอก อ าเภอเมือง ใกลก้บัตลาดสดเทศบาลปทุมธานี สรา้งขึน้สมยัพระเจา้กรุงธนบุรี (สมเด็จ

พระเจา้ตากสินมหาราช)    ผูร้ิเริ่มก่อสรา้งแต่ไม่ปรากฏหลกัฐานที่แน่ชดัว่าวดัหงส ์  ปทมุาวาสเป็น

วดัของชนชาวมอญที่ไดอ้พยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานที่ต  าบลบางปรอก โดยการน าของพระยาเจ่ง เมื่อ

ครัง้ที่ไดต่้อสูก้บักองทพัพม่า แต่สูไ้ม่ได ้พระยาเจ่งจึงไดพ้าครอบครวัชาวมอญอพยพมากรุงธนบุรี 

เพื่อหวงัพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจา้กรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช)พระองคจ์ึงทรง

โปรดเกลา้ฯ ใหค้รอบครวัชาวมอญที่มากบัพระยาเจ่งพกัอาศยัอยู่ที่เมืองสามโคกและเมืองนนทบรุี 

แหล่งเรียนรู้ภายในวัด  

 

 

 

 
วงัปลา เป็นที่อยู่อาศยัของปลาในล าน า้เจา้พระยาจ านวนมากปลาสวาย (Striped) เป็นปลาไม่มี

เกล็ด   ชอบอยู่กนัเป็นฝงูล าตวัเรียวยาวสีเทานวลหนา้ทู่ ปากกวา้ง เป็นปลาท่ีเชื่องมาก 
 

 

 

 

 

เจดียม์อญ ซึ่งจ าลองมาจากเจดียช์ะเวดากอง ดา้นขา้งจะมีเสาหงส ์
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วิหารจ าลองตามแบบกรุงหงสาวดี หลงัคาจะมีลกัษณะเป็นชัน้ๆ พรอ้มลวดลายท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

   

 

 

  พวงมโหตรและเสาหงสธ์งตะขาบ โดยปกติจะกระท ากันที่เสาหงสห์นา้เจดีย ์หรือ โบสถ ์

วิหารอนัเป็นสญัลกัษณข์องชาวรามญัแห่งหงสาวดีเสาหงสท์ าดว้ยไมก้ลมหรือเหลี่ยมมีเสาประกบ

คู่ประดบัดว้ยบวัหวัเสาที่ปลายเสามีรูปหงสท์รงเครื่องหล่อดว้ยโลหะยืนอยู่ปลายเสากางปีกทัง้สอง

ข้าง  ที่จะงอยปากหงส์แขวนด้วยกระด่ิง บนสุดมีฉัตรสามชั้นปักอยู่ ชาวรามัญเรียกเสาหงส์

ว่า “เทียะเจมเจียนู่ ” ประเพณีถวายธงตะขาบจะจัดท ากันในวันสุดทา้ยของวันสงกรานตท์ี่ศาลา

วดั  เสร็จแลว้น ามาท าพิธีถวายธงที่หนา้เสาหงส ์แลว้ชกัขึน้สูย่อดเสา เพื่อเป็นการบชูาพระพทุธเจา้ 

และสืบสานประเพณีต่อมาจนถึงทกุวนันี ้
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ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนจบักลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน ช่วยกนัวาดภาพเลา่เรื่องราวที่นกัเรียนชื่นชอบ

ภายในแหลง่เรียนรู ้วดัหงษป์ทมุาวาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

 

ใบงาน  เรื่อง   วัดหงษป์ทุมาวาส 

จังหวัดปทุมธานี 
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ประเมินใบงาน เร่ือง วัดหงษป์ทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอธิบาย
ประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน  
ครบทัง้หมด 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน  
ผิด 1 ขอ้ 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไดถ้กูตอ้ง ชดัเจน  
ผิด 2 ขอ้ 

อธิบายประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 
ไม่ถกูตอ้ง 

2. การอธิบาย
ลกัษณะเด่นของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น ไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน ครบทัง้หมด 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 
ผิด 1 ขอ้ 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น 
ผิด 2 ขอ้ 

การอธิบายลกัษณะ
เด่นของวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นไม่ถกูตอ้ง 

3. การอธิบาย
ประวติัและ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น
ถกูตอ้ง ชดัเจน ครบ
ทัง้หมด 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นผิด 
1 ขอ้ 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นผิด 
2 ขอ้ 

การอธิบายประวติั
และความส าคญัของ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นไม่
ถกูตอ้ง 

4. การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของ
วดัหงษ์ปทมุาวาส 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาส 
ถกูตอ้ง ชดัเจน ครบ
ทัง้หมด 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาสผิด 1 
ขอ้ 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาสผิด 2 
ขอ้ 

การเปรียบเทียบ
ลกัษณะเด่นของวดั
หงษป์ทมุาวาสไม่
ถกูตอ้ง 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน 14 - 16 13 - 12 11- 8 ต ่ากว่า 7 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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หน่วยการเรียนที ่2 
เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี 

รหสัวิชา ศ31101                ชื่อรายวิชา ศิลปะพืน้ฐาน (ดนตรี)           กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4            ภาคเรียนที่ 1   จ านวน 0.5 หน่วยกิต                     เวลา 6 ชั่วโมง 

ผูส้อน นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                               โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณค์ณุค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 

ตัวชีว้ัด  
              ศ 2.1  ม.4-6/1  อธิบายเหตผุลที่คนต่างวฒันธรรมสรา้งสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 
              ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้กึที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 
              ศ 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

 ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 
2. สาระส าคัญ 
      จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัหนึ่งที่มีชาวมอญอาศยัอยู่หนาแน่น ตามพงศาวดารนัน้เป็นที่
ทราบกนัดีว่าชาวมอญที่อพยพเขา้มานัน้ไดร้บัการโปรดเกลา้ฯใหค้รอบครวัเหล่านัน้มาตัง้บา้นเรือน
อยู่บริเวณพืน้ที่จังหวัดปทุมธานี ตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวมอญเมื่อมาตัง้ครอบครวัอาศัยอยู่
เป็นหลักแหล่งแลว้ก็มักจะสืบทอด และปฏิบัติวัฒนธรรมประจ าชาติของตนไวเ้ป็นอย่างดี จึงมี
ศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตนและมีต านานเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควรนั่นก็คือ ป่ีพาทยม์อญ          
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    - เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

                 - ลกัษณะเด่นของดนตรีและการสืบทอดทอดของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

                 - เชื่อมโยงวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญกบัความเชื่อทางศาสนา 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3. สมรรถนะในการใชเ้ทคโนโลยี 

1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์

2. ใฝ่เรียนรู ้

3. มุ่งมั่นในการท างาน 

4. รกัความเป็นไทย 

5. ชิน้งานหรือภาระงาน  

1. ใบงาน 
2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My passport) 

6. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

6.1 การประเมินชิน้งาน/ 

     ภาระงาน 

 1.ใบงาน 

 2.สมดุบนัทกึการเรียนรู ้

 

 

  1.แบบประเมิน 

  

 

 

1. ใบงาน 

 

 

รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

6.2 การประเมินระหว่าง

เรียน 

     - ดา้นความรู ้
1.มีความรูเ้ก่ียวกบั
เอกลกัษณแ์ละ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 
2.มีความรูเ้ก่ียวกบั
ลกัษณะเด่นของดนตรี
และการถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาวมอญ 

 
 
 
  1. ท าใบงาน 
 

 
 
 
  1. ใบงาน 
   

 

 

 

  รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

   

ด)  
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รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

3.มีความรูเ้ก่ียวกบั

เชื่อมโยงความสมัพนัธ์

ระหว่างวฒันธรรมป่ีพาทย์

มอญกบัความเชื่อทาง

ศาสนา 

   

     - ด้ า น ส ม ร รณ น ะ

ส าคญัของผูเ้รียน 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3. สม รรถนะในการใช้

เทคโนโลยี 

 

 

1. สังเกตสมรรถนะใน

การสื่อสาร 

2. สังเกตสมรรถนะใน

การคิด 

3. สังเกตสมรรถนะใน

การใชเ้ทคโนโลยี 

 

 

  1.แบบประเมิน

พฤติกรรม 

  2. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

   

 

 

  ระดบัคณุภาพ 2  

  ผ่านเกณฑ ์

     - ด้านคุณลักษณะอัน

พงึประสงค ์

  1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์

  2. ใฝ่เรียนรู ้

  3. มุ่งมั่นในการท างาน 

  4. รกัความเป็นไทย 

 

 

  1.สงัเกตพฤติกรรม

คณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์

   

 

 

  1. แบบประเมิน

พฤติกรรม 

 

 

 

  ระดบัคณุภาพ 2  

  ผ่านเกณฑ ์
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การประการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  

 

แบบประเมินใบงาน เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช ้(3) ปรบัปรุง (2) 

1. อธิบาย
เอกลกัษณแ์ละ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 1 ขอ้  

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไม่ถกูตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ
เด่นของดนตรี
และการถ่ายทอด
ของวฒันธรรม
ของชาวมอญ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 1 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไม่ถกูตอ้ง 

3. วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญกบั
ความเชื่อทาง
ศาสนา 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 1 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 2 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไม่ถกูตอ้ง 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน 14 - 15 11 - 13 8 - 10 ต ่ากว่า 7 

ระดบัคณุภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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ตัวชีว้ัด 
          ศ 2.1  ม.4-6/1  อธิบายเหตผุลที่คนต่างวฒันธรรมสรา้งสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 
          ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้ึกที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 
          ศ 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 
          ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

รายการประเมิน 
1. ใบงาน 
2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 
3. แบบประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

            4. แบบสงัเกตพฤติกรรม สมรรถนะของผูเ้รียน 
            5. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
            6. แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง
ที ่

ชื่อเร่ือง วิธีสอน/เทคนิคการสอน 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

1 เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

หลกัเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์
หลกัเผชิญความเป็นจรงิ 
เทคนิคการต่อเรื่องราว Jigsaw  

2 

2 ลกัษณะเด่นของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของวฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญ 
(ครื่องดนตรี การประสมวง บทบาท
หนา้ที่ของเครื่องดนตรี) 

หลกัความมุ่งมั่น 

เทคนิคการสอนแบบ  Team - 
Games – Tournament) 

3 

3 เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่าง
วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญทางศาสนา 

หลกัความต่อเนื่อง 
หลกัชมุชนแห่งการเรียนรู ้
เทคนิคการสอนแบบเรียนรว่มกนั   

1 

รวม 6 
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8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 

1. วารสารต่างๆ 

2. วีดิทศัน ์

3. เกมสบ์ิงโก  

 

1. แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 

2. ขอ้มลูจากวิทยากร คณุนา้ปทมุ ดนตรีเสนาะ 

3. หออคัรศิลปิน 

4. ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัปทมุธานี 

5. วดัหงษป์ทมุาวาส 

 

ลงชื่อ...............................................ผูส้อน 

             (นางสาวสิรริกัษ ์ ฟูเฟ่ือง) 

     วนัที่.................................................. 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ค าชีแ้จง :   ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แลว้ขีด

✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน ์
 กษัตริย ์

1.1 ยืนตรงเมื่อไดย้ินเพลงชาติ รอ้งเพลงชาติได ้และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ที่ของนกัเรียน     

1.3 เขา้รว่มกิจกรรมและมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมที่สรา้งความ
สามคัคี ปรองดอง และเป็นประโยชนต่์อโรงเรียนและชมุชน 

    

1.4 เขา้รว่มกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนบัถือ ปฏิบติัตนตามหลกัของ
ศาสนาตามโอกาส 

    

1.5 เขา้รว่มกิจกรรมที่เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษัตริยต์ามที่
โรงเรียนและชมุชนจดัขึน้ 

    

2. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาขอ้มลูจากแหลง่การเรียนรูต่้างๆ     

4.2 มีการจดบนัทกึความรูอ้ย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรูไ้ดอ้ย่างมีเหตผุล     

3.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

6.1 เอาใจใสต่่อการปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย     

6.2 ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการท างานใหส้  าเรจ็     

6.3 ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ทอ้ต่อปัญหาและอปุสรรค     

6.4 ชื่นชมผลงานความส าเรจ็ดว้ยความภาคภมูิใจ     

4.รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนรุกัษว์ฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคณุค่าและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย     

                       
                                                                                       ลงชื่อ................................ผูป้ระเมิน  
                                                                                          ................ /................ /..............    
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. รกัชาติ ศาสน ์
 กษัตริย ์

มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริยดี์มาก 

มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริยดี์ 

มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริยใ์นบางครัง้ 

ไม่มีการแสดงออกถึง
การรกัชาติ ศาสน ์
กษัตริย ์

2. ใฝ่เรียนรู ้ แสวงหาความรู ้มีการ
จดบนัทึก และสรุป
ความรูท้ี่ไดร้บัไดอ้ย่าง
ดีมาก 

แสวงหาความรู ้มีการ
จดบนัทึก และสรุป
ความรูท้ี่ไดร้บัไดอ้ย่าง
ดี 

แสวงหาความรู ้มีการ
จดบนัทึก และสรุป
ความรูท้ี่ไดร้บัไดเ้ป็น
สว่นใหญ่ 

ไม่ค่อยแสวงหา
ความรู ้การจดบนัทกึ 
และสรุปความรูท้ี่
ไดร้บั 

3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างดี
มาก 

ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างดี 

ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดพ้อใช ้

ไม่ตัง้ใจท างานที่ไดร้บั
มอบหมาย 

4. รกัความเป็นไทย เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทยไดอ้ย่างดีมาก 

เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทยไดอ้ย่างดี 

เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทยในบางสว่น 

ไม่เห็นคณุค่าและจิต
ส านกัในความเป็น
ไทย 

 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง         ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง         ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง         ให ้1 คะแนน 

 
 

 

 

  

 
 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
50 - 56 ดีมาก 
135 - 49 ดี 
26 - 34 พอใช ้
ต ่ากว่า 25 ปรบัปรุง 
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                                 แบบสังเกตพฤติกรรม     สมรรถนะผู้เรียน  
 

ชื่อ................................................................................. ชัน้.............................................. 

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมความสามารถของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียนแลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความสามารถทางดา้นการคิด     

2 ความสามารถทางดา้นการการสื่อสาร     

3 ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี     

                                                                     
รวม 

 

      

                                                                        ลงชื่อ..............................................ผูป้ระเมิน  
                                                                              .............. /................ /............... 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะผู้เรียน  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความสามารถ
ทางดา้นการคิด 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการคิดได้
อย่างดีมาก 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการคิดไดดี้ 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการคิดใน
บางครัง้ 

ไม่มีความสามารถ
ทางดา้นการคิด 

2. ความสามารถ
ทางดา้นการ
สื่อสาร 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร
ไดอ้ย่างดีมาก 

ความสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร
ไดดี้ 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร
ในบางครัง้ 

ไม่มีความสามารถ
ทางดา้นการสื่อสาร 

3. ความสามารถ
ทางดา้น
เทคโนโลยี 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีได้
อย่างดีมาก 

ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีได้
ดี 

มคีวามสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีใน
บางครัง้ 

ไม่มีความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยี 

 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11- 12 ดีมาก 
18 - 10 ดี 
6 - 7 พอใช ้

ต ่ากว่า 5 ปรบัปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล  
 

ชื่อ................................................................................. ชัน้............................................... 

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคลของนกัเรียนในระหว่างเรียนและ
นอกเวลาเรียนแลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความตัง้ใจในการท างาน     

2 ความรบัผิดชอบ     

3 การตรงต่อเวลา     

4 ความสะอาดเรียบรอ้ย     

5 ผลส าเรจ็ของผลงาน     

                                                                     
รวม 

 

      

                                                                                ลงชื่อ......................................ผูป้ระเมิน  
                                                                                         ................ /................ /............... 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินการท างานรายบุคคล  

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความตัง้ใจในการ
ท างาน 

ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างานไดดี้มาก 

ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างานไดดี้ 

ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างานไดพ้อใช ้

ไม่ตัง้ใจท างาน 
กระตือรือรน้ในการ
ท างาน 

2. ความรบัผิดชอบ 
ท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดอ้ย่างดี
มาก 

ท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดดี้ 

ท างานที่ไดร้บั
มอบหมายในบางครัง้ 

ไม่ท างานที่ไดร้บั
มอบหมาย 

3. การตรงต่อเวลา 
เขา้เรียนและสง่งาน
ทนัเวลาทกุชิน้ 

เขา้เรียนและสง่งาน
ทนัเวลาบางชิน้ 

เขา้เรียนและสง่งาน
ทนัเวลาในบางครัง้ 

ไม่เขา้เรียนและสง่
งานไม่ทนัเวลา 

4. ความสะอาด
เรียบรอ้ย 

รกัษาความสะอาดได้
ดีมาก 

รกัษาความสะอาดได้
ดี 

รกัษาความสะอาดใน
บางครัง้ 

ไม่รกัษาความสะอาด 

5. ผลส าเรจ็ของ
ผลงาน 

ประสบความส าเรจ็
ในผลงานที่ไดร้บั
มอบหมายดีมาก 

ประสบความส าเรจ็
ในผลงานที่ไดร้บั
มอบหมายดี 

ประสบความส าเรจ็
ในผลงานที่ไดร้บั
มอบหมายในบางครัง้ 

ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ในผลงาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18- 20 ดีมาก 
113 - 17 ดี 
10 - 12 พอใช ้
ต ่ากว่า 9 ปรบัปรุง 
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                   แบบสังเกตพฤติกรรม      การท างานกลุ่ม  
 

ชื่อ................................................................................. ชัน้............................................... 

ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ของนกัเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลา
เรียนแลว้ขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น     

2 การยอมรบัฟังคนอ่ืน     

3 การท างานตามที่ไดร้บัมอบหมาย     

4 ความมีน า้ใจ     

5 การมีสว่นรว่มในการปรบัปรุงผลงาน     

                                                                     
รวม 

 

      

                                                                              ลงชื่อ.........................................ผูป้ระเมิน  

                                                                                         ................ /................ /............... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  127 

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินการท างานกลุ่ม 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การแสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นใน
การท างานไดดี้มาก 

แสดงความคิดเห็นใน
การท างานไดดี้ 

แสดงความคิดเห็นใน
การท างานไดพ้อใช ้

ไม่แสดงความคิดเห็น
ในการท างาน 

2. การยอมรบัฟัง
ผูอ่ื้น 

ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได้
อย่างดีมาก 

ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได้
อย่างดี 

ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได้
อย่างบางครัง้ 

ไม่ยอมรบัฟังผูอ่ื้นได ้

3. การท างานตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมายทกุชิน้ 

ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมายในบางชิน้ 

ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมายนอ้ยครัง้ 

ไม่ท างานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 

4. ความมีน า้ใจ 
มีน า้ใจดีมาก มีน า้ใจดี มีน า้ใจในบางครัง้ ไม่มีน า้ใจ 

5. การมีสว่นร่วมใน
การปรบัปรุง
ผลงาน 

มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงานดีมาก 

มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงานดี 

มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงานใน
บางครัง้ 

ไม่มีสว่นรว่มในการ
ปรบัปรุงผลงาน 

 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ ให ้4 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18 - 20 ดีมาก 
14 - 17 ดี 
10 - 13 พอใช ้
ต ่ากว่า 10 ปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2   เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี  กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

เรื่อง เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ                      เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

ผูส้อน  นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                                โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณค์ณุค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
         ตัวชีว้ัด  
 ศ 2.1  ม.4-6/1  อธิบายเหตผุลที่คนต่างวฒันธรรมสรา้งสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 

            ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้กึที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 
             ศ 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

2. สาระส าคัญ 

    ป่ีพาทยม์อญเป็นมรดกทางวฒันธรรมดนตรีอย่างหนึ่งของชนชาติมอญที่ไดเ้ขา้มาปรากฏ
ในแผ่นดินไทยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก น่าจะเขา้มาพรอ้มกบัการอพยพของชนชาติมอญ  ซึ่ง
พิจารณาตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์จะอยู่ในช่วงที่กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีในระยะเวลานัน้ 
ชาวมอญไดอ้พยพเขา้มาแผ่นดินไทยครัง้ละจ านวนมาก วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญจึงเริ่มเกิดขึน้และ
เป็นวัฒนธรรมดนตรีที่มีความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ โดยในยุคแรกๆสามารถน าไปเลี ้ยง
ครอบครวัไดอ้ย่างดี  แต่เนื่องจากสภาวะปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจที่ไรพ้รมแดน 
สื่อต่างๆมีความเจริญมากยิ่งขึ ้น อิทธิพลตะวันตกมีผลกระทบท าให้วัฒนธรรมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและสงัคมขึน้ วิวฒันาการการสืบทอดวฒันธรรมจึงเป็นความหวงัของ
วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญที่จะท าใหเ้กิดความเขม้แข็งทางวฒันธรรมใหก้บัชมุชนและประเทศชาติสืบ
ต่อไป 
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3. สมรรถนะ 
 1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

  2. สมรรถนะในการคิด 

 3. สมรรถนะในการใชเ้ทคโนโลยี 

4. สาระการเรียนรู้ 

  4.1 ความรู ้
   1. เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ       
       - เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรม 
                     - วิวฒันการการสืบทอดวงป่ีพาทยม์อญ 
  4.2 ทกัษะ/กระบวนการ 
   1. อธิบายความรูเ้ก่ียวกบัประวติัและความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดั
ปทมุธานี 
            2. เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีในแต่ละวฒันธรรม 
   3. วิเคราะหก์ารสืบทอดวงป่ีพาทยม์อญในจงัหวดัปทมุธานี 
  4.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
   1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์
   2. ใฝ่เรียนรู ้
   3. มุ่งมั่นในการท างาน 
   4. รกัความเป็นไทย 
5. ชิน้งานหรือภาระงานที่แสดงผลการเรียนรู้  
      1. ใบงาน 

                2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 
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6. การประเมิน 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1.ตรวจใบงาน 1.ใบงาน 1.รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

2.สังเกตความรักชาติ ศาสน ์

กษัตริย ์ใฝ่เรียนรู ้และรกัความ

เป็นไทย 

2.แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค ์

2.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

3.ประเมินความสามารถดา้น 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3 .  ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยี 

3.แบบประเมินความสามารถ

ดา้นต่างๆ 

3.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

       (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต

ปัญญาศึกษา (เชื่อมโยงความสัมพันธ์, หลักเผชิญความจริง) เทคนิคการต่อเร่ืองราว 

Jigsaw ) 

      ➢  ชั่วโมงที ่1  

        ขั้นน า 

        1. ครูให้นักเรียนยืนด้วยความเงียบสงบ พรอ้มเปิดเพลงขวัญเมืองปทุม ให้นักเรียนฟัง 

จากนั้นครูผู้สอนให้นักเรียนแต่ละคนเดินไปทีละก้าว โดยแต่ละก้าวให้นึกเรื่องราวย้อนไป

ตามล าดบัจากวนันี ้ไปเมื่อวาน 1 สปัดาหท์ี่ผ่านมา เลื่อนไป1 เดือนที่ผ่านมา ยอ้นไปเรื่อยๆ จนถึง

วัยเด็ก จากนั้นให้แต่ละคนวาดภาพเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจ าที่ตัวเองได้ไปมาภายจังหวัด

ปทมุธานี แลว้ใหจ้บัคู่กนัและผลดักนัเลา่เรื่องราวจากภาพโดยที่ผูเ้ลา่และผูฟั้งจะท าหนา้ที่ฟังอย่าง

เดียวโดยที่ไม่ถามค าถามใดๆ ทั้งสิน้ซึ่งเรียกว่า การฟังอย่างลึกซึง้ (Deep Listening) ซึ่งครูได้

เรียนรูว้่าการฟังลกัษณะนีจ้ะท าใหผู้พ้ดูรูส้กึปลอดภยัและพรอ้มที่จะพดูทกุความรูส้ึกออกมา 
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  2. ครูผูส้อนใหน้กัเรียนช่วยกนับอกว่า เพลงขวญัเมืองปทุม มีลกัษณะอย่างไรและคนแต่ง

เพลงตอ้งการสื่ออะไรบา้ง 

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหน้ักเรียนฟังว่า นกัประพนัธเ์พลงนีม้ีชื่อว่า นายไชยญาณ  บุญยศ 

สามารถประพนัธท์ัง้ท านองและค ารอ้งของเพลงใหผู้ฟั้งเกิดอารมณแ์ละความรูส้กึคลอ้ยตามแลว้มี

ความสขุได ้โดยทัง้ท านองและค ารอ้งตอ้งใหอ้ารมณแ์ละความรูส้ึกสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 

4. ครูเน้นใหน้ักเรียนรูว้่า สุนทรียสนทนา หรือการฟังเพลงแลว้ปล่อยใหจ้ิตของตนเองมี

สมาธิกบัสิ่งที่จะท านัน้ อยู่ในหลกัเชื่อมโยงสมัพนัธ ์เป็นการช่วยใหน้กัเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์

ในกระบวนการเขา้กบัชีวิตได ้ท าใหก้ระบวนการเขา้มาสู่ภายใน บูรณาการสู่วิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบร่วมมือ 

ขั้นสอน  

 1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) เรียกว่า กลุ่มบ้าน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรูเ้รื่อง 

เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทุมธานี จาก Power point และ

ใบงาน หรือ จาก LINE OFFICIAL ACCOUNT  โดยใหแ้ต่ละกลุ่มก าหนดหมายเลขใหส้มาชิกใน

กลุม่ ตัง้แต่หมายเลข 1-4 

 2. สมาชิกแต่ละหมายเลขมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้ว

รว่มกนัศกึษาความรูต้ามที่ไดร้บัมอบหมาย ดงันี ้

           3. ครูผูส้อนใหน้ักเรียนจับกลุ่มที่ท ากิจกรรมในรูปแบบเดิมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตาม

ความสมคัรใจ แลว้ใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุม่เลือกหมายเลขประจ าตวั ตัง้แต่หมายเลข 1-4 

 4. สมาชิกแต่ละหมายเลขศึกษาความรูเ้รื่อง เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ี

พาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี ดงันี ้

                - หมายเลข 1  ศกึษาความรูเ้รื่อง บทบาทของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

                - หมายเลข 2  ศกึษาความรูเ้รื่อง คณุค่าของวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

                - หมายเลข 3  ศกึษาความรูเ้รื่อง การเผยแพรข่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

                - หมายเลข 4  ศกึษาความรูเ้รื่อง การอนรุกัษว์ฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ 

 5. สมาชิกแต่ละหมายเลขกลบัเขา้กลุ่มเดิม แลว้ผลดักนัอธิบายความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษา

ใหส้มาชิกหมายเลขอ่ืนๆ ในกลุม่ฟัง จนเกิดความเขา้ใจที่ตรงกนั 
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 6. นกัเรียนแต่ละกลุม่ช่วยกนัท าใบงาน เรื่อง เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ี

พาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี 

 7. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 กลุ่ม ออกมาน าเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอ่ืน

ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในสว่นที่แตกต่าง 

 ขั้นสรุป 

            1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปความรูเ้ก่ียวกบัเอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ี

พาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี 

 

➢  ชั่วโมงที ่2  

          (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต

ปัญญาศึกษา(เชื่อมโยงความสัมพันธ์, หลักเผชิญความจริง) ,เทคนิคการต่อเร่ืองราว 

Jigsaw) 

          ขั้นน า 

           1. ครูผู้สอนเปิดเพลงนิราศเมืองปทุมให้นักเรียนฟัง โดยครูผู้สอนให้นักเรียนหลับตา 
พรอ้มตัง้สมาธิและใหจ้ิตไปอยู่ที่เพลงนิราศเมืองปทุม ซึ่งเป็นการฟังอย่างลึกซึง้ จากนัน้ครูค่อยๆ
ปิดเพลงลง พรอ้มสอบถามความรูส้ึกของนักเรียนแต่ละคน เมื่อไดร้บัฟังเพลงนิราศเมืองปทุม มี
ความรูส้กึอย่างไร  
            2. ครูผูส้อนชีแ้จงนักเรียนว่า กิจกรรมที่เสร็จสิน้ไปนัน้ เรียกว่า การฟังอย่างลึกซึง้ (Deep 
Listening) ซึ่งครูไดเ้รียนรูว้่าการฟังลักษณะนีจ้ะท าใหผู้ ้พูดรูส้ึกปลอดภัยและพรอ้มที่จะพูดทุก
ความรูส้ึกออกมาและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน รูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบ
รว่มมือ 

ขั้นสอน  

 1. ครูผู้สอนให้นักเรียนกลุ่มเดิม (จากเรื่องที่ 1) เรียกว่า กลุ่มบ้าน ให้แต่ละกลุ่มศึกษา

ความรูเ้รื่อง ดนตรีเสนาะ - ดนตรีเจริญ จาก Power point และใบงาน หรือ จาก LINE OFFICIAL 

ACCOUNT  โดยใหแ้ต่ละกลุม่ก าหนดหมายเลขใหส้มาชิกในกลุม่ ตัง้แต่หมายเลข 1-4 

 2. สมาชิกแต่ละหมายเลขมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้ว

รว่มกนัศกึษาความรูต้ามที่ไดร้บัมอบหมาย ดงันี ้
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           3. ครูผูส้อนใหน้ักเรียนจับกลุ่มที่ท ากิจกรรมในรูปแบบเดิมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตาม

ความสมคัรใจ แลว้ใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุม่เลือกหมายเลขประจ าตวั ตัง้แต่หมายเลข 1-4 

 4. สมาชิกแต่ละหมายเลขศึกษาความรูเ้รื่อง เอกลกัษณแ์ละความส าคญัของวฒันธรรมป่ี

พาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี ดงันี ้

                - หมายเลข 1 , 3  ศกึษาความรูเ้รื่อง ป่ีพาทยม์อญ วงดนตรีเสนาะ 

                - หมายเลข 2 , 4  ศกึษาความรูเ้รื่อง ป่ีพาทยม์อญ วงดนตรีเจรญิ 

 5. สมาชิกแต่ละหมายเลขกลบัเขา้กลุ่มเดิม แลว้ผลดักนัอธิบายความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษา

ใหส้มาชิกหมายเลขอ่ืนๆ ในกลุม่ฟัง จนเกิดความเขา้ใจที่ตรงกนั 

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงาน เรื่อง ป่ีพาทยม์อญ วงดนตรีเสนาะ และวงดนตรี

เจรญิ ของจงัหวดัปทมุธานี 

 7. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 กลุ่ม ออกมาน าเสนอใบงานหน้าชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอ่ืน

ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในสว่นที่แตกต่าง 

ขั้นสรุป 

  1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรูเ้ก่ียวกับป่ีพาทยม์อญ วงดนตรีเสนาะ และวงดนตรี

เจรญิ ของจงัหวดัปทมุธานี 

 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

          1. วารสารต่างๆ 
          2. วีดิทศัน ์
          3. เกมสบ์ิงโก  
8.2 แหล่งเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมดุ 
 2. แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 
            3. หออคัรศิลปิน 
            4. ส านกัวฒันธรรม จงัหวดัปทมุธานี 
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บัตรค าสั่ง 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ให้สมาชิกกลุ่มเลือกผู้น ากลุ่ม 1 คน และด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 

1. นกัเรียนจบักลุม่ ศกึษาความรูจ้ากใบความรูเ้รื่อง เอกลกัษณแ์ละความส าคญั

ของ โดยใหแ้ต่ละกลุม่ก าหนดหมายเลขใหส้มาชิกในกลุม่ ตัง้แต่หมายเลข 1-4 

2. สมาชิกแต่ละหมายเลขมารวมกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหม่ เรียกว่า กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 

แลว้รว่มกนัศกึษาความรูต้ามที่ไดร้บัมอบหมาย  

3. นกัเรียนจบักลุม่ที่ท ากิจกรรมในรูปแบบเดิมเป็นกลุม่ กลุม่ละ 4 คน ตามความ

สมคัรใจ แลว้ใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุม่เลือกหมายเลขประจ าตวั ตัง้แต่หมายเลข  

1-4 

4. สมาชิกแต่ละหมายเลขศกึษาความรูเ้รื่อง เอกลกัษณฯ์  

5. สมาชิกแต่ละหมายเลขกลบัเขา้กลุม่เดิม แลว้ผลดักนัอธิบายความรูท้ี่ไดจ้าก

การศึกษาใหส้มาชิกหมายเลขอ่ืนๆ ในกลุม่ฟัง จนเกิดความเขา้ใจที่ตรงกนั 
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แบบประเมินใบงาน เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช ้(3) ปรบัปรุง (2) 

1. อธิบาย
เอกลกัษณแ์ละ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 1 ขอ้  

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไม่ถกูตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ
เด่นของดนตรี
และการถ่ายทอด
ของวฒันธรรม
ของชาวมอญ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 1 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไม่ถกูตอ้ง 

3. วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญกบั
ความเชื่อทาง
ศาสนา 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 1 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 2 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไม่ถกูตอ้ง 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน 14 - 15 11 - 13 8 - 10 ต ่ากว่า 7 

ระดบัคณุภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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          ใบความรู้เรื่อง เอกลักษณแ์ละความส าคญั 
         ของวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี 

 

ความเป็นมาเอกลักษณแ์ละความส าคัญของวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ  

  ป่ีพาทยม์อญเป็นมรดกทางวฒันธรรมดนตรีอย่างหนึ่งของชนชาติมอญที่ไดเ้ขา้มาปรากฏ
ในแผ่นดินไทยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก น่าจะเขา้มาพรอ้มกบัการอพยพของชนชาติมอญช่วง
ที่กรุงศรีอยุธยาเป็น  ราชธานีในระยะเวลานัน้ ชาวมอญไดอ้พยพเขา้มาแผ่นดินไทยครัง้ละจ านวน
มาก เขา้ใจว่าการอพยพแต่ละครัง้นัน้ชาวมอญคงจะน าเอาเครื่องดนตรีหรือเครื่องประกอบการรื่น
เรงิเขา้มาดว้ยหรือถา้มิไดน้ าเครื่องดนตรีเหล่านัน้ติดมาดว้ยในขณะที่อพยพเคลื่อนยา้ยก็อาจจะมา
หาวสัดหุรือทรพัยากรในแผ่นดินไทยสรา้งขึน้ใหม่ตามพืน้ความรูข้องตน ทางพุทธศาสนาไดแ้สดง
ใหเ้ห็นความเชื่อมโยงและเกือ้หนุนกัน ในวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกันคงจะไม่มีอะไรหรือสิ่งใดเกิด
ขึน้มาโดดๆไดเ้ป็นแน่ หากจะพยายามศึกษาดนตรี (ป่ีพาทยม์อญ) ก็ย่อมที่จะตอ้งใหค้วามส าคัญ
และมองภาพวัฒนธรรมแบบองคร์วมดว้ย ซึ่งดนตรีนีส้ามารถเชื่อมโยงกับนาฏศิลป์ การละเล่น 
ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนการใชช้ีวิตของชาวมอญ ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผล
ต่ออตัลกัษณข์องคนมอญ  

  สิ่งที่ส  าคญัที่ชนชาติมอญไดร้ว่มกนัคิดสรา้งสรรคข์ึน้มา เพื่อใหเ้หมาะสมกบัวิถีการด าเนิน
ชีวิตของคน และไดร้บัการสืบทอดต่อมาสู่อนชุนรุ่นหลงั จนเป็นมรดกที่ส  าคญัทางสงัคม ซึ่งปรากฏ
ใหเ้ห็นในปัจจุบนันีคื้อ วัฒนธรรมดนตรีมอญ ถึงแมว้่าบางสิ่งบางอย่างไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิต หรือเกิดการผสมสานกนัทาง
วฒันธรรมระหว่างชนชาติมอญกบัไทย อนัเนื่องมาจากมอญไดเ้ขา้มาอาศยัร่วมกนักบัคนไทยเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมดนตรีมอญนีก้็ยังเป็นสิ่งที่ส  าทอ้นใหเ้ห็นถึงภูมิ
ปัญญาของคนมอญในอดีต ที่ไดร้่วมกันคิดสรา้งสรรคแ์ละแสดงออกมาในรูปแบบของวฒันธรรม
ทางศิลปะ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าจะท าการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง ส  าหรับป่ีพาทย์มอญนั้น 
อาจารย์มนตรี ตราโมท สันนิษฐานว่าป่ีพาทยม์อญน่าจะเริ่มขึน้ในประเทศไทยเมื่อสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งเขา้มาพรอ้มกับการอพยพครัง้ส  าคัญ ๆ ของชนชาติมอญนั่ นเองจากการ
อพยพของชาวมอญ จากการแพร่หลายเขา้มาของวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ไม่ว่าจะเป็นประวัติ
ความเป็นมาเครื่องดนตรี การประสมวงและโดยเฉพาะบทเพลงมอญนัน้ ท าใหจ้งัหวัดปทุมธานีมี
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ชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กัทั่วไป และเป็นแหล่งป่ีพาทยม์อญที่ส  าคญัแห่งหนึ่ง อีกทัง้ยงัไดม้ีวงป่ีพาทยม์อญ
เกิดขึน้แพรห่ลาย ทั่วไปในอ าเภอต่าง ๆ ของจงัหวดัปทมุธานี 

➢ เร่ือง บทบาทของวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ 

            วงป่ีพาทยม์อญถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมดนตรีชนชาติมอญ ซึ่งใชบ้รรเลงประกอบ
พิธีกรรมสามารถบรรเลงไดท้ัง้ในงานมงคล และงานอวมงคล เท่าที่ปรากฏหลกัฐานในสมัยโบราณ
นัน้ พบว่า ในงานมงคลนัน้ไดม้ีวงป่ีพาทยม์อญรว่มบรรเลงสมโภชดว้ย เช่น สมโภชพระแกว้มรกต
ในสมยักรุงธนบรุี เป็นตน้ ส่วนงานอวมงคลก็ปรากฏหลกัฐานเช่นเดียวกนั ในงานถวาย พระเพลิง
พระศพสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 เป็นตน้ จากหลกัฐานเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นป่ี
พาทยม์อญนัน้เป็นวงดนตรีรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อสงัคมไทยมาแต่สมยัโบราณ
แลว้ ถึงแมว้่าในปัจจบุนับทบาทของวงป่ีพาทยม์อญมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ วงป่ีพาทยม์อญใช้
ส  าหรบังานที่เก่ียวขอ้งกบัความตาย หรืองานศพ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของงานอวมงคลเท่านัน้ ท าให้
วงป่ีพาทยม์อญกลายเป็นสญัลกัษณข์องงานอวมงคลไปในท่ีสดุ บทบาทส าคญัของวงป่ีพาทยท์ี่มี
ต่อสงัคม และวฒันธรรมมอญของจงัหวดัปทมุธานี แบ่งออกไดด้งันี  ้

              1) การสรา้งต านานดนตรีมอญในประเทศไทย 
              2) การสืบทอดดนตรีมอญฉบบัดัง้เดิม 
              3) การเผยแพรเ่พลงมอญ 
              4) การสรา้งบุคลากรดา้นดนตรีมอญ 
 ➢ เร่ือง คุณค่าของวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ 

                      1) การมีภาพลกัษณท์ี่เด่นชดัของชาวมอญ 
                      2) การมีระเบียบแบบแผน 
               พิธีกรรม และศาสนา คนในสงัคมสว่นใหญ่ยงัมีความเชื่อเก่ียวกบัสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ การนบั
ถือผี เป็นตน้ พิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวมอญลว้นแต่มีแบบแผนเป็นขัน้เป็นตอน และดนตรีมอญมียงั
มีบทบาทอย่างมากในการบรรเลงประกอบพิธีต่าง ๆ ดว้ยกนัทัง้สิน้ ท าใหเ้ป็นที่มาของค าว่า ดนตรี
บอกเวลาไดอ้ย่างชดัเจน  
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➢ เร่ือง การเผยแพร่ของวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ 
               วงดนตรีเจรญิเป็นผูใ้หก้ าเนิดป่ีพาทยม์อญในประเทศไทยโดยครูสุม่ ดนตรีเจรญิ จนเป็น
เอกลกัษณท์ี่ส  าคญัของวฒันธรรมมอญ กลา่วไดว้่า ป่ีพาทยม์อญเป็นวฒันธรรมสว่นแรก ๆ ที่คน
ทั่วไปรูจ้กัเมื่อเอ่ยถึงวฒันธรรมมอญ ของจงัหวดัปทมุธานี  
➢ เร่ือง การอนุรักษว์ัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ 

               1) มีการสรา้งแหล่งเรียนรูใ้นพืน้ที่ใกลเ้คียงที่เก่ียวกบั ป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี 
   2) ชกัชวนใหค้นรุน่หลงัใหเ้กิดความสนใจเก่ียวกบัป่ีพาทยม์อญ 
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ใบความรู้เร่ือง การสืบทอดดนตรีของ 

                             วงดนตรีในจังหวัดปทุมธานี 
 
   ประวัติป่ีพาทย์มอญและเพลงมอญในจังหวัดปทุมธานีนั้น มีชื่อเสียงมานาน
โดยเฉพาะการใชม้ือฆอ้ง ท านองเพลงซึ่งใหส้  าเนียงเพลงที่ไพเราะ เป็นที่ยอมรบัในกลุม่ครูดนตรีทัง้
นกัดนตรีในอดีตและปัจจุบนั ทัง้นีเ้ป็นผลงานของกลุ่ใตระกูลและนกัดนตรีของชาวมอญที่มีอาชีพ
ทางดา้นป่ีพาทยม์อญไดส้ั่งสมถ่ายทอดเพลงมอญกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลาน ลูกศิษย์
และบุคคลต่างๆยงัมีการอนรุกัษแ์ละเผยแพรเ่พลงมอญใหก้บัจงัหวดัอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อไดย้ิน ไดเ้ห็น และ
ไดศ้ึกษา ต่างยอมรบัว่าป่ีพาทยม์อญเพลงมอญของจงัหวดัปทุมธานีนัน้มีความไพเราะสมค าบอก
เล่า กลุ่มนักดนตรีป่ีพาทย์มอญในจังหวัดปทุมธานีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและสรา้ง
ชื่อเสียง สะสมผลงานใหก้บัจงัหวดัปทมุธานี คือตระกลูดนตรีเสนาะ กบั ตระกลูดนตรีเจรญิ  
โดยมีประวติัดงัต่อไปนี ้
 
1.ประวัติและการสืบทอดของตระกูลดนตรีเสนาะ 
 ตระกูลดนตรีเสนาะ ตน้ตระกูลคือ นายแสน เป็นนกัดนตรีป่ีพาทยม์อญมาจากเมืองมอญ 
เป็นหนึ่งในสามคนพี่นอ้งที่แบกฆอ้งมอญ 3 ท่อน มาจากเมืองเมาะตะมะ เดินทางเขา้มาทางเมือง
ตาก ถอดฆอ้งมอญออกเป็น 3 ท่อน เป็นผูถ้่ายทอดเพลงมอญใหก้บั นายเจิน้ ดนตรีเสนาะ ซึ่งเป็น
บตุรชายของตน 
 นายเจิน้ ดนตรีเสนาะ เกิดที่ประเทศไทย ไดร้บัการถ่ายทอดดนตรีจากบิดา เริ่มฝึกฆอ้งวง
ใหญ่เป็นล าดบัแรก เมื่อมีความช านาญจึงตัง้วงป่ีพาทยม์อญขึน้ แต่เครื่องป่ีพาทยย์งัไม่ครบ นาย
เจิน้จึงเดินทางไปที่วดัหงษ์ปทุมาวาส มีพระภิกษุป้ันหนา้รูปกินนร ซึ่งคลา้ยกบักินนรบนฆอ้งมอญ 
นายเจิน้จึงท าการป้ันต่อจนเสร็จ เพื่อน าไปประกอบกบัรา้นฆอ้งมอญไม ้เสร็จจนครบเป็นเครื่องป่ี
พาทยม์อญเครื่องคู่   
 ปัจจุบนั นางสาวปทุม ดนตรีเสนาะ ไม่ไดร้บัการถ่ายทอดดนตรี แต่เป็นผูดู้แลรกัษาฆอ้ง
มอญไวเ้พื่อเป็นที่เคารพสกัการะบชูา 
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แผนที่ตัง้ตระกลูดนตรีเสนาะ 
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ตวัอย่าง แผนผงัการสืบทอดตระกลูเสนาะ 
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2.ประวัติและการสืบทอดของตระกูลดนตรีเจริญ 
 ตระกูลดนตรีเจรญิเป็นตระกูลหนึ่งที่มีเชือ้สายมอญ คนในตระกูลสามารถพดูภาษามอญ
ได้ และมีวิถีชีวิตรวมถึงอาชีพรบัจา้งป่ีพาทยม์อญ ซึ่งทุกอย่างลว้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
มอญ อีกทั้งตระกูลดนตรีเจริญยังเป็นผู้แบกฆ้องมอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี 
บรเิวณรมิฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา 
 นายสุ่ม ดนตรีเจริญ เป็นบุคคลที่ไดร้บัการถ่ายทอดทางดนตรีป่ีพาทยม์อญจากบิดา ที่
อพยพมาตัง้ฐานที่ประเทศไทย นายสุ่มเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางดา้นป่ีพาทย ์ไดถ้่ายทอด
ดนตรีใหก้บับุตรหลานและลกูศิษย ์ต่อมาไดเ้ขา้ไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร ใกลก้บับา้น
ครูหลวงประดิษฐไพเราะ ท าใหน้ายสุ่มมีโอกาสไดถ้่ายทอดเพลงมอญและแลกเปลี่ยนเพลงไทย
ใหก้ับหลวงประดิษฐไพเราะ จึงนับไดว้่านายสุ่มเป็นครูป่ีพาทยม์อญที่ส  าคัญและเป็นผูน้  าเพลง
มอญมาเผยแพรเ่ป็นที่รูจ้กักนัอย่างกวา้งขวาง  
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แผนที่ตัง้ตระกลูดนตรีเจรญิ 
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ตวัอย่าง แผนผงัการสืบทอดตระกลูดนตรีเจริญ 
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ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนเขียนแนวทางในการอนุรกัษว์ฒันธรรมป่ีพาทยม์อญในฐานะที่นกัเรียนศกึษา

อยู่ในจงัหวดัปทมุธานี 

           

           

  

 

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

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

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

 

ใบงาน  เรื่อง    เอกลักษณแ์ละความส าคัญของ

วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี 
 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 
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ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัความคิด สรุปการสืบทอดของวงดนตรีเสนาะ และวงดนตรีเจรญิ 

มาอย่างใด  อย่างหนึ่ง  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน  เรื่อง   การสืบทอดดนตรีของวงดนตรีเสนาะ 
และ วงดนตรีเจริญ 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

การสืบทอดดนตรีป่ีพาทยม์อญ 

วง .......................................... 
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แบบประเมินใบงาน  

เร่ือง การสืบทอดดนตรีของวงดนตรีเสนาะและดนตรีเจริญ จังหวัดปทุมธานี 

 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน 14 - 15 11 - 13 8 - 10 ต ่ากว่า 7 

ระดบัคณุภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช ้(3) ปรบัปรุง (2) 

1. อธิบาย
เอกลกัษณแ์ละ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 1 ขอ้  

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไม่ถกูตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ
เด่นของดนตรี
และการถ่ายทอด
ของวฒันธรรม
ของชาวมอญ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 1 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไม่ถกูตอ้ง 

3. วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญกบั
ความเชื่อทาง
ศาสนา 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 1 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 2 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไม่ถกูตอ้ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2   เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี    กลุม่สาระการเรียนรู ้ศิลปะ 

เรื่อง วงป่ีพาทยม์อญ                       ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4       เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 

ผูส้อน  นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                                  โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณค์ณุค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
         ตัวชีว้ัด  
 ศ 2.1  ม.4-6/1  อธิบายเหตผุลที่คนต่างวฒันธรรมสรา้งสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 

            ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้กึที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 
  ศ 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

2. สาระส าคัญ 

    ดนตรีนาฏกรรมการขับล าน าระบ าร  าฟ้อนของมอญที่มีมานานนบัพนัปี ดว้ยคณุค่าที่มีไม่
เฉพาะแต่คนมอญเท่านัน้ แต่ศิลปวฒันธรรมดา้นนีม้ีส่วนส าคัญในการสรา้งสุนทรีย์ใหแ้ก่จิตของ
ชนทัง้หลาย ไม่ไดจ้ ากดัขอบเขตของชนชาติ ศิลปวฒันธรรมมอญดา้นดนตรี นาฏศิลป์ของมอญจึง
อยู่ไดใ้นสงัคมไทยจนถึงปัจจบุนั 
  ดนตรีป่ีพาทยม์อญมีบทบาททางพิธีกรรมของมอญอย่างมาก มีการประโคมป่ีพาทยม์อญ
ในงานบุญ   ที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาและบรรเลงป่ีพาทยม์อญในพิธีร  าเจา้ พิธีร  าผี เป็นตน้ การ
ขบัล าน าในพิธีท าขวัญมงคลในโอกาสต่างๆ ในชีวิตของคนมอญ ตลอดจนการสวดการเทศนข์อง
พระสงฆม์อญ ลว้นมีความเป็นดนตรีอยู่ในตวัดว้ยการสวดท านองเรียบๆ ท าใหเ้กิดจิตเกิดสมาธิ 
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3. สมรรถนะ 
 1. สมรรถนะในการสื่อสาร 
  2. สมรรถนะในการคิด 
 3. สมรรถนะในการใชเ้ทคโนโลยี 
4. สาระการเรียนรู้ 
  4.1 ความรู ้
    1. ประวติัและเครื่องดนตรีมอญ 
    2. การประสมของวงป่ีพาทยม์อญ  
                  3. บทบาทและหนา้ที่ของแต่ละเครื่องดนตรีมอญ 
  4.2 ทกัษะ/กระบวนการ 
    1. อธิบายความรูเ้ก่ียวกบัประวติัและเครื่องดนตรีมอญ 
             2. จ าแนกประเภทและรูปแบบของวงป่ีพาทยม์อญ 
                  3. เปรียบเทียบบทบาทและหนา้ที่ของแต่ละเครื่องดนตรีมอญ 
  4.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
    1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์
                  2. ใฝ่เรียนรู ้
                  3. มุ่งมั่นในการท างาน 
                  4. รกัความเป็นไทย  
5. ชิน้งานหรือภาระงานที่แสดงผลการเรียนรู้  
      1. ใบงาน 
                2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 
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6. การประเมิน 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1.ตรวจใบงาน 1.ใบงาน 1.รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

2.สังเกตความรักชาติ ศาสน ์
กษัตริย ์ใฝ่เรียนรู ้และรกัความ
เป็นไทย 

2.แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค ์

2.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

3.ประเมินความสามารถดา้น 
1. สมรรถนะในการสื่อสาร 
2. สมรรถนะในการคิด 

3 .  ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี 

3.แบบประเมินความสามารถ
ดา้นต่างๆ 

3.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

        (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต

ปัญญาศึกษา (ความมุ่งมั่น) ,เทคนิคการสอน  Team - Games – Tournament) ) 

      ➢  ชั่วโมงที ่1  

        ขั้นน า น าเขา้สูบ่ทเรียน 

            1. ครูใหน้ักเรียนดูภาพบนจอโทรทัศน ์ซึ่งเป็นรูปภาพเครื่องดนตรีฆอ้งมอญ จากนัน้ครู

แจกกระดาษ แลว้ใหน้กัเรียนลงมือวาดในกระดาษที่แจก โดยครูอธิบายเก่ียวกบัลายเสน้และลาย

ไมท้ี่แกะสลกัภายในฆอ้งมอญ 

    2. ครูผูส้อนใหน้ักเรียนใชส้ายตาและตัง้สมาธิในการดรููปเครื่องดนตรีในโทรทัศน ์และ

ลงมือวาดรูปเครื่องดนตรีฆอ้งมอญภายในกระดาษ โดยครูผูส้อนใหน้กัเรียนวาดภายใน 2 นาที  

    3. ครูผูส้อนอธิบายถึงการที่นกัเรียนวาดรูปเครื่องดนตรีฆอ้งมอญ ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่

แสดงถึงความเคารพบชูาของนกัดนตรีมอญ 

    4. ครูผูส้อนอธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ใหน้ักเรียน ลากเสน้วาดรูปตามรอยประนั้น เป็น

กิจกรรมจิตตปัญญาศกึษาที่ท าใหน้กัเรียนมีสติ พรอ้มที่จะเรียนรูใ้นเนือ้หาต่อไป 
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ขั้นสอน การน าเสนอเนือ้หา 

 1. ครูน ารูปภาพเครื่องดนตรีมอญ ขึน้บนจอโทรทัศนใ์หน้ักเรียนดู จากนัน้อธิบายชื่อของ

เครื่องดนตรีมอญ และสว่นประกอบใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ  

  2. ครูผูส้อนใหน้ักเรียนจบักลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนัน้ครูอธิบายการเล่นเกม “บิงโกเครื่อง

ดนตรีมอญ” โดยภายในแผ่นกระดาษบิงโกนัน้จะมีเพียงรูปภาพเครื่องดนตรีมอญ แต่ไม่มีชื่อของ

เครื่องดนตรีประกอบอยู่ดว้ย 

  3. ครูแจกอุปกรณ์เกมบิงโกกลุ่มละ 1 ชุด พรอ้มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความ

พรอ้มของอปุกรณใ์นการเลน่เกมบิงโก 

 ขั้นสอน การเรียนเป็นกลุม่ย่อย  

           4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง เครื่องดนตรีมอญ  ครูอธิบาย

เพิ่มเติมและใหน้ักเรียนในกลุ่มรวมกันปฏิบติักิจกรรมในใบงานที่ 1 โดยนักเรียนทุกคนช่วยกันลง

มือท า ครูแนะน าให้นักเรียนที่เรียนเก่ง  ช่วยอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มที่ไม่เข้าใจเนือ้หาให้เข้าใจ

เนือ้หาไดอ้ยา่งดีและสามารถท ากิจกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  5. ขณะที่นกัเรียนท างานกลุม่ ครูสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ของนกัเรียนควบคู่กนัไป

ดว้ย 

      ➢  ชั่วโมงที ่2   

           (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต

ปัญญาศึกษา (ความมุ่งมั่น),เทคนิคการสอน  Team - Games – Tournament) ) 

 ขั้นน า ฝึกฝนทกัษะ (1) 

   1. ครูใหน้กัเรียน นั่งหลบัตาท าสมาธิและนึกถึงการจดัการเรียนการสอนในคาบที่ผ่านมา 

ว่านักเรียนรูส้ึกอย่างไรกับการไดล้งมือเล่นเกมสบ์ิงโกร่วมกบัเพื่อนๆ และไดค้วามรูใ้นเรื่องใดบา้ง 

จะน าความรูม้าต่อยอดความรูท้ี่จะไดใ้นคาบนีอ้ย่างไร  ซึ่งวิธีนีเ้ป็นการสมัผสัเรียนรูแ้ละใคร่ครวญ

เห็นความเชื่อมโยงแห่งเหตปัุจจยัของความสขุ  

          ขั้นสอน ฝึกฝนทกัษะ (2) 

               6. นักเรียน เก่ง น านักเรียนที่เรียนปานกลางและอ่อน ท าใบงานที่ 1 จากนั้นนักเรียน

ปฏิบติักิจกรรมในใบงานที่ 2  เรื่องการรวมวงป่ีพาทยม์อญ เป็นรายบคุคล 
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               7. นักเรียนแต่ละคนอ่านเนื ้อหาที่ถูกต้องตามใบความรู้อีกครั้งเพื่อจะได้มีความรู ้

ความสามารถเท่าเทียมกนัในการเขา้แข่งขนัเล่นเกม ในการฝึกรวมกนัในกลุ่ม ครูจะคอยชีแ้นะเรื่อง

ต่าง ๆ ที่นกัเรียนปฏิบติัไม่ถกูตอ้ง 

               8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง เครื่องดนตรีมอญและการประสมวงของวงป่ีพาทย์

มอญ  

      ➢  ชั่วโมงที ่3   

           (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต

ปัญญาศึกษา (ความมุ่งมั่น) ,เทคนิคการสอน  Team - Games – Tournament) ) 

 ขั้นน า ฝึกฝนทกัษะ (3) 

   1. ครูเปิดเพลงและใหน้ักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลง  การเคลื่อนไหว

ประกอบเพลงนั้น มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนใช้ร่างกายเป็นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์ และ

ความคิดสรา้งสรรคใ์นการแสดงท่าทางต่างๆ ใหส้อดคลอ้งจังหวะ ท่วงท านอง และเนือ้หาของ

เพลง เพื่อใหเ้ด็กไดร้บัการพัฒนาทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อ

เตรียมความพรอ้มที่จะเขา้สูบ่ทเรียน 

             ขั้นสอน ฝึกฝนทกัษะ (4) 

             2. ครูผู้สอนให้นักเรียนทบทวนความรูข้องกิจกรรมที่แล้ว พรอ้มแจกใบงานที่  3 เรื่อง

บทบาทหนา้ที่ของเครื่องดนตรีมอญ จากนัน้ใหน้กัเรียนท าใบงานเป็นรายบุคคล  

             3. ใหส้มาชิกในแต่ละกลุ่ม ช่วยกนัหาค าตอบจากใบความรู ้และช่วยกันตรวจทานขอ้มูล

ใหถ้กูตอ้ง 

             4. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุป เรื่อง บทบาทหนา้ที่ของเครื่องดนตรีมอญ 

             5. นักเรียนแต่ละคนทบทวนเนื ้อหาที่ถูกต้องตามใบความรูอี้กครัง้เพื่อจะได้มีความรู้

ความสามารถเท่าเทียมกันในการเข้าแข่งขันเล่นเกม ในการฝึกร่วมกันในกลุ่ม ครูคอยชีแ้นะเรื่อง

ต่าง ๆ ที่นกัเรียนปฏิบติัไม่ถกูตอ้ง 

            ขั้นสอน เลน่เกมแข่งขนั  

             13. แต่ละกลุม่สง่ตวัแทนแขง่ขนัเกมการรูจ้กัเครื่องดนตรีมอญ โดยแยกกลุ่ม ดงันี ้

                 - กลุม่นกัเรียนเก่ง 
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                 - กลุม่นกัเรียนปานกลาง 

                 - กลุม่นกัเรียนปานกลาง 

                 - กลุม่นกัเรียนอ่อน 

            14. การแยกกลุม่นัน้มาจากการใหค้ะแนนตามใบงานการแข่งขนั 

            15. ครูแจกซองค าถามจ านวน 5 ค าถามใหท้กุโต๊ะ (เป็นค าถามเหมือนกนั) 

            16. นกัเรียนเปลี่ยนกันหยิบซองค าถามทีละ 1 ซอง (1 ค าถาม) แลว้วางลงกลางโต๊ะ และ

นกัเรียนท่ีเหลือค านวณหาค าตอบจากค าถามที่อ่าน      

             17. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่แต่ละคนมีอยู่ โดยนักเรียนคนที่ท าหน้าที่อ่าน

ค าถามจะเป็นคนใหค้ะแนน  

 ขั้นสรุป  การสรุปและมอบรางวลั 

 18. นกัเรียนทุกคนรวมคะแนนของตวัเอง โดยที่ทกุคนควรไดต้อบค าถามจ านวนเท่าๆ กนั 

จดัล าดบัของคะแนนที่ได ้ซึ่งก าหนดโบนสัของแต่ละโต๊ะดงันี ้โบนัสผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูสดุที่ 1ประจ า

โต๊ะแต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนัส 10 แตม้ ผูท้ี่ไดค้ะแนนรองที่ 2 ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนัส 8 แตม้ 

ผูท้ี่ไดค้ะแนนรองที่ 3 ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนสั 6 แตม้ ผูท้ี่ไดค้ะแนนนอ้ยที่สุด ประจ าโต๊ะ

แต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนัส 4 แตม้ ขัน้ที่ 5นักเรียนกลบัมากลุ่มเดิม (Home Team) รวมแตม้โบนัสของ

ทกุคน ทีมใดที่มีแตม้โบนสัสงูสดุ จะไดร้บัรางวลั 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

          1. วารสารต่างๆ 

          2. วีดิทศัน ์

8.2 แหล่งเรียนรู้ 

 1. หอ้งสมดุ 

 2. แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 

          3. หออคัรศิลปิน 

          4. ส านกัวฒันธรรม จงัหวดัปทมุธานี 
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การเล่นเกมส ์
1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนแข่งขันเกมการรูจ้ักเครื่องดนตรีมอญ โดยแยกกลุ่ม แบ่ง
คละตามความสามารถของนกัเรียน   
2. การแยกกลุม่นัน้มาจากการใหค้ะแนนตามใบงานการแข่งขนั 
3. ครูแจกซองค าถามจ านวน 5 ค าถามใหท้กุโต๊ะ (เป็นค าถามเหมือนกนั) 
4. นกัเรียนเปลี่ยนกนัหยิบซองค าถามทีละ 1 ซอง (1 ค าถาม) แลว้วางลงกลางโต๊ะ 
และนกัเรียน 3 คนที่เหลือค านวณหาค าตอบจากค าถามที่อ่าน      
5. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่แต่ละคนมีอยู่ เมื่อนักเรียนทุกคนเขียน
ค าตอบลงในกระดาษเสร็จเรียบรอ้ยทุกคน ใหส้มาชิกคนที่อยู่ทางดา้นซา้ยมือของ
สมาชิกที่ท าหนา้ที่เป็นคนอ่านค าถามไดพ้ดูค าตอบของตนเองเป็นคนแรก จากนัน้
ใหส้มาชิกทุกคนได้ตอบค าถามโดยวนแบบย้อนศรเข็มนาฬิกา นักเรียนคนท่ีท า
หนา้ที่อ่านค าถามจะเป็นคนเฉลยค าตอบอีกครัง้และเป็นคนใหค้ะแนน 
6. การใหค้ะแนนในการตอบค าถาม มีดงันี ้ 
    6.1 ตอบถกูคนแรกได ้2 คะแนน 
    6.2 ตอบถกูคนต่อไปได ้1 คะแนน 
    6.3 ตอบผิดได ้0 คะแนน  
7.นกัเรียนทกุคนรวมคะแนนของตวัเอง จดัล าดบัของคะแนนที่ได ้ดงันี ้
     7.1  โบนสัผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูสดุที่ 1ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนสั 10 แตม้  
     7.2 ผูท้ี่ไดค้ะแนนรองที่ 2 ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนสั 8 แตม้ 
     7.3 ผูท้ี่ไดค้ะแนนรองที่ 3 ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนสั 6 แตม้   
     7.4 ผูท้ี่ไดค้ะแนนนอ้ยที่สดุ ประจ าโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะไดโ้บนสั 4 แตม้ 
     7.5 ขัน้ที่ 5 นกัเรียนกลบัไปยงักลุ่มเดิม รวมแตม้โบนสัของทุกคน ทีมใดที่มีแตม้
โบนสัสงูสดุ จะไดร้บัรางวลั 
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 ใบความรู้เรื่อง เครือ่งดนตรีมอญ การประสมวง 

และบทบาทหน้าทีข่องเครื่องดนตรีมอญ 
  

  ชนชาติมอญได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรี ใช้เล่นกนในหมู่ชาวมอญสืบต่อกันมานานแล้ว 

ตัง้แต่การใชว้สัดุที่อยู่ตามธรรมชาติที่เรียกกันว่าตีเกราะเคาะไมใ้หเ้ป็นจังหวะมีเสียงต่างๆและมี

การพัฒนาต่อเนื่องกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรบัพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ า

ชาติมอญ อารยธรรมของอินเดียได้มีบทบาทต่อวิถีชีวิตและสังคมของชนชาติมอญ อีกทั้งยังมี

บทบาทในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีต่างๆ โดยอาศยัหลกัและรูปแบบจากอินเดียและพัฒนาเครื่อง

ดนตรีต่างๆใหม้ีรูปสวยงามและมีเสียงไพเราะขึน้ตามรสนิยมของชนชาติมอญ  

   เครื่องดนตรีมอญ เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีของชนชาติมอญที่เข้ามาใน

ประเทศไทย  เมื่อครัน้ที่มีการอพยพเขา้มา สันนิษฐานว่าชาวมอญคงน าเครื่องดนตรีหรือเครื่อง

ประกอบจงัหวะเขา้มาเพื่อใหค้วามบนัเทิงต่างๆ หรือไม่ไดน้ ามาก็อาจจะมาหาวสัดุหรือทรพัยากร

ในประเทศไทยน ามาสร้างขึน้ใหม่ จึงสังเกตได้ว่าเครื่องดนตรีของมอญและไทยนั้นมีลักษณะ

ใกลเ้คียงกนั 

 ในปัจจุบนัเครื่องดนตรีมอญที่อยู่ในวงป่ีพาทยม์อญ มีการพัฒนารูปแบบลักษณะที่เป็น

มาตรฐานมากขึน้ ดงัเครื่องดนตรีมอญต่อไปนี ้
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1.ป่ีมอญ 

 

 

 

 

 

 

 

  ป่ีมอญเป็นเครื่องเป่าประเภทใชล้ิน้ป่ีเป็นตัวสรา้งความสั่นสะเทือนใหเ้กิดเสียงป่ีมอญมี
รูปร่างคลา้ยป่ีชวา แต่ยาวและใหญ่กว่าโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนเลาป่ีและส่วนล าโพงป่ี 
วสัดทุี่ใชท้ าล าโพงนัน้คือทองเหลือง ท าใหม้ีเสียงกงัวานทุม้ต ่านุ่มนวลเป็นเอกลกัษณ ์  
         ป่ีมอญมีสว่นประกอบที่ส  าคญัคือ 
         1.เลาป่ี กลึงจากไมเ้นือ้แข็งกลมมีความยาวประมาณ 50 ซม. โดยตอนบนใกลป้ากผูบ้รรเลง
จะคอดเล็ก และผายออกเล็กน้อยในตอนปลาย ดา้นบนของเลาป่ีเจาะรูนิว้ 7 รู เช่นเดียวกับขลุ่ย
เพียงออ และป่ีชวา ดา้นหลงัเจาะรูนิว้ค า้ 1 รู ตรงต าแหน่งของนิว้โปง้ 
         2.ล าโพงป่ี ท าจากโลหะ ชนิดต่างๆ เช่น เงิน ทองเหลือง น ามาตีออกเป็นแผ่นบางแลว้มว้น
ติดเขา้กันเป็นลักษณะของดอกล าโพง ปากล าโพงกวา้งประมาณ 10 ซม. ส่วนที่บานออกกวา้ง
ประมาณ 5 ซม. 
         3.ลิน้ป่ี ท าจากใบตาลแหง้ ตดับางซอ้นกัน 4 ชิน้ แล้วผูกติดกับแท่งโลหะเล็กๆ (เรียกว่าการ
ผกูแบบตะกรุดเบ็ด) ซึ่งท าจาก นาค ทองเหลือง หรือเงิน เรียกว่า ก าพวด แลว้จึงน าปลายดา้นหนึ่ง
ของก าพวดเสียบเขา้กับรูบริเวณทวนบนของเลาป่ีป่ีมอญนั้นมีขนาดใหญ่กว่าป่ีทั่วไป ก าพวดจึง
ยาวกว่า มีความยาวประมาณ 8 ซม. 
 บทบาทหนา้ที่ในการบรรเลง ป่ีมอญมีลีลาในการบรรเลงเขา้กับป่ีในของไทยคือ เป่าเก็บ
บ้าง โหยหวนบ้าง แต่ป่ีมอญจะเน้นการโหยหวนมากกว่าการเก็บท านอง ป่ีมอญมีเสียงที่เป็น
เอกลักษณ์ของตัวเองและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่โศกเศรา้อาลัยอาวรณ์ เพลงที่ ป่ีมอญมี
บทบาทมากที่สดุคือ เพลงมอญรอ้งไห ้ซึ่งป่ีมอญตอ้งเป่าตามท านองของผูข้บัรอ้งและตอ้งมีลีลาที่
โหยหวน สะอกึสะอืน้ 
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2.ฆ้องมอญวงใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

  ฆอ้งมอญวงใหญ่ เป็นฆอ้งที่มีรูปรา่งลกัษณะแตกต่างจากฆอ้งไทย โดยวางตัง้โคง้ขึน้ไป มี
การแกะสลกัประดับกระจกที่สวยงาม มีการผูกฆอ้งและวิธีก่ีบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นเครื่อง
ดนตรีส าคญัท่ีร่วมอยู่ในวงป่ีพาทยม์อญและเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแทนความศักดิ์สิทธิ์การเคารพบูชา
ครู 
         ฆอ้งมอญมีสว่นประกอบที่ส  าคญัคือ 
         1.รา้นฆอ้ง รา้นฆอ้งมอญนั้น ท าจากไมเ้นือ้แข็ง 3 ส่วน ขุดเจาะเป็นกล่องเสียง คือส่วนหัว 
ทา้ย และ ตรงกลาง แลว้จึงน ามาประกอบกนั 
         บริเวณดา้นนอกของรา้นฆ้อง แกะสลักลวดลายตามที่นิยม ลงรกัปิดทอง ประดับกระจก 
ดา้นหนึ่งแกะเป็นรูป กินนร เรียกว่าหนา้พระ (อยู่ดา้นซา้ยของผูบ้รรเลง) สว่นปลายอีกดา้นแกะเป็น
รูปปลายหางของกินนร ดา้นล่างของหน้าพระและปลายหาง ติดห่วงโลหะทั้งสองดา้นไวส้  าหรบั
สอดคานไม้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ตอนกลางของรา้นฆ้องมีแผ่นไม้วางรองรับ 
เช่นเดียวกบัเทา้ของระนาดเอก 
         2.ลกูฆอ้ง ฆอ้งมอญวงใหญ่นัน้ มีลกูฆอ้งทัง้สิน้จ านวน 15 ลกู ท าจากโลหะ ที่หรือหลอ่ขึน้รูป
เช่นเดียวกบัฆอ้งไทย แต่อาจจะมีเนือ้ฆอ้งที่บางกว่า เทียบเสียงโดยการถ่วงตะกั่วที่ใตล้กูฆอ้งแลว้
ถกูเขา้กบัรา้น โดยเรียงล าดบัจากซา้ยไปขวาดงันี ้ฟา ซอล(ขา้มหนึ่งเสียง) ซี โด เร (ขา้มหนึ่งเสียง) 
ฟา ซอล ลา ซี โด เร มี ฟา ซอล ลา 
         เสียงที่ขาดหายไปจากการผูกเรียงลูกฆอ้งมอญวงใหญ่ เรียกว่า "หลุม" ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ส าคญัอนัท าใหเ้กิดวิธีการบรรเลงสุม้เสียงและส าเนียงที่ไพเราะ 
 บทบาทหนา้ที่ในการบรรเลง ฆอ้งมอญวงใหญ่ถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณข์องป่ีพาทยม์อญที่
มีความส าคญัยิ่งคือ มีหนา้ที่ขึน้เพลงเป็นสว่นใหญ่และด าเนินท านองหลกัในวงป่ีพาทยม์อญ 
นอกจากนีฆ้อ้งมอญวงใหญ่ยงัเป็นเคร่ืองดนตรีมอญที่ใชฝึ้กหดัเริ่มแรกในวงป่ีพาทยม์อญ  
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3.ฆ้องมอญวงเล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

   

  ฆอ้งมอญวงเล็ก เป็นฆอ้งที่มีรูปรา่งลกัษณะเล็กกว่าฆอ้งมอญวงใหญ่ และจ านวนลกูฆอ้ง
มีมากกว่า ฆอ้งมอญวงเล็กมีลกูประมาณ 16-17 ลกู ฆอ้งมอญวงเล็กเกิดหลงัฆอ้งมอญวงใหญ่ ผู้
ประดิษฐ์คงคิดขึน้มาเพื่อใหคู้่กบัฆอ้งมอญวงใหญ่ 
 บทบาทหนา้ที่ในการบรรเลง ฆอ้งมอญวงเล็กจะบรรเลงเป็นท านองเต็มคลา้ยกับระนาด
เอก ใชม้ือตีสลบัซา้ยขวา แต่จะไม่ตีเก็บเท่าระนาดเอก 
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4.ระนาดเอก 

   

 

 

 

 

 

ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีส่วนประกอบคือรางระนาด โขนระนาด เท้า
ระนาดและผืนระนาด  ผืนระนาดเอกในอดีตนัน้จะมีลูกระนาดจ านวน 21 ลูก แต่ในปัจจุบนันิยม
เพิ่มเป็น 22 ลกู เพื่อความสะดวกในการบรรเลง ทัง้ยงันิยมใชไ้มเ้นือ้แข็งชนิดต่างๆ เช่น พยงุ ชิงชนั 
ประดู่ มาเหลาท าผืนระนาดแทนไมไ้ผ่บงอีกดว้ย ระนาดเอกในวงป่ีพาทยม์อญที่ประดิษฐ์ขึน้ใน
ประเทศไทยนัน้มีลกัษณะคลา้ยกบัระนาดเอกของไทยทกุประการ 
 บทบาทหน้าที่ในการบรรเลง ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทด าเนินท านองโดยการ
แปรท านองจากท านองหลกัของฆอ้งมอญวงใหญ่มีวิธีการบรรเลงเป็นคู่แปด ในวงป่ีพาทยม์อญนัน้ 
ระนาดเอกสามารถที่จะตีเก็บและกรอไดต้ามความเหมาะสมของเพลง  
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5.ระนาดทุ้ม  

 

 

 

 

    

ระนาดทุม้ เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีสว่นประกอบคลา้ยกบัระนาดเอกแต่จะมีรูปรา่งลกัษณะที่
แตกต่างกนัคือเทา้ระนาด มี 4 มมุ ผืนระนาดท ามาจากไมไ้ผ่ตง เสียงมีความทุม้ต ่ามากกว่าระนาด
เอกและระนาดทุม้มีลกูทัง้หมด 17 ลกู  
 บทบาทหนา้ที่ในการบรรเลง ระนาดทุม้เป็นเคร่ืองดนตรีที่บรรเลงยั่วเยา้ หยอกลอ้ไปกบั
เครื่องดนตรีประเภทอ่ืนๆ นกัดนตรีบางท่านกลา่วว่าระนาดทุม้เปรียบเสมือนตวัตลกในวงดนตรี แต่
จรงิๆแลว้การบรรเลงระนาดทุม้นัน้มีความวิจิตรพิสดาร ลึกล า้มากกว่า 
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6.ตะโพนมอญ 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  ตะโพนมอญ คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีก ากับจังหวะหน้าทับต่างๆในการบรรเลง

เพลงมอญมีเสียงทุม้และลึกกว่าเสียงตะโพนไทย มีขนาดที่ใหญ่กว่าตะโพนไทย ที่มีบทบาทหนา้ที่

ส  าคญัในวงดนตรีป่ีพาทยม์อญ ท าหนา้ที่หยอกลอ้กบัเปิงมางคอก 

         ตะโพนมอญมีส่วนประกอบทีส่ าคัญ 2 ส่วน คือ 

         1.หุ่นกลอง ท าจากไมเ้นือ้แข็ง น ามาขึน้รูปเป็นทรงกระบอกป่องตรงกลางมีขนาดใหญ่กว่า

ตะโพนไทย ยาวประมาณ 70 ซม. แลว้ขึงหนังววั ทายางรกัตรงกลางหนา้กลองเป็นต าแหน่งของ

การติดขา้วสุกถ่วงเสียง บริเวณขอบหนา้กลองทั้งสองดา้นถักเป็นห่วงเล็กๆ เรียกว่า  "ไสล้ะมาน" 

โยงรอ้ยไสล้ะมานทัง้สองดา้นดว้ย  หนงัเรียด  หนา้ใหญ่เรียก”หนา้เท่ง” ในภาษามอญ เรียกว่า เมิก

โหน่ก ส่วนหนา้เล็กเรียก “หนา้ทึง” ในภาษามอญเรียกว่า เมิกโดด้ บริเวณตรงกลางของหุ่นกลอง
รอ้ยเชือกหนงัเรียดขดัเป็นรดัอกเพื่อเร่งเสียง ดา้นบนพนัหนงัเรียดเป็นหหูิว้เพื่อความสะดวกในการ

เคลื่อนยา้ย 

         2.เทา้ตะโพน ท าจากไมเ้นือ้แข็ง รองรบัหุ่ เอิ นกลองเพื่อใหไ้ดร้ะดับที่เหมาะสม และมักจะ

แกะสลกั ลงรกัปิดทองใหเ้ขา้ชดุกบัเครื่องดนตรีอ่ืนๆในวงป่ีพาทยม์อญ 

 บทบาทหนา้ที่ในการบรรเลง ตะโพนมอญมีส่วนส าคญัในวงป่ีพาทยม์อญมาก เนื่องจาก

เป็นเครื่องดนตรีที่ท าหนา้ที่ควบคมุจงัหวะหนา้ทับ และใชข้ึน้เพลงมอญประเภทเพลงประจ าต่างๆ 

โดยขึน้ท านองหนา้ทบัว่า “เท่ง ทงึ” ซึ่งจะเป็นที่รูก้นัว่าก าลงัมีงานศพในบรเิวณนัน้ 

 

เทา้ตะโพน

ตะโพน 

หหูิว้ 

สายโยงเรง่เสียง หุ่นตะโพน 

หนา้ตะโพน (หนา้เล็ก) 

หนา้ตะโพน (หนา้ใหญ่) 

การลงรกั 

(ขา้วสกุนึ่ง) 
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7. เปิงมางคอก 

 

 

 

 

 

 

 

  เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี มีลกัษณะเป็นคอกส าหรบัแขวนลกูเปิงมาง มีจ านวน 7 ลกู โดย

แขวนเรียงล าดบัจากลกูเล็กไปลกูใหญ่ไวเ้ป็นราวลอ้มตวัคนตี ในอดีตภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของคนใน

สมยันัน้เวลาจะใชเ้ปิงมางคอก จะตอ้งบดขา้วสกุกบัขีเ้ถา้ปิดเขา้ที่หนา้ตะโพนลกูเปิงเพื่อถ่วงเสียง

ทุม้ ประกอบกบัท่าทางและลีลาของผูตี้เปิงมางที่ตีอย่างมีชีวิตชีวา จะยิ่งช่วยเสริมสรา้งความสนใจ

ใหเ้กิดขึน้กับผูท้ี่ได้รบัการฟังการบรรเลง ในปัจจุบันนิยมใชก้ลว้ยตากต าแทนการบดขา้วสุกกับ

ขีเ้ถา้ 

 บทบาทหนา้ที่ในการบรรเลง เปิงมางคอกเป็นเครื่องดนตรีที่ท าหนา้ที่ควบคุมจังหวะหนา้

ทบัควบคู่กบัตะโพนมอญ ในวงป่ีพาทยม์อญแต่เดิมนัน้ใชเ้ปิงมางเพียงลกูเดียว โดยท าหนา้ที่สอด

ประสานไปกบัตะโพนมอญ แต่ต่อมาไดม้ีการพฒันาและปรบัปรุงเพิ่มเติมเป็น 7 ลกู 7 เสียง 
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8. โหม่ง 3 ใบ  

  

 

 

 

 

 

 

   

โหม่งฆอ้งโหม่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องก ากบัจงัหวะ มีการน าฆอ้งโหม่งสามขนาด

ลดหลั่นกนั และมีเสียงที่คู่เสียงที่เหมาะสมตรงกบัเสียงหลกัในวงป่ีพาทยม์อญ น ามาเรียงหอ้ยไว้

กบัโครงไม ้ซึ่งเรียกว่ากระจงัโหม่ง โดยให ้โหม่งใบเล็กสองใบอยู่ดา้นบน สว่นโหม่งลกูใหญ่ที่สดุซึ่ง

มีเสียงต ่าอยู่ดา้นล่าง ตวัลกูฆอ้งนัน้ท าจากโลหะหลายชนิด เช่น สมัฤทธิ์ ทองเหลือง เป็นตน้ โดย

น าโลหะนัน้ๆมาท าการหลอมใหอ่้อนตวัและใชก้รรมวิธีตีขึน้รูปเช่นเดียวกบัลกูฆอ้ง หรืออาจจะใช้

วิธีการเทโลหะเหลวลงแม่พิมพ์เช่นการท าฆ้องหล่อ ลักษณะของลูกฆ้องจะเป็นโลหะแผ่กวา้ง

ออกเป็นทรงกลม ตรงกลางเป็นปุ่ มนูนซึ่งเป็นต าแหน่งที่ใชไ้มตี้เพื่อใหเ้กิดเสียง ขอบของฆอ้งจะงุม้

ลงโดยรอบ เรียกส่วนนีว้่า "ใบฉัตร" ที่ใบฉัตร เจาะรูรอ้ยเชือก แขวนตัง้กบัขาหยั่ง คานไม ้หรือใหผู้ ้

บรรเลงถือตี 

          กระจงัโหม่งท าจากไมเ้นือ้แข็ง มกัจะนิยมแกะสลกัลงรกัปิดทอง ใหเ้ขา้ชุดกบัเครื่องป่ีพาทย ์

ซึ่งไดแ้ก่งวงป่ีพาทยม์อญ ผูบ้รรเลงจะใชไ้มตี้ 2 ขนาดต่างกนัโดยใชไ้มท้ี่มีขนาดเล็กกว่าตีโหม่งลูก

เล็ก 2 ใบ แลว้ใชไ้มข้นาดใหญ่ตีโหม่งขนาดใหญ่ 

 บทบาทหนา้ที่ในการบรรเลง โหม่ง 3 ใบ มีหนา้ที่ตีใหจ้ังหวะในวงป่ีพาทยม์อญและใชข้ึน้

เพลงมอญประเภทเพลงย ่าต่างๆ เช่น ย ่าเที่ยง ย ่าค ่า เป็นตน้ 
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9.เคร่ืองประกอบจังหวะต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

   

ฉิ่ง เป็นเครื่องประกอบจงัหวะ  ใชตี้ควบคมุจงัหวะใหม้ีความสม ่าเสมอ สว่นมากในวงป่ีพาทยม์อญ

จะใชจ้งัหวะสองชัน้และชัน้เดียว ตามลกัษณะของเพลงมอญ 

  กรับ เป็นเคร่ืองประกอบจงัวะ ท าจากไม ้2 อนั ตีประกบกนัคอยใหจ้งัหวะหนกั 

  ฉาบเล็ก เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ ใชตี้ลอ้กบัจงัหวะหลกั 

  ฉาบใหญ่ เป็นเครื่องประกอบจงัหวะ มีขนาดใหญ่กว่าฉาบเล็ก การตีฉาบใหญ่จะคลา้ยๆ

กบัจงัหวะฉ่ิง มีจงัหวะเบาและหนกั มีลกัษณะการตีดงันี ้

 

ตีเปิดมือใหเ้กิดเสียงยาว “แช่” ในจงัหวะเบา 
 

ตีปิดมือใหเ้กิดเสียงสัน้ “วบั” ในจงัหวะหนกั 
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  การประสมวงป่ีพาทยม์อญ   
 

  ในการประสมวงป่ีพาทยน์ั้น มีลักษณะเหมือนวงป่ีพาทยข์องไทย สันนิษฐานว่า เมื่อป่ี

พาทยม์อญไดร้บัการเผยแพรใ่หเ้ป็นที่นิยมของคนไทย จึงไดม้ีการพฒันาในการจดัวงใหม้ีแบบแผน

มากขึน้จากสมัยก่อน มีเครื่องดนตรีเพียง 6 ชิน้ คือ ฆ้องมอญวงใหญ่ ระนาดเอก ตะโพนมอญ 

เปิงมาง 1 ลกู ป่ีมอญ ฉ่ิง ซึ่งต่อมาไดม้ีการเพิ่มเครื่องดนตรีเขา้มาเรื่อยๆ จึงตอ้งมีการจดัรูปแบบวง

ใหเ้ป็นแบบแผนและเหมาะสม  

 รูปแบบการประสมวงป่ีพาทย์มอญครูอาจารย์ทางดนตรีไทยได้ก าหนดให้มีลักษณะ

เช่นเดียวกบัวงป่ีพาทยข์องไทย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาดคือ 

 1. วงป่ีพาทยม์อญเครื่องหา้ 

            2. วงป่ีพาทยม์อญเครื่องคู่ 

            3. วงป่ีพาทยม์อญเครื่องใหญ่ 

 การก าหนดที่ตั้งของฆอ้งมอญ กระจังโหม่งและเปิงมางคอก ใหต้ั้งอยู่ดา้นหน้าของวงป่ี

พาทยม์อญดงักล่าวนี ้จึงเป็นเอกลกัษณ์ที่เด่นของวงป่ีพาทยม์อญ อีกทัง้ในปัจจุบนัต าแหน่งที่ตัง้

ของตะโพนมอญได้มีการปรบัปรุงต าแหน่งที่ตั้งกันในเวลาต่อมาด้วยการให้ตะโพนมอญตั้งอยู่

ดา้นหลังของเปิงมางคอก ย้ายจากด้านขวาของวงมาตั้งอยู่ทางดา้นซ้ายด้านหลังเปิงมางคอก 

เหตผุลที่นกัดนตรีในปัจจุบนัมีการก าหนดต าแหน่งที่ตัง้ของตะโพนมอญต่างจากนกัดนตรีในอดีตที่

ไดก้ าหนดแบบแผนไวน้ัน้ โดยคิดปรบัปรุงพฒันาขึน้มาใหม่ดว้ยเหตผุลที่ว่า  

  1.เสียงดา้นขวาของตะโพนมอญหนา้ใหญ่ซึ่งมีเสียง”เท่ง” นัน้ ถือว่าเป็นเสียงส าคญัในการ

บรรเลงเพลงมอญ เมื่อยา้ยต าแหน่งที่ตัง้ของตะโพนมอญมาอยู่ดา้นซา้ยของวงป่ีพาทยม์อญ ท าให้

นกัดนตรีภายในวงไดย้ินเสียงอย่างชดัเจนและทั่วถึง 

  2.เครื่องดนตรีก ากับจงัหวะในวงป่ีพาทยม์อญคือ ตะโพนมอญและเปิงมางคอก เมื่อยา้ย

ตะโพนมอญมาดา้นหลงัเปิงมางคอก ท าใหม้ีการสอดประสานกันยิ่งขึน้และจะท าใหก้ารบรรเลง

เพลงมีความไพเราะมากขึน้ 
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➢ วงป่ีพาทยม์อญเคร่ืองห้า  

      วงป่ีพาทยม์อญเครื่องหา้ ประกอบดว้ย  

           1.  ป่ีมอญ   1 เลา                   

           2.  ระนาดเอก     1 ราง               

           3.  ฆอ้งมอญวงใหญ่       1 โคง้ 

           4.  ตะโพนมอญ          1      ลกู     

           5.  เปิงมาง             1  ชดุ       

           6.  ฉ่ิง    1 คู่ 

  

แผนผังการตั้งเคร่ืองดนตรีไทยในวงป่ีพาทยม์อญเคร่ืองห้า 
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➢ วงป่ีพาทยม์อญเคร่ืองคู่  

 การประสมวงป่ีพาทยม์อญเครื่องคู่ไดม้ีการปรบัปรุงใหเ้พิ่มระนาดทุม้และฆอ้งมอญวงเล็ก

เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบัวงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ของไทย 

      วงป่ีพาทยม์อญเครื่องคู่ ประกอบดว้ย  

           1.  ป่ีมอญ   1 เลา                   
           2.  ระนาดเอก     1 ราง   
           3.  ฆอ้งมอญวงใหญ่       1 โคง้             
           4.  ระนาดทุม้   1 ราง 
           5.  ฆอ้งมอญวงเล็ก 1 โคง้ 
           6.  ตะโพนมอญ          1      ลกู     
           7.  เปิงมางคอก             1  ชดุ       
           8.  ฉ่ิง    1 คู่ 
           9.  กรบั    1 คู่ 
           10. ฉาบเล็ก  1 คู่ 
           11. ฉาบใหญ่  1 คู่ 
           12. โหม่ง 3 ใบ  1 ชดุ 
  

แผนผังการตั้งเคร่ืองดนตรีไทยในวงป่ีพาทยม์อญเคร่ืองคู่ 
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➢ วงป่ีพาทยม์อญเคร่ืองใหญ่ 

      วงป่ีพาทยม์อญเครื่องใหญ่ ประกอบดว้ย  
           1.  ป่ีมอญ   1 เลา                   
           2.  ระนาดเอก     1 ราง   
           3.  ระนาดเอกเหล็ก 1 ราง 
           4.  ระนาดทุม้   1 ราง 
           5.  ระนาดทุม้เหล็ก  1 ราง   
           6.  ฆอ้งมอญวงเล็ก 1 โคง้ 
           7.  ฆอ้งมอญวงใหญ่        1 โคง้             
            8.  ตะโพนมอญ          1      ลกู     
            9.  เปิงมางคอก              1  ชดุ       
            10.  ฉ่ิง    1 คู่ 

11. กรบั   1 คู่ 
12. ฉาบเล็ก  1 คู่ 
13. ฉาบใหญ่  1 คู่ 
14. โหม่ง 3 ใบ  1 ชดุ 

  

แผนผังการตั้งเคร่ืองดนตรีไทยในวงป่ีพาทยม์อญเคร่ืองใหญ่ 
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   ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนอธิบายลกัษณะของเครื่องดนตรีมอญ ตามที่ก าหนด 

เคร่ืองดนตรี อธิบายลักษณะของเคร่ืองดนตรี 

ฆ้องมอญวงใหญ่  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

ป่ีมอญ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

โหม่ง 3 ใบ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

ตะโพนมอญ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

เปิงมางคอก  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

 

ใบงาน  เรื่อง   

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

เครื่องดนตรีมอญ 
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ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัการตัง้ต าแหน่งเครื่องดนตรีในวงป่ีพาทยม์อญมา 1 วง  

  

 

   

  

                

 

 

 

 
 

 

 

 

ใบงาน  เรื่อง   การประสมวงป่ีพาทยม์อญ 

แผนผงัการตัง้ต าแหน่งเครื่องดนตรีในวงป่ีพาทยม์อญ 

วงป่ีพาทยม์อญ ประเภท .................................. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 
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ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนอธิบายหนา้ที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีมอญ ตามที่ก าหนด 

ลักษณะของเคร่ืองดนตรี หน้าทีใ่นการบรรเลง 

ฆ้องมอญวงใหญ่  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

ป่ีมอญ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

โหม่ง 3 ใบ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

ตะโพนมอญ  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

เปิงมางคอก  ก่อนเริ่มแสดงตอ้งโหมโรงดว้ยการตีกลองตุก๊ เป็นการเรียกคนด ูการแสดง 

ตอ้งร  าซดัไหวค้รู เรื่องที่น ามาแสดงจะเป็นเรื่องจกัรๆ วงศ์ๆ  การด าเนินเรื่องมีผู ้

น าผูแ้สดง ผูแ้สดงจะรอ้งเอง 1 วรรค แ.......................................ลว้มีลกูคู่รบั 

บทบาทหน้าท่ีในการบรรเลง 
 

 

ใบงาน  เรื่อง   

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกลุ …………………………….. ชัน้ …………………….. เลขที่ …………. 
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แบบประเมินใบงาน  

เร่ือง เคร่ืองดนตรีมอญ การประสมวง และบทบาทหน้าทีใ่นการบรรเลง  

 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 

 
 
 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช ้(3) ปรบัปรุง (2) 

1. อธิบายลกัษณะ
ของเครื่องดนตรี
มอญ 

อธิบายลกัษณะของ
เครื่องดนตรีมอญได้
ถกูตอ้ง ชดัเจน 

อธิบายลกัษณะของ
เครื่องดนตรีมอญ
มอญผิด 1 ขอ้  

อธิบายลกัษณะของ
เครื่องดนตรีมอญ
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายเลกัษณะของ
เครื่องดนตรีมอญ
มอญไม่ถกูตอ้ง 

2. อธิบายการวาง
เครื่องดนตรีมอญ
ในการประสมวง 

อธิบายการวางเครื่อง
ดนตรีมอญในการ
ประสมวงไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายการวางเครื่อง
ดนตรีมอญในการ
ประสมวงผิด 1 ขอ้ 

อธิบายการวางเครื่อง
ดนตรีมอญในการ
ประสมวงผิด 2 ขอ้ 

อธิบายการวางเครื่อง
ดนตรีมอญในการ
ประสมวงไม่ถกูตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ
ของบทบาทเครื่
งดนตรีในการ
บรรเลง 

อธิบายลกัษณะของ
บทบาทเคร่ืงดนตรีใน
การบรรเลงไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายลกัษณะของ
บทบาทเคร่ืงดนตรีใน
การบรรเลงผิด 1 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะของ
บทบาทเคร่ืงดนตรีใน
การบรรเลงผิด 2 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะของ
บทบาทเคร่ืงดนตรีใน
การบรรเลงไม่ถกูตอ้ง 

ช่วงคะแนน 14 - 15 11 - 13 8 - 10 ต ่ากว่า 7 

ระดบัคณุภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2   เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี      กลุม่สาะการเรียนรู ้ศิลปะ 

เรื่อง เชื่อมโยงวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ กบั ความเชื่อ ฯ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

ผูส้อน  นางสาวสิรริกัษ ์ ฟเูฟ่ือง                                  โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

ศ 2.1   เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษว์ิจารณค์ณุค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ศ 2.2   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรี ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
         ตัวชีว้ัด  
 ศ 2.1  ม.4-6/1  อธิบายเหตผุลที่คนต่างวฒันธรรมสรา้งสรรคง์านดนตรีแตกต่างกนั 

            ศ 2.1  ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณแ์ละความรูส้กึที่ไดร้บัจากงานดนตรีที่มาจาก
วฒันธรรมต่างกนั 

ศ 2.2  ม.4-6/2  วิเคราะหส์ถานะทางสงัคมของนกัดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 
ศ 2.2  ม.4-6/3  เปรียบเทียบลกัษณะเด่นของดนตรีในวฒันธรรมต่างๆ 

2. สาระส าคัญ 
    วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญมีวิวฒันาการในรูปแบบต่างๆ โดยไดส้ะทอ้นความคิดเห็นของคน
ไทยเชือ้สายมอญ โดยน าเสนอควบคู่กับหลกัความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม วาระโอกาสในการน าป่ี
พาทยม์อญเขา้มามีสว่นในวิถีชีวิตนบัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั  
  ศิลปวัฒนธรรมดนตรีเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนาในทุกศาสนา  ชาวไทยเชือ้สาย
มอญก็น าเอาศิลปวฒันธรรมดนตรีเป็นเครื่องช่วยในการเผยแพรศ่าสนา พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 อย่างไรก็ตามองคค์วามรูท้างป่ีพาทยม์อญทีไดส้ง่ผลสืบเนื่อง สรา้งแรงจงูใจและมีบทบาท
ในสังคมไทยอยู่ไม่น้อยนั้น สามารถสะท้อนความส าคัญและความเจริญทางดนตรีของชนชาติ
มอญที่ถูกวิวัฒนาการมาหลายศตวรรษ จึงเป็นสิ่งที่ชีช้ัดว่าความเรืองรองของดนตรีมอญนั้นได้
แพรห่ลายในสงัคมไทยและรบัใชส้งัคมมาเป็นเวลานานรบัศตวรรษ  
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3. สมรรถนะ 

 1. สมรรถนะในการสื่อสาร 
  2. สมรรถนะในการคิด 
 3. สมรรถนะในการใชเ้ทคโนโลยี 
4. สาระการเรียนรู้ 
  4.1 ความรู ้
   1. เชื่อมโยงวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ กบั ความเชื่อ ความศรทัธาทางศาสนาและสงัคม 
  4.2 ทกัษะ/กระบวนการ 
   1. อธิบายความรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ กบั ความเชื่อ ความศรทัธาทาง
ศาสนาและสงัคม 
            2. วิเคราะหว์ฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ กบั ความเชื่อ ความศรทัธาทางศาสนาและสงัคม 
  4.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
   1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์
                 2. ใฝ่เรียนรู ้
                 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
                4. รกัความเป็นไทย  
5. ชิน้งานหรือภาระงานที่แสดงผลการเรียนรู้  
      1. ใบงาน 
                2. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 
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6. การประเมิน 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1.ตรวจใบงาน 1.ใบงาน 1.รอ้ยละ 70 ผ่านเกณฑ ์

2.สังเกตความรักชาติ ศาสน ์

กษัตริย ์ใฝ่เรียนรู ้และรกัความ

เป็นไทย 

2.แบบประเมินคณุลกัษณะอนั
พงึประสงค ์

2.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

3.ประเมินความสามารถดา้น 

1. สมรรถนะในการสื่อสาร 

2. สมรรถนะในการคิด 

3 .  ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยี 

3.แบบประเมินความสามารถ

ดา้นต่างๆ 

3.ระดบัคณุภาพ 2 ผ่านเกณฑ ์

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

        (โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ : เทคนิคจิตต

ปัญญาศึกษา (ความต่อเน่ือง) ,เทคนิคเรียนแบบร่วมกัน Learning Together  ) 

        ขั้นน า  

        1. ครูน าภาพบรรยากาศในวันที่นักเรียนไดอ้อกไปหาความรูแ้หล่งเรียนรูใ้นทอ้งถิ่น ณ วัด

หงษป์ทมุาวาส พรอ้มกบัเปิดเพลงขวญัปทมุคลอไปอย่างชา้ๆ  

    2. ครูผู้สอนให้นักเรียนใช้สายตาและตั้งสมาธิในการชมภาพบรรยากาศ จากนั้น

ครูผูส้อนจะตัง้ค าถามที่กระตุน้ความของนกัเรียน โดยใหน้กัเรียนตอบค าถามภายในใจของตนเอง  

    3. ครูผูส้อนอธิบายถึงการชมภาพบรรยากาศภายในวดัหงษ์ปทุมาวาสเป็นการทบทวน

ความรูข้องกิจกรรมที่ผ่านมา 

    4. ครูเนน้ใหน้กัเรียนรูว้่า สนุทรียสนทนา หรือการฟังเพลงแลว้ปล่อยใหจ้ิตของตนเองมี

สมาธิกบัสิ่งที่จะท านัน้ อยู่ในหลกัเชื่อมโยงสมัพนัธ ์เป็นการช่วยใหน้กัเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์

ในกระบวนการเขา้กบัชีวิตได ้ท าใหก้ระบวนการเขา้มาสู่ภายใน บูรณาการสู่วิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบร่วมมือ  
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ขั้นสอน  

 1. ครูสอบถามนกัเรียนถึงการเกิดองคค์วามรูท้ี่เก่ียวกบัวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญของแต่ละ

คน ว่าเป็นอย่างไร   

  2. ครูผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ที่เชื่อมโยงกบัความเชื่อ ความศรทัธา

ทางศาสนาและสงัคมไทย  

  3. ครูใหน้กัเรียนจบักลุม่ กลุม่ละ 4 คน เช่นเดิม พรอ้มคละเพศ คละความสามารถ 

          4. ตัวแทนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม รบัอุปกรณ์ประกอบดว้ย กระดาษ 100 ปอนดข์นาด ½ 

แผ่น ดินสอ สีเมจิก  ใบค าสั่ง กลุม่ละ 1 ชดุ  

           5. ครูผูส้อนใหน้กัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรมแผนผงัความคิด ครูเดินดกูารท างานของนกัเรียน 

เพื่อพรอ้มให้ค าแนะน านักเรียน จากนั้นเมื่อนักเรียนทุกกลุ่มท ากิจกรรมเสร็จให้ตรวจสอบและ

เตรียมน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 

           6. สมาชิกกลุ่มตรวจสอบผลงานการจัดท าแผนผังความคิดและให้แต่ละกลุ่มออกมา

อภิปรายเก่ียวกบั การเชื่อมโยงวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ กบั ความเชื่อ ความศรทัธาทางศาสนาและ

สงัคม 

 

 ขั้นสรุป  

           1. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปผลการรายงานของตวัแทนกลุ่ม โดยเนน้การเป็นพูดและฟัง

อย่างมีสติ  

           2. ประเมินผลการท างานกลุ่ม โดยครูบอกจุดเด่นและจุดที่ควรแก้ไขของการเรียน รูจ้าก

แหลง่เรียนรู ้

            3. เสริมแรงโดยการชมเชย กลุ่มที่ท างานไดดี้มีีกระบวนการท างานช่วยเหลือ ร่วมมือกนัดี

และใหก้ าลงัใจกลุม่ที่ยงัขาดกระบวนการที่ดีมีความรว่มมือในกลุม่นอ้ย  

          4.  นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้จากการเรียนในเรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ โดยเป็นความ รู ้

ความรูส้กึ ประสบการณต่์างๆ  ที่ท ากิจกรรมรว่มกบัเพื่อนลงสมดุบนัทกึการเรียนรู ้(My Passport) 
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8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

 1. วีดีทศัน ์

 2. บตัรภาพ 

8.2 แหล่งเรียนรู้ 

 1. หอ้งสมดุ 

 2. แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ 

            3. หออคัรศิลปิน 

            4. ส านกัวฒันธรรม จงัหวดัปทมุธานี 
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บัตรค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ให้สมาชิกกลุ่ม รับอุปกรณ ์ประกอบด้วย 

      - กระดาษ A4  

      - สีเมจิก คละสี 5 แท่ง  

      - กระดาษ 100 ปอนด ์1 แผ่น  

      - ดินสอ 1 แท่ง  

   2.  ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผน การจัดท าแผนผังความคิด (Mind 

Mapping)  

 3.   สมาชิกกลุ่มสรุปความรู้ในกระดาษ 100 ปอนด ์ในรูปแบบ Mind 

Mapping ในหัวข้อ “ วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี  ”    

      - วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ   

      - วดัหงษ์ปทมุาวาส   

      - เครื่องดนตรีมอญ 

      - การประสมวง 

      - บทบาทหนา้ที่ของเครื่องดนตรี 
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เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ จังหวัดปทุมธานี   

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนจบักลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน ช่วยกนัระดมสรา้งองคค์วามรูว้ฒันธรรมป่ีพาทย์

มอญ และเชื่อมโยงวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ กบั ความเชื่อ ความศรทัธาทางศาสนาและสงัคม      

ในรูปแบบ Mind mapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ  
จังหวัดปทุมธานี 

ชื่อ …………………………………………… นามสกุล …………………………….. ชั้น …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกุล …………………………….. ชั้น …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกุล …………………………….. ชั้น …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกุล …………………………….. ชั้น …………………….. เลขที่ …………. 

ชื่อ …………………………………………… นามสกุล …………………………….. ชั้น …………………….. เลขที่ …………. 

ตัวอย่าง ใบงาน สรุปลงกระดาษ 100 ปอนด ์ 
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แบบประเมินใบงาน  

เร่ือง เคร่ืองดนตรีมอญ การประสมวง และบทบาทหน้าทีใ่นการบรรเลง  

 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (5) ดี (4) พอใช ้(3) ปรบัปรุง (2) 

1. อธิบาย
เอกลกัษณแ์ละ
ความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 1 ขอ้  

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายเอกลกัษณ์
และความส าคญัของ
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญไม่ถกูตอ้ง 

2. อธิบายลกัษณะ
เด่นของดนตรี
และการถ่ายทอด
ของวฒันธรรม
ของชาวมอญ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 1 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญผิด 2 ขอ้ 

อธิบายลกัษณะเด่น
ของดนตรีและการ
ถ่ายทอดของ
วฒันธรรมของชาว
มอญไม่ถกูตอ้ง 

3. วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญกบั
ความเชื่อทาง
ศาสนา 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไดถ้กูตอ้ง 
ชดัเจน 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 1 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาผิด 2 ขอ้ 

วิเคราะหเ์ชื่อมโยง
วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญกบัความเชื่อ
ทางศาสนาไม่ถกูตอ้ง 

ช่วงคะแนน 14 - 15 11 - 13 8 - 10 ต ่ากว่า 7 

ระดบัคณุภาพ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรบัปรุง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน เร่ืองวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ  
ด้วยกระบวนการตามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
 

ค าชีแ้จง   ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงข้อเดียว  

1. การสรา้งสรรคง์านศิลปวฒันธรรมมอญใน
ประเทศไทย ไดร้บัอิทธิพลมาจากเรื่องใด 
    ก. ไดร้บัอิทธิพลมาจากตา่งประเทศ  
    ข. เทคนิคโบราณที่สืบทอดจากประเทศเพื่อน
บา้น 
    ค. ความคิดของนกัวิชาการท่ีโด่งดงั  
    ง. ความเชื่อความศรทัธาทางพทุธศาสนา 
2. “การกระท าที่คนในกลุ่มนัน้นิยมนบัถือ และถือ
ประพฤติปฏิบตัิสืบต่อกนัมา ถา้สมาชกิคนใดไม่
ประพฤติปฏิบตัิตามจะถกูตเิตยีน” ขอ้ความขา้งตน้
หมายถึงขอ้ใด 
    ก. คติธรรม              ข. เนติธรรม 
    ค. หลกัธรรม                   ง. ประเพณี 
วฒันธรรม 
3. ประเพณีการร าพาขา้วสาร ขอ้ความดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัความส าคญัของวฒันธรรมอย่างไร  
    ก. ก่อใหเ้กิดความกตญัญ ู
    ข. ตอบสนองความตอ้งการของมนษุย ์
    ค. ก่อใหเ้กิดความศรทัธาและความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั 
    ง. ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบสงัคม 
4. ชาวมอญอพยพเขา้มาในจงัหวดัปทมุธานีในสมยั
ใด 
    ก. สมยัอยธุยา                  ข. สมยัสโุขทยั 
    ค. สมยัธนบรุี                      ง. สมยัรตันโกสินทร ์
5. ขอ้ใดไมใ่ช่ค  าศพัทท์ี่ใชเ่รียกชนชาตมิอญ 
    ก. รามญั                  ข. ตะเลง 
    ค. สยาม                  ง. เพกวน 
 

6. วดัหงษ์ปทมุาวาสมีชื่อเดิมว่าอยา่งไร 
    ก. วดัหงษา                        ข. วดัเสาหงษ ์
    ค. วดัมอญ                         ง. วดัมจัฉา 
7. วดัหงษ์ปทมุาวาสถกูสรา้งไดอ้ยา่งไร 
    ก.  ถกูสรา้งโดยชาวลาวที่อพยพหนีมา  
    ข.  ถกูสรา้งโดยชาวมอญที่อพยพหนีมา 
    ค.  ถกูสรา้งโดยชาวลา้นนาที่อพยพหนีมา 
    ง.  ถกูสรา้งโดยชาวขอมที่อพยพหนีมา 
8. ขอ้ใดกล่าวไมถ่กูตอ้งเก่ียวกบัวดัหงษ์ปทมุาวาส 
    ก.ตัง้อยู่ในอ าเภอสามโคก    
    ข. มีสญัลกัษณเ์ป็นเสาหงส ์
    ค. สรา้งโดยชาวมอญ          
    ง. มีเจดียม์อญ 
9. การน าเครื่องดนตรีมอญมาบรรเลงดว้ยเพลงไทย 
เป็นการแสดงถงึส่ิงใด 
    ก. ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 
    ข. การสืบทอดดนตรีไทยจากศิลปิน 
    ค. ค่านิยมและการปรบัเปล่ียนใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
    ง. การสรา้งแรงจงูใจ 
 10. วงป่ีพาทยม์อญไดม้ีการเขา้มาสูป่ระเทศไทย

ในช่วงสมยัใด 
 ก. สมยัสโุขทยั ข. สมยัอยธุยา 
 ค. สมยัธนบรุี ง. สมยัรตันโกสินทร ์
11. ส่ิงใดที่ท  าใหว้ชิาป่ีพาทยม์อญด ารงอยูคู่่กบัสงัคม
และวฒันธรรมไทยมาจนถึงปัจจบุนั 
   ก. การไม่ยอมรบัดนตรีจากต่างชาต ิ
   ข. การท่ีสงัคมไทยไม่มีการเปล่ียนแปลง 
   ค. การรกัษาขนบธรรมเนียมไทยอย่างเครง่ครดั 
   ง. การสืบทอดดนตรีไทยจากศลิปิน 
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 12. ป่ีพาทยม์อญมีบทบาทในขอ้ใดมากที่สดุต่อ
การสรา้งความมั่นคงทางวฒันธรรมของ
จงัหวดัปทมุธาน ี

      ก. เป็นเครื่องดนตรีประกอบในการท าสงคราม 
      ข. มีการสืบทอดดนตรีมอญในแบบดัง้เดิม 
      ค. สรา้งความบนัเทงิใหแ้ก่ผูฟั้ง 
      ง. เป็นเครื่องมือในการท าการคา้ 
13. บคุคลใดเป็นผูบ้กุเบิกป่ีพาทยม์อญจงัหวดั
ปทมุธาน ี
     ก.   นายพล และ นายสี         
     ข.  นายชะอุ่ม และ นายส ี
     ค.  นายเจิน้ และ นายสุ่ม   
     ง.   นายสะอาด และ นายสุ่ม 
14. เครื่องดนตรชีิน้ใดถือวา่เป็นเอกลกัษณข์องวงป่ี

พาทยม์อญ 
      ก. ตะโพนมอญ       ข. ป่ีมอญ 
  ค. ฆอ้งมอญ       ง. ระนาดเอก 
15. ลกัษณะรูปรา่งของป่ีมอญแบ่งออกเป็นก่ีส่วน 
       ก. 2 ส่วน       ข. 4 ส่วน 
       ค. 1 ส่วน      ง. 5 ส่วน 
16. ล าโพงของป่ีมอญมีไวเ้พื่ออะไร 
       ก. เพื่อความสวยงาม  
       ข. เพื่อความสะดวกของนกัดนตรี 
    ค. เพื่อใหเ้กิดความสนใจ 
       ง. เพื่อใหเ้กิดความกงัวาน มเีสียงชวนฟัง 
17. ตะโพนมอญมชีื่อเรียกในภาษามอญวา่อย่างไร 
         ก. รามญั              ข. เท่ง ทึง 
     ค. ถะเป้ิน            ง. ตะเลง 
18. หากนกัเรียนจะตอ้งไปบรรเลงดนตรีในวงป่ี
พาทยม์อญ นกัเรียนจะเลือกเครือ่งดนตรีชิน้ใด 
       ก. ตะโพนมอญ  เปิงมางคอก  
       ข. กลองทดั ตะโพน 
       ค. กลองมาลาย ูกลองแขก 
       ง. โทน ร  ามะนา 

19. หนา้ตะโพนมอญหนา้ใหญ่ เรียกวา่อะไร 
       ก. หนา้ทึง  ข. หนา้เท่ง 
       ค. หนา้เล็ก ง. หนา้ใหญ่ 
20. ถา้นกัเรียนเป็นผูร้  ามอญและตอ้งการท่ีจะเปล่ียน
ท่าร  านกัเรียนตอ้งยึดจงัหวะเครื่องดนตรีชิน้ใด 
       ก. ฆอ้งมอญ                ข. ป่ีมอญ 
       ค. เปิงมางคอก             ง. ตะโพนมอญ 
21. ลกัษณะของฆอ้งมอญแตกตา่งจากฆอ้งไทย

อย่างไร 
       ก. วางแนวตัง้              ข. วางแนวนอน 
       ค. วางแนวเฉียง           ง. ไม่มีขอ้ถกู 
22. วงป่ีพาทยม์อญของชาวมอญนิยมบรรเลงใน
โอกาสใด 
       ก. บรรเลงเฉพาะงานมงคล   
       ข. บรรเลงเฉพาะงานอวมงคล 
       ค. บรรเลงไดท้ัง้งานมงคลและอวมงคล 
       ง. บรรเลงเฉพาะงานพระราชพิธีของกษัตรยิ ์
23. ขอ้ใดไม่ใชเ่ครื่องดนตรีของวงป่ีพาทยม์อญเครื่อง

ใหญ่ 
       ก. ฆอ้งวงใหญ่  ฆอ้งวงเล็ก  ป่ีมอญ โหม่ง 3 ใบ  
       ข. ตะโพนมอญ เปิงมางคอก ฉ่ิง ฉาบใหญ่ 
       ค. ระนาดเอก  ระนาดทุม้ ระนาดเอกเหล็ก   
            ระนาดทุม้เหล็ก  
       ง. ฆอ้งวงใหญ่  ฆอ้งวงเล็ก ป่ีชวา 
24. คนไทยในปัจจบุนันิยมใชป่ี้พาทยม์อญบรรเลงใน

งานใด  
       ก. บรรเลงเฉพาะงานมงคล   
       ข. บรรเลงเฉพาะงานอวมงคล 
       ค. บรรเลงไดท้ัง้งานมงคลและอวมงคล 
       ง. บรรเลงเฉพาะงานพระราชพิธีของกษัตรยิ ์
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25. ขอ้ใดคือความหมายของการประสมวง 
       ก. การน าเครื่องดนตรีมาบรรเลงรวมกนัอย่างมี 
หลกัเกณฑท์ี่ถกูตอ้ง 
       ข. การบรรเลงตามความชอบของนกัดนตรี 
       ค. การบรรเลงในงานพิธีส าคญัเท่านัน้ 
       ง. การบรรเลงเฉพาะงานพระราชพิธี 
26. วงป่ีพาทยม์อญของไทยเกิดขึน้ในสมยัใด 
       ก. รชักาลที่ 4   ข. รชักาลที่ 7  
       ค. รชักาลที่ 6  ง. รชักาลที่ 8 
27. ในปัจจบุนัการจดัต าแหน่งตะโพนมอญ ควรอยู่

ที่ใดในวงป่ีพาทยม์อญ 
       ก.  ดา้นหนา้เปิงมางคอก    
       ข. ดา้นหลงัเปิงมางคอก 
       ค. ดา้นขวาเปิงมางคอก    
       ง. ดา้นซา้ยเปิงมางคอก  
28. การน าผา้ขาวมาผกูที่องคเ์ทวดาหนา้พระของ
ฆอ้งมอญถือวา่เป็นความเชื่อดา้นใด 
        ก. การเคารพบชูาครู     
        ข. การยอมรบัในสงัคม  
        ค. การแสดงถึงภมูิปัญญาของคนรุน่เกา่   
        ง. การแสวงหาโชคลาภ 
29. การไปเรียนรูน้อกสถานท่ีที่วดัหงษ์ปทมุาวาสมี
ประโยชนด์า้นใดบา้ง 
       ก. ประโยชนใ์นการศกึษาเรือ่งราวเชือ้ชาติ 
       ข. ประโยชนใ์นเชิงโบราณคดี  
       ค. ประโยชนใ์นทางศิลปะและวฒันธรรม   
       ง. ถกูทกุขอ้ 
30. ดนตรีมอญมีส่วนชว่ยคนในชมุชนอย่างไร 
       ก. ช่วยส่งเสรมิในเรื่องเทคโนโลยี 
       ข. ช่วยเสรมิสรา้งทางดา้นจติใจ 
       ค. ช่วยเสรมิสรา้งทางดา้นความคิด 
       ง. ช่วยเสรมิสรา้งทางดา้นกายภาพ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียน  

เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการเรียน 
เร่ือง วัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ด้วยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

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

ค าชีแ้จง 

  1.แบบสอบถามความคิดเห็นนีส้รา้งขึน้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียน   เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

  2.ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความและพิจารณาแลว้เลือกตอบใหต้รงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

  3.เมื่อนักเรียนอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้และใหท้ าเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องระดับความ

คิดเห็นของนกัเรียน ดงันี ้  

                         5  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

4  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

3  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

2  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 

1  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.ด้านการจัดหลักสูตรและการน าไปใช้ 
1.1 การก าหนดหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพ
ทอ้งถิ่น 

     

1.2 การจดัท าหน่วยการเรียนรูโ้ดยบรูณาการระหว่าง
กลุม่สาระฯ 

     

1.3 การสอดแทรกหรือแนวคิดของครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่น     
มาบรูณาการในหลกัสตูร 

     

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 เนือ้หาที่เรียนมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงสภาพชดัเจน      
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รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

2.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบัขัน้ตอน      
2.3 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนรว่มกบัครู 

     

2.4 เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม      
2.5 มีการสรุปอภิปรายระหว่างครูกบันกัเรียน      
3.ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
3.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบน่าสนใจ      
3.2 จดักิจกรรมสง่เสรมิกระบวนการกลุม่และการระดมพลงั
สมอง 

     

3.3 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน คน้ควา้ สงัเกต รวบรวม
ขอ้มลู วิเคราะห ์คิดอย่างหลากหลายและสรา้งสรรค ์ 
สามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

     

3.4  มีความสขุสนุกสนานกบัการเรียน      
3.5 มีการสอดแทรกคณุธรรม  จรยิธรรม  และใหแ้รงเสรมิ
ดว้ยการยกย่องชมเชย 

     

3.6 ฝึกใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตย  ยอมรบั
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น รูจ้กัหนา้ที่ของตนเอง  เป็นผูน้  าและผู้
ตามที่ดี 

     

3.7 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ย่างอิสระ      
4. ด้านการใช้ส่ือในการเรียนการสอน 
4.1 สื่อการสอนและอปุกรณส์อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์      
4.2 ใชส้ื่อการสอนเหมาะสมและตรงกบัเนือ้หา      
4.3 สื่อการสอนมีความชดัเจนน่าสนใจ      
5. ด้านการประเมินผล 
5.1 มีการวดัผลการเรียนรูห้ลายรูปแบบ  เนน้การวดัผลตาม
สภาพจรงิ  และจากชิน้งานที่มอบหมาย 

     

 



  188 

รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

5.2 การประเมินครอบคลมุเนือ้หาวิชาและตรงกบัตวัชีว้ดั
หรือผลการเรียนรู ้

     

5.3 สรา้งเกณฑก์ารประเมินอย่างชดัเจน      
5.4 ผูเ้รียนมีส่วนรวมในการประเมินผลงานของตนเองและ
ของผูอ่ื้น 

     

5.5 ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียน เรื่อง วฒันธรรมป่ี
พาทยม์อญ จงัหวดัปทมุธานี 

     

รวม      
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

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

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

                                                                              ขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค 
การหาคณุภาพของเครื่องมือ 

 
1. ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อของแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง 

วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

2. ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม เป็นรายขอ้ 
3.ค่าอ านาจจ าแนก ( t ) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายขอ้ โดยใชวิ้ธีแจกแจง
ค่าที (t –test dependent) 
4.ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อค่าแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียน

เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียน         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม  

 

 
ข้อสอบที่ 

ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 
1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3 +1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 
4 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
5 +1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

6 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
10 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12 +1 0 +1 0.5 ใชไ้ด ้

13 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16 +1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 
17 0 +1 0 0.33 ตดัทิง้ 
18 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
21 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
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ตาราง   (ต่อ) 
 

 
ข้อสอบที่ 

ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 

22 +1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 
23 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
24 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
25 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26 +1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 
27 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
28 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

29 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

30 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
31 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

32 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
33 +1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 
34 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

39 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

40 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

41 +1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

42 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

43 0 0 +1 0.33 ตดัทิง้ 
44 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง   (ต่อ) 
 

 
ข้อสอบที่ 

ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 
45 +1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 
46 -1 -1 -1 -1 ตดัทิง้ 
47 0 +1 +1 0.66 ใชไ้ด ้

48 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

49 +1 0 0 0.33 ตดัทิง้ 
50 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
 
 
  คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม เฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้(IOC) โดยพิจารณาจากค่าIOC > 0.5 จึงคัดเลือกขอ้ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.66 – 1.00 ไวท้ัง้หมดจ านวน 30 ขอ้ 
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ตาราง 11 ค่าความยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
 

ขอ้ที่ P R แปลผล ขอ้ที่ P R แปลผล 
1 0.30 0.20 คดัเลือกได ้ 26 0.70 -0.20 คดัออก 
2 0.60 0.40 คดัเลือกได ้ 27 0.60 0.00 คดัออก 
3 0.30 -0.20 คดัออก 28 0.30 0.60 คดัเลือกได ้
4 0.30 0.20 คดัเลือกได ้ 29 0.30 0.20 คดัเลือกได ้
5 0.40 0.40 คดัเลือกได ้ 30 0.40 -0.40 คดัออก 
6 0.10 0.20 คดัออก 31 0.20 0.40 คดัเลือกได ้
7 0.30 0.60 คดัเลือกได ้ 32 0.80 0.00 คดัออก 
8 0.30 0.20 คดัเลือกได ้ 33 0.90 -0.20 คดัออก 
9 1.00 0.00 คดัออก 34 0.80 0.40 คดัเลือกได ้
10 0.40 0.40 คดัเลือกได ้ 35 0.50 0.20 คดัเลือกได ้
11 0.20 0.40 คดัเลือกได ้ 36 0.40 0.20 คดัเลือกได ้
12 0.20 0.40 คดัเลือกได ้ 37 0.30 0.20 คดัเลือกได ้
13 0.60 0.40 คดัเลือกได ้ 38 0.40 0.40 คดัเลือกได ้
14 0.60 0.40 คดัเลือกได ้ 39 0.30 0.60 คดัเลือกได ้
15 0.60 0.40 คดัเลือกได ้ 40 0.60 0.40 คดัเลือกได ้
16 0.80 0.00 คดัออก 41 0.30 0.60 คดัเลือกได ้
17 0.40 0.10 คดัออก 42 0.70 -0.20 คดัออก 
18 0.70 0.60 คดัเลือกได ้ 43 0.40 0.40 คดัเลือกได ้
19 0.20 0.40 คดัเลือกได ้ 44 0.00 0.00 คดัออก 
20 0.50 0.60 คดัเลือกได ้ 45 0.30 0.20 คดัเลือกได ้
21 0.70 -0.20 คดัออก 46 0.50 -0.20 คดัออก 
22 0.10 -0.20 คดัออก 47 0.30 0.20 คดัเลือกได ้
23 0.30 -0.20 คดัออก 48 0.70 -0.20 คดัออก 
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ตาราง   (ต่อ) 
 

ขอ้ที่ P R แปลผล ขอ้ที่ P R แปลผล 
24 0.20 0.40 คดัเลือกได ้ 49 0.70 0.20 คดัเลือกได ้
25 0.40 0.40 คดัเลือกได ้ 50 0.80 -0.40 คดัออก 

 
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองวัฒนธรรมป่ีพาทย์มอญ ด้วย

กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบร่วมมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม เฉพาะที่มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.36 – 0.78 ซึ่งเป็นความยากง่า
พอเหมาะ ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป และ คัดเลือกขอ้ที่มีค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ตัง้แต่ 0.23 – 
0.65 ซึ่งเป็นข้อที่แยกคนเก่งกับคนอ่อนได้และสามารถน าไปใช้ครั้งต่อไป ซึ่งได้คัดเลือก
แบบทดสอบนีท้ัง้หมด 30 ขอ้ โดยใหค้รอบคลมุจุดประสงคก์ารเรียนรู ้คือ ขอ้ 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 
10 , 11 , 12 ,13 , 14 , 15 , 18 , 19, 20 , 24 , 25 , 28 , 29 , 31 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 
, 41 , 43 , 43,47,49 
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ตาราง 12 ค่าอ านาจจ าแนก ( t ) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เป็นรายขอ้ โดยใชว้ิธี
แจกแจงค่าที (t –test dependent) 
 

 
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

ก่อนเรียน หลังเรียน  
D 

 
D2 30 30 

1 นายณฐัปคลัภ ์ ตัง้ชยัชนะกิจ 23 27 4 8 
2 นายพชัรพล ประดบัเพ็ขร ์ 13 18 5 10 
3 นายตติยา ราชประเสรฐิ 18 18 0 0 
4 นายรพีภทัร สรุมิา 10 15 5 10 
5 นายนิพิฐพนธ ์ ประมงัคะตา 11 15 4 8 
6 นายอนนทช์ยั     สมมารถ       12 14 2 4 
7 นายกอบโชค   เพราะส าเนียง 11 16 5 10 
8 นายณวรรณรฐั วงษค์ าจนัทร ์ 12 18 6 12 
9 นายณฐัพงศ ์ สว่างศรี 8 15 7 14 
10 นายณฐัวตัร ภาระเวช 13 15 2 4 
11 นายธีรวฒัน ์ กางแกว้ 11 15 4 8 
12 นายศิรภมูิ ป่ินภู่ 15 18 3 6 
13 นายองศา กระบี่นอ้ย 6 18 12 24 
14 น.ส.พิชญภรณ ์ พระสว่าง 18 21 3 6 
15 น.ส.อรสมุา มงคลยง 18 20 2 4 
16 น.ส.โชติรตัน ์ คงมนต ์ 16 19 3 6 
17 น.ส.ณฐัชานนัท ์กลิ่นชื่น 20 20 0 0 
18 น.ส.มนชญา ทองปลกู 19 20 1 2 
19 น.ส.อาทิตยา เพ็งพฒุ 21 23 2 4 
20 น.ส.อาภสัรา ฦาปัญญา 12 16 4 8 
21 น.ส.ณิศาชล อุม้อยู่ 16 19 3 6 
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ตาราง (ต่อ)  
 

 
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

ก่อนเรียน หลังเรียน  
D 

 
D2 30 30 

22 น.ส.ธิษณามดี สขุใจ 10 15 5 10 
23 น.ส.ธันยช์นก ค าคลา้ย 15 20 5 10 
24 น.ส.รตันาภรณ ์ สทัธาพงศ ์ 15 18 3 6 
25 น.ส.สภุทัธา โสภา 9 18 9 18 
26 น.ส.ภารุจา รื่นเจรญิ 12 15 3 6 
27 น.ส.จิตรชญา สรุะภี 14 18 4 8 
28 น.ส.ชลิตา ค าโสภา 10 16 6 12 
29 น.ส.ทสัทีปกา     แกนภเูขียว 10 17 7 14 
30 น.ส.ธัญลกัษณ ์ ชติุธรรมา 12 15 3 6 
31 น.ส.กญัญาภคั แสงหวัชา้ง 10 15 5 10 
32 น.ส.เกศรนิทร ์ แกว้ดวงศรี 13 17 4 8 
33 น.ส.ธนพร เพชรรตัน ์ 15 16 1 2 
34 น.ส.นนัทน์ภสั พรหมแกว้ 14 16 2 4 
35 น.ส.ปณสัสญา หนสูิงห ์ 16 17 1 2 
36 น.ส.ปนดัดา ตน้ดี 18 19 1 2 
37 น.ส.พิยะดา โกการตัน ์ 13 17 4 8 
38 น.ส.วรวรรณ นวลแหยม 16 17 1 2 
39 น.ส.สาลินี แสวงหา 10 15 5 10 
 รวม 535 681 146 292 
 เฉลี่ย 13.71 17.46 3.74 7.48 
 เฉลี่ยรอ้ยละ 45.72 58.20   
 S.D. 3.78 2.58   

 
ค่า t = 7.24 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการ
เรียน  เรื่องวฒันธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 
 

 
ประเด็นการตรวจสอบ 

 

ความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC 

 
แปล
ผล +1 0 -1 

1.ด้านการจัดหลักสูตรและการน าไปใช้ 
1.1 การก าหนดหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพ
ทอ้งถิ่น 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.2 การจดัท าหน่วยการเรียนรูโ้ดยบรูณาการระหว่าง
กลุม่สาระฯ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.3 การสอดแทรกแนวคิดของครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่น
มาบรูณาการในหลกัสตูร 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 เนือ้หาที่เรียนมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงสภาพ
กระบวนการจดัการเรียนรูอ้ย่างชดัเจน 

+1 0 +1 0.5 ใชไ้ด ้

2.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบั
ขัน้ตอน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.3 การมีสว่นรว่มในการก าหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนระหว่างครูกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.4 เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.5 มีการสรุปอภิปรายระหว่างครูกบันกัเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3.ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
3.1 ความหลากหลายของรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 0 +1 0.5 ใชไ้ด ้

3.2 กิจกรรมสง่เสรมิกระบวนการกลุม่และการระดมพลงั
สมอง 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง (ต่อ) 
 

 
ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC 

 
แปล
ผล +1 0 -1 

3.3 กิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน คน้ควา้ สงัเกต รวบรวม
ขอ้มลู วิเคราะห ์คิดอย่างหลากหลายและสรา้งสรรค ์  

+1 0 +1 0.5 ใชไ้ด ้

 3.4  ความสขุสนกุสนานในการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.5 การสอดแทรกคณุธรรม  จริยธรรม  และใหแ้รงเสรมิ
ดว้ยการยกย่องชมเชย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.6 การฝึกใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตย  
ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น รูจ้กัหนา้ที่ของตนเอง  เป็น
ผูน้  าและผูต้ามที่ดี 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.7 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ย่างอิสระ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ด้านการใช้ส่ือในการเรียนการสอน 
4.1 สื่อและอปุกรณท์ี่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.2 ความเหมาะสมของสื่อการสอนและเนือ้หา +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.3 ความชดัเจนของสื่อที่ใชใ้นการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5. ด้านการประเมินผล 
5.1 ความหลากหลายของการวดัผลการเรียนรู ้ เนน้การ
วดัผลตามสภาพจรงิ  และจากชิน้งานที่มอบหมาย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.2 การประเมินที่ครอบคลมุเนือ้หาวิชาและตรงกบั
ตวัชีว้ดัหรือผลการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.3 เกณฑก์ารประเมิน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง (ต่อ) 
 

 
ประเด็นการตรวจสอบ 

ความคิดเหน็ 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
IOC 

 
แปล
ผล +1 0 -1 

5.4 มีสว่นรวมในการประเมินผลงานของตนเองและของ
ผูอ่ื้น 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.5 ความพงึพอใจต่อการเรียน เรื่อง วฒันธรรมป่ีพาทย์
มอญ ดว้ยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมือ
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
 

คัดเลือกแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่องวัฒนธรรมป่ีพาทยม์อญ ดว้ย
กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาแบบรว่มมือของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ผลการประเมินพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคลอ้งสูงกว่า 0.5 ทุก
รายการ 
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ภาคผนวก ง 
ภาพท ากิจกรรม 
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ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 



  202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาแบบรว่มมื 
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ศกึษาแหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน ณ วดัหงษ์ปทมุาวาส และบา้นคณุนา้ปทมุ ดนตรีเสนาะ  



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
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