
 

 

  

การพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ 
เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

DEVELOPMENT DRAMA ACTIVITIES IN THE WICHITWATHAKARN THEATRE TO 
PROMOTE THE VALUES OF SELF- SUFFICIENCY. 

 

อาจารีย์ พนูเกษม  

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

การพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ 
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง 

 

อาจารีย์ พนูเกษม  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

DEVELOPMENT DRAMA ACTIVITIES IN THE WICHITWATHAKARN 
THEATRE TO PROMOTE THE VALUES OF SELF- SUFFICIENCY. 

 

ARCHAREE POONKASEM 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Art Education)  

Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ 
เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

ของ 
อาจารีย์ พนูเกษม 

  
ได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิ
ไชย) 

  

.......................................... ท่ีปรึกษาร่วม 
(อาจารย์ ดร.กสุมุา เทพรักษ์) 

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สขุสนัต ิแวงวรรณ) 

 

  



  ง 

บทคดัย่อภาษาไทย  
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เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

ผู้ วิจยั อาจารีย์ พนูเกษม 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวด ีมากพา  

  
-งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตร

วาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง  2) เพ่ือศึกษาผลก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครใน
รูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมค่านิยมด้านความพอเพียง  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้
นีค้ือนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี  3  จ านวน  27  คน  การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบทดลอง 
(Experimental Research)  โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุม่เดียวท่ีมีการศกึษาผลก่อนและหลงั (one 
group pretest-posttest design) ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูและท าการทดลองจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สถิติ t-test  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสรุปว่า 1) ผลการศึกษาและสร้างกิจกรรม
ละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  โดยน ากระบวนการของ
ละครเพ่ือการศกึษา (Theater in education) มาใช้เพ่ือเรียนรู้เร่ืองคา่นิยมความพอเพียงและรูปแบบของ
การแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ  ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม  9  สัปดาห์ๆละ 1 ครัง้ๆละ 50 
นาที  ผลการทดสอบหาค่าความสอดคล้อง(IOC) ระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครกบัวตัถุประสงค์การจัด
กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการตามความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ท่ีระดับ 1.00  สรุปได้ว่าผู้ ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมละครในรูปแบบ
ละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงมีความสอดคล้องกัน  2) พบว่าผลของ
การทดลองกิจกรรมระหว่างก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง   มี
คา่เฉลี่ยหลงัการทดลองใช้กิจกรรมละครลดลงกว่าตอนการใช้กิจกรรมละครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

Title DEVELOPMENT DRAMA ACTIVITIES IN 
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VALUES OF SELF- SUFFICIENCY. 
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Degree MASTER OF EDUCATION 
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Thesis Advisor Assistant Professor Piyawadee Makpa , Ph.D. 

  
This research aims to 1)Development drama activities in the Wichitwathakarn 

Theater format to promote the Values of Self-Sufficiency; 2) The study results of the before and 
after using the Wichitwathakarn Theater to promote Values of Self-Sufficiency. The sample 
group used in this research included a of twenty seven student in Mathayom Three. This 
research employed anexperimental one group pretest-posttest research design. The data was 
collected data and experiments were performed on the sample group by using statistics, 
a t-test the average and standard deviation. 1) The results of the study indicated that the 
creation of drama activities in the Wichitwathakarn Theater format to promote the Values 
of Self-Sufficiency by using the drama process for theater in education to learn about Self-
Sufficiency Values and learn the drama format, which takes approximately fifty minites per 
session, once a week for up to nine weeks. The results on the in dex of item-objective 
congruence results regarding the format of the drama acttivities and the purpose of organizing 
the drama, according to the opinions of expects, with a consistency index of 1.00 in 
the Wichitwathakarn format. It can be concluded that the experts decided to use 
the Wichitwathakarn Theatre to promote the Values of Self-Sufficiency; 2) It was re vealed that 
the results of the experiment before and after the using drama activities to promote Self-
Sufficiency. The average after the experiment in terms of using drama activities 
singnificantly  with a statistical significance of 0.5 
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กิตติกรรมประก าศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงได้เกิดจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากท่าน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี  มากพา  อาจารย์ท่ีปรึกษา  และอาจารย์ ดร.กุสุมา  เทพรักษ์  อาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมในการท างานวิจยัครัง้นีซ้ึง่ได้กรุณามอบค าแนะน าและให้ข้อคิดในการท างานและสารประโยชน์
อย่างย่ิงแก่ผู้ วิจยั  โดยเฉพาะการสละเวลาอนัมีค่าของท่านในการช่วยตรวจสอบ   แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  
ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้ใจในน า้ใจของท่านเป็นอย่างย่ิง  จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้ รวมทัง้ขอ
กราบขอบพระคณุ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย  ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สขุสนัติ  แวงวรรณ  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุในการสอบปริญญานิพนธ์  ท่ีให้แนวคิด
และมมุมองเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์เลม่นีม้ีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้และส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธ์  อาจารย์ผู้ดแูลใน
การศึกษาท่ีประสาทวิชาความรู้และมอบก าลงัใจท่ีดีให้เสมอมา  อีกทัง้ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ เช่ียวชาญทกุท่านท่ีให้ความกรุณาตรวจเคร่ืองมือการวิจยัและแก้ไขภาษาทัง้ 6 ท่าน คือ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา  ตุลย์เมธาการ    
อาจารย์ ดร.มลฤดี  สระฏนั    อาจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล   อาจารย์ ดร.ปรวนั  แพทยานนท์  และอาจารย์
ฤดีชนก  รพิพนัธ์ 

การก้าวมาเป็นมหาบัณฑิตในวนันีไ้ด้  ผู้ วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณผู้มีพระคุณและส าคัญ
ท่ีสดุในชีวิตคือ 

คุณพ่อฐานันตร์  ก้องไพบูลย์  และคุณแม่ประนอม  พูนเกษม  ผู้กล่อมเกลา  เลีย้งดู  และเป็น
แบบอย่างท่ีดีคอยมอบก าลงัใจและมอบทัศนคติท่ีดีในการด าเนินชีวิต  และให้ก าลงัใจยามท้อแท้แก่ผู้ วิจัย
มาโดยตลอด 

สดุท้ายนี ้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุครูบาอาจารย์ทุกท่านท่ีพร ่าสอนผู้ วิจยัตัง้แต่เล็กจนเติบโต   
และพ่ีน้องทกุคนท่ีมีมิตรไมตรีจิตท่ีดีตอ่กนั  เป็นกลัยาณมิตรคอยมอบค าแนะน าและมอบก าลงัใจให้กนัยาม
ท้อแท้สิน้หวัง  รวมถึงขอขอบคุณเพ่ือนในสาขาศิลปะการแสดงศึกษา  รุ่น 4 ทุกคนท่ีคอยให้ก าลังใจ  
ช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างกนั 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.ภูมิหลัง 

ความฟุ่ มเฟือยเป็นค่านิยมใหม่ของสงัคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีการปรับตวัและพัฒนาไปตาม
กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ด้านเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆรอบด้าน  สังคมไทยใน
ปัจจุบนัก าลังเผชิญกับวิกฤตทางค่านิยม  ดงัท่ีแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบบัท่ี 12  (2559: 2) อธิบายวา่ “ความเส่ือมถอยทางวฒันธรรมของเยาวชนและคนในสงัคม  อาทิ  
การให้คณุค่าและความนิยมกับความสนุกสนานและฟุ้งเฟ้อ  ติดการสร้างอตัลกัษณ์ส่วนตวัผ่าน
สงัคมออนไลน์”  เช่น  ค่านิยมการเลียนแบบพฤติกรรมของชาวตา่งชาติ  ไม่ค านึงถึงคณุคา่ความ
เป็นไทยเกิดความฟุ่ มเฟือยฟุ้งเฟ้อ  เด็กและเยาวชนมีทัศนคติท่ีเปล่ียนไป  ขาดความอดทนไม่
ยอมรับในความล าบาก ใช้ชีวิตอย่างฉาบฉวย  มีชีวิตอยู่บนโลกโซเชียลมากกว่าความเป็นจริง  โอ้
อวดฐานะของตนด้วยสิ่งของภายนอกมากกว่าคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจ  ส่งผลให้เกิด
คา่นิยมความฟุ่ มเฟือยตามมาท่ีท าให้เด็กและเยาวชนมีพฤตกิรรมไม่เหมาะสมในการใช้จา่ย อีกทัง้
ยงัส่งผลไปยงัครอบครัวท่ีมีฐานะไม่ร ่ารวยและไม่สามารถตอบสนองรายจ่ายท่ีเพิ่มขึน้ท าให้เกิด
ปัญหาภายในครอบครัวซึ่งเกิดมาจากตวับุคคลท่ีอยากจะท าตามค่านิยมต่างๆท่ีเกิดขึน้ และยัง
สอดคล้องกบั (ปภสัรา  คล้ายชม,  2555. 2) กลา่ววา่  การบริโภคสินค้าท่ีมีความฟุ่ มเฟือยและเกิน
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของวยัรุ่น  เช่น  การซือ้สินค้าแบรนด์เนมจ าพวก  กระเป๋า  แว่นตา  
นาฬิการาคาแพง  การใช้เคร่ืองส าอางจากต่างประเทศ  หรือการใช้เวลาว่างไปชมคอนเสิร์ต  การ
ท่องเท่ียวต่างประเทศ  ได้กลายเป็นเร่ืองปกติและเป็นแฟชั่นท่ีได้รับความนิยมกันในหมู่วัยรุ่น  
พฤติกรรมการบริโภควตัถุนิยมหรือสินค้าฟุ่ มเฟือยในปัจจุบนั  ไม่เพียงแต่ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิต
ของวยัรุ่นเทา่นัน้  แตย่งัรวมไปถึงผู้คนในสงัคมไทยเสมือนเป็นปัจจยัท่ีห้า   

ดงันัน้โรงเรียนและสถานศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคญัในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
พฤติกรรมในการรู้จักความพอเพียงในการด ารงชีวิตความพอประมาณในการใช้จ่ายและการ
แบง่ปันให้ผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทนสอดรับกบัอตัลกัษณ์ของผู้ เรียนภายในสถานศกึษาวา่ “เป็น
บุคคลเพ่ือผู้ อ่ืน  เสียสละ  แบ่งปัน  มีจิตสาธารณะ” (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปี 2558-
2560.  2559: 46) โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาและโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร  มี
ความต้องการท่ีจะพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกฎข้อบังคับภายใน
สถานศกึษาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการท่ีต้องการปลกูฝังผู้ เรียนให้อยู่อย่าง
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พอเพียงตามหลกัแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9   ซึง่มีพระ
ราชด ารัสแก่ชาวไทยนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมาเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในกระแสโลกาภิวตัน์  

มูลนิธิชยัพัฒนา (2560: ออนไลน์)  กล่าวว่า  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวการ
ด ารงอยู่และปฏิบตัิตนของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน จนถึงระดบัรัฐ 
ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกนัในตวัท่ีดีพอสมควร ตอ่
การกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในภายนอก ทัง้นี ้จะต้องอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการตา่งๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการ ทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนั จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกในคณุธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้
ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี  สอดคล้องกบั (ปิยบตุร  
หล่อไกรเลิศ, 2547) อธิบายว่า “เศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคลนัน้  คือ  ความสามารถในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน  มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน  ตามฐานะ  ตามอตัภาพ  และท่ี
ส าคญัไม่หลงใหลไปตามกระแสของวตัถุนิยม  มีอิสรภาพ  เสรีภาพ  ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่ งใด” 
การพอเพียงคือรากฐานการด ารงชีวิตเพ่ือความไมป่ระมาทและเพ่ือการสร้างชีวิตท่ีดีควรเร่ิมศกึษา
และเรียนรู้ในแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงวยัเรียน   การปลกูฝังให้ผู้ เรียนรู้จกัความพอเพียงจึง
เป็นสิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็นมากในยุคปัจจบุนั  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระ
ราชด ารัสว่า “พอเพียง  หมายความว่า  พอประมาณ  ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่างมาก  คนเราก็อยู่
เป็นสุข  พอเพียงอาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราได้  แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น  ต้องให้
พอประมาณตามอตัภาพ”  ซึ่งการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมปลูกฝังและสร้าง
ความตระหนกัรู้ในเร่ืองความพอเพียงจงึควรมอบความรู้ในด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน  
พร้อมปรับรูปแบบให้มีความเข้าใจง่ายโดยสามารถท าผ่านกิจกรรมละครเพ่ือการศึกษา (Theater  
in  Education)  เพราะละครเพ่ือการศกึษาเป็นส่ือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยสร้างให้ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการละคร กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์แลกเปล่ียนความคิดเห็น  อีกทัง้ยงัสามารถเข้าใจในเนือ้หาการเรียนรู้ท่ียากให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึน้ท่ีส าคญัคือสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต  
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พรรัตน์   ด ารุง (2547) อธิบายวา่ “ละครเพ่ือการศกึษา (Theatre in education) เป็นส่ือการ
เรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนคิดวิเคราะห์ประเด็นการแสดงท่ีน าเสนอเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจและ
การเปล่ียนพฤติกรรม  ละคร TIE  สามารถน าเสนอรูปแบบใดก็ได้แต ่ TIE  ไมมี่จดุหมายเพ่ือความ
บนัเทิง  ผลงานละคร  TIE  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาความคิดของเยาวชนในโรงเรียน” การ
แสดงละครเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาการเรียนท่ียากน ามาปรับให้
เข้าใจง่ายและเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เข้าใจในหลกัและแนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีแนวทางการ
จดัรูปแบบการเรียนรู้ในด้านการแสดงละครเพ่ือการศกึษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบตัิ
จริง (พรรัตน์  ด ารุง,2547: 8)  อธิบายว่า “ถ้าเด็กๆได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนาละคร  
หรือกิจกรรมละครแล้ว  ผู้ ร่วมกระบวนการจะได้ฝึกฝน  เรียนรู้ถึงการเข้าใจตนเอง  และการแสดง 
(acting  out)  ช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการ
พฒันาตนเอง”   ดงันัน้กระบวนการของละครเพ่ือการศกึษาจึงเหมาะสมในการเรียนรู้ส าหรับกลุ่ม
เยาวชนท่ีมีปัญหาด้านความฟุ่ มเฟือย  เพ่ือให้รู้และเข้าใจในเร่ืองความพอเพียง 

ละครหลวงวิจิตรวาทการมีรูปแบบการแสดงเพ่ือการปลกูฝังคา่นิยมในเร่ืองของความรักชาติ
รักบ้านเมือง  ปลูกฝังลทัธินิยมเพ่ือให้คนในชาติสมานสามคัคีกัน  ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะน ารูปแบบ
ละครหลวงวิจิตรวาทการมาใช้เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความพอเพียงซึ่งรูปแบบการแสดงละครหลวง
วิจิตรวาทการเป็นละครไทยประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะการแสดงเป็นละครพูดสลับร้องท่ีผู้ แสดง
สามารถเข้าใจและปฏิบตัิได้ง่ายอีกทัง้ยงัมีรูปแบบการแสดงท่ีผสมผสานการร่ายร าและบทร้อง   
(วิมลศรี  อุปรมัย, 2553: 173) กล่าวว่า “ลักษณะละครหลวงวิจิตรวาทการนัน้มีลีลาการแสดง
ค าพดูและท่าประกอบโดยใช้ทา่ทางเบาๆ  ดดัแปลงให้เข้ากบัชีวิตจริงการเคล่ือนไหวของตวัละครก็
เป็นไปโดยธรรมชาติ  แต่สง่างามในท่าทาง”  ละครหลวงวิจิตรวาทการเป็นลักษณะละครไทยท่ี
สามารถผนวกศาสตร์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกนัอย่างลงตวั  เช่น  ดนตรีสากล  ดนตรีไทย  การร้อง  และ
การร า  ดงัท่ี  (ฤดีชนก รพิพันธุ์ ,2546: 69) อธิบายว่า พนิดา  สิทธิวรรณ  กล่าวไว้ในหลวงวิจิตร
วาทการกบัละครประวตัิศาสตร์ว่า “ละครหลวงวิจิตรวาทการ  เป็นละครร าผสมละครเพลง  คือมี
ท่าร าผสมกับท่าธรรมชาติคร่ึงต่อคร่ึงเป็นการประยุกต์ท่าร าเข้ากับเพลงสากล  การแต่งตัว
เลียนแบบละครพนัทาง  คือ  แต่งกายตามเชือ้ชาติตามสมัย” ดงันัน้ละครหลวงวิจิตรวาทการจึง
เหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาเป็นกิจกรรมละครเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เรียนรู้
ในรูปแบบการแสดงละคร  เพราะเป็นการแสดงท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย  อีกทัง้ยงัเป็นการบรูณาการ
ความรู้ในรายวิชานาฏศิลป์ไทยและตอบสนองหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพ.ศ.2551 
(2551: 170) ท่ีก าหนดคุณภาพผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ให้สามารถ “รู้และเข้าใจ
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ประเภทละครไทยในแตล่ะยคุสมยั  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์
พืน้บ้าน  ละครไทย  และละครพืน้บ้าน  เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วฒันธรรมต่างๆ  รวมทัง้สามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์  เคร่ืองแต่งกายในการแสดง
นาฏศิลป์และละคร  มีความเข้าใจ   ความส าคัญ   บทบาทของนาฏศิลป์  และละครใน
ชีวิตประจ าวนั”  

จากการส ารวจข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล   
เดอ  ชาร์ตร ทั่วประเทศ  พบว่านักเรียนภายในสถานศึกษามีปัญหาในด้านความฟุ่ มเฟือยเป็น
อนัดบัหนึ่ง  คณะครูผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความเห็นตา่งกนัว่านกัเรียนในโรงเรียนมีแนวโน้ม
และการใช้จา่ยเงินท่ีเกินก าลงัและใช้จา่ยฟุ่ มเฟือยโดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนอายปุระมาณ  14-17  ปี  
เป็นช่วงท่ีนักเรียนย่างเข้าสู่วยัรุ่นและต้องการเปล่ียนแปลงตนเองเพ่ือให้เพ่ือนหรือเพศตรงข้าม
ยอมรับ  เช่น การแต่งตวั  การเท่ียวเตร่  และการกินอาหารท่ีมีราคาแพง เป็นต้น  ดงันัน้โรงเรียน
เซนต์โยเซฟบางนา  จงัหวดัสมทุรปราการ  เป็นหนึง่ในกลุม่โรงเรียนท่ีมีปัญหาซึ่งเป็นโรงเรียนหญิง
ล้วนขนาดใหญ่นกัเรียนอยู่ในกลุ่มของครอบครัวท่ีมีฐานะระดบัปานกลางถึงร ่ารวยอนัเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าให้นักเรียนใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเกินตวั อีกทัง้สังคมภายในโรงเรียนยังเป็นแรงกระตุ้นให้
นกัเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบอยากมีของใช้เหมือนเพ่ือนซึ่งบางครอบครัวไมไ่ด้มีฐานะร ่ารวยมาก
พอท่ีจะสามารถซือ้ของใช้ฟุ่ มเฟือยให้นกัเรียนได้   

ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงสนใจท่ีจะแก้ปัญหาด้านความฟุ่ มเฟือยดงักล่าวพร้อมทัง้ส่งเสริมคา่นิยม
ความพอเพียงให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา  จังหวัด
สมทุรปราการ  โดยการพฒันากิจกรรมละครเพ่ือการศกึษาในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ
ส่งเสริมคา่นิยมด้านความพอเพียงและเพ่ือสร้างแนวคิดการด าเนินชีวิตในทางสายกลางตามหลกั
แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ เรียนน าไปปฏิบตัแิละประยกุต์ใช้ในอนาคต 

 

2.ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพ่ือพัฒนากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้าน

ความพอเพียง 
2.เพ่ือศึกษาผลก่อนและหลังการใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ

สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 
3.ความส าคัญของการวิจัย 

พฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมและสร้างความรู้ความ
เข้าใจรวมถึงการตระหนักรู้ในเร่ืองค่านิยมด้านความพอเพียง ตัง้ตนอยู่บนทางสายกลางไม่
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ประมาทค านึงถึงความพอประมาณ  ความพอดีและรู้จกัการแบ่งปัน การมีน า้ใจ การเสียสละเพ่ือ
ผู้ อ่ืน สามารถน าแนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณและคุณธรรมด้านการ
แบง่ปันไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคต 

 
4.ขอบเขตของการวิจัย   

กลุม่ประชากร 
กลุ่มประชากรคือ  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี  3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา  

ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ  จ านวน  227  คน   
กลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านความฟุ่ มเฟือยในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา  ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 27คน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  โดยใช้
เกณฑ์การประเมินผลจากแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง (ด้านความพอประมาณและ
การแบง่ปัน) 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตวัแปรอิสระ :กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ 
ตวัแปรตาม :คา่นิยมด้านความพอเพียงของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี  3 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการทดลองกิจกรรม  รวม 9 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  1  ครัง้ ครัง้ละ 50 

นาที    
 

5.นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ  

กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ  หมายถึง  การน ากระบวนการ
ละครเพ่ือการศกึษา (Theatre in education) มาพฒันาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองความพอเพียง
ด้านความพอประมาณและคณุธรรมด้านการแบ่งปันและน าเสนอการแสดงในรูปแบบการแสดง
ละครหลวงวิจิตรวาทการ  ด้านการร่ายร า  หลกัการปลูกฝังค่านิยม  ท่ีกลุ่มตวัอย่างจะต้องเป็นผู้
แสดงด้วยตนเอง 

2.คา่นิยมความพอเพียง 
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ค่านิยมความพอเพียง  หมายถึง  ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข โดยมีความความพอประมาณ  มีเหตผุล  สร้างภูมิคุ้มกันใน
ตนเอง  เง่ือนไขความรู้ คือ รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงัและคณุธรรม คือ ความซ่ือสตัย์สจุริต  ขยนั
อดทน  สติปัญญา  แบ่งปัน โดยงานวิจัยฉบับนีจ้ะน าเอาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ด าเนินการ  ดงันี ้

เร่ืองพอประมาณ  คือ  ปลูกฝังผู้ เรียนให้เรียนรู้และเข้าใจเร่ืองการพอประมาณใน
ตนเองและไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน  รู้จกัการประมาณฐานะของตนเองในการใช้จา่ย 

เร่ืองคณุธรรม  คือ  ปลกูฝังคณุธรรมเร่ืองการแบง่ปัน  การเสียสละ  ความมีน า้ใจและ
รู้จกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ การท าเพ่ือผู้ อ่ืนโดยไมห่วงัผลตอบแทน    

เพ่ือส่งเสริมค่านิยมความพอเพียงด้านความพอประมาณและการแบ่งปันให้ผู้ เรียน  
เน่ืองจากครอบครัวของกลุ่มตวัอย่างมีฐานะทางครอบครัวแตกตา่งกนั  บางครอบครัวมีมาก  บาง
ครอบครัวมีน้อย  ดังนัน้จึงต้องการส่งเสริมให้เยาวชนมีค่านิยมด้านความพอเพียง (ด้านความ
พอประมาณและการแบง่ปัน) 

 
6.กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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7.สมมุตฐิานการวิจัย 
ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลงัได้รับการศึกษาการพัฒนากิจกรรมละครในรูปแบบละคร

หลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงมากขึน้และตระหนักรู้ในค่านิยมด้าน
ความพอเพียง 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการพัฒนากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ

เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 ประวตัโิรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา  จงัหวดัสมทุรปราการ 
1.1.1 ประวตัโิรงเรียน 
1.2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟ 

บางนา  จงัหวดัสมทุรปราการ 
แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 กิจกรรมละคร 
2.1.1 ความหมายของกิจกรรมละคร 

2.2 กิจกรรมละครเพ่ือการศกึษา (Theater in education)  
2.2.1 ความหมายของละครเพ่ือการศกึษา 
2.2.2 กระบวนการของละครเพ่ือการศกึษา 
2.2.3 ประโยชน์ของละครเพ่ือการศกึษา 

2.3 กิจกรรมละครหลวงวิจิตรวาทการ 
2.3.1 ประวตัคิวามเป็นมาของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
2.3.2 รูปแบบการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ 

2.4 แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.2 แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 3 หว่ง 2 เง่ือนไข 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจยัในประเทศ 
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1.เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.1 ประวตัโิรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา จงัหวดัสมทุรปราการ 

1.1.1 ประวตัโิรงเรียน 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จงัหวดัสมทุรปราการ  เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วน

ในเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย  จากการศกึษาค้นคว้าพบว่าโรงเรียนในเครือ
ภคนีิเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย  มีทัง้หมด  23  โรงเรียน  แบง่เป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วน
ได้  8  โรงเรียน  ดงัตอ่ไปนี ้

1.อสัสมัชญัคอนแวนต์ 
2.ซางตาครู้สคอนแวนท์ 
3.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
4.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ 
5.เซนต์โยเซฟระยอง 
6.เซนต์โยเซฟบางนา 
7.เซนต์โยเซฟทิพวลั 
8.อสัสมัชญัคอนแวนต์สีลม 

ประวตัโิรงเรียนเซนต์โยเซฟ  บางนา  จงัหวดัสมทุรปราการ 
แมร์อนันา เดอเยซู  เจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  มีความประสงค์

ให้ก่อสร้างโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  เพ่ือรับนกัเรียนหญิงในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ  และใน
เขตปริมณฑลให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคณุภาพ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  เป็นโรงเรียนในเครือ

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการสอน เ ม่ือวันท่ี   21  พฤษภาคม   2551   

มีนกัเรียนรุ่นแรก  650  คน  ครู 26 คน จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 
ตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา
ระดบัประถมขนาดใหญ่ มธัยมศกึษาขนาดกลาง และโรงเรียนด าเนินโครงการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 
(โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา.  2559: ออนไลน์) 

จิตตารมณ์ของภคนีิ เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
พืน้ฐานจิตตารมณ์ของภคินี  มาจากค าสอนของนักบุญเปาโล  คือ  มีพระ

คริสตเจ้าเป็นศนูย์กลางชีวิต  ดจุเดียวกับพระแม่มารีองค์อุปถมัภ์ของคณะ อนัเป็นแรงจูงใจท่ีอยู่
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เบือ้งหลงัการถวายตนแดพ่ระเป็นเจ้า  ท างานประกาศพระวรสารของพระองค์ในงานรับใช้พระศา
สนจกัรและเพื่อนมนษุย์ จิตตารมณ์ของคณะสรุปอยูใ่นสามค านี ้  "ซ่ือสตัย์  ราบเรียบ  การงาน" 

อตัลกัษณ์ของผู้ เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 
ซ่ือตรง   เรียบง่าย   การงาน   รักเมตตา   กตญัญรูู้คณุ 

1.ซ่ือตรง (Regularity) ซ่ือสัตย์สุจริต มีมโนธรรม เท่ียงตรง จริงใจ 
โปร่งใส ไม่คดโกงขดัความถูกต้อง  "ผู้ ท่ีมีความซ่ือสัตย์ในเร่ืองเล็กน้อย ก็จะซ่ือสัตย์ในเร่ืองใหญ่
ด้วย ผู้ ท่ีไมซ่ื่อสตัย์ในเร่ืองเล็กน้อย  ก็จะไมซ่ื่อสตัย์ในเร่ืองใหญ่ด้วย" (ลก 16:10) 

2.เรียบง่าย (Simplicity) อยู่อย่างพอเพียง  มีสมถะพอใจในสิ่งท่ีตน
มี  สภุาพ ถ่อมตน และมีความสขุในชีวิตของตน "เรียนรู้ท่ีจะพอใจในสภาพของตน  รู้จกัมีชีวิตอยู่
อย่างอดออมและรู้จกัมีชีวิตอยู่อย่างอดุมสมบรูณ์ เรียนรู้ท่ีจะเผชิญกับทุกสิ่งทกุกรณี" (ฟป 4:11 - 
13) 

3.การงาน (Work)  รักและมุ่งมั่นในการท างาน  ไม่เลือกงาน  ขยัน
ขนัแข็ง  ทุม่เท  รับผิดชอบ  "พระเจ้าจะประทานรางวลัแก่ทกุคนตามการงานของเขา" (มธ 16:27) 

4.รักเมตตา (Charity) เป็นบุคคลเพ่ือผู้ อ่ืน  เสียสละ  แบ่งปัน  มีจิต
สาธารณะ "ผู้ ท่ีแสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี  จงรักด้วยใจจริง  จงหลีกหนีความชัว่  จงยึด
มัน่ในสิ่งท่ีดี  จงรักกันฉันพ่ีน้อง  จงคิดว่าผู้ อ่ืนดีกว่าตน  อย่าเฉ่ือยชา  จงมีจิตใจกระตือรือร้นใน
การรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า  จงช่ืนชมในความหวงั"  (รม 12:4 - 13) 

5.กตัญญูรู้คุณ (Gratitude) กตญัญ ู ตอบแทนผู้ มีพระคณุ มีจิตส านกึใน
ความดีของผู้ อ่ืน  ใส่ใจผู้ อ่ืน จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบนัการศึกษา  
บตุรจงเช่ือฟังบดิามารดาจงให้เกียรติ 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 
1. รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์      
2. ซ่ือสตัย์สจุริต                       
3. มีวินยั        
4. ใฝ่เรียน  
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง     
6. มุง่มัน่ในการท างาน              
7. รักความเป็นไทย     
8. มีจิตสาธารณะ 
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จากการศึกษาเอกสารข้อมูลพบว่าบริบทของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  
ด้านอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการกล่าวถึงความเรียบง่ายและการอยู่อย่าง
พอเพียง  สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและนโยบายของคณะรัฐบาลท่ี ต้องการ
ให้ผู้ เรียนรู้จกัความพอเพียง  อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมเพ่ือด าเนินแนวทางตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประชาชนให้ประชาชนพออยู่  พอ
กิน  ไม่ฟุ่ มเฟือยวิ่งตามกระแสโลกาภิวัฒน์มากจนลืมตนและสร้างภาระหนีส้ินมากมาย   เพ่ือ
อยากจะให้ตนเองนัน้ทนัสมยั  ดงันัน้การปลูกฝังคา่นิยมความพอเพียงส าหรับเด็กและเยาวชนใน
วัยเรียนโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งส าคญัเพราะเป็นการหล่อหลอมพฤติกรรม  สร้างความ
ตระหนักรู้  เพราะเด็กในวันนีจ้ะเติบโตผู้ ใหญ่ท่ีดีในวันหน้า  หากเด็กได้รับการปลูกฝังท่ีดีเพ่ือ
ส่งเสริมแนวทางการด าเนินชีวิตด้านความพอเพียงเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการประมาณตนมีความ
พอประมาณไมฟุ่่ มเฟือย  และหากมีมากแล้วต้องรู้จกัการแบง่ปัน  มีน า้ใจ  มีความพอเพียงในชีวิต
ได้ในอนาคต   

อีกทัง้ค่านิยมความฟุ่ มเฟือยในยุคปัจจุบันยังทวีความรุนแรงขึน้  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านค่านิยมทางวตัถุ  ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้จ่ายหรือซือ้ของท่ีเรียกว่าตามกระแส  เช่น  สมาร์ท
โฟน  บางคนซือ้เพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือนได้ทัง้ท่ีสิ่งนัน้เกินความจ าเป็นในการใช้งาน  รวมถึง
ค่านิยมทางโซเชียล  ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสพความสุขบนโลกโซเชียลมากกว่าโลก
ความเป็นจริง  ท าให้หลายครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกนัน้อยลง  หรือแม้กระทัง่ในกลุ่มของคนทัว่ไป
เม่ือมีการร่วมรับประทานอาหาร  หรือกิจกรรมหมู่อ่ืนๆ  เม่ือถึงคราวพักก็จะหยิบโทรศพัท์ขึน้มา
ตรวจสอบถึงสิ่งท่ีเคล่ือนไหวในโลกโซเชียลมากกวา่การสนทนากบัคนท่ีอยูร่อบข้าง   

จากการส ารวจข้อมลูโดยการสง่แบบสอบถามไปยงัคณะครูในสถานศกึษาพบว่า
นกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 227 คน เป็นกลุ่มท่ีมี
ปัญหาด้านความฟุ่ มเฟือยมากท่ีสุด  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงอยากปลกูฝังคา่นิยมและส่งเสริมค่านิยมด้าน
ความพอเพียงในเร่ืองความพอประมาณและการแบ่งปันให้กับนักเรียน  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความเข้าใจมีความพอดี  พอประมาณ  ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  รู้จักการแบ่งปัน  การให้โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 กิจกรรมละคร 
2.1.1 ความหมายของกิจกรรมละคร 
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ได้มีนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญให้ความหมายเก่ียวกบัละครไว้มากมาย  ดงันี ้
วิมลศ รี  อุป รมัย  (2553) ละคร  คื อ   การแสดงเลี ยนแบบ ชีวิตจ ริง  

ตามความหมายในแนวกว้าง  หมายถึง  การเลน่ท่ีแสดงกริยาทา่ทาง  ในแง่ของความหมายเฉพาะ
หลกัวิชา  หมายถึง  การแสดงท่ีมีเนือ้เร่ืองเป็นส าคญัการแสดงของเด็กจะเป็นการแสดงท่ีเกิดขึน้
โดยอตัโนมตัิตามธรรมชาติ  จากการท่ีเด็กน าเอาประสบการณ์ท่ีเห็นท่ีรู้มาใช้เพ่ือความสนกุสนาน
และความเข้าใจ  โดยใช้ทกัษะทางภาษาและทกัษะทางความคิด  

เชกสเปียร์ (Shakespeare) ได้กล่าวว่า  ละครคือกระจกส่องชีวิต  ส่วนแอริส
โตเติล (Aristotle) พดูถึงละครว่า  เป็นการเสนอเร่ืองราวท่ีเลียนแบบการกระท าของมนษุย์  และได้
พูดถึงจุดมุ่งหมายของละครประเภทโศกนาฏกรรมของกรีกว่า  เป็นละครท่ีมุ่งให้ผู้ชมได้รับความ
บริสทุธ์ิทางจิตใจ  ซึ่งถ้าเราจะพิจารณาศิลปะของการละครท่ีดีเด่นในแตล่ะยคุสมยัเราก็จะพบว่า  
จดุมุ่งหมายส าคญัของการละครก็เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการของมนษุย์ใน 3 ระดบัด้วยกัน
คือ  1)ระดบัอารมณ์  2)ระดบัสมอง  3)ระดบัจิตใจ” 

มทันี   รัตนิน (2555: 1) ได้ให้ความหมายของการแสดงละครว่า  การแสดง
ละคร(acting)  เป็นศิลปะสาขาหนึ่งท่ีมนุษย์กระท ามาตัง้แต่เกิด  และกระท าอยู่ทุกวนัในบทบาท
ตา่งๆเพื่อส่ือสาร  เร่ืองราวความรู้สกึนกึคดิ  และอารมณ์ให้ผู้ อ่ืนรู้เห็นและมีความรู้สกึร่วมด้วย 

ดงันัน้ละครจึงเหมาะสมเพ่ือน ามาพฒันาเป็นรูปแบบกิจกรรมละครเพ่ือเป็น
ส่ือการเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  เพราะมีทัง้การส่ือสาร  การแสดงออกทางความคิดของตวัละคร  
บทพูด  การใช้ภาษาท่ีส่งผ่านอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร  เป็นการเลียนแบบเร่ืองรา วของ
มนษุย์เพ่ือส่ือแนวคิดของผู้สร้างงาน  หรือเป็นการสอนผู้ชมในทางอ้อม  เป็นการมอบคติสอนใจใน
การด ารงชีวิตให้กบัผู้ชม  อีกทัง้ละครยงัให้เกิดประโยชน์ตอ่ตวัผู้แสดงและผู้ ท่ีรับชมได้อย่างเข้าใจ
มากท่ีสดุ   

2.2 ละครเพ่ือการศกึษา  (Theatre in education) 
2.2.1 ความหมายของละครเพ่ือการศกึษา (Theatre in education) 

ได้มีนกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญให้ความหมายไว้มากมาย  ดงันี ้
พรรัตน์   ด ารุง (2547: 47) กล่าวว่า ละคร TIE  เป็นลักษณะของละคร

ส่ือผสมท่ีพยายามสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ชมท่ีเรียกว่าการมีส่วนร่วมในละคร  เร่ืองราวท่ีคณะละคร
น าเสนอจึงกลัน่กรองและเน้นผู้ชมได้รับความรอบรู้ทางด้านวฒันธรรม  และการเน้นเร่ืองคณุภาพ
มีการตดัสินใจและมีคณุคา่ 

2.2.2 กระบวนการละครเพ่ือการศกึษา (Process of theatre in education) 
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กระบวนการละครเพ่ือการศกึษามีขัน้ตอนในการจดักิจกรรมละครดงัตอ่ไปนี ้
1.ลักษณะการแสดง  ใช้พืน้ท่ีในโรงเรียนเพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการจดัการแสดง  

กล่าวคือโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีจะสามารถฝึกและพฒันาความรู้  ความสามารถของเดก็ในโรงเรียน
ให้มีพัฒนาการท่ีดี  กระตุ้นกระบวนการคิด  วิเคราะห์  แยกแยะ  สังเคราะห์การกระท าต่างๆได้  
รู้จกัการค้นคว้า  โดยท่ีมีครูคอยควบคมุและให้ค าแนะน า 

2.บทละคร  ลกัษณะบทละครมีเนือ้หาสมัพนัธ์กับหลกัสตูรของสถานศกึษา
หรือโรงเรียน  เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดภายในชมุชนใกล้เคียง  หรือเป็นสงัคมสิ่งแวดล้อมภายในชมุชน
ท่ีนักเรียนอาศยัอยู่  เพ่ือรวมกันสะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึน้และรวมกันแก้ไขปัญหาโดยน ากิจกรรม
ละครเข้าไปมีส่วนร่วมให้คนภายในชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้  แต่จะต้องสร้าง
ละครเพ่ือพฒันาความคิดในเชิงบวกเพ่ือให้เด็กเข้าใจในประเด็นปัญหาและหาทางร่วมแก้ไขโดย
การระดมสมอง 

3.ประโยชน์ของละคร  เป็นการพัฒนาละครท่ีเป็นประโยชน์กับเด็ก  
โรงเรียนหรือชมุชน  สามารถจะน าเสนอการแสดงละครได้หลากหลายวิธีเพ่ือให้เด็กสามารถเข้าใจ
เนือ้หาของละครและแสดงให้ผู้ชมเข้าใจในสิ่งท่ีต้องการส่ือ  รู้จกัการลงมือท าและปฏิบตัิ   

4.สรุปละคร เน้นการพูดคยุและเสวนาหลงัการจบการแสดงทุกรอบเพ่ือให้
ผู้ชมมีสว่นร่วมกบันกัแสดงและร่วมกนัแก้ปัญหาในสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

สรุปได้ว่า  การแสดงละครเพ่ือการศึกษาในรูปแบบ TIE มีลกัษณะกระบวนการ
แสดงท่ีใช้พืน้ท่ีในโรงเรียนเป็นพืน้ท่ีในการแสดงลกัษณะบทละครมีเนือ้หาสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรของ
โรงเรียน  เหตุการณ์ภายในชุมชนหรือสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเป็นการสร้างละครเพ่ื อ
พฒันาความคิดในเชิงบวกหรือให้ความรู้ในประเด็นปัญหาต่างๆ  สามารถพฒันาการแสดงละคร
ให้เป็นประโยชน์กับเด็กและในการแสดงละครสามารถน าเสนอได้หลากหลายวิธีสามารถช่วย
พัฒนาเด็กในวัยต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เพราะการสร้างละครต้องระดมสมอง  ความคิด  ฝึกทัง้
ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  รับรู้กระบวนการการท างานแบบมีสว่นร่วม  รู้จกัวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้กระบวนการละครสอดแทรกเข้าไปเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจในปัญหาท่ีเกิดขึน้และร่วมกันเสวนาเพ่ือ
หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน   ดังนัน้แล้วการน ากระบวนการละครเพ่ือการศึกษา (Theatre in 
education) มาบูรณาการร่วมกับการปลูกฝังพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบ่งปัน)จึง
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าลังอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ โดยงานวิจัยฉบับนีจ้ะน าเอา
กระบวนการของละครเพ่ือการศกึษามาเพ่ือสร้างและพฒันากิจกรรมละครให้กบัผู้ เรียนได้เข้าใจใน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองความพอประมาณและเง่ือนไขคณุธรรมการแบ่งปันโดยการเรียนรู้
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ผ่านกระบวนการละครจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจในรายละเอียด  ทฤษฏี  แนวคิดท่ียากได้ง่ายขึน้  
รวมถึงผู้ เรียนยงัได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้เร่ืองคา่นิยมความพอเพียงด้วยตนเอง 

2.3 ละครหลวงวิจิตรวาทการ   
2.3.1 ประวตัคิวามเป็นมาของละครหลวงวิจิตรวาทการ 

ได้มีนักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญให้ความหมายละครหลวงวิจิตรวาทการไว้
มากมาย  ดงันี ้

สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์ (2543: 5) ให้ความหมายว่า  “ละคร  หมายถึง   
การแสดงท่ีผกูเป็นเร่ือง  สิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏเร่ืองราวท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนาน  เพลิดเพลิน  
ความบนัเทิงใจแก่มนษุย์ได้ก็เม่ือมนษุย์ได้แสดงธรรมชาตขิองตนออกมาให้ปรากฏเป็นการกระท า” 

หลวงวิจิตรวาทการ (2541: 173) กล่าวถึงนาฏศิลป์ละคร ดงันี ้“บทบาทของ
มนษุย์โดยปกตนิัน้เฉ่ือยช้า  ไมท่นักบัเวลาท่ีล่วงไปโดยรวดเร็ว  ไม่ทนัท่ีจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่
มนษุย์ได้เพียงพอ  พอมนษุย์จะเร่ิมรู้จกัชีวิตรู้จกัโลกบ้างเล็กน้อยก็หมดอายกุาลเสียแล้ว  นาฏศลิป์
จึง่ต้องเข้าชว่ย  โดยกลัน่เร่ืองราวให้เหลือแตส่ว่นส าคญั  แล้วน ามาแสดงให้เห็นให้เข้าใจได้ทนัที”  

วิมลศรี  อุปรมัย (2553: 172) อธิบายว่า  ละครของท่านเป็นละครประเภท
ปลกุใจให้เกิดความรักชาติ  ส่วนใหญ่ใช้เนือ้หาและจุดของเร่ืองอิงประวตัิศาสตร์ของไทย  ฉะนัน้  
ละครของท่านไม่เหมือนการแสดงละครท่ีเป็นอยู่ก่อน  คนทัง้หลายจึงเรียกช่ือละครท่ีท่านเขียนบท
และฝึกซ้อมน าออกแสดงวา่  “ละครหลวงวิจิตรวาทการ” 

ฐิติรัตน์  เกิดหาญ (2555: 67) กล่าวว่า “หลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองใน พ.ศ.2475  กรมศิลปากรได้รวบรวมศิลปินโขน  ละครและนกัดนตรีขึน้มารวมกนัใหม่
อีกครัง้หนึ่งและตัง้เป็นกองขึน้ในกรมศิลปากร  และในช่วงนัน้หลวงวิจิตรวาทการด ารงต าแหน่ง
อธิบดีกรมศิลปากร  ได้มีความคิดใหม่คือ  แต่งบทละครท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับประวตัิศาสตร์  แต่ยงั
สอดแทรกไว้หลากหลายบทบาท  เช่น  บทความรักของคู่รักท่ีมีต่อกนั  ถึงแม้จะมากมายเพียงไรก็
ไม่เท่ากับความรักชาติ  ตัวเอกของเร่ืองสามารถเสียสละชีวิตและพลีชีพเพ่ือชาติได้  ด้วยเหตุท่ี
ละครของหลวงวิจิตรวาทการไมเ่หมือนการแสดงละครท่ีมีอยู่ในขณะนัน้  คนทัง้หลายจงึเรียกละคร
ของทา่นวา่ ละครหลวงวิจิตรวาทการ”  

ดงันัน้  การแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการจึงเป็นละครท่ีถือก าเนิดขึน้เพ่ือ
ปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักชาติบ้านเมือง  สร้างความสมานสามัคคีภายในประเทศและสร้าง
สมัพนัธไมตรีท่ีดีระหว่างประเทศ  รูปแบบการแสดงมีลกัษณะเป็นละครพดูสลบัร้องผู้แสดงพดูบท
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ด้วยตนเองการแต่งกายแต่งตามบทของตวัละคร  แต่งตามยุคสมัยหรือแต่งกายตามเนือ้หาของ
ประวตัศิาสตร์  ทา่ร ามีลกัษณะท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ง่ายตามบทพดู (ก าแบ)  

2.3.2 รูปแบบของการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ 
การแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการมีรูปแบบการแสดงเป็นลกัษณะเฉพาะตวัเป็น

ลกัษณะละครพูดสลบัร้อง  บทละครมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับชาติบ้านเมือง  ปลกุใจให้คนในชาติเกิด
ความรักและหวงแหนประเทศชาติ  ส่วนบทร้องเป็นการร าพึงร าพรรณหรือแสดงออกในความรู้สึก
นกึคดิของตวัละครดงัจะแบง่ออกเป็นหวัข้อตา่งๆ  ดงันี ้  

1.การด าเนินเร่ือง ด าเนินเร่ืองด้วยการพดู  การร้อง  และการร่ายร า 
2.ผู้แสดง มีทัง้หญิงล้วนและชายจริงหญิงจริง 
3.ดนตรี ใช้ดนตรีไทยและดนตรีสากลในการบรรเลงเพลงประกอบการแสดง 
4.การแตง่กายแตง่กายตามยคุสมยัและเนือ้หาทางเร่ืองประวตัิศาสตร์ 

โดยบทละครและเร่ืองท่ีนิยมแสดงมีอยูด่งัตอ่ไปนี ้ 1.เลือดสพุรรณ 2.ร า ช ม น ู    
3.พระเจ้ากรุงธน    4.ศึกถลาง     5.เจ้าหญิงแสนหวี     6.มหาเทวี    7.เบญจเพส     8.น่านเจ้า    
9.อนสุสาวรีย์ไทย    10.พอ่ขนุผาเมือง 

บทละครของหลวงวิจิตรวาทการมีลักษณะเด่นคือการปลูกฝังลัทธิชาตินิยม   
การปลุกใจให้คนเกิดความรักชาติบ้านเมือง  สมานสามัคคี  และเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมิตรประเทศ  (วิจิตรา  รังสิยานนท์,2473: 42) อธิบายว่า  “หลวงวิจิตรวาทการ  ได้รับ
มอบหมายให้ท างาน “ปลูกต้นรักชาติ” โดยการแต่งละครประวตัิศาสตร์  และเพลงปลุกใจให้รัก
ชาติ  พระเอก-นางเอก  จะต้องถือความรักชาติยิ่งกว่าความรักระหว่างกัน  ทัง้เนือ้ เร่ืองถ้อยค า
เจรจาหรือเนือ้เพลง  จะบง่ระบถุึงความรักชาติอยา่งแน่วแน่  เม่ือบ้านเมืองอยู่ในภาวะศกึสงคราม
ท่านก็ปลุกใจให้ลุกขึน้ต่อสู้   ร าลึกถึงบรรพบุรุษ  ซึ่งได้รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เรา  เม่ืออยู่ในภาวะ
สงบ  ท่านก็เน้นเร่ืองให้ช่วยกันสร้างและทนุบ ารุงชาติไทย”  แนวคิดละครหลวงวิจิตรวาทการ
สามารถอธิบายได้ด้วยเนือ้เพลงท่ีทา่นประพนัธ์วา่ 

“ความรักอนัใด แมรั่กเทา่ไหน ก็ไมย่ัง่ยืน   
เชน่รักคูรั่ก แม้รักดงักลืน ยงัอาจขมข่ืน ขึน้ได้ภายหลงั 
แตค่วามรักชาต ิ    รักแสนพิศวาส      รักสดุก าลงั 
ก่อเกิดมานะ  ยอมสละชีวงั รักจนกระทัง่ หมดเลือดเนือ้เรา 
ชีวิตร่างกาย เราไมเ่สียดาย ตายแล้วก็เผา 
ทกุสิ่งยอมคลาด     เว้นแตช่าตขิองเรา 
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ไมใ่ห้ใครเข้า เหยียบย ่าท าลาย” 
ดงันัน้แนวคิดในการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักชาติจึงได้มีการน าเสนอผ่าน

รูปแบบของการแสดงละครเพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายและยงัใช้บทเพลงเพ่ือส่ือสารอารมณ์ของตวั
ละครและบทร้องท่ีปลกูฝังความรักชาตบ้ิานเมือง  ความสามคัคีให้รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและผู้ชม
สามารถร้องตามได้จนปัจจบุนันี ้

วิมลศรี  อปุรมยั (2553: 172) กล่าวว่า  ลกัษณะละครวิจิตรวาทการ  พอสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1..มีลกัษณะแบบละครพนัทางในด้านการแสดง 
2.เนือ้เร่ืองได้จากเกร็ดความเข้าใจในด้านประวตัิศาสตร์หรือพงศาวดารตอน

ใดตอนหนึง่ท่ีปลกุใจให้รักชาต ิ สามคัคี  ยดึมัน่ในคณุธรรม 
3.การแต่งกายไม่ยืนเคร่ืองเหมือนละครนอกละครใน  นุ่งผ้าและใส่เสือ้ง่าย

กวา่  รวดเร็วกวา่  และต้นทนุการผลิตเคร่ืองแตง่กายน้อยกวา่ 
4.มีการแสดงสลบัฉากเป็นหมู ่ เพ่ือเสริมบรรยากาศหรือเนือ้หาในท้องเร่ือง 
5.ลีลาการแสดง  ค าพูด-และท่าประกอบ  โดยใช้ท่าทางเบาๆ  ดดัแปลงให้

เข้ากับชีวิตจริงการเคล่ือนไหวของตัวละครก็เป็นไปโดยธรรมชาติ  แต่สง่างามในท่าทาง  และ
ค าพูดเชิงปรัชญามีอิทธิพลตอ่การส่ือสารระหว่างผู้ แสดงและผู้ด ู เพราะประกอบด้วยจงัหวะการ
เน้นย า้  เหมาะกบัการน าไปใช้เพ่ือกลา่วสนุทรพจน์ (Speech) 

6.ใช้ดนตรีสากลประกอบเพลงไทยเดิม  โดยเปล่ียนแปลงอตัราโน้ตให้กระชบั
ขึน้ 

7.ตวัละครมีมากมาย  ตวัส าคญัและตวัเอกมีบทบาทเจรจาค าคมแทรกอยู่
ทกุๆ  สถานการณ์ตัง้แตต้่นจนจบผู้ดไูด้ข้อคิดไว้ประดบัสตปัิญญา 

8.มีฉากหรูหราตามท้องเร่ือง 
9.ให้แง่คดิในด้านปรัชญาและคณุธรรม 
10.สร้างความสามคัคีและรวมพลงัให้คนยึดมัน่ในชาติ  ศาสนา  และสถาบนั

พระมหากษัตริย์ 
สรุปได้ว่า  ละครหลวงวิจิตรวาทการมีรูปแบบการแสดงท่ีเป็นลักษณะละครพูด

สลบัร้องท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายใช้ท่วงท่าลีลาการพูดท่ีเป็นธรรมชาติและผนวกความเป็นไทยด้วย
ลีลาการร่ายร า  การขบัร้องและสอดแทรกเนือ้หาท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์บ้านเมืองผ่าน
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บทละคร  ปลกูฝังให้คนไทยเกิดความรักชาติโดยใช้การแสดงละครและนาฏศิลป์หลอมรวมให้คน
ในชาตสิามคัคีกนัและปลกูฝังลทัธินิยมให้เข้าถึงประชาชน   

ในงานวิจยัครัง้นีจ้งึน ารูปแบบการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการมาเพ่ือน าเสนอ
ผลงานการแสดงในเร่ืองของคา่นิยมด้านความพอเพียง  เพ่ือปลกูฝังความคา่นิยมความพอเพียงใน
กลุ่มนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ให้รับรู้เข้าใจและตระหนกัการพอประมาณเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตในอนาคต  อีกทัง้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 180) ได้มีการก าหนดให้ผู้ เรียนต้องมีความรู้
ความเข้าในเร่ืองของละครดงันี ้“รู้และเข้าใจการใช้นาฏยศพัท์หรือศพัท์ทางการละครในการแปล
ความและส่ือสารผ่านการแสดง  รวมทัง้พฒันารูปแบบการแสดงสามารถใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ในการ
พิจารณาคณุภาพการแสดง  วิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ โดยใช้ความรู้เร่ืององค์ประกอบ
ทางนาฏศิลป์ร่วมจัดการแสดงน าแนวคิดของการแสดงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน   รู้และเข้าใจ
ประเภทละครไทยในแต่ละยคุสมยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์
พืน้บ้าน  ละครไทย และละครพืน้บ้าน  เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วฒันธรรมต่าง ๆ รวมทัง้สามารถออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์  เคร่ืองแต่งกายในการแสดง
นาฏศลิป์และละคร  มีความเข้าใจความส าคญับทบาทของนาฏศลิป์  และละครในชีวิตประจ าวนั” 
ดงันัน้การน าการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการมาใช้ในกิจกรรมของผู้วิจยัจึงเกิดประโยชน์ตอ่กลุ่ม
ตวัอย่างในการเรียนรู้รูปแบบการแสดงและได้เข้าใจในเร่ืองของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้าง
คา่นิยมความพอเพียงตอ่ตนเอง 

2.4 แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.1 เศรษฐกิจพอเพียง 

“...พอเพียง มีความหมายกวา้งขวางย่ิงกว่านีอี้ก คือค าว่า “พอ” ก็พอเพียงนี้ก็พอ
แค่นัน้เอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่น
นอ้ย ถ้าประเทศใดมีความคิดอนันี้ มีความคิดว่าท าอะไรตอ้งพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ 
ซ่ือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสขุ พอเพียงนีอ้าจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่
ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”  พระราชด ารัส  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
 ณ ศาลาดสิุดาลยั วนัที ่4 ธนัวาคม 2541 (มูลนิธิชยัพฒันา.  2559: ออนไลน์)  

ราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายค าวา่  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัพระราชทานเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบตัิตนของประชาชน
ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน จนถึงระดบัรัฐ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ไม่ประมาท ไมโ่ลภ 
ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว   ตลอดจนใช้
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ความรู้และคุณธรรม เป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤติ มีความมั่นคงและยั่งยืน
ทา่มกลางกระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ (ราชบณัฑิตยสถาน.  2559: ออนไลน์) 

ประเวศ  วะสี  นักวิชาการได้ให้ความหมายว่า  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  
พอเพียงส าหรับทุกคน  มีธรรมชาติพอเพียง  มีความรักพอเพียง  มีปัญญาพอเพียง  เม่ือทกุอย่าง
พอเพียงก็เกิดความสมดุล  จะเรียกว่าเศรษฐกิจสมดุลก็ได้  เม่ือสมดุลก็เป็นปกติ สบาย   
ไม่ เจ็บไข้  ไม่วิกฤต  เศรษฐกิจพืน้ฐานกับเศรษฐกิจชุมชนล้วนมุ่งไปสู่ เศรษฐกิจพอเพียง  
(ปิยบตุร  หลอ่ไกรเลิศ, 2547: 31) 

สุนทร  กุลวัฒนวรพงศ์  กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ 
ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความร้อนมีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน
ตามฐานะ ตามอตัภาพ ท่ีส าคญัไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพไม่
พันธนาการอยู่กับสิ่งใด กล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต  
หลกัการพึง่ตนเอง  อาจจะแยกแยะโดยยดึหลกัส าคญัอยู ่ 5  ประการ คือ 

1.ด้านจิตใจ ท าให้เป็นท่ีพึ่งตนเอง มีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและ
ชาตโิดยรวม มีจิตใจเอือ้อาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์สว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 

2.ด้านสงัคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกือ้กูลกัน เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย
ชมุชนท่ีแข็งแรงเป็นอิสระ 

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด 
พร้อมทัง้หาทางเพิ่มมลูคา่ โดยให้ยดึอยูบ่นหลกัการของความยัง่ยืน  

4.ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีท่ีเข้า
มาใหม่มีทัง้ดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพืน้ฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการตามสภาพแวดล้อมและควรพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเรา
เอง 

5.ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งท่ีการเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งท่ี
การลดรายจ่ายในภาวะท่ีเศรษฐกิจวิกฤตเช่นเวลานีจ้ึงต้องปรับทิศการพัฒนาใหม่คือต้องมุ่งลด
รายจา่ยก่อนเป็นส าคญั โดยยดึหลกั พออยู ่พอกิน พอใช้ (สนุทร  กลุวฒันวรพงศ์, 2544: 55)   

มลูนิธิชยัพฒันา  กล่าววา่  เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการด ารง
อยู่และปฏิบตัิตนของประชาชนในทุกระดบั  ตัง้แต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน  จนถึงระดบัรัฐ  
ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ  
เพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตผุล  



  19 

รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควรตอ่การมีผลกระทบใดๆ  อนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน  ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบ  และ
ความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการตา่งๆ  มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินทุกขัน้ตอน
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐนัก
ทฤษฎี และนกัธุรกิจในทกุระดบั ให้มีส านึกในคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ท่ี
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุ
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี (มลูนิธิชยัพฒันา.  2559: ออนไลน์) 

 
2.4.2  แนวคดิทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  3 หว่ง 2 เง่ือนไข 

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดตามรอยพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ภูมิพลอดลุยเดชเพ่ือการพฒันาให้ประชาชนให้ด าเนินชีวิตในทางสายกลาง  มีการแบ่ง
การด าเนินงาน  3  หว่ง  2  เง่ือนไข  ได้มีนกัวิชาการได้ให้นิยามไว้หลากหลาย  ดงันี ้

ค านาย  อภิปรัชญาสกุล (2537: 37) กล่าวว่า  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นปรัชญาท่ีเป็นแนวคิด  หลกัการ  และแนวทางปฏิบตัิตนของแต่ละบุคคลและองค์กรทุกระดบั
ตัง้แต่ระดบัครอบครัว  ระดับชุมชน  และระดบัประเทศทัง้ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้ให้
นิยามดงันี ้

คณุลกัษณะ 
 1.ความพอประมาณ คือ ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับ

ฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทัง้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไป และต้องไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน 

 2.ความมีเหตผุล คือ การตดัสินใจ ด าเนินการเร่ืองต่างๆ อย่างมีเหตุผล
ตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย หลกัศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงาม โดยค านึงถึงผลท่ี
คาดวา่จะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ อยา่งรอบคอบ 

 3.ภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดี คือ   การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม 

เง่ือนไข 
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 1.คณุธรรม คือ เสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนให้มีความซ่ือสตัย์สจุริต รู้
รักสามคัคี ไมโ่ลภ ไมต่ระหน่ี รู้จกัแบง่ปันผู้ อ่ืน 

 2.ความรอบรู้ คือ ความรู้ความรอบคอบการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไป
อยา่งถกูต้อง สอดคล้องกบั  จรัญ  จนัทลกัขณา  กลา่ววา่  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency  
Economy)  ท่ีมีแหล่งอ้างอิงท่ีชดัเจน  เด่นชดั  และมีหลกัฐานอ้างอิงทางวิชาการทัง้ในระดบัชาติ
และระดบัสากล  ได้แก่  หลกัปรัชญาอนัแสดงไว้โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช 
(รัชกาลท่ี  9) ของประเทศไทย  โดยความเป็นจริงหลัก ศกพ. ใช้ได้กับคนทุกระดับ  องค์กรทุก
ระดบั  เศรษฐกิจทกุระดบัตัง้แตบ่คุคลถึงครอบครัวชมุชนจนถึงรัฐ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 หว่ง  2 เง่ือนไข 
 

ท่ีมา: www.raiporjai.com 
 
สรุปได้ว่า  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนัน้มิใชแ่นวคิดเพ่ือการพฒันาประเทศเพียง

เดียว  แต่สร้างขึน้เพ่ือปลูกฝังแนวคิดให้กับประชาชนในทุกระดบัโดยเฉพาะในรายบุคคลเพ่ือให้
ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองและน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  การน าเอาหลัก
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจะช่วยสร้างให้บคุคลเหล่านัน้สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสขุอยา่งแท้จริง  ดงันัน้แล้วการปลกูฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มวยัเรียนจึง

http://www.raiporjai.com/
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เป็นเร่ืองเหมาะสมท่ีควรปฏิบตัิเพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถพฒันาตนอย่างถกูต้องเหมาะสมไม่
หลงใหลไปตามกระแสนิยม  รู้จกัการประมาณตนเองตามอตัภาพของครอบครัว  รู้จกัการประหยดั
เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว  แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีพฒันาขึน้มา
เพ่ือพฒันาประชาชนทกุระดบัให้รู้จกัความพอเพียงด าเนินชีวิตในทางสายกลางไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน
รู้จกัพึ่งพาตนเองเป็นหลกั  มีคณุธรรมจริยธรรมภายในจิตใจมีความซ่ือสตัย์สจุริต  ไม่โลภ  ไม่หลง
ไปตามกระแสของโลกท่ีก าลงัพฒันา มีความรอบคอบในการด าเนินชีวิตและสามารถรับมือกบัสิ่งท่ี
เกิดขึน้ได้อยา่งมีสติ   

ในงานวิจัยครัง้นีไ้ด้น าหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแสดงละคร
หลวงวิจิตรในส่วนของบทละครเพ่ือน าแนวคิดดงักล่าวมาสอดแทรกในบทละคร  โดยกลุ่มตวัอย่าง
จะเป็นผู้สร้างบทละครด้วยตนเองโดยยึดเร่ืองความพอประมาณและเง่ือนไขคณุธรรมการแบง่ปัน
มาเป็นแนวทางการด าเนินการท างานเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รู้และเข้าใจเร่ืองความพอเพียงจากการรู้จกั
ความพอประมาณ  ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ในเร่ืองการพอประมาณความ
เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยู่ของตนเองรวมถึงการใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต  อีกทัง้เพ่ือปลกูฝัง
กลุ่มคนท่ีมีฐานะดีหรือมีมากให้รู้จักการแบ่งปัน  การให้  การมีน า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ให้แก่ผู้ อ่ืนโดย
ไม่หวงัผลตอบแทน  เพราะความพอเพียงนัน้จะมีมากหรือน้อยย่อมได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  
เพ่ือการปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนท่ีดีของสงัคมผู้ เรียนจึงจะต้องน าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยตนเองผา่นการพฒันากิจกรรมละครเพ่ือการศกึษา(Theater in education)   

 
3.งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
วิเชียร  วิทยอดุม. (2553: 2) ทศันะของนกัศกึษาตอ่การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่ มเฟือย : กรณีศึกษานกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
วตัถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1.ศึกษาถึงทัศนะของนักศึกษาตอการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูก่ารแก้ปัญหาความฟุ่ มเฟือย 2. ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่ทศันะของนกัศกึษาตอ่การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่ มเฟือย 3.ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ปัญหาความฟุ่ มเฟือย  ผลการวิจยัพบว่า  นกัศึกษามีการรับรู้
ปัญหาด้านเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง  รับรู้ปัญหาเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจครอบครัวสุดท่ีสุด มี
การท างานหารายได้พิเศษ ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  รับรู้ปัญหาสังคมในระดับปานกลาง  รับรู้
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เก่ียวกับภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน  รวมทัง้ทราบค่านิยมของสังคมไทยสูงท่ีสุด ค านึงถึงความ
ปลอดภยัของสงัคมและสว่นรวม 

3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมละคร 
วรัญญ ู ป่ินฉ ่า. (2558: 2)  การพฒันาพฤตกิรรมความกล้าแสดงออกของนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้กิจกรรมละคร  พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีพฤติกรรมกล้าแสดงอยู่ในระดบัมากเม่ือน ากิจกรรมละครเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในด้าน
การด ารงชีวิต  การติดต่อส่ือสาร และบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์  ซึ่งส่งผลให้เด็กมีการพัฒนา
พฤติกรรมความกล้าแสดงออกท่ีดีขึน้เม่ือก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม จึงสรุปได้ว่ากิจกรรมละคร
สามารถชว่ยให้เดก็สามารถพฒันาตนเองได้และมีความกล้าเพิ่มมากขึน้ 

 
 

3.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัละครหลวงวิจิตรวาทการ 
ฤดีชนก  รพิพันธ์.  (2546:  2)  ละครหลวงวิจิตร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด  

วิธีการจดัการแสดง  และรูปแบบการแสดงละครปลกุใจรักชาติของหลวงวิจิตรวาทการ  ตลอดจน
วิเคราะห์ละครปลุกใจรักชาติ  จากการวิจัยพบว่า  ละครปลุกใจรักชาติของหลวงวิจิตรวาทการ  
หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปในนาม “ละครหลวงวิจิตร” คือ ละครท่ีมีเนือ้หาปลกุใจให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
รักชาติบ้านเมือง  สร้างสามัคคีระหว่างคนในชาติ และยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือ
ประเทศชาติ  “ละครหลวงวิจิตร”  เกิดจากท่ีหลวงวิจิตรวาทการได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่ง
อธิบดีกรมศิลปากร  ในรัฐบาล  จอมพล ป.พิบลูสงคราม  ท่านใดใช้บทละครและเพลงแนวปลกุใจ
รักชาติเป็นส่ือ  ในการปลกูฝังลทัธิชาตินิยมให้แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป  ซึ่งนอกจากจะเป็น
การสนนุกระแสทางการเมือง  ท่ีแพร่หลายในขณะนัน้แล้ว  หลวงวิจิตรวาทการยงัเห็นวา่  ความรัก
ชาตจิะสามารถชว่ยสร้างสรรค์บ้านเมืองได้อีกทางหนึ่ง    

สรุปได้ว่าจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรม
ละคร  ละครเพ่ือการศกึษา (Theater in education) และละครหลวงวิจิตรวาทการ  ผู้วิจยัสามารถ
น าแนวคิดต่างๆ มาออกแบบการพัฒนากิจกรรมละครโดยการน าเอากระบวนการละครเพ่ือ
การศึกษา(Theater in education) มาเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงเร่ืองพอประมาณและความมีคณุธรรมในเร่ืองการแบ่งปันโดยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจในสภาพปัญหาด้วยตนเอง  สร้างบทละครจากความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงจากการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่างด้วยการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และรับฟังความคิดเห็น
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จากผู้ อ่ืน  รวมถึงการเรียนรู้ขัน้ตอนการแสดงละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทท่ีมีลกัษณะเป็น
ละครพดูท่ีมีการปลกูฝังแนวคิดเร่ืองความพอเพียงในการน าเสนอผลงานของกลุม่ตวัอย่างท่ีจะต้อง
แสดงออกมาเป็นการแสดงละครท่ีกลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างบทละคร  เพราะการน า
กิจกรรมละครมาแก้ปัญหาสามารถช่วยให้ผลลพัธ์ออกมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  อีกทัง้กิจกรรมละครยงั
สามารถเพิ่มพฒันาการการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจเร่ืองราวของความพอเพียงได้ดีขึน้ 

 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นวิจยัเชิงทดลอง โดยผู้วิจยัใช้แผนการทดลองแบบ(one group pretest-

posttest design)  โดยศกึษาในเร่ืองการพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ
เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมความพอเพียง  ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี ้

1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี  ้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ปี ท่ี 3  
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา  ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ  จ านวน   227  
คน 

กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี  3  โรงเรียน

เซนต์โยเซฟบางนา อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  27  
คน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  โดยใช้แบบวัดค่านิยมความ
พอเพียง  โดยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นลกัษณะวิจยัเชิงทดลอง (one group pretest-posttest design) 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการทดลองคือ  9 สปัดาห์  สปัดาห์ละ  1  ครัง้  ครัง้ละ 50 นาที   

 
2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยัแบง่ออกเป็น  2  สว่นคือ 
2.1 แบบทดสอบวดัความรู้คา่นิยมด้านความพอเพียง 

2.1.1  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ค่านิยมด้านความพอเพียง(ด้าน
ความพอประมาณและการแบ่งปัน) เป็นลักษณะแบบทดสอบก่อนและหลัง (pretest-posttest) 
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ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยการสร้างเคร่ืองมือแบบทดสอบได้มาจากการศกึษาเอกสาร  และ
ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   

2.1.2 ศึกษาและน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือประเมินความเหมาะสมในแบบทดสอบวัดความรู้ค่านิยมด้านความ
พอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน)โดยแบง่ออกเป็นด้านความพอประมาณ  10  ข้อ  
และการแบ่งปัน  10  ข้อ  รวมเป็น  20  ข้อ  และหากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตอบค าถามแบบทดสอบ
และมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ความฟุ่ มเฟือยมากกว่า 60%  จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม  ผู้ เช่ียวชาญท่ี
มอบค าแนะน าในเคร่ืองมือแบบทดสอบวัดความรู้ค่านิยมด้านความพอเพียง(ด้านความ
พอประมาณและการแบง่ปัน)  มี 3 ทา่น  ดงันี ้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มนตา  ตลุย์เมธาการ  ผู้ เช่ียวชาญการวดัผลและ
วิจยัการศกึษา 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ฐาศกุร์  จนัประเสริฐ   ผู้ เช่ียวชาญด้านวิจยัและ
พฤตกิรรม 

3.ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มลฤดี  สระฏัน   ผู้ เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 

วิธีการหาคา่ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง (IOC) 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence หรือ IOC) คือ การหาค่า

ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยอาศยัดลุยพินิจของผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่านพิจารณาลงความเห็นและ
ให้คะแนน จากผลการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม IOC  แสดงว่า  ข้อค าถามมีความ
เท่ียงตรงสงูและสามารถน าข้อค าถามนัน้ไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างได้  ซึ่งผลการพิจารณามีเกณฑ์ใน
การแสดงการประเมินดงันี ้

 +1 เม่ือทา่นเห็นวา่ข้อความนัน้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน 
   0 เม่ือทา่นไมแ่นใ่จวา่ข้อความนัน้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
 -1 เม่ือทา่นเห็นวา่ข้อความนัน้ไมส่อดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน 

จากนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถามจาก
ผู้ เช่ียวชาญทัง้  3  ทา่น  ดงันี ้
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินแบบทดสอบวัด
คา่นิยมด้านความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ รายละเอียดค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
1 2 3 

 

1 

ความพอประมาณ 
นกัเรียนปฏิบตัิตนอยู่อยา่งพอเพียง  มีความ

พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ 

 

0 

 

0 

 

+1 

 

1 

 

0.33 

 

ไมส่อดคล้อง 

2 นกัเรียนรู้จกัความเหมาะสมในการใช้จา่ยของ

ตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 นกัเรียนรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ  ไมฟุ่่ มเฟือย  เลือกซือ้
สิ่งของท่ีจ าเป็น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4 นกัเรียนรู้จกัคณุคา่ของเงิน  การอดออม  และ
รู้จกัการประหยดัในการใช้จา่ย 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5 นกัเรียนพร้อมใช้จา่ยทกุครัง้เม่ือเจอสิ่งของท่ี
ถกูใจแม้วา่จะมีสิ่งนัน้อยูแ่ล้ว 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6 นกัเรียนเคยยืมเงินเพ่ือนเพ่ือซือ้สิ่งของท่ีอยาก
ได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7 นกัเรียนเคยรบกวนพ่อแม ่ โดยการขอให้ทา่น
ซือ้ของท่ีอยากได้ให้กบัตนเอง 

0 +1 +1 2 0.66 สอดคล้อง 

8 นกัเรียนรู้จกัตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล  ไมลุ่ม่หลง
กบัสิ่งยัว่ย ุ ส่ือ  เทคโนโลยีท่ีไมจ่ าเป็น  

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9 นกัเรียนคดิวา่เม่ือใช้ของแบรนด์เนมจะรู้สกึ
ภมูิใจมากกวา่การใช้ของจากการซือ้ข้างทาง
หรือตลาด  เชน่  กระเป๋า  รองเท้า   นาฬิกา  
เป็นต้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบวัดค่านิยมด้านความพอเพียงพบว่าข้อท่ี 1 ไม่
สอดคล้องต้องเปล่ียนข้อค าถามให้เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง  และผู้ เช่ียวชาญได้มอบค าแนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมในการปรับใช้ค าในข้อค าถาม คือ ให้เปล่ียนจากค าว่า “นักเรียน” เป็นค าว่า “ฉัน” 

และให้ตดัค าว่า “ทุกครัง้” และ ค าว่า “เคย” ออกจากแบบทดสอบ  เน่ืองจากไม่เหมาะสมกบัการ
ตอบแบบทดสอบในงานวิจยัฉบบันี ้ หลงัจากปรับแก้เคร่ืองมือตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญจึงได้
แบบทดสอบฉบบัปรับปรุงใหม ่ดงันี ้

 

ข้

ข้อ 
รายละเอียดค าถาม 

ผู้เช่ียวชาญ 
รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 
ส

1 

2

2 

3

3 

1

10 

นกัเรียนคดิวา่สินค้าจากตา่งประเทศราคาแพง  
เชน่  เสือ้ผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เหมาะสมกบั
การใช้งานและเป็นสิ่งส าคญัในชีวิตประจ าวนั
ของตนเอง 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

1.00 

สอดคล้อง 

1 

1 

คุณธรรม:การแบ่งปัน 
นกัเรียนเคยแบง่ปันขนมให้กบัเพ่ือน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2 นกัเรียนเคยบริจาคเสือ้ผ้า  ของใช้  ให้ผู้ อ่ืนด้วย
ความเตม็ใจ 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 เม่ือมีคนมาขอบริจาคเงิน  นกัเรียนมีความรู้สกึ
อยากแบง่ปันด้วยความเตม็ใจ  เชน่  ขอทาน  
เป็นต้น 

 

0 

+

1 

+

1 

 

2 

0

0.66 

สอดคล้อง 

4 นกัเรียนพร้อมจา่ยให้เพ่ือนและคนรอบข้าง  
โดยไมห่วงัสิ่งใดตอบแทน 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

1.00 

สอดคล้อง 

5 นกัเรียนรู้สึกมีความสขุและภมูิใจเม่ือเป็นผู้ให้  
มากกวา่ผู้ รับ 

+

1 

0 +

1 

 

2 

0

0.66 

สอดคล้อง 

1

6 

นกัเรียนเคยร่วมบริจาคสมทบทนุในโครงการ
ตา่งๆ  เชน่  กิจกรรมก้าวคนละก้าว   เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

1.00 

สอดคล้อง 

1

7 

นกัเรียนเคยร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะตอ่สงัคม
และชมุชนท่ีนกัเรียนอยู่อาศยั 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

1.00 

สอดคล้อง 

1

8 

นกัเรียนเคยร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือ
สมทบกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนก าหนด 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

1.00 

สอดคล้อง 

1

9 

นกัเรียนมีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผอ่ปุกรณ์การเรียน
ให้กบัเพ่ือนในห้องเรียน 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

1.00 

สอดคล้อง 

2

0 

นกัเรียนเคยชว่ยพ่อแมล่ดคา่ใช้จา่ย  โดยการ
ยอมให้พอ่แมล่ดคา่ขนมมาโรงเรียน 

+

1 

0 +

1 

 

2 

0

.66 

สอดคล้อง 
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ข้อ รายละเอียดค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 1 2 3 

 
1 

ความพอประมาณ 
ฉนัพอใจในสิ่งท่ีตนมี 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2 ฉนัใช้จา่ยอยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 ฉนัรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ  ไมฟุ่่ มเฟือย  เลือกซือ้
สิ่งของท่ีจ าเป็น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4 ฉนัรู้จกัคณุคา่ของเงิน  การอดออม  และรู้จกั
การประหยดัในการใช้จ่าย 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5 ฉนัพร้อมใช้จา่ยเม่ือเจอสิ่งของท่ีถกูใจแม้ว่าจะ
มีสิ่งนัน้อยูแ่ล้ว 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6 ฉนัยืมเงินเพ่ือนเพ่ือซือ้ของ  เชน่  เสือ้ผ้า  
กระเป๋า  รองเท้า  เป็นต้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7 ฉนัชีน้ าพอ่แมใ่ห้ซือ้ของท่ีอยากได้แม้สิ่งนัน้จะ
ไมจ่ าเป็น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

8 ฉนัรู้จกัตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล  ไมลุ่ม่หลงกบั
สิ่งยัว่ย ุ ส่ือ  เทคโนโลยีท่ีไมจ่ าเป็น  

+

1 

+

1 

+

1 

3 1

.00 

สอดคล้อง 

9 ฉนัรู้สกึภมูิใจในการใช้ของแบรนด์เนม  เชน่  
กระเป๋า  รองเท้า   นาฬิกา  เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

3 1

.00 

สอดคล้อง 

10 ฉนัใช้สินค้าท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศท่ีเป็นสิ่ง
ส าคญัในชีวิตประจ าวนัของตนเอง  เชน่  
ปากกา  กลอ่งดินสอ  กระเป๋าเงิน  เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

 

 

 

 



  29 

ข้อ รายละเอียดค าถาม 

ผู้เช่ียวชาญ 
รวม

คะแนน 

I

OC 

ค่าดัชนี

ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 

 
11 

คุณธรรม:การแบ่งปัน 
ฉนัแบง่ปันขนมให้กบัเพ่ือน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

.00 

สอดคล้อง 

12 ฉนับริจาคเสือ้ผ้า  ของใช้  ให้ผู้ อ่ืนด้วย
ความเตม็ใจ 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

13 เม่ือมีคนมาขอบริจาคเงิน  ฉันรู้สกึอยาก
แบง่ปันด้วยความเตม็ใจ 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

14 ฉนัพร้อมชว่ยเหลือเพ่ือนและคนรอบข้าง  
โดยไมห่วงัสิ่งใดตอบแทน 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

15 ฉนัรู้สกึมีความสขุและภมูิใจเม่ือเป็นผู้ให้  
มากกวา่ผู้ รับ 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

16 ฉนัร่วมบริจาคสมทบทนุในโครงการตา่งๆ  
เชน่  กิจกรรมก้าวคนละก้าว   เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

17 ฉนัร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะตอ่สงัคมและ
ชมุชนท่ีนกัเรียนอยู่อาศยั 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

18 ฉนัร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือสมทบ
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนก าหนด 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

19 ฉนัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่อปุกรณ์การเรียนให้กบั
เพ่ือนในห้องเรียน 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 

20 ฉนัชว่ยพอ่แมล่ดคา่ใช้จา่ย  โดยการยอม
ให้พอ่แมล่ดคา่ขนมมาโรงเรียน 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1

.00 

สอดคล้อง 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นีผู้้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณา
ร่วมกนัวา่ข้อค าถามในแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการ
แบ่งปัน) มีความสอดคล้องกันในทุกข้อและสามารถน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างได้  โดยมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .5  

2.2  กิจกรรมละครเพ่ือการศกึษาในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ 
 2.2.1 ศกึษาข้อมลู เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของกิจกรรมละคร 
2.2.2 ศึกษาข้อมูล เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของละครหลวงวิจิตร

วาทการ 
2.2.3 ศึกษาข้อมูลและน าข้อมูลส่งผู้ เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ  โดยการพิจารณาหาค่าดชันี
ความสอดคล้องมีผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่นดงันี ้

1) ดร.ปรวนั  แพทยานนท์    ผู้ เช่ียวชาญด้านละคร 
2) อาจารย์ฤดีชนก  รพิพนัธ์  ผู้ เช่ียวชาญด้านละครหลวงวิจิตรวาทการ 
3) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มารุต   พฒัผล ผู้ เช่ียวชาญด้านวิจยัและการพฒันาหลกัสตูร 
 

 
วิธีการหาค่าความเท่ียงตรงของกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม
คา่นิยมด้านความพอเพียง (IOC) 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence หรือ IOC) คือ การหาค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยอาศยัดลุยพินิจของผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่านพิจารณาลงความเห็นและ
ให้คะแนน จากผลการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม IOC  แสดงว่า  ข้อค าถามมีความ
เท่ียงตรงสงูและสามารถน าข้อค าถามนัน้ไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างได้  ซึ่งผลการพิจารณามีเกณฑ์ใน
การแสดงการประเมินดงันี ้

+1 เม่ือทา่นเห็นวา่ข้อความนัน้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน 

  0 เม่ือทา่นไมแ่นใ่จวา่ข้อความนัน้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

-1 เม่ือทา่นเห็นวา่ข้อความนัน้ไมส่อดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน 

จากนัน้ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการประเมินแบบสอบถามจาก
ผู้ เช่ียวชาญทัง้  3  ทา่น  ดงันี ้
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ผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้องแบบตรวจสอบคณุภาพแบบประเมินกิจกรรมละคร
ในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนี 

ความ

สอดคล้อง 1 2 3 

1.กิจกรรมพอเพียงคืออะไร 0 0 +1 1 0.33 ไมส่อดคล้อง 

2.กิจกรรมแคไ่หนเรียก
พอเพียง 

+1 0 +1 2 0.66 สอดคล้อง 

3.กิจกรรมพอเพียงและแบง่ปัน 0 0 0 0 0 ไมส่อดคล้อง 

4.กิจกรรมละครหรรษา +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.กิจกรรมสร้างละคร +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.กิจกรรมละครหลวงวิจิตร
วาทการ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7.กิจกรรมร าละคร +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8.กิจกรรมละครหลวงวิจิตร
วาทการเพื่อสง่เสริมคา่นิยม
ความพอเพยีง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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จากการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินผลการพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้องหาความ
เท่ียงตรงของกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความ
พอเพียงพบว่า  กิจกรรมทุกกิจกรรมควรเพิ่มแบบประเมินกลุ่มตัวอย่างในทุกกิจกรรมและควร
เปล่ียนช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกบัขัน้ตอนการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มความสนใจของผู้ เรียน  และควรปรับ
กิจกรรมละลายพฤติกรรมให้มีความหลากหลาย  อีกทัง้ยงัได้เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้อีก 1 กิจกรรม 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงฉบบัใหม ่ดงันี  ้

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องหาความ
เท่ียงตรงของกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความ

กิจกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง 
1 2 3 

1.กิจกรรมสือ่ละคร +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.กิจกรรมกบัดกัมายา +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.กิจกรรมนานาการ
ละคร 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.กิจกรรมนา่รู้การละคร +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.กิจกรรมร้องร าท า
เพลง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.กิจกรรมเริงร าละคร
พอเพียง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7.กิจกรรมร าละคร
พอเพียง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8.กิจกรรมร า-ร้อง  ละคร
พอเพียง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9 .กิจกรรมหรรษาการ
แสดงละครพอเพยีง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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พอเพียงพบว่ากิจกรรมทัง้ 9 กิจกรรมมีความสอดคล้องทุกกิจกรรม  และสามารถน ากิจกรรม
ทัง้หมดไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งได้ 

 
 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยั

ตามขัน้ตอน ดงันี ้     
1.ขออนญุาตผู้บริหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เพ่ือเข้าเก็บข้อมลู 
2.จัดท าหนังสือเอกสารชีแ้จงการเข้าร่วมงานวิจัย  หนังสือขออนุญาตให้ความ

ยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยัส าหรับผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปีหรือ ผู้ ป่วยท่ีไม่
สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

3.ผู้วิจยัชีแ้จงกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม
ด้านความพอเพียงให้กบักลุม่ตวัอยา่งรับทราบและเตรียมความพร้อม 

4.ผู้ วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัด
คา่นิยมความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน) จ านวน 20 ข้อ  ท่ีมีความฟุ่ มเฟือย
อยู่ในระดับร้อยละ 60 ขึน้ไป  โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องผ่านการ
คดัเลือกและเข้าร่วมการด าเนินกิจกรรมจ านวน  27  คน  และใช้เป็นกลุ่มทดลอง (Experimental 
Research)   

5.ผู้วิจยัด าเนินการใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ  โดยด าเนิน
กิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดกิจกรรมไว้ 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ  
50 นาที  โดยผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 

6.ภายหลงัการด าเนินกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมด้านความพอเพียง  ผู้ วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลครัง้สุดท้ายด้วยการท าแบบทดสอบวัด
ค่านิยมด้านความพอเพียง (ด้านความพอประมาณและการแบ่งปัน) จ านวน  20  ข้อ  และน า
ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติและน าเสนอผลการ
ทดลองก่อนและหลงัการท ากิจกรรมของกลุม่ตวัอย่าง 
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4.การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มตวัอย่าง

โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS for windows  ในการวิเคราะห์ข้อมลูและมีขัน้ตอนในการ
วิเคราะห์  โดยน าข้อมูลจากแบบทดสอบท่ีได้แยกออกเป็นก่อนและหลังการทดลอง (Pre-test, 
Post-test) น าเสนองานในรูปแบบการแสดงละคร  เพ่ือกลุ่มตวัอย่างสามารถวิเคราะห์  พัฒนา
กระบวนความคิด  สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองในแนวคิดเ ร่ืองความพอเพียงผ่านกิจกรรม
ละครเพ่ือการศึกษาและเรียนรู้รูปแบบการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ และเปล่ียนข้อมูลเป็น
รหสัตวัเลข (Code) แล้วปอ้นข้อมลูลงในโปรแกรม  เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยมีขัน้ตอนใน
การวิเคราะห์ ดงันี ้

1.ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลรูปแบบกิจกรรมละครท่ีได้ผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ  แล้วปอ้นข้อมลูลงในโปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือท าการ
ประมวลผลหาคา่สถิตท่ีิต้องการ 

2.การวิเคราะห์ข้อมลูได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูไว้ดงันี ้
2.1 อธิบายคุณภาพเคร่ืองมือ  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ

วตัถุประสงค์การจดักิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมความ
พอเพียงโดยใช้สตูร IOC  

2.2 อธิบายค่าคุณภาพเคร่ืองมือ  ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ
วดัคา่นิยมความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน) โดยใช้สตูร IOC 

2.3 อธิบายข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งด้วยจ านวนและร้อยละ (Percentage) 
2.4 เปรียบเทียบระดบัค่านิยมความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการ

แบง่ปัน) ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ตวัอย่าง 
2.5 อธิบายค่าคะแนนแบบทดสอบวัดค่านิยมความพอเพียง (ด้านความ

พอประมาณและการแบง่ปัน) โดยใช้ผลรวมคา่คะแนนของแบบทดสอบ 
3.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ

ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่สถิติดงันี ้
3.1 สถิตวิิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ  คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกบั

วตัถุประสงค์การวิจยั  และคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวดัคา่นิยมความพอเพียง 
(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน)  โดยใช้สตูร (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 89) 

 



  35 

IOC   =   
∑𝑅

𝑁
 

 

IOC    แทน   ดชันีความสอดคล้อง 

∑𝑅   แทน   ผลรวมของความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

N   แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

 

 E แทน กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 

 T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบวดัความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองความพอเพียง 

 X แทน การจดักระท าหรือการให้ (Treatment) ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม

การพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมความพอเพียง 

 T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลองโดยใช้แบบวดัความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองความพอเพียง 

4.การอภิปรายข้อมลู ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึง่มีการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ค าอธิบาย 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม

คา่นิยมด้านความพอเพียง  ครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูและเสนอผลการวิเคราะห์ดงันี ้
E แทน กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองความ

พอเพียง 
X แทน การจดักระท าหรือการให้ (Treatment) ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมละครใน

รูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมความพอเพียง 
T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลองโดยใช้แบบวดัความรู้ความเข้าใจเร่ืองความ

พอเพียง 
 

1.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับตาม

วตัถปุระสงค์ ดงันี ้
1.เพ่ือพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม

ด้านความพอเพียง 
2.เพ่ือศกึษาผลก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ

เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 
 

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.การพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้าน

ความพอเพียง 
ผลจากการศึกษาและพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ

สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้
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1.ศกึษาสภาพปัญหาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 
3  และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความฟุ่ มเฟือย  ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงต้องการจะส่งเสริม
คา่นิยมด้านความพอเพียงให้กบันกัเรียนให้มีคณุลกัษณะสอดคล้องกบัลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
ผู้ เรียนในสถานศกึษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เร่ืองการอยูอ่ยา่งพอเพียง  และมีสว่นร่วมในการ
ลดคา่นิยมความฟุ่ มเฟือยในสงัคมไทย 

2.ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเร่ืองการสง่เสริมผู้ เรียนให้มีความ
เข้าใจในเร่ืองความพอเพียงด้วยตนเองพบว่ากระบวนการของละครเพ่ือการศึกษา (Theater in 
education) เป็นส่ือของการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาผู้ เรียนและท าให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาท่ีซบัซ้อน
ได้ง่ายขึน้  รู้สึกสนุกสนาน  อีกทัง้ยงัเพิ่มทกัษะด้านการท างานร่วมกันกบัผู้ อ่ืน  และสิ่งส าคญัคือ
ผู้ เรียนสามารถพฒันาการคดิวิเคราะห์และตระหนกัรู้เร่ืองของความพอเพียงได้ด้วยตนเอง  

3.ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองค่านิยมความ
พอเพียงด้วยตนเอง  โดยพบว่านกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี  3 อยู่ในช่วงชัน้การเรียนรู้ท่ี 3  มี
การศกึษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการท่ีต้องเรียนรู้ในรายวิชานาฏศิลป์  ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่นาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม  และ ศ 3.2 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้การ
ด าเนินกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการในเวลาเรียนรายวิชานาฏศิลป์  คาบละ  
50  นาที จ านวน 9 ครัง้ ตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 

4.จากศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัละครหลวงวิจิตรวาทการ  เพ่ือน า
รูปแบบการแสดงมาประกอบในกิจกรรมละคร ผู้วิจยัได้ศกึษาและน ารูปแบบของละครหลวงวิจิตร
วาทการท่ีมีรูปแบบของละครในการปลูกฝังค่านิยมเพ่ือการรักชาติบ้านเมือง  มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ปลกูฝังความพอเพียงให้กบัผู้ เรียน   

5.ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการแสดงละครหลวงวิจิตรมาน าเสนอการแสดง  ซึ่งก่อน
ด าเนินงานผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  หนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจนได้แผนการด าเนิน
กิจกรรม  และได้น าเสนอผู้ เช่ียวชาญด้านกิจกรรมละคร  ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผลและการวิจยั  
และผู้ เช่ียวชาญด้านละครหลวงวิจิตรวาทการ จ านวน  3  ท่าน  โดยมีขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม
ดงันี ้
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5.1 การออกแบบกิจกรรมละคร 
ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารข้อมลู  รูปแบบการออกแบบกิจกรรมและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้อง  โดยได้ออกแบบกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม
ด้านความพอเพียงซึง่มีช่ือการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 8 ครัง้  ดงันี ้

1.กิจกรรมพอเพียงคืออะไร 
2.กิจกรรมแคไ่หนเรียกพอเพียงกิจกรรม 
3.กิจกรรมพอเพียงและแบง่ปันกิจกรรม 
4.กิจกรรมละครหรรษากิจกรรม 
5.กิจกรรมกิจกรรมสร้างละคร 
6.กิจกรรมละครหลวงวิจิตรวาทการ 
7.กิจกรรมร าละคร 

กิจกรรมละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมความพอเพียง
พบว่ากิจกรรมทัง้  8  กิจกรรมท่ีออกแบบมานัน้มีส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขในรูปแบบของกิจกรรม
หลายจดุ  เชน่  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  ช่ือกิจกรรม  กิจกรรมละลายพฤติกรรม  และการ
ประเมินผลในแต่ละกิจกรรมยงัไม่ชดัเจน  ดงันัน้ผู้ เช่ียวชาญจึงได้มอบค าแนะน าในการปรับปรุง
แก้ไขให้กบัผู้วิจยัและให้เร่งด าเนินการปรับเปล่ียนให้เรียบร้อย 

5.2 การออกแบบกิจกรรม (ฉบบัปรับปรุง) 
5.2.1 การปรับปรุงกิจกรรมละคร 

หลงัจากได้รับค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญครัง้ท่ี  1  ท่ีได้ตรวจพิจารณา
รูปแบบกิจกรรม  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรมจาก  8  กิจกรรมเป็น  9  กิจกรรม  
โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัเร่ืองการเปล่ียนช่ือกิจกรรมให้น่าสนใจ  การเพิ่มกิจกรรมในการ
เรียนรู้เร่ืององค์ประกอบของละครเพิ่มอีก 1 กิจกรรม  ช่ือว่ากิจกรรมน่ารู้การละครเพ่ือให้กลุ่ม
ตวัอย่างได้เรียนรู้มากขึน้  การปรับเปล่ียนกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนการเรียนรู้ให้แตกตา่งกัน
เพ่ือให้มีความดึงดดูผู้ เรียนให้มากขึน้  และการออกแบบกิจกรรมละลายพฤติกรรมต้องให้มีความ
สอดคล้องในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้มีความพร้อมและเรียนรู้ไปในทิศทาง
เดียวกนัภายในกิจกรรมตา่งๆท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้  อีกทัง้ผู้ เช่ียวชาญได้แนะน าให้เพิ่มการประเมิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การทดลองของกลุ่มตวัอย่างได้อย่างชดัเจน  ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงได้พฒันากิจกรรมละครตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญซึง่ในแผนกิจกรรมดงักลา่วประกอบ
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ไปด้วยสาระส าคญัของแผนกิจกรรม  กระบวนการจดักิจกรรมและการวดัประเมินผล  โดยผู้ วิจยั
แบง่กิจกรรมออกเป็น 9 ครัง้ ครัง้ละ 50  นาที ดงันี ้
 

ตาราง 1 โครงสร้างกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้าน
ความพอเพียง 

 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

1.กิจกรรม

ส่ือละคร 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมี

ความรู้เร่ืองละคร

หลวงวิจิตรวาท

การ  ลกัษณะ

ของการแสดง  

รูปแบบการแสดง  

เอกลกัษณ์ของ

การแสดง 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา 

(Theater in 

education) 

 การค้นหาและลง

มือท า 

ผู้ เรียนมี

ความรู้ความ

เข้าใจเร่ืองประวตัิ

ของละครหลวง

วิจิตรวาทการ  

คณุสมบตัแิละ

ลกัษณะของการ

แสดง  รูปแบบ

การแสดง  

เอกลกัษณ์ของ

การแสดงละคร

หลวงวิจิตรวาท

การ   

ศ 3.2 เข้าใจ

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

นาฏศิลป์  

ประวตัิศาสตร์และ

วฒันธรรม  เห็น

คณุคา่ของนาฏศิลป์ที่

เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม  ภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน ภมูิ

ปัญญาไทยและสากล 

ข้อ 2  อธิบาย

ความส าคญัและ

บทบาทของ

นาฏศลิป์และการ

ละครใน

ชีวิตประจ าวนั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

2.กิจกรรมกบั

ดกัมายา 

 

เพื่อให้ผู้ เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจ

ประเด็นปัญหาเร่ือง

ความฟุ่ มเฟือย 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา 

(Theater in 

education)  

 การให้ความรู้ใน

ประเด็นปัญหา 

 ระดมสมอง 

ผู้ เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจสภาพปัญหา

และต้นเหตขุอง

ความฟุ่ มเฟือย  และ

ร่วมกนัหาทางแก้ไข

ปัญหา 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 7 น าเสนอแนวคิด

จากเนือ้เร่ืองของการ

แสดงที่สามารถน าไป

ปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

3.กิจกรรม

นานาการ

ละคร 

เพื่อให้ผู้ เรียนรู้และ

เข้าใจองค์ประกอบ

ของละครและการ

สร้างบทละคร 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา 

(Theater in 

education)  

 การค้นหาและ

การลงมือท า 

 ระดมสมอง 

ผู้ เรียนเข้าใจเร่ือง

องค์ประกอบละคร

เพื่อการเขียนบท

ละคร 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 1 ระบโุครงสร้าง

ของบทละครโดยใช้

ศพัท์ทางการละคร 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

4.กิจกรรม

นา่รู้การ

ละคร 

เพื่อให้ผู้ เรียนรู้และ

เข้าใจองค์ประกอบ

ของละครและ

สามารถสร้างบท

ละครโดยมีเนือ้หา

เร่ืองความพอเพียง 

 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา 

(Theater in 

education)  

 การค้นหาและ

การลงมือท า 

 ระดมสมอง 

ผู้ เรียนเข้าใจเร่ือง

องค์ประกอบ

ละคร  การเขียน

บทละครท่ีดี  การ

เป็นนกัแสดงท่ีดี  

สิ่งส าคญัคือ

นกัเรียนสามารถ

สร้างบทละครท่ีมี

เนือ้หาในการ

สง่เสริมคา่นิยม

ด้านความ

พอเพียงได้  โดยท่ี

ผู้ เรียนเป็นผู้

ร่วมกนัคิดและ

เขียนบทด้วย

ตนเอง 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 7 น าเสนอ

แนวคิดจากเนือ้

เร่ืองของการแสดง

ท่ีสามารถน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวนั   
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

5.กิจกรรม

ร้องร าท า

เพลง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมี

ทกัษะทางการ

แสดงละครหลวง

วิจิตรวาทการ

และสามารถ

น ามาประยกุต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา

(Theater in 

education) 

 การลงมือท า 

 การแสดง 

ผู้ เรียนได้รับรู้

ทกัษะทางการ

แสดง  ฝึกหดัการ

ร่ายร าในรูปแบบ

ของละครหลวง

วิจิตรวาทการและ

สามารถน ามา

ประยกุต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการ

แสดงละคร 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 2 ใช้นาฏยศพัท์ 

หรือศพัท์ทางการ

ละครท่ีเหมาะสม

บรรยาย

เปรียบเทียบการ

แสดงอากปักิริยา

ของผู้คนใน

ชีวิตประจ าวนัและ

ในการแสดง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

6.กิจกรรม

เริงร าละคร

พอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน า

ทกัษะทางการ

แสดงมาใช้ใน

การแสดงละคร

หลวงวิจิตรวาท

การและสามารถ

น ามาประยกุต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา

(Theater in  

education) 

 การแสดง 

 การลงมือท า 

ผู้ เรียนสามารถน า

บทละครเร่ืองความ

พอเพียงและทกัษะ

การแสดงละคร  การ

ร่ายร า  และภาษาทา่  

มาประยกุต์ใช้ในการ

แสดงละครหลวง

วิจิตรวาทการ 

 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 2 ใช้นาฏยศพัท์ 

หรือศพัท์ทางการ

ละครท่ีเหมาะสม

บรรยาย

เปรียบเทียบการ

แสดงอากปักิริยา

ของผู้คนใน

ชีวิตประจ าวนัและ

ในการแสดง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

7.กิจกรรมร า

ละคร

พอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียน

ท างานในรูปแบบ

การแสดงละคร

และเข้าใจการลง

มือปฏิบตัิ 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา

(Theater in  

education) 

 การแสดง 

 การลงมือท า 

 ระดมสมอง 

เพ่ือให้ผู้ เรียน

เข้าใจการท างาน  

การแบง่หน้าท่ี  

และฝึกซ้อมการ

แสดงละครหลวง

วิจิตรวาทการ 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 3 มีทกัษะใน

การใช้ความคิดใน

การพฒันารูปแบบ

การแสดง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

8.กิจกรรม

ร า-ร้อง  

ละคร

พอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึก

ปฏิบตัิการ

แสดงออกใน

รูปแบบละคร

หลวงวิจิตรวาท

การเพ่ือสง่เสริม

คา่นิยมด้าน

ความพอเพียง 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา

(Theater in  

education) 

 การแสดง 

 การลงมือท า 

 การระดมสมอง 

 

ผู้ เรียนมีความกล้า

แสดงออกและ

ชว่ยกนัแก้ไข

ข้อบกพร่องของ

การแสดงก่อนท า

การแสดงจริง 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 5 วิจารณ์

เปรียบเทียบงาน

นาฏศิลป์ที่มีความ

แตกตา่งกนัโดยใช้

ความรู้เร่ือง

องค์ประกอบ

นาฏศิลป์ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ครัง้ท่ี/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ แนวคิด/ทฤษฎี ประโยชน์ที่

ได้รับ 

มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 

9 .กิจกรรม

หรรษาการ

แสดงละคร

พอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียน

สามารถน าเสนอ

การแสดงละคร

หลวงวิจิตรวาท

การเพ่ือสง่เสริม

คา่นิยมด้าน

ความพอเพียง 

แนวคิดทฤษฏี

กระบวนการละคร

เพื่อการศกึษา

(Theater in  

education) 

 การน าเสนอ 

 การวจิารณ์และ

ตัง้ค าถาม 

ผู้ เรียนสามารถ

น าเสนอการแสดง

ละครหลวงวิจิตร

วาทการเพ่ือ

สง่เสริมคา่นิยม

ความพอเพียงได้ 

ศ 3.1  เข้าใจและ

แสดงออกทาง

นาฏศิลป์อยา่ง

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วจิารณ์คณุคา่

นาฏศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สกึ ความคิด

อยา่งอิสระ ช่ืนชม 

ข้อ 4 มีทกัษะในการ

แปลความและการ

สือ่สารผา่นการแสดง 

ข้อ 7 น าเสนอแนวคิด

จากเนือ้เร่ืองของการ

แสดงที่สามารถ

น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47 

5.2.2  ผลการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
จากการศึกษาและพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตร

วาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง  พบว่าผลการประเมินกิจกรรมจากครัง้ท่ี 1  และ
ครัง้ท่ี  2  มีความแตกต่างกัน  ซึ่งหมายถึงผู้ วิจยัได้มีการพฒันากิจกรรมละครไปในทิศทางท่ีดีขึน้
จากครัง้แรก  ดังผลการหาค่าความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
ละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงครัง้ท่ี 2  ท่ีมีผล
การพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญลงความเห็นวา่สอดคล้องทกุกิจกรรม   

 
ตาราง 2 ผลการทดสอบหาคา่ความสอดคล้องระหวา่งกิจกรรมกบัวตัถปุระสงค์การจดักิจกรรม
ละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ IOC ความหมาย 

1. กิจกรรมพอเพียง

คืออะไร  

1.เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองความ
พอเพียง 
2.เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองความมี
เหตผุลในการใช้จา่ยและการ
ด าเนินชีวิตแบบการยึดหลกัความ
พอเพียง 
3.เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองการแบง่ปัน

ผู้ อ่ืน 

0.33 ไมส่อดคล้อง 

2.กิจกรรมแคไ่หน

เรียกพอเพียง

กิจกรรม 

1.เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุ
และปัญหาของความฟุ่ มเฟือย 
2.เพ่ือให้สามารถบอกวิธีการ

ประหยดัและรู้จกัความพอเพียงใน

การด ารงชีวิต 

0.33     ไมส่อดคล้อง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ IOC ความหมาย 

3.กิจกรรมพอเพียง

และแบง่ปันกิจกรรม 

1.เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาจาก
ความฟุ่ มเฟือย 
2.เพ่ือให้มีจิตสาธารณะและรู้จกั

การแบง่ปันผู้ อ่ืน 

0.33 ไมส่อดคล้อง 

4.กิจกรรมละคร

หรรษากิจกรรม 

1.เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้เร่ืองของ
ละครประเภทตา่งๆ 
2.เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้เร่ือง
กระบวนการการสร้างบทละคร 
3.เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ถึง

บทบาทหน้าท่ีตา่งๆของการสร้าง

และการผลิตละคร 

0.33 ไมส่อดคล้อง 

5.กิจกรรมกิจกรรม

สร้างละคร 

1.เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถสร้างบท
ละครได้ 

1.00 สอดคล้อง 

6.กิจกรรมละคร

หลวงวิจิตรวาทการ 

1.เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้เร่ืองการ
แสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ 

 

1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ IOC ความหมาย 

7.กิจกรรมร าละคร 1.เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางการ
แสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ 
2.เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแสดง
ละครหลวงวิจิตรวาทการ 
3.เพ่ือให้ผู้ เรียนน าเสนอการแสดง
ละครหลวงวิจิตรวาทการ 

1.00 สอดคล้อง 

8.กิจกรรมละคร

หลวงวิจิตรวาทการ

เพ่ือสง่เสริมคา่นิยม

ความพอเพียง 

1.เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าเสนอ

การแสดงละครเพ่ือสง่เสริม

คา่นิยมความพอเพียง 

1.00 สอดคล้อง 

 

ตาราง 3 ผลการทดสอบหาคา่ความสอดคล้องระหวา่งกิจกรรมกบัวตัถปุระสงค์การจดักิจกรรม
ละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง (ฉบบัปรับปรุง) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ (IOC) ความหมาย 

1.กิจกรรมส่ือละคร เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้เร่ืองละคร

หลวงวิจิตรวาทการ  ลกัษณะของ

การแสดง  รูปแบบการแสดง  

เอกลกัษณ์ของการแสดง 

1.00 สอดคล้อง 

2.กิจกรรมกบัดกั

มายา 

 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ประเดน็ปัญหาเร่ืองความฟุ่ มเฟือย 

1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ (IOC) ความหมาย 

3.กิจกรรมนนาการ

ละคร 

เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้และเข้าใจ

องค์ประกอบของละครและการสร้าง

บทละคร 

1.00 สอดคล้อง 

4.กิจกรรมนา่รู้การ

ละคร 

เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้และเข้าใจ

องค์ประกอบของละครและสามารถ

สร้างบทละครโดยมีเนือ้หาเร่ือง

ความพอเพียง 

1.00 สอดคล้อง 

5.กิจกรรมร้องร า

ท าเพลง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางการแสดง

ละครหลวงวิจิตรวาทการและ

สามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

1.00 สอดคล้อง 

6.กิจกรรมเริงร า

ละครพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนน าทกัษะทางการแสดง

มาใช้ในการแสดงละครหลวงวิจิตร

วาทการและสามารถน ามา

ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1.00 สอดคล้อง 

7.กิจกรรมร าละคร

พอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานในรูปแบบการ

แสดงละครและเข้าใจการลงมือ

ปฏิบตัิ 

1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ (IOC) ความหมาย 

8.กิจกรรมร า-ร้อง  

ละครพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตักิาร

แสดงออกในรูปแบบละครหลวง

วิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยม

ด้านความพอเพียง 

1.00 สอดคล้อง 

9 .กิจกรรมหรรษา

การแสดงละคร

พอเพียง 

เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าเสนอการ

แสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ

สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

1.00 สอดคล้อง 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง  แสดงให้เห็นวา่ผลการทดสอบ
หาค่าความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครกับวตัถุประสงค์การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมด้านความพอเพียง ตามความคิดเห็นผู้ ทรงคุณวุฒิมีค่าดชันีสอดคล้องอยู่ท่ีระดบั 1.00 
สรุปได้ว่าผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ
สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียงมีความสอดคล้องกนั 

เม่ือผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจยัจึงได้น า
รูปแบบกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมคา่นิยมด้านความพอเพียงไป
ทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

 
2.การศกึษาผลก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ

สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 
2.1 การด าเนินกิจกรรม 

1.ผู้วิจยัด าเนินการตดิตอ่ประสานงานทางโรงเรียนเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  เพ่ือ
ขออนุญาตผู้บริหารในการลงพืน้ท่ีด าเนินกิจกรรมในรายวิชานาฏศิลป์  และชีแ้จงครูประจ าชัน้
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมของ
งานวิจยั 



  52 

2.ผู้วิจยัน ากิจกรรมละครไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน  27  คน  โดยเร่ิม
จากการชีแ้จงรูปแบบงานวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบและแจกเอกสารค าชีแ้จงร่วมถึง
หนงัสือยินยอมการท าวิจยัในมนุษย์เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบถึงรายละเอียดและการด าเนินงาน
วิจยั 

3.การด าเนินกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมด้านความพอเพียง  มีกิจกรรมทัง้หมดจ านวน 9 ครัง้  ด าเนินกิจกรรมสปัดาห์ละ  1  ครัง้  
ครัง้ละ 50 นาที  ซึง่มีลกัษณะกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส่ือละคร ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 50 น า ที มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้เร่ืองละครหลวงวิจิตรวาทการ  ลกัษณะของการแสดง  รูปแบบ
การแสดงตา่งๆ 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ผู้วิจัยได้เร่ิมการด าเนินกิจกรรมจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดย

เร่ิมจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยให้ผู้ เรียนนัง่ล้อมเป็นวงกลม  จากนัน้ให้นกัเรียนคนแรกพูด
ช่ือวรรณคดีไทยท่ีรู้จักและคนท่ี 2 ทวนซ า้และพูดช่ือวรรณคดีไทยของตนเองท าแบบนีไ้ปเร่ือยๆ  
เพ่ือให้ผู้ เรียนทกุคนได้รู้จกัช่ือวรรณคดีไทยให้มากท่ีสดุ  ซึ่งกิจกรรมนีมี้นกัเรียนบางคนไม่สามารถ
บอกช่ือวรรณคดีไทยต่อจากเพ่ือนได้  จากนัน้ผู้วิจยัจึงเร่ิมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการละครเพ่ือ
การศึกษา(Theater in education)   เร่ืองการค้นหาและลงมือท า  และสอบถามถึงละครหลวง
วิจิตรวาทการและลักษณะเด่นของละคร  และพร้อมกับเปิดภาพการแสดงให้ชมและให้ทายช่ือ
เร่ืองของละคร  มีนักเรียนบางคนรู้จกัและตอบได้  จากนัน้ผู้ วิจยัได้อธิบายประวตัิของการแสดง
ละครหลวงวิจิตรวาทการว่าเกิดขึน้จากการท่ีประเทศชาติก าลังต่อสู้ จากการล่าอาณานิคมและ
หนทางในการปกป้องประเทศชาติคือการใช้ลทัธินิยม  และลทัธิชาตินิยมท่ีหลวงวิจิตรใช้คือการ
ปลูกต้นรักให้คนไทยเกิดความรักชาติและสิ่งท่ีจะเข้าถึงประชาชนมากท่ีสุดคือการใช้เพลงและ
ละคร  เพลงท่ีใช้จะเป็นเพลงสัน้ๆ เน้นให้เกิดการจ าในเร่ืองท่ีต้องการจะปลกูฝัง  อีกทัง้รูปแบบและ
ลักษณะของการแสดงละครร าประเภทนีมี้ลักษณะก าแบคือมีการร าท่ีเข้าใจได้ง่าย  ไม่ซับซ้อน    
ประโยชน์ของละครหลวงวิจิตรเพ่ือปลกูฝังคา่นิยม  และการน าเอาละครหลวงวิจิตรมาใช้คือน าเอา
รูปแบบการแสดงมาน าเสนอและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความฟุ่ มเฟือยและร่วมกันปลูกฝัง
คา่นิยมด้านความพอเพียง  โดยในช่วงท้ายกิจกรรมผู้ วิจยัได้ให้ผู้ เรียนร่วมกันประเมินองค์ความรู้
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ผ่านผังความคิด (My mapping) เพ่ือประเมินความรู้เร่ืองประวัติของละครหลวงวิจิตรวาทการ  
ลกัษณะของการแสดง และรูปแบบการแสดง กลุม่ตวัอยา่งได้มีการแสดงความคดิเห็นดงันี ้

 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 

1 

 

2 

แนวคดิของกระบวนการ TIE  
“ละครหลวงวิจิตรดีจงัเลยคะ่  หนไูม่เคยรู้วา่ละครหลวงวิจิตรเขาสามารถท าให้

คนรักชาตไิด้” 
“น่ีคือท่ีมาของพวกเพลงปลกุใจท่ีเราร้องกนัมาใชไ่หมคะ” 
ซึ่งในกระบวนการของละครเพ่ือการศึกษา(Theater in education)   ผู้ วิจัยได้

น ากระบวนการเร่ืองการค้นหาและลงมือท ามาเป็นแนวทางในการให้กลุม่ตวัอย่างร่วม
แสดงความคดิเห็นและบอกได้ถึงการน าละครไปใช้เพ่ือชว่ยสง่เสริมความพอเพียง 

 

3 

 

4 

แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
“ครูคะ  หนูคิดว่าละครหลวงวิจิตรน่าจะส่งเสริมความพอเพียงได้ค่ะ  เราก็

ชว่ยกนัแตง่เพลง  เหมือนเพลงเราสู้ไงครู  ทกุวนันีห้นยูงัร้องเพลงได้อยูเ่ลย” 
“ทา่ร าเขาดรู าง่ายนะคะ  พวกเรานา่จะท าได้คะ่” 
     กลุ่มตวัอย่างได้เรียนรู้ถึงประวตัิความเป็นมา  รูปแบบ  ลักษณะของละคร

หลวงวิจิตรวาทการ  เพ่ือน าไปใช้ในการแสดงละคร  และร่วมกันค้นหาการปลูกฝัง
ความพอเพียง 
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ผลการด าเนินการศกึษากิจกรรม 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 การร่วมแสดงความคิดเห็น  
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 การสรุปความรู้ในรูปแบบ My mapping  
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
   

สรุปกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมส่ือละคร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 100  
 มีนกัเรียนท่ีรู้จกัการแสดงละครหลวง

วิจิตรวาทการ คิดเป็นร้อยละ 33.327   
 มีนกัเรียนท่ีเคยได้ยินช่ือละครหลวง

วิจิตรวาทการ คิดเป็นร้อยละ  55.545   
 

ผู้วิจยัได้สงัเกตพฤตกิรรมกลุ่มตวัอยา่ง
และพบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความตัง้ใจในการร่วม
กิจกรรมเป็นอยา่งดี  ร่วมถึงให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมตา่งๆ  เป็นอยา่งดีในการตอบค าถาม
และร่วมแสดงความคิดเห็นและจากแบบ  
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สรุปกิจกรรมที่ 1   กิจกรรมส่ือละคร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
มีนกัเรียนท่ีไมรู้่จกัการแสดงละคร

หลวงวิจิตรวาท คดิเป็นร้อยละ  11.109 

ประเมินกิจกรรมท่ี 1 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมี
ความเข้าใจประวตัคิวามเป็นมา  ลกัษณะเดน่
ของการแสดงและรูปแบบการแสดงละครหลวง
วิจิตรวาทการมากขึน้  หลงัจากได้สรุปความรู้
ออกมาได้รูปแบบของ My Mapping   

 มีนกัเรียนท่ีรู้จกัการแสดงละครหลวง
วิจิตรวาทการ คิดเป็นร้อยละ 100   

 มีนกัเรียนท่ีเคยได้ยินช่ือละครหลวง
วิจิตรวาทการ คิดเป็นร้อยละ  100  

 ไมมี่นกัเรียนท่ีไมรู้่จกัการแสดงละคร
หลวงวิจิตรวาท  
ภาพรวมแล้วกลุม่ตวัอย่างสามารถ

เข้าใจละครหลวงวิจิตรวาทการ  ลกัษณะของ
การแสดง  รูปแบบการแสดงตา่งๆได้ดี 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกับดักมายา  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 50  นาที  

มีวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจประเด็นปัญหาเร่ืองความรักชาติใน
ปัจจบุนั  

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้ วิจัยได้เร่ิมเตรียมความพร้อมของกลุ่มตวัอย่างด้วยกิจกรรมละลาย

พฤติกรรมซึ่งให้นกัเรียนจบัคูแ่ละมีคนอยู่ตรงกลาง 1 คนและให้วิ่งเปล่ียนคูไ่ปเร่ือยๆ  หากเปล่ียน
ได้แล้วให้บอกสิ่งของท่ีถือเป็นความฟุ่ มเฟือยมา  1  อย่าง  ด าเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม
ประมาณ  5  นาที  นกัเรียนสามารถบอกสิ่งของฟุ่ มเฟือยได้อยา่งมากมาย   

- จากนัน้ผู้ วิจัยเร่ิมด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยน ากระบวนการของ
ละครเพ่ือการศึกษา(Theater in education)  การให้ความรู้ในประเด็นปัญหา  ระดมสมองเพ่ือ
ค้นหาปัญหาเร่ืองความรักชาติในปัจจบุนัและท่ีมาของความฟุ่ มเฟือย  โดยให้นกัเรียนร่วมประเมิน
จากสิ่งของใกล้ตวัคือของในกระเป๋านกัเรียนว่ามีอะไรท่ีถือว่าเป็นสิ่งของฟุ่ มเฟือยโดยให้เรียงจาก
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น้อยไปหามากท่ีสุด  สอบถามการใช้จ่ายของนกัเรียนในชีวิตประจ าวนั  สิ่งของท่ีเป็นปัจจยัความ
ฟุ่ มเฟือยในปัจจุบนั  และผู้ วิจัยได้เปิดคลิปวิดีโอเก่ียวกับเร่ืองของความฟุ่ มเฟือยให้นักเรียนชม  
เพราะความฟุ่ มเฟือยในปัจจุบนัถือเป็นปัญหาระดบัชาติส าหรับเด็กและเยาวชน  ดงันัน้เพ่ือเป็น
การแสดงความรักชาติในรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการ  นักเรียนจึงต้องร่วมกันหาทาง
แก้ปัญหาและขจดัความฟุ่ มเฟือยโดยร่วมกันวิเคราะห์สิ่งท่ีได้ชมและร่วมกนัหาวิธีการแก้ไขความ
ฟุ่ มเฟือยเพ่ือเป็นการแสดงความรักชาติในปัจจุบนั  ซึ่งนักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้ไขความ
ฟุ่ มเฟือยได้อย่างหลากหลาย เช่น งดกินของแพง  งดการดคูอนเสิร์ต  งดการเลีย้งขนมรุ่นพ่ี  เป็น
ต้นจากนัน้ให้นกัเรียนแบง่กลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน  เพ่ืออภิปรายต้นตอของปัญหาความฟุ่ มเฟือยและ
หาทางแก้ไขพร้อมส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนมีความพอเพียงในตนเอง   ซึ่งแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น
ร่วมกนัในการแก้ปัญหาความฟุ่ มเฟือยดงันี ้

 

 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
1 

แนวคิดของกระบวนการ TIE 
“หนคูิดวา่ไมค่วรซือ้ของแพงเกินตวั” 
“กลบัไปกินข้าวท่ีบ้าน  ไมกิ่นของนอกบ้าน” 
“ซือ้อาหารกินเท่าท่ีจ าเป็น  ไมซ่ือ้เยอะ  เปลืองเงิน” 

2 “พวกหนคูิดวา่เราควรพอใจในสิ่งท่ีตนมี” 
“ไมซ่ือ้ปากกาแพง  ซือ้เฉพาะปากกาสีที่อยากได้” 

3 “ไมท่ าตามเพ่ือน  ไมท่ าตามดาราใน IG” 
“ไมซ่ือ้กระเป๋า  รองเท้า  นาฬิกา  ตามแฟชัน่” 

4 “ถ้าไมเ่ดือนร้อนคนอื่น  การซือ้ของแพงก็ไมใ่ช่ปัญหานะ” 
“ใช้รถไฟฟ้าแทนการให้พ่อแมไ่ปสง่คะ่” 

5 “ไม่ต้องกินของแพงๆ  งดกินชานมไข่มุก  เปลี่ยนจากน า้หวานๆ เป็น
น า้เปลา่” 

“ตอนเย็นไมต้่องออกไปเท่ียว  เท่ียวเฉพาะเสาร์อาทิตย์” 
กลุ่มตัวอย่างได้มีการระดมความคิดในการแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นปัญหาเร่ืองความฟุ่ มเฟือยท่ีถือเป็นปัญหาของประเทศในเวลานี ้ ซึ่ง
แต่ละกลุ่มได้บอกถึงวิธีการแก้ปัญหา  และการลดค่าใช้จ่ายท่ีฟุ่ มเฟือยลง  
โดยกลุม่ตวัอย่างเข้าใจปัญหาและสามารถบอกถงึการแก้ไขได้ 
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ช่วงท้ายของกิจกรรมผู้ วิจัยได้ให้นกัเรียนทัง้หมดท าแบบทดสอบวดัค่านิยม

ความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน)  
 

 
 

ภาพประกอบ 4 การแสดงความคดิเห็นในประเดน็ปัญหา  
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 การท าแบบทดสอบวดัคา่นิยมความพอเพียง 
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
6 

แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
“ชว่ยกนัสง่เสริมและรณรงค์ให้คนรู้จกัเก็บออมและพอเพียง” 
กลุ่มตวัอย่างได้ร่วมกันระดมสมองในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา

ความฟุ่ มเฟือยและพร้อมหาทางออกในการใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย  วิธีประหยดั  
และการสง่เสริมความพอเพียง 
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สรุปกิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมกบัดกัมายา 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

ผู้ วิจัยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างและ
สงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างพบว่า  กลุ่ม
ตวัอย่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ปัญหาความรักชาติในปัจจุบันและกล่าวถึง
ความฟุ่ มเฟือยอย่างน่าสนใจ  เช่น  ผู้ วิจัยตัง้
ค าถามว่า  “สิ่งใดท่ีนกัเรียนคิดว่าฟุ่ มเฟือยมาก
ท่ีสุด” นักเรียนตอบว่า “บตัรคอนเสิร์ต” รวมถึง
ปากกาท่ีมีราคาแพงถึงหลักพัน  และกระเป๋า
สตางค์ท่ีนักเรียนใช้มีมูลค่าถึงหลักหม่ืน  กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ต่ า ง แ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น อ ย่ า ง
หลากหลาย  และสิ่งท่ีท าให้เกิดแรงกระตุ้นท า
ให้อยากได้อยากมีคือการท าตามแฟชั่น  ท า
ตามดารา  หรือเห็นกระแสแฟชัน่จากส่ือโซเชียล
ต่างๆ  เป็นต้น ผู้ วิจัยสามารถจ าแนกความ
ฟุ่ มเฟือยออกเป็น  2  ประเภทคือ  ของอุปโภค 
(ของใช้)  และของบริโภค (ของกิน)   

 ของอปุโภค คดิเป็นร้อยละ  70.35 
 ของบริโภค คดิเป็นร้อยละ  29.62  

ผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างร่วมกันแสดง
ความ 

คิด เห็ น ในการแ ก้ ปัญ หาด้านความ
ฟุ่ มเฟือย  

ซึ่งผู้วิจยัสามารถจ าแนกการแก้ปัญหาได้
ดงันี ้

ด้านอปุโภค 
 ลดการใช้จ่ายไม่ซือ้ของแพง  คิดเป็น

ร้อยละ 74 
 คดิก่อนซือ้  คดิเป็นร้อยละ 88.8 
 เลิกซือ้ของ  คดิเป็นร้อยละ 55.5 
ด้านบริโภค 
 ลดการใช้จ่ายไม่ซือ้ของแพง  คิดเป็น

ร้อยละ 92.5 
 คดิก่อนซือ้  คดิเป็นร้อยละ 88.8 
 เลิกซือ้ของ  คดิเป็นร้อยละ 70.3 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างได้แสดงความคิดเห็น

วิธีแก้ปัญหาความฟุ่ มเฟือย  และแสดงความ
พอเพียงในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  หลังจาก
การด าเนินกิจกรรมผู้ วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างท า
แบบทดสอบค่านิยมความพอเพียงด้านความ
พอเพียง (เร่ืองความพอประมาณและการ
แบ่งปัน) เพ่ือวัดค่านิยมความพอเพียงของ
ตนเอง และสามารถสรุปกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ
ฟุ่ มเฟือยเกินร้อยละ 60 ทัง้หมด 27 คน 
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กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมนานาการละคร   ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม50  
นาที  มีวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของละครและการสร้างบท
ละคร 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้วิจยัได้เร่ิมด าเนินกิจกรรมกับกลุ่มตวัอย่างด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม

โดยให้นกัเรียนนัง่ล้อมเป็นวงกลมและให้นกัเรียนปรบมือเรียงกนัไป 1-5  ซึง่คนท่ี 5 จะเป็นคนท่ีพดู
ช่ือภาพยนตร์  ท าไปเร่ือยๆ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

- จากนัน้ผู้ วิจัยเร่ิมด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการละครเพ่ือ
การศึกษา (Theater in education) เพ่ือน าการระดมสมองรวมความคิดและลงมือท าในการสร้าง
บทละคร  เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของละครและการสร้างบทละคร  
โดยเร่ิมจากให้นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามเร่ืององค์ประกอบของละคร  โดย
ผู้ วิจัยตัง้ค าถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าองค์ประกอบละครมีอะไรบ้าง  นักเรียนตอบว่า บท
ละคร  ผู้ก ากับ  นกัแสดง  ฉาก  เพลง  แสงสี  เป็นต้น  จากนัน้ผู้ วิจยัได้เรียนเชิญวิทยากรมามอบ
ความรู้เร่ืองการเขียนบทละคร  และองค์ประกอบละคร  อีกทัง้ยงัได้ร่วมท ากิจกรรม workshop การ
แสดง  เพ่ือฝึกทกัษะทางด้านการแสดงโดยใช้นิทานอีสปเป็นข้อก าหนดเพ่ือให้นกัเรียนสามารถ
แสดงและใส่จินตนาการได้เต็มท่ี   โดยอปุกรณ์ท่ีนกัเรียนใช้ประกอบได้น าเอาสิ่งของท่ีอยู่ในห้อง
นาฏศิลป์มาเป็นส่วนประกอบ  เช่น แสดงบทอศัวิน  นกัเรียนก็น าผ้าแดงมาผกูคอและปล่อยชาย
ผ้าไปด้านหลัง  หรือแสดงเป็นคนแก่ก็น าไม้เท้ามาประกอบและเดินหลังงอพร้อมท าเสียงสั่นๆ  
เพ่ือให้เหมือนคนแก่  เป็นต้น  และการก าหนดโครงเร่ืองคือการใช้รูปแบบการแสดงละครหลวง
วิจิตรวาทการท่ีต้องการปลกูฝังคา่นิยมด้านความพอเพียงเพื่อแสดงความรักชาตใินปัจจบุนั 

- ในช่วงท้ายกิจกรรม  ผู้วิจยัได้ให้วิทยากรร่วมประเมินนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม   
วิทยากรมอบค าชมให้กับนักเรียนว่าเก่งและเรียนรู้ได้รวดเร็ว  ส าหรับนักเรียนท่ียังรู้สึกเขินอาย 
วิทยากรได้มอบก าลงัใจให้และให้พยายามในด้านการแสดงให้มากขึน้  จากนัน้ผู้วิจยัได้ให้นกัเรียน
แบง่กลุ่มกลุม่ละ 5 คน  ร่วมกนัสรุปองค์ความรู้เร่ืององค์ประกอบของละคร คือ โครงเร่ือง  ตวัละคร  
ความคิด  การใช้ภาษา  เพลง  ภาพ และการสร้างบทละคร  ซึ่งบทละครท่ีกลุ่มตวัอย่างสร้างขึน้
จะต้องมีโครงเร่ืองเนือ้หาเก่ียวกับความพอเพียงรู้จกัความพอประมาณและการแบ่งปัน  ปลูกฝัง
ความคิดในค่านิยมด้านความพอเพียงรู้จกัประหยดั  รู้จกัใช้  ซึ่งรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาท
การ  ตัวละครจะต้องมีค าพูดท่ีเชิญชวนให้ผู้ ชมนัน้เกิดความพอเพียงในตนเอง  รู้จักประหยัด
มธัยสัถ์  และต้องมีบทเพลงและภาพท่ีส่ือในเร่ืองของความพอเพียงด้านความพอประมาณและ
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การแบง่ปันให้ผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัผลตอบแทน  ผู้วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างลองเขียนบทละครเร่ืองความ
พอเพียงในด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน  ซึง่กลุม่ตวัอยา่งได้แสดงความคดิเห็นดงันี ้

 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
1 
 
2 
4 

แนวคดิของกระบวนการ TIE  
“หนชูอบการท ากิจกรรม workshop คะ่  วิทยากรให้ความรู้ดีมากเลย

คะ่”  
“หนจูะตัง้ใจเขียนบทละครแบบท่ีพ่ีเขาสอน”  
“พ่ีสอนเร่ืององค์ประกอบละครได้เข้าใจมากค่ะ โครงเร่ืองละครของ

พวกหนูจะท าเป็นฝาแฝด  จะได้มีความแตกต่างให้คนดูได้คิดและ
เปรียบเทียบ  อนัไหนฟุ่ มเฟือย  อนัไหนพอเพียงคะ่” 

5 “กลุ่มหนูจะสร้างบทละครแบบละครสมัยใหม่  แต่งตัวให้ดูแพงๆ 
เวอร์ๆ จะได้ตรงกบัความฟุ่ มเฟือย  และตอนสดุท้ายให้มีบทท่ีตวัละครบ้าน
ล้มละลาย  และมาคิดได้ตอนสุดท้ายว่าต้องรู้จักความพอเพียง  และจะ
แตง่เพลงตลกๆ  ตอนท่ีตวัละครเดนิออกมา” 

     กลุ่มตวัอย่างได้ระดมสมองในการสร้างบทละคร  โดยมีแนวคิด
เป็นเร่ืองความพอเพียงและกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในเร่ืองของ
องค์ประกอบของละครท่ีต้องมีโครงเร่ือง  ตวัละคร  ความคดิของตวัละคร 

 
3 
 
6 

แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
“พวกหนจูะชว่ยกนัเขียนบทแบบละครบพุเพสนันิวาสเพราะเป็นแบบ

ไทยๆ  จะได้เหมาะกบัรูปแบบละครหลวงวิจิตร” 
“หนูจะส่งเสริมความพอเพียงในรูปแบบใหม่  คือกลุ่มพวกหนูจะ

แสดงแบบคนมีเงินท่ีพอเพียงใช้ชีวิตสมถะ  กับคนท่ีจนแต่ฟุ่ มเฟือยชอบ
แตง่ตวัเพ่ือให้คนสนใจ  จะได้ให้ผู้ชมเห็นภาพของคนท่ีรวยแตพ่อเพียงก็ยงั
มีอยู”่ 

     กลุ่มตวัอย่างได้ร่วมกันระดมสมองและรวมพลงัความคิดในการ
ออกแบบบทละครท่ีมีแนวคิดของละครหลวงวิจิตรวาทการเร่ืองตวัละครท่ี
ต้องมีความแตกต่างกันอย่างสุดขัว้เพ่ือให้เห็นถึงความพอเพียงและความ
ฟุ่ มเฟือย 
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ภาพประกอบ 6 วิทยากรสอบถามเร่ืองการแสดง  

 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 การร่วมท ากิจกรรม Workshop 
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
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สรุปกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมนานาการละคร 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

ผู้ วิจัยได้ตัง้ค าถามก่อนการด าเนินกิจกรรม
เร่ืองละคร  ว่านักเรียนคนใดชอบการแสดงละคร
บ้าง มีนักเรียนสนใจเร่ืองการแสดง คิดเป็นร้อยละ 
74.06   

นักเรียนคิดว่าการแสดงละครสามารถช่วย
สง่เสริมคา่นิยมความพอเพียงได้หรือไม ่  

 เห็นด้วย  88.872   
 ไมเ่ห็นด้วย  11.109  
และผู้ วิจัยสอบถามองค์ความรู้เดิมของกลุ่ม

ตวัอย่างด้านตา่งๆ  ดงันี ้
 องค์ประกอบของละคร  คิดเป็นร้อยละ  

55  
 การสร้างบทละคร  คิดเป็นร้อยละ  40   
 

ผู้ วิจยัได้สงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง
พบว่า  หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้พบวิทยากร  
วิทยากรได้มีการบรรยายหลกัการแสดง  แนะน า
หลกัการแสดงและมอบองค์ความรู้ด้านการสร้าง
งานละคร  องค์ประกอบของละคร  และได้ร่วมท า
กิจกรรม Workshop ทางการแสดงท่าทางการ
แสดงต่างๆ ผู้ วิจยัได้สอบถามความรู้สกึของกลุ่ม
ตวัอย่างในกิจกรรมการ workshop โดยแบ่งแยก
ออกเป็นหวัข้อการสอบถามตา่งๆดงันี ้

 ชอบการ workshop  คิดเป็นร้อยละ 
66.65   

 ไม่ชอบการ workshop คิดเป็นร้อยละ 
33.32 

    ผู้ วิจัยได้อธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองการแสดง
ท่าทาง  การแสดงสีหน้า  อารมณ์  หลงัจากการ
ท าแบบประเมินกิจกรรมท่ี3   

จากนัน้ผู้ วิจยัได้ตัง้ค าถามเร่ืองความเข้าใจ
ในองค์ประกอบของละครคือ โครงเร่ือง  ตวัละคร  
ความคิด  การใช้ภาษา  เพลง  ภาพ และการสร้าง
บทละครและการสร้างบทละครโดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างร่วมกันสรุปความรู้เป็น My mapping  
และแบ่งองค์ความรู้ของกลุ่มตวัอย่างออกเป็น  2  
เร่ือง ดงันี ้

1.ความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบของละคร  
คิดเป็นร้อยละ 90 

2.ความเข้าใจเร่ืองการสร้างบทละคร  คิด
เป็นร้อยละ  80 
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กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมน่ารู้การละคร ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 50  
นาที  มีวตัถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของละครและสามารถ
สร้างบทละครโดยมีเนือ้หาเร่ืองความพอเพียง 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้วิจยัเร่ิมกิจกรรมด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยให้นกัเรียนจบัคูก่นั

และจ้องตากันหากใครกระพริบตาก่อนถือว่าแพ้  และฝ่ายท่ีแพ้ต้องพูดช่ือองค์ประกอบของละคร
ก่อนและสลบักับคู่พูดไปเร่ือยๆ  หากเสียงนกหวีดดงัขึน้ใครก าลงัพูดอยู่ถือว่าแพ้และจะต้องเต้น
เพลงไก่ยา่ง   

- จากนัน้ผู้วิจยัเร่ิมน าเข้ากิจกรรมการเรียนรู้โดยน ากระบวนการละครเพ่ือ
การศึกษา (Theater in education) เพ่ือน าการระดมสมองรวมความคิดและลงมือท าในการสร้าง
บทละครท่ีมีเนือ้หาความพอเพียง  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของละคร   
โดยผู้ วิจัยเร่ิมอธิบายเก่ียวกับองค์ประกอบของละครโดยมีรายละเอียดของโครงเร่ือง  ตวัละคร  
ความคิด  การใช้ภาษา  เพลงและภาพ และหลักของการสร้างบทละคร  และมีการเปิดภาพและ
ลกัษณะของบทละครท่ีดีเร่ืองบพุเพสนันิวาสให้กบันกัเรียนได้ดพูร้อมอธิบายเร่ืองการให้ความคิด
ในรูปแบบของละครหลวงวิจิตรคือการเจรจากันของตัวละครท่ีจะต้องปลูกฝังในเร่ืองพอเพียง  
ดงันัน้ตวัละครเอกของเร่ืองจงึจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความพอประมาณและรู้จกัการแบง่ปันเพ่ือปลกูฝังให้
เกิดคา่นิยมความพอเพียงกบัผู้ ท่ีได้ชมการแสดงและมีการเพิ่มเร่ืองราวให้น่าสนกุด้วยตวัละครท่ีมี
ความฟุ่ มเฟือยเพ่ือให้เห็นการเปรียบเทียบ  และมีตวัละครท่ีเป็นแนวตลก   ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมีการ
ออกแบบให้ตวัละครเป็นฝาแฝดกนัคือคนหนึ่งฟุ่ มเฟือย  คนหนึ่งพอเพียง  และร่วมกนัวิเคราะห์ถึง
รูปแบบวิธีการใส่ความค าพูดให้ตวัละครพูดถึงเร่ืองความพอเพียง  กลุ่มตวัอย่างจึงได้ร่วมกันคิด
และคดัสรรค์หาค าพูดท่ีเหมาะสมมาใช้ในบทละคร  อีกทัง้ยังเป็นการให้ความรู้เร่ืองรูปแบบการ
แตง่กายของละครหลวงวิจิตรท่ีผู้แสดงจะต้องแตง่กายตามยคุสมยั 

- จากนัน้ให้นักเรียนทัง้ห้องแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน เพ่ือ
เร่ิมการฝึกเขียนบทละครโดยก าหนดให้มีหวัข้อ “การสง่เสริมคา่นิยมความพอเพียง” ลงในกระดาษ 
A4  จากนัน้ให้กลุม่ตวัอยา่งน าเสนองานหน้าชัน้เรียน และผู้วิจยัคอยชีแ้นะและปรับแก้รูปแบบของ
บทละครให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

1 “พวกหนูสร้างบทละครโดยจะเน้นเร่ืองความพอประมาณ  น าโครงเร่ือง
ของละครเร่ืองบพุเพสนันิวาสและจะแตง่เพลงแบบใช้ท านองบพุเพสนันิวาสด้วย  
จะได้ท าให้คนดูรู้สึกชินกับท านองเพลงอีกอย่างจะได้เข้ากับรูปแบบของละคร
หลวงวิจิตรวาทการที่ต้องมีการร้องการร า  และจะได้แตง่กายชดุไทยด้วย” 

แนวคิดของกระบวนการ TIE  
     กลุ่มตัวอย่างได้ระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดในการสร้างบทละคร  

และเกิดความรู้ความเข้าใจในการน าองค์ประกอบของละครมาใช้และลงมือใน
การสร้างบทละครเร่ืองความพอประมาณ  และปลูกฝังคนดูด้วยการใช้เพลงท่ี
กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้แตง่เนือ้เพลงขึน้ 

แนวคิดของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
     กลุม่ตวัอย่างได้น าแนวคิดของละครหลวงวิจิตรเร่ืองการร้องเอง ร าเอง 

และการแตง่กายของละครหลวงวิจิตรมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2 “กลุ่มพวกหนูจะสร้างบทละครโดยจะเน้นเร่ืองการแบ่งปันค่ะ  คิดโครง

เร่ืองให้มีตวัละครเป็นพ่ีน้องกนั  คนพ่ีเป็นคนตระหน่ี  คนน้องเป็นคนมีน า้ใจรู้จกั
แบ่งปัน  การแตง่กายจะแต่งชุดไทยเพราะจะย้อนกลบัไปในสมยัอยธุยา  ให้ตรง
กบัลกัษณะของละครหลวงวิจิตรวาทการ  การร้องการร าใช่ท่าร าง่ายๆ ตามบท  
ไมต้่องร าทกุท่าตามบทคะ่” 

แนวคิดของกระบวนการ TIE  
     กลุ่มตัวอย่างได้ระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดในการสร้างบทละคร  

และเกิดความรู้ความเข้าใจในการน าองค์ประกอบของละครมาใช้และลงมือใน
การสร้างบทละครท่ีมีโครงเร่ืองการแบ่งปัน  มีการให้คาแรคเตอร์ตวัละครแบบ
สองมมุ 

        แนวคิดของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
     กลุม่ตวัอย่างได้น าแนวคิดของละครหลวงวิจิตรวาทการเร่ืองตวัละครท่ี

ต้องมีความแตกต่างกนัอย่างสดุขัว้  มีความรักท่ีอยากจะแบ่งปัน  การแต่งกาย
ของตัวละครท่ีต้องแต่งตามยุคสมัย  และการร่ายร าแบบก าแบง่ายๆ  แบบ
ท่าทางธรรมชาติของตวัละคร 
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- จากนัน้ผู้ วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเลือก
โครงเร่ือง  กลุ่มตวัอย่างเลือกโครงเร่ืองละครบพุเพสนันิวาส  ตวัละครให้มีลกัษณะเป็นฝาแฝดกัน  
เพลงท่ีใช้แตง่เนือ้เพลงใหมมี่ท านองเพลงบพุเพสนันิวาส  การร้องการร าท าไปตามบทท่ีแตง่ขึน้โดย
ใช้ท าร าแบบก าแบง่ายๆ  เพ่ือให้ตรงกับรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการ  ซึ่งบทละครจะเปิด
ด้วยการพอประมาณก่อนและจบด้วยการแบ่งปันท่ีกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้สร้างบทละครเองโดยการ
ระดมสมองและความคดิ สรุปลกัษณะของบทละครท่ีสร้างสรรค์เพ่ือให้เหลือโครงเร่ืองของบทละคร
เพียงอยา่งเดียว   

 

 
  

ภาพประกอบ 8 กลุม่ท่ี 1  ร่วมกนัสร้างบทละครในหวัข้อความพอประมาณ 

 
ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม, 2561 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ร่วมกนัสร้างบทละครในหวัข้อการแบง่ปัน 
 
ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
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สรุปกิจกรรมที่  4  กิจกรรมน่ารู้การละคร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ส อ บ ถ า ม ถึ ง
องค์ประกอบของละครคือโครงเร่ือง  ตัว
ละคร  ความคิด  การใช้ภาษา  เพลงและ
ภาพ และหลักของการสร้างบทละคร   ท่ี
วิทยากรมาแนะน าในกิจกรรมครัง้ก่อนหน้านี ้ 
จากนัน้ผู้ วิจยัจึงได้ทบทวนเนือ้หาท่ีวิทยากร
ได้มอบความรู้ไว้ให้กับกลุ่มตวัอย่างและเร่ิม
ด าเนินกิจกรรมตอ่ไป 

จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวผู้ วิจัย
ได้ให้กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดย
กลุม่ท่ี 1 สร้างบทละครเร่ืองความพอประมาณ  
มีทัง้หมด  14  คนกลุ่มท่ี 2 สร้างบทละครเร่ือง
การแบ่งปัน มีทัง้หมด  13  คน โดยกิจกรรมนี ้
จะเป็นการเรียนรู้องค์ประกอบของละครโครง
เร่ือง  ตวัละคร  ความคิด  การใช้ภาษา  เพลง
และภาพ และหลักของการสร้างบทละคร  
กลุ่มตวัอย่างสามารถออกแบบละครได้อยา่งดี  
เช่น   การน าโครงเร่ืองจากละครดังเร่ือง
บุพ เพสันนิ วาสมาเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินงานเน่ืองจากเป็นละครย้อนยคุท าให้ตวั
ละครต้องมีการแตง่กายตามยคุสมยัซึง่ตรงกบั
รูปแบบการแสดงของละครหลวงวิจิตรวาทการ  
รวมถึงการเขียนบทละครท่ีจะใช้ค าพดูแบบคน
โบราณท าให้บทละครมีความน่าสนใจ  และ
กลุ่มตวัอยา่งมีการระดมสมองและแลกเปล่ียน
ความคิดกันตลอดเวลาเพ่ือให้บทละครของ
กลุ่มตนเองออกมาดีท่ีสดุซึ่งกลุม่ตวัอยา่งเร่ิมมี
ความ เข้าใจองค์ประกอบของละครและ
สามารถส ร้างบทละครท่ี มี เนื อ้หาความ
พอเพียงได้  อีกทัง้ยังเข้าใจการท างานมาก
ยิ่งขึน้และให้ความร่วมมือในการคิดบทละคร 
หลังการการประเมิน กิจกรรม ท่ี   4  กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า งส าม า รถ ร่ วม กั น ส รุป ผ ล เ ร่ื อ ง
องค์ประกอบละครได้คดิเป็นร้อยละ  88.872 
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สรุปกิจกรรมที่  4  กิจกรรมน่ารู้การละคร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

 และกลุ่มตวัอย่างยงัร่วมกันแต่งเนือ้เพลงเร่ือง
ค ว า ม พ อ เ พี ย ง โด ย ใ ช้ ท า น อ ง เพ ล ง
บุพเพสันนิวาส  โดยมีครูด้านดนตรีไทยของ
โรง เรีย น เซน ต์ โย เซฟ  บ างน า  เป็ น ผู้ ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า ใน ก า รท า เพ ล ง  แ ล ะ มี ค รู 
ภาษาไทยช่ วยดูค าสัม ผัสของเนื อ้ เพ ลง   
โด ย ก า รด า เนิ น ก า รก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เป็ น
ผู้ด าเนินการด้วยตนเอง  ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการขอ
อนญุาตครูดนตรีและครูภาษาไทยไว้ให้แล้ว 
          ผู้วิจยัได้อธิบายเพิ่มเติมให้กบันกัเรียนท่ี
ยังไม่ เข้าใจองค์ประกอบของละครและให้
นกัเรียนคนอ่ืนร่วมกันช่วยอธิบาย  สิ่งท่ีได้พบ
คือนักเรียนท่ีเข้าใจสามารถอธิบายเพ่ือนได้
อย่างชดัเจนและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของ
เพ่ือนให้กลบัมาสนใจในกิจกรรมได้ 

 

 

เนือ้เพลง  พอเพียงแด่ออเจ้า 

ประพันธ์โดย  นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ท่ีปรึกษา  คุณครูวัฒนชัย  สุวรรณัง 

บรรเลงเพลงโดย  นักเรียนและคณะครูดนตรีไทยโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 

เศรษฐกิจพอเพียงรวมเสียงปวงชนชาวไทย ค าสอนองค์ภมูิพลคือหนทางอนัสดใส 

หา่งไกลยงัเฝา้รอใกล้กนัฉนัยิ่งหวัน่ไหว  เลีย้วมองจนัทร์ยิ่งท าให้คดิถึงเธอ 

ไมว่า่อยูแ่หง่ไหนดัง่เรามีสายใยผกูพนั  ใจไมเ่คยเปล่ียนผนัจากความพอเพียง 

ฟ้าดนิแยกเราเทา่ไหร่ไมห่า่ง   ค าสอนของรัชกาลท่ีเก้า 

เม่ือทา่นพร ่าบอกพร ่าสอนเรามาเนินนาน  ค าสอนของพระมหากษัตริย์ 

สืบทอดกนัไปให้นานเทา่นาน  ให้ความพอเพียงสืบสานตลอดกาลนิรันดร์ 
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กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมร้องร า  ท าเพลง  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  50  
นาที  มีวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการและ
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้วิจยัเร่ิมกิจกรรมด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือให้นกัเรียนมีสมาธิ

มากขึน้  โดยเป่านกหวีด 1 ครัง้  เดิน  เป่า  2  ครัง้  หยดุ  เป่า  3  ครัง้  ปฏิบตัิตามค าสัง่  โดยผู้วิจยั
เป็นผู้ ก าหนดค าสั่ง เช่น ร้องไห้  ให้นักเรียนท าท่าร้องไห้โดยไม่ออกเสียง   ดีใจโดยไม่ออกเสียง  
เพ่ือต้องการให้นกัเรียนมีสมาธิและรู้จกัการแสดงทา่ทาง 

- จากนัน้ผู้ วิจยัเร่ิมน าเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้โดยน ากระบวนการละคร
เพ่ือการศกึษา (Theater in education) เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้หลกัการแสดงและรู้จกัการลงมือท าเพ่ือการ
น าทกัษะการแสดงท่ีได้เรียนรู้มาประยกุต์ใช้  จากนัน้ผู้ วิจยัได้ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน เพ่ือ
ร่วมกนัแสดงความคดิเห็นถึงเร่ืองนาฏยศพัท์และท่าร าท่ีเคยเรียนรู้มา  โดยจะต้องมาแสดงหน้าชัน้
เรียน  เม่ือนักเรียนแสดงครบทุกกลุ่มแล้วผู้ วิจัยได้เร่ิมอธิบายเพิ่มเติมและแสดงท่าทางของ 
นาฏยศพัท์ให้นกัเรียนดแูละให้นกัเรียนปฏิบตัิตามทีละท่าเพ่ือความถกูต้อง  เช่น  ตัง้วง (ตัง้วงบน 
วงกลาง วงล่าง)  การจีบ(จีบคว ่า  จีบหงาย  จีบส่งหลงั)  การก้าวเท้า  เป็นต้น  จากนัน้ผู้ วิจยัได้
อธิบายท่าทางพร้อมสาธิตภาษาท่าให้นกัเรียนได้ดใูนรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการในเร่ือง
การร่ายร าด้วยท่าทางแบบก าแบคือลกัษณะการร่ายร าท่ีผู้ ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย  และผู้แสดง
จะต้องร าเองและร้องเพลงท่ีตนเองแต่งเองจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมา  และให้นกัเรียนลอง
ออกแบบท่าร าเอง  เช่น บทตวัละครเกศา กล่าวว่า “ข้ามิเป็นอนัใด” กลุ่มตวัอย่างก็ท าท่าตัง้วงและ
ส่ายมือไปมาเป็นการปฏิเสธ  และภาษาท่าของตวัละคร เช่น ท่าตวัเรา   ท่าเธอ  ท่าดีใจ  ท่าเสียใจ  
ท่ายิม้  ท่ากิน  ท่าเดิน  ท่านั่ง  เป็นต้น  ผู้ วิจัยได้มีการสาธิตและให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตาม  
จากนัน้ผู้ วิจยัลองสร้างบทพร้อมให้นักเรียนลองตีบทการร าด้วยตนเอง  พบว่านักเรียนสามารถ
ปฏิบตัิได้  ผู้ วิจยัแนะน าการตีบทและรวบค าโดยท่ีนกัเรียนไม่ต้องตีบททุกค าพดูของตวัละคร   เช่น  
บทตวัละครเอิบ กลา่ววา่ “โถ่แม่หญิงเจ้าขาก็พอพวกบา่วจะสอน  แมห่ญิงก็อารมณ์มิดีไล่พวกบา่ว
หนาเจ้าคะ” ผู้ วิจยัได้แสดงท่าทางคกุเข่าคลานไปหาตวัละครแม่หญิงและพูดบทของเอิบ  พร้อม
แสดงสีหน้าอารมณ์โกรธพร้อมท าภาษาท่า “ไป”  เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างเข้าใจการแสดงอารมณ์ใน
การแสดงละคร   
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- ในช่วงท้ายของกิจกรรมผู้ วิจัยได้ทดสอบนักเรียนโดยการให้นักเรียน
ปฏิบตัิทา่ร าตามค าสัง่  ผลปรากฏว่านกัเรียนสามารถปฏิบตัิทา่ร าได้  ส าหรับคนท่ีท าไมไ่ด้ผู้วิจยัได้
ปฏิบตัิให้ดแูละให้นกัเรียนปฏิบตัิตามและทดสอบใหม่จนนกัเรียนสามารถท าได้   ซึ่งในการแสดง
ท่าทางมีนักเรียนบางคนท่ีอาจจะท าระดบัมือไม่ถูกต้อง  และนักเรียนส่วนหนึ่งร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมนี ้ เพ่ือสอบถามถึงการเรียนรู้ทกัษะทางการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ
น ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ดงันี ้

 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
1 
3 
 
5 

แนวคดิของกระบวนการ TIE  
“หนจู าทา่ร าได้บางทา่คะ่  ทา่บางทา่ยากเกินไป”  
“หนตู้องไปหดัท าท่านาฏยศพัท์ให้สวยกว่านีค้ะ่  หนจูะพยายามท าให้

ได้คะ่”  
“หนจูะเอาทา่ท่ีครูสอนไปใช้ในบทละครท่ีหนคูดิคะ่”  
“ทา่ไหนท่ีหนทู าไมไ่ด้  หนจูะถามครูและเพ่ือนอีกครัง้คะ่” 
     กลุ่มตวัอย่างได้รู้จกัการลงมือท าลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง  และรู้จกั

ประเมินและคิดวิเคราะห์ในการน าท่าร าต่างไปปรับใช้  และยังได้รู้จัก
หลกัการแสดงออกท่ีต้องมีความพยายามในการฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเองใน
เร่ืองนาฏยศพัท์และภาษาทา่ 

 

2 

4 

แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
“ภาษาทา่ท าให้เราเข้าใจบทละครท่ีจะส่ือออกไปมากขึน้คะ่” 
 “หากพวกเราจ าบทได้  เราก็พดูบท  เราก็จะร านิดเดียว” 
     กลุ่มตวัอย่างน าแนวคิดของละครหลวงวิจิตรวาทการเร่ืองการร า  

การร้องด้วยตนเองและการพูดบทละครตวัละครก็ต้องเป็นคนพูดเอง  การ
เจรจาของตัวละคร  การส่ือสารของตัวละครท่ีผู้ แสดงจะต้องเข้าใจและ
แสดงออกให้ได้ 
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ภาพประกอบ 10 การเรียนรู้นาฏยศพัท์ 

 
ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 

 

 
    

ภาพประกอบ 11 การเรียนรู้ภาษาทา่ 

 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
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สรุปกิจกรรมที่ 5  กิจกรรมร้องร า ท าเพลง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ผู้ วิจัยได้สอบถามเร่ืองการแสดงท่าทาง
ด้านนาฏศิลป์ไทย  นาฏยศพัท์  (การจีบ การตัง้
วง  กระดกเท้า  กระทุ้ งเท้า) ผู้ วิจัยสามารถ
แบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น  2  กลุม่ ดงันี ้  

 กลุ่มท่ีปฏิบตัิท่าทางได้คิดเป็นร้อยละ  
77.76   

 กลุ่มท่ีปฏิบตัิท่าทางได้บางท่าคิดเป็น
ร้อยละ 22.21 

ภาษาท่า (ท่าดีใจ  ท่าเสียใจ ท่ายิม้ ท่า
โกรธ) 

ผู้วิจยัสามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น  
2  กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มท่ีปฏิบัติท่าทางได้คิดเป็นร้อยละ  
55.31 

 กลุ่มท่ีท าปฏิบตัิท่าทางได้บางท่าคิด
เป็นร้อยละ   33.32 
 

ผู้วิจยัได้ให้กลุม่ตวัอย่างเรียนรู้นาฏยศพัท์
และภาษาท่าเพ่ือน าไปใช้ในการแสดงละคร
หลวงวิจิตรวาทการ  โดยกลุ่มตวัอย่างสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถแสดงออกมา
ได้อย่างดี  โดยผู้ วิจยัได้อธิบาย บรรยาย พร้อม
แนะน าเทคนิคการจ าท่าทางให้กบักลุ่มตวัอย่าง 
ซึ่งในการประเมินผู้ วิจัยได้พูดช่ือท่าร าและให้
กลุ่มตวัอย่างปฏิบตัิตามเพ่ือเป็นการทดสอบว่า
ผู้ เรียนมีความเข้าใจมากเพียงใด  ซึ่งกิจกรรมนี ้
เป็นการเรียนรู้รูปแบบการแสดงละครหลวง
วิจิตรวาทการเร่ืองการร่ายร า  ผู้แสดงจะต้องฝึก
การร้องเอง  และร าเอง  ปรากฏว่ากลุ่มตวัอย่าง
มีปัญหาในเร่ืองการร้องเพลงซึ่งขาดความมัน่ใจ  
และบางคนยงัไม่กล้าแสดงออก  และเร่ิมแสดง
อาการไม่ให้ความร่วมมือ  เม่ือสอบถามเด็กคน
หนึ่งตอบว่า “หนคูิดว่าการร าและร้องไปด้วยมนั
ยาก  หนูคิดว่าหนูท าไม่ได้ ”  ดังนัน้ผู้ วิจัยจึง
ค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ ด้วยการอธิบายถึง
รูปแบบการแสดงของละครหลวงวิจิตรวาทการท่ี
ผู้ แสดงจะต้องร้องเองร าเอง  และให้ร้องด้วย
ความรู้สึกจากภายใน  เพราะนกัเรียนคือผู้แสดง
ท่ีจะต้องน าเอาความรู้ในเร่ืองความพอเพียงท่ี
ได้ รับไปปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมความ
พอเพียงให้กบัผู้ชม  ดงันัน้แล้วก่อนท่ีนกัเรียนจะ
ไปแสดงให้คนอ่ืนได้รับชมนักเรียนจะต้องมี
ความเข้าใจในเร่ืองการร า การร้องและเนือ้หา  
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สรุปกิจกรรมที่ 5  กิจกรรมร้องร า ท าเพลง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
 ของบทละครท่ีต้องการปลูกฝังความ

พอเพียงก่อน   ซึ่งการประเมินกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมร้องร า ท าเพลง ผู้วิจยัสามารถแบง่กลุ่ม
การเรียนรู้ออกเป็น 2 กลุม่ ได้ดงันี ้

 เร่ือ งน าฏยศัพ ท์  คิ ด เป็ น ร้อยละ  
88.87 

 เร่ืองภาษาทา่ คดิเป็นร้อยละ 74.06 
ผู้ วิจัย ได้ประเมิ น เบื อ้ง ต้นว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีความพร้อมท่ีจะด าเนินกิจกรรมตอ่ไป
ได้ 

 

กิจกรรมที่  6  กิจกรรมเริงร า  ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม  50 นาที   
มีวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนน าทกัษะทางการแสดงมาใช้ในการแสดงละครหลวงวิจิตร
วาทการและสามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้ วิจัยเร่ิมกิจกรรมด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยให้ผู้ เรียนเร่ิมเดิน

ไปรอบๆห้อง จากนัน้เม่ือเสียงนกหวีดดงัขึน้ให้นกัเรียนพดูกบัคนทางขวาวา่ อบุาทว์ และพดูกบัคน
ฝ่ังซ้ายวา่ รักนะ ด าเนินกิจกรรมนีป้ระมาณ  5  นาที  จากนัน้ให้นกัเรียนนัง่ลงล้อมเป็นวงกลม 

- ผู้วิจยัด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยน ากระบวนการละครเพ่ือการศกึษา 
(Theater in education) เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้หลกัการแสดงและรู้จกัการลงมือท าการน าทกัษะการแสดง
ท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้  โดยผู้ วิจยัอธิบายรูปแบบการด าเนินงานของละครท่ีจะต้องหาผู้ก ากับ  
นกัแสดง  ฝ่ายดแูลเสือ้ผ้า  การแต่งหน้า  จากนัน้ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มการท างานด้วยตนเอง  โดย
ให้เลือกจากความสมัครใจซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้อย่างลงตัวไม่มีปัญหาการแบ่งกลุ่ม   
จากนัน้ผู้ วิจยัได้น าบทละครท่ีนกัเรียนร่วมกันสร้างขึน้มาแบ่งแยกตวัละครว่านกัเรียนคนใดจะรับ
บทบาทอะไรซึง่นกัเรียนท่ีเป็นผู้ก ากบัเป็นคนเลือกนกัแสดงด้วยตนเอง  และมีนกัเรียนบางคนท่ีรู้สึก
ไม่พอใจในการเลือกให้รับบทเป็นคนใช้  ผู้วิจยัจึงสอบถามความสมคัรใจว่าอยากรับบทเป็นอะไร  
นกัเรียนคนดงักล่าวตอบว่าอยากรับบทเป็นเพ่ือนนางเอกเพราะตนเองมีความสนิทสนมกบัทางคน
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ท่ีได้รับบทเป็นนางเอก  ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ลองปรึกษากับนักเรียนท่ีเป็นผู้ ก ากับว่าจะสามารถ
ปรับเปล่ียนได้หรือไม่  ผู้ก ากับกล่าวว่าบทเพ่ือนนางเอกมีคนท่ีเหมาะสมกว่าเน่ืองด้วยรูปร่างและ
ท่าทางของการแสดงมีความกล้าแสดงมากกว่า  เม่ือนกัเรียนคนดงักล่าวได้รับฟังก็เงียบไปสกัพกั
และบอกว่า  ไม่เป็นไรให้รับบทอะไรก็ได้เพราะได้แสดงเหมือนกนั  ผู้วิจยัจงึได้อธิบายความส าคญั
ของตวัละครทุกตวัว่านกัแสดงบนเวทีทกุคนท่ีไปยืนอยู่บนเวทีนัน้มีความส าคญัทกุคน  จะขาดคน
ใดคนหนึ่งไปไม่ได้  เพราะหากขาดคนใดคนหนึ่งไป  ละครเร่ืองนัน้ก็อาจจะขาดความสมบรูณ์ของ
ละครได้  หลงัจากนัน้ผู้ก ากบัก็ได้เดินเข้าไปถามเพ่ือนและพูดคยุกนั  นกัเรียนคนดงักล่าวก็เข้าใจ
และยอมรับบทคนใช้  ซึ่งในรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการบทบาทของตัวละครทุกตวัมี
ความส าคญัทัง้หมด  เพราะทกุตวัละครมีส่วนร่วมในการเจรจา  การปลกูฝังคา่นิยมทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม   

- ช่วงท้ายของกิจกรรมผู้ วิจยัได้สอบถามนกัเรียนเร่ืองหน้าท่ีและบทบาท
ของตนเองโดย  ให้นกัเรียนชีแ้จงการท าหน้าท่ีของตนเอง  โดยยืนหน้าชัน้เรียนและแยกเป็นกลุ่ม
ของการด าเนินงาน  และกลุม่ตวัอยา่งบางสว่นได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดงันี ้

 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
1 
 
 
2 

แนวคดิของกระบวนการ TIE  
“การแบง่หน้าท่ีการท างานท่ีชดัเจนจะชว่ยให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน” 
 “หนูดีใจท่ีได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ก ากับ  หนูจะตัง้ใจท าให้ดีท่ีสุด  เพราะ

ต้องการร่วมสง่เสริมความพอเพียง” 
“เราอยากอยูฝ่่ายฟุ่ มเฟือย  เราอยากแสดงบทท่ีต้องพดูเยอะๆ” 
“หนดีูใจท่ีได้รับเป็นนางเอก และจะตัง้ใจเลน่ให้ดี” 
     กลุ่มตัวอย่างได้รู้จักการลงมือท าในการแบ่งแยกหน้าท่ีการท างาน  

รู้จักการรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน  และยังรู้จักการน าทักษะทางการแสดงท่ีได้
เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
3 

แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
 “หนอูยากเลน่บทอ่ืน  ท่ีไมใ่ช้บทคนรับใช้คะ่  หนกูลวัเพ่ือนท่ีมาดจูะล้อ” 
 “หนดีูใจท่ีได้รับเป็นนางเอก และจะตัง้ใจเลน่ให้ดี”  
“ดีใจท่ีได้อยู่ฝ่ายเคร่ืองแต่งกาย  เพราะอยากมีส่วนร่วมออกแบบการ

แตง่ตวัของนกัแสดง” 
     กลุ่มตวัอย่างได้น าแนวคิดของละครหลวงวิจิตรวาทการเร่ืองตวัละคร  

การเจรจาของตวัละคร  และความส าคญัในบทบาทของตวัละครมาแสดงความ
คดิเห็นตอ่กนั  อาจจะมีทศันคตใินแง่ลบเร่ืองบทบาทท่ีได้รับแตก่ลุ่มตวัอย่างก็ได้
มีการปรับมุมมองในเร่ืองนัน้ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ถึงความส าคัญของตัว
ละครทกุตวัในบทละคร  อีกทัง้การแตง่กายกลุ่มตวัอย่างได้แตง่กายตามยคุสมยั
ท าให้ได้เรียนรู้ถึงการแต่งกายชุดไทย  วิธีใส่  และการมีส่วนร่วมในการเลือกสี
ของชดุแสดง 

 

 
  

ภาพประกอบ 12 การแบง่หน้าท่ีการท างาน        
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
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ภาพประกอบ 13 ผู้ก ากบัท่ีได้รับเลือกก าลงัวางแผนการด าเนินงาน 
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
 

 

สรุปกิจกรรมที่  6  กิจกรรมเริงร า 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
ผู้ วิจัยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างถึง

เร่ืองนาฏยศพัท์และภาษาท่าว่ายงัจ าข้อมลูได้
ห รือไม่   กลุ่มตัวอย่างทั ง้หมดตอบว่า ได้  
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้บรรยายเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ท างานในองค์รวม  การท างานเป็นทีม  และ
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 

ผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างแบ่งการท างาน  
และเร่ิมวางแผนการท างานโดยแบ่งเป็นฝ่าย
ตา่งๆ ดงันี ้ 

 ผู้ก ากบั   
 ผู้ชว่ยผู้ก ากบั   
 ฝ่ายนกัแสดง   
 ฝ่ายเสือ้ผ้าและแตง่หน้า 
และแบ่งหน้าท่ีในบทละครรวมถึงศึกษา

บทละครท่ีได้รับจากการคัดเลือก  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผู้ด าเนินการเลือกด้วยตนเอง  ว่าใคร
ควรได้รับบทบาทใดในเร่ืองท่ีนักเรียนได้คิดบท
ละครเร่ืองพอเพี ยง  หลังจากการประเมิ น
กิจกรรมท่ี  6  กิจกรรมเริงร า  สามารถแบ่งตัว
ละครฝ่ายตา่งๆ ได้ดงันี ้
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สรุปกิจกรรมที่  6  กิจกรรมเริงร า 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
  ฝ่ายตวัละครพอเพียง  

 ฝ่ายตวัละครฟุ่ มเฟือย   
 ฝ่ายตวัประกอบ   

โดยในรูปแบบของละครหลวงวิจิตร
วาทการได้น า รูปแบบบทบาทของละครมา
จ าแนกให้กบันกัเรียนซึง่นกัเรียนคนท่ีเป็นผู้ก ากบั
เป็นผู้ก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างทุกคนร่วมแสดงใน
การแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม
คา่นิยมด้านความพอเพียง   

 
กิจกรรมที่  7  กิจกรรมร าละคร ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม    50  นาที  

มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนท างานในรูปแบบการแสดงละครและเข้าใจการลงมือ
ปฏิบตั ิ

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้ วิจัยได้เร่ิมกิจกรรมด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยให้นักเรียน

แบง่เป็น  2  กลุม่ๆละ เท่าๆกนัและให้ตวัแทนกลุ่มดบูตัรภาพ  และน ามาทายเพ่ือนด้วยทา่ทางและ
ค าพดูโดยห้ามพดูค าท่ีอยูใ่นภาพ   กลุม่ไหนได้คะแนนเยอะท่ีสดุชนะ 

- จากนัน้ผู้ วิจัยเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้โดยน ากระบวนการละครเพ่ือ
การศึกษา (Theater in education) เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้หลกัการแสดงและรู้จักการลงมือท าในการน า
ทกัษะการแสดงท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้   ซึ่งในกิจกรรมครัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างจะได้ร่วมกันฝึกซ้อม
การเข้าคิวของนกัแสดง  และการเข้าบทละคร  โดยการน าท่าร ามาใช้ในบทละครตา่งๆ  นกัเรียนมี
สว่นร่วมในการแสดง  และมีผู้ก ากบัชว่ยเหลือในการน าท่าร าตา่งๆมาประยกุต์ใช้  อีกทัง้ผู้ก ากบัยงั
ท าหน้าท่ีในการฝึกซ้อมและบอกคิวนักแสดงทุกคน  โดยท่ีผู้ วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้
ก ากับ   ซึ่งนักแสดงทุกคนมีความตัง้ใจในการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างมาก  ทุกคนต่างท่องบทและ
พยายามจ าบทของตนเองให้ได้  อาจจะมีนกัเรียนบางคนท่ียงัจ าบทไม่ได้และยงัคงดบูทตลอดเวลา
ในการพูด  บางคนลืมน าบทมาผู้ก ากับก็พูดบทให้ฟังและให้นกัแสดงพูดตาม  ผู้ก ากับยงัได้บอก
กบัเพ่ือนๆว่าจดุประสงค์ของพวกเราคือการปลกูฝังคา่นิยมความพอเพียง  เราจะต้องเป็นส่ือกลาง
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ในปลกูฝังคา่นิยมนี ้ โดยท่ีผู้วินยัชีแ้นะในการใสอ่ารมณ์ในการแสดงเพ่ือเพิ่มอรรถรสในการชม  อีก
ทัง้ยงัเพ่ือเพิ่มความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียนทกุคน  ในรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการได้
น าหลกัของการร้องเอง ร าเอง และการเจรจามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในก าหนดรูปแบบการแสดง  
และเร่ิมมีการวางแผนเร่ืองการแต่งกายของตวัละครท่ีนกัเรียนออกแบบบทละครให้อยู่ในยคุสมยั
อยุธยา  นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “การแต่งกายจะแต่งเป็นชุดไทย แบบง่ายๆ คือ นุ่งโจง ห่มสไบ  
และหากตวัละครท่ีโดดเดน่ก็ให้ใส่เคร่ืองประดบัได้”  นกัเรียนอีกคนกล่าวว่า “ถ้าอย่างนัน้  คนท่ีรับ
บทพอเพียงก็ไมต้่องใสเ่คร่ืองประดบั  จะได้แบ่งแยกชดัเจนวา่เป็นฝ่ังพอเพียง” และกลุม่ตวัอยา่งได้
ร่วมแสดงความคดิเห็นดงันี ้
 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
1 

แนวคดิของกระบวนการ TIE  
ผู้ก ากับกล่าวว่า “เพ่ือนๆ ต้องเล่นตามอารมณ์มากกว่านีน้ะ  ท่องบทกัน

ด้วย  อยา่เลน่กนัเยอะ  ตัง้ใจกนัหนอ่ยนะเพ่ือน”   
“และคนท่ีเป็นคนพดูเร่ืองพอเพียงตอนจบอ่ะ  ให้ไปท่องให้ได้นะ  เราอยาก

ให้พดูแบบไมต้่องดบูท”  
“คนท่ีเลน่เป็นตวัตลก  อยา่หลดุพดูค าหยาบนะ” 
     กลุ่มตวัอย่างได้น ากระบวนการเร่ืองการลงมือปฏิบตัิในการท างานและ

แสดงความคิดเห็นร่วมกนัในการท่องจ าบท  และผู้ก ากับท าหน้าท่ีอย่างดีในการ
วางแผนการท างาน  และการตกัเตือนเพ่ือนในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  78 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

2 แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
“หนเูห็นด้วยคะ่  หากตวัละครตวัไหนรวยๆ ก็ให้ใส่เคร่ืองประดบัด้วย  จะได้

ยิ่งดรูวยเยอะๆ”  
“หนูเห็นด้วยค่ะ  จะได้ดูแตกต่างกันกับคนท่ีรู้จักพอเพียง  เพราะถ้า

พอเพียงไมต้่องใสเ่คร่ืองประดบัก็ได้”  
“ท่าร าบางท่าก็ไม่ต้องตีบทค่ะ  เพราะเราก็พูดบทแทน  ผู้ ชมจะเข้าใจได้

ง่ายกวา่”  
“ต้องตัง้ใจมากกว่านีน้ะเพ่ือน  เราต้องร้องเอง  ร าเอง  ถ้าเราท าไม่ได้และ

คนดจูะเข้าใจได้ไง”  
“กลุ่มท่ีร าเพลงพอเพียงแด่ออเจ้า  ควรจะร้องเพลงด้วยดีไหม  จะได้

เหมือนกับเราร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมคนดูไปในตวั  เหมือนพวกเพลงท่ีเราดูใน
ตวัอย่าง  พวกเธอก็ร าไปด้วย  ร้องไปด้วยเลย” “เราควรแต่งกายด้วยชุดไทยค่ะ  
เช่นใส่โจงกระเบน  ห่มสไบ แบบง่ายๆ  จะได้ตรงกบัรูปแบบของละครหลวงวิจิตร
วาทการ” 

     กลุ่มตวัอย่างได้น าแนวคิดละครหลวงวิจิตรวาทการเร่ืองตวัละครโดย
การร่วมกันวิเคราะห์ในการแต่งกายตามบทบาทด้วยชุดไทยตามยุคสมัย  และ
การร้องเอง  ร าเองของตัวละครตามบทละครด้วยท่าร าง่ายๆ ด้วยท่าทาง
ธรรมชาตสิง่างาม 

 
- ช่วงท้ายของกิจกรรมผู้ วิจยัได้ให้นกัเรียนมานัง่ล้อมกันเป็นวงกลมเพ่ือ

อภิปรายถึงการซ้อมการแสดงท่ีผ่านมาว่าควรปรับปรุงตรงส่วนใด  โดยผู้ก ากับท าหน้าท่ีในการ
ชีแ้จงถึงข้อบกพร่องตา่งๆ  เช่น  การอ่านบทขณะแสดง  การยงัไม่ใส่อารมณ์ในการแสดง  รวมถึง
ยังมีเพ่ือนบางคนเล่นกัน  บางคนยังหัวเราะในขณะท่ีเป็นบทโศกเศร้า  จากนัน้ผู้ วิจัยได้สรุป
กิจกรรมโดยการให้นกัเรียนน าเสนอการแสดงละคร 
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ภาพประกอบ 14 การเตรียมความพร้อมในซ้อมการแสดง    
 

ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 
 

   
 

ภาพประกอบ 15 การซ้อมการแสดงละคร 

 
ท่ีมา:  อาจารีย์  พนูเกษม,  2561 

 

สรุปกิจกรรมที่  7  กิจกรรมการแสดง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม  เพ่ือให้เตรียมพร้อมในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ เตรียมพร้อมในการเรียน รู้
ท างานในรูปแบบการแสดงละครและเข้าใจการ
ลงมือปฏิบตั ิ

ผู้ วิจัย ได้ ให้ กลุ่ ม ตัวอย่ าง ร่วมกัน
วิเคราะห์บทละคร  และน าท่าร าท่ีได้เรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการแสดงละครหลวงวิจิตรวาท
การตามบทละครท่ีได้รับ  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นและใส่ท่าร าตามรูปแบบ
ของละครหลวงวิจิตรวาทในการน าบทบาทใน
บทละครให้ผู้แสดงได้ร้องเองร าเอง   
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สรุปกิจกรรมที่  7  กิจกรรมการแสดง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
 ผู้ เรียนแบ่งหน้าท่ีการท างาน  รวมถึงการ

แบ่งตัวละครท่ีได้รับบทบาททางการแสดงและ
ร่วมกันคิดท่าร าประกอบการแสดงละครใน
ท่วงท่าต่างๆ   สรุปการประเมินกิจกรรมท่ี  7 
กิจกรรมการแสดง  ผู้ วิจยัสามารถวิเคราะห์และ
แยกออกได้เป็น  2  ประเภท ดงันี ้  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใจและสามารถน า
ท่าทางมาประยุกต์ใช้เองได้  คิดเป็น
ร้อยละ  74.06 

 กลุ่มตวัอย่างท่ียงัไม่เข้าใจในการน าท่า
ร าม าประยุก ต์ ใช้  คิ ด เป็ น ร้อยละ  
25.92 
ดงันัน้ ในกลุ่มตวัอย่างท่ียงัคงไม่เข้าใจ

ผู้วิจยัได้อธิบายท่าร าเพิ่มเติม  สาธิตท่าทางและ
แนะน าการน าท่าทางมาใช้เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจใน
รูปแบบการแสดงมากขึน้  อีกทั ง้ในการลงมือ
ปฏิบัติกลุ่มตัวอย่างจะแสดงออกอย่างเป็น
ธรรมชาติ    ไม่ ให้ รู้สึกเกรงในการแสดงออก  
จากนัน้ผู้วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างทดลองปฏิบตัิอีก
ครัง้ ปรากฏว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถปฏิบัติได้ดี
ขึน้ และเข้าใจรูปแบบการแสดงมากขึน้ 
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กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมร า-ร้อง  ละครพอเพียง  ระยะ เวลาในการด า เนิ น
กิจกรรม 50  นาที  มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติการแสดงออกในรูปแบบ
ละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้วิจยัได้เร่ิมกิจกรรมด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยให้นกัเรียนยืน

ล้อมเป็นวงกลม  และมีตวัแทนถือบตัรค า  5  เร่ือง คือ  เลือดสุพรรณ  เจ้าหญิงแสนหวี  ศึกถลาง  
บางระจนั  ราชมนู  จากนัน้ให้นกัเรียนแต่ละคนเลือกว่าจะไปอยู่กับบตัรค าใด  และเม่ือนักเรียน
เลือกได้แล้ว  ครูจะเป็นผู้ จับฉลากหาค าหากเปิดได้บัตรค าใด  เช่น  เลือดสุพรรณ  กลุ่มเลือด
สุพรรณจะต้องพากันฟ้อนร าและร้องเพลงเพ่ือไปหากลุ่มใหม่อยู่  ท าแบบนีไ้ปเร่ือยๆ  จนเหลือ
เพียงกลุม่สดุท้าย  จงึถือวา่เป็นผู้ชนะและเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ผู้วิจยัได้เร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้โดยน ากระบวนการละครเพ่ือการศกึษา 
(Theater in education) เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้หลักการแสดงและรู้จกัการลงมือท าในการน าทักษะการ
แสดงท่ีได้เรียนรู้มาประยกุต์ใช้  และรู้จกัการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหาร่วมกนั  โดยกิจกรรม
นีจ้ะเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่การแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความ
พอเพียง  ซึ่งผู้วิจยัได้ให้ผู้ก ากบัดแูลกลุ่มตวัอย่างในการแบง่หน้าท่ีการรับผิดชอบงานและร่วมถึงผู้
ก ากับดูแลการซ้อมร า  น ารูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเร่ืองร้องเอง ร าเอง  การเจรจาในบท
ละครของกลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนส่วนใหญ่มีการเตรียมตัวและการร่ายร าเร่ิมด าเนินออกมาใน
รูปแบบการซ้อมย่อย  นกัเรียนมีความร่วมมือและแสดงความคดิเห็นในการออกแบบท่าร าประกอบ
เพลงพอเพียงแดอ่อเจ้าท่ีนกัเรียนเป็นผู้ออกแบบ  ซึ่งมีนกัเรียนท่ีเป็นผู้น าในการคิดท่าและนกัเรียน
ท่ีมีความรู้ด้านนาฏศิลป์คือเป็นนกัเรียนท่ีเรียนในชมุนมุนาฏศิลป์  นกัเรียนก็ได้บอกทา่ร ากบัเพ่ือน
และให้เพ่ือนได้ท าท่าร าตาม  และมีนกัเรียนบางคนท าไม่ทนั  นกัเรียนก็สอนและมีการปรับทา่ร าให้
ง่ายขึน้เช่น  การหมุนตวัท่ียาก  ก็เปล่ียนเป็นการเดินแตะเท้าเพ่ือให้เข้ากับจงัหวะเพลง  และการ
เข้าคิวในบทละครของนกัแสดงทุกคนมีนกัเรียนท่ีเป็นผู้ก ากบัได้เป็นผู้จดัคิวและร่วมบอกต าแหน่ง
ในการยืนของตวัละคร  กลุม่ตวัอยา่งร่วมกนัแสดงความคดิเห็นดงันี ้
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กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
1 

แนวคดิของกระบวนการ TIE  
ผู้ก ากับ “ทกุคนเข้าท่ีและดคูิวเข้าฉากด้วยนะ  รอฟังให้ดนตรีจบ

และตวัละครแรกออกเลยนะ” 
 “อยากให้คนท่ีเล่นเป็น  เจียม กับ เหมือน  เข้าฉากเร็วกว่านี ้ 

และดงึหน้าเศร้ากวา่นีเ้วลาโดนด”ุ  
“เพ่ือนๆท่ีร าเพลงพอเพียงแดอ่อเจ้าอ่ะ ร้องเพลงด้วยนะ  บางคน

ยงัไมร้่องเลย”  
“ครัง้นีซ้้อมยอ่ย  เราอยากให้ทกุๆคน ตัง้ใจกวา่นีน้ะ  เพราะอีกแค ่ 

2  ครัง้เราก็จะร าจริงกนัแล้วนะ” 
ผู้ก ากับ “ช่วงท่ีเป็นการแบ่งปันต้องรอเปิดเพลงก่อนและออกมา

เลยนะ” 
     กลุ่มตวัอย่างท าหน้าของตนเองโดยการลงมือท าด้วยตนเอง  

และรู้จกัการน าหลกัในการแสดงมาปรับใช้  และผู้ก ากบัท าหน้าท่ีในการ
จดัการนกัแสดงทกุคน  ซึ่งองค์ประกอบของละครผู้ก ากบัมีความส าคญั
อย่างมากเพ่ือให้งานราบร่ืน  และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักแสดงคนอ่ืนๆ  
ก็ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี  มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็นและหาทางแก้ปัญหาร่วมกนัเพ่ือให้การแสดงของตนเองออกมา
ดี  พร้อมช่วยกันปรับเปล่ียนบทและท่าทางของนักแสดงแต่ละคนให้
เหมาะสม  ซึ่งกระบวนการนีก้ลุ่มตวัอย่างได้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้  
และการวางแผนการท างานเพ่ือฝึกปฏิบัติการแสดงในการซ้อมใหญ่
ก่อนการแสดงจริงท่ีจะเกิดขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 



  83 

กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
2 

แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
 “ท่าร าเอาท่าง่ายกว่านีไ้ด้นะ  ตวัชาวบ้านอ่ะ  เราว่าพูดบทให้

ชดัๆและใส่อารมณ์ทางสีหน้าดีกว่า  บางท่าร าด้วยและพูดด้วยไม่คอ่ย
เข้ากนั  อย่างตอนท่ีเข้าฉากคยุกนัและพดูถึงเกศรากบัเพ่ือนอ่ะ  ไม่ต้อง
ร าดีกวา่  พดูไปเลย” 

ผู้ก ากบั “ดีๆ  เราเห็นด้วย  บทมนัแรงแล้ว  พดูอย่างเดียวไปเลย” 
“เราน่าจะเพิ่มบทให้มีการตะโกนค าว่าพอเพียง  พอเพียง  

พอเพียง  ตอนจบดีไหม  จะได้เหมือนปลกูฝังความพอเพียง” 
ผู้ก ากบั “เราว่าเหมือนประท้วงนะ  ไมเ่หมาะอ่ะ  เราปลกูฝังความ

พอเพียงให้ตวัพวกเราเองนะ 
“เราจะเปล่ียนท่าท่ีหมุนตัว  ให้ยืนแตะเท้าเข้าออกตามจังหวะ

เพลงพอนะ  เวลาหมนุเธอหมุนไม่พร้อมกัน  เดี๋ยวออกมาไม่สวย  แตะ
เท้าเฉยๆ ง่ายกวา่” 

     กลุ่มตวัอย่างน าแนวคิดของละครหลวงวิจิตรวาทการเร่ืองการ
ร่ายร าท่ีต้องใช้ท่าทางก าแบท่าทางแบบธรรมชาติของตวัละครมาปรับ
ใช้  และการเจรจาของตวัละครท่ีต้องส่ือสารและใช้สีหน้าอารมณ์เป็น
การส่ือสารให้คนดูได้รับรู้ถึงบทละครท่ีต้องการปลูกฝังค่านิยมความ
พอเพียง  ซึ่งในค าพูดของตัวละครจะปลูกฝังและร่วมส่งเสริมความ
พอเพียง 

 
- ซึ่งผู้วิจยัท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาและชีแ้นะนกัเรียนท่ีรอออกแสดง

วา่ให้มีสมาธิและฟังผู้ก ากบัอยา่งตัง้ใจเพ่ือให้งานออกมาราบร่ืน 
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ภาพประกอบ 16 การซ้อมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง   
 

 
 

ภาพประกอบ 17 การซ้อมการแสดงละคร 

 

สรุปกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมร า-ร้อง  ละครพอเพียง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
ผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างแบ่งแยก

หน้าท่ีเพ่ือเตรียมพร้อมในการฝึกซ้อมการ
แสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม
คา่นิยมด้านความพอเพียง 

ผู้ วิจัยได้สังเกตกลุ่มตัวอย่างทุกคนพบว่า
กลุ่มตัวอย่างร่วมกันซ้อมการแสดงละครหลวง
วิจิตรเพ่ือส่งเสริมคา่นิยมความพอเพียงก่อนท่ีจะ
มีการแสดงจริง  และร่วมกันวิเคราะห์ถึงการ
แสดงท่ีจะเกิดขึน้  สรุปกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมร า-
ร้อง ละครพอเพียง  สามารถแบง่ข้อสงัเกตได้ดงันี ้ 

 นักแสดงจ าบทได้  คิด เป็น ร้อยละ 
77.76 

 นักแสดงจ าบทไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ  
29.62 
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สรุปกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมร า-ร้อง  ละครพอเพียง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ สอบถาม ปัญ หาของกลุ่ ม
ตัวอย่างพบว่านักแสดงบางคนยังเขินอายกับ
การแสดงของตนเอง  บางคนจ าบทและการ
เข้าคิวการแสดงของตนเองยังไม่ได้  การแก้ไข
ปัญหาผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างเร่ิมการแสดง
ใหม่อีกครัง้และให้นกัแสดงตัง้สติ  ท าสมาธิก่อน
เร่ิมการแสดง  โดยมีเพ่ือนๆให้ก าลังใจและ
ร่วมกันบอกวิธีการในการแสดง และผู้ วิจัยได้
มอบค าแนะน าในการแสดงว่าการเป็นนกัแสดง
ท่ีดีต้องมีสมาธิ  และต้องสามารถจ าบทละครให้
ได้และต้องมีความเช่ือในตวัละครและบทละคร
ท่ีเป็นอยู่  ซึ่งรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ
เร่ืองการร้องเองร าเอง  นักเรียนสามารถร าเอง
ได้แต่ร้องเองยังไม่คล่อง  และบทละครท่ีพูด
เจรจากันมีนกัเรียนสามารถพูดกันได้คล่องกว่า
การร้องและการร า  แต่ผู้ วิจัยมอบก าลังใจให้
กลุม่ตวัอยา่งวา่นกัเรียนทกุคนสามารถท าได้ 

 
กิจกรรมที่  9  กิจกรรมหรรษางานแสดง ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม   

50  นาที  มีวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าเสนอการแสดงละครหลวงวิจิตรวาท
การเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
- ผู้วิจยัได้เร่ิมการด าเนินกิจกรรมโดยน ากระบวนการละครเพ่ือการศกึษา 

(Theater in education) เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้หลักการแสดงและรู้จักการลงมือท าเร่ืองการแสดงละคร
หลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง  ด้วยการเตรียมกลุ่มตวัอย่างทกุคนให้
พร้อมเพ่ือท่ีจะแสดงละคร  ซึ่งกิจกรรมในครัง้นีเ้ป็นการแสดงจริง  ดงันัน้นกัเรียนทุกคนจึงมีความ
ต่ืนเต้นมาก  โดยผู้ก ากบัท าหน้าท่ีในการชีแ้จงรายละเอียดงานอีกครัง้ก่อนท่ีจะให้เพ่ือนๆ  แยกย้าย
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ไปแต่งหน้าท าผม-แต่งตวั  โดยผู้ก ากับได้เดินตรวจตรางานต่างๆในหอประชุม  ซึ่งในการแสดง
ละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงครัง้นีมี้นักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี1  และผู้ปกครองมาชมการแสดงจ านวนมาก  โดยสถานท่ีแสดงคือหอประชมุของ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  โดยมีการแบง่ฝ่ายต้อนรับและมีการแจกแบบประเมินให้กบัผู้ชม 

- จากนัน้เม่ือการแสดงเร่ิมขึน้ผู้วิจยัได้ขึน้กล่าววตัถปุระสงค์ของงานวิจยั
ให้กับนักเรียน  คณะครูและผู้ปกครอง  ได้รับทราบ  จากนัน้การแสดงจึงเร่ิมขึน้โดยท่ีการแสดง
สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบร่ืนจากความร่วมมือของคณะครูและนักดนตรีไทยของโรงเรียน   
และเม่ือการแสดงจบลง  ผู้วิจยัได้ให้นกัเรียนออกมายืนหน้าเวทีและแนะน าตวันกัแสดงทีละคน 

- โดยช่วงท้ายของการแสดงได้มีการร่วมวิจารณ์การแสดงจากคณะครู  
ผู้ปกครอง  และนกัเรียนท่ีได้ชมการแสดง  โดยผู้ชมส่วนใหญ่ช่ืนชมนกัเรียนท่ีสามารถแสดงออกไป
อย่างสวยงาม  การแสดงออกมาดี  และมีแนวคิดท่ีดีท่ีอยากจะส่งเสริมคา่นิยมความพอเพียง  ซึ่ง
ผู้ปกครองท่านหนึง่กลา่วว่า  นานมากแล้วท่ีไม่ได้ดกูารแสดงละครร าแบบนี ้ รู้สึกดีใจมากท่ีครูและ
นกัเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างสวยงาม  และมีนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี  1  กล่าวว่าพ่ีๆร าสวย  
และสามารถพูดบทได้อย่างดี  พวกหนูอยากร าแบบพ่ีๆด้วยค่ะ  จากนัน้ทุกคนก็หัวเราะเสียงดงั  
จนเม่ือการวิจารณ์ยุติลง  ผู้ วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างกลบัห้องนาฏศิลป์และเปล่ียนเสือ้ผ้า  และให้
กลุ่มตวัอย่างร่วมกันท าแบบทดสอบวัดค่านิยมด้ายความพอเพียง(ความพอประมาณและการ
แบง่ปัน) เป็นครัง้สดุท้ายก่อนท่ีกิจกรรมจะจบลง  โดยกลุม่ตวัอยา่งร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดงันี ้
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กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
1 

แนวคดิของกระบวนการ TIE  
“รู้สกึได้รับความรู้จากเร่ืองความพอเพียงมากขึน้” 
“หนูจะช่วยแม่ประหยัด  โดยจะใช้เงินให้น้อยลง  และคิดก่อนซือ้

ของ” 
“หนจูะไมใ่ช้เงินฟุ่ มเฟือย”  
“หนจูะไมซื่อ้ของแบรนด์เนมตามดาราคะ่” 
 “หนจูะกินให้น้อยลง” 
 “หนจูะเอาเสือ้ผ้าท่ีมีและไมไ่ด้ใช้แล้วไปบริจาค” 
“หนูจะไม่ซือ้บตัรคอนเสิร์ตแพงๆค่ะ  เอาแบบแค่เข้าไปเห็นไกลๆ ก็

พอ” 
“หนจูะไมเ่ปล่ียนโทรศพัท์ตามเทรนคะ่  จะใช้ให้พงัก่อนคอ่ยซือ้ใหม่” 
     กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้จากท างานการแสดงและเรียนรู้เร่ือง

ความพอเพียง  อีกทัง้ยังแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้านความ
ฟุ่ มเฟือย  กลุ่มตัวอย่างรู้จักการปฏิบัติงานในการแสดงละครหลวงวิจิตร
วาทการด้วยตนเอง  รู้จกัการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและร่วมกนัวิจารณ์งาน
การแสดงละครของตนเองกบัผู้ชม 
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กลุ่มที่ ความคิดเหน็ 

 
2 

แนวคดิของละครหลวงวิจิตรวาทการ 
“ชอบท่ีได้เรียนรู้เร่ืองละครหลวงวิจิตร  เป็นการปลกูฝังคา่นิยมท่ีดี  หนู

คดิวา่คนดอูาจจะได้รับความรู้จากพวกเรา” 
“หนูไม่เคยเล่นละครแบบนีม้าก่อน  เม่ือได้มาท าก็รู้สึกชอบและคิดว่า

ละครสามารถให้ความรู้กบัตวัเราและคนดไูด้มากเลยคะ่” 
“ตอ่ไปหนจูะคดิก่อน  ไตร่ตรองดดีูๆ วา่สมควรซือ้ของชิน้นัน้หรือไม่” 
“หนูคิดว่าการท่ีได้มาเล่นละครพอเพียงแบบนี ้ ท าให้รู้สึกว่าต่อไป

จะต้องประหยดัคะ่  ไมอ่ยากเป็นแบบแมเ่กศราในละคร” 
     กลุ่มตวัอย่างได้น าแนวคิดเร่ืองการปลูกฝังค่านิยมของละครหลวง

วิจิตรวาทการมาใช้ในการปลกูฝังคา่นิยมความพอเพียง  การร้อง-การร ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ แสดงด้วยตนเองโดยใช้ท่าร าแบบธรรมชาติของตัวละคร
ผสมผสานนาฏยศัพท์และภาษาท่าให้อ่อนช้อยงดงาม  การแต่งกายกลุ่ม
ตวัอย่างแตง่กายด้วยชดุไทยแบบง่าย เช่น ผู้แสดงเป็นผู้หญิงนุ่งโจงกระเบน
และหม่สไบ  ผู้แสดงเป็นผู้ชายสวมเสือ้และนุง่โจงกระเบน เป็นต้น 

 

สรุปกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมหรรษางานแสดง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
ผู้วิจัยได้เรียกกลุ่มตวัอย่างประชุมก่อน

เร่ิมการแสดง  โดยให้กลุ่มตวัอย่างแบง่แยกหน้าท่ี
และเตรียมพร้อมในการแสดง   

ผู้ วิจัยได้สังเกตกลุ่มตัวอย่างทุกคน
หลงัจากเร่ิมการแสดงในหอประชมุโรงเรียน
เซนต์โยเซฟ บางนา  กลุ่มผู้ ชมคือกลุ่ม
นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
150 คน และผู้ปกครองจ านวน 50 คน  รวม
เป็น 200 คน  โดยการแสดงละครหลวง
วิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมคา่นิยมด้านความ
พอเพียงใช้เวลาในการแสดงประมาณ 30 
นาที การแสดงผ่านไปอย่างราบร่ืน  โดยใน
ตอนท้ายผู้วิจยัได้ให้ผู้ชมร่วมแสดงความ  
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สรุปกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมหรรษางานแสดง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
  ผู้ ชมเข้าใจการแสดงละคร  คิด

เป็นร้อยละ 100 
 นักแสดงสามารถแสดงได้ดี  คิด

เป็นร้อยละ 90 
 นักแสดงควรปรับปรุง  คิดเป็น

ร้อยละ 22 
 ผู้ ชมเข้าใจเร่ืองความพอเพียง

(ความพอประมาณ)  คิดเป็นร้อย
ละ  คดิเป็นร้อยละ 95 

 ผู้ ชมเข้าใจเร่ืองความพอเพียง
(การแบง่ปัน) คดิเป็นร้อยละ 85.5 

 ผู้ชมจะน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้  
คดิเป็นร้อยละ 79.5 

การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ผู้ชม
ช่ืนชมกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถแสดงออกได้
อย่างสวยงาม  และบอกว่าได้รับความรู้และ
รู้สึกความพอเพียงท่ีกลุ่มนักแสดงร่วมกัน
แสดงออกและอยากจะส่ ง เส ริมความ
พอเพียง โดยกล่าวว่าต่อจากนีไ้ปจะใช้จ่าย
อย่างประหยัดและพอเพียงในสิ่งท่ีตนมีให้
มากขึน้   และมีค าแนะน าเสริมเร่ืองการ
แสดงละครว่าอยากให้ลองแสดงละครเวที
แบบละครสร้างสรรค์ทั่วไปเพ่ือให้ผู้ ชม
สามารถเข้าได้ง่ายขึน้   
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สรุปกิจกรรมที่ 9 กิจกรรมหรรษางานแสดง 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
 จากนั ้น ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ส อบ ถ าม กลุ่ ม

ตวัอย่างถึงเร่ืองความพอเพียง (ด้านความ
พอประมาณและการแบ่งปัน) ท่ีได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจากกิจกรรมทัง้หมด  9  กิจกรรม
ท่ีผ่ านมาว่า มี ความ รู้ความ เข้าใจมาก
เพียงใด  กลุ่มตวัอย่างตอบมาและสามารถ
คดิเป็นร้อยละได้ดงันี ้

1.ด้านความพอประมาณ  ร้อยละ  95 
2.ด้านการแบง่ปัน  ร้อยละ  90 

       ซึ่งผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่าง
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและยกมือตอบ
ค าถาม   จากนั น้ กลุ่ มตัวอย่ าง ร่วมท า
แบบทดสอบวดัค่านิยมด้านความพอเพียง
(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน) 

 
จากการศึกษาผลก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละคร  ผู้ วิจยัสามารถจ าแนก

ผลก่อนและหลังโดยด าเนินการในช่วงการด าเนินกิจกรรมครัง้ท่ี 2 กิจกรรมกับดักมายา  กลุ่ม
ตวัอยา่งจะต้องท าแบบทดสอบคา่นิยมด้านความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน) 
(Pre-test) และหลังจากจบกิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ
ส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง ผู้ วิจัยได้ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบค่านิยมด้านความ
พอเพียง (ด้านความพอประมาณและการแบ่งปัน) (Post-test) โดยแบบทดสอบค่านิยมความ
พอเพียงนัน้  ผู้ วิจยัได้ศกึษาหนงัสือเอกสาร  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความพอเพียง และได้ให้
ผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ท่าน ตรวจรูปแบบของเคร่ืองมือแบบทดสอบ ซึ่งในครัง้แรกนัน้ผู้ เช่ียวชาญมอบ
ค าแนะน าเร่ืองการชีเ้ฉพาะในเร่ืองท่ีผู้ วิจัยต้องการจะถาม เช่น หากต้องการถามความพอเพียง
เร่ืองความพอประมาณจะต้องถามให้ตรงประเด็นเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย  และให้แยก
หมวดค าถามให้ชดัเจนไมน่ ามารวมกนั  เพราะกลุม่ตวัอย่างท่ีตอบค าถามจะสบัสน  อีกทัง้ยงัมอบ
ค าแนะน าในการตัง้ค าถามไม่ให้บ่งชีข้้อค าถามว่า “ใช่ หรือ ไม่ใช่” เพราะจะไม่สามารถวิเคราะห์
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ออกมาเป็นระดบัท่ีต้องการได้ ซึ่งหลงัจากได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน า
ของผู้ เช่ียวชาญแล้ว จึงสามารถสรุปแบบทดสอบข้อค าถามแบ่งออกเป็น 20 ข้อ คือเร่ืองความ
พอประมาณ 10 ข้อและเร่ืองการแบง่ปัน 10 ข้อ  
ตาราง 4 ตารางสรุปแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการ
แบง่ปัน) 

 

ข้อ รายละเอียดค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนี

ความ

สอดคล้อง 
   

 

1 

ความพอประมาณ 

ฉนัพอใจในสิง่ทีต่นมี 
 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2 ฉนัใช้จา่ยอยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพของ

ตนเอง 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

3 ฉนัรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ  ไมฟุ่่ มเฟือย  เลอืกซือ้

สิง่ของที่จ าเป็น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

 4 ฉนัรู้จกัคณุคา่ของเงิน  การอดออม  และ

รู้จกัการประหยดัในการใช้จ่าย 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

5 ฉนัพร้อมใช้จา่ยเมื่อเจอสิง่ของทีถ่กูใจแม้วา่

จะมีสิง่นัน้อยูแ่ล้ว 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

6 ฉนัยืมเงินเพื่อนเพื่อซือ้ของ  เช่น  เสือ้ผ้า  

กระเป๋า  รองเท้า  เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

7 ฉนัชีน้ าพอ่แมใ่ห้ซือ้ของที่อยากได้แม้สิง่นัน้

จะไมจ่ าเป็น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

8 ฉนัรู้จกัตดัสนิใจอยา่งมเีหตผุล  ไมลุ่ม่หลง

กบัสิง่ยัว่ย ุ สือ่  เทคโนโลยีที่ไมจ่ าเป็น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

9 ฉนัรู้สกึภมูิใจในการใช้ของแบรนด์เนม  เช่น  

กระเป๋า  รองเท้า   นาฬิกา  เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 

10 ฉนัใช้สินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศท่ีเป็นสิ่ง

ส าคญัในชีวติประจ าวนัของตนเอง  เช่น  

ปากกา  กล่องดนิสอ  กระเป๋าเงิน  เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

 

1.00 

สอดคล้อง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ รายละเอียดค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 1 2 3 

 

11 

คุณธรรม:การแบ่งปัน 

ฉนัแบง่ปันขนมให้กบัเพื่อน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

12 ฉนับริจาคเสือ้ผ้า  ของใช้  ให้ผู้อืน่ด้วยความ

เต็มใจ 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

13 เมื่อมคีนมาขอบริจาคเงิน  ฉนัรู้สกึอยาก

แบง่ปันด้วยความเตม็ใจ 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

14 ฉนัพร้อมช่วยเหลอืเพื่อนและคนรอบข้าง  

โดยไมห่วงัสิง่ใดตอบแทน 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

15 ฉนัรู้สกึมีความสขุและภมูิใจเมื่อเป็นผู้ให้  

มากกวา่ผู้ รับ 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

 

11 

คุณธรรม:การแบ่งปัน 

ฉนัแบง่ปันขนมให้กบัเพื่อน 
 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

12 ฉนับริจาคเสือ้ผ้า  ของใช้  ให้ผู้อืน่ด้วยความ

เต็มใจ 

1 1 1 3    

1.00 

สอดคล้อง 

13 เมื่อมคีนมาขอบริจาคเงิน  ฉนัรู้สกึอยาก

แบง่ปันด้วยความเตม็ใจ 

+

1 

+

1 

+

1 

3     

1.00 

สอดคล้อง 

14 ฉนัพร้อมช่วยเหลอืเพื่อนและคนรอบข้าง  

โดยไมห่วงัสิง่ใดตอบแทน 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1.00 สอดคล้อง 

15 ฉนัรู้สกึมีความสขุและภมูิใจเมื่อเป็นผู้ให้  

มากกวา่ผู้ รับ 

+

1 

+

1 

+

1 

 

3 

1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อ รายละเอียดค าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม

คะแนน 
IOC 

ค่าดัชนี

ความ

สอดคล้อง 
1 2 3 

16 ฉนัร่วมบริจาคสมทบทนุในโครงการตา่งๆ  

เช่น  กิจกรรมก้าวคนละก้าว   เป็นต้น 

+

1 

+

1 

+

1 

3 1.00 สอดคล้อง 

17 ฉนัร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะตอ่สงัคมและ

ชมุชนท่ีนกัเรียนอยูอ่าศยั 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

18 ฉนัร่วมบริจาคเงินและสิง่ของเพื่อสมทบ

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนก าหนด 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

19 ฉนัเอือ้เฟือ้เผื่อแผอ่ปุกรณ์การเรียนให้กบั

เพื่อนในห้องเรียน 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

20 ฉนัช่วยพอ่แมล่ดคา่ใช้จ่าย  โดยการยอมให้

พอ่แมล่ดคา่ขนมมาโรงเรียน 

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง 

 

จากตารางพบว่าผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกับแบบทดสอบวดัค่านิยมด้านความ
พอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบ่งปัน)  และมีผู้ เช่ียวชาญมอบค าแนะน าเพิ่มเติมให้
เปล่ียนค าน าหน้าค าว่า “นักเรียน” เป็นค าว่า “ฉัน” เพ่ือให้ชัดเจนในการบ่งชีต้ัวของผู้ ท า
แบบสอบถาม  และการยกตวัอย่างให้ชดัเจนเพ่ือให้ผู้ท าแบบสอบถามสามารถจินตนาการได้ง่าย  
ผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยกบักรอบค าถามในการวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง (ด้านความพอประมาณ
และการแบ่งปัน) และอนุญาตให้สามารถน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้  และก่อนท่ีผู้ วิจัยจะน า
แบบทดสอบมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ วิจยัได้ท าหนงัสือถึงสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือขออนญุาตด าเนินการขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีอายุไม่ถึง 18 ปี จ าเป็นจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมใน
โครงการวิจัยส าหรับผู้ ยินยอมตนให้ท าวิจัยท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปีหรือ ผู้ ป่วยท่ีไม่สามารถแสดง
ความยินยอมได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการรับรองและยินยอมจากผู้ ปกครองก่อน  ผู้ วิจัยจึงจะ
สามารถด าเนินกิจกรรมงานวิจยัได้  ซึ่งหลงัจากมอบเอกสารถึงผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่างทุกคน
แล้ว พบวา่ผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่างทกุคนได้ยินยอมให้กลุ่มตวัอย่างทัง้ 27 คน เข้าร่วมงานวิจยั  



  94 

และจากการท าแบบทดสอบค่านิยมความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบ่งปัน) 
สามารถวิเคราะห์ผลของแบบทดสอบได้ดงันี ้

 
ตาราง 5 การวิเคราะห์การท าแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียงก่อนและหลงัการท า
กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  กลุม่
ทดลองนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 

 

 การทดลอง  E  T1  X  T2 

             27  79.07  9  67.33 

 

ตาราง สรุปผลการวิเคราะห์การท าแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง
(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน) 

 

 

 
ภาพประกอบ 18 คา่คะแนนการท าแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง(ด้านความ

พอประมาณและการแบง่ปัน) 
 

ระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลัง (Pretest-Posttest) การใช้กิจกรรม
ละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  ท าให้ปรากฏว่า
ความฟุ่ มเฟือยของกลุ่มตวัอย่างจากก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 79.07  และหลงัจากการเข้า

60
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66

68

70

72

74

76

78

80

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง
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ร่วมกิจกรรมความฟุ่ มเฟือยของกลุ่มตัวอย่างลดลงคิดเป็นร้อยละ  67.33   ดังนัน้การเข้าร่วม
กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงส่งผลให้
กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิฟุ่ มเฟือยลดลง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5  
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายส าคญัในการพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตร

วาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง  และกลุ่มตัวอย่างมีความฟุ่ มเฟือยลดลงและ
สามารถส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง(ด้านความพอประมาณและการแบ่งปัน) มีความมุ่ง
หมายของงานวิจยัดงันี ้

1.เพ่ือพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม
ด้านความพอเพียง 

2.เพ่ือศกึษาผลก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ
เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

 
1.สมมุตฐิานการวิจัย 

ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลงัได้รับการศึกษาการพัฒนากิจกรรมละครในรูปแบบละคร
หลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงมากขึน้และตระหนักรู้ในค่านิยมด้าน
ความพอเพียง 

 
2.ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครัง้นี  ้ ได้แก่   นักเรียนโรงเรียน เซนต์โยเซฟ บางนา  จังหวัด
สมทุรปราการ  นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี  3  จ านวน  27  คน 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตตวัแปรท่ีศกึษา  ดงันี ้

1.ตวัแปรอิสระ  :กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ 
2.ตวัแปรตาม    :ค่านิยมด้านความพอเพียงของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ชัน้ปีท่ี  3 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1.แบบทดสอบวดัค่านิยมด้านความพอเพียง (ด้านความพอประมาณและการ
แบง่ปัน) 

2.กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้าน
ความพอเพียง 
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วิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจยั  2  ประเภทคือ 

1.การสร้างและตรวจสอบกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงโดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล
เอกสาร หนังสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือน าแนวคิดทฤษฏีมาปรับใช้ในกิจกรรมละคร  และ
น าเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ท่าน  เพ่ือหาดชันีค่าความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและวตัถุประสงค์
และความเท่ียงตรงในการท าวิจยั (IOC) ซึง่ผู้ทรงคณุวฒุิให้คะแนนตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

          +1 หมายถึง  สอดคล้อง 

            0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จ 

           -1 หมายถึง  ไมส่อดคล้อง 

ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิมาหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ผู้วิจยัได้เลือกกิจกรรมท่ีมีคา่ 0.5 ขึน้ไป จ านวน 9 กิจกรรมโดยมีคา่กิจกรรม IOC 
อยู่ท่ี  0.67  และ1.00 จากนัน้ผู้วิจยัน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพ่ือให้ได้รูปแบบกิจกรรมท่ี
สมบรูณ์ก่อนน าไปทดลองจริง  ซึง่ในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น ากระบวนการของละครเพ่ือการศกึษา
มาใช้เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความ
พอเพียง 

2.แบบทดสอบวดัค่านิยมด้านความพอเพียง (ด้านความพอประมาณและ
การแบ่งปัน)  โดยใช้แบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale)   และแบ่งค่านิยมด้านความ
พอประมาณ 10 ข้อ และการแบง่ปัน 10 ข้อ  และมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
                                  5   หมายถึง    มีความคิดเห็น/การปฏิบตัิ/พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั  
                                                        ข้อความระดบัมากท่ีสดุ  (0-20%) 
                                  4   หมายถึง    มีความคิดเห็น/การปฏิบตัิ/พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั    
                                                       ข้อความระดบัมาก  (21-40%) 
                                  3   หมายถึง    มีความคิดเห็น/การปฏิบตัิ/พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั  
                                                        ข้อความระดบัปานกลาง (41-60%) 
                                  2   หมายถึง    มีความคิดเห็น/การปฏิบตัิ/พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั  
                                                        ข้อความระดบัน้อย  (61-80%) 
                                  1   หมายถึง    มีความคิดเห็น/การปฏิบตัิ/พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบั  
                                                        ข้อความระดบัน้อยท่ีสดุ     (81% ขึน้ไป) 
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การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
sampling)  โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนการท ากิจกรรม  โดยกลุ่มตวัอย่าง
ต้องมีความฟุ่ มเฟือยร้อยละ 60  ขึน้ไปจึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรม  และต้องได้รับการยินยอมจาก
ผู้ปกครองก่อน เน่ืองจากกลุม่ตวัอยา่งมีอายนุ้อยกวา่ 18 ปี 

 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1.ขัน้เตรียมการ 

1.1  ขออนญุาตผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  เพ่ือเข้าเก็บข้อมลู  
1.2 จัดท าเอกสารขอรับรองหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย

ส าหรับผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปีหรือ ผู้ ป่วยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมได้
ด้วยตนเอง เพ่ือขออนญุาตด้านจริยธรรมในการท าวิจยัในมนษุย์ 

2.ขัน้ด าเนินการ 
2.1  ผู้วิจยัชีแ้จงการด าเนินกิจกรรมและแจกเอกสารเพ่ือขออนญุาตผู้ปกครองใน

การน ากลุม่ตวัอยา่งมาทดลองในการท างานวิจยั 
2.2  ผู้ วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้แบบทดสอบวัดค่านิยมด้านความ

พอเพียง  จ านวน  20  ข้อ  ท่ีมีความฟุ่ มเฟือยอยูใ่นระดบัร้อยละ  60  เปอร์เซ็นขึน้ไป  โดยใช้วิธีการ
คดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive  sampling)   โดยการคดัเลือกมีผู้ ผ่านการคดัเลือกจ านวน  27  
คน   

2.3  ผู้ วิจยัด าเนินกิจกรรมโดยการใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตร
วาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง  โดยผู้ วิจัยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น  9  ครัง้  
สปัดาห์ละ 1 ครัง้  ครัง้ละ  50  นาที  โดยผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการในการท ากิจกรรม 

2.4  ภายหลงัการท ากิจกรรมผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูกับกลุ่มตัวอย่างเป็นครัง้สุดท้าย  
โดยการท าแบบทดสอบวดัคา่นิยมด้านความพอเพียง  จ านวน  20  ข้อ  น าข้อมลูท่ีได้เก็บรวบรวม
จากกลุ่มตวัอย่างไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิตแิละน าเสนอผลการทดลองก่อนและหลงัการ
ท ากิจกรรมของกลุม่ตวัอยา่ง   

 
4.การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows  ในการวิเคราะห์ข้อมูลและมีขัน้ตอนในการ
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วิเคราะห์  โดยน าข้อมูลจากแบบทดสอบท่ีได้มารวบรวมมาจ าแนกออกเป็นก่อนและหลังการ
ทดลอง (Pre-test , Post-test) เปล่ียนข้อมูลเป็นรหสัตวัเลข  และป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม  เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยมีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ดงันี ้

1.ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง  ความสมบูรณ์ข้อมูลในแผน
กิจกรรมละครท่ีได้ผา่น 

2.การตรวจสอบข้อมูลจากผู้ ทรงคุณวุฒิ  แล้วป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพ่ือประมวลผลหาคา่สถิต ิ

การวิเคราะห์ข้อมลูได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้
2.1 อธิบายคณุภาพของเคร่ืองมือ  ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ

วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้าน
ความพอเพียง  โดยใช้สตูร IOC   

2.2 อธิบายค่าคุณภาพของเค ร่ืองมือ  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบคา่นิยมด้านความพอเพียงกบัวตัถปุระสงค์  โดยใช้สตูร IOC   

2.3 อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยจ านวนร้อยละ (Percentage) 
อธิบายคา่นิยมด้านความพอเพียง  โดยใช้ผลรวมของคา่คะแนนพฤตกิรรม 

2.4 เปรียบเทียบระดบัค่านิยมด้านความพอเพียงก่อนและหลงัการทดลองของ
กลุม่ตวัอยา่ง 

การอภิปรายข้อมูลผู้ วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์ทัง้หมดมาน าเสนอเป็นรูปแบบ
ตารางและภาพประกอบการอธิบาย 

 
5.สรุปผลการวิจัย  

1.การพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้าน
ความพอเพียง 

ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ เพ่ือ
สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียงสามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

 
ขัน้ตอนการออกแบบกิจกรรม 

1) ศึกษาปัญหาความฟุ่ มเฟือยของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี  3  
และศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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2) เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยศึกษากระบวนการของละครเพ่ือการศึกษา 
(Theater in education)  ศกึษารูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการ  ศกึษาการออกแบบกิจกรรม
ละครเพ่ือให้เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง   

3) ออกแบบรูปแบบกิจกรรมละคร  โดยศึกษากิจกรรมละคร  รูปแบบ
กิจกรรมละคร  รวมถึงศกึษามาตรฐานตวัชีว้ดัของกระทรวงศกึษาธิการ  หลกัสตูรของสถานศกึษา  
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนในสถานศึกษาและแผนการเรียนการสอน  เพ่ือออกแบบ
กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างและสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง   

4) ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้โดยผู้ เช่ียวชาญด้านกิจกรรมละครเพ่ือการศึกษา  
ด้านการวดัผลประเมินผล  ด้านละครหลวงวิจิตรวาทการ  คือ น าแผนกิจกรรมท่ีประกอบไปด้วย
สาระส าคญั  กระบวนการจดักิจกรรม  การวดัประเมิน  และวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้  ซึ่งในครัง้แรกผู้วิจยั
ได้พบปัญหาในการออกแบบกิจกรรมคือผู้วิจยัไมมี่แบบประเมินผลในแตล่ะกิจกรรม  ซึง่อาจจะท า
ให้การสรุปข้อมูลในแตล่ะกิจกรรมไม่ชดัเจนและไม่สามารถประเมินความเข้าใจของกลุ่มตวัอย่าง
ได้  ผู้ เช่ียวด้านกิจกรรมละครจงึแนะน าให้ไปออกแบบแบบประเมินท่ีใช้ในแตล่ะกิจกรรม  อีกทัง้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านองค์ประกอบของละครได้มีผู้ เช่ียวชาญแนะน าให้เพิ่มกิจกรรมอีก 1 ครัง้  
ช่ือว่ากิจกรรมน่ารู้ละคร  เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างได้เรียนรู้เร่ืององค์ประกอบของละครมากขึน้  ดงันัน้
ผู้วิจยัจึงได้คิดรูปแบบกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญด้านกิจกรรมละคร  ซึ่งแบ่งออกเป็น  
9  กิจกรรม ดงันี ้

1.กิจกรรมส่ือละคร 
2.กิจกรรมกบัดกัมายา 
3.กิจกรรมนานาการละคร 
4.กิจกรรมนา่รู้การละคร 
5.กิจกรรมร้องร า ท าเพลง 
6.กิจกรรมเริงร า 
7.กิจกรรมการแสดง 
8.กิจกรรมละครพอเพียง 
9.กิจกรรมละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความ

พอเพียง 
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กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้าน
ความพอเพียงได้น ากระบวนการของละครเพ่ือการศึกษา (Theater in education) มาใช้เพ่ือให้
กลุ่มตวัอย่างเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในเร่ืองคา่นิยมด้านความพอเพียง  ซึ่งใช้เวลาในการด าเนิน
กิจกรรมจ านวน 9  สปัดาห์  ครัง้ละ  50 นาที    จากนัน้ผู้วิจยัได้น าเคร่ืองมือรูปแบบกิจกรรมละคร
ไปตรวจสอบประสิทธิภาพเพ่ือหาความเท่ียงตรง  และได้รับค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขตามการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนท่ีรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3  ท่าน  เม่ือ
พิจารณาตามล าดบัพบวา่มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  7/9 ถือวา่เป็นคะแนนคา่เฉล่ียระดบัสงู  สรุปได้ว่า
ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบตา่งๆ ของรูปแบบกิจกรรมละครมีความสอดคล้องกัน
และมีความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมละครตามความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ   

5) เม่ือผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจยัได้น ากิจกรรม
ละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  ไปทดลองใช้จริง
กบักลุ่มตวัอยา่ง  สอดคล้องกบังานวิจยัของ (วรัญญ ู ป่ินฉ ่า,  2558. 24)  กลา่วว่ากิจกรรมละครมี
คณุประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้  และผู้ วิจยัมีความตัง้ใจท่ีอยากจะส่งเสริมค่านิยมด้านความ
พอเพียงให้กบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  เพ่ือให้เป็นเยาวชน
ท่ีมีคณุภาพและชว่ยลดคา่นิยมความฟุ่ มเฟือยของสงัคม 

2.การศกึษาผลก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมคา่นิยม
ด้านความพอเพียง 

ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตร
วาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงทัง้  9  กิจกรรม  มีแนวคิดการน ากระบวนการของ
ละครเพ่ือการศึกษา(Theater in education) มาใช้ในทุกกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเอง ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
1) การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมละครครัง้ ท่ี  1 กิจกรรมส่ือละคร  มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้เร่ืองละครหลวงวิจิตรวาทการ  ลกัษณะของการแสดง  รูปแบบ
การแสดงต่างๆ  ก่อนการด าเนินกิจกรรมมีนกัเรียนท่ีรู้จกัการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ คิด
เป็นร้อยละ 33.32  มีนักเรียนท่ีเคยได้ยินช่ือละครหลวงวิจิตรวาทการ คิดเป็นร้อยละ  55.54  มี
นกัเรียนท่ีไมรู้่จกัการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ คดิเป็นร้อยละ  11.10   
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หลงัการด าเนินกิจกรรมพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความเข้าใจประวตัิความเป็นมา  
รูปแบบ  ลกัษณะของละครหลวงวิจิตรวาทการมากขึน้  คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งท าให้กลุ่มตวัอย่าง
มีความรู้พืน้ฐานในเร่ืองละครหลวงวิจิตรวาทการ 

2) การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมละครครัง้ท่ี  2  กิจกรรมกับดักมายา  มี
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจประเด็นปัญหาเร่ืองความรักชาติใน
ปัจจุบัน  ก่อนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างร่วมกันวิเคราะห์ออกมาถึงประเด็นเร่ืองความ
ฟุ่ มเฟือยท่ีถือเป็นภัยคกุคามสังคมและเป็นปัญหาในปัจจุบนั  ซึ่งสามารถจ าแนกความฟุ่ มเฟือย
ออกเป็น 2 ประเภทคือ  ของอุปโภค (ของใช้)  คิดเป็นร้อยละ  70.35  และของบริโภค (ของกิน)  
คดิเป็นร้อยละ  29.62   

หลังการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตวัอย่างได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและหาทาง
แก้ปัญหาด้านความฟุ่ มเฟือย  โดยสามารถจ าแนกวิธีการได้ดงันี ้ คือ  ด้านอปุโภค  ลดการใช้จ่าย
ไม่ซือ้ของแพง  คิดเป็นร้อยละ 74  คิดก่อนซือ้  คิดเป็นร้อยละ 88.8  เลิกซือ้ของ  คิดเป็นร้อยละ 
55.5  ด้านบริโภค  ลดการใช้จ่ายไม่ซือ้ของแพง  คิดเป็นร้อยละ 92.5   คิดก่อนซือ้  คิดเป็นร้อยละ 
88.8  เลิกซือ้ของ  คดิเป็นร้อยละ 70.3 

3) การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมละครครัง้ท่ี 3 กิจกรรมนานาการละคร   
มีวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของละครและการสร้างบทละคร   
ก่อนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ในด้านองค์ประกอบของละครคิดเป็นร้อยละ  55  
และการสร้างบทละครคดิเป็นร้อยละ  40   

หลังจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านองค์ประกอบของ
ละครคิดเป็นร้อยละ  90  และเข้าใจเร่ืองการสร้างบทละคร ร้อยละ 80  ในการสร้างบทละครจะ
น าเอาเนือ้เร่ืองความพอเพียงเป็นโครงเร่ืองและการสอดแทรกเพ่ือปลูกฝังแนวคิดค่านิยมความ
พอเพียง  และหลกัการเจรจาในรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีตวัละครจะต้องมีความดีมี
ค าพูดท่ีดีเพ่ือปลูกฝังความพอเพียง  นัน้ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมในทางการแสดงจะต้อง
อธิบายความเข้าใจเพิ่มเติมเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มตวัอย่างสนใจในการแสดงเพิ่มขึน้ในกิจกรรมครัง้
ถดัไป 

4) การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมละครครัง้ท่ี   4 กิจกรรมน่ารู้การละคร   
มีวตัถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบของละครและสามารถสร้างบท
ละครโดยมีเนือ้หาเร่ืองความพอเพียง  ก่อนการด าเนินกิจกรรมผู้ วิจัยได้สอบถามถึงการเรียนรู้
องค์ประกอบละคร  จ าได้คิดเป็นร้อยละ  85.3  จ าไม่ได้คิดเป็นร้อยละ  14.81  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมี
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ประสบการณ์ด้านองค์ประกอบของละคร  คิดเป็นร้อยละ  90  และการเขียนบทละคร คิดเป็น 
ร้อยละ 48  ซึง่ถือวา่กลุม่ตวัอยา่งยงัจ าข้อมลูด้านองค์ประกอบละครได้ดีอยูใ่นระดบัสงู 

หลงัจากการทดลองกิจกรรมกลุ่มตวัอย่างได้แบง่ออกเป็น 2 กลุ่มเพ่ือร่วมกัน
แต่งบทละครเร่ืองความพอเพียงในด้านความพอประมาณ  และการแบ่งปัน  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างท่ี
เข้าใจองค์ประกอบของละครได้  คิดเป็นร้อยละ  88.87   และยงัไม่เข้าใจองค์ประกอบของละคร  
11.10  และกลุ่มตัวอย่างได้เร่ิมมีการแต่งเนือ้เพลงท่ีใช้ในการแสดงคือเพลงพอเพียงแด่ออเจ้า  
ตามรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีต้องมีเพลงเพ่ือปลกูฝังคา่นิยมความพอเพียง  และการ
คิดท านองเพลงท่ีใช้เป็นดนตรีไทยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากครูดนตรีของโรงเรียนในการช่วย
บรรเลงเพลง  ส าหรับการแต่งกายของตวัละครกลุ่มตวัอย่างได้ออกแบบให้แต่งกายด้วยชุดไทย
ตามยคุสมยัอยธุยา  ซึ่งบทละครท่ีกลุ่มตวัอย่างออกแบบจะน าโครงเร่ืองแบบไทยอย่างละครเร่ือง
บุพเพสันนิวาสมาเป็นแนวคิด  บทการเจรจาของตัวละครเป็นค าพูดไทยย้อนยุคและตัวละคร
จะต้องร้องเองและร าเองตามรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการ 

5) การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมละครครัง้ท่ี   5  กิจกรรมร้องร า ท าเพลง   
มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนมีทักษะทางการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับท่านาฏย
ศพัท์และภาษาท่า  ซึง่ก่อนการด าเนินกิจกรรมกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีสามารถปฏิบตัทิ่านาฏยศพัท์คดิเป็น
ร้อยละ77.76  และภาษาทา่คดิเป็นร้อยละ  55.13   

หลงัจากการทดลองกิจกรรมกลุม่ตวัอยา่งสามารถปฏิบตัิทา่นาฏยศพัท์ได้คิด
เป็นร้อยละ 88.87 และภาษาท่าคิดเป็นร้อยละ  74.06  ท่าร าท่ีเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างได้น ามา
ประยุกต์ใช้กับบทละครความพอเพียงท่ีแต่งขึน้เองตามรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีผู้
แสดงจะต้องร้องเองและร าเองให้ได้โดยทา่ร าท่ีใช้เป็นท่าง่ายๆ  ดดัแปลงให้เข้ากบัสถานการณ์ของ
ฉากนัน้ๆ และการเคล่ือนไหวของตัวละครมีความเป็นธรรมชาติ  มีความงดงามในท่าทางท่ี
แสดงออก  ตวัละครหลกัจะมีค าพูดท่ีเป็นค าคมให้แง่คิดในเร่ืองความพอเพียง  ซึ่งในกิจกรรมนี ้
กลุ่มตวัอย่างจะน าทกัษะทางการแสดงท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในการแสดงละครหลวงวิจิตรวาท
การเพ่ือสง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง 

6) การสรุปผลการด าเนิน กิจกรรมละครครัง้ ท่ี   6  กิจกรรมเริงร า   มี
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนน าทกัษะทางการแสดงมาใช้ในการแสดงละครหลวงวิจิตร
วาทการและสามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ก่อนการด าเนินกิจกรรมผู้วิจยัได้สอบถาม
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ถึงนาฏยศพัท์และภาษาท่าในการด าเนินกิจกรรมครัง้ท่ีแล้ว  กลุ่มตวัอย่างสามารถปฏิบตัิท่าทาง
ตามค าสัง่ได้ คดิเป็นร้อยละ 82  และจ าทา่ไมไ่ด้คดิเป็นร้อยละ 18   

หลงัจากการทดลองกิจกรรมกลุ่มตวัอยา่งสามารถน าท่าทางไปประยกุต์ใช้ใน
บทละครในท่าทางและค าพูดของบทละครได้คิดเป็นร้อยละ  75  และจากนัน้กลุ่มตวัอย่างได้แบ่ง
หน้าท่ีในการแสดงละครและท าหน้าท่ีอ่ืนๆ ในงานละครฝ่ายตัวละครพอเพียง  ฝ่ายตัวละคร
ฟุ่ มเฟือย  ฝ่ายตัวประกอบ  โดยการแยกหน้าท่ีการท างานและการแสดงซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ด าเนินการในการแบง่แยกเพราะตวัละครมีมากมาย  หากตวัส าคญัหรือตวัละครหลกัจะมีค าพูด
และปรัชญาความพอเพียงสอดแทรกเพ่ือให้ข้อคิด  และคนร าสลบัฉากจะร าเพลงพอเพียงแด่ออ
เจ้าเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านกึและปลกูฝังคา่นิยมความพอเพียง 

7) การส รุปผลการด า เนิน กิจกรรมละครค รั ง้ ท่ี  7 กิจกรรมร าละคร   
มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนท างานในรูปแบบการแสดงละครและเข้าใจการลงมือ
ปฏิบตัิ  ก่อนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตวัอย่างได้มีการแบ่งกลุ่มการท างานเพ่ือให้เตรียมพร้อมใน
การด าเนินกิจกรรม   

หลงัการด าเนินกิจกรรมกลุม่ตวัอยา่งได้ร่วมกนัวิเคราะห์ทา่ร าและปรับปรุงท่า
ร าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม
ด้านความพอเพียง โดยสามารถวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าใจและสามารถน าท่าทางมา
ประยุกต์ใช้เองได้ คิดเป็นร้อยละ  74.06  และกลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่เข้าใจในการน าท่าร ามา
ประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ  25.92  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ียังไม่เข้าใจผู้ วิจัยได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติม
และได้ให้ค าแนะน าในเร่ืองการเลือกท่าทางมาแสดงซึ่งให้ค านึงถึงรูปแบบและลกัษณะของละคร
หลวงวิจิตรวาทการท่ีใช้ท่าร าแบบง่ายๆ  ผู้แสดงสามารถแสดงออกอย่างดเูป็นธรรมชาติแต่ต้อง
สง่างามในท่าทาง  ส าคญัคือการพดูบทและการเจรจากนัของตวัละครซึ่งนกัเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้
ก ากับคอยอ่านให้เพ่ือนท่ีคนจ าบทไม่ได้ฟังตลอดเวลา  ปัญหาคือหากจ าบทไม่ได้นักเรียนก็ไม่
สามารถประยกุต์ใช้ทา่ร าท่ีเรียนมาได้ 

8) การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมละครครัง้ท่ี   8  กิจกรรมร า-ร้อง  ละคร
พอเพียง  มีวตัถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิการแสดงออกในรูปแบบละครหลวง
วิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง  ก่อนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตวัอย่างได้
แบง่กลุม่แยกย้ายหน้าท่ีของตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมในการซ้อมใหญ่ก่อนการแสดงจริง   

หลงัจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่มตวัอย่างได้ร่วมกนัวิเคราะห์และวิจารณ์การ
แสดงท่ีได้ซ้อมไปและพบว่านกัแสดงจ าบทได้ คิดเป็นร้อยละ 77.76 นกัแสดงจ าบทไม่ได้ คิดเป็น
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ร้อยละ  29.62  โดยผู้ วิจยัได้ซ้อมการแสดงใหม่อีกครัง้ส าหรับนกัเรียนท่ียงัจ าบทของตนเองไม่ได้
โดยมีนักเรียนท่ี เป็นผู้ ก ากับท าหน้าท่ี ซ้อมบทละครในการพูดและมีนักเรียนท่ีเก่งและมี
ความสามารถในด้านการร ามาช่วยออกแบบท่าร า  และตวัละครหลกัได้มีบทเสริมในช่วงท้ายเป็น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเร่ืองความพอประมาณและการแบง่ปันกล่าวในตอนจบเพ่ือจงูใจให้ผู้ชม
เกิดความตระหนกัในความพอเพียงพร้อมทัง้กลุ่มตวัอย่างก็ได้รับฟังและสามารถน าไปปรับใช้ได้
โดยการวิจารณ์ร่วมกนัลงความเห็นวา่ควรให้ตวัละครหลกัพดูในตอนท้ายของการแสดง 

9)  การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมละครครัง้ท่ี  9  กิจกรรมหรรษาการแสดง  
มีวตัถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าเสนอการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ
ส่งเสริมคา่นิยมด้านความพอเพียง  ก่อนการด าเนินกิจกรรมผู้วิจยัได้ให้กลุ่มตวัอย่างเตรียมพร้อม
เพ่ือการแสดงท่ีจะเร่ิมขึน้   

หลงัจากการด าเนินกิจกรรมการแสดงจบสิน้ลงได้มีการวิจารณ์การแสดงจาก
กลุ่มผู้ชม ซึ่งผู้ชมมีเข้าใจเร่ืองความพอเพียง(ความพอประมาณ)  คิดเป็นร้อยละ 95  และผู้ชมมี
ความเข้าใจเร่ืองความพอเพียง(การแบ่งปัน) คิดเป็นร้อยละ 85.5  จากนัน้ผู้วิจยัได้สอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างเพ่ือเป็นการสรุปความเข้าใจในการท ากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ
เพ่ือส่งเสริมคา่นิยมด้านความพอเพียงโดยการวิจารณ์ร่วมกนัของกลุ่มตวัอย่างและผู้ วิจยัถึงความ
เข้าใจและการสง่เสริมการปลกูฝังคา่นิยมความพอเพียง  ซึง่กิจกรรมท่ีด าเนินการมีทัง้หมด  9  ครัง้  
กลุ่มตวัอย่างมีความเข้าใจด้านความพอประมาณ  คิดเป็นร้อยละ  95  และมีความเข้าใจด้านการ
แบง่ปัน  คดิเป็นร้อยละ  90 

จากนัน้กลุ่มตวัอย่างได้ร่วมกนัท าแบบทดสอบวดัค่านิยมด้านความพอเพียง
(ด้านความพอประมาณและการแบง่ปัน) มีคา่คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมละครเพ่ือ
สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียงเทา่กบั  79.07  และ  67.33  ตามล าดบัเม่ือเปรียบเทียบคะแนน
ค่าเฉล่ียก่อนและหลังทดลองใช้กิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม
คา่นิยมด้านความพอเพียง  พบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองกิจกรรมละครมีคา่คะแนนต ่ากว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
6.อภปิรายผล 

ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมด้านความพอเพียงครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของความฟุ่ มเฟือยและส่งเสริม
คา่นิยมด้านความพอเพียง ซึง่สามารถอภิปรายผลในการวิจยัได้ดงันี ้
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1.รูปแบบกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้าน
ความพอเพียง 

ผู้ วิจัยได้ศึกษากระบวนการของละครเพ่ือการศึกษา(Theater in education)  
ศกึษาการจดักิจกรรมละคร  ศกึษารูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการ  ศกึษาคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของนักเรียนภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ศึกษามาตรฐานและ
ตวัชีว้ดัสาระนาฏศิลป์เพ่ือให้สอดรับกับแผนการเรียนการสอนเน่ืองจากด าเนินกิจกรรมเป็นการ
เรียนรู้ตามรายวิชานาฏศิลป์  ผู้ เรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตวัชีว้ัดของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือไม่ให้กลุ่มตวัอย่างมีผลกระทบในการเรียน  อีกทัง้ยังเป็น
การบรูณาการความรู้เร่ืองความพอเพียงในรูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้นกัเรียนได้เรียนรู้
เพิ่มเติมอีกด้วย  ซึ่งในกระบวนการของละครเพ่ือการศึกษา(Theater in education)  เป็น
กระบวนการท่ีท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาความพอเพียงด้วยตนเอง  เกิดกระบวนการเรียนรู้  การ
ค้นหาข้อมลู  การลงมือปฏิบตัิ  การท างานเป็นทีม  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการแสดง  และยงั
เป็นการปลูกฝังความพอเพียงให้นกัเรียนโดยท่ีผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองราวตา่งๆ ด้วยตนเอง  สอดคล้อง
กับ (พรรัตน์  ด ารุง, 2556: 6)  กล่าวว่าละครการศึกษา  หมายถึง  การใช้กระบวนการทางละคร
ตลอดจนการน าความรู้ในการสร้างละครมาปรับใช้กบัการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียนในระบบ
โรงเรียน  เป็นเทคนิคการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการท างานและพัฒนา
ตนเอง  อีกทัง้รูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการยังเป็นรูปแบบการน าเสนองานในการร่ายร า  
โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ ร้องเองร าเอง  บทละคร  และเพลงท่ีใช้เป็นการสร้างสรรค์เนือ้เพลงกันเอง  
และดนตรีท่ีใช้เป็นการน าดนตรีไทยจากการบรรเลงของครูดนตรีไทยและนกัเรียนชมุนมุดนตรีไทย
ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  ซึ่งรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการเป็นการน าหลกัของการ
ปลกูฝังลทัธิคา่นิยม  คา่นิยมความรักชาต ิ ความสามคัคีของคนในชาตไิทย  มาปรับเปล่ียนให้เป็น
การปลกูฝังคา่นิยมความรักชาติในปัจจบุนัเร่ืองคา่นิยมด้านความพอเพียง  เพ่ือลดความฟุ่ มเฟือย
ของเด็กและเยาวชน  โดยใช้การร่ายร า  ละครและเพลงท่ีมีอยู่ในบทละครเป็นสิ่งท่ีปลกูฝังคา่นิยม
ความพอเพียง  สอดคล้องกบั  (ฤดีชนก  รพิพนัธ์, 2546: 29) กลา่วว่า “หลวงวิจิตรเห็นว่าทางสู้ทาง
หนึง่ท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองปอ้งกนัประเทศชิตได้  คือการใช้ลทัธิชาตนิิยม  เป็นการด าเนินตามรอย
พระบาทล้นเกล้าฯ  รัชกาลท่ี 6  ทรงเป็นพระบดิาของลทัธิชาตนิิยมในประเทศไทย  ลทัธิชาตินิยมท่ี
หลวงวิจิตรวาทใช้คือ  การปลกูต้นรักชาตขิึน้ในหวัใจของคนไทยทกุคน  ซึ่งทา่นคิดว่าสิ่งท่ีจะเข้าถึง
ประชาชนได้มากท่ีสดุคือ  งานละครและเพลง” 
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2.ผลก่อนและหลงัจากการพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ
เพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาในรูปแบบกิจกรรมดงักล่าวประกอบไปด้วยสาระส าคญัของกิจกรรม  
กระบวนการจดักิจกรรม และการวดัประเมิน  วสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ โดยผู้วิจยัแบ่งกิจกรรมออกเป็น 9 
ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่ือละคร  ผู้วิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีของกระบวนการละคร
เพ่ือการศกึษา(TIE) ด้านการค้นหาและลงมือปฏิบตัิ  ซึ่งกลุม่ตวัอย่างได้เรียนรู้เก่ียวกบัประวตัิและ
รูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีมีลกัษณะเดน่ในการปลกูฝังความรักชาติ ความสามคัคีของคน
ในชาติ  ซึ่งการน ารูปแบบละครหลวงวิจิตรมาปลูกฝังค่านิยมความรักชาติในปัจจุบันคือการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักพอเพียง  พอประมาณและการแบ่งปัน  กลุ่มตวัอย่างร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองของการถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการในการปลกูฝังความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้มี
ความจ าหรือการตระหนกัรู้ในเร่ืองนัน้ๆ  วา่มีวิธีใด  กลุม่ตวัอย่างได้ร่วมกนัค้นหาค าตอบและแสดง
ความคิดเห็น  สังเกตได้ว่ากลุ่มตวัอย่างสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง  ดงัท่ี
กลุม่ตวัอยา่งคนหนึง่ได้แสดงความคิดเห็นไว้วา่ 

1.รู้สกึวา่การแสดงละครได้ให้ความรู้มากกว่าการหนงัสือเอง 
2.การแสดงชว่ยให้จ าเร่ืองราวตา่งๆได้ง่ายขึน้ 
3.ละครหลวงวิจิตรวาทการมีประโยชน์มากหากน ามาใช้ในเร่ืองของความ

พอเพียง  เพราะความพอเพียงเป็นเร่ืองง่ายท่ีหลายคนท าไม่ได้  และในกิจกรรมนีจ้ะช่วยส่งเสริม
ความพอเพียงได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศกึษา (TIE) ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการค้นหาและลงมือปฏิบตัิ โดยการน าลกัษณะ
และรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการมาปรับใช้เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความรักชาติในปัจจุบันคือ
ความพอเพียง   สอดคล้องกบั ฤดีชนก  รพิพนัธ์ (2546: 59 ) กลา่วว่า  “หลวงวิจิตรมุง่ท่ีจะใช้ละคร
เป็นเคร่ืองมือในการปลกุเร้าส านกึของประชาชน”  

กิจกรรมที่  2  กิจกรรมกับดักมายา  ผู้วิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีของกระบวนการ
ละครเพ่ือการศึกษา(TIE) ด้านการให้ความรู้ในประเด็นปัญหาและการระดมสมอง  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างสามารถร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของความฟุ่ มเฟือยได้อย่างน่าสนใจ  สังเกตได้ว่ากลุ่ม
ตวัอย่างสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งท่ีฟุ่ มเฟือยท่ีสุด  ดงัท่ีกลุ่มตวัอย่างได้แสดงความ
คดิเห็นไว้วา่ 
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1.สิ่งท่ีฟุ่ มเฟือยท่ีสุดคือของใช้ เช่น รองเท้าแบรนด์เนม กระเป๋าสตางค์แบ
รนด์เนม นาฬิการาคาแพง 

2.สิ่งท่ีแพงท่ีสดุท่ีเคยซือ้เองคือบตัรคอนเสิร์ตศลิปินตา่งประเทศ 
3.การรับประทานอาหารในห้างร้านราคาแพง   
4.การซือ้ของใช้ตามดารานักร้องท่ีช่ืนชอบ  เช่น  เสือ้ผ้า  กระเป๋า  รองเท้า  

เคร่ืองประดบั 
5.การใช้ปากกา  ดินสอ  ปากกาเน้นค ามีย่ีห้อหรือมาจากต่างประเทศราคา

แพง 
6.ตุ๊กตาราคาแพงท่ีซือ้ให้กบัเพ่ือนในวนัเกิด  หรือวนัส าคญั  เช่น  วนัวาเลน

ไทน์  วนัปีใหม ่ เป็นต้น 
จากนัน้กลุ่มตัวอย่างได้ท าแบบทดสอบค่านิยมวัดความพอเพียง(ด้านความ

พอประมาณและการแบง่ปัน) คิดเป็นร้อยละ 79.07 ซึง่มีเกณฑ์ความฟุ่ มเฟือยสงูกวา่เกณฑ์ท่ีผู้วิจยั
ได้ก าหนดไว้อยู่ท่ีร้อยละ 60  ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคะแนนเกินเกณฑ์จะต้องเข้าร่วมงานวิจยั  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศึกษา (TIE) ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผ่านการให้ความรู้ในประเด็นปัญหาและการระดมสมอง  
สอดคล้องกบั  (พรรัตน์  ด ารุง, 2557: 48) กล่าววา่  “ละครน าเสนอเร่ืองราวปัญหาเฉพาะท่ีเกิดขึน้
ภายในโรงเรียนอนัเป็นหวัข้อท่ีโรงเรียนเห็นว่าเป็นปัญหา” 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรมนานาการละคร   ผู้ วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ
กระบวนการละครเพ่ือการศึกษา(TIE) ด้านการค้นหาและการลงมือท า  และการระดมสมอง  ใน
กิจกรรมครัง้นีผู้้ วิจัยได้เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์มามอบองค์ความรู้เร่ืององค์ประกอบของ
ละครและการสร้างบทละครให้กับผู้ เรียน  สังเกตว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสนใจในการเรียนรู้เร่ือง
องค์ประกอบของละครและการสร้างบทละคร  โดยในกิจกรรมมีการ Workshop ละคร ในการให้
ผู้ เรียนนั่งเป็นวงกลมและปฏิบัติตามค าสั่ง  โดยผู้ เรียนมีการร่วมแสดงความคิดเห็นหลังจาก
วิทยากรกลบัไปแล้ววา่ 

1.ช่วยกันเขียนบทแบบละครบุพเพสันนิวาสเพราะเป็นแบบไทยๆ  จะได้
เหมาะกบัรูปแบบละครหลวงวิจิตร 

2.พร้อมส่งเสริมความพอเพียงในรูปแบบใหม่  คือ  จะแสดงแบบคนมีเงินท่ี
พอเพียงใช้ชีวิตสมถะ  กบัคนท่ีจนแต่ฟุ่ มเฟือยชอบแต่งตวัเพ่ือให้คนสนใจ  จะได้ให้ผู้ชมเห็นภาพ
ของคนท่ีรวยแตพ่อเพียงก็ยงัมีอยู่ 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศกึษา (TIE) ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการค้นหาและลงมือท า  และการระดมสมอง  เพ่ือ
น าองค์ประกอบของละครและการสร้างบทละครมาแตง่บทเพลงปลกูฝังคา่นิยมความพอเพียง  ซึ่ง
งานวิจัยของ (วรัญญู  ป่ินฉ ่า,  2558: 27) กล่าวว่า  “การเล่นเกมละครท่ีท าเป็นกลุ่ม  และเล่น
ละครด้นสด (improvisation)  ท าให้เด็กได้ลองเปิดใจและท าอะไรท่ีไม่ต้องกังวลกับหน้าตา  กล้า
ทดลอง  กล้าเส่ียงต่อการต้องเสียหน้า”  และการเรียนรู้ในรูปแบบองค์ประกอบละครถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีเพราะผู้ เรียนสามารถตอบค าถามและแสดงความคดิเห็นร่วมกนัได้เป็นอยา่งดี 

กิจกรรมที่   4  กิจกรรมน่า รู้การละคร  ผู้ วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ
กระบวนการละครเพ่ือการศกึษา(TIE) ด้านการค้นหาและการลงมือท า  และการระดมสมอง  กลุ่ม
ตวัอย่างเร่ิมแบง่กลุ่มในการสร้างบทละครท่ีมีเนือ้หาความพอเพียงด้านความพอประมาณและการ
แบง่ปัน  สงัเกตวา่กลุม่ตวัอยา่งแสดงความคดิเห็นได้ดงันี ้

1.บทละครจะเน้นเร่ืองความพอประมาณ  น าโครงเร่ืองของละครเร่ือง
บพุเพสนันิวาสและจะแตง่เพลงแบบใช้ท านองบุพเพสนันิวาส  จะได้ท าให้คนดรูู้สึกชินกับท านอง
เพลงอีกอย่างจะได้เข้ากบัรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีต้องมีการร้องการร า  และจะได้
แตง่กายชดุไทยด้วย” 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศกึษา (TIE) ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผา่นการค้นหาและลงมือท า  และการระดมสมอง  โดย
รูปแบบบทละครและการเจรจาของตวัละครนัน้ได้ด าเนินตามรูปแบบของละครหลวงวิจิตรวาทการ
ท่ีต้องการสอดแทรกแนวคิดเพ่ือจูงใจและส่งเสริมค่านิยมความพอเพียง  และลดปัญหาความ
ฟุ่ มเฟือย  สอดคล้องกับ (พรรัตน์  ด ารุง , 2547: 13) กล่าวว่า  “การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้นีม้ิใช่ความรู้
เร่ืองการละคร  แตเ่ป็นการเรียนรู้เก่ียวกบั “ประเด็นปัญหา” ท่ีใช้ละครเป็นส่ือ  เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ใน
การน าเสนอความคิดหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาอนัน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และการแสวงหาข้อสรุป
ท่ีดีร่วมกนั”  ซึง่การแตง่เนือ้เพลงของกลุ่มตวัอย่างยงัไม่สอดคล้องกบัรูปแบบของละครหลวงวิจิตร
วาทการในเร่ืองของเพลงเน่ืองจากเนือ้หาของเพลงยาวเกินไปและฟังแล้วยงัไม่สามารถร้องตาม
หรือเป็นเนือ้ร้องท่ีติดหคูนฟังเหมือนแบบอย่างเพลงปลกุใจอ่ืนๆ  ของละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีมี
เนือ้เพลงสัน้ๆ  สามารถเข้าใจได้ง่าย   

กิจกรรมที่   5 กิจกรรม ร้องร าท าเพลง   ผู้ วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ
กระบวนการละครเพ่ือการศึกษา(TIE) ด้านการลงมือท าและการแสดง  กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้
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เก่ียวกับพืน้ฐานด้านนาฏศิลป์ไทยคือนาฏยศัพท์และภาษาท่า  สังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างแสดง
ความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมได้ดงันี ้  

1. ได้ฝึกฝนนาฏยศพัท์  ภาษาทา่  ทา่ร าตา่งๆ และได้เรียนในทา่ท่ีไมเ่คยเรียน 
2.ได้น าทา่ร าไปประยกุต์ใช้ในบทละครท่ีแตง่เอง 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศกึษา (TIE) ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือท าและการแสดง สอดคล้องกบั (วิมลศรี  
อปุรมยั, 2553: 3) กล่าวว่า “การฝึกนาฏศิลป์นัน้  เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาคนทัง้ด้านทางกาย 
(Phtsicall) และคณุค่าทางจิตใจ  และทศันคติ (Affective)  แล้วผู้ ร านาฏศิลป์และการแสดงละคร
ย่อมได้รับผลคือมีความรู้ทางนาฏศิลป์และการละคร”  และการร่ายร าด้วยท่าทางต่างๆ  ยังคง
ด าเนินตามรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีใช้ทา่ร าก าแบ  แบบง่ายๆ   

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมเริงร าละครพอเพียง   ผู้ วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ
กระบวนการละครเพ่ือการศึกษา(TIE) ด้านการการแสดงและลงมือท า  โดยกิจกรรมนีเ้ป็นการน า
ท่าร าได้ท่ีได้เรียนรู้ในกิจกรรมครัง้ท่ีแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบทละครเร่ืองความพอเพียง  
สงัเกตวา่กลุม่ตวัอยา่งมีการแสดงความคดิเห็นดงันี ้

1.การแบง่หน้าท่ีการท างานท่ีชดัเจนจะชว่ยให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน 
2.การน าทา่ร ามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบับทละคร 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศกึษา (TIE) ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ กับ (กนิษฐา  สังขรัตน์ , 2559: 10) 
กล่าวว่า “ในการท างานและพัฒนาตนเองจากการท างานกับกลุ่มเพ่ือน  มีจุดมุ่งหมายพัฒนา
ผู้ เรียน  มุ่งเน้นในการท าให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  กล้าแสดงออกและฝึกฝนการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการพัฒนาการสร้างสรรค์และการ
แสดงออกร่วมกบัเพ่ือนในวยัเดียวกนั”  และเป็นการร้องเองร าเองตามรูปแบบของละครหลวงวิจิตร
วาทการในการแสดงตามบทละครด้วยทา่ทางท่ีตวัละครมีความเป็นธรรมชาตแิตส่ง่างาม 

กิจกรรมที่   7  กิจกรรมร าละครพอเพียง  ผู้ วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ
กระบวนการละครเพ่ือการศึกษา(TIE) ด้านการแสดง  การลงมือท า  และการระดมสมอง  สงัเกต
วา่กลุม่ตวัอยา่งมีการแสดงความคิดเห็นดงันี ้

1.การแตง่กายในลกัษณะของละครหลวงวิจิตรวาทการ   
2.ลกัษณะการร่ายร า  การตีบท  การเจรจาของตวัละคร 
3รูปแบบการท างานเป็นกลุม่  การรับฟังและแก้ปัญหา   
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศกึษา (TIE) ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการแสดง  การลงมือท า  และการระดมสมองโดย
น าท่าร าต่างๆท่ีได้เรียนรู้มาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สอดคล้องกบั  (พรรัตน์  ด ารุง , 2550: 8)  
กล่าวว่า  “ละครเป็นวิธีการท่ีท าให้เด็กได้ทดลอง  หาเหตผุล  จดจ า  สร้างสรรค์  ตอ่สู้   แก้ปัญหา”  
ดงันัน้ในการใช้กระบวนละครเพ่ือการศกึษานกัเรียนจึงได้เกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่าง
เตม็ท่ี  กลุม่ตวัอยา่งเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทละครมากกขึน้ 

กิจกรรมที่   8  กิจกรรมร า-ร้อง  ละครพอเพียง  ผู้ วิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีของ
กระบวนการละครเพ่ือการศึกษา(TIE) ด้านการแสดง  การลงมือท า  และการระดมสมอง  สงัเกต
วา่กลุม่ตวัอยา่งมีการแสดงความคิดเห็นดงันี ้

1.เพิ่มบทให้มีค าว่าพอเพียง  เพ่ือปลกูฝังความพอเพียงให้ผู้ชมและนกัแสดง
ได้ตระหนกัรู้ 

2.การแก้ปัญหาเร่ืองทา่ร าและค าพดูของตวัละครให้เหมาะสมกบัการแสดง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศึกษา (TIE) ท่ีต้องการ

ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการแสดงและการลงมือท า  สอดคล้องกับ  
(วรัญญู  ป่ินฉ ่า, 2558: 23) กล่าวว่า  “การละครท่ีท าให้ห้องเรียนมีประโยชน์ต่อผู้ เรียนในด้านการ
ร่วมกิจกรรมและการเป็นผู้ ชมคือ  ละครสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด  
การเคล่ือนไหว  ฝึกการปฏิบตังิานจริงร่วมกบัผู้ อ่ืน  เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ลองผิดลองถกู”  

กิจกรรมที่  9 กิจกรรมหรรษาการแสดงละครพอเพียง  ผู้ วิจัยใช้แนวคิด
ทฤษฎีของกระบวนการละครเพ่ือการศกึษา(TIE) ด้านการน าเสนอ  การวิจารณ์และการตัง้ค าถาม  
ในกิจกรรมครัง้นีเ้ป็นการแสดงจริงของกลุ่มตัวอย่าง  สังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างมีการแสดงความ
คดิเห็นดงันี ้

1.สามารถน าเสนอการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการได้อย่างดี 
2.ผู้ ชมตัง้ใจชมการแสดงและสามารถร่วมกันวิจารณ์การแสดงได้อย่าง

เหมาะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของกระบวนละครเพ่ือการศกึษา (TIE) ท่ีต้องการ

ให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการน าเสนอ  การวิจารณ์และการตัง้ค าถาม    
สอดคล้องกับ (วรัญญู  ป่ินฉ ่า, 2558: 23)  กล่าวว่า  กิจกรรมละครท่ีเอาผู้ คนหลายสิบคนมา
รวมกันในการแสดงละคร  เป็นกิจกรรมท่ีต้องการการร่วมมือร่วมใจ  การบริหารจดัการทั ง้ท่ีเป็น
เร่ืองส่วนตวั  ของกลุ่ม  และระหว่างกลุ่มผู้ท างานกับกลุ่มอ่ืน  โดยมีจุดมุ่งหมาย  ก าหนดเวลา
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ชัดเจน  ทัง้กระบวนการนี ้ ต้องมีการท างาน -ส่ือสารกัน-รับฟังความคิดเห็น-มีปัญหาขัดแย้ง-
พยายามแก้ปัญหา-มีการเจรจาพูดคุย-ต่อรอง-มีการพัฒนาทิศทางในการหาเป้าหมายร่วมกัน  
เพ่ือให้งานสมัฤทธิผล  ทัง้หมดเป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลา  ต้องการปฏิสมัพนัธ์  มีการเจรจาแลกเปล่ียน
ค้นหาแนวทางท างาน” 

จากการจดักิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมคา่นิยม
ด้านความพอเพียง  กิจกรรมทกุกิจกรรมมีผลดีตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียนเพราะเป็นจริงท่ีแปลกใหม่
ส าหรับนกัเรียน  กิจกรรมบางกิจกรรมท าให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีของนกัเรียน  และมีการเปิดใจและ
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีต่อรายวิชานาฏศิลป์  กิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบท่ีสดุถือเป็นกิจกรรมนานาการ
ละครท่ีมีการ Workshop จากวิทยากรมาด าเนินกิจกรรม  อีกทัง้ยงัมีกิจกรรมร้องร าท าเพลงท่ีได้ให้
นกัเรียนได้ฝึกท่านาฏยศพัท์และภาษาท่า  กิจกรรมท่ีนกัเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความฟุ่ มเฟือยเยอะ
คือกิจกรรมกบัดกัมายาเพราะเป็นการไตร่ตรองเร่ืองราวของตนเองในเร่ืองการใช้จ่าย  และการใช้
สิ่งของท่ีมีมูลค่ามาก  กิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนรู้สึกตระหนักถึงความพอเพียงได้คือกิจกรรมน่ารู้
ละครพอเพียงเพราะได้สร้างบทละคร  คิดบทละคร  และสะท้อนออกมาในรูปแบบของบทละครท่ีมี
เนือ้หาของความพอเพียง  และกิจกรรมท่ีนกัเรียนรู้สึกภาคภูมิใจท่ีสุดคือกิจกรรมหรรษาการแสดง
ละครพอเพียงเพราะได้แสดงออกให้น้องๆและผู้ปกครองได้ชม 

จากการศกึษาเร่ืองกิจกรรมละคร  พบวา่มีนกัวิชาการให้ความส าคญัเก่ียวการน า
ศาสตร์ทางด้านการละครมาเป็นส่ือในการเรียนรู้และส่งเสริมด้านการเรียนรู้ต่างๆ  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับค ากล่าวของ  (พรรัตน์  ด ารุง,2547: 87) กล่าวถึง ละครเพ่ือการศึกษา (Theater in 
education) เป็นส่ือการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนคิดวิเคราะห์ประเด็นการแสดงท่ีน าเสนอเพ่ือ
น าไปสู่ความเข้าใจและการเปล่ียนพฤติกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  (วิเชียร  วิทยอุดม, 
2553: 2) เร่ืองทัศนะของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุ่ มเฟือย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษารับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง  และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
(วรัญญู   ป่ินฉ ่ า , 2558: 2) เร่ืองการพัฒนาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  โดยใช้กิจกรรมละคร  พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีพฤติกรรมกล้าแสดงอยู่ในระดบัมากเม่ือน ากิจกรรมละครเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิต  การติดตอ่ส่ือสาร  และบคุลิกภาพท่ีพึงประสงค์  ซึง่ส่งผลให้เด็กมีพฒันาการพฤติกรรม
ความกล้าแสดงออกท่ีดีขึน้เม่ือก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  จงึสรุปได้วา่กิจกรรมละครสามารถช่วยให้เด็ก
สามารถพฒันาตนเองได้และมีความกล้าเพิ่มมากขึน้ 
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2.ผลก่อนและหลงัจากการพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาท
การเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงของกลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา พบว่ามีค่าเฉล่ียก่อนและหลงัการเข้าการทดลองใช้กิจกรรมละครใน
รูปแบบละครหลวงวิจิตรเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียงเท่ากับ  79.07  และ  69.33 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรัญญู  ป่ินฉ ่า , 2558) ท่ีหลังการฝึกกิจกรรมการละคร  
นกัเรียนมีพฤตกิรรมกล้าแสดงออกอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.00  ซึ่งมากกว่าหลงัการ
ฝึกกิจกรรมละคร  ท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.92  
ตามล าดับ  อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กนิษฐา (กนิษฐา  สังขรัตน์, 2559) สังขรัตน์, 
2559) พบวา่  ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงัใช้กิจกรรมละครเพ่ือลดความเครียดส าหรับเด็ก
ท่ีถูกทารุณกรรมในบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  เขตดอนเมื อง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  โดยมีค่าเฉล่ียหลังการทดลองใช้กิจกรรมละครต ่ากว่าก่อนการทดลองใช้
กิจกรรมละครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
7.ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
1.1 ผู้ด าเนินกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยม

ด้านความพอเพียง  ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความพอเพียง  องค์ประกอบละคร   
การสร้างบทละครการแสดงละคร  พืน้ฐานการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  และรูปแบบของละคร
หลวงวิจิตรวาทการ   

1.2 การน ารูปแบบกิจกรรมไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจกลุ่มตัวอย่างท่ีจะ
ศกึษาวา่อยูใ่นชว่งอายรุะดบัใดเพ่ือรูปแบบจดักิจกรรมละครให้เหมาะสมกบัชว่งวยั 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีการศกึษาการพฒันากิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือ

สง่เสริมคา่นิยมด้านความพอเพียงกบักลุม่เปา้หมายอ่ืน 
2.2 ควรเพิ่มการด าเนินกิจกรรมให้มากขึน้  เพราะกิจกรรมในกระบวนการละครเพ่ือ

การศึกษา (TIE) สามารถท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาได้อย่างดี  
สามารถเข้าใจและเปล่ียนพฤตกิรรมของกลุม่ตวัอยา่งได้ 



  114 

2.3 ควรลองเปล่ียนกิจกรรมละครเป็นรูปแบบการน าเสนออ่ืน เช่น ละครสร้างสรรค์  
หรือละครเวที  ท่ีกลุ่มตวัอย่างสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่า  เพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นยังคงมี
ความชอบในความแปลกใหมข่องละครประเภทอ่ืนมากกว่าละครไทย 
 

 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก  ก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  119 

 
 

แบบทดสอบค่านิยมความพอเพยีง   
(เร่ืองความพอประมาณและคุณธรรมการแบ่งปัน) 

 

การพฒันากจิกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวจิติรวาทการเพ่ือส่งเสริม
ค่านิยมความพอเพยีง 

 
โดย 

 
นางสาวอาจารีย์  พูนเกษม 

58199130238  สาขาศิลปะการแสดงศึกษา 
 
 
 

แบบทดสอบค่านิยมความพอเพยีง  (เร่ืองความพอประมาณและคุณธรรมการแบ่งปัน) 
 ค านิยามแบบทดสอบความพอเพยีง 

ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีไม่นอ้ยเกินไป  ไม่มากเกินไป  ค านึงถึงศกัยภาพ
ของตนเองในบริบทส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอยา่งรอบคอบ  โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น   
    การแบ่งปัน  หมายถึง  การใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิตอยา่งรอบคอบ  รู้จกัการเสียสละ  
และมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผใ่ห้กบัผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงใดตอบแทน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
5 หมายถึง  มีความคิดเห็น/การปฏิบติั/พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความระดบัมากท่ีสุด  (0-20%) 
4 หมายถึง  มีความคิดเห็น/การปฏิบติั/พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความระดบัมาก (21-40%) 
3 หมายถึง  มีความคิดเห็น/การปฏิบติั/พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความระดบัปานกลาง (41-60%) 
2 หมายถึง  มีความคิดเห็น/การปฏิบติั/พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความระดบันอ้ย (61-80%) 
1 หมายถึง  มีความคิดเห็น/การปฏิบติั/พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความระดบันอ้ยท่ีสุด     (81% ข้ึนไป) 
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ภาคผนวก  ข 

รูปแบบกิจกรรมละครในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการ 

เพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง 
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กจิกรรมที ่1  กจิกรรมส่ือละคร 
เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมส่ือละคร 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

- เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เร่ืองละครหลวงวจิิตรวาทการ  ลกัษณะของการแสดง  รูปแบบการ

แสดงต่างๆ 

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อใหเ้กิดทกัษะการ

คน้หาและการลงมือท าในเร่ืองของละครหลวงวจิิตรวาทการ 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กจิกรรมละลายพฤติกรรม  “วาจาละคร”   (5 นาท)ี 

1. ใหน้กัเรียนนัง่ลอ้มเป็นวงกลม 
2. จากนั้นใหน้กัเรียนคนแรกพูดช่ือวรรณคดีไทย  คนท่ี 2  พูดทวนช่ือท่ีเพื่อนบอกและบอก

ของตนเองดว้ย  เช่น  
A : แกว้หนา้มา้   
B : แกว้หนา้มา้  สังขท์อง   
C : แกว้หนา้มา้  สังขท์อง  พระอภยัมณี   เป็นตน้ 

    3.     พูดวนไปจนครบจ านวนสมาชิกในวงกลม   
ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (5 นาท)ี 
 ใหผู้เ้รียนร่วมกนับอกช่ือการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ  เช่น  เลือดสุพรรณ  เจา้หญิง

แสนหว ี ราชมนู  พระเจา้กรุงธน  ศึกถลาง  มหาเทว ี น่านเจา้  พอ่ขุนผาเมือง  เป็นตน้ 

ขั้นที ่ 2  เรียนรู้  (25 นาท)ี 
 เรียนรู้เร่ืองประวติัความเป็นมาของละครหลวงวจิิตรวาทการ  โดยครูผูส้อนเป็นผูอ้ธิบาย

ประวติัความเป็นมาของการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ 
 เรียนรู้คุณลกัษณะการแสดง  เรียนรู้เอกลกัษณ์และรูปแบบการแสดงละครหลวงวจิิตรวาท

การ  การร้องเพลง  การปลูกฝังค่านิยม   ครูผูส้อนอธิบายลกัษณะเด่นของการแสดงละคร
หลวงวจิิตรวาทการ  และรูปแบบการร้องเพลงซ่ึงมีหลากหลายแบบ  ร่วมถึงการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีใชเ้พลงและการแสดงละครเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อใหค้นในสังคมนั้นตระหนกัใน
เร่ืองราวต่างๆ   
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 จากนั้นเร่ิมเปิดภาพการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการให้ผูเ้รียนไดช้ม  พร้อมอธิบายและ
วเิคราะห์การแสดงใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจในลกัษณะของการแสดงมากข้ึน 

 จากนั้นผูส้อนสาธิตการแสดงและการร้องเพลงประกอบการแสดงใหน้กัเรียนชม 

ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (5 นาท)ี 
 ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายความรู้เร่ืองละครหลวงวจิิตรวาทการ  พร้อมร่วมกนัตอบค าถาม 

ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (5 นาท)ี 
 ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดรั้บโดยเขียนเป็นแผนผงัความคิด Mind mapping  เร่ืองลกัษณะของ

การแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ  เอกลกัษณ์ของการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าแนะน าและสรุปผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเร่ืองลกัษณะของการแสดงละคร

หลวงวจิิตรวาทการ 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 กระดาษสีเทาขาว 
 ปากกาเมจิก 
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กจิกรรมที ่2 กจิกรรมกบัดักมายา 

เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมกบัดักมายา 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

- เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจประเด็นปัญหาเร่ืองความฟุ่มเฟือย  

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education)  การใหค้วามรู้ในประเด็นปัญหา  

ระดมสมองเพื่อคน้หาปัญหาและท่ีมาของความฟุ่มเฟือย 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กจิกรรมละลายพฤติกรรม  “นางเอกหลงโรง”   (5 นาท)ี 

1. ใหผู้เ้รียนนัง่ลอ้มเป็นวงกลม   
2. อธิบายกติกาการเล่นเกม “นางเอกหลงโรง” คือ  คนท่ีเป็นโรงละครจบัมือกนัลอ้มรอบคนท่ี

เป็นนางเอก  และคนท่ีเป็นนางเอกจะท าหนา้ท่ีคอยวิง่เปล่ียนโรงละครไปเร่ือยๆ  เม่ือ
เปล่ียนเสร็จแลว้ใหบ้อกส่ิงท่ีเป็นของฟุ่มเฟือย 1 ขอ้ และการก าหนดคนท่ีเป็นนางเอกหรือ
ตวัโรงละคร  ข้ึนอยูท่ี่ผูด้  าเนินกิจกรรมในการสั่งแต่ละคร้ัง 

3. เม่ือจบกิจกรรมละลายพฤติกรรมก็เขา้สู่กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (5 นาท)ี 
 ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นปัญหาของความฟุ่มเฟือยมาคนละ  1  ขอ้   

ขั้นที ่ 2  ทดสอบความรู้พืน้ฐาน  (15 นาท)ี 
 ผูเ้รียนท าแบบทดสอบเร่ืองความพอเพียง (เร่ืองความพอประมาณและการแบ่งปัน) 
 ผูส้อนสอบถามการใชจ่้ายของนกัเรียนในชีวติประจ าวนั  และวธีิการแบ่งปันส่ิงต่างๆให้

ผูอ่ื้น 
 ผูส้อนถามปัจจยัความฟุ่มเฟือยในการด าเนินชีวติประจ าวนั   
 ผูส้อนสอบถามวธีิการแกปั้ญหาเร่ืองความฟุ่มเฟือยกบัผูเ้รียนวา่มีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

อยา่งไร  และจะมีวธีิการรณรงคห์รือส่งเสริมความพอเพียงใหก้บัเยาวชนไทยหรือเด็กใน
โรงเรียนอยา่งไร 
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ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (10 นาท)ี 

 ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ  5-6 คน  (โดยผูเ้รียนเป็นผูจ้บักลุ่มดว้ยตนเอง) 
 ผูส้อนยกตวัอยา่งสถานการณ์เร่ืองความฟุ่ มเฟือย  โดยเปิดคลิปวดีิโอความฟุ่มเฟือยให้

ผูเ้รียนดูและร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนวา่มีปัจจยัมาจากส่ิงใดบา้ง 
 ใหผู้เ้รียนร่วมกนับอกวธีิการแกปั้ญหาเร่ืองความฟุ่มเฟือย 

ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (10 นาท)ี 
 ผูส้อนใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายและรวบรวมเป็นองคค์วามรู้เร่ืองปัญหาของความฟุ่ มเฟือย

เป็น Mind mapping โดยเขียนลงในกระดาษ 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนอธิบายเร่ืองปัญหาของความฟุ่มเฟือย  พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบและสรุปผลการ

ท ากิจกรรม 

การวดัผลและเคร่ืองมือ 
 แบบทดสอบค่านิยมความพอเพียง 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 คลิปวดีิโอ 
 นกหวดี 
 กระดาษ 
 ปากกา 
 สี 
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กจิกรรมที ่3  กจิกรรมนานาการละคร 

เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมนานาการละคร  
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

- เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจองคป์ระกอบของละครและการสร้างบทละคร 
แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อน าการระดมสมอง

รวมความคิดและลงมือท าในการสร้างบทละคร  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
องคป์ระกอบของละครและการสร้างบทละคร 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมละลายพฤติกรรม “ดู๊ดูละคร” (5 นาท)ี 
1. ใหผู้เ้รียนนัง่ลอ้มเป็นวงกลม 
2. ใหผู้เ้รียนตบมือพร้อมนบัเลข 1-5 พอถึงคนท่ี 5 ใหพู้ดช่ือละครหรือภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ   
3. จากนั้นคนถดัไปเร่ิมนบั 1 ใหม่และท าซ ้ าไปเร่ือยๆ   

ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (5 นาท)ี 
 ใหผู้เ้รียนบอกองคป์ระกอบของละคร  และหลกัของการสร้างบทละคร  โดยใหย้กมือตอบ

ตามความสมคัรใจ 

ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้  (25 นาที) 
 ผูส้อนอธิบายองคป์ระกอบของละคร  หลกัการสร้างบทละคร  โดยเนน้เร่ืองของโครงเร่ือง  

ตวัละคร  ความคิด  การใชภ้าษา  เพลงและภาพ 
 ผูส้อนแนะน าตวัอยา่งลกัษณะการเขียนบทละครท่ีดีและครบองคป์ระกอบของการแสดง

ละครใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความสมบูรณ์ของการสร้างบทละคร 
 ชมตวัอยา่งบทละครท่ีดีผา่นจอโปรเจคเตอร์และอธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (5 นาท)ี 
 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้โดยแบ่งแยกออกเป็นหวัขอ้  ดงัน้ี   

 องคป์ระกอบของการสร้างบทละคร 
 หลกัการสร้างบทละคร 
 ลกัษณะบทละครท่ีดี 
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ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (5 นาท)ี 
 นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน เพื่ออธิบายสรุปองคป์ระกอบของการแสดงละครหนา้ชั้น

เรียน  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ีโครงเร่ือง  ตวัละคร  ความคิด  การใชภ้าษา  เพลงและภาพ   

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าแนะน าเร่ืององคป์ระกอบละคร  เพื่อน าไปสร้างบทละครท่ีมีเน้ือหา “เร่ือง

ความพอเพียง” 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 คลิปวดีิโอ 
 จอโปรเจคเตอร์ 
 กระดาน 
 ปากกาไวทบ์อร์ด 
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กจิกรรมที ่4  กจิกรรมน่ารู้การละคร 
เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมน่ารู้การละคร  
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

 เพื่อใหผู้เ้รียนรู้และเขา้ใจองคป์ระกอบของละครและสามารถสร้างบทละครโดยมีเน้ือหา

เร่ืองความพอเพียง 

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อน าการระดมสมอง

รวมความคิดและลงมือท าในการสร้างบทละคร  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
องคป์ระกอบของละคร 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมละลายพฤติกรรม “แพ้ทางละคร” (5 นาท)ี 
4. ใหผู้เ้รียนจบัคู่และจอ้งตากบัเพื่อน  หากใครกระพริบตาก่อนถือวา่แพแ้ละผูช้นะจะเป็นผู ้

เร่ิมทา้ความจ าก่อน 
5. ผู้สอนจะบอกหมวดขององค์ประกอบโดยทัง้สองฝ่ายจะต้องผลัดกันบอกส่ิงต่างๆ

ในองค์ประกอบของละคร   
6. ถ้าฝ่ายใดคิดนานจนคู่ท่ีเล่นด้วยนับ 1-2-3  แล้วยังไม่สามารถบอกได้  ถือว่าแพ้  

7. และถ้าเสียงนกหวีดดังขึน้ขณะท่ีฝ่ายใดก าลังพูดถือว่าแพ้  และให้เปล่ียนคู่ต่อไป

เกมจับคู่ท้าความจ า  

ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (5 นาท)ี 
 ใหผู้เ้รียนบอกองคป์ระกอบของละคร ในเร่ืองของโครงเร่ือง  ตวัละคร  ความคิด  การใช้

ภาษา  เพลงและภาพ และหลกัของการสร้างบทละคร  โดยใหย้กมือตอบตามความสมคัรใจ 

ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้  (10 นาที) 
 ผูส้อนอธิบายองคป์ระกอบของละคร  ดงัน้ี  โครงเร่ือง  ตวัละคร  ความคิด  การใชภ้าษา  

เพลงและภาพ  
 ผูส้อนแนะน าตวัอยา่งลกัษณะการเขียนบทละครท่ีดีและครบองคป์ระกอบของการแสดง

ละครเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความสมบูรณ์ของการสร้างบทละครและเพื่อน าไปปรับในการ
สร้างบทละครของตนเอง 

 ชมตวัอยา่งบทละครท่ีดีผา่นจอโปรเจคเตอร์และอธิบายเพิ่มเติม 
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ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (20 นาท)ี 
 นกัเรียนร่วมกนัเขียนบทละครโดยก าหนดใหมี้หวัขอ้ “การส่งเสริมค่านิยมความพอเพียง” 

ลงในกระดาษ A4  โดยน าองคป์ระกอบละครท่ีไดเ้รียนรู้มาเป็นแนวทางในการสร้างงาน
และน าไปเป็นบทละครในการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการเพื่อส่งเสริมค่านิยมดา้นความ
พอเพียง 

ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (5 นาท)ี 
 นกัเรียนน าบทละครท่ีร่วมกนัสร้างมาสรุปผล  พร้อมช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าแนะน าในการสร้างบทละครและช่วยปรับปรุงแกไ้ขใหบ้ทละครสมบูรณ์

แบบมากยิง่ข้ึน 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 นกหวดี 
 จอโปรเจคเตอร์ 
 กระดาน 
 ปากกาไวทบ์อร์ด 
 กระดาษ A4 
 ดินสอ 
 ยางลบ 
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กจิกรรมที ่5  กจิกรรมร้องร า  ท าเพลง 
เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมร้องร า  ท าเพลง 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการและสามารถน ามาประยกุตใ์ช้

ใหเ้กิดประโยชน์ 

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อใหผู้เ้รียนรู้หลกัการ

แสดงและรู้จกัการลงมือท าเพื่อการน าทกัษะการแสดงท่ีไดเ้รียนรู้มาประยกุตใ์ช ้  
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กจิกรรมละลายพฤติกรรม  “ถ้าฉันรู้สึก”   (5 นาท)ี 

1. ใหผู้เ้รียนฟังสัญญาณจากครูโดย 
 เป่านกหวดี 1 คร้ัง  ใหน้กัเรียนเดิน 
 เป่านกหวดี 2 คร้ัง  ใหน้กัเรียนกระโดด 1 คร้ังแลว้น่ิง 
 เป่านกหวดี 3 คร้ัง  ใหน้กัเรียนหยดุและท าท่าท่ีครูก าหนดให ้ เช่น  

ร้องไห ้ ดีใจ  เป็นตน้ 

ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (5 นาท)ี 
 ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มๆละ  5  คน  ระดมความคิดเร่ืองนาฏยศพัทแ์ละภาษาท่านาฏศิลป์ท่ีเคย

เรียนรู้พร้อมร่วมกนัปฏิบติัหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม 

ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้  (20 นาที) 
 ผูส้อนสอนทกัษะทางการแสดง  คือ  นาฏยศพัท ์ ภาษาท่านาฏศิลป์   
 ผูส้อนอธิบายทกัษะการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ  หลกัการน าท่าทางต่างๆไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในการแสดงละครหลวงวิจิตรวาทการ  เอกลกัษณ์ของการแสดงท่ี
ตอ้งมีการโตต้อบบทพูดระหวา่งตวัละครพร้อมทั้งตอ้งมีการร่ายร าท่ีงดงาม  วธีิปลูกฝัง
ค่านิยมผา่นบทละครท่ีตวัละครจะตอ้งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผูช้ม 

 ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัท่าทางตามผูส้อน 
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ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (10 นาท)ี 
 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้เร่ืองนาฏยศพัทภ์าษาท่าทางนาฏศิลป์  และทกัษะการแสดง
ละคร  และเขียนลงแผน่กระดาษสีเทาขาวเป็น Mind mapping 

ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (5 นาท)ี 
 ผูส้อนทดสอบผูเ้รียนโดยการพูดช่ือภาษาท่าและใหน้กัเรียนปฏิบติัตามค าสั่ง 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าแนะน าดา้นทกัษะการร่ายร าและสรุปผลการเรียนรู้ 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 นกหวดี 
 กระดาษสีเทาขาว 
 ปากกาเมจิก 
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กจิกรรมที ่6  กจิกรรมเริงร า 
เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมเริงร า 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

 เพื่อใหผู้เ้รียนน าทกัษะทางการแสดงมาใชใ้นการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการและ

สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อใหผู้เ้รียนรู้หลกัการ

แสดงและรู้จกัการลงมือท าการน าทกัษะการแสดงท่ีไดเ้รียนรู้มาประยกุตใ์ช ้  
กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมละลายพฤติกรรม  “รักละคร”   (5 นาท)ี 
1. ผูส้อนเป่านกหวดี 1 คร้ัง  ให้ผูเ้รียนเดินรอบหอ้ง 
2. ผูส้อนเป่านกหวดี 1 คร้ัง  ให้ผูเ้รียนหยดุและหนัหนา้ไปทางขวาใหบ้อก  “อุบาทว”์  

หนัหนา้ไปทางซา้ยใหบ้อก “รักนะ”  ท าวนไปเร่ือยๆ  ตามสัญญาณเสียงนกหวีด
ของผูส้อน 

ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (5นาท)ี 
 ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะและรูปแบบการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ 

ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้  (20 นาที) 
 ผูเ้รียนร่วมกนัระดมสมองในการวางแผนการท างาน  โดยมีการแบ่งกลุ่ม  แบ่งหนา้ท่ีการ

ท างาน   
 น าบทละครความพอเพียงมาแยกบททบาทตวัละคร  และหนา้ท่ีการท างาน 
 แต่ละคนศึกษาบทบาทของตวัละครในบทบาทท่ีตนเองไดรั้บในละครเร่ืองการส่งเสริม

ค่านิยมความพอเพียง 
 ผูเ้รียนลงมือฝึกซอ้มการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการโดยน าบทละครเร่ืองการส่งเสริม

ค่านิยมความพอเพียงมาเป็นหลกัในการแสดงและน าเสนอในรูปแบบละครหลวงวจิิตรวาท
การ 

ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (10 นาท)ี 
 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการท างานและร่วมแสดงความคิดเห็นในการท างาน   
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ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (5 นาท)ี 
 ผูเ้รียนสรุปความคิดในดา้นการท างาน  การวางแผนงาน  การแบ่งงาน  และการฝึกซอ้มการ

แสดง 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าแนะน าในการฝึกซอ้มการแสดงและสรุปผลการเรียนรู้ 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 บทละคร 
 วทิย ุ
 นกหวดี 
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กจิกรรมที ่7  กจิกรรมร าละคร 

เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมร าละคร 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนท างานในรูปแบบการแสดงละครและเขา้ใจการลงมือปฏิบติั 

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อใหผู้เ้รียนรู้หลกัการ

แสดงและรู้จกัการลงมือท าในการน าทกัษะการแสดงท่ีไดเ้รียนรู้มาประยกุตใ์ช ้  
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กจิกรรมละลายพฤติกรรม  “ละครพาเพลนิ”   (5 นาท)ี 

3. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น  2  กลุ่มเท่าๆกนั 
4. จากนั้นใหน้กัเรียนคนแรกของแต่ละแถวมาดูบตัรค าท่ีครู  เช่น  พระอภยัมณี  แกว้หนา้มา้  

เป็นตน้  และใหน้กัเรียนน ากลบัไปใบค้  าใหเ้พื่อนๆ  ทายค า  โดยผูท่ี้ดูบตัรค ามีหนา้ท่ี
ถ่ายทอดท่าทางและค าท่ีไม่เก่ียวกบัรูปประโยค 

ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (10 นาท)ี 
 ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะและรูปแบบการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ  พร้อมแบ่งหนา้ท่ีการ

ท างานละคร 

ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้  (15 นาที) 
 ผูส้อนอธิบายทกัษะการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการและใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัท่าทาง 
 ผูเ้รียนร่วมกนัระดมสมองในการวางแผนและวเิคราะห์ท่าร าท่ีจะน ามาใชใ้นการแสดง

ละคร   
 ผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนรูปแบบการแสดงละครใหอ้อกมาในรูปแบบละครหลวงวจิิตรวาท

การ 

ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (10 นาท)ี 
 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการท างานละครและความเขา้ใจเร่ืองรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาท
การ พร้อมเขียนลงแผน่กระดาษสีเทาขาวเป็น Mind mapping 

ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (5 นาท)ี 
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 ผูส้อนทดสอบผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนน าเสนอรูปแบบการแสดงละคร 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าแนะน าและสรุปผลการเรียนรู้ 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 นกหวดี 
 บตัรค า 
 กระดาษสีเทาขาว 
 ปากกาเมจิก 
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กจิกรรมที ่8  กจิกรรมร า-ร้อง  ละครพอเพยีง 

เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมร า-ร้อง  ละครพอเพียง 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการแสดงออกในรูปแบบละครหลวงวจิิตรวาทการเพื่อส่งเสริม

ค่านิยมดา้นความพอเพียง 

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อใหผู้เ้รียนรู้หลกัการ

แสดงและรู้จกัการลงมือท าในการน าทกัษะการแสดงท่ีไดเ้รียนรู้มาประยกุตใ์ช ้ และรู้จกัการระดม
สมองเพื่อหาทางแกปั้ญหาร่วมกนั 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมละลายพฤติกรรม  “ละครหลงัวงั”   (5 นาท)ี 
4. ใหผู้เ้รียนยนืลอ้มเป็นวงกลม   
5. อธิบายกติกาการเล่นเกม “ละครหลงัวัง” คือ  มีตวัแทน 5 คนในการถือป้ายช่ือเร่ืองละคร  

เช่น  เลือดสุพรรณ  เป็นตน้  จากนั้นใหเ้พื่อนท่ีเหลือเลือกไปอยูใ่นแต่ละทีม  และผูส้อนจะ
ท าหนา้ท่ีเปิดบตัรค า  หากครูเปิดเจอบตัรค าใดกลุ่มนั้นเท่ากบัแพ ้ และจะตอ้งร่ายร าใหเ้ป็น
บทละครในเร่ืองท่ีกลุ่มตนเองไปอยู ่ เช่น  หากนกัเรียนไปอยูใ่นกลุ่มของเลือดสุพรรณ  
จะตอ้งแสดงในเร่ืองของเลือดสุพรรณหรือร้องเพลงเก่ียวกบัละครเร่ืองดงักล่าว 

6. เม่ือจบกิจกรรมละลายพฤติกรรมก็เขา้สู่กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่ 1  พืน้ฐานความรู้  (5 นาท)ี 
 ใหผู้เ้รียนฝึกซอ้มการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ 

ขั้นที ่ 2  การเรียนรู้  (20 นาที) 
 ผูเ้รียนฝึกซอ้มการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  เพื่อฝึก

ความกลา้แสดงออกและสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียนในการแสดง 
 ผูเ้รียนร่วมกนัระดมสมองและวเิคราะห์การแสดงร่วมกนั  ช่วยกนัแกไ้ขจุดบกพร่องของ

การแสดง  โดยมีผูส้อนคอยมอบค าแนะน าในการท างาน 
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ขั้นที ่ 3  อภิปรายความรู้ (10 นาท)ี 

 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการท างานละคร  และวเิคราะห์ถึงส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขเพื่อปรับปรุงก่อน
มีการแสดงจริง  

ขั้นที ่4  สรุปแนวความคิด (5 นาท)ี 
 ผูเ้รียนสรุปการท างานและการฝึกซอ้มการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการ 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าเสนอแนะน าในการท างานและการฝึกซอ้มการแสดง 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 วทิย ุ 
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กจิกรรมที ่9  กจิกรรมหรรษางานแสดง 

เวลา 50  นาที 
ช่ือกจิกรรม กจิกรรมหรรษางานแสดง 
วตัถุประสงค์ของกจิกรรม 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเสนอการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการเพื่อส่งเสริมค่านิยมดา้น

ความพอเพียง  

แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ 
 กระบวนการละครเพื่อการศึกษา (Theater in education) เพื่อใหผู้เ้รียนรู้หลกัการ

แสดงและรู้จกัการลงมือท าเร่ืองการแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการเพื่อส่งเสริมค่านิยมดา้นความ
พอเพียง   

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่ 1  การท างาน (30 นาที) 
 ผูเ้รียนเตรียมพร้อมงานการแสดง 
 ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงละครหลวงวจิิตรวาทการเพื่อส่งเสริมค่านิยมดา้นความพอเพียง 
 เม่ือจบการแสดง  นกัแสดงรวมตวักนัหนา้เวที 

ขั้นที ่ 2  อภิปรายความรู้ (10 นาท)ี 
 นกัแสดงและผูช้มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและวจิารณ์การแสดง
ร่วมกนั 

ขั้นที ่3 สรุปแนวความคิด (5นาท)ี 
 ผูเ้รียนสรุปแนวความคิดท่ีไดรั้บจากการร่วมโครงการกิจกรรมการพฒันากิจกรรมละครใน

รูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพื่อส่งเสริมค่านิยมดา้นความพอเพียง 

ขั้นที ่5 เสนอแนะ (5 นาท)ี 
 ผูส้อนมอบค าแนะน าและกล่าวปิดโครงการกิจกรรม 

อุปกรณ์ / ส่ือการเรียนรู้ 
 ฉาก 
 เคร่ืองเสียง 

 



  139 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ค 

บทละครเร่ืองความพอเพียง 

ในรูปแบบละครหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือส่งเสริมค่านิยมด้านความพอเพียง 
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บทละคร เร่ือง ความพอเพยีง 
ตัวละคร 
บัวตอง – เกศเกศา / เกศา 
เค้ก – เกศเกสร / เกสร 
หมิง - จันทร์นภา / จันทร์ 
แพร อสิระ – ออกพระพชัิยสงคราม / ออกพระ 
พีเ่จน – คุณหญงิเฟ่ืองฟ้า / คุณหญงิ 
ซี – บ่าว เจียม 
แอนท์ – บ่าว เอบิ,ชาวบ้าน๑ 
รวงข้าว – บ่าว เหมือน,จิก 
ข้าวฟ้าง – บ่าว บุ้ง 
พิง้ – ราตรี 
จิน – บุหลนั 
แพร – อญัชัน 
เฟิร์น – บุหงา 
เอนิ – เดือน 
อุ้งอิง้ – บ่าว อุ่น,ชาวบ้าน๒ 
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เร่ิมฉากที่ห้องนอนของเกศเกศา 
เกศา // อีเจียม ส ารับกูล่ะอยูไ่หน 
เจียม // อีเหมือนบออกวา่จะไปเอาเจา้ค่ะ 
เหมือน // เอง็บอกวา่จะไปเอามิใช่รึ 
เพียะ เกศาตบเหมือนกบัเจียม 
เกศา // มึงไม่รู้หรือวา่เพลาน้ีตอ้งเตรียมส ารับใหกู้ ออกไป  กูบอกใหอ้อกไป! 
ฉาก  พอบ่าวสองคนออกไปเกศาจึงออกมาข้างนอก 
คุณหญิง // อา้วลูกต่ืนแลว้รึ 
เกศา // เจา้ค่ะ 
เกสร // คุณพี่เจา้คะวนัน้ีคุณพี่ราตรี คุณพี่บุหลนั คุณพี่อญัชนั จกัมาท่ีเรือนของเราเจา้ค่ะ 
เกศา // มาท าไม 
ออกพระ // พอ่เป็นคนเชิญเอง จะไดม้าสอนพวกเจา้กรองอุบะ กรองมาลยัและร าไทยเยี่ยง

ไรเล่า 
เกสร // ลูกอยากเรียนเจา้ค่ะ 
เกศา // แต่ลูกไม่ 
เอิบ // โถ่แม่หญิงเจา้ขาก็พอพวกบ่าวจะสอนแม่หญิงก็อารมณ์มิดีไล่พวกบ่าวหนาเจา้คะ 
เกศา // อีเอิบ อยา่สอด ขา้อ่ิมแลว้ขอไปตลาดหนาเจา้คะก่อนหนาเจา้คะอีเจียม อีเหมือนไป

กบักู 
เกสร // เด่ียวก่อนเจา้ค่ะ คุณพี่จะไปท ากะไรเจา้คะ 
เกศา // ขา้จะไปดูสังวาล แลเคร่ืองประดบั ขา้ลาเจา้ค่ะ 
ฉาก  เกศาเดินออกไป 
เกสร // ไยคุณพี่จึงฟุ่มเฟือยไดข้นาดน้ีสังวาลแลเคร่ืองประดบันั้นก็มีมาโข ลูกอ่ิมแลว้ลา

หนาเจา้คะ ไปกนัอีบุง้ 
บุง้ // เจา้ค่ะ 
ออกพระ // จริงดงัแม่เกสรวา่ทั้งสังวาล สร้อย ต่างหู ผา้ก็มีโข ซ้ือใหม่ไม่เวน้แต่ละวนั เงิน

ทองนั้นมีค่ายิง่หากวนัใดขา้เป็นอนัใดข้ึนมาจกัวา่อยา่งไร 
คุณหญิง // โถ่คุณพี่ จริงสิการท่ีคุณพี่รับเงินในวนันั้นมิเป็นอนัใดแน่ฤาเจา้คะ 
ออกพระ // มิเป็นอนัใดดอกแค่ของก านลั แม่เฟ่ืองฟ้ามิตอ้งเก็บมาคิดใหม้ากความ อีกประ

เด่ียวแขกก็จะมา ไปเตรียมตวัเถิด 
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ตอนบ่าย 
ราตรี บุหลนั อญัชนั //ออกพระท่าน ขา้ไหว ้คุณหญิง ขา้ไหว ้
ออกพระ // ไหวพ้ระเถิด 
คุณหญิง // อีเอิบไปตามแม่หญิงเกสรมาอยา่ใหแ้ขกตอ้งรอนาน 
เอิบ // เจา้ค่ะ 
เกสรเดินเขา้มา 
เกสร // คุณพี่ขา้ไหว ้
ราตรี // ไหวพ้ระเถิด 
บุหลนั // วนัน้ีเจา้อยากเรียนกะไรเล่า 
เกสร // ขา้อยากเรียนร าไทยเจา้ค่ะ 
อญัชนั // เช่นนั้นพวกขา้จกัสอนให้ 
ฉาก  ทั้งสามสอนเกสรร าไทย 
เกศาเดินเขา้มา 
เกศา // ขา้กลบัมาแลว้ แม่หญิงสบายดีหรือไม่ 
บุหลนั // พวกขา้สบายดี 
เกสร // เอ วา่แต่ คุณพี่บุหงา แลเดือน ไยจึงมิมาเจา้คะ 
อญัชนั // ทั้งสองน าส ารับไปใหแ้ม่หญิงจนัทร์นภา จึงมีดว้ยมิได ้
ราตรี // เกศาเจา้มาดว้ยกนัเถิด 
เกศา // ขออภยัขา้มิสบายขอตวั 
ฉาก  ในห้องเกศา 
เกศา // จกัร าไปไย มิไดช่้วยอะไร ขา้จะพกัผอ่นพวกเจา้ไปท างานไป 
เหมือน เจียม // เจา้ค่ะ 
ฉาก  หลายวนัต่อมา 
ทหาร // ออกพระท่านขอรับ มีพระราชโองการให้น าตวัออกพระท่านไปขอรับ 
ออกพระ // ได ้ขา้จกัไป 
คุณหญิง // คุณพี่... 
ออกพระ // มิมีอนัใดดอกพี่จกัรีบกลบัมา 
ฉาก  ออกพระกุมมือคุณหญิง 
วนัต่อมา 
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โอ๊ย เสียงออกพระร้อง บาทแผลมากมายจากการถูกเฆี่ยน ท าให้ออกพระเจ็บปวดเหมือนจะ
ตาย มีเกสรคคอยปะคบแผล ส่วนคุณหญงิร้องไห้สงสารสามี 

เกศา // ขา้ไม่เช่ือ คุณพ่อมิไดรั้บสินบน นั้นเป็นแค่ของก านลัมีคนใส่ร้ายคุณพอ่ 
ออกพระ // พอเถิดลูกพอ่ผดิเอง เกศาลูกจงจ าไวเ้งินทองนั้นหายากจะใช่จ่ายก็จงคิดให้ดีนะ

ลูกดูแลตนเองนะลูก อ... โอย๊  
เกสร // คุณพอ่ 
ปึง!!!! มือทีต่อนแรกตั้งขึน้หล่นลงไปกบัพืน้เตียง ออกพระตายแล้ว... 
1 เดือนต่อมา 
ฉาก  ทีบ้่านของจันทร์นภา 
จนัทร์ // เจา้ อยูท่ี่น่ีไม่ตอ้งเกรงใจ ต่อไปน้ีพวกเจา้ก็ตอ้งอยูท่ี่น่ี 
คุณหญิง // ขอบน ้าใจเจา้มากเพลาน้ีพวกขา้ถูกเบียดเบียนมากท าจากค าพูด การกระท า หรือ

แมก้ระทั้งสายสายตาก็มองพวกเราอยา่งดูถูกเหยดีหยาม 
จนัทร์ // มิเป็นไรดอกคุณหญิงท่าน 
คุณหญิง // พวกขา้จกัพยายามท างานหาเงินก่อร่างสร้างตวั เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งเป็นท่ีดูถูกดู

แคลน ขา้จกัขอใหท้่านแลแม่หญิงทั้งส่ีช่วยสอนลูกขา้ใหร้ าไทยจกัไดเ้ล้ียงชีพตนไดห้รือไม่ 
จนัทร์ // ขา้จกัช่วยขอร้องให ้เกศา เกสร เจา้จกัยอมหรือไม่ 
เกสร // ขา้ยอม 
เกศา // ขา้ จะพยายาม 
ฉาก  ในหอนอนเกศา 
เกศา // เฮอ้ ขา้อยากไดส้ังวาลยิง่นกั  
เหมือน // อดทนหนาเจา้คะ 
เกศา // เหตุใดชีวติขา้ตอ้งเป็นเช่นน้ี ขา้อยากไดทุ้กอยา่ง เม่ือก็ขา้มีทุกอยา่ง มีสุขสบาย มี

บ่าวไพร่มากมาย แต่เพลาน้ีขา้กลบัเหลือแค่เอง็สองคน 
เหมือน // ไม่วา่แม่นายจกัตกต ่าเพียงใดบ่าวทั้งสองก็จกัอยูเ่คียงขา้งแม่นายหนาเจา้คะ 
เจียม // อดทนหนาเจา้คะ 
เกศา // ขา้ขอออกไปขา้งนอก ประเด่ียวจกักลบัมา 
ฉาก  นอกบ้านตอนหัวค ่า   ทุกคนเข้านอนหมดยกเว้นเกศาทียื่นดูดวงจันทร์อยู่คนเดียว 
จนัทร์ // มาท ากระไรอยูต่รงน้ีคนเดียวฤา 
เกศา // ดวงจนัทร์น่ีดีจริงมีแต่คนช่ืนชม มิเหมือนขา้ ท่ีเม่ือก่อนมีแต่คนย  าเกรง แต่เพลาน้ี

เหลือแค่บ่าวคนสนิท เม่ือก่อนขา้คงชัว่ร้ายมากเพลาน้ีจึงมีแต่คนรังเกียจ 
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จนัทร์ // ในเม่ือเจา้สึกนึกผดิเจา้ก็จงปรับปรุงตวั ไม่ฟุ่มเฟือย ระงบัความโกรธขอเจา้ให้ดี 
ไดห้รือไม ่

เกศา // ขา้จกัพยายาม 
 
ฉาก  ห้องนอนคุณหญงิ  (มีเกสรมาน่ังเล่น) 
คุณหญิง // อีเอิบ เอง็วา่แม่เกศาจกัปรับตวัไดห้รือไม่ 
เอิบ // ขา้เจา้เช่ือเจา้คะวา่แม่นายจกัตอ้งผา่นไปไดเ้จา้ค่ะ 
เกสร // ลูกเองก็คิดเหมือนอีเอิบเจา้ค่ะ 
บุง้ // บ่าวเองก็งคิดเหมือนกนัเจา้ค่ะ 
ฉาก  วนัต่อมา 
นางร าทั้งส่ี // คุณหญิง ขา้ไหว ้
เดือน // แม่เกศเกศา แม่เกศเกสร แม่จนัทร์นภาสบายดีหรือไม่ 
เกศา // พวกขา้สบายดี 
บุหงา // เอาล่ะขา้กบัแม่เดือน แลอีบุง้จะสอนแม่เกศเกสร  
อญัชนั // ส่วนขา้ แม่ราตรี แม่บุหลนั แลแม่จนัทร์นภาจกัช่วยสอนแม่เกศเกศา 
เกสร // เจา้ค่ะ 
ฉาก  ทั้งสองคนกฝึ็กร า 
โอ๊ย!!!!!!   เสียงเกศเกศาร้อง 
เกศา // ตอ้งดดัขนาดน้ีเลยฤา 
เดือน // ใช่ 
ฉาก  พอฝึกเสร็จ 
เกศา // เหน่ือยยิง่นกั 
เกสร // แต่ก็สนุกหนาเจา้คะ 
เกศา // ก็จริงดัง่เจา้วา่ 
1 เดือนต่อมา 
เกศา // ขา้มิเอา 
จนัทร์ // รับไปเถิด 
เกศา // มิไดข้า้มีอยูแ่ลว้ 
จนัทร์ // สังวาลน้ี ขา้ซ้ือมาใหเ้จา้ 
เกศา // แต่มนัฟุ่มเฟือยหนา 



  145 

จนัทร์ // ถา้เจา้ไม่รับขา้จะโยนมนัทิ้ง 
เกศา // ไม่ ขา้ใส่ก็ได ้
จนัทร์ // เอาล่ะไปตลาดกนั 
ฉาก  ทีต่ลาด 
การแสดงร าประกอบเพลง  พอเพยีงแด่ออเจ้า 
คนอ่ืน๑ // น่ีไงเอง็แม่หญิงเกศเกศาท่ีเขาวา่วา่เป็นนางฟ้าตกสวรรคเ์พราะพอ่ดนัไปรับ

สินบน 
คนอ่ืน๒ // จริงรึ 
คนอ่ืน๑ // ก็เออสิวะ แหม่แต่ก่อนมีเงินลน้ฟ้าเด่ียวน้ีน่ะหรอก็เป็นแค่ข้ีขา้ อาศยับา้นคนอ่ืน

วนัๆ 
คนอ่ืน๒ // อยา่พูดเสียงดงัสิวะ 
คนอ่ืน๑ // น่ี เอง็ไม่ตอ้ง แหม่กูคนัปากมานานแลว้แต่ก่อนนะจิกใชบ้่าวไพร่ นิสัยต ่า อ๋อแต่

ก็คงไม่ใช่แค่มนัหรอกทั้งแม่ทั้งนอ้งมนั พ่อมนัสันดารชัว่ไปอาศยัเป็นข้ีขา้เขา 
จนัทร์ // พวกเอง็หยดุเด่ียวน้ี 
บุง้ // ใช่ พวกเอง็กลา้ดียงัไงถึงได.้.. 
เกศา // พอเถิด ขา้มิเป็นอนัใด 
เกสร // คุณพี่ 
เจียม // ถึงแม่นายของกูจะเคยไม่ดีแต่อยา่นอ้ยก็ไม่ไดเ้หมือนพวกมึง 
บุง้ // ใช่ แม่นายทั้งสองของกูก็ไม่ไดส้ันดารชัว่ปากหอยปากปูเหมือนพวกมึง 
คนอ่ืน๑ // กูทนไม่ไหวแลว้โวย้ 
ฉาก  ชาวบ้านคนน้ันเข้าไปตบเกศา 
เจียม // มึง 
เกศา // หยดุน่ีป้าขา้ยอมรับวา่ขา้เคยคิดวา่ขา้เหนือกวา่ใครขา้อาจจะเคยตบตีบ่าวไพร่ ซ้ือ

ของมากมายแต่ขา้ก็ไดรั้บรู้วา่เงินทอง แลของต่างๆ มีค่ามากแต่ขา้ก็ไดแ้ค่ทิ้งมนัไป ทุกอยา่งมนัขา้
ไดบ้ทรัยนอนัยิง่ใหญ่ ไม่ตอ้งสวย ไม่ตอ้งดูดีแค่มีท่ีใช่ก็พอแลว้ 

จนัทร์ // ถา้พวกเอง็ไดรั้บรู้บา้งจกัเป็นอยา่งไร สหายของขา้ ขา้รักเสมือนญาติมิใช่บ่าวไพร่
ดัง่ท่ีพวกเอง็วา่ 

อีเจียม อีบุง้ พาแม่นายของพวกมึงกลบั อีจิกไป 
ทุกคนกลบัเรือน 
เกสร // คุณท่ีเจบ็หรือไม่เจา้คะ 
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เกศา // ขา้มิเป็นอนัใด 
เจียม // มิจริงเจา้ค่ะแม่นายของบ่าวโดนตบเสียเตม็แรงซ ้ ายงัโดนพวกมนัด่าคงเจบ็ใจยิง่นกั 
บุง้ // แม่นายของบ่าวเองก็เหมืนตวัเล็กนิดเดียวโดนด่าไปคงเจบ็ใจยิง่นกั 
เกสร // ขา้มิเป็นอนัใด 
เกศา // ขา้ก็เช่นกนั 
จนัทร์ // นงัเจียม นงับุง้ไปเตรียมส ารับในครัวเถิดจะไดเ้พลาแลว้ 
ฉาก  บ่าวสองคนเดินออกไป 
จนัทร์ // แม่เกศาวนัน้ีเจา้ท าไดดี้มาก แมมี้คนดูแคลนเจา้ก็ควบคุมตนเองได ้จา้เปล่ียนไปโข 

เงินทองก็ใชป้ระหยดัจนบางคร้ังขา้ก็แทบจะตอ้งยดัเยยีดให ้
เกศา // ขา้นึกถึงค าสั่งเสียของคุณพอ่ท่ีไดใ้หไ้ว ้ขา้จึงไดป้รับปรุงตวัได ้
จนัทร์ // จริง สิแม่เดือนแลแม่บุหงาบอกวา่ออกยาราชบดีจกัจดังานแต่งใหลู้กชายจึงอยาก

ใหเ้จา้ทั้งสองไดไ้ปร าอวยพรดว้ย ไดค้่าตอบแทนดว้ย 
เกสร // ดียิง่นกั ไปกนัเถิดเจา้ค่ะ 
เกศา // ไดข้า้จกัไป 
ฉาก  ทีง่าน 
บุง้ // อีเหมือนอีเจียมไดเ้พลาแสดงแลว้ไปดูกนัเถิด 
ฉากร า 
ร าเสร็จทุกคนกลบับ้าน 
เดือน // วนัน้ีสนุกเสียจริง 
ราตรี // จริงดัง่เจา้วา่ 
อญัชนั // ขา้เองก็เหมือนกนั 
บุหลนั // แมจ้ะเหน่ือยไปหน่อยแต่ก็สนุก 
บุหงา // เสียดายไดเ้พลากลบัเสียแลว้ 
ราตรี // เช่นนั้นพวกขา้ลาหนา 
เดือน // พวกขา้ก็เช่นกนั 
ฉาก  พอแขกกลบั 
เกสร // สนุกหรือไม่เจา้คะคุณพี่ 
เกศา // สนุกยิง่นกั ท่ีผา่นมาขา้ขอบใจทุกคนมากท่ีคอยอยูเ่คียงขา้งขา้ แมต้อนท่ีขา้ไม่ดี ขา้

ไดบ้ทเรียนมากมายยิง่นกั ขา้จกัมิมีวนัลืม 
จบ 
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นักแสดงทุกคนยืนเรียงแถวตัวแทนพูด 
การแบ่งปัน  คือ ส่ิงทีสั่งคมควรให้ความส าคัญและไม่ควรละเลยกคื็อการอยู่ร่วมกนัใน

สังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือแบ่งปัน ร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในสังคม 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ทีไ่ม่มากและไม่น้อยจนเกนิไป ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ดังพะราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ  ความว่า  “คนเราถ้าพอใจในความต้องการ กม็ีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อยก็
เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกจิ มีความคิดว่าท าอะไรต้อง
พอเพยีง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเรากอ็ยู่เป็นสุข” 

พระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 

 
จากน้ันกล่าวขอบคุณ 

 
 



 

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวอาจารีย์  พนูเกษม 
วัน เดือน ปี เกิด 30  สิงหาคม  2531 
สถานที่เกิด นครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2562  การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา  

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 16/152  คอนโดลมุพินีวิลล์สขุมุวิท 109  ถ.สขุมุวิท109  ต.ส าโรงเหนือ  อ.

เมือง  จ.สมทุรปราการ  10270   
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