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งานวิจยัในครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือพฒันากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพื่อเสรมิสรา้ง

ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูและเปรียบเทียบผลการทดลองใชกิ้จกรรมละคร  โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและน าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาเป็นรูปแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จงัหวดัล าพูน จ านวน 40 คน 
ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  ผลการวิจยั พบว่า 
1) อัตลกัษณค์วามเป็นล าพูน มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี, วดัพระธาตหุริภุญชยั, ประเพณี
ตานสลากยอ้ม, และ ผา้ยกล าพนู 2) รูปแบบของกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน อาศยัหลกัการของ
กิจกรรมละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) และกิจกรรมละครในการศึกษา  (Drama in 
Education) มีทัง้หมด 10 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมเปิดประตสูู่ล  าพนู, พระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์
ศรีหริภุญชยั, จากละโว.้.สู่ล  าพนู, วดั วงั ผงัเดียวกนั, วดัพระธาตหุรภิุญชยั ศนูยร์วมใจชาวล าพนู, 
ตานสลากยอ้ม ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกท่ีล าพนู, ตน้บญุแห่งกศุโลบาย, ผา้ยกล าพนู จากคุม้เจา้
ถึงชาวเมือง, นุ่งผา้-พาเล่น-เป็นละคร, และ เรารกั(ษ์)ล าพูน ใชเ้วลา 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาที จากการพิจารณาคา่ความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่าคา่ความเหมาะสมของรูปแบบ
กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนอยู่ท่ี 0.66-1.00 มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช  ้3) ผลการใชกิ้จกรรม
ละครส าหรบัเยาวชน พบว่าระดบัความตระหนักรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ก่อนการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และระดบั
ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคมุ  
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั : กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน, ความตระหนกัรู,้ อตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title A DEVELOPMENT OF YOUTH DRAMA ACTIVITIES 
TO ENHANCE THE AWARENESS OF LAMPHUN IDENTITY 

Author PEERANAT SONGKETKUN 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor Assistant Professor Dr. Noppadol Inchan  
Co Advisor Assistant Professor Dr. Porawan Pattayanon  

  
The purpose of this research is to develop youth drama activities to enhance 

awareness of Lamphun identity and to compare the results of the youth drama activities. 
The population was a sample of forty students in Mae Tha Witthayakhom School, using 
simple random sampling by dividing the sample into experimental and control group. 
The results found the following: (1) there are four identities of Lamphun Phra Nang Cham 
Devi, Phra That Hariphunchai Temple, Than Salak Yom and Lamphun woven fabric; (2) 
the form of youth drama activities based on the principles of Creative Drama Activity and 
Drama in Education (DIE). Total of ten activities; including Welcome to Lamphun, The 
first queen of Hariphunchai, From Lavo to Lamphun, From palace to temple, The 
Lamphun Heart Center, Than Salak Yom, The merit tree stratagem, Lamphun woven 
fabric, Wearing clothes and playing as drama, and We love Lamphun, which took five 
weeks, twice times a week, and fifty minutes each time. The results were submitted, 
considered and reviewed on the IOC by experts who found that youth drama 
activities had a level of 0.66-1.00 and were suitable for application; (3) The awareness 
level of Lamphun identity before the experiment, the experimental and control groups 
were not significantly different at a level of .05 and awareness of Lamphun identity after 
the experiment of the experimental group was higher than the control group with a 
statistically significant difference of .05. 
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ดียิ่งจาก ผศ.ดร.นพดล อินทรจ์ันทร  ์และ ผศ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์ ท่ีได้กรุณาแนะน าและให้
ค  าปรกึษาในการท าวิจยั โดยเฉพาะการสละเวลาอนัมีคา่ในการช่วยตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารน าเสนอหวัขอ้จนมาถึงวนัสอบ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุทัง้สองทา่นเป็นอยา่งสงู 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุิทกุท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัและ
ใหค้  าแนะน าจนส าเร็จลุล่วง ไดแ้ก่ รศ.ดร.องัศินนัท ์อินทรก าแหง รศ.ดร.จารุวรรณ ข าเพชร ผศ.ดร.
กิตตกิรณ ์นพอดุมพนัธุ ์ดร.สทาศยั พงศห์ิรญั และ ดร.ภทัราภรณ ์เจรญิรตัน ์

บนเสน้ทางการศกึษาตอ่ในระดบัมหาบณัฑิตของผูว้ิจยั  จะไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ไดเ้ลย หากขาดการสนบัสนนุจากคณุพอ่วิวฒันแ์ละคณุแมม่าลี ทรงเกตกุลุ ผูท่ี้คอยมอบความรกัและ
ก าลังใจแก่ผูว้ิจัยมาโดยเสมอ รวมถึงเพ่ือน ๆ ทุกคน ท่ีคอยรบัฟังปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือแก่
ผูว้ิจยัในทกุเรื่อง 

สดุทา้ยนี ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุครูและอาจารยท์กุท่านท่ีเมตตามอบความรูแ้ก่ผูว้ิจยั
จนไดดี้และประสบความส าเร็จ ขอขอบพระคณุอาจารยด์วงแก้ว เทพสุวรรณ นอ้ง ๆ นักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 และคณาจารยโ์รงเรียนแม่ทาวิทยาคม จงัหวดัล าพนู ท่ีใหค้วามรว่มมือ
ในการวิจยัเป็นอย่างดี ผูว้ิจัยขอขอบคุณ คุณฐิติวลัย ์กลา้ตะลุมบอน วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
แสดง ท่ีร่วมอยู่ในทุกขั้นตอนตัง้แต่การสรา้งกิจกรรม  จนถึงการลงพืน้ท่ีท ากิจกรรมละครส าหรบั
เยาวชนท่ีจงัหวดัล าพนู เป็นระยะเวลารว่มสองเดือน ขอขอบคณุมลูนิธิพทุธนครธรรมพระนางเจา้จาม
เทวีส าหรบัทกุการสนบัสนนุในระหว่างการท ากิจกรรม และขอกราบระลึกถึงพระเมตตาแห่งพระนาง
เจา้จามเทวี คณุงามความดีของบรรพบรุุษชาวนครหริภญุชยัผูล้่วงลบัทุกยคุสมยั ท่ีสรา้งสรรคแ์ละสั่ง
สมมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันควรค่าแก่ความภาคภูมิใจไวใ้ห้แก่จังหวัดล าพูนและ
แผน่ดนิไทยมาจนถึงทกุวนันี ้
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปล่ียนผ่านจากรากฐานเดิมของ
เทคโนโลยีและโครงสรา้งเศรษฐกิจ ทุกสิ่งรอบตวัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบส่ง
ตอ่มายงักรอบความคิด ค่านิยม ทศันคติ ประเพณี และความเช่ือท่ีมีมาอย่างชา้นาน ซึ่งก าลงัถูก
หลอมรวมให้มีความทันสมัยต่อความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน ความเคล่ือนไหวของ
เทคโนโลยีในศตวรรษใหม่ ล้วนมีประสิทธิภาพและพลังล้นเหลือต่อการเปล่ียนแปลง และมี
อานุภาพของความเร็วสูงท่ีไดส้รา้งโอกาสใหม่ ๆ ขึน้มากมาย (ไทยโพสต ,์ 2561) (เอกสารจาก
เว็บไซต)์ 

สงัคมไทยในปัจจบุนัมีความกา้วหนา้ในการพฒันาเทคโนโลยี เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทุกมิติ ทัง้ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อสงัคมและวฒันธรรม ก่อใหเ้กิดการครอบง าทางดา้นความคิด การมองโลก แบบ
แผนการประพฤติปฏิบัติ การบริโภคนิยม และปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน  ๆ ตามมา อาทิ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาการทจุริตคอรร์ปัชั่น ปัญหาการ
หย่ารา้งและความรุนแรงในครอบครวั ปัญหาการมีคา่นิยมท่ีไม่พึงประสงคข์องสงัคม ประกอบกับ
การเล่ือนไหลของวฒันธรรมต่างชาติท่ีเขา้มาในวฒันธรรมผ่านสงัคมยุคดิจิทลั ในขณะท่ีคนไทย
จ านวนไม่น้อย ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ
วิกฤติการณท์างดา้นค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพฒันาในระยะต่อไป
จงึควรมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัการวางรากฐานการพฒันาคนใหมี้ความสมบรูณพ์รอ้มในทกุ
ช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรูแ้ละความสามารถในการปรบัตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ี
รวดเร็ว บนพื ้นฐานของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง ทั้งสถาบั นครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบนัศาสนา สถาบนัชุมชนและภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษยใ์หมี้
คณุภาพสงู อีกทัง้ยงัเป็นทนุทางสงัคมท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศใหเ้ป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ (กระทรวงวฒันธรรม, 2559, น.1) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ีเกิดขึน้ นี ้ เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อ
วฒันธรรมในดา้นตา่ง ๆ จากการศกึษากรอบทิศทางยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี ดา้นวฒันธรรม 
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ตามกรอบทิศทางยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศในมิตเิชิง
วฒันธรรม กล่าวถึงปัจจยัท่ีตอ้งเรง่รดัการด าเนินงานเก่ียวกบัวฒันธรรมหลายประการ ดงันี ้1) การ
ปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมีความรกั ความหวงแหนและภาคภูมิใจในอัตลกัษณ์ของวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 2) การยกระดบัการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสรา้งมูลค่าเพิ่ มทาง
เศรษฐกิจ 3) การน าทนุทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเพิ่มคณุคา่และมลูคา่ใหก้บัสินคา้
และบรกิารท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด 4) การพฒันาแหล่งเรียนรูท้างวฒันธรรม รวมทัง้สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับประวัติศาสตร ์ประเพณี วัฒนธรรมต่าง  ๆ 5) การพัฒนา
รูปแบบและเทคนิคการแสดงของไทยใหมี้ความทนัสมยั น่าสนใจและไดม้าตรฐานในระดบัสากล 
6) การเสริมสรา้งภูมิคุม้กันทางสังคมในมิติทางวฒันธรรม 7) การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและ
ความส าคญัของประชาคมอาเซียนในมิติศาสนาและวฒันธรรม 8) การส่งเสริมและยกระดบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันแ์บบครบวงจร 9) การน ามิติทางศาสนา วฒันธรรมไป
ใชใ้นการแก้ไขปัญหา และ 10) การบูรณาการการด าเนินงานศาสนาและวัฒนธรรม (กระทรวง
วฒันธรรม, 2559, น. 1-2) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

กรอบทิศทางยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี ของกระทรวงวฒันธรรม แสดงใหเ้ห็นว่า ไดมี้
การมุ่งเนน้การขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศในมิติของวฒันธรรมใหแ้ก่คนในชาติ โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน การสรา้งสถาบนัทางสังคมและวฒันธรรมใหเ้ขม้แข็งตามนโยบายของยุทธศาสตร์
ดงักลา่ว ควรเป็นการสง่เสรมิและบรูณาการการสรา้งอตัลกัษณท์างวฒันธรรมความเป็นทอ้งถ่ินให้
สอดคลอ้งแก่เด็กและเยาวชน ผูท่ี้จะกา้วขึน้มาเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชาติบา้นเมือง และ
เป็นก าลงัหลกัในการด ารงรกัษาอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของชาตติอ่ไปในอนาคต 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา “อตัลกัษณ”์ ถกูน ามาใชเ้ป็นเครื่องมือ รวมถึงการถกูน ามาใช้
เป็นกลยุทธใ์นการแสดงออกและส่ือให้เห็นถึงความมีลักษณะเฉพาะตวั หรือจุดเด่นของบุคคล 
องคก์ร หรือชมุชน อาทิ อตัลกัษณป์ระจ าจงัหวดั อตัลกัษณท์างชาติพนัธุ ์อตัลกัษณท์างวฒันธรรม 
อัตลักษณ์ของชุมชน เป็นต้น อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการให้ค  านิยามและตีความ  การให้
ความหมายในเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จ  าเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมหรือการสรา้งตวัตนไดท้  าใหเ้กิดการยอมรบัซึ่งความเป็นพหุทางสงัคม 
(นุชนาฏ เชียงชัย, 2558, น. 6) ค  าว่า “อัตลักษณ์” เป็นค าตอบของค าถามท่ีว่า “ตวัเราคือใคร” 
และ “ตวัเราคือใครในสายของผูอ่ื้น” เป็นความรูส้กึและความส านกึของแตล่ะบคุคลท่ีมีตอ่ “ตวัตน” 
ของตนเอง 
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จังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กและเก่าแก่ท่ีสุดในภาคเหนือและในท่ีราบลุ่ม
เชียงใหม ่เดิมช่ือเมือง “หริภญุไชย” เป็นเมืองโบราณท่ีก่อตัง้เม่ือประมาณพทุธศตวรรษท่ี 13 ท าให้
จงัหวดัล าพนูมีความไดเ้ปรียบกว่าจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภมูิภาคเดียวกนั เน่ืองจากมีประวตัศิาสตรท่ี์เป็น
ตน้จุดเริ่มตน้ของอารยธรรมท่ีเก่าแก่ทางโบราณคดี มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความ
เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะพืน้ท่ีของผูค้นในดา้นความโดดเด่นทางชาติพันธุท่ี์กระจายตวัอยู่ตามพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ ของจงัหวดัล าพูน (ตรี ด่านไพบูลย,์ 13 ตลุาคม 2561, การส่ือสารส่วนบุคคล) แต่อดีตอนั
รุง่เรืองยาวนานดงัท่ีกลา่วมา ก็ยงัไมอ่าจท าใหจ้งัหวดัล าพนูสามารถน ามรดกทางวฒันธรรมเหลา่นี ้
มาพฒันาหรือสรา้งเสริมใหเ้กิดเป็นกระบวนการเรียนรูแ้ละอตัลกัษณท์างวฒันธรรมประจ าจงัหวดั
ไดอ้ย่างเต็มท่ี เหตเุพราะความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีอย่างตะวนัตกและความเจรญิจากจงัหวดั
รอบข้าง ได้แผ่ขยายเข้ามายังจังหวัดล าพูน ส่งผลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดล าพูน 
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในจังหวัดล าพูนท่ีก าลังหลงระเริงไปกับความเจริญเหล่านั้น จน
หลงลืมรากเหงา้วฒันธรรมความเป็นล าพนูซึ่งเป็นท่ีมาของตนเอง (ประเสริฐ ไทยสงัคม, 5 ตลุาคม 
2561, การส่ือสารสว่นบคุคล) ปัญหาเหลา่นีส้่งผลกระทบอย่างมากตอ่การพฒันาจงัหวดัล าพนู ซึ่ง
จากการศกึษาเอกสารแผนพฒันาจงัหวดัล าพนู (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564) ผูว้ิจยัพบว่าจงัหวดัล าพนู
ก าลังประสบกับปัญหาเก่ียวท่ีเน่ืองกับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ขาดความตระหนักรูเ้ก่ียวกับ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถูกละเลย 
สาเหตมุาจากคา่นิยมตะวนัตกและเทคโนโลยี ความเจริญกา้วหนา้ต่าง  ๆ เริ่มเขา้มามีอิทธิพลต่อ
เด็กและเยาวชน สงัคมในระดบัทอ้งถ่ินมีความขดัแยง้และแตกแยกมากขึน้ ท่ีส  าคญัจงัหวดัล าพูน
ยงัขาดการสรา้งการตระหนกัรูบ้นฐานวฒันธรรมท่ีสรา้งประสบการณ ์(กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละ
ขอ้มูลเพ่ือการพัฒนาจังหวดั ส านักงานจังหวดัล าพูน, 2561, น. 87) จากการท่ีผูว้ิจยัมีโอกาสได้
สมัภาษณป์ลดัองคก์ารบรหิารจงัหวดัล าพนู พบวา่หน่วยงานภาครฐัของจงัหวัดก็ไดมี้การพยายาม
ผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมทางวฒันธรรมใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในจงัหวดั
ล าพนูอยู่เสมอ อาทิ เวทีการแสดงทางวฒันธรรม โดยพยายามมีการผลกัดนัใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม แต่กิจกรรมดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อเยาวชนทั้งระบบในจังหวัด เพราะมีเพียงแค่
เยาวชนบางกลุ่มเท่านั้นท่ีจะไดร้บัโอกาสในการเขา้ร่วมเวทีกิจกรรมของจังหวัด  (นิชาดา สุริยะ
เจริญ, 16 ตลุาคม 2561, การส่ือสารส่วนบุคคล) นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัสงัเกตไดว้่า ในเทศกาลหรือ
ประเพณีต่าง ๆ ท่ีทางจงัหวดัล าพูนจดัขึน้ มีเยาวชนใหค้วามสนใจเขา้รว่มกิจกรรมนอ้ยกว่าท่ีควร 
เม่ือเทียบกับอัตราส่วนของวยัผูใ้หญ่หรือวัยท างาน ซึ่งพบว่ามีสาเหตมุาจากช่องว่างระหว่างวัย
และรูปแบบของการจดังาน ท่ีไมส่อดคลอ้งกบัวยัและความตอ้งการของเยาวชนในจงัหวดัล าพนู 
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การท่ีจะสรา้งความเขม้แข็งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหเ้กิดขึน้ไดใ้นจังหวดัล าพูน 
จ าเป็นตอ้งมีการสรา้งแรงจูงใจในการศึกษาและเรียนรูป้ระวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของบา้นเมือง
หรือท้องถ่ินนั้น ๆ รวมถึงการสรา้งความตระหนักรูใ้นคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ินใหเ้กิดขึน้กับเยาวชนในจังหวัดล าพูน ซึ่งสอดคลอ้งกับทศันะของ บารเมศ วรรณสัย (16 
ตลุาคม 2561, การส่ือสารสว่นบคุคล) รองประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู และ ดวงแกว้ เทพ
สุวรรณ (10 ตุลาคม 2561, การส่ือสารส่วนบุคคล) ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดล าพูน ท่ีกล่าวตรงกันว่า การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไดมี้
กิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมจะท าให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู ้และ
สามารถเกิดเป็นความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของจงัหวดัล าพนูไดเ้ป็นอย่างดี  

กิจกรรมละคร เป็นอีกหนึ่ งวิ ธี ท่ีสามารถน ามาเป็นส่ือในการช่วยให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณต์รงในการแสดงออก ไดฝึ้กฝนการคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุมีผล สรา้งแรงจูงใจใหมี้
ความกะตือรือรน้ท่ีจะคน้ควา้หาค าตอบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้รา้งสรรคแ์ละไดท้  ากิจกรรม
รว่มกบัเพ่ือนในชว่งวยัเดียวกนั รวมถึงการไดฝึ้กปฏิบตัจิริงจากสถานการณห์รือเนือ้เรื่องก าหนดขึน้ 
(พรรตัน ์ด  ารุง, 2550, น. 6) การให้เยาวชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการของกิจกรรมละคร ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน จะช่วยท าให้เยาวชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมและประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถ่ินของตนเอง นอกจากนีกิ้จกรรมละคร ก็ยงัเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยกล่อมเกลาและเหน่ียวรัง้ใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความ
รูเ้ทา่ทนัส่ือสมยัใหม ่และมีภูมิตา้นทานตอ่สิ่งยั่วยไุปสู่อบายมขุตา่ง ๆ (พฤหสั พหลกลุบตุร, อา้งถึง
ใน ส านกังานกองทนุสรา้งเสรมิสขุภาพ, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต)์  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีสรา้งกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน เพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกั
ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู เพราะความตระหนกัรูเ้ป็นขัน้แรกหรือขัน้พืน้ฐานของการพฒันาไปสู่
พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยในระดบัขัน้ส  าคญัท่ีสูงขึน้ต่อไป (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964, p. 
48) ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบกิจกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกับแผนพฒันาจงัหวดัล าพูน (พ.ศ. 
2561-พ.ศ. 2564) (กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพ่ือการพฒันาจงัหวดั ส านกังานจงัหวดัล าพนู, 
2561) และนโยบายการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศในมิติวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทาง
ยทุธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี ของ กระทรวงวฒันธรรม (2559) รวมถึงการออกแบบกิจกรรมละคร
ใหมี้ความสอดคลอ้งกับตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 
(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชา
ประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ิน และกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ รายวิชานาฏศิลป์ ในระดบัชัน้มธัยมศึกษา
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ตอนปลาย ท่ีกล่าวถึงการฝึกสร้างสรรค์ละครและองค์ประกอบต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวกับการแสดง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 201) หากกระบวนการของการใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชน
เพ่ือเสริมสรา้งอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้สามารถถกูผลกัดนัและถกูบรูณา
การใหเ้ขา้สู่ระบบการศกึษาและเกิดเป็นกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในจงัหวดัล าพนูได ้
ก็จะก่อใหเ้กิดคณุคา่และจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งตอ่การสง่เสริมความเขม้แข็งและความตระหนกั
รูใ้นอัตลักษณ์ของความเป็นล าพูน ท่ีจะเกิดขึน้กับเยาวชนผูเ้ป็นอนาคตของจังหวัดล าพูนและ
ประเทศไทยตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือพฒันากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพนู 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรู ้
ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. วิจยัเรื่องนีจ้ะช่วยท าใหเ้ยาวชนในจงัหวดัล าพูน ไดต้ระหนักในคณุค่าและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นล าพนู ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ผา่นการ
เรียนรูแ้ละการบรูณาการโดยใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชน 

2. ไดกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือการเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วาม
เป็นล าพูน ท่ีสามารถน าไปใชใ้นสถานศึกษาของจงัหวดัล าพูน ท่ีสามารถตอบสนองต่อนโยบาย
ยทุธศาสตรแ์ผนพฒันาจงัหวดัล าพูน ปี พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564 ในดา้นการส่งเสริมความเขม้แข็ง
และความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณท์างวฒันธรรม และสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตรท์้องถ่ิน และกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
รายวิชานาฏศลิป์ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3. ไดข้อ้มูลอัตลกัษณท่ี์โดดเด่นและมีความเฉพาะตวัของจงัหวดัล าพูน ซึ่งสามารถน า
ขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการตอ่ยอดและพฒันาจงัหวดัล าพนูในดา้นตา่ง ๆ ไดอี้กมากมาย 

4. เกิดกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจและมีความกระตือรือรน้ในการอนุรกัษ์ หวงแหน และมีส่วน
รว่มกบักิจกรรมทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าพนู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกเป็น

การศกึษาและรวบรวมอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนู โดยท าการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูรู้แ้ละผูท่ี้มีสว่น
เก่ียวขอ้งในจงัหวดัล าพูน จากนัน้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหแ์ละสรุปออกมาเป็นลักษณะการ
พรรณนาวิเคราะห ์สว่นในระยะท่ีสองจะน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึมาสรา้งและพฒันา
เป็นรูปแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลกัษณ์ความเป็น
ล าพูน จากนัน้จึงน าไปทดลองใชก้ับกลุ่มเป้าหมาย และท าการวัดความตระหนักรูใ้นอัตลกัษณ์
ความเป็นล าพนู เปรียบเทียบผลก่อนและหลงัท าการทดลองของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองเป็น
ขอ้มูลเชิงสถิติ และท าการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสรา้งดว้ยการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห ์โดยมีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

1. ประชากรผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  
1.1 บคุลากรจากหนว่ยงานภาครฐั จ านวน  3 คน 
1.2 บคุลากรในสถานศกึษา  จ านวน  3 คน 
1.3 ปราชญช์าวบา้น   จ านวน  3 คน 

เกณฑก์ารคดักรองประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพูน 
โดยจะตอ้งเป็นชาวล าพนูโดยก าเนิด หรืออาศยัอยู่ในจงัหวดัล าพนูมาไม่ต  ่ากว่า 20 ปี หรือท างาน
ดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัล าพนูมาไมต่  ่ากวา่ 5 ปี  

2. ประชากรในการพัฒนากิจกรรม ไดแ้ก่ นักเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนแมท่าวิทยาคม อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนูจ านวน 134 คน  

กลุม่ตวัอยา่ง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดให้เป็น

ตวัแทนของประชากร คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนแมท่าวิทยาคม อ าเภอแมท่า 
จงัหวดัล าพูน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จ านวน 40 คน จากนัน้ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม (Control 
Group) จ านวน 20 คน 
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศกึษาวิจยั เรื่อง กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือการเสริมสรา้งความตระหนกัรู ้

ในอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
จงัหวดัล าพนู แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน ทฤษฏีเก่ียวขอ้งกับความ
ตระหนกัรู ้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับอตัลกัษณ ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใชว้ิธีการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis) ในการวิเคราะหข์อ้มลูอยา่งเป็นระบบและเป็นขัน้ตอนตามล าดบั 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่
อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เดือนกมุภาพนัธ-์เดือนธนัวาคม 2562 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. กิจกรรมละคร หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมการละคร การแสดงบทบาทสมมติ การ

เล่นละครสด การใชจ้ินตนาการ กิจกรรมการแสดงออก โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ใชเ้วลาในการ
ด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ รวมเป็น 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที 

2. ความตระหนักรู้ หมายถึง การรบัรู ้การมีความคิด การมีความรูส้ึกเห็นคุณค่าและ
ความส านึก ท่ีท าให้เยาวชนเกิดความรูส้ึกว่าจ าไดห้รือสามารถระลึกได้ถึงความส าคัญของอัต
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู ท่ีจะน าไปสูก่ารกระท าหรือการแสดงออกท่ีเป็นพฤตกิรรม 

3. อัตลักษณค์วามเป็นล าพูน หมายถึง คณุลกัษณะหรือตวับ่งชีเ้ฉพาะท่ีท าใหจ้งัหวดั
ล าพูนมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียง โดยเกิดจากการนิยามและ
อธิบายตวัตนของคนล าพนูท่ีมีตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคมในแตล่ะดา้น ดงันี ้

3.1 ดา้นบคุคลในประวตัศิาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี 
3.2 ดา้นสถานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วดัพระธาตหุรภิญุชยั 
3.3 ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีตานสลากยอ้ม 
3.4 ดา้นศลิปะและหตัถกรรม ไดแ้ก่ ผา้ยกล าพนู 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งท าการศึกษาและรวบรวมอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพูน โดยท า

การสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูรู้แ้ละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในจงัหวดัล าพนู เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งและ
พฒันาเป็นตวักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน โดยท าการศกึษาทบทวนเอกสารและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจงัหวดัล าพนู แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน ทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกบัความตระหนกัรู ้ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ ์รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนัน้
จึงน าไปทดลองใชก้ับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็คือเยาวชนกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัล าพูน และท าการวดั
ความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน เปรียบเทียบผลก่อนและหลังท าการทดลอง ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน 

อตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

ความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

- ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัละครส าหรบัเยาวชน 

- ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ ์

- ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกัรู ้
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยั เรื่อง กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือการเสริมสรา้งความตระหนกัรู ้

ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบักิจกรรมละคร 
1.1 ความหมายของกิจกรรมละคร 
1.2 กิจกรรมละครส าหรบัเดก็และเยาวชน 
1.3 กระบวนการในการจดักิจกรรมละคร 
1.4 คณุคา่ของกิจกรรมละครในการสรา้งการเรียนรูแ้ละพฒันาเยาวชน 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความตระหนกัรู ้
2.1 ความหมายของความตระหนกัรู ้
2.2 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความตระหนกัรู ้
2.3 การวดัความตระหนกัรู ้
2.4 กระบวนการวดัความตระหนกัรู ้
2.5 วิธีการสรา้งแบบวดัความตระหนกัรู ้

3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัอตัลกัษณ ์
3.1 นิยามและความหมายของอตัลกัษณ ์
3.2 ประเภทของอตัลกัษณ ์

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัจงัหวดัล าพนู 
4.1 ขอ้มลูทั่วไปของจงัหวดัล าพนู 
4.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมละคร 
5.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตระหนกัรู ้
5.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ ์
5.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจงัหวดัล าพนู 
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1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมละคร 
1.1 ความหมายของละคร 

ละคร คือ ศิลปะการแสดงประเภทหนึ่ง เป็นการแสดงท่ีมีเรื่องราวด าเนินไปโดยล าดบั 
มีตวัละคร มีเนือ้เรื่อง ในปัจจบุนัมีละครเกิดขึน้หลากหลายรูปแบบ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดห้ลากหลายทาง ขึน้อยูก่บัประเภทของละคร ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายของละครไวห้ลากหลาย ดงันี ้

ละคร ถือเป็นศลิปะรว่ม ท่ีรวมศิลปะหลายแขนงเขา้ไวด้ว้ยกนั นบัตัง้แตศ่ลิปะของบท
ประพนัธ ์การแสดง การก ากบัการแสดง การออกแบบสรา้งฉาก และเครื่องแตง่กาย การออกแบบ
และจัดแสดง ตลอดจนศิลปะดา้นอ่ืน ๆ อาจรวมถึงศิลปะของดนตรี การร่ายร  า หรือ การเตน้ร  า 
ฯลฯ ตามแต่ลกัษณะและแนวการแสนอของละครเรื่องนัน้  ๆ ส่วนความดีเด่นของศิลปะการละคร 
จะขึน้อยู่กบัความส าเร็จของการน าศลิปะแขนงตา่ง ๆ เหล่านีม้ารวมกนัอยา่งไดผ้ล ท าใหเ้กิดความ
ประทบัใจ นอกจากใหค้วามงดงามและคณุคา่ในเชิงศิลปะและวรรณกรรมแล้ว ยงัใหป้ระสบการณ์
ท่ีมีความหมายตอ่ชีวิตในทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางแก่ผูช้มอีกดว้ย (สดใส พนัธุมโกมล, 2531) 

ละคร หมายถึง ศิลปะการแสดงท่ีเกิดจากการน าภาพประสบการณแ์ละจินตนาการ
ของมนุษยม์าผูกเป็นเรื่องราวแลว้น าเสนอแก่ผูช้ม ละครช่วยใหเ้กิดการคิด สรา้งความตระหนัก 
และสามารถใชป้ระสบการณจ์ากละคร มาใชใ้นการหาทางเลือกเพ่ือสิ่งท่ีดีกว่า (วรรณรตัน ์รตันว
รางค,์ 2557, น. 2-3) 

ละคร เป็นส่ือในการท างานเชิงพฒันาจิตใจผูค้น ปัจจบุนัมีการน ากระบวนการละคร
ไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนมมุมอง การไดล้องเลน่บทบาทสมมตใินบทบาทท่ีเป็นคูต่รงขา้มกบั
เรา นอกจากนั้นยังมีการแบ่งปันประสบการณ์ การช่วยกันวิเคราะห์ แก้ปัญหาซึ่งกันและกัน 
กิจกรรมในลกัษณะนีท้  าใหผู้ท่ี้เขา้รว่ม รูส้กึวา่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ ไดม้องเห็นปัญหาหรือรบัฟัง
เรื่องราว และมองเห็นว่าความทุกข์หรือปัญหาท่ีมีอยู่นั้น เหมือนหรือคล้ายกันกับผู้อ่ืน ท าให้
มองเห็นแนวทางท่ีจะหาหนทางแกไ้ขหรือเขา้ใจในสิ่งนัน้ ๆ ไดดี้ขึน้ (พรรตัน ์ด  ารุง, 2550, น. 50) 

ละคร ไม่ไดห้มายความถึงนาฏศิลป์หรือการรา่ยร  าเพียงอยา่งเดียว หากแตล่ะครหรือ 
วิชาศิลปะการละคร คือการศึกษาให้เข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ ปฏิกิริยาท่ีมนุษย์มีต่อ
สิ่งแวดลอ้ม ปัญหาเฉพาะหน้า ธรรมชาติ กฎเกณฑท์างสงัคม ตลอดจนเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกัน ซึ่ง
ยอ่มน าไปสูค่วามเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น (โครงการส่ือชาวบา้น, 2528, น. 10) 

สรุปไดว้่า ละครถือเป็นกิจกรรมเชิงสังคม ท่ีจะท าใหผู้้ชมหรือผู้เรียนจะไดเ้กิดการ
เรียนรูผ้่านประสบการณ ์การมีส่วนรว่ม การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ไดฝึ้กฝน จินตนาการ ความคิด
สรา้งสรรค ์และไดล้งมือปฏิบตั ิ(Learning by doing) นอกจากจะเป็นการพฒันาตวัผูเ้รียนแลว้ ยงั
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เป็นการพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รียนในการวิเคราะห ์รูจ้ักแก้ปัญหา รูจ้กัการด าเนินชีวิตในทางท่ี
ชอบ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ไป หรือตามวตัถปุระสงคข์องละครในแตล่ะเรื่องท่ีถกูสรา้งขึน้ 

1.2 กิจกรรมละครส าหรับเดก็และเยาวชน 
ละครส าหรับเยาวชน (Theatre for young people) เป็นค าศัพท์ท่ีใช้ในประเทศ

สหรฐัอเมริกา ละครส าหรบัเยาวชน เป็นค าท่ีใชเ้รียก “กิจกรรมละคร” ส าหรบัเด็กและเยาวชน โดย
มีความหมายครอบคลมุกิจกรรมทุกรูปแบบท่ีเป็น “ละครการศกึษา” หมายถึงการใชก้ระบวนการ
ทางการละครเพ่ือพฒันาผูเ้รียน และ “ละครเวทีส าหรบัเด็ก” ท่ีเนน้สาระและความบนัเทิงส าหรบั
ผูช้มวยัตา่ง ๆ (พรรตัน ์ด  ารุง, 2550, น. 5-6) 

ประเภทของละครส าหรบัเดก็และเยาวชน 
1.2.1 ละครเวท ี(Theatre)  

จดัเสนอโดยกลุ่มคณะละคร โดยมีเรื่องราวและสาระส าหรบัผูช้มท่ีเป็นเด็กหรือ
เยาวชน เรื่องราวและตัวละครมักเป็นเรื่องในจินตนาการ เป็นเรื่องราวท่ีสนุกสนาน อาจอยูใน
รูปแบบของละครเวทีตามแบบฉบบั (Traditional theatre) ท่ีมีองคป์ระกอบการแสดงครบถว้น หรือ
อาจเป็นละครเร ่(Touring theatre) ขนาดเล็ก ท่ีเนน้การเลา่เรื่องและจินตนาการของผูช้ม 

- ละครเวทีส าหรบัเด็ก (Children’s theatre) หมายถึง ผลงานดา้นการแสดง 
(Product) ท่ีมีเรื่องราว และน าเสนอในรูปแบบละครเวทีท่ีมีนักแสดงเป็นผูส่ื้อความหมาย และ
ด าเนินเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ เป็นศัพทจ์ากนักการละครในประเทศสหรฐัอเมริกา ถ้าในประเทศ
องักฤษจะใชค้  าว่า Yong people’s theatre หรือ YPT ละครเวทีส าหรบัเด็กเนน้ความบันเทิงและ
สาระท่ีมีคณุคา่แก่ผูช้ม เรื่องราวท่ีน าเสนอ และวิธีการน าเสนอ ขึน้อยู่กบัอายุและความพรอ้มของ
ผูช้ม ถา้แสดงในโรงละครขนาดใหญ่จะมีการใชเ้ทคนิคฉาก ไฟ เสียง เพ่ือสรา้งจินตภาพตา่ง  ๆ ให้
สมกับภาพท่ีจินตนาการไว ้แต่ในสหรฐัอเมริกา ละครเวทีส าหรบัเด็กส่วนใหญ่จะถูกน าเสนอใน
รูปแบบของละครเร ่ซึ่งเป็นกลุม่ละครขนาดเล็ก มีการใชเ้ทคนิคการเลา่เรื่อง (Story theatre) มีฉาก 
และเครื่องประกอบฉากท่ีมีน า้หนกัเบา เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก สามารถน าไปแสดงในโรงเรียนตา่ง ๆ 
ได ้หากเป็นละครขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ก็จะใชว้ิธีการเรไ่ปตามเมืองตา่ง ๆ และจดัเสนอในโรง
ละครของชมุชน หรือ ศนูยศ์ิลปะของชุมชน และใหน้กัเรียนในชมุชนนัน้เดินทางมาชมท่ีโรงละคร
ระหวา่งเวลาเรียน หรือเปิดใหมี้การซือ้บตัรเขา้ไปชมในวนัหยดุ 

- ละครท่ีเด็กมีส่วนรว่มในการแสดง (Participatory theatre) หมายถึง ละคร
ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ช้มท่ีเป็นเด็กไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง การมีส่วนร่วมนีมี้หลายระดบั ตัง้แต่การ
เป็นผู้ชม ผู้สังเกตการณ์ จนถึงขัน้ร่วมแสดงดว้ย ละครประเภทนีจ้ะท าให้ผูแ้สดงและผูช้มไดมี้
ความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึน้ บทละครถูกเขียนมาเพ่ือเอือ้ใหเ้ด็กสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ
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แสดงได ้ละครรูปแบบนีม้ักใชว้ิธีการเสนอใหเ้ด็ก ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตวัละครใน
เรื่อง เช่น การให้ความคิดเห็น การขอให้มาช่วยปฏิบัติภารกิจ หรือต่อสู้กับตัวละครตัวรา้ยจน
สามารถเอาชนะอปุสรรคได ้

1.2.2 ละครการศึกษา (Educational theatre/drama)  
หมายถึง ละครทุกรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกับการศกึษาในทกุระดบั ตัง้แต่ในโรงเรียน

จนถึงมหาวิทยาลยั เป็นการน าความรูใ้นการสรา้งละครมาปรบัใชก้ับการเรียนการสอนและการ
พฒันาผูเ้รียน โดยเป็นเทคนิคการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณต์รงและสามารถพฒันา
ตนเองจากการท างานแบบกลุ่มกับเพ่ือน ๆ ไดแ้ก่ ละครสรา้งสรรค ์(Creative drama) ละครท่ีเป็น
ส่ือการเรียนการสอน เช่น ละครในการศกึษา (DIE) และ ละครประเด็นศกึษา (TIE) และละครเวที
ต่าง ๆ ท่ีแสดงโดยเยาวชน ในประเทศสหรฐัอเมริกาไดมี้การวางหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
ชดัเจนไวต้ัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลจนถึงมธัยมศกึษา โดยสมาคมการละครเยาวชนแหง่สหรฐัอเมริกา 
ดว้ยเล็งเห็นประโยชนข์องการใชล้ะครการศกึษาในการเรียนการสอน 

- กิจกรรมละครสร้างสรรค์ สมาคมละครส าหรับเด็กแห่งสหรัฐอเมริกา 
(1977, อา้งถึงใน ภรณี ครุุรตันะ, 2526, น. 4) ใหค้วามหมายว่า ละครสรา้งสรรคเ์ป็นลกัษณะของ
กิจกรรมการแสดงออกแบบละคร โดยไม่ตอ้งมีการซักซอ้ม วตัถุประสงคห์ลักในการจัดกิจกรรม
ละครสรา้งสรรค ์ไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือการใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้มเฉกเช่นการจดัแสดงละครโดยทั่วไป 
แต่กิจกรรมละครสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้แสดงหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ใช้
ความสามารถของตนเองในการใชค้วามคิด ท่าทาง การแสดงออก และภาษา โดยมีครูหรือผูน้  า
กิจกรรมเป็นเพียงผูค้อยใหค้  าแนะน าจินตนาการ คอยกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมทางการแสดง ซึ่งผล
ของการท ากิจกรรมละครสรา้งสรรค ์สามารถสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัชีวิตและสงัคมใหเ้กิดขึน้กบั
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมได ้

ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ ์(2545, น. 14) กล่าวว่า ละครสรา้งสรรค ์หมายถึง 
ละครท่ีไม่เป็นทางการ เกิดขึน้จากการสมมติบทบาทของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมภายใตส้ถานการณ์
สมมติท่ีก าหนดไว ้จุดส าคญัของการท ากิจกรรมละครสรา้งสรรคก็์คือสถานท่ีในการท ากิจกรรม 
ตอ้งเป็นสถานท่ีปิด เช่น ห้องเรียน หรือสถานท่ีท่ีปราศจากผู้ชมท่ีเป็นทางการ และมีจุดเน้นท่ี
กระบวนการของการน าไปสูล่ะคร 

วินน่ีเฟร็ด วอรด์ (1925, อา้งถึงใน ปรวนั แพทยานนท,์ 2561) อธิบายว่า การ
จดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์มีองคป์ระกอบทัง้หมด 6 ขัน้ตอนดงันี ้
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1. การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ (Sensory recall) หมายถึง การด ูการฟัง 
การลิม้รส การไดก้ลิ่น และการสัมผัส เป็นการใชป้ระสบการณ์ท่ีจะน าไปสู่การสรา้งจินตภาพ 
(Image) และน าต่อไปสู่จินตนาการ (Imagination) การฝึกทักษะในดา้นประสาทสมัผสัทัง้หา้จะ
ท าใหเ้กิดสมาธิ สติ และความสามารถในการรบัรูถ้ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของความสามารถพิเศษ
ของมนษุยไ์ดอ้ยา่งลกึซึง้ยิ่งขึน้ 

2. การใช้จินตนาการ (Imagination) หมายถึง ความสามารถในการมี
มโนภาพ ซึ่งจินตนาการเหล่านี ้จะมีแรงจูงใจมาจากสิ่งท่ีพบเห็นตรงหน้าหรือเกิดจากการมี
ประสบการณใ์นอดีต ซึ่งการจินตนาการจะมีความซับซอ้นกว่าการคิดภาพทั่ว ๆ ไปตรงท่ีการใช้
จินตนาการจะตอ้งปลดปลอ่ยความคดิใหเ้ป็นอิสระไรซ้ึ่งการควบคมุทางความคิด 

3. การใช้ความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) หมายถึง ความคิดหรือการ
กระท าในสิ่งใหม่โดยไม่ซ  า้แบบหรือลอกเลียนแบบใคร การท่ีจินตนาการจะสมบูรณแ์บบไดดี้ท่ีสุด 
จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือมีการแสดงออกมาดว้ยความคิดสรา้งสรรค ์

4. การเคล่ือนไหวร่างกาย (Movement) หมายถึง การใช้ร่างกายของ
ตนเองในการแสดงออกถึงความรูส้ึกนึกคิด จินตนาการท่ีตนเองมี เพ่ือท่ีจะส่ือสารกบัผูอ่ื้น การเริ่ม
กิจกรรมละครสรา้งสรรคด์ว้ยการเคล่ือนไหวนัน้เป็นสิ่งท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็กมากกว่า
การเริ่มตน้ดว้ยการพดูบรรยาย และเดก็จะเกิดอิสรภาพในการแสดงออกของตนเอง 

5. การใช้ท่าใบ้ (Pantomime) หมายถึง การแสดงออกทางความคิด
บางอย่างดว้ยการเคล่ือนไหวหรือการใช้ท่าทาง โดยปราศจากการใช้ค  าพูด การใช้ท่าใบ้เป็น
กิจกรรมท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของการใชจ้ินตนาการและการสมมต ิดงันัน้การใชท้่าใบจ้ึงเป็นการบรรเทา
ความกดดนัท่ีจะตอ้งคดิบทสนทนา ซึ่งนบัเป็นจดุเริ่มตน้ท่ีดีในการแสดงออกของมนษุย ์

6. การด้นสด (Verbal Improvisation) หมายถึง การแสดงออกทาง
ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยฉับพลนั ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีถกูก าหนดขึน้ ซึ่งการแสดงออกนีอ้าจเป็น
การแสดงออกดา้นการเคล่ือนไหว หรือการใชค้  าพดูในการส่ือสารก็ได ้โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นการ
แสดงท่ีเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนั ไมไ่ดแ้สดงออกตามสิ่งท่ีถกูบนัทกึไว ้หรือคดิลว่งหนา้มาก่อน 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ละครสรา้งสรรค ์เป็นกิจกรรมและ
กระบวนการทางละครท่ีถูกน ามาประยุกตใ์ช้ในการท ากิจกรรม ละครสรา้งสรรคไ์ม่ต้องมีการ
ซกัซอ้ม วตัถุประสงคห์ลกัในการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์ป็นไปเพ่ือเปิดโอกาสใหก้ับผูแ้สดง
หรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองในการใชค้วามคิด ท่าทาง การแสดงออก 
และภาษา โดยมีครูหรือผูน้  ากิจกรรมเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน าและกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรม ซึ่งผลของ
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การท ากิจกรรมละครสรา้งสรรคท่ี์ใหป้ระสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ตามรูปแบบและจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมนัน้ ๆ ซึ่งผูน้  ากิจกรรมหรือครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
ได ้นอกจากนีป้ระโยชน์ของกิจกรรมละครสรา้งสรรคย์ังสามารถช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดอี้กดว้ย 

- ละครในการศกึษา (Drama in education หรือ DIE) เป็นกระบวนการเรียน
การสอนท่ีใชกิ้จกรรมทางละครมาปรบัใช ้เป็นแนวคิดของนักการละครในประเทศอังกฤษ โดย 
“ครู” มีหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบและวางแผนในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ โดยมีจดุมุ่งหมายหลกัในการ
พัฒนาผูเ้รียน แสวงหาแนวทาง ระดมความคิด และใชก้ารแกปั้ญหาโดยผ่านการแสดงบทบาท
สมมติ (Roleplay) การเล่นละครสด (Improvisation) โดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาจินตนาการ การ
ท างานร่วมกันของผู้เรียนผ่านการแสดงออก (Acting out) กิจกรรมละครในการศึกษาจึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดี และท าเป็นโครงการตอ่เน่ืองใหเ้กิดขึน้ในโรงเรียน ส่วนหวัขอ้ท่ีใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นหวัขอ้ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาทางความคิด การใชเ้หตผุล การ
ใชค้วามเขา้ใจ การพฒันาตนเองและกลุม่ พฒันาความคิดในดา้นสงัคมและการใชภ้าษา กิจกรรม
ละครประเภทนีไ้มต่อ้งการผูช้ม แตส่ามารถพฒันาสูก่ารแสดงละครเวทีเตม็รูปแบบของผูเ้รียนได ้

ตัวอย่างของการใช้ DIE เพ่ือการสอนในวิชาประวัติศาสตร ์เช่น เนื ้อหา
เก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงประกาศใชร้ฐัธรรมนญูฉบบัแรก ผูส้อนอาจให้
ผูเ้รียนสวมบทเป็นประชาชนฝ่ังท่ีเห็นดว้ย และฝ่ังท่ีไม่เห็นดว้ย โดยผูส้อนก าหนดสถานการณข์ึน้ 
เช่น ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย โดยให้ผู้เรียนใช้วิธีด้น หรือ เล่นละครสด ( Improvise) จาก
สถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ และหากผู้สอนตอ้งการใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาท่ีซับซอ้นขึน้ ก็สามารถ
ก าหนดสถานการณเ์พิ่มเติมได ้เช่น ใหท้ัง้สองฝ่ายรว่มแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ การใชกิ้จกรรม 
DIE ในการเรียนการสอน นอกจากผูเ้รียนจะสนุกสนานกับการเล่นบทบาทสมมติแลว้ ยังท าให้
ผูเ้รียนไดเ้พิ่มและขยายมุมมองต่อบทเรียนหรือสถานการณ์นัน้ ๆ เพ่ือท่ีจะไดท้  าความเขา้ใจกับ
เนือ้หาท่ีไดเ้รียนรูอ้ยา่งมีเหตมีุผล และชว่ยแกปั้ญหาการทอ่งจ าเนือ้หาจากบทเรียน 

- ละครประเด็นศึกษา (Theatre in education หรือ TIE) เหตุผล ท่ี เรียก
กิจกรรมละครประเภทนีว้า่ “ละครประเดน็ศกึษา” โดย พรรตัน ์ด ารุง (2550, น. 13) ไดใ้หเ้หตผุลว่า 
กิจกรรมละครประเภทนี้เน้นการน าเสนอ “การแสดง” ท่ีมี “ประเด็น” และน าไปสู่การพูดคุย
แลกเปล่ียน เสวนา และปรบัเปล่ียนความคิด หรือพฤติกรรมของผูช้ม เป็นรูปแบบหนึ่งของละคร
การศกึษาท่ีถกูพฒันาขึน้ในประเทศองักฤษและถกูน าไปใชใ้นประเทศตา่ง ๆ ในกระบวนการแสดง
ละครใช้นักแสดงอาชีพ น าเสนอ “ละคร” ท่ีมี “ประเด็น” ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียนหรือชุมชน  
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สามารถเป็นการแสดงเพียงฉากสัน้ ๆ หรือละครทัง้เรื่อง เป็นการเรียนเรียนรูท่ี้ใชล้ะครเป็นส่ือ เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุน้ความคิดหรือน าเสนอความคิดเห็นท่ีจะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาท่ีจะน าไปสู่
การวิพากยว์ิจารณ์ และการแสวงหาขอ้สรุปท่ีดีร่วมกัน กิจกรรมละครประเภทนีเ้หมาะส าหรบั
เยาวชนในชว่งอาย ุ14-18 ปี ปัจจบุนัมกัใชใ้นการน าเสนอประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาตา่ง ๆ ทาง
สงัคม เชน่ วยัรุน่ เพศศกึษา ปัญหายาเสพตดิ เป็นตน้  

ละครเพ่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือกระตุน้ใหผู้ช้มตอ้งคิดและตัง้ค  าถาม และ
แสวงหาค าตอบอันเป็นสาระส าคญัต่อการใชชี้วิต โดยมากแลว้รูปแบบของละครเพ่ือการศึกษา
มกัจะเป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างละครเวที และละครสรา้งสรรค ์เน่ืองจากมีทัง้การน าเสนอ
ละครใหก้ับผูช้มไดช้มด้วยนักแสดงมืออาชีพ และมีกิจกรรมแบบละครสรา้งสรรคท่ี์ครูนักแสดง 
(actor-teacher) จะดึงการมีส่วนร่วมจากผูช้ม เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายในหัวขอ้ท่ีตอ้งการ 
ซึ่งบางครัง้ก็มีการใหผู้ช้มใชบ้ทบาทสมมติในการมีส่วนรว่มในกิจกรรมดว้ย (ปาริชาติ จึงวิวฒันา
ภรณ,์ 2550) 

จากการศึกษาประเภทของละครส าหรบัเด็กและเยาวชน ผูว้ิจัยพบว่าประเภทของ
กิจกรรมละครส าหรบัเด็กและเยาวชน ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ไดแ้ก่ 1) รูปแบบของ
ละครเวทีส าหรบัเด็กและเยาวชนท่ีเนน้ผลงานหรือผลผลิต (Product) ทางการแสดง โดยอยู่ใน
รูปแบบของละครเวทีตามแบบฉบบั (Traditional theatre) ท่ีมีองคป์ระกอบการแสดงครบถว้น หรือ
อาจเป็นละครเร่ (Touring theatre) และ 2) รูปแบบของละครการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการ 
(Process) ทางความคิด การเปล่ียนแปลงของทั้งผู้แสดงหรือผู้ชม มากกว่าผลงานหรือผลผลิต
ทางการแสดงละครเป็นเรื่องราว โดยในแต่ละประเภทก็ยังสามารถแบ่งย่อยออกไดอี้กมากมาย
ตามวัตถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของการท ากิจกรรมทางการละครในแต่ละครัง้ ซึ่งสามารถ
เลือกสรรและออกแบบกิจกรรมไดต้ามกลุ่มผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมหรือตามดลุยพินิจของผูน้  ากิจกรรม
เห็นสมควร เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่การท ากิจกรรมทางการละคร 

1.3 กระบวนการในการจัดกิจกรรมละคร 
1.3.1 การด าเนินการกิจกรรมละคร 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมความพรอ้ม ไดแ้ก่ การท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม การ
แนะน าตัว รวมถึงการอบอุ่นร่างกาย ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการสรา้งความรูส้ึกไวว้างใจให้ผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมรูส้ึกปลอดภยั กลา้แสดงความเป็นตวัตนของตนเองออกมาในการมีปฏิสมัพนัธก์ับบุคคล
อ่ืน ช่วยให้มีการส่ือสาร และสนับสนุนให้เกิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละแสดงออกตามธรรมชาต ิ
ส าหรบัการท ากิจกรรมในขัน้ตอนถดัไป  
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ขัน้ตอนท่ี 2 กิจกรรมจูงใจ (Motivation) หมายถึง การใชค้  าถามหรือส่ือประเภท
ต่าง ๆ ในการกระตุน้ความสนใจของผูร้่วมกิจกรรมเพ่ือให้ผูร้่วมกิจกรรมเกิดความตอ้งการท่ีจะ
เรียนรู ้หรือท าความเขา้ใจกบัประเด็นท่ีถกูหยิบยกขึน้มา ซึ่งอาจจะเริ่มตน้ดว้ยการถามค าถามท่ีเรา้
ปฏิกิริยาการตอบสนอง เพ่ือดงึดดูให้ผูร้ว่มกิจกรรมนีมี้ส่วนรว่มตัง้แตแ่รกเริ่ม จากนัน้ผูน้  ากิจกรรม
อาจจะน าเสนอขอ้มลูท่ีจะจ าเป็นตอ่การแสดงละครในช่วงทา้ย เช่น ส่ือท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็น
ท่ีจะน าไปสู่การอภิปราย หรือการเรียนรูต้ามเปา้หมายท่ีไดว้างไว ้ส่ือท่ีว่ามีหลายรูปแบบ เช่น เกม 
นิทาน บทกวี บทเพลง วีดีทศัน ์ภาพจ าลอง บทสมัภาษณ ์ข่าวสาร บทความ เรื่องสัน้ ฯลฯ ซึ่งผูน้  า
กิจกรรมตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมว่า จะใชข้อ้มูลและระยะเวลาเท่าไร อย่างไร เพ่ือท่ีจะ
เป็นการปูพืน้ฐานและสรา้งแรงจูงใจในการแสวงหาค าตอบให้กับผูร้่วมกิจกรรมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
รูปแบบของกิจกรรมจงูใจ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1) กิจกรรมเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ 
- ทา่ใบ ้(Pantomime) 
- การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์
- การเลน่เกม (Game) 
- การท าทา่ทางการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะดนตรีหรือเพลง 
- การแสดงทา่ทางตา่ง ๆ 

2) การใชภ้าษา ไดแ้ก่ 
- การถามค าถาม 
- การเลา่นิทาน (Story Telling) ดว้ยเทคนิคตา่ง ๆ 
- การรอ้งเพลง (Songs) 
- การอา่นบทกลอน ค าสภุาษิต ค ารอ้งในการละเลน่ 
- การใชค้  าปรศินาค าทาย 
- การฝึกออกเสียง 

3) การใชส่ื้อตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 
- การใชหุ้น่ 
- การใชอ้ปุกรณป์ระกอบการแสดง 
- การใชห้นงัสือ สิ่งพิมพ ์
- การใชภ้าพแบบตา่ง ๆ เชน่ ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพแผน่พบั ฯลฯ 
- การใชส่ื้อวีดทิศัน ์
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ขัน้ตอนท่ี 3 การฝึกความพรอ้มก่อนแสดงละคร (Pre-Drama) หรือกิจกรรมละคร 
(Drama Playing) หลังจากการท่ีผู้น  ากิจกรรมมีความคุ้นเคยกับระดับพัฒนาการของผู้ร่วม
กิจกรรมมาเป็นอย่างดีแลว้นัน้ จะท าใหผู้น้  ากิจกรรมเขา้ใจในจดุแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ของผูร้่วมกิจกรรมไดดี้ในระดบัหนึ่งพอสมควร ก่อนท่ีจะไปถึงขัน้ตอนในการแสดงละครนัน้ ผูน้  า
กิจกรรมควรวางแผนไวว้่าจะให้ผูร้่วมกิจกรรมเตรียมตัวในเรื่องใดบา้ง เช่น การเตรียมร่างกาย 
(Warm-up) การท าความเขา้ใจกับกิจกรรมละคร การจดัเตรียมพืน้ท่ีส าหรบัท ากิจกรรม ตลอดจน
การฝึกซอ้มบทบาทในบางตอนตามความจ าเป็น การท่ีผูน้  ากิจกรรมจะเล็งเห็นว่าควรเตรียมความ
พรอ้มใหก้ับผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมอย่างไรบา้งนัน้ ผูน้  ากิจกรรมจ าเป็นตอ้งจินตนาการไปล่วงหนา้ให้
เห็นภาพของกิจกรรมละครในหอ้งท ากิจกรรมนัน้ ภายในระยะเวลาและองคป์ระกอบทางเทคนิคท่ี
จ  ากดั ความสามารถท่ีจะจินตนาการไปไดล้ว่งหนา้นีเ้ป็นสิ่งส  าคญัยิ่ง เพราะจะชว่ยใหผู้น้  ากิจกรรม
ตดัสินใจว่า จะตอ้งเตรียมความพรอ้มใหก้บัผูร้ว่มกิจกรรมอย่างไรบา้ง เพ่ือให้ผูร้ว่มกิจกรรมไดท้  า
กิจกรรมละครไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลเุปา้หมายตามประสงค ์

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นสิ่งส าคญัของการ
ท ากิจกรรมละครสรา้งสรรค ์เพราะการละครทกุประเภทเม่ือมีการแสดง ก็ตอ้งมีการวิพากษว์ิจารณ์
การแสดงว่าเป็นอย่างไร ตวัละครตวัไหนแสดงดีท่ีสดุ สามารถสรา้งอารมณไ์ด้สมบทบาทสามารถ
ท าใหค้นดูเช่ือไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ใครท่ีแสดงยังไม่ถึงบทบาท คนดูไม่เช่ือ ควรจะปรบัปรุงแก้ไข
อยา่งไรจงึจะแสดงไดดี้ขึน้ ในการท ากิจกรรมละครสรา้งสรรคก็์เช่นกนั การพดูคยุแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นจึงเป็นสิ่งส  าคญั เป็นการสรุปทบทวนสิ่งท่ีแสดงหรือกระท าลงไป สง่เสริมใหผู้ร้ว่มกิจกรรมมี
ความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น และรบัรูผ้ลส าเร็จของตนเอง (กนิษฐา สงัขรตัน ,์ 2559, น. 
17-18) 

จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้่ารูปแบบและกระบวนการของละครมีหลกัการใน
การจดักิจกรรมท่ีฝึกปฏิบตัิไหวพรบิ การสรา้งความเช่ือมั่น และการกลา้แสดงออก รวมถึงสามารถ
สอดแทรกความรูแ้ละวัตถุประสงคข์องการกิจกรรมนัน้  ๆ เขา้ไปเพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร้บั
ความรูอี้กดว้ย นอกจากนีก้ระบวนการของการท ากิจกรรมละคร ยงัประกอบดว้ย กิจกรรมจูงใจ 
(Motivation) กิจกรรมเตรียมทกัษะละคร (Pre-Drama) และกิจกรรมละคร (Drama Playing) และ
ตามดว้ยการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งกระบวนการเหล่านีจ้ะช่วยท าใหกิ้จกรรมละครท่ีไดส้รา้ง
ขึน้นัน้ เกิดประสิทธิผลอยา่งมากท่ีสดุตอ่การท าวิจยั 
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1.3.2 ความสัมพันธร์ะหว่างกิจกรรมละครและกิจกรรมกลุ่ม 
- ความหมายของกิจกรรมกลุม่ 

กิจกรรมกลุม่ หมายถึง การน าเอาประสบการณม์าวางแผนแลกเปล่ียนซึ่งกนั
และกนั เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแตล่ะคนตอ้งการ และยงัหมายรวมถึ งการ
แลกเปล่ียนเรียนรูข้องกลุ่มโดยส่วนรวม ผู้น  ากิจกรรมจะสามารถท างานให้มีประสิทธิภาพไดก็้
ต่อเม่ือได้เรียนรู้วิ ธีการท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวก (Facilitate) ให้เกิดปฏิสัมพันธ์อย่าง
สรา้งสรรคใ์นระหว่างการท ากิจกรรมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแตล่ะคน นอกจากวิธีการดงักล่าวแลว้ 
ประสบการณใ์นกิจกรรมกลุม่จะชว่ยท าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดพฒันาการในตวับคุคล จงึจะถือว่า
สามารถด าเนินกิจกรรมไดต้รงตามเป้าหมายของวตัถปุระสงค ์(คมเพชร ฉัตรศภุกุล, 2546, น. 6, 
อา้งถึงใน ประวิทย ์ฤทธิบลูย,์ 2558, น. 34) 

ศกัดิพนัธ ์ตนัวิมลรตัน ์(2539, มกราคม-เมษายน, น. 29) กล่าวว่า กิจกรรม
กลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ ์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีน ามาใชใ้นกิจกรรมฝึกอบรม สมัมนา เพ่ือเป็น
การละลายพฤติกรรมของบคุคลในกลุม่ท่ีมีท่ีมาหลากหลายและแตกตา่งกนั ใหมี้ความปฏิสมัพนัธ์
ท่ีดีขึน้ มีความเป็นมิตรท่ีดีตอ่กนัในกลุ่ม เพ่ือจะไดส้ามารถท างานรว่มกนั ไดอ้ย่างมีความสขุและ
ประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีวางไว ้

ประทิน ทับไทร (2552, น. 25) อธิบายว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การจัด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมจะไดค้ดิวิเคราะห ์แกปั้ญหา และไดล้งมือกระท าตอ่สถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง อยา่ง
มีสว่นรว่มกบัภายในกลุม่อยา่งมีจดุมุง่หมายแนน่อน ท่ีจะเสรมิสรา้งใหเ้กิดการพฒันาตนเอง  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นกระบวนการจัด
ประสบการณ ์โดยใหมี้การท างานรว่มกนัของสมาชิกทกุคนในกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซึ่งกนัและกนั ไดร้ว่มกนัคดิ วิเคราะห ์และแกปั้ญหาพฤติกรรมของตนเองและสมาชิกในกลุม่อย่าง
มีจุดมุ่งหมายแน่นอน ซึ่งประโยชนข์องกิจกรรมกลุ่มคือสามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาตนเองใน
ดา้นต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของกิจกรรมละคร ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมเชิงสงัคม ท่ีจะท าใหผู้ช้มหรือผูเ้รียนจะไดเ้กิดการเรียนรูผ้่านประสบการณ ์การมีส่วนรว่ม 
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ไดฝึ้กฝน จินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์และไดล้งมือปฏิบตั ิ(Learning 
by doing) กิจกรรมละครนอกจากจะเป็นการพฒันาตวัผูเ้รียนแลว้ ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียนในการวิเคราะห ์รูจ้ักแก้ปัญหา รูจ้ักการด าเนินชีวิตในทางท่ีชอบ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตอ่ไป หรือตามวตัถปุระสงคข์องละครในแตล่ะเรื่องท่ีถกูสรา้งขึน้ 
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- ขนาดของกลุม่ 
Shaw (n.d, อ้างถึงใน จินตนา พราวศรี, 2555, น. 23) กล่าวว่า ขนาดของ

กลุ่มย่อยควรมีสมาชิก 10 คน เป็นอย่างมาก แต่ถา้มีจ  านวนสมาชิก 30 คน ขึน้ไป ถือว่าเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ก็สามารถแบง่เป็นกลุม่ย่อยได ้เพราะจ านวนสมาชิกไม่ไดเ้ป็นปัญหาส าคญั แตอ่งคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม และความร่วมมือในการท างานของสมาชิก จะมี
ความส าคญัตอ่การท างานของกลุม่มากกวา่ 

ธนวัฒน ์วิชัยสูง (2550, น. 11) กล่าวว่า ขนาดของกลุ่มในการท ากิจกรรม
ควรมีขนาดของกลุ่ม โดยประมาณ ท่ีจ านวน 6-20 คน เพ่ือใหส้มาชิกในกลุม่เกิดความเหนียวแน่น 
เพราะว่ากลุ่มไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป ท าใหก้ารส่ือสารสะดวกและสมาชิกไดมี้ส่วนรว่มมาก
ขึน้ และทั่วถึง 

จากขอ้จ ากัดเรื่องขนาดของกลุ่ม ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ขนาดของกลุ่มท่ี
เหมาะสมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะท าใหก้ารท ากิจกรรมเกิดผลดี ควรมีขนาดกลุม่ตัง้ 6-20 คน 
และไม่ควรมีสมาชิกเกินมากกว่านี ้เพ่ือท่ีสมาชิกจะไดมี้โอกาสแสดงออกถึงศกัยภาพและมีโอกาส
ไดใ้ชท้กัษะของตนเองท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งทั่วถึง แตส่ามารถยืดหยุน่ไดต้ามความจ าเป็นของสถานการณ ์

- เวลาและความถ่ีในการท ากิจกรรมกลุม่ 
Patterson (n.d, อา้งถึงใน จินตนา พราวศรี, 2555, น. 25) กล่าวว่า การท า

กิจกรรมกลุ่มควรจดัสปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ แต่ถา้เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มมีนอ้ย อาจจะจดั
เพียงแค่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ก็ได ้ส่วนช่วงเวลาในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุ่มส าหรบัเด็กประถมศึกษา 
ควรใชเ้วลาไมเ่กิน 1 ชั่วโมง เพราะเดก็อาจจะเกิดความเบื่อหนา่ยได ้

ธนวฒัน ์วิชยัสงู (2550, น. 12) กล่าวว่า เวลาและจ านวนครัง้ในการเขา้รว่ม
กิจกรรมกลุ่ม ควรตอ้งค านึงถึง องคป์ระกอบและปัจจยัตา่ง ๆ ของสมาชิกในกลุม่ เชน่ ช่วงอายขุอง
สมาชิกผูเ้ขา้รว่มท ากิจกรรม จุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยแต่ละครัง้ไม่ควรใชเ้วลานานเกิน 1 ชั่วโมง 
เพราะจะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท ากิจกรรม ส่วนจ านวนครัง้ควรจัดกิจกรรมความถ่ี
สปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ 

ซึ่งสอดคลอ้งกบั กมลทิพย ์ฐิตินนัทพนัธุ ์(2554 น. 35) ท่ีไดอ้ธิบายว่า การจดั
กิจกรรมกลุม่นัน้ควรมีความถ่ีท่ีสปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ แตล่ะครัง้ควรใชเ้วลาประมาณ 60-90 นาที แต่
ทัง้นีค้วรขึน้ค  านงึถึงความเหมาะสมทางดา้นชว่งวยัของสมาชิกในกลุม่เป็นส าคญั 

ผูว้ิจัยพบว่า จากการศึกษาระยะเวลาและจ านวนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่มนั้นควร มีความถ่ี 
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สปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ และแต่ละครัง้ควรใชเ้วลาโดยประมาณ 60-90 นาที หากเกินกว่านีผู้เ้ขา้ร่วม
กิจกรรมอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได ้แตเ่น่ืองจากการท ากิจกรรมะครส าหรบัเยาวชนในครัง้นีไ้ด้
อิงกบัการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งหนึ่งคาบเรียนมีเวลา 50 นาที ผูว้ิจยัจึงก าหนดระยะ
การเขา้รว่มกิจกรรมท่ีใชใ้นการท าวิจยั เป็นครัง้ละ 50 นาทีโดยใชเ้วลาทัง้หมด 5 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 2 ครัง้ รวมทัง้หมด 10 ครัง้  

- ประโยชนข์องกิจกรรมกลุม่ 
Rogers (n.d, อา้งถึงใน จินตนา พราวศรี, 2555, น. 24) อธิบายถึงประโยชน์

ของการท ากิจกรรมกลุม่ ดงันี ้
1. ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นการรบัรูท้างความรูส้กึ 
2. มีการตระหนกัถึงความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้นมากขึน้ ตลอดจนการ

เปิดเผยความรูส้ึก ก็สามารถแสดงถึงความจรงิใจและเป็นไปอย่างธรรมชาต ิมีการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นของการควบคมุความรูส้กึของตนเอง มีการแสดงออกท่ีตรงกบัความรูส้กึของตนเอง 

3. เกิดแนวทางในการสรา้งแรงจูงใจ หมายถึง มีความเขา้ใจในตนเอง มี
ภาวะการตดัสินใจดว้ยตนเองเพิ่มมากขึน้ ตระหนกัถึงคณุคา่ในตนเอง เป็นตน้ 

4. เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านทัศนคติ  ทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
หมายความว่า บุคคลสามารถยอมรบัตนเอง สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
เขา้ใจตนเองและมีความมั่นคงทางด้านจิตใจมากยิ่งขึน้ กลา้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมกลุม่มากขึน้ เช่ือในความสามารถของบคุคล เคารพในการตดัสินใจของตนเองและผูอ่ื้น มี
การแกปั้ญหาโดยการท างานเป็นกลุม่และเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุม่หรือในระดบัสงัคม 

ประโยชนข์องการใชกิ้จกรรมกลุ่มจะสามารถแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัว่า สามารถ
ชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมกลุ่มมีพฒันาการท่ีดีขึน้ในหลายดา้น รวมถึงการพฒันาทางดา้นความคิด 
เจตคติ คา่นิยม และพฤติกรรมท่ีดีตอ่สงัคม สามารถท่ีจะเผชิญกับสถานการณต์่าง ๆ มีภาวะการ
เรียนรู ้กลา้ท่ีจะยอมรบั ปรบัปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมตอ่สถานการณแ์ละกาลเทศะ 
ตามความสามารถของแตล่ะบคุคล 

1.4. คุณค่าของกิจกรรมละครในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน 
สืบเน่ืองจากการปรบัเปล่ียนแนวคิดในเรื่องการเรียนการสอน จากการท่ีผูส้อนเป็น

ศนูยก์ลางของการเรียนรู ้(Teacher-center) มาสู่การใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง (Child-center หรือ 
Student-center) ขอ้พิจารณาส าคญัในการจัดการเรียนรูแ้บบใหม่นี ้ก็คือการสรา้งส่ือการเรียนรู้
ประเภท “กิจกรรมหรือวิธีการ” (Methods) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับ



  21 

ประสบการณต์รง โดยมีหลกัการคือใหผู้เ้รียนไดเ้ป็น “ศนูยก์ลางของการเรียน” และ “ส่ือการสอน
แบบละคร” (Dramatized media) ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการสรา้งประสบการณต์รงใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ดงัท่ี โครงการส่ือชาวบา้น ระบุไวว้่า “ละคร” มิไดห้มายความถึงนาฏศิลป์หรือการ
ร่ายร  าเพียงเท่านัน้ หากแต่ “ละคร” หรือ “วิชาศิลปะการละคร” คือการศึกษาใหเ้ขา้ใจชีวิตและ
จิตใจของมนุษย ์ปฏิกิริยาท่ีมนุษยมี์ต่อสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาเฉพาะหนา้ ธรรมชาติ กฎเกณฑท์าง
สังคม ตลอดจนเพ่ือนมนุษยด์้วยกัน ซึ่งย่อมน าไปสู่ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน (โครงการส่ือ
ชาวบา้น, 2528, น. 10) โดยท่ีการน าละครมาใชใ้นการเรียนรู ้สามารถเป็นไปไดใ้นหลายรูปแบบ 
อาทิ การใช้บทบาทสมมติ (Role Playing) การแสดงละครเป็นเรื่อง (Play) การแสดงโดยไม่ใช้
ค  าพูด  (Pantomime) การแสดงบทบาทตามสถานการณ์ โดยไม่ มี การเตรียมล่ วงหน้า 
(Improvisation) ฯลฯ ซึ่งจากประสบการณข์องโครงการส่ือชาวบา้นและการพฒันาบุคคลโดยใช้
กิจกรรมละคร พบวา่ ประโยชนข์องการน าละครมาใชใ้นการเรียนการสอน มีดงันี ้

1. ก่อใหเ้กิดความต่ืนตา ต่ืนใจ และความเรา้ใจไดง้่าย และเป็นประสบการณ์ท่ี
สรา้งความประทบัใจแก่ผูเ้รียน อนัจะเป็นผลดีตอ่การสรา้งความจ า 

2. สง่เสรมิการสรา้งและการใชจ้ินตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์
3. สง่เสรมิผูเ้รียนในดา้นการแสวงหาและคน้พบความสามารถของตนเอง 
4. เพิ่มพูนความรูใ้นดา้นต่าง ๆ ท่ีแฝงอยู่ในเนือ้หาของละคร เช่น ความรูท้าง

ประวตัศิาสตร ์วรรณคดี ปรชัญา จิตวิทยา เป็นตน้ 
5. พฒันาความคดิและจิตใจตามแนวพฒันาการดา้นจิตวิทยา เชน่ 

- ท าใหเ้รียนรูถ้ึงการเผชิญปัญหาของมนษุยต์ามเง่ือนไขของเหตกุารณ ์หรือ
สถานการณต์า่ง ๆ ตลอดจนวิธีการแกปั้ญหาของตวัละครนัน้ ๆ 

- ท าให้เข้าใจแนวคิดและจิตใจ ตลอดจนการกระท าต่าง  ๆ ของมนุษย์ใน
สงัคม 

- พฒันาความคิดทางดา้นคณุคา่และทศันคติ จากประสบการณท่ี์ไดร้บั จาก
การมีสว่นรว่มในการจดัแสดงละคร 

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดมี้การแสดงออกตามแรงขับทางธรรมชาติ (Drive) 
ในขณะท่ีไม่สามารถท าไดใ้นสภาพปกติในชีวิตจริง เช่น การผจญภัย การต่อสู้และการเหาะเหิน
เดนิอากาศ เป็นตน้ 

- พฒันาบคุลิกภาพและแกไ้ขพฤติกรรมบางประการของผูเ้รียน เช่น ในกรณี
ท่ีผูเ้รียนเป็นคนไม่กลา้แสดงออก หรือไม่มีความมั่นใจในตนเอง การไดร้บัประสบการณท์างการ
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ละคร จะช่วยให้เรียนรูก้ารแสดงออกซึ่งเป็นเพียงการ “ลองท า” ในฐานะท่ีเป็นผู้อ่ืน เม่ือผู้เรียน
พบวา่การ “ลองท า” ไมท่  าใหเ้กิดอนัตรายใด ๆ จะชว่ยท าใหค้วามไมม่ั่นใจคอ่ย ๆ หมดไปในท่ีสดุ 

คณุคา่ของการใชกิ้จกรรมละครในการสรา้งการเรียนรูแ้ละการพฒันาเยาวชน 
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2545, น. 3) กล่าวถึงประโยชนข์องการใช้กิจกรรม

ละครเพ่ือการเปล่ียนแปลงและการพฒันาของเยาวชนในดา้นตา่ง ๆ ไวด้งันี ้
1. ดา้นความรู ้นอกจากกระบวนการละครเพ่ือการพฒันาในระดบัของบคุคล

แลว้ กิจกรรมละครยงัสามารถช่วยในการพฒันาความรูใ้หก้ับชุมชน ในมิติความรูเ้ก่ียวกับบริบท
ชุมชน ประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ิน หรือความรูท่ี้เก่ียวกับประเด็นปัญหาของชุมชน โดยการเรียนรูเ้กิด
จากการท่ีเยาวชนไดมี้การศกึษาขอ้มลูจากชมุชนโดยการลงพืน้ท่ี และน าความรูน้ัน้มาผลิตซ า้เป็น
ส่ือละคร ท่ีบอกเลา่เรื่องราวไปยงัชมุชนหรือสงัคมภายนอก 

2. ดา้นความเขา้ใจ กระบวนการละครเพ่ือการพัฒนา ช่วยท าใหเ้ยาวชนมี
การพัฒนาด้านความเข้าใจ เป็นอย่างสูง ทั้งความเข้าใจเก่ียวกับตนเองและผู้อ่ืน เข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อ่ืน และชุมชน ความส าคัญของการเข้าใจตนเองก็คือ สามารถ
เช่ือมโยงความเขา้ใจนัน้ไปสูค่วามเขา้ใจในผูอ่ื้น รวมทัง้ชุมชนของตนเองได ้

3. ดา้นทัศนคติ เยาวชนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมละครเพ่ือการพัฒนา จะไดร้บั
การพฒันาทางดา้นทศันคติต่อตนเองและผูอ่ื้นในเชิงบวก เช่น การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น
มากขึน้ มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ มีความตระหนักถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองท่ีมีต่อกลุ่มและสังคมส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมและการรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
การเคารพบทบาทและความคิดเห็นของผูอ่ื้น การเห็นคณุคา่ในความแตกต่าง ความหลากหลาย
ของบคุคล มีการตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงในตนเอง และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงพฤตกิรรม 

4. ดา้นพฤติกรรม เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมละครเพ่ือการพัฒนา โดยส่วน
ใหญ่จะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวสัมพันธ์กับ
ความส าเรจ็ของการท างานละคร ยิ่งกลุม่เยาวชนรูส้ึก วา่ตนเองประสบความส าเรจ็และไดร้บัค าช่ืน
ชม ก็ยิ่งเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึน้เท่านัน้ เพราะกระบวนการละครเปิด
โอกาสใหมี้โอกาสไดแ้สดงออก และเรียกความรูส้กึมีคณุคา่ในตวัเองกลบัมา 

5. ดา้นทกัษะ แบง่ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
5.1 การพัฒนาทกัษะภายในบุคคล ไดแ้ก่ ทกัษะการพูดและการส่ือสาร 

ทกัษะความคิดสรา้งสรรค ์ทกัษะการคิดวิเคราะห ์ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการท างานเป็นทีม 
และทกัษะการเรียนรู ้
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5.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการละครเพ่ือการพัฒนา อาทิ ทักษะ
ทางการแสดง ทักษะการสรา้งผลงานละคร ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ทกัษะการจดัการแสดงท่ี
เนน้การมีสว่นรว่มในชมุชน เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบั พรรตัน ์ด ารุง (2550, น. 69-71) ท่ีกล่าวถึงคณุคา่ของกิจกรรมการ
ละครตอ่การพฒันาเยาวชนในเชิงการศกึษา ไวด้งันี ้

1. พัฒนาการทางดา้นบุคคล (Personal resources) การละครช่วยพัฒนา
บคุคลในทกุ ๆ ดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นความคิดสรา้งสรรค ์การไดแ้สดงออกท าใหเ้ยาวชนได้
รูจ้กัตนเองดียิ่งขึน้ ไดส้นทนา พดูคยุ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในสิ่งท่ีตนเองสนใจ การไดแ้สดงออก
ทางความคิด การใช้ภาษา การใช้ท่าทางในละครนอกรูปแบบ การไดท้ดลองเป็นบุคคลอ่ืนใน
สถานการณ์สมมติ การไดฝึ้กการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นประสบการณ์ท่ีฝึกใหเ้ด็กรูจ้ักการมี
สมาธิ มีวินยั รูจ้กัวางตน รบัฟัง และเรียนรูถ้ึงประสิทธิภาพและความสามารถของตนเอง รูจ้กัการ
แสดงความคดิเห็นอยา่งมีอิสระ ขณะเดียวกนัก็ไดเ้รียนรูถ้ึงการมีเหตผุลและการรบัฟังผูอ่ื้น 

2. พัฒนาการทางศิลปะ (Artistic collaboration) เยาวชนจะคุน้เคยกับการ
ฝึกฝน ทดลองการท างานทางดา้นศิลปะ ส าหรบัการสรา้งอุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบในการแสดง เช่น 
หน้ากาก หรือฉากในการแสดง ในส่วนนี ้ครูหรือผู้สอนสามารถสอดแทรกความรู้เก่ียวกับ
ศิลปวฒันธรรมไทย หรือศิลปะท่ีเป็นภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ใหผู้เ้รียนไดน้  ามาใชใ้นการออกแบบ
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ส าหรบัเด็กโต ครูหรือผูส้อนสามารถช่วยใหเ้ด็กไดมี้ประสบการณ์ใน
การฝึกหัดงานทางดา้นศิลปะการแสดง การเขียนบท การออกแบบ และทกัษะการท างานหนา้ท่ี
ต่าง ๆ ของกระบวนการละคร ซึ่งเป็นการได้สรา้งงานจากจินตนาการ ฝึกฝนให้เด็กมีความ
รบัผิดชอบ และพยายามท าหนา้ท่ีของตนอนัเป็นสว่นหนึ่งของงานหลกัท่ีรบัผิดชอบรว่มกนั 

3 . พัฒ นาการท างด้านสั งคม  (Related drama/theatre to the social 
context) การละครช่วยใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัการปรบัตวัในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดความ
เช่ือมั่นในกลุ่ม เยาวชนไดรู้จ้กัยอมรบัและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รูจ้กัการใชเ้หตผุล และรูจ้กั
เสียสละ สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับเพ่ือรว่มงาน เรียนรูเ้ก่ียวกับหนา้ท่ีและช่วยกระตุน้ความคิดใน
ดา้นการวิพากยแ์ละการวิจารณปั์ญหาสงัคมและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

4. พฒันาการทางดา้นการเรียนรูแ้ละรสนิยม (Form aesthetic judgement) 
การละครช่วยใหเ้ยาวชนมีพฒันาการทางดา้นการเรียนรูใ้นระบบการศกึษา การน าเอาเทคนิคการ
ละครไปปรบัใชใ้นหอ้งเรียนชว่ยท าใหบ้รรยากาศในการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา มีความสนกุสนาน 
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และช่วยใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ นอกจากนี ้ยงัช่วยพฒันาเยาวชนในดา้นจิตใจ ท า
ใหเ้ป็นผูมี้ความละเอียดออ่น มีการรบัรูท้างศลิปะท่ีมีรสนิยม และมีความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณแ์บบ 

จากการศึกษาคุณค่าของกิจกรรมละครในการสรา้งการเรียนรูแ้ละการพัฒนา
เยาวชน ผูว้ิจยัพบว่าคณุคา่ของกิจกรรมละครมีคณุูปการท่ีหลากหลาย อาทิ ในดา้นการใหค้วามรู้
ความเข้าใจ ดา้นการปรบัเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นไปในเชิงบวก และดา้นทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการละคร นอกจากนีย้งัช่วยในการส่งเสริมพฒันาการในดา้น
ต่าง ๆ อาทิ พัฒนาการทางด้านบุคคล พัฒนาการทางศิลปะ พัฒนาการทางดา้นสังคม และ
พฒันาการทางดา้นการเรียนรูแ้ละรสนิยม จะเห็นไดว้่ากิจกรรมละครนัน้มีคณุค่าและประโยชนท่ี์
หลากหลาย ทัง้ตอ่ตวัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเองหรือแมก้ระทั่งชมุชน และสงัคม ใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีขึน้ 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู้ 

ความตระหนักรู ้(Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา (Phychological approach) ท่ี
ถูกน ามาผสมผสานกับแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร ์(Behavior science) โดยมีหลกัการ แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตระหนกัรู ้ดงันี ้

2.1 ความหมายของความตระหนักรู้ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2552, น. 320) ใหค้วามหมายของค าว่าตระหนักรู ้ไวว้่า รู ้

ประจกัษช์ดั รูช้ดัแจง้ 
Rune (1971, p. 32) กลา่ววา่ ความตระหนกัรู ้เป็นการกระท าท่ีเกิดจากส านกึ 
Good (1973, p. 54) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนักรู ้ หมายถึง การ

กระท าท่ีแสดงว่าจ าได ้มีความหมายเหมือนกับความส านึก (Consciousness) เป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงการเกิดความรูข้องบคุคล หรือการท่ีบคุคลแสดงความรูส้กึรบัผิดชอบตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

Wolman (1973, p. 38) กล่าวถึง ความตระหนักรู ้ว่าเป็นภาวะท่ีบุคคลเข้าใจ
หรือส านกึถึงบางอยา่งของเหต ุประสบการณ ์หรือวตัถสุิ่งของได ้

Bloom (1971, p. 213) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนักรู ้ เป็นภาคขั้น
ต ่าสดุของอารมณแ์ละความรูส้ึก (Affective domain) ความตระหนกัรูเ้กือบคลา้ยกบัความรู ้ตรงท่ี
ทั้งความรู้และความตระหนักรู ้ ไม่เป็นลักษณะของสิ่งเร้า ความตระหนักไม่จ  าเป็นต้องเน้น
ปรากฏการณห์รือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตจ่ะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือมีสิ่งเรา้มาเรา้ใหเ้กิดความตระหนกั 

กลุวดี ราชภักดี (2545, น. 38) กล่าวว่า ความตระหนกัรู ้คือ ภาวการณท่ี์บุคคล
เกิดความรูส้ึกนึกคิด ความคิดเห็น หรือประสบการณจ์ากเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง เป็นภาวะท่ี
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บคุคลเขา้ใจและประเมินสถานการณท่ี์เก่ียวกบัตนเองได ้เกิดจากสภาวะจิตท่ียอมรบัถึงภาวการณ์
หรือความโนม้เอียงท่ีจะเลือกพฤตกิรรมและปฏิบตัิตนเพ่ือแสดงตอ่ปัญหาหรือเหตกุารณท่ี์ประสบ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523, น. 133) กล่าวถึง ความตระหนักรู ้ว่าเป็นพฤติกรรมขัน้
ต  ่าสุดทางด้านความรูส้ึก (Affective domain) แต่ความตระหนักรู ้ไม่เก่ียวข้องกับความจ าหรือ
ความระลกึได ้แตห่มายถึง ความสามารถนกึคดิ และความรูส้กึท่ีเกิดขึน้ในสภาวะของจิตใจ 

Good (1973) กล่าวว่า ความตระหนักรูเ้ป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive Process) กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้หรือไดร้บัการสมัผสัจากสิ่ง
เรา้แลว้จะเกิดการรบัรู ้และเม่ือรบัรู ้ในขัน้ต่อ ๆ ไป ก็จะเข้าใจในสิ่งเรา้นัน้ การเกิดความคิดรวบ
ยอดและน าไปสู่การเรียนรู ้คือ มีความรูใ้นสิ่งนัน้และน าไปสู่การเกิดความตระหนักรูใ้นท่ีสุด ซึ่ง
ความรูแ้ละความตระหนกัรูต้า่งก็น าไปสู่การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของบคุคลต่อสิ่งเรา้นัน้ 
ๆ การท่ีบคุคลจะเกิดความตระหนกัรูข้ึน้ไดน้ัน้ บคุคลนัน้จะตอ้งมีความรูม้าก่อน ดงันัน้การจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รียนมองเห็นความส าคญั ความรบัผิดชอบและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตามมา จะ
สง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัรูต้อ่สิ่งนัน้ ๆ ตอ่ไปในท่ีสดุ ดงัแสดงในภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกัรู ้
 

ท่ีมา Good, Carter V. (1973) 
 

จากการศึกษาความหมายของความตระหนกัรู ้ผูว้ิจัยสามารถสรุปไดว้่า ความ
ตระหนกัรู ้คือ ความรูซ้ึ่งบุคคลเคยมีการรบัรูห้รือเคยมีความรูม้าก่อน เม่ือมีสิ่งเรา้มากระตุน้ ก็จะ
ท าให้เกิดความจ าหรือความส านึกกลับขึน้มา ความตระหนักรูเ้ป็นภาวะทางจิตใจโดยมีการ
ประเมินคา่และรบัรูถ้ึงความส าคญัของตนเองท่ีมีต่อสิ่งนัน้ ๆ ความตระหนกัรูจ้ะเกิดขึน้เม่ือบุคคล
ได้สัมผัสกับสิ่งเรา้ในสภาพแวดล้อม และจะเกิดการรับรู ้ (Perceptions) และน าไปสู่การเกิด

การ
สมัผสั 

ความคดิ
รวบยอด 

 

พฤตกิรรม 

 

การรบัรู ้ การ
เรียนรู ้

ความ
ตระหนกัรู ้
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ความรูส้ึกว่าจ าได ้เกิดความคิดรวบยอด การเรียนรู ้และความตระหนกัรู ้ตามล าดบั ซึ่งการเรียนรู้
และความตระหนกัรูจ้ะน าไปสูก่ารกระท า หรือการแสดงออกท่ีเป็นพฤตกิรรม 

2.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตระหนักรู้ 
ความตระหนักรู ้(Awareness) เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรูส้ึก 

(Affective domain) ซึ่งคล้ายกับความรู้ (Knownledge) ซึ่งเป็นพฤติกรรมขั้นต ่าสุดของความรู้
ความคิด (Cognitive domain) ปัจจยัดา้นความรูส้ึกหรืออารมณ์นัน้ จะมีความสมัพนัธ์กับปัจจัย
ดา้นความรูแ้ละความคดิเสมอ (ประสาท อิศรปรีดา, 2523, น. 177) 

เบรกเลอร ์(1986, น. 45) กล่าวว่า ความตระหนกัรูเ้กิดจากทศันคติท่ีมีตอ่สิ่งเรา้
อันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง  ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการตอบสนอง โดย
องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความตระหนกัรูมี้อยู ่3 ประการ คือ  

1. ความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Component) โดยจะเริ่มตน้จากระดบัง่าย
และจะมีการพฒันาเพิ่มขึน้เป็นล าดบั 

2. อารมณ์ความรูส้ึก (Affective Component) เป็นความรูส้ึกดา้นทัศนคต ิ
คา่นิยม ความชอบหรือไมช่อบ ดีหรือไมดี่ เป็นองคป์ระกอบของบคุคลในการประเมินตอ่สิ่งเรา้ 

3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา 
กิรยิา ทา่ทาง ท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งเรา้ หรือแนวโนม้ท่ีสง่ผลตอ่การกระท าของบคุคล 

ทนงศกัดิ์ ประสบกิตติคณุ (2535, น. 22-23) กล่าวว่า เน่ืองจากความตระหนกัรู ้
ของแตล่ะบคุคล ขึน้อยู่กบัการรบัรูข้องแตล่ะบคุคล ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรบัรูจ้ึงมีผลตอ่ความ
ตระหนกัรูด้ว้ยเชน่กนั ซึ่งไดแ้ก ่

1. ประสบการณท่ี์มีตอ่การรบัรู ้
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม หากบุคคลใดท่ีมีความเคยชินต่อ

สภาพแวดลอ้มนัน้ ก็จะท าใหบ้คุคลนัน้ไม่ตระหนกัรูต้อ่สิ่งท่ีเกิดขึน้ เพราะฉะนัน้การท่ีบุคคลไดอ้ยู่
ในสภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ก็สามารถท าใหบุ้คคลเกิดประสบการณใ์หม่ ๆ และเกิดความตระหนัก
ไดม้ากขึน้ 

3. ความใส่ใจและการเห็นคณุค่า ถา้บุคคลมีความใส่ใจในเรื่องใดมากก็จะ
ท าใหมี้ความตระหนกัในเรื่องนัน้มาก 

4. ลกัษณะและรูปแบบของสิ่งเรา้ สามารถท าใหผู้พ้บเห็นเกิดความสนใจ ก็
ยอ่มท าใหผู้พ้บเห็นเกิดการรบัรูแ้ละความตระหนกัรูข้ึน้ 



  27 

5. ระยะเวลาและความถ่ี ในการรบัรู ้ ถา้มนุษยไ์ดร้บัการรบัรูบ้อ่ยครัง้เท่าใด
หรือนานเทา่ไร ก็ยิ่งท าใหมี้โอกาสเกิดความตระหนกัรูไ้ดม้ากขึน้เทา่นัน้ 

2.3 การวัดความตระหนักรู้ 
ความตระหนกัรู ้(Awareness) เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการรูส้  านึกว่าสิ่งนัน้มีอยู่ 

(Conscious of something) โดยการจ าแนกและรับ รู ้  (Recognitive) ซึ่ ง เป็ นพ ฤติ ก รรม ท่ี
ละเอียดอ่อนด้านความรูส้ึกและอารมณ์ ดังนั้นการท่ีจะท าการวัดและการประเมิน จึงต้องมี
หลกัการและวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะ  

วิธีการวัดความรูส้ึกและอารมณ์นัน้มีหลายประเภทด้วยกัน (ชวาล แพรตักุล, 
2552, น. 201) ซึ่งจะน ามากลา่วไว ้ดงันี ้

1. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดท่ีมีโครงสรา้ง
แน่นอน (Structure item) โดยท าการสรา้งค าถามและมีค าตอบท่ีเลือกเหมือน ๆ กนั แบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ โดยค าถามจะตอ้งมีการตัง้ไวก่้อน เรียงล าดบัก่อนหลงัไวอ้ย่างดี หรืออาจเป็นแบบ
ไมมี่โครงสรา้ง (Unstructure item) ซึ่งมีไวแ้ตห่วัขอ้ใหญ่ ๆ เพ่ือใหผู้ต้อบมีอิสระในการตอบ 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) อาจจะเป็นชนิดปิดหรือเปิดก็ได ้
3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือวดัชนิดท่ีใชต้รวจสอบว่า 

มี หรือไม่มี เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย สิ่งท่ีก าหนดตามรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมาย
ตอบ หรือเลือกวา่ ใชห่รือไมใ่ช ่ก็ได ้

4. มาตรวัดอันดับคุณภาพ (Rating scale) เครื่องมือนีเ้หมาะส าหรบัใช้วัด
ระดบัอารมณแ์ละความรูส้ึกท่ีตอ้งการทราบความเข้าใจ (Intensity) ว่ามีมากหรือนอ้ยเพียงไรใน
เรื่องนัน้ 

5. การเข้าใจความหมายภาษา (Semantic differential technique หรือ 
S.D.) เป็นเทคนิคการวดัโดยใช้ความหมายของภาษา ของ Charles Osgood (1954, as cited in  
Ploder & Eder, 2015, abstract) เป็นเครื่องมือท่ีวดัไดค้รอบคลมุ เครื่องมือชนิดนีจ้ะประกอบดว้ย
เรื่องซึ่งถือเป็น “สงักปั” และจะมีคณุศพัทท่ี์ตรงขา้มกนัเป็นคูป่ระกอบสงักปันัน้หลายคู ่แตล่ะคูจ่ะมี 
2 ขัว้ ชอ่งจะห่างระหว่าง 2 ขัว้นี ้แบง่ดว้ยตวัเลข ถา้ใกลข้า้งใดมากก็จะมีคณุลกัษณะตามคณุศพัท์
ของขั้วนั้นมาก คุณศัพท์ท่ีประกอบเป็น 2 ขั้วนี ้ แยกออกเป็น 3 จ าพวกใหญ่ ๆ ได้แก่ พวกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่า (Evaluation) พวกท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพ (Potential) และพวกท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรม (Activity) 
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2.4 กระบวนการวัดความตระหนักรู้ 
ทิศนา แขมมณี (2544, น. 125) กล่าวว่า กระบวนการวดัความตระหนักรู ้เป็น

กระบวนการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสนใจ เอาใจใส่ รับรู ้สามารถเห็นคุณค่าใน
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมได ้โดยกระบวนการ
และขัน้ตอนของการวดัความตระหนกัรู ้มีดงันี ้

1. การสงัเกต โดยใหข้อ้มลูท่ีตอ้งการใหบ้คุคลเกิดความสนใจและเห็นคณุคา่ 
2. การวิจารณ์ ให้ตัวอย่างสถานการณ์ประสบการณ์ตรง เพ่ือให้บุคคลได้

วิเคราะหห์าสาเหต ุแสดงความคดิเห็น สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลดแีละผลเสียท่ีเกิดขึน้ได ้
3. การสรุป ใหอ้ภิปรายหาขอ้มูลหรือหลกัฐานมาสนับสนุนคุณค่าของสิ่งท่ี

จะตอ้งตระหนกั และวางเปา้หมายตอ่ตนเองในเรื่องนัน้ 
 
ตาราง 1 ตารางล าดบัขัน้ของพฤตกิรรมดา้นจิตพิสยั 
 

1. การรบัรู ้
1.1 ความตระหนกัรู ้
1.2 ความยินดีที่จะรบัรู ้
1.3 การควบคมุหรอืการเลอืกใหค้วามสนใจ 

2. การตอบสนอง 
2.1 การยินยอมตอบตกลง  
2.2 ความเต็มใจที่จะตอบสนอง 
2.3 ความพอใจในการตอบสนอง 

3. การเกิดคา่นิยม 
3.1 การยอมรบัคา่นิยม 
3.2 การนิยมชมชอบในคา่นยิม 
3.3 การยดึมั่นในคา่นิยม 

4. การจดัระบบคณุคา่ 
4.1 การสรา้งแนวความคิดของค่านิยม 
4.2 การจดัระบบคา่นิยม 

5. การสรา้งลกัษณะนสิยั 
5.1 การวางหลกัทั่วไป 
5.2 การสรา้งลกัษณะนิสยั 

 
ท่ีมา: Krathwohl, Bloom and Masia (1964) 
 

จากตารางแสดงล าดบัขัน้ของพฤติกรรมดา้นจิตพิสยั จะเห็นไดว้า่ความตระหนกั
รู ้อยู่ในล าดบัขัน้ของการรบัรูซ้ึ่งเป็นขัน้แรกหรือขัน้พืน้ฐานของการพฒันาขึน้ไปสู่ขัน้สูงต่อไป คือ 
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ขัน้การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจดัระบบคณุค่า การสรา้งลกัษณะนิสยัตามแบบค่านิยมท่ี
ยดึถือตามล าดบั ลกัษณะนิสยัท่ีจะเกิดขึน้ไดน้ัน้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้ใน
ตวับุคคลนัน้ก่อน เม่ือบุคคลนัน้มีความตระหนักรู ้แลว้ จึงจะพัฒนาไปสู่พฤติกรรมดา้นจิตพิสยัท่ี
สงูขึน้ในระดบัตอ่ไปได ้

2.5 วิธีการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ 
1. การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลนั้นอาจจะน ามาจากเอกสาร บทวิเคราะห์ หรือ

การศกึษางานวิจยั 
2. การตรวจสอบขอ้มูล เพ่ือใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการสรา้งแบบวดันัน้มี

ความเหมาะสมกบัการท่ีจะตอบหรือใชว้ดักบักลุม่ตวัอยา่ง 
3. สรา้งแบบวดัโดยการสรา้งขอ้ค าถาม เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความรูส้ึกท่ี

แทจ้รงิของตนเองออกมา 
4. ตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบวดั 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ ์

3.1 นิยามและความหมายของอัตลักษณ ์
อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Identitas” เดิมใช้ค  าว่า 

“Idem” ซึ่งมีความหมายวา่ The same คือ เหมือนกนั 
ค าว่า “อัตลกัษณ”์ ในภาษาไทย มีรากศพัทม์าจากภาษาบาลี เป็นการประกอบกัน

ของค าว่า “อตฺต” กับ “ลักษณะ” โดยท่ี “อตฺต” มีความหมายว่า ตัวตน ของตน ส่วนค าว่า 
“ลกัษณะ” หมายถึง สมบตัิเฉพาะตวั เพราะฉะนัน้ค  าวา่ “อตัลกัษณ”์ จึงมีความหมายว่า ลกัษณะ
เฉพาะตวัของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เบญจวรรณ สพุนัอา่งทอง, 2554, บทน า) 

แตโ่ดยทั่วไป คนส่วนใหญ่ยงัมีขอ้สงสยัว่า “เอกลกัษณ”์ และ “อตัลกัษณ”์ นัน้มีความ
เหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งอนัท่ีจริงแลว้ ค  าสองค านีมี้รูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกัน แต่
กลบัมีความหมายท่ีแตกต่างกัน และยงัมีความหมายทบัซอ้นกันอยู่ กล่าวคือ ค าว่า “เอกลกัษณ”์ 
ประกอบด้วยค าว่า “เอก” ซึ่ งแปลว่า “หนึ่งเดียว” ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า “ลกัษณะท่ีเป็นหนึ่งเดียว” (จากหลาย ๆ สิ่ง) หรือลกัษณะท่ีสิ่ง
ต่าง ๆ มีร่วมกัน เช่น ชุมชนนั้นมีเอกลักษณ์อยู่ท่ีการทอผา้จก หมายความว่า คนในชุมชนนัน้มี
อาชีพทอผา้จกเหมือน ๆ กนัหมด 

โดยส่วนใหญ่คนไทยยังนิยมใช้ค  าว่า “เอกลักษณ์” ใน ความหมายว่าลักษณะ
เฉพาะตวัท่ีไมเ่หมือนใครอยา่งกวา้งขวาง สว่นค าวา่ “อตัลกัษณ”์ นัน้มกัจะใชใ้นวงแคบ ๆ เชน่ แวด
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วงวิชาการ แต่บางครัง้ก็ใชแ้บบมีความหมายโดยนยั (แฝง) เช่น “เอกลักษณ”์ เป็นสิ่งตายตวั ไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได ้ส่วน “อตัลกัษณ”์ สามารถเปล่ียนแปลงได ้และมีไดห้ลายสิ่งตามความ
จริงท่ีปรากฎ และตอ้งดหูลาย ๆ ดา้น หลาย ๆ มิติ ของสิ่งนัน้ประกอบกนั (ครูไทยเพ่ือศิษย,์ 2554, 
อา้งถึงใน นชุนาฏ เชียงชยั, 2558, น. 5) 

ค าว่าอตัลกัษณเ์ป็นท่ีใชก้นัโดยทั่วไปหลงัจากศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา เป็นมโนทศัน์
ท่ีคาบเก่ียวสมัพนัธก์ับศาสตรห์ลายแขนง ซึ่งในทางจิตวิทยาสงัคม ใหค้วามหมายว่า ความส านึก
ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ว่าตนนั้นมีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนในทางจิตวิทยา
การแพทย ์กล่าวว่า เป็นลักษณะเฉพาะบางประการท่ีจะช่วยใหผู้ห้นึ่ง สามารถบ่งชีถ้ึงอีกบุคคล
หนึ่งได ้

นกัคิดในสายปฏิสมัพนัธเ์ชิงสญัลกัษณ ์George Herbert Mead (1934, as cited in 
Serpe & Stryker, 2011, p. 227) กล่าวถึง “ตวัตน” ว่าเป็นสมรรถนะอนัเป็นของมนษุย ์โดยไดร้บั
อิทธิพลมาจากสงัคมและตวัเอง เป็นเรื่องของการท่ี "ฉนัมองตวัฉนัเองอย่างไร” และ “คนอ่ืนมองฉัน
อย่างไร" ซึ่งเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นตวัตน (Self) และสิ่งท่ีอยู่ภายในกบัความสมัพนัธท์าง
สงัคมภายนอก  

สอดคลอ้งกับ Woodward (2004, อา้งถึงใน พิศิษฎ ์คณุวโรตม ,์ 2546) ท่ีกล่าวไวว้่า 
อตัลกัษณมี์ความสมัพันธเ์ช่ือมต่อกันระหว่าง ฉัน (I) เห็นตวัเอง (Myself) และคนอ่ืนเห็นอย่างไร 
ดงันัน้ อตัลกัษณจ์ึงถกูสรา้งขึน้ผา่นการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล กระบวนการท่ีเกิดขึน้จึงแสดงให้
เห็นถึงความแตกตา่ง และความหลากหลายในการสรา้งอตัลกัษณข์องบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งจาก
การเช่ือมโยงระบบโครงสรา้งตา่ง ๆ ทางสงัคมและวฒันธรรม 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) กล่าวว่า อตัลกัษณ์ มีการแปรเปล่ียนตามบริบทของ
วฒันธรรมยุคโลกาภิวฒัน ์ซึ่งเทคโนโลยีการส่ือสารท าใหม้ิติเวลาเร่งเร็วขึน้ และมิติดา้นพืน้ท่ีหด
แคบเขา้มา เกิดเป็นการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรมอย่างรวดเร็ว หลากหลาย และซบัซอ้น โดยการ
เปล่ียนแปลงนี ้สามารถแสดงออกได้หลายลักษณะและหลายมิติ  ในระดับจุลภาคจะพบการ
ปรบัเปล่ียนแบบแผนชีวิตประจ าวนัของปัจเจกบุคคล ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการปรบัปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ่ื้น ส่วนในระดับมหภาคจะพบการเคล่ือนไหวทางศาสนา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมใหม่ ๆ ท่ี
เกิดขึน้มากมาย และมีกระบวนการสรา้งตวัตน และอตัลกัษณจ์ากการผสมผสานองคป์ระกอบทาง
วฒันธรรมท่ีซบัซอ้น 

องัคณา สุเมธสิทธิกุล และ องคอ์ร ประจันเขตต ์(2561 , น. 3) กล่าวว่า อัตลักษณ ์
(Identity) ในทางทฤษฎีจิตวิทยาสังคม คือ กลุ่มของความหมายท่ีอธิบายความเป็นตัวตนของ
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บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง และเป็นท่ียอมรบัว่าอตัลักษณ์สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
ตามกาลเวลา ยคุสมยั คา่นิยม หรือบทบาทของอาชีพ 

พัฒนา กิติอาษา (2546) กล่าวว่า “อัตลักษณ์” หมายถึงจิตส านึกส่วนตัวและ
จิตส านึกส่วนรวมในระดับสังคม ท่ีเกิดจากการนิยามว่าตัวเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร 
แตกตา่งจากกลุม่อ่ืนในสงัคมอยา่งไร และใชอ้ะไรเป็นเคร่ืองหมายในการแสดงออกดงักล่าว 

ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (2547, น. 31-72) กล่าวว่า “อตัลกัษณ”์ เป็นการก่อรูปและด ารงอยู่
ในการรบัรูเ้ก่ียวกับตวัเองและในส่วนท่ีคนอ่ืนรบัรูเ้ก่ียวกบัเรา โดยมีกระบวนการทางสงัคมในการ
สรา้งและสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งขึน้อยู่กับบริบททางสังคมท่ีมีต่อคนและกลุ่มอ่ืน ๆ ใน
สงัคม ซึ่งมีไดท้ัง้ในระดบั ปัจเจกบคุคล (Individual identity) คือ บคุคลหนึ่งอาจมีหลายอตัลกัษณ์
อยู่ในตัวเอง เช่น เพศ เชือ้ชาติ ชนชั้นทางสังคม อาชีพ เป็นต้น และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม 
(Collective Identity) คือ อตัลกัษณร์่วมท่ีถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความเหมือนกันของสมาชิก
ภายในกลุม่ ซึ่งยอ่มมีความแตกตา่งกบักลุม่อ่ืน 

กล่าวโดยสรุป ค าวา่ “อตัลกัษณ”์ หมายถึงความเป็นตวัตนท่ีแตกตา่งจากสิ่งอ่ืน สามารถ
บ่งชีล้ักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชน หรือ ประเทศนั้น  ๆ ได้ เช่น เชือ้ ชาติ ภาษา 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และศาสนา เป็นต้น ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามบริบทท่ีหลากหลายและ
สามารถพฒันาใหดี้ขึน้ได ้เพราะฉะนัน้ ค  าว่า “อตัลกัษณ”์ จึงเป็นค าตอบของค าถามท่ีว่า “ตวัเรา
คือใคร” และ “ตวัเราคือใครในสายของผูอ่ื้น” เป็นความรูส้ึกและความส านกึของแตล่ะบคุคลท่ีมีตอ่ 
“ตวัตน” ของตนเอง 

3.2 ประเภทของอัตลักษณ ์
Erving Goffman (1963, อ้างถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล , 2546, น. 27) นักสังคม

วิทยา ไดแ้บ่งอตัลกัษณ ์และอธิบายลกัษณะความแตกต่างระหว่างอตัลกัษณส์่วนบุคคลและอตั
ลกัษณท์างสงัคมออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

4.2.1 Ego identity เป็นความคิด ความรูส้ึกท่ีปัจเจกบุคคลมีต่อตนเอง ท่ีเกิดขึน้
จากการมองตนเอง 

4.2.2 Personal identity คือ อตัลกัษณส์่วนบุคคล เป็นภาพของปัจเจกบุคคลใน
สายตาของผูอ่ื้น ในฐานะท่ีเป็นบคุคลท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เช่น ศิลปิน ดารา เกิดขึน้จากเรียนรู้
จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครวั และเกิดขึน้ในช่วงเริ่มแรกของชีวิต และจากสังคมใน
ล าดบัตอ่มา 
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4.2.3 Social identity สถานภาพของปัจเจกบคุคลตอ่สงัคมนัน้ ๆ เช่น อาชีพ ชน
ชัน้ ชาติพนัธุ ์เพศ หรือศาสนาท่ีปัจเจกสงักดัอยู ่เชน่ คนไทยเชือ้สายจีน กลุม่คนใชแ้รงงาน เป็นตน้ 
ซึ่งในระดบันี ้สงัคมจะมีความคาดหวงั หรือเรียกรอ้งว่า ปัจเจกบุคคลในวยั เพศ หรือชนชัน้นัน้  ๆ 
ควรมีการวางตนอยา่งไร 

จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้่าอตัลกัษณส์่วนบุคคลและอตัลกัษณท์างสงัคม จะมี
ส่วนท่ีซ้อนทับกันอยู่  เหตุเพราะ อัตลักษณ์ เป็นการเช่ือมต่อกันระหว่างความเป็นปัจเจก 
(Individual) และสงัคม (Social Aspect) การท่ีสงัคมมีสว่นในการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบคุคล 
ท าใหมี้ระบบคณุค่าติดมากับบทบาทหนา้ท่ีนัน้เช่นกัน ในมิตินีอ้ัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้
สญัลกัษณ ์(Symbolic Aspect) ดว้ย เพราะการแสดงออกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธแ์บบตา่ง ๆ 
กระท าผา่นระบบสญัลกัษณห์ลากแบบ 

นอกจากนีย้งัพบวา่ มีอตัลกัษณอี์กประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่า อตัลกัษณร์ว่ม (Collective 
Identity) ซึ่ง George Ritzer (2007, อา้งถึงใน นชุนาฏ เชียงชยั, 2558, น. 8) ไดใ้หค้วามหมายไว้
ว่า การมีความหมายร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งความหมายร่วมเหล่านี ้เกิดจากความสนใจและ
ประสบการณ์ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม เป็นการตอบค าถามว่าพวกเราเป็นใคร อัตลักษณ์ร่วม
ไม่ใช่สิ่ งตายตัว สามารถเกิดขึน้ผ่านการต่อสู้ทางการเมือง ผ่านการเคล่ือนไหวทางสังคม 
ปฏิสมัพนัธ ์และปฏิกิรยิาทางสงัคม ในขณะท่ี Olson (2010, อา้งถึงใน นชุนาฏ เชียงชยั, 2558, น. 
8) อธิบายว่า หมายถึงชุดของความรูส้ึกของบุคคลท่ีเกิดขึน้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งอัต
ลักษณ์ร่วมนี ้จะเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ในระดับปัจเจกหรืออัตลักษณ์ของบุคคล เช่น 
บคุลิกภาพของกลุม่โดยรวม เพศสภาพ ชาตพินัธุ ์สภาพภาพ อาชีพ เป็นตน้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอตัลักษณ ์ผูว้ิจยัพบว่า “อตัลักษณ”์ เป็น
เรื่องของการให้ค  านิยามและการตีความ ซึ่งมีความหมายในเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่า เหล่านั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งไดร้บัความเป็นสากล แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการสรา้งตวัตนจาก
วฒันธรรมย่อยเหล่านัน้ สามารถท าใหเ้กิดการยอมรบัซึ่งความเป็นพหุทางสงัคม ซึ่งแตกต่างจาก
ค าว่า “เอกลกัษณ”์ ท่ีจะตอ้งสรา้งขึน้เพ่ือความเป็นปึกแผ่นของสงัคม เพราะฉะนัน้ อตัลกัษณ ์จึง
เป็นเรื่องของการยอมรบัในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจัง และเรื่องท่ีมีส่วนร่วมกันอยู่ หลาย
ประการ เช่น อตัลกัษณเ์ป็นเรื่องของปัจเจกบคุคล อตัลกัษณเ์ป็นเรื่องของการสรา้งจากบริบทเชิง
พืน้ท่ีและเวลา ในมิติของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ์ค  าว่า “อัตลักษณ์” จึงเป็นค าตอบของ
ค าถามท่ีว่า “ตวัเราคือใคร” และ “ตวัเราคือใครในสายของผูอ่ื้น” เป็นความรูส้ึกและความส านึก
ของแตล่ะบคุคลท่ีมีตอ่ “ตวัตน” และ “บรบิท” ของตนเอง 
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4. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับจังหวัดล าพูน 
4.1 ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดล าพูน 

4.1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
จงัหวดัล าพูน เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบริเวณท่ี

ราบลุ่มเชียงใหม่ ก่อตัง้ขึน้เม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 หรือหลงั พ.ศ. 1200 อนัเน่ืองมาจาก
การขยายอิทธิพลของแควน้ละโว ้ซึ่งเป็นรฐัขนาดใหญ่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เจา้พระยา (ศรีศกัร 
วลัลิโภดม, 2545, น. 9) และตอ่มาจึงขยายขอบเขตไปยงัเมืองเขลางคน์คร หรือเมืองล าปาง บนท่ี
ราบลุม่แมน่  า้วงั ตอ่มาเม่ือรวบรวมบา้นเมืองบริเวณท่ีราบลุ่มเชียงใหม่-ล าพนู กบับรเิวณเชียงราย-
พะเยา และบรเิวณใกลเ้คียงเขา้ดว้ยกนัไดแ้ลว้ จงึเรียกรวมทัง้หมดวา่ “ลา้นนา” 

ศรีศกัร วัลลิโภดม (2545, น. 60) กล่าวในหนังสือลา้นนาประเทศว่า บริเวณท่ี
ราบลุ่มเชียงใหม่ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ พบร่องรอยการอยู่อาศัยของกลุ่มชนดัง้เดิม
หลากหลายเผ่าพนัธุ ์ไดแ้ก่ พวกเมงหรือเม็ง และพวกลวัะ โดยมีการปกครองในรูปแบบของชนเผ่า 
มีศาสนาและระบบความเช่ือไปในเรื่องการนบัถือผี และการถือเอาสตัวเ์ป็นสญัลกัษณป์ระจ าเผ่า 
ภายหลงัเม่ือมีการตดิตอ่คา้ขายกบักลุม่ชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ มากขึน้ จึงเริ่มมีการผสมผสานระหวา่ง
เผ่าพนัธุ ์จากสังคมแบบชนเผ่า ก็พัฒนามาเป็นสังคมแบบเมือง โดยมีฤาษีวาสุเทพเป็นผูน้  าทาง
ศาสนาและความเช่ือ สังคมใหม่นีมี้ระบบการปกครองแบบชนชัน้ แต่อย่างไรก็ตามบา้นเมืองท่ี
เกิดขึน้ในระยะนีเ้ป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ บริเวณเชิงเขา มีความเจริญทางเทคนิควิทยาการนอ้ย มัก
ประสบภยัพิบตัทิางธรรมชาตอิยูบ่อ่ย ๆ 

การเปล่ียนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรมครัง้ยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี ้
เกิดขึน้จากการขยบัขยายลงสูท่ี่ราบลุ่มทางทิศใตห้า่งจากดอยสเุทพลงมา และไดส้รา้งเมืองหริภุญ
ไชยหรือเมืองล าพูนขึน้ในพุทธศตวรรษท่ี 13 ในระยะนี ้ได้มีการติดต่อทั้งในทางสังคมและ
วฒันธรรมกบับา้นเมืองในท่ีราบลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะกบัเมืองละโว ้ซึ่งเป็นเมืองท่ีเจริญรุง่เรือง
ท่ีสุดในขณะนัน้ การเสด็จขึน้มาครองราชยข์องพระนางจามเทวี ณ เมืองหริภุญไชย แสดงใหเ้ห็น
ถึงการเคล่ือนยา้ยของประชากรและการแพร่ทางวฒันธรรมของบา้นเมืองท่ีรบัวฒันธรรมอินเดีย
จากท่ีราบลุ่มภาคกลาง เขา้มายงัท่ีราบลุม่เชียงใหม ่เมืองหริภญุไชยจงึกลายเป็นรฐัท่ีรบัวฒันธรรม
แบบอินเดียแห่งแรกในภาคเหนือ มีพทุธศาสนาคตหิินยานเขา้มามีบทบาทความส าคญัแทนระบบ
ความเช่ือเดิม มีการสร้างวัดและสอนศาสนา มีนักปราชญ์ นักวิชาการ ช่าง และผู้ช  านาญ
วิทยาการในแขนงต่าง ๆ ท่ีตามเสด็จมาจากเมืองละโว้ เมืองหริภุญไชยมีการปกครองท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผน มีการจดัประชาชนใหอ้าศยัเป็นหมู่เหล่า มีการรวมชาวพืน้เมืองเผา่ตา่ง ๆ เขา้มา
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อยู่ภายใตก้ารปกครอง มีสถาบันกษัตริย์และการสืบสันตติวงศท่ี์แน่นอน (ศรีศักร วัลลิโภดม , 
2545, น. 61-62) 

ประชากิจกรจกัร (2504, น. 176-177) กล่าวถึงการก าเนิดของเมืองหรภิุญไชยใน
หนังสือพงศาวดารโยนก ฉบับหอสมุดแห่งชาติไวว้่า เมืองหริภุญไชยสรา้งขึน้โดยด าริของฤาษี
วาสเุทพ โดยเกณฑพ์วกเม็งคบตุร หรือชนเชือ้ชาติมอญในแถบท่ีราบลุ่มเชียงใหม่ มาสรา้งเมืองขึน้
ในพืน้ท่ีระหวา่งแม่น า้สองสาย คือ แมน่ า้กวงและแมน่ า้ปิง เม่ือสรา้งเสรจ็ก็ไดส้ง่ทตูไปอญัเชิญพระ
ราชธิดาแห่งกษัตริยเ์มืองละโว ้พระนามวา่ “เจา้หญิงจามเทวี” มาครองเมืองหริภญุไชย และไดสื้บ
ราชวงศก์ษัตริยต์่อมาอีกหลายพระองค ์จนกระทั่งถึงสมัยพญายีบาจึงไดเ้สียการปกครองใหแ้ก่
พญามงัราย กษัตริยผ์ูร้วบรวมเมืองตา่ง ๆ นอ้ยใหญ่ในท่ีราบลุ่มเชียงใหม่และเชียงรายเขา้รวมกัน
เป็นแควน้ลา้นนา เมืองหรภิญุไชยก็ถกูผนวกเขา้รวมเป็นหนึ่งในแควน้ลา้นนาดว้ยเชน่กนั  

ความเจรญิรุง่เรืองของเมืองหรภิญุไชยท่ีมีมาอย่างชา้นานกว่า 631 ปี (ศรีศกัร วลั
ลิโภดม, 2545, น. 63) ก็ไดมี้อิทธิพลอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ใหแ้ก่อาณาจกัรลา้นนาในยคุแรก ๆ (สจุิตต ์วงษ์เทศ, 2526, น. 64) การพ่ายสงครามของเมืองหริ
ภุญไชยแก่พญามงัรายจึงเป็นเพียงปรากฏการณท์างสงัคมท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
และวฒันธรรมเท่านัน้ เมืองล าพนูท่ีเป็นเมืองหลวงของแควน้หรภิุญไชยไดห้มดสภาพไป เพียงแค่
การเป็นศนูยก์ลางในทางการปกครองและการเมืองเท่านัน้ แตย่งัคงสภาพและความส าคญัในการ
เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรมเช่นเดิม จะเห็นไดว้่าสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตา่ง  ๆ 
ของลา้นนาในระยะแรก ๆ มีการเลียนแบบอย่างของหริภุญไชยไปเป็นตน้แบบมากมาย ดงัปรากฏ
หลกัฐานท่ีเจดียท์รงส่ีเหล่ียม ในวดักู่ค  า ณ โบราณสถานเวียงกมุกาม ท่ีสรา้งโดยพญามงัราย จึง
ท าใหท้ราบว่าในระยะแรก ๆ ของอาณาจกัรลา้นนา เมืองหริภุญไชยหรือล าพนู ยงัคงความส าคญั
ในทางศลิปะและวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลตอ่แควน้ลา้นนา (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2545, น. 64) 

จนกระทั่งสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เมืองล าพนูหรือเมืองหริภุญไชยก็
ไดถ้กูผนวกเขา้มาอยูใ่นการปกครองของกรุงธนบรุี และยงัมีผูค้รองนครสืบตอ่กนัมาจนถึงสมยักรุง
รตันโกสินทร ์เม่ือเขา้สู่ยุคของการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลงัจากท่ี พลตรีเจา้จกัร
ค าขจรศกัดิ์ เจา้ผู้ครองนครล าพูนองคส์ุดทา้ยถึงแก่พิราลัย เมืองล าพูนจึงเปล่ียนฐานะมาเป็น
จงัหวดั และมีต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูป้กครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนั (ส านกังาน
จงัหวดัล าพนู, ม.ป.ป) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

จงัหวดัล าพูน นอกจากจะมีช่ือเสียงจากการเป็นเมืองประวตัิศาสตรท่ี์เก่าแก่และ
ยาวนานท่ีสุดในภูมิภาคแลว้ ยงัเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรท่ีส าคญั ซึ่งก็คือ ล าไย 
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นอกจากนัน้ก็ยงัเป็นแหล่งพระเครื่องโบราณท่ีมีช่ือเสียง โบราณสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร ์
และงานหตัถกรรมผา้ทอฝีมือดี 

- ค  าขวญัประจ าจงัหวดั 
“พระธาตเุดน่ พระรอดขลงั ล าไยดงั กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริ

ภญุไชย” 
- ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั 

ตน้กา้มปหูรือจามจรุีแดง (Samanea saman) 
- ดอกไมป้ระจ าจงัหวดั 

ดอกทองกวาว (Butea monosperma) 
4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือ มีพื ้นท่ีทั้งหมด
ประมาณ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,675 ไร ่หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.85 ของ
พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ีกวา้งท่ีสุดประมาณ 43 กิโลเมตร และมีความยาวจากทิศเหนือ
จรดทิศใต ้136 กิโลเมตร 

จงัหวดัล าพูน ตัง้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 
724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตัง้อยู่ระหวา่งเสน้รุง้ท่ี 18 องศาเหนือ และเสน้แวง
ท่ี 99 องศาตะวนัออก อยู่ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่เพียง 22 
ก.ม. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นศนูยก์ลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุ
ภมูิภาคลุม่น า้โขง หรือพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจรว่มกบัจงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศเหนือ จรด อ าเภอสารภี และอ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้  จรด อ าเภอเถิน อ าเภอแมพ่รกิ จงัหวดัล าปาง  
  และอ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
ทิศตะวนัออก  จรด อ าเภอหา้งฉตัร อ าเภอสบปราบ 
  และอ าเภอเสรมิงาม จงัหวดัล าปาง 
ทิศตะวนัตก  จรด อ าเภอฮอด อ าเภอจอมทอง อ าเภอหางดง 
  และอ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.1.3 การแบ่งเขตการปกครอง 
จังหวัดล าพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 577 หมู่บา้น 

และ 17 ชุมชน มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 58 แห่ง ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
1 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลต าบล และ 18 องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 
ตาราง 2 ท่ีตัง้ ขนาดพืน้ท่ี และเขตการปกครองของจงัหวดัล าพนู  

 

สว่นราชการ 
ขนาด 
(ตร.กม.) 

รอ้ยละ ต าบล หมูบ่า้น 
เทศบาล

เมือง/ต าบล 
อบต. 

ระยะหา่งจาก
จงัหวดั (กม.) 

จงัหวดัล าพนู 
1. อ.เมืองล าพนู  
2. อ.ป่าซาง 
3. อ.บา้นโฮ่ง 
4. อ.แมท่า  
5. อ.ลี ้ 
6. อ.ทุง่หวัชา้ง  
7. อ.บา้นธิ 
8. อ.เวียงหนองลอ่ง 

รวม 

4,505.882 
479.825 
299.950 
596.901 
762.630 

1,701.990 
486.129 
129.024 
49.433 

4,505.882 

 
10.78 
6.52 
13.31 
16.68 
37.96 
10.79 
2.72 
1.24 

 
15 
9 
5 
6 
8 
3 
2 
3 
51 

 
159 
90 
62 
71 
99 
35 
36 
15 
577 

 
14 
4 
2 
7 
7 
1 
1 
3 
39 

 
2 
4 
4 
1 
3 
3 
1 
- 
18 

 
2 
11 
36 
25 

105 
105 
26 
45 

 
ท่ีมา : แผนพฒันาจงัหวดัล าพูน (กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละขอ้มูลเพ่ือการพฒันาจงัหวดั 

ส านกังานจงัหวดัล าพนู, 2560, น. 2) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 
 
4.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

จงัหวดัล าพูน ตัง้อยู่ในเขตรอ้นท่ีค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น ฤดหูนาวมีอากาศ
เย็นคอ่นขา้งหนาว แตเ่น่ืองจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินไกลจากทะเล จึงท าใหมี้ฤดแูลง้ท่ียาวนาน
และอากาศรอ้นถึงรอ้นจดัในฤดรูอ้น มีสภาพภมูิอากาศแตกตา่งกนัอยา่งเดน่ชดั 3 ชว่งฤด ูคือ 

ฤดรูอ้น  ชว่งเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 
ฤดฝูน  ชว่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตลุาคม 
ฤดหูนาว  ชว่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์
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ในฤดูหนาวและฤดูรอ้นจะเป็นช่วงฤดูแลง้ท่ีมีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 
เดือน ในช่วงฤดฝูนอีก 6 เดือน ท าใหอ้ากาศจะไม่รอ้นเท่ากับในฤดูรอ้น และไม่หนาวเย็นเท่าฤดู
หนาว คือมีอณุหภมูิปานกลางอยูร่ะหวา่งสองฤดดูงักลา่ว 

4.1.5 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการท่องเทีย่ว 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีส าคญั 

1. ประเพณีสรงน า้พระบรมธาตหุรภิญุชยั 
2. ประเพณีท าบญุสลากภตั (ตานก๋วยสลาก, ตานสลากยอ้ม) 
3. ประเพณีวนัสงกรานต ์(ป๋ีใหมเ่มือง) 
4. ประเพณีลอยกระทง (ย่ีเป็ง) 
5. ประเพณีท าบญุปอยหลวง 
6. ประเพณีทานขา้วใหม ่
7. ประเพณีแหแ่ครห่ลวง 
8. ประเพณีการแขง่ขนักลองหลวงลา้นนา 
9. ประเพณีเขา้โสสานกรรม (เขา้กรรม) 
10. ประเพณีฟังเทศนม์หาชาติ 

ปฏิทินกิจกรรมทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าพนู 
นอกจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้กล่าวมาในเบือ้งต้นแล้ว การท่องเท่ียวของ

จงัหวดัล าพูนยงัไดใ้ห ้ความส าคญัของเรื่องประเพณีวฒันธรรม โดยมีการจดัปฏิทินกิจกรรมทาง
วฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในรอบเดือน ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมประเพณีแต่ละช่วง
เดือนมีดงัตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 3 ปฏิทินกิจกรรมทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าพนู 
 

เดือน ชว่งเวลา กิจกรรม 

มกราคม  กลางเดือน  
งานสืบสานวฒันธรรมปิงหา่งไสอ้ั่วหละปนู 
เทศกาลชิมไวนไ์สอ้ั่วหละปนู 

มกราคม-
กมุภาพนัธ ์

ปลายเดือนมกราคม-ตน้เดือน
กมุภาพนัธ ์

มหกรรมผา้ทอของดีเมืองหละปนู 

กมุภาพนัธ ์ เดือนกมุภาพนัธ ์ ประเพณีแหป่อยนอ้ย (แหล่กูแกว้) 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

เดือน ชว่งเวลา กิจกรรม 
มีนาคม  เดือนมีนาคม มหกรรมกลองหลวงลา้นนา  

ไหวส้าพระพทุธบาทตากผา้ 

เมษายน กลางเดือน 
ประเพณีสงกรานต ์
งานแตง่สีอวดลายผา้ฝา้ยดอนหลวง 

พฤษภาคม กลางเดือน  
ประเพณีสรงน า้พระบรมธาตหุรภิญุชยั 
งานแขง่กลองหลวงชิงถว้ยพระราชทาน 
สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 

พฤษภาคม ปลายเดือน ประเพณีสรงน า้รอยพระพทุธบาท 
มิถนุายน  กลางเดือน ประเพณีฟอนผีมดผีเม็ง 
กรกฎาคม- 
สิงหาคม 

กลางเดือนกรกฎาคม-
กลางเดือนสิงหาคม 

งานเทศกาลล าไย 

กนัยายน กลางเดือน ประเพณีท าบญุสลากภตั (ตานก๋วยสลาก, 
ตานสลากยอ้ม) 

ตลุาคม กลางเดือน เทศกาลกินเจเดือนเกา้ 
พฤศจิกายน ตน้เดือน ประเพณีแหแ่ครห่ลวง 

ธนัวาคม 
ตน้เดือน 

งานพระแมน่ั่งเมือง 

งานกาชาดจงัหวดัล าพนู 

ปลายเดือน งานรวมใจสืบสานต านานป่าซาง 

 
ท่ีมา: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู (กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพ่ือการพฒันา

จงัหวดั ส านกังานจงัหวดัล าพนู, 2560, น. 33) 
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เครือขา่ยวฒันธรรมชมุชน 
ความโดดเด่นเรื่องประวตัิศาสตร ์โบราณสถาน และวิถีชีวิตประเพณี นบัว่า

เป็นสิ่งท่ีท าให้จังหวัดล าพูนมีความไดเ้ปรียบกว่าจังหวัดอ่ืน  ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เน่ืองจากมี
ประวตัิศาสตรท่ี์เป็นตน้จุดเริ่มตน้ของอารยธรรมลา้นนา และดว้ยความเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะพืน้ท่ี
ของผูค้นจากความโดดเด่นทางชาติพันธุ์ จึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจใหก้ับนักท่องเท่ียวในการ
เลือกมาท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญท่ีจะสามารถสรา้งความประทับใจ
ให้กับนักท่องเท่ียวได้อีกประการท่ีส าคัญไม่แพ้กว่าความสวยงามและคุณค่าท่ีได้จากแหล่ง
ท่องเท่ียวเหล่านีเ้ลย ก็คืออธัยาศยัไมตรีของการเป็นเจา้บา้นในการตอ้นรบันกัท่องเท่ียว สิ่งเหล่านี ้
จงึจ  าเป็นตอ้งถกูสรา้งขึน้จากชาวล าพนูทกุคน และจะท าใหจ้งัหวดัล าพนูกลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียว
วฒันธรรมท่ีมีวฒันธรรมงดงามอย่างแทจ้ริง นอกจากกลุ่มเครือข่ายสภาวฒันธรรมของทุกอ าเภอ
แลว้ จงัหวดัล าพนูมีเครือขา่ยวฒันธรรมชมุชนท่ีมีศกัยภาพดา้นการทอ่งเท่ียว ดงันี  ้

1. เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวยอง ต าบลเวียงยอง 
อ าเภอเมืองล าพนู โดยสามารถเช่ือมโยงศิลปวฒันธรรมพืน้บา้น การทอผา้ เอกลกัษณด์า้นภาษา
ถ่ิน และยงักระจายอยูใ่นพืน้ท่ีตา่ง ๆ อีกดว้ย 

2. เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน ซึ่งมี
เอกลกัษณข์องวิถีชีวิต การเกษตรกรรม และสวนล าไยพนัธุพื์น้เมือง 

3. เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนไทลื ้อ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ ซึ่งมี
เอกลกัษณ์ของวิถีชีวิต การแต่งกาย ผา้ทอไทลือ้ หมู่บา้นท่องเท่ียวชุมชน วิถีการท านา ซึ่งเป็นท่ี
สนใจของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

4. เครือข่ายวฒันธรรมชมุชนบา้นหว้ยทรายขาว-ทาป่าเปา้ ต าบลทาปลา
ดุก อ าเภอแม่ทา มีเอกลักษณ์ของการด าเนินชีวิตดา้นการเกษตรและการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากชมุชนตัง้อยู่ใกลก้บัอทุยานแหง่ชาตดิอยขนุตาล 

5. เครือข่ายวฒันธรรมชุมชนชาวปะเกอกะญอ บา้นแม่ขนาด ต าบลทา
กาศ อ าเภอแม่ทา ซึ่งเป็นหมู่บา้นชาติพันธุก์ะเหรี่ยง มีเอกลกัษณข์องผา้ทอ และแหล่งท่องเท่ียว
ชมุชน 

6. เครือขา่ยวฒันธรรมชมุชนชาวยอง อ าเภอป่าซาง (ต าบลแม่แรง ต าบล
มว่งนอ้ย ต าบลมะกอก) ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และโดดเดน่ในดา้นภมูิปัญญาผา้
ฝา้ยทอมือ จนเป็นท่ีรูจ้กักวา้งขวางในงานผา้ฝา้ยดอนหลวง ผา้ฝ้ายหนองเงือก ประเพณีการบวช
ลกูแกว้ชาวมะกอก 



  40 

7. เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนชาวมอญ ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง มี
เอกลกัษณด์า้นอาหารพืน้บา้นชมุชนท่ีเป็นแหลง่ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน บรเิวณวดัเกาะกลาง 

8. เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงเกษตร ต าบลน ้าดิบ ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลกูล าไยแหลง่ใหญ่ และเป็นแหลง่เพาะเลีย้งไก่พนัธุพื์น้เมือง พนัธุเ์หลา่ป่าก๋อย 

9. เครือข่ายวฒันธรรมชุมชนต าบลบา้นโฮ่ง ซึ่งมีวิ ถีชีวิตประเพณีท่ีโดด
เดน่ และแหลง่ผลิตการเกษตรตลอดจนประเพณีแหแ่ครห่ลวง 

10. เครือข่ายวฒันธรรมชุมชนต าบลบา้นปวง ท่ีสืบทอดภูมิปัญญาการ
ทอผา้ไหมยกดอก และวฒันธรรมของชาตพินัธุป์ะเกอกะญอในพืน้ท่ีต  าบลใกลเ้คียง 

11. เครือข่ายวฒันธรรมชุมชนบา้นหว้ยตม้ ต าบลนาทราย ซึ่งเป็นชุมชน
ปะเกอกะญอ มีเอกลกัษณใ์นการเครง่ครดัตอ่วฒันธรรมประเพณี เป็นหมูบ่า้นมงัสะวิรตั ไดร้บัการ
ยกย่องและคดัเลือกเป็นหมู่บา้นศีล 5 และไดร้บัรางวลัการส่งเสริมการท่องเท่ียวชมุชน รางวลักินรี 
จากการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ปี 2559 

12. เครือข่ายวฒันธรรมชมุชนลีเ้มืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งประวตัิศาสตรข์อง
เมืองลี ้มีศกัยภาพในการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3 ครูบา (ครูบาวงศ ์วดัพระพุทธ
บาทหว้ยตม้ ต าบลนาทราย, ครูบาขาวปี วดัพระพุทธบาทผาหนาม ต าบลป่าไผ่ และครูบาเจา้ศรี
วิชยั แหง่วดับา้นปาง ต าบลบา้นปาง) นอกจากนีย้งัมีเอกลกัษณก์ารทอผา้ลายโบราณ 

13. เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง มี
เอกลกัษณว์ฒันธรรมชาวยอง ด ารงวิถีชีวิตดา้นการเกษตรกรรม มีเอกลกัษณว์ฒันธรรมชมุชน 

ดา้นการทอ่งเท่ียว 
จงัหวัดล าพูนเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตรย์าวนาน และน่าสนใจเป็น

อย่างยิ่งส าหรบันักท่องเท่ียว ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยจังหวัดล าพูนมีประวตัิศาสตร์
ยาวนานถึง 1,343 ปี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร ์เมืองท่ีเก่าแก่ของจังหวดัล าพูนคือ เมือง
โบราณหริภุญไชย ซึ่งมีประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนาน มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม รวมทัง้สามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ทัง้นีส้ามารถจ าแนก
แหลง่ทอ่งเท่ียวได ้ดงันี ้
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1. แหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตรท่ี์ส าคญัของจงัหวดัล าพนู 
 

ตาราง 4 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตรท่ี์ส าคญัของจงัหวดัล าพนู 
 

ท่ี แหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีตัง้ ประเภท 
1 วดัพระธาตหุรภิญุชยั

วรมหาวิหาร 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู วดั 

2 อนสุาวรียพ์ระนางจามเทวี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดั
ล าพนู 

ประวตัิศาสตร ์

3 วดัจามเทวี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู วดั 
4 กู่ชา้ง-กู่มา้  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู โบราณสถาน 
5 วดัมหาวนั ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู วดั 
6 อนเุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั วดัดอยต ิต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู ประวตัิศาสตร ์
7 วดัพระยืน ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู วดั 
8 วดัพระคงฤาษี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู วดั 
9 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

หรภิญุไชย 
ดา้นหลงั เยือ้งกบัวดัพระธาตหุรภิญุชยั  
อ าเภอเมืองล าพนู 

พิพิธภณัฑ ์

10 วดัสนัป่ายางหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู วดั 
11 วดัพระพทุธบาทตากผา้ ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง วดั 
12 เวียงเกาะกลาง  บา้นบอ่คาว ต าบลบา้นเรือน อ าเภอป่าซาง โบราณสถาน 
13 วดัศรีดอนชยั ต าบลบา้นธิ อ าเภอบา้นธิ วดั 
14 วดัพระธาตดุอยเวียง ต าบลบา้นธิ อ าเภอบา้นธิ วดั 
15 วดัพระธาตดุอยหา้งบาตร ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธิ วดั 
16 วดัพระเจา้ตนหลวง ต าบลศรีเตีย้ อ าเภอบา้นโฮง่ วดั 
17 วดัพระธาตดุอยกวางค า ต าบลทุง่หวัชา้ง อ าเภอทุง่หวัชา้ง วดั 
18 วดัพระพทุธบาทหว้ยตม้ ต าบลนาทราย อ าเภอลี ้ วดั 
19 วดัมหาธาตเุจดียศ์รีเวียงชยั ต าบลนาทราย อ าเภอลี ้ วดั 
20 วดับา้นปาง ต าบลศรีวิชยั อ าเภอลี ้(วดัท่ีครูบาศรีวิชยั

บรรพชาเป็นท่ีแรก) 
วดั 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ท่ี แหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีตัง้ ประเภท 
21 วดัพระธาตหุา้ดวง บา้นพระธาตหุา้ดวง ต าบลลี ้อ าเภอลี ้ วดั 
22 อนเุสาวรียส์ามครูบา ใจกลางอ าเภอลี ้ ประวตัิศาสตร ์
23 วดัพระธาตดุวงเดียว บา้นสนัดอยเวียง ต าบลลี ้อ าเภอลี ้ วดั 
24 วดัพระพทุธบาทผาหนาม บา้นผาหนาม ต าบลป่าไผ ่อ าเภอลี ้ วดั 
25 สะพานขาวทาชมภู บา้นทาชมภ ูต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่

ทา 
ประวตัิศาสตร ์

26 อโุมงคร์ถไฟขนุตาล บา้นขนุตาล ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่
ทา 

ประวตัิศาสตร ์

 
ท่ีมา: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู (กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพ่ือการพฒันา

จงัหวดั ส านกังานจงัหวดัล าพนู, 2560, น. 35) 
 

2. แหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรม 
 
ตาราง 5 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของจงัหวดัล าพนู 
 

ท่ี แหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีตัง้ ประเภท 
1 พิพิธภณัฑว์ดัตน้แกว้ ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู พิพิธภณัฑ ์
2 พิพิธภณัฑช์มุชนเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพนู พิพิธภณัฑ ์
3 ขวัมงุทา่สิงหแ์ละชมุชนเวียง

ยอง 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู หตัถกรรม,  

ชาตพินัธุ ์
4 แหลง่ทอผา้บา้นดอนหลวง ต าบลแมแ่รง อ าเภอป่าซาง หตัถกรรม 
5 แหลง่ทอผา้บา้นหนองเงือก บา้นหนองเงือก ต าบลแมแ่รง  

อ าเภอป่าซาง 
หตัถกรรม,  
ชาตพินัธุ ์

6 หมูบ่า้นกะเหรี่ยงแมข่นาด ต าบลทากาศ อ าเภอแมท่า ชาตพินัธุ ์
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ท่ี แหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีตัง้ ประเภท 
7 ศนูยห์ตัถกรรมทอผา้ไหม บา้นสนัดอยฮอม ต าบลบา้นปวง  

อ าเภอทุง่หวัชา้ง 
หตัถกรรม 

8 ศนูยว์ิจยังานหตัถกรรม บา้นเดน่ยางมลู อ าเภอลี ้ หตัถกรรม 

 
ท่ีมา: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู (กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพ่ือการพฒันา

จงัหวดั ส านกังานจงัหวดัล าพนู, 2560, น. 36) 
 

3. แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ 
 
ตาราง 6 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิส าคญัของจงัหวดัล าพนู 
 

ท่ี แหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีตัง้ ประเภท 
1 บอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิดอยขะมอ้ ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง ธรรมชาติ 
2 อทุยานแหง่ชาติดอยขนุตาล ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแมท่า อทุยาน

แหง่ชาติ 
3 อทุยานแหง่ชาติแมปิ่ง อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู คาบเก่ียวกบัอ าเภอ

ดอยเตา่ จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก 

อทุยาน
แหง่ชาติ 

4 ถ า้หลวงผาเวียง ต าบลป่าพล ูอ าเภอบา้นโฮง่ ธรรมชาติ 

 
ท่ีมา: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู (กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูเพ่ือการพฒันา

จงัหวดั ส านกังานจงัหวดัล าพนู, 2560, น. 36) 
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สรุปกิจกรรม ประเพณีและการด าเนินการท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
ล าพนู 

1. จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดหนึ่ งท่ีมีประวัติยาวนานถึง 1,343 ปี เป็นท่ี
น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรบันกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงโอกาสทางดา้นการ
สรา้งมูลค่าเพิ่มทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ
อทุยานแห่งชาตแิม่ปิงและขนุตาล และประวตัิศาสตรท่ี์เ ก่ียวเน่ืองกบัการรถไฟ เช่น อโุมงคข์นุตาล 
สะพานขาวทาชมพ ู

2. งานประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูน พบว่ามีงานประเพณีท่ีส าคัญ
หลายงานด้วยกัน อาทิเช่น ประเพณีสรงน ้าพระธาตุหริภุญชัย งานประเพณีสลากย้อม งาน
ประเพณีตีกลองบูชาถวายครูบาเจา้ศรีวิชยั นกับุญแห่งลา้นนา รวมถึงงานประเพณีชุมชนต่าง ๆ 
ส่งผลท าใหจ้งัหวดัล าพูนเป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีมีความพรอ้มท่ีจะพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางของ
การทอ่งเท่ียวเชิงประสบการณว์ฒันธรรม 

3. เสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเมืองเก่า เมืองอนรุกัษ ์โดยการ
ใชร้ถรางน าเท่ียวไปยังแหล่งโบราณสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ สอดคลอ้งกับการวางยุทธศาสตรก์าร
ทอ่งเท่ียวของจงัหวดัล าพนู  

4. เครือข่ายวฒันธรรมชมุชนท่ีเขม้แข็งในดา้นการอนรุกัษสื์บสานวฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มในดา้นการท่องเท่ียวชมุชน การพ านกัอาศยัระยะสัน้
และระยะยาว 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เดิมช่ือ โรงเรียนแม่ทา ก่อตั้งขึน้เม่ือ พ.ศ. 2497 โดยมี

จดุประสงคเ์พ่ือใหเ้ป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจ าอ าเภอแม่ทา ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ไดมี้การ
ปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-7 
สงักดักองการประถมศกึษา กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ และตอ่มาในปี พ.ศ. 2517 จึง
ไดมี้ค าสั่งยกเลิกโรงเรียนแม่ทา และจดัตัง้ขึน้ใหม่ใหเ้ป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ สงักัดกอง
การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็น 
“โรงเรียนแมท่าวิทยาคม” 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดค้ดัเลือกให้
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมเป็นโรงเรียนตน้แบบ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 
และในปีเดียวกนันัน้ ก็ไดมี้การเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีอายคุรบรอบ 50 ปี 
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และในปี พ.ศ. 2557 ไดมี้การเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมมีอายุครบรอบ 60 ปี 
(โรงเรียนแมท่าวิทยาคม, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 สญัลกัษณป์ระจ าโรงเรียนแมท่าวิทยาคม 
 
ท่ีมา : โรงเรียนแมท่าวิทยาคม (2560) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 
 

- เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 
รูปคบเพลิงมีรศัมี 18 แฉกลอ้มรอบ อยู่ระหว่างอกัษรย่อ ม.ท. ดา้นล่างมีป้ายผา้

ระบช่ืุอ "โรงเรียนแมท่าวิทยาคม" และคตพิจนป์ระจ าโรงเรียน “ปัญญา คือ แสงสวา่งน าทางชีวิต” 
- สีประจ าโรงเรียน 

สีฟ้า-ขาว 
- ค  าขวญัโรงเรียน 

ประพฤตดีิ มีวิชา สามคัคี มีวินยั 
- ดอกไมป้ระจ าโรงเรียน 

ดอกเอือ้งผึง้ 
- ระดบัท่ีเปิดสอน 

มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย 
- ท่ีตัง้ 

หมูท่ี่ 3 บา้นทาศาลา ต าบลทาสบเสา้ อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 51140 
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ภาพประกอบ 4 แผนผงัโรงเรียนโรงเรียนแมท่าวิทยาคม 
 

ท่ีมา : โรงเรียนแมท่าวิทยาคม (2560) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 
 
อาคาร/สถานท่ีส าคญัในโรงเรียนแมท่าวิทยาคม 

1) ศาลาพระพทุธ ประดษิฐานพระพทุธวิโมกข ์ไวเ้ป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจและเป็นท่ี
สกัการะบชูาของบคุลากรในโรงเรียน 

2) อาคารอ านวยการ ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบัญชี, ห้อง
เกียรตยิศ 

3) อาคารศูนย์กีฬาและหอประชุม เป็นอาคารท่ีจัดสรา้งขึน้ เน่ืองในวโรกาส
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เป็นอาคารเรียนวิชาพลานามยั และเป็น
อาคารอเนกประสงคใ์ชใ้นการจดันิทรรศการ 

4) อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เดิมเป็นอาคารเรียนหลังแรกของ
โรงเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารไม้ชัน้เดียว เป็นท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาทอ้งถ่ินรวมถึง
ประวตัิศาสตรล์า้นนา การด ารงชีวิต เครื่องไมเ้ครื่องมือท ากิน/ประเพณี ความเช่ือ และวฒันธรรม 
ปัจจบุนัไดมี้การรือ้ถอนปรบัปรุงอาคารไมด้งักลา่วและก่อสรา้งใหมใ่หม้ั่นคงแข็งแรงมากขึน้ ใหเ้ป็น
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อาคารปนูประกอบไมส้องชัน้ ก่อสรา้งเสร็จสิน้เม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน พ.ศ. 2558 เพ่ือมอบใหเ้ป็น
สมบตัขิองทางราชการ 

- ชั้นล่าง เป็นโถงส าหรับท ากิจกรรม จัดนิทรรศการ ห้องกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน หอ้งสขุา และพิพิธภณัฑห์มวดเครื่องใชข้นาดใหญ่ 

- ชั้นบน เป็นส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ภูมิ ปัญญาชาวบ้าน จัดเป็น 36 
หมวดหมู ่

5) ขว่งดอกเสีย้ว ลานกวา้งอเนกประสงค ์ใชใ้นการจดักิจกรรมตามโอกาสตา่ง ๆ 
6) สหกรณโ์รงเรียน ขายอปุกรณเ์ครื่องเขียน เครื่องแบบนกัเรียน อาหารและขนม 
7) อาคารคหกรรม เป็นอาคารเรียนวิชาคหกรรม 
8) อาคารอตุสาหกรรม เป็นอาคารเรียนวิชาอตุสาหกรรม 
9) อาคารเกษตร เป็นอาคารเรียนวิชาเกษตรกรรม ประกอบดว้ยตวัอาคารโรงงาน

และเรือนเพาะช า 
10) อาคารปฏิบตักิารดนตรี เป็นอาคารเรียนวิชาศลิปะ ดนตรี 
11) โรงอาหาร เป็นอาคารเพดานสงูขนาดใหญ่ เปิดบรกิารขายอาหารแก่นกัเรียน

และบคุลากรในโรงเรียน 
12) อาคาร 1 อาคารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นอาคารเรียน 3 ชัน้แบง่เป็น 

- ชัน้ล่าง ประกอบดว้ยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์หอ้งคอนโทรลรูม หอ้ง
แนะแนวการศกึษา หอ้งวิชาการ หอ้งอาคารสถานท่ี หอ้งวิชาการ และฝ่ายงานประชาสมัพนัธ ์

- ชัน้สอง ประกอบดว้ยหอ้งเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
- ชัน้สาม ประกอบดว้ยหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบตักิารวิชาวิทยาศาสตร ์

13) อาคาร 2 อาคารงานธุรกิจและภาษา เป็นอาคารเรียน 3 ชัน้แบง่เป็น 
- ชัน้ลา่ง ประกอบดว้ยหอ้งโสตทศันศกึษา หอ้งสมดุ และหอ้งพยาบาล 
- ชัน้สอง ประกอบดว้ยหอ้งเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาจีน 
- ชั้นสาม ประกอบด้วยห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร ์และ

ภาษาองักฤษ 
14) สวนพฤกษศาสตร ์"ป่าในเมืองเพ่ือการศึกษา-กล้ายิม้" สวนพรรณไม้ดอก

หอม พรรณไมใ้นวรรณคดี และพรรณไมพ้ระราชทานประจ าจงัหวดั 76 จงัหวดั (ยกเวน้จงัหวดับึง
กาฬ) สนบัสนนุโครงการโดยกรมป่าไม ้
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กิจกรรมภายในโรงเรียน 
1) กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี จะจดัขึน้เป็นประจ าทุกปี ในช่วง เดือน ธันวาคม - 

มกราคม ซึ่งเป็นภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษานัน้ ๆ โดยนกัเรียนแต่ละหอ้งในระดบัชัน้ปีท่ี 1 ของ
แต่ละช่วงชัน้ จะถูกสุ่มคดัเลือกคณะสีใหโ้ดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน เพ่ือใหค้ละนักเรียนในแต่ละ
แผนการเรียนใหไ้ดร้ว่มท ากิจกรรมรว่มกนั โดยมีจดุมุง่หมาย ดงันี ้

1.1) เพ่ือความสนกุสนาน ผอ่นคลายความเคลียดอนัเกิดจากการเรียน อีกทัง้
เป็นการออกก าลงักาย ท าใหส้ขุภาพสมบรูณแ์ลว้ยงัมีการพฒันาขึน้จนถึงมีการแขง่ขนั 

1.2) เพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความสามารถในการเล่นกีฬา มีรา่งกาย
และจิตใจท่ีสมบรูณแ์ข็งแรง มีระเบียบวินยั และมีน า้ใจเป็นนกักีฬา 

1.3) เพ่ือการแข่งขนัภายในและระหว่างประเทศสรา้งลักษณะนิสยั ในการ
เคารพและปฏิบตัติามระเบียบการแขง่ขนั เพ่ือซมึซบัและสามารถปฏิบตัติามกฎระเบียบของสงัคม 

2) กิจกรรมงานวนัดอกเอือ้งบาน (ช่ือเดิม: งานเปิดโลกกวา้งทางการศึกษา) โดย
จดัขึน้เป็นประจ าทุกปีในช่วงปลายภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหก้ับ
นกัเรียนท่ีมีทกัษะความสามารถในแขนงต่าง ๆ ไดแ้สดงความสามารถในทกัษะท่ีตนเองมีความ
ถนดัและสนใจ อาทิ การแข่งขนัทางทกัษะวิชาการต่าง ๆ การเล่นดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ และ
ศลิปะ ภายในงานยงัมีการประกวดโครงงาน การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) เป็นตน้ 

ซึ่งในการจัดงานวันดอกเอือ้งบานของแต่ละปี ก็จะมีบุคลากรจากภายนอก
สถานศึกษามาศึกษาดูงานในกิจกรรมวันดอกเอือ้งบาน เช่น ผู้ปกครอง คณะครู -นักเรียนจาก
โรงเรียนประถมศกึษาหรือมธัยมศกึษาในเขตพืน้ท่ีเดียวกนั โดยในสว่นนีจ้ะเป็นการฝึกใหน้กัเรียนมี
ทกัษะความกลา้แสดงออก มีวิจารณญาณ มีความสขุมุรอบคอบ และยงัเป็นการฝึกมารยาทท่ีดีใน
การเขา้สงัคมไปในขณะเดียวกนั 

3) คณะนกัดนตรีและนาฏศลิป์พืน้บา้นวงชอ่เอือ้ง โรงเรียนแมท่าวิทยาคม 
คณะนักดนตรีและนาฏศิลป์พื ้นบ้านวงช่อเอือ้ง โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

(Maetha Lamphun Folklore Group Thailand) เป็นการรวมตวัของกลุ่มนกัเรียน ศิษยเ์ก่า และครู
อาจารย์ส่วนหนึ่งของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ซึ่ง เป็นการรวมตัวกันเพ่ือการด ารงอนุรักษ์
ศิลปะวฒันธรรมพืน้บา้นและศิลปะวฒันธรรมไทย ในนามของวงช่อเอือ้ง โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
โดยการเรียนรูแ้ละเผยแพรศ่ิลปะการแสดงพืน้บา้นต่าง ๆ อาทิเช่น วงดนตรีพืน้เมือง การตีกลอง
สะบดัชัย ฟ้อนกลายลาย และฟ้อนหริภุญชัย นอกจากนีย้งัไดท้  าการประดิษฐ์และปรบัปรุงการ
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แสดงชุดใหม่ขึน้มาเพ่ือส่ือถึงวฒันธรรมพืน้บา้นในเขตพืน้ท่ีอ าเภอแม่ทา และจงัหวดัล าพูน อาทิ
เชน่ ฟ้อนเก็บล าไย และฟ้อนตรีกาลลา้นนา เป็นตน้ 

คณะนกัดนตรีและนาฏศิลป์พืน้บา้นวงช่อเอือ้ง โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เคย
ไดร้บัเกียรติจาก ดร.อุดมศกัดิ์ ศกัดิ์มั่นวงศ ์ประธานสภาวฒันธรรมพืน้บา้นโลก (CIOFF) ใหเ้ป็น
ตวัแทนประเทศไทยในการน าศิลปะการแสดงพืน้บา้นของลา้นนาและของไทยไปแสดงเผยแพร่
ศลิปะวฒันธรรมในตา่งประเทศรวม 4 ครัง้ ไดแ้ก่ 

- พ.ศ. 2550 แสดงเผยแพรศ่ิลปะวฒันธรรม ณ เมืองคนุหมิง มณฑลยูน
นาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

- พ.ศ. 2551 แสดงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ณ กรุงมอสโก และเมือง
ส าคญัอีก 6 เมือง สหพนัธรฐัรสัเซีย 

- พ.ศ. 2554 แสดงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ในงานการแสดงเต้นร  า
นานาชาต ิณ เมืองโชนนั สาธารณรฐัเกาหลี 

- พ.ศ. 2556 แสดงเผยแพรศ่ลิปะวฒันธรรม ณ กรุงอิสตนับลู สาธารณรฐั
ตรุกี 

- พ.ศ. 2557 รว่มแสดงในการแสดงส่ือผสมเรื่อง "ประวตัิพระนางจามเทวี 
ตอน ครองเมือง" ในงานฤดูหนาวและงานพระนางจามเทวีประจ าปี จังหวดัล าพูน เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ เวทีกลาง สนามกีฬาจงัหวดัล าพนู 

- พ.ศ. 2561 รว่มแสดงในการแสดงส่ือผสมเรื่อง "พระนางจามเทวี ตอน 
ครองเมือง" ในงานพระแม่นั่ งเมือง ประจ าปี 2561 ณ ลานอนุเสาวรียพ์ระนางจามเทวี จังหวัด
ล าพนู 

รายช่ือศลิปะการแสดงของโรงเรียนแมท่าวิทยาคม 
การแสดงพืน้บา้นดัง้เดมิ 

- วงกลองสะบดัชยั 
- ฟ้อนเล็บ 
- ฟ้อนกลายลาย 
- ฟ้อนหรภิญุชยั 
- ฟ้อนกิงกะหลา่ (ฟ้อนกินรีไทยใหญ่) 
- ฟ้อนเทียนฉตัร 
- ฟ้อนรม่ฟ้าบารมี (สามเผา่) 
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การแสดงท่ีประดษิฐ์ขึน้ใหม ่
- “ฟ้อนกุบก าเบอ้” ระบ าหมวกจักสานลายผีเสือ้ ประยุกตจ์ากการ

แสดงของชาวไทยใหญ่ 
- “ฟ้อนตรีกาลลา้นนา” ส่ือถึงวิถีชีวิตของคนล าพนูในสามฤดกูาล 
- “ฟ้อนเก็บล าไย” ส่ือถึงวิถีชีวิตของคนล าพูนซึ่งมีล าไยเป็นผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีส าคญั 
- “ฟ้อนเตวะอวยชยั” เป็นการร  าอวยพรในโอกาสตา่ง ๆ ส่ือถึงเทพเท

วาท่ีอวยชยัใหพ้ร 
- “ฟ้อนปกากะญอเก็บหน่อไม้” ส่ือถึงวิถีชีวิตชาวปกากะญอใน

จงัหวดัล าพนู 
 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับละคร 

กนิษฐา สงัขรตัน ์(2559) ท าการวิจยัเก่ียวกับการศึกษาการใชกิ้จกรรมละครเพ่ือลด
ความเครียดส าหรบัเด็กท่ีถูกทารุณกรรม กรณีศึกษา: บา้นพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี เขตดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาการสรา้งรูปแบบกิจกรรมละครเพ่ือลด
ความเครียดส าหรบัเด็ก ศึกษาผลก่อนและหลังการใช้กิจกรรมละครเพ่ือลดความเครียด และ
สงัเกตพฤติกรรมการลดความเครียด ระหว่างท ากิจกรรมละคร กลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มเด็กช่วงอายุ
ระหว่าง 6-18 ปี จ  านวน 10 คน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ
กลุ่มเดียวมีการวัดตัวแปรก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest One Group Design) ใช้
สถิติ Pair T-Test คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ 1) การสรา้งกิจกรรมช่วยลด
ความเครียด ใชเ้วลาในการท ากิจกรรม 3 สปัดาห ์ๆ ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 60-90 นาที ผลการทดสอบหา
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครกับวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมเพ่ือลด
ความเครียด มีคา่ดชันีความสอดคลอ้งอยู่ท่ีระดบั 1.00 และ 0.67 สรุปไดว้่ารูปแบบกิจกรรมละคร
กับวัตถุประสงคมี์ความสอดคล้องกัน 2) ผลการทดลองก่อนและหลังใช้กิจกรรมละคร เพ่ือลด
ความเครียดส าหรบัเด็กมีคา่คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองต ่ากว่าก่อนการใชกิ้จกรรมละครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) พฤติกรรมการลดความเครียดของเด็กท่ีถูกทารุณกรรมใน
บา้นพกัฉกุเฉินสมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตรี เขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีคา่คะแนน
ความเครียดในระดบัปานกลางลดลง สมัพนัธก์บัคา่คะแนนความเครียดนอ้ยท่ีมีระดบัสงูขึน้ 
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โกมล ศรีทองสุข (2560) ท าการศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันา
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนัของเด็กก่อนวยัเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้ง
กิจกรรมละครสรา้งสรรคแ์ละศกึษาเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการจดักิจกรรม กลุม่เปา้หมายคือ
เดก็ก่อนวยัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ท่ีมีอายรุะหว่าง 3-4 ปี จ  านวน 15 คน เพศชาย 7 คน เพศหญิง 8 
คน ในสถานรบัเลีย้งเด็กพุทธรกัษา เก็บรวบรวมขอ้มลูและการทดลองจากกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื ้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผลของการออกแบบสรา้งแผนกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคเ์ป็นรูปแบบของการเลน่สมมตท่ีิไดผ้่านกระบวนการจดัเตรียมขอ้มลูและวางแผนการเล่น
ใหเ้หมาะสมกับวยัและพัฒนาการของผูร้ว่มกิจกรรมโดยใชท้ฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ
เปียเจต ์ท่ีว่าดว้ยพฒันาการตอ้งเป็นไปตามล าดบัขัน้และเนน้กระบวนการปฏิบตัิดว้ยตนเอง และ
ทฤษฎีการเรียนรูข้องธอรนไ์ดค ์ท่ีว่าดว้ยกฎของการฝึกหัดและการท าซ า้ และแบบประเมินทกัษะ
ก่อนและหลังเรื่องการช่วยเหลือตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะอาด 2) การแต่งตัว 3) การ
รบัประทานอาหารและการขบัถ่าย ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง พบว่ามี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.00 ผลการวิจยัพบว่าเด็ก
ก่อนวัยเรียนท่ีได้รบัการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พ่ือพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองใน
กิจวตัรประจ าวนัของเด็กก่อนวยัเรียนมีการพฒันาสูงกว่าก่อนท ากิจกรรม คิดเป็น 100% แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าเด็กสามารถเขา้ใจและเรียนรูใ้นเรื่องความสะอาดได้ดีท่ีสดุ รองลงมา
คือดา้นการแตง่ตวั และการรบัประทานและการขบัถ่าย 

จิรภัทร กิตติวรากลู (2554) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง กระบวนการส่ือสารประเด็นปัญหา
เยาวชนผ่านส่ือละครชุมชน โดยใชก้ระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: 
ประเด็น “การคบเพ่ือน” ของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ประเดน็ปัญหาของเยาวชนท่ีนกัศกึษาไดร้ว่มกนัสะทอ้นออกมาในครั้งนี ้คือ “การคบเพ่ือน” เพราะ
เห็นว่า เพ่ือนคือสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืนตามมา ไดแ้ก่ อบายมุข การลุ่มหลงในวตัถุนิยม การ
เสียการเรียน และการคกุคามทางเพศ โดยประเด็นเหล่านีไ้ดน้  าไปสู่ละคร 4 เรื่อง ไดแ้ก่ 1) เรื่อง 
“อย่าพลาด” เพ่ือน าเสนอใหไ้ดรู้ถ้ึง วิธีการปฏิบตัิตวัเมือถูกคกุคามทางเพศในหลาย ๆ รูปแบบ 2) 
เรื่อง “กลา้ไหม แค่ค  าว่า ‘ไม่’ ค  าเดียว” เพ่ือน าเสนอใหรู้ว้ิธีการปฏิเสธเพ่ือน หากเพ่ือนชวนใหเ้ดิน
เขา้หาอบายมุข 3) เรื่อง “บวัชมพู” เนน้เสนอตามแก่นเรื่องท่ีว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบ
บณัฑิต บัณฑิตพาไปหาผล และ 4) เรื่อง “นักเลียนแบบ” ตอ้งการน าเสนอให้ไม่หลงใหลไปกับ
อ านาจของวตัถนุิยมท่ีฟุ้งเฟ้อ ผลการวิจยัพบวา่ ละครมีประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดบัมากถึง
มากท่ีสุด และทางด้านเยาวชนกลุ่มเรียนรูเ้อง ก็ได้เกิดการพัฒนาตนเองขึน้ในหลายดา้น ทั้ง
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ทางดา้นสังคม ดา้นการท างาน และทักษะทางดา้นศิลปะการแสดง ส่วนการเปิดพืน้ท่ีให้มีการ
ส่ือสารจากเยาวชนถึงเยาวชนดว้ยกนัผ่านส่ือละครชมุชนในครัง้นี ้ท  าใหเ้กิดกระบวนการส่ือสารท่ี 
ชดัเจนระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร อนัสามารถน าไปใชส่ื้อสารกบัเยาวชนในประเด็นอ่ืนต่อไปได้
ในอนาคต 

มนตรี มีเนียม (2557) ท าการวิจยัเรื่อง การพัฒนาเยาวชนโดยใชศ้ิลปะการแสดง: 
กรณีศึกษา ละครเวที เรื่อง “กากี” คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสามารถของเยาวชนทัง้ท่ีเป็นผูส้รา้งและผูเ้สพในการคิด วิเคราะห์
ดว้ยเหตุและผลในการประเมินค่าพฤติกรรมของตัวละครส าคัญท่ีมีผลต่อการด าเนินเรื่องและ
สอดคลอ้งตอ่แนวคิดของเรื่อง โดยเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ สมัภาษณเ์ยาวชนกลุม่เปา้หม่ายท่ีเป็น
ทัง้ผูส้รา้งและผูเ้สพ อย่างละ 10 คน รวมเป็นจ านวน 20 คน น าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีพรรณา
วิเคราะห ์ผลการทดลองพบว่า เยาวชนท่ีเป็นผูส้ร้างและผูเ้สพไดแ้สดงใหเ้ห็นความสามารถในการ
คิด วิเคราะหด์ว้ยเหตแุละผลในการประเมินค่าพฤติกรรมของตวัละครส าคญัท่ีมีผลตอ่การด าเนิน
เรื่อง ในภาพรวมไม่แตกตา่งกนั กลา่วคือเยาวชนไมย่อมรบัพฤตกิรรมของตวัละครส าคญัฝ่ายหญิง 
ก็คือกากี ท่ีจิตใจไม่มั่นคง ยอมใหกิ้เลสเขา้ครอบง าเป็นผลใหต้อ้งประพฤติผิดศีลธรรม แตเ่ยาวชน
ก็มีความเขา้ใจท่ีมาของพฤติกรรมนัน้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาภายในจิตใจของตวัละครและอีก
สว่นก็เกิดจากการกระท าของตวัละครฝ่ายชาย ทัง้ยงัเห็นใจตอ่ความพา่ยแพแ้ก่กิเลสในใจของนาง
และช่ืนชมท่ีตวัละครส านึกและยอมรบัผิด ในส่วนของตัวละครส าคญัฝ่ายชาย คือ ทา้วพรหมทตั 
พระยาครุฑ และนาฏกเุวรคนธรรพ ์เยาวชนยอมรบัในความสามารถ แต่ไม่ยอมรบัในพฤติกรรมท่ี
โออ้วดอ านาจ กระท าผิดศีลธรรมดว้ยการมีความสมัพันธก์ับหญิงท่ีมีสามีอยู่แลว้ และการกล่าว
เท็จเพ่ือประโยชนแ์ก่ตน ในขณะเดียวกนัก็เขา้ใจวา่พฤตกิรรมเหล่านีเ้กิดจากการถกูกิเลสครอบง า 

5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความตระหนักรู้ 
กรนภา วชัระธ ารงกลุ (2552) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การสรา้งแบบวดัความตระหนกัรูต้อ่

ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน ส าหรบันักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรา้งและหาคุณภาพแบบวดัความตระหนักรู ้ต่อ
ผลกระทบของสภาวะโลกรอ้นส าหรบันกัเรียนในช่วงชัน้ท่ี 4 และเปรียบเทียบความตระหนกัรูต้่อ
ผลกระทบของสภาวะโลกรอ้นของนกัเรียนในแต่ละระดบัชัน้ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบวดั
ความตระหนกัรูต้อ่ผลกระทบของสภาวะโลกรอ้นท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้1) แบบวดัความตระหนกัรูต้อ่ผลกระทบของสภาวะ
โลกรอ้นส าหรบันกัเรียนในช่วงชัน้ท่ี 4 มีคณุภาพ ดงันี ้ค่าอ านาจจ าแนก (bis r) อยู่ระหว่าง .259-
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.486 และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดั ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั มีค่า 
0.862 และดว้ยวิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวน ของฮอยท์ มีคา่ 0.858 คา่ความเท่ียงตรงของแบบ
วัดดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบว่า จ  านวน
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของแบบวัดความตระหนักรู ้ต่อผลกระทบของสภาวะโลกร้อน มี 2 
องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบท่ี 1 มีจ  านวน 18 ข้อ ผูว้ิจยัตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้่า การลดการใช ้
หาวสัดุทดแทน และการประหยัดพลังงาน ส่วนองคป์ระกอบท่ี 2 มี จ  านวน 10 ข้อ ผูว้ิจัยตัง้ช่ือ
องคป์ระกอบนีว้่า การไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม 2) นกัเรียนท่ีมีระดบัชัน้ต่างกนั มีความตระหนกัรูต้่อ
ผลกระทบของสภาวะโลกรอ้น ทัง้ดา้นการลดการใช้ หาวัสดุทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
และดา้นการไมท่  าลายสิ่งแวดลอ้ม แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ 

คงไชย สันตะวงศ ์(2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
พฒันาความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แห่งตนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัอ านาจเจริญ
โดยใชห้ลกัสมัมาทิฏฐิ โดยมีวตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศกึษาระดบัความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แห่งตนของ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 2) เพ่ือสรา้งและพฒันารูปแบบความตระหนกัรูใ้นคณุคา่
แห่งตนโดยของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายใชห้ลกัสัมมาทิฏฐิและ 3) เพ่ือประเมิน
รูปแบบการพฒันาความตระหนกัรูใ้นคุณค่าแห่งตนโดยใชห้ลักสมัมาทิฏฐิ ผูว้ิจัยใชต้วัอย่าง คือ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ านาจเจริญ จ านวน 320 คน โดยการคดัเลือก
แบบเจาะจง และสรา้งรูปแบบกิจกรรมโดยการบูรณาการจากแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกับความ
ตระหนกัรูใ้นคณุคา่แห่งตนและสมัมาทิฏฐิ 10 ในพทุธศาสนาและน าเสนอในการสนทนากลุ่มย่อย
เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญรบัรองรูปแบบก่อนน าไปทดลองใช้ และใช้แบบประเมินความตระหนักรูใ้น
คณุค่าแห่งตนเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลูก่อนและหลงัการทดลอง สถิติท่ีใชว้ิเคราะหข์อ้มลูคือ 
การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณใชร้อ้ยละ คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบหา
คา่ t การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หาก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ผลการวิจยัพบว่า 1) การประเมินระดบัความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แห่งตนโดยรวมก่อนการเขา้
รว่มกิจกรรมในรูปแบบท่ีสรา้งขึน้อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) รูปแบบความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แหง่ตน
ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ไดร้บัการรบัรองจากผูเ้ช่ียวชาญโดยใหค้วามเห็นว่า เนือ้หาของรูปแบบกิจกรรม
สอดคลอ้งกับแนวคิดและเหมาะสมสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้และ 3) การประเมินรูปแบบการ
พฒันาความตระหนกัรูใ้นคุณค่าแห่งตนโดยใชห้ลักสัมมาทิฏฐิ หลงัการเขา้รว่มพบว่านักเรียนมี
ระดบัความตระหนักรูใ้นคณุค่าแห่งตนโดยรวมแตกต่างจากก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมจากระดบัปาน
กลาง เป็นระดบัมาก 
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พรพรรณ ผิวผาย (2561) ท าการศึกษาเรื่อง กิจกรรมละครสรา้งสรรคพ์ฒันาทกัษะ
ชีวิตการตระหนักรูใ้นตนของเด็กเร่ร่อน ศูนยเ์ด็กก่อสรา้งนานาชาติ มูลนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก โดยมี
วตัถปุระสงค ์1) เพ่ือสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์พฒันาทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้นตนของเด็ก
เรร่อ่น ศนูยเ์ด็กก่อสรา้งนานาชาติ มลูนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก 2) เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้น
ตนของเด็กเร่ร่อน ศูนย์เด็กก่อสรา้งนานาชาติ มูลนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก โดยท าการออกแบบแผน
กิจกรรมละครสรา้งสรรคต์ามรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู ้8 ขัน้ตอนของกาเย่ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ 
เด็กเร่ร่อน ศูนย์เด็กก่อสร้างนานาชาติ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จ  านวน 11 คน อายุ 8 -15 ปี 
ผลการวิจัยพบว่า จากการใช้แบบทดสอบวัดความรูส้ึกการเห็นคุณค่าในตนเอง (Rubin Self-
Esteem Scale) มีเกณฑค์ะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดบัสูง และผลการใชกิ้จกรรม
ละครสรา้งสรรคพ์ฒันาทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้นตน จากแบบวดัทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้นตน 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.41 ซึ่งอยูใ่นระดบัสงู 

5.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์
เกศกนก ชุมประดิษฐ์ และ จิราพร ขุนศรี (2549) ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์และ

ภาพลกัษณข์องจงัหวดัเชียงราย จากการศกึษาพบว่า อตัลกัษณข์องจงัหวดัเชียงราย มี 2 รูปแบบ 
คืออตัลกัษณแ์หง่ลา้นนา กบัอตัลกัษณข์องเชียงรายเขา้ดว้ยกนั โดยมีกระบวนการสรา้งอตัลกัษณ ์
3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนของการหาสิ่งท่ีเป็นจุดรวมของคนเชียงราย ขัน้การเผยแพร่ และขัน้แห่ง
การยอมรบัอตัลกัษณข์องจงัหวดัเชียงราย อตัลกัษณท์ัง้หมดนีมี้ปัจจยัการจ าแนก การสรา้งจดุรวม
ของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม ภาครฐั และเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการสรา้งอตัลกัษณข์อง
จังหวัดเชียงราย ส าหรบัภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย พบว่า นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติรบัรูล้ักษณะของภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยสามารถจ าแนกลกัษณะท่ีแตกตา่งของเชียงรายจากกลุม่ลา้นนาได ้ในขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติไม่สามารถจ าแนกได ้ดา้นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การรบัรูด้า้นภาพลกัษณข์อง
จงัหวดัเชียงรายนัน้ พบว่า แต่ละปัจจัยลว้นส่งผลต่อการรบัรูค้่อนขา้งสูง นอกจากนีก้ารวิจัยยัง
พบว่า อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ไม่มีความแตกต่างกัน หมายความว่า 
ภาพลกัษณซ์ึ่งเป็นสิ่งท่ีสะทอ้นออกจากอตัลกัษณมี์ลกัษณะ และรูปแบบไปในทิศทางเดียวกนั 

นิมิตร พิพิธกุล (2557) ได้ท าการทดลองโดยใช้หุ่นสายร่วมสมัยในการสรา้งอัต
ลกัษณศ์ิลปะทอ้งถ่ิน มาเป็นแนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีการพฒันา
รูปแบบแนวทางเฉพาะท่ี มีกลุ่มเป้าหมายเกิดขึน้ในหลายจังหวัด ทั้งนี ้ในกระบวนการวิจัย 
ท าการศึกษาถึงผลสมัฤทธ์ิของกระบวนการใชส่ื้อหุ่นสายเพ่ือสรา้งอตัลกัษณท์อ้งถ่ิน มุ่งเนน้ไปท่ี
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กระบวนพฒันาหลกั ๆ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส่วนการพัฒนารูปแบบและการจดัสรา้ง ท่ีบ่งบอกถึงอัต
ลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 2) ส่วนกระบวนการศึกษาและพัฒนาฐานขอ้มูลทอ้งถ่ิน สู่การสรา้งสรรคเ์นือ้หา
และวิธีการน าเสนอ ในส่ือศิลปะหุ่นสายในทอ้งถ่ิน 3) ส่วนการพฒันาตอ่ยอดการสรา้งสรรคศ์ิลปะ 
จากรากฐานองคค์วามรูท้อ้งถ่ินสู่ แนวทางการใช ้ศิลปะร่วมสมัย ในส่วนขัน้ตอนการด าเนินการ
วิจัย มุ่งน าองคค์วามรูข้องกระบวนการจากโรงเรียนตน้แบบ มาถ่ายทอดในพืน้ท่ี โดยให้ความ
สนใจกบัแนวทางกระบวนการพฒันาเชิงประยกุต ์ท่ีมีลกัษณะความตา่งของพืน้ท่ีเป็นปัจจยัในการ
คิดค้นแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสมลงตัวกับวิถีของท้องถ่ินนั้น  ๆ และสามารถสร้างสรรค์
กระบวนการพฒันาตอ่ยอดได ้

นชุนาฏ เชียงชยั (2558) ท าการศกึษาวิจยั เรื่อง การใชอ้ตัลกัษณเ์พ่ือการสง่เสริมการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัล าปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในจังหวัดล าปาง 2) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเ ท่ียวโดยใช้เอกลักษณ์เฉพาะของ
จงัหวัดล าปาง 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด
ล าปาง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในจงัหวดัล าปาง จ านวน 400 คน รว่มกับการสมัภาษณผ์ูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัล าปาง พบว่าอัตลักษณ์ของจงัหวัดล าปางมีทัง้หมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสังคม วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ 2) ดา้นศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี 4) ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 5) 
ดา้นสินคา้ของฝาก เม่ือวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าความถ่ี รอ้ยละ พบว่าเม่ือกล่าวถึงจงัหวัดล าปาง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นึกถึง "รถมา้" สิ่งท่ีดึงดดูใจใหเ้ลือกท่องเท่ียวในจงัหวดัล าปางมาก
ท่ีสุด คือ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ วัดพระธาตุล  าปางหลวง 
กิจกรรมท่ีสนใจ คือ ถนนคนเดินกาดกองตา้ ตลาดจีนโบราณ จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกพบว่า การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เช่น ส่งเสริม
การตลาดแหลง่ทอ่งเท่ียวอนัซีน และสนบัสนนุใหเ้ซรามิกเป็นสินคา้ท่ีสรา้งภาพลกัษณข์องล าปาง 

เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง (2554) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชอ้ัตลักษณ์ในการ
สัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษานโยบายของการใชอ้ัต
ลกัษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี การใชส่ื้อในการประชาสัมพันธ ์
และผลตอบรบัของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้อัตลักษณ์ในการสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังห วัด
อดุรธานี งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นแบบผสมผสาน คือ วิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สมัภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) บคุคลจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการใชอ้ตัลกัษณใ์นการสมัพนัธก์ารท่องเท่ียวของจงัหวดัอดุรธานี จ  านวน 5 คน และการวิจยัเชิง
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ประมาณ (Quantitative Research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionaire) แก่นักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัอดุรธานี จ  านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า อตัลกัษณ์
ของจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ แหล่งมรดกโลกและอุทยานประวัติ ศาสตร ์วัดป่า 
สินคา้หัตถกรรม อาหารท่ีขึน้ช่ือ การเป็นศนูยก์ลางทางดา้นคมนาคม การเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจและการลงทุน และการเป็นจังหวัดท่ีมีเขยฝรั่งหรือเขยชาวต่างชาติมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย ส่วนส่ือท่ีพบว่าน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ 
ส่ือมวลชน และส่ืออินเตอรเ์น็ต ผลตอบรบัจากนกัท่องเท่ียวพบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาเพราะนึก
ถึงพิพิธภณัฑบ์า้นเชียงเป็นอนัดบัแรก และวดัป่าบา้นตาดรองลงมา 

5.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับจังหวัดล าพูน 
โขมสี แสนจิต (2552) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง เมืองโบราณหริภุญไชย จากหลกัฐาน

โบราณคดี โดยน าข้อมูลต่าง ๆ มาสอบทานกับหลักฐานทางดา้นเอกสารและตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐานดา้นเอกสาร โดยใชห้ลกัฐานทางดา้นโบราณคดี พบว่าเมืองโบราณหริภุญ
ไชยมีร่องรอยการอยู่อาศัยมาแล้ว 3 ระยะ ในช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทวารวดี 
วฒันธรรมพยแูละพกุาม รวมทัง้วฒันธรรมแบบขอม โดยในช่วงหลงัไดป้รบัมาเป็นวฒันธรรมแบบ
หริภุญไชยของตัวเองอย่างแทจ้ริงและมีความเจริญถึงขั้นสูงสุด ในดา้นความน่าเช่ือถื อ พบว่า
ก าเนิดและพัฒนาการของเมืองโบราณหริภุญไชยจากหลกัฐานโบราณคดี มีความสอดคลอ้งใน
บางประการกับหลกัฐานดา้นจารกึ ต านาน และพงศาวดาร แต่หากจะน าต านานและพงศาวดาร
มาใชใ้นการศกึษา ตอ้งใชห้ลกัฐานทางโบราณคดีและหลกัฐานอ่ืน ๆ มารว่มในการวิเคราะหด์ว้ย 

ชินวัฒน ์เป้ียจันทรต์า (2556) ไดท้  าการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีงานบญุสลากยอ้มของชมุชนต าบลประตปู่า อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู อย่างมีสว่น
รว่มของภาคประชาชน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมาและพิธีการของประเพณี
สลากภัตโดยทั่วไปในดินแดนลา้นนาหรือเขตภาคเหนือตอนบน รวมถึงเพ่ือศึกษาประเพณีสลาก
ยอ้มและสภาพการณข์องการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดัการ
งานประเพณีของชมุชนต าบลประตปู่า อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพูน นอกจากนีย้งัมีการเสนอ
แนวทางการจดัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูประเพณีสลากยอ้มใหเ้กิดความยงัยืนอย่างมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ดว้ยวิธีการสงัเกตการณแ์ละสมัภาษณแ์บบไมมี่โครงสรา้ง จากประชากร จ านวน 3 กลุ่ม 
คือ ปราชญช์าวบา้น บคุคลทั่วไปในชมุชนต าบลประตปู่า และกลุ่มบคุคลทางภาครฐั ผลการศกึษา
ประวตัิความเป็นมาของสลากภตัในภาคเหนือ พบว่าประเพณีทานสลาก คือ การท าบญุสลากภัต
ในล้านนาไทย ซึ่งเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถ่ิน เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามแต่
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จดุประสงคข์องผูท้  าบุญ จะนิยมเริ่มท ากนัในช่วงกลางพรรษา ผลการศึกษาสภาพการณข์องการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมตลอดจนสภาพปัญหาของการจดัการงานประเพณีของชมุชนในต าบล
ประตปู่า พบว่า สลากยอ้มเป็นการทานสลากภตัชนิดหนึ่งของชาวไทยองซึ่งจดักนัมาตัง้แตโ่บราณ
ของวดัในหมู่บา้นชาวยอง แต่จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีความซบัซอ้นและ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าใหป้ระเพณีค่อย ๆ เลือนหายไป ผลการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
จดัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูประเพณีงานบุญสลากยอ้มใหป้ระสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายใน
สภาพสงัคมปัจจบุนั คือ ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และองคก์รปกครองของทอ้งถ่ิน ตอ้งมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างส าคญัในฐานะเจา้ของมรดกวัฒนธรรม นอกจากนีรู้ปแบบของ
ประเพณีงานบุญสลากย้อม ต้องอนุรักษ์รักษารูปแบบขององคป์ระกอบและพิธีการของงาน
ประเพณีใหเ้ป็นแบบดัง้เดิมใหม้ากท่ีสุด เพ่ือรกัษาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชมุชนชาวไทยอง
ไว ้แตอ่าจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามสภาพสงัคมและวฒันธรรม โดยใหมี้กิจกรรมเสรมิตา่ง ๆ 
เพ่ือท าใหเ้กิดความนา่สนใจและเรียกรอ้งใหผู้ค้นในชมุชนเขา้มารว่มกิจกรรมมากขึน้ 

วริศรา อนนัตโท (2559) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเรื่อง จามเทวีบูชา: การผลิตซ า้ต  านาน
และการสรา้งพิธีบวงสรวงในสงัคมไทย โดยเป็นการรวบรวมต านานเก่ียวกบัพระนางจามเทวี ท่ีถกู
น ามาผลิตซ า้ในรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบนั และวิเคราะหว์ิธีคิดในการผลิตซ า้ต  านานพระนางจาม
เทวี  รวมทัง้วิเคราะหว์ิธีการสรา้งความหมายและพืน้ท่ีทางสงัคมผ่านพิธีกรรมการบวงสรวงพระ
นางจามเทวี ในพืน้ท่ีจังหวัดล าพูน เชียงใหม่ แพร่ น่าน และจังหวัดลพบุรี ผลการวิจั ยพบว่า 
ปัจจบุนัมีการน าต านานของพระนางจามเทวีมาผลิตซ า้ในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ท่ีเป็นรูปเคารพ 
วตัถมุงคล บทเพลง จิตรกรรม บทกวี ละคร และพิธีกรรม โดยมีวิธีคดิตา่ง ๆ ในการเลือกส านวนท่ีมี
ความเก่ียวข้องมาอ้างอิง และยังสะท้อนให้เห็นวิธีคิดแบบร่วมสมัยในการน าอัตลักษณ์ทา ง
วฒันธรรมมาใชใ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว พืน้ท่ีแสดงความเป็นชาติพนัธุ ์พืน้ท่ีแสดงส านึกของ
ประวตัศิาสตรค์วามเป็นทอ้งถ่ิน และพืน้ท่ีทางสงัคมของความเป็นผูห้ญิงอีกดว้ย 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู (2551) ท าวิจยัเรื่อง ผา้ทอยกดอกลายดอกพิกลุ:
การศึกษาประวตัิศาสตรเ์พ่ือการเรียนรูแ้ละสืบทอดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั
ล าพนู เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยมีวตัถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมา องค์
ความรูแ้ละภูมิปัญญา รวมทัง้คน้หาเอกลกัษณข์องผา้ทอยกดอกลายดอกพิกุล 2) เพ่ือเรียนรูก้าร
เปล่ียนแปลงและความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ท่ีส่ือผ่านจากผา้ทอลายดอก
พิกลุ 3) เพ่ือหาแนวทางและสรา้งกระบวนการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มในการอนุรกัษแ์ละสืบทอดผา้
ทอลายดอกพิกลุไวเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 4) เพ่ือเสรมิสรา้งกระบวนการท างานแบบ
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มีส่วนร่วม ระหว่างวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายวัฒนธรรม โดยมี
ขอบเขตการศกึษาวิจยัในพืน้ท่ีต  าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู โดยเก็บขอ้มลูดว้ย
การสงัเกต สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญในการทอผา้ยกดอกลายดอกพิกลุ ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ปฏิบัติการทอผ้า จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และวิเคราะห์สรุปข้อมูล  ผลจากการ
ศกึษาวิจยัพบว่า ผา้ทอยกดอกลายดอกพิกุล เป็นผา้ทอยกดอกท่ีมีลกัษณะเฉพาะซึ่งไดมี้การสืบ
ทอดต่อเน่ืองกันมายาวนาน ทัง้ดา้นสี โครงสรา้ง และลวดลาย ซึ่งลักษณะท่ีปรากฏนีถื้อว่าเป็น
เอกลกัษณข์องผา้ทอยกดอกลายดอกพิกลุของจงัหวดัล าพนู และไดร้วบรวมองคค์วามรูด้า้นตา่ง ๆ 
เก่ียวกับผา้ทอยกดอกลายดอกพิกุลทัง้ประวัติความเป็นมา ชนิดของผา้ รูปแบบของผลิตภัณฑ ์
ลกัษณะลวดลาย วสัดอุปุกรณก์ารทอผา้ ขัน้ตอนการทอผา้ เอกลกัษณ ์ตลอดจนความสมัพนัธท์าง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีส่ือผ่านจากผ้าทอลายดอกพิกุล จากการทอเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นการทอเพ่ือการคา้ รวมทัง้ไดแ้นวทางในการรว่มกนัอนรุกัษแ์ละสืบทอดใหค้งอยู่
เป็นมรดกของท้องถ่ินต่อไป ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดังนี ้ทีมวิจัย วัฒนธรรมจังหวัด สภา
วฒันธรรมจงัหวดั และเครือขา่ยวฒันธรรมในชมุชน มีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องผา้ทอยกดอกลาย
ดอกพิกุล และเกิดทักษะในการท าวิจัยท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม ได้แนวทางในการท่ีจะร่วมกัน
อนุรกัษ์ และสืบทอดผ้าทอยกดอกลายดอกพิกุลให้เป็นมรดกของท้องถ่ิน และกลุ่มยังมีรายได้
เพิ่มขึน้จากการรว่มกนัประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรเ่อกลกัษณข์องผา้ทอยกดอกลายดอกพิกลุ คน
ในชุมชนมีความสัมพันธ์ต่อกันดีขึน้ ไดฟ้ื้นฟูและส่งเสริมคุณค่าของผูสู้งอายุ เป็นประโยชนต์่อ
การศกึษาในการสรา้งหลกัสตูรทอ้งถ่ิน และสรา้งความภาคภมูิใจรว่มกนัของชมุชนต าบลเวียงยอง 

จากการศกึษาเอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะน ากิจกรรมละคร
ส าหรับเยาวชน มาช่วยเป็นส่ือกิจกรรมในการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้มี
ประสบการณต์รงในการแสดงออก ไดฝึ้กฝนการคดิวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุลและการมีส่วนรว่มผ่าน
กระบวนการของกิจกรรมละคร ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ซึ่งจะช่วยท า
ใหเ้ยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมและประวตัิศาสตรใ์นทอ้งถ่ินของตนเอง ผูว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีสรา้งกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักในอัตลักษณ์ความเป็น
ล าพนู เพ่ือชว่ยแกปั้ญหาการขาดความตระหนกัรูท้างวฒันธรรมและชว่ยในการสรา้งประสบการณ์
การเรียนรูท้างวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน และเกิดเป็นกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ใน
จงัหวดัล าพนู 
 



  

 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือเสริมสร้างความ

ตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใน
ระยะแรกจะเป็นการศกึษาและรวบรวมอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนู โดยท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบั
ผูรู้แ้ละผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งในจงัหวดัล าพนู สว่นในระยะท่ีสองจะเป็นการน าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งและ
พัฒนาเป็นกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็น
ล าพนู และน าไปทดลองใชก้บักลุม่เปา้หมาย ซึ่งก็คือเยาวชนกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัล าพนู โดยจะ
ท าการทดสอบดว้ยการวัดความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนทั้งก่อนและหลังการ
กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน เพ่ือเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัท าการทดลอง 

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการท าวิจัย ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

1. ประชากรผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  
1.1 บคุลากรจากหนว่ยงานภาครฐั จ านวน  3 คน 
1.2 บคุลากรในสถานศกึษา  จ านวน  3 คน 
1.3 ปราชญช์าวบา้น   จ านวน  3 คน 

เกณฑก์ารคัดกรองประชากรผู้ให้ขอ้มูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ของจังหวัดล าพูน โดย
จะตอ้งเป็นชาวล าพนูโดยก าเนิด หรืออาศยัอยู่ในจงัหวดัล าพนูมาไม่ต  ่ากวา่ 20 ปี หรือท างานดา้น
วฒันธรรมของจงัหวดัล าพนูมาไมต่  ่ากวา่ 5 ปี  

2. ประชากรในการพฒันากิจกรรม ไดแ้ก่ นกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรียนแมท่าวิทยาคม อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนูจ านวน 134 คน  
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กลุม่ตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดใหเ้ป็นตวัแทนของ

ประชากร คือ นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จงัหวัด
ล าพนู จ านวน 40 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย แบง่กลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง 
(Experimental Group) จ านวน 20 คน และกลุม่ควบคมุ (Control Group) จ านวน 20 คน 
 
ตาราง 7 แบบแผนการวิจยั 
 
กลุม่ทดลอง (E) 

กลุม่ควบคมุ (C) 

O1 

O3 

X 

- 
O2 

O4 

 
สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบวิจยั 

E แทน กลุม่ทดลอง (Experimental Group) 
C แทน กลุม่ควบคมุ (Control Group) 
X แทน การจดักระท า (Treatment) 
O1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) ของกลุม่ทดลอง 
O2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุม่ทดลอง 
O3 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) ของกลุม่ควบคมุ 
O4 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) ของกลุม่ควบคมุ 

 
ตาราง 8 แบบแผนการทดลอง 
 
กลุม่ตวัอยา่ง ก่อนการทดลอง ด าเนินการทดลอง หลงัการทดลอง 

กลุม่ทดลอง 

จ านวน 20 คน 

แบบวดัความตระหนกัรู ้

ในอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู 

กิจกรรมละครส าหรบั
เยาวชนเพือ่เสรมิสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตั-ลกัษณ์

ความเป็นล าพนู 

แบบวดัความตระหนกัรู ้

ในอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู 

กลุม่ควบคมุ 

จ านวน 20 คน 

แบบวดัความตระหนกัรู ้

ในอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู 

เขา้เรยีนและท ากิจกรรม 

การเรยีนการสอนปกตขิอง
โรงเรยีน 

แบบวดัความตระหนกัรู ้

ในอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบสัมภาษณเ์ชิงลึกเพือ่หาอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกชุดนี ้เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใชใ้นการเก็บข้อมูล
เก่ียวกบัอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนูในดา้นตา่ง ๆ โดยผูท่ี้ตอบแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกฉบบันี ้จะตอ้ง
เป็นชาวล าพูนโดยก าเนิด หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดล าพูนไม่ต  ่ากว่า 20 ปี เม่ือได้ขอ้มูลจากการ
สมัภาษณแ์ลว้ ก็จะน าขอ้มูลท่ีได้ไปพัฒนาสู่ขัน้ตอนการออกแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน
และแบบวดัความตระหนกัรู ้โดยแบบสมัภาษณจ์ะแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูใ้หส้มัภาษณ ์
ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน  ในประเด็นต่าง ๆ ของ

จงัหวดัล าพนู โดยอา้งอิงเคา้โครงขอ้ค าถามการหาอตัลกัษณป์ระจ าจงัหวดัในงานวิจยัของ นชุนาฏ 
เชียงชยั (2558) และ เบญจวรรณ สพุนัอา่งทอง (2554) ดงันี ้

1. ดา้นสงัคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
2. ดา้นศลิปะ 
3. ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี 
4. ดา้นประวตัศิาสตร ์
5. ดา้นแหลง่ทอ่งเท่ียว 
6. ดา้นสินคา้ และผลิตภณัฑป์ระจ าจงัหวดั 

2.1.1 ข้ันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาอัตลักษณ์ความเป็น
ล าพูน 

1. ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาอตัลกัษณค์วาม
เป็นล าพนู  

2. ศกึษาขอ้มลูและเอกสารเก่ียวกบัจงัหวดัล าพนู และทฤษฎีเก่ียวกบัอตัลกัษณ ์
3. สรา้งแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู  
4. ปรกึษาและปรบัแก้ขอ้ค าถามกับอาจารยผ์ูค้วบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือใหไ้ด้

ขอ้ค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงและครอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการ และท าการคดัเลือกขอ้ค าถาม 
2.1.2 ข้ันตอนการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

น าแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือหาอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนท่ีปรบัแก้กับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบรอ้ยแล้ว เสนอให้กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ข) เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความครอบคลมุตามโครงสร้างและเนือ้หา 



  62 

แลว้น ามาวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป (พวง
รตัน ์ทวีรตัน,์ 2543) ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ให ้  1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
 0 เม่ือไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
-1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

2.1.3 ข้ันตอนการทดลองใช้ (Try Out)  
โดยผูว้ิจัยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีได ้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีคล้ายกลุ่ม

ตัวอย่างและท าการพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบท่ีสมบรูณท่ี์สดุแก่การน าไปใช ้

2.1.4 ข้ันตอนการน าไปใช้  
ผู้วิจัยจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือหาอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน เพ่ือ

น าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูกบัประชากรผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยัตอ่ไป 
2.1.5 ตัวอย่างแบบสัมภาษณเ์ชิงลึกทีใ่ช้ในการวิจัย (ภาคผนวก ค) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ชื่อ-นามสกุล......................................................... ..........................................อายุ.................ปี  
 ระดับการศึกษา............................................อาชีพ/ต าแหน่ง....................................................  
 สถานที่ท างาน............................................................................................... 
 ภูมิล าเนา......................................................ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดล าพูน................ปี 
 
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน 
 0 ด้านสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

0.0 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวล าพนู เป็นอย่างไร และมีความแตกตา่งจากวิถี
ชีวิตและความเป็นอยูข่องผูค้นในจงัหวดัใกลเ้คียงอย่างไร? 
 00 ด้านศิลปะ  

00.0 จังหวัดล าพูนมีศิลปะการแสดงท่ีโดดเด่นและสามารถบ่งบอกถึงความเป็น
ล าพนูหรือไม?่ 

00.00 จงัหวดัล าพูนมีศิลปหัตถกรรมท่ีโดดเด่นและแสดงถึงภูมิปัญญาของจังหวัด
ล าพนูหรือไม?่  
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2.2 กิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์
ความเป็นล าพูน 

การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน เพ่ือการ
เสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษา วิเคราะห ์สงัเคราะห์
ขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการน าหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงขอ้มลูท่ีได้
จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน เพ่ือมาสรา้งเป็นรูปแบบของกิจกรรม
ละครส าหรบัเยาวชน จากนัน้จึงน ารูปแบบกิจกรรมละครท่ีไดส้รา้งขึน้ เสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน เพ่ือพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์และความ
เท่ียงตรงในการวิจยั (IOC) โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป (พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2543) ซึ่ง
ผูว้ิจยัก าหนดการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ให ้  1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
 0 เม่ือไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
-1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

จากนัน้จึงน ากิจกรรมไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง แลว้จึง
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบกิจกรรมท่ีสมบรูณก์่อนน าไปทดลองใชจ้รงิ (ภาคผนวก ง) 

2.3 แบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
ผูว้ิจยัท าการสรา้งแบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูขึน้ส  าหรบัใช้

ในการวัดผลก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือการเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป 
ตอนท่ี 2 แบบวดัความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู จ านวน 40 ขอ้ 
ตอนท่ี 3 แบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู จ านวน 40 ขอ้ 

2.3.1 ข้ันตอนการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
1. ก าหนดวัตถุประสงคใ์นการสรา้งแบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลักษณ์ความ

เป็นล าพูน ส าหรับการวัดผลก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือ
เสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

2. ศกึษาขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับจงัหวดัล าพูนและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

3. ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน 
เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการสรา้งขอ้ค าถามของแบบวดั 



  64 

4. สรา้งแบบวดัความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ใหส้อดคล้องกับ
นิยามปฏิบตัิการ ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 40 ขอ้ และเป็นแบบมาตราสว่นประเมิน
ค่าแบบ 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ ประกอบด้วยข้อความ 2 ลักษณะคือ ข้อความเชิงบวกและ
ขอ้ความเชิงลบ  

5. ปรกึษาและปรบัแก้ขอ้ค าถามกับอาจารยผ์ูค้วบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้ค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงและครอบคลมุ จากนัน้จงึท าการคดัเลือกขอ้ค าถาม 

2.3.2 ข้ันตอนการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
น าแบบวดัความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนท่ีปรบัแก้กับอาจารยท่ี์

ปรกึษาเรียบรอ้ยแลว้ เสนอใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง 
ความเหมาะสม และความครอบคลมุตามโครงสรา้งและเนือ้หา แลว้น ามาวิเคราะหาคา่ดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป (พวงรตัน ์ทวีรตัน ,์ 2543) ซึ่งผูว้ิจัย
ก าหนดการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ให ้  1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
 0 เม่ือไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
-1  เม่ือแนใ่จวา่ขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

2.3.3 ข้ันตอนการทดลองใช้ (Try Out)  
ผูว้ิจัยน าแบบวัดท่ีไดไ้ปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง 

แลว้น ามาปรบัปรุงแก้ไขเพ่ือประสิทธิภาพของเครื่องมือเพ่ือให้ไดรู้ปแบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดต่อการ
น าไปใช ้

2.3.4 ข้ันตอนการน าไปใช้ 
จดัพิมพแ์บบวดัความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน เพ่ือน าไปใช้เก็บ

รวบรวมขอ้มลูก่อนและหลงัการทดลอง จากกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัตอ่ไป 
2.3.5 ตัวอย่างแบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไป 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามในตอนนี ้เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียน ให้

ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในชอ่ง ☐ ท่ีอยูด่า้นหนา้ ตามความเป็นจรงิ 

1. เพศ ☐  ชาย ☐  หญิง 

2. หอ้ง ☐ ม. 5/1 ☐ ม. 5/2 
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ตอนท่ี 2 แบบวดัความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
ค าชีแ้จง แบบวดัในตอนนีเ้ป็นแบบเลือกตอบ ก, ข, ค, และ ง มีจ  านวน 40 ขอ้ ให้

นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถกูตอ้งท่ีสดุเพียงขอ้เดียว โดยการกากบาท ✕ ลงในตวัเลือกท่ีตอ้งการ 
0. เรื่องราวทางประวตัศิาสตรข์องพระนางจามเทวีอยูใ่นยคุสมยัใด พทุธศตวรรษท่ีเทา่ไร 

ก. สมยัหรภิญุชยั พทุธศตวรรษท่ี 12  
ข. สมยัทวารวดี พทุธศตวรรษท่ี 13  
ค. สมยัลพบรุี พทุธศตวรรษท่ี 15  
ง. สมยัลา้นนาตอนตน้ พทุธศตวรรษท่ี 19  

00. เจา้หญิงจามเทวี ทรงเป็นเชือ้พระวงศจ์ากเมืองใด 
ก. เวียงหนองดู ่ 
ข. เขลางคน์คร 
ค. เวียงฮอด 
ง. ละโว ้

000. ใครคือผูอ้ญัเชิญเสดจ็เจา้หญิงจามเทวีขึน้มาครองราชสมบตัท่ีิหรภิญุชยั 
ก. สเุทวฤาษี 
ข. สกุกทนัตะฤาษี 
ค. เจา้เมืองละโว ้
ง. เจา้ชายรามราช 

0000. โรงทอผา้ยกล าพนูแหง่แรกคือท่ีใด 
ก. โรงทอผา้คุม้เจา้หญิงแขกแกว้ ณ ล าพนู 
ข. โรงทอผา้ของเจา้ดารารศัมี พระต าหนกัดาราภิรมย ์
ค. โรงทอผา้คุม้เจา้หญิงสว่นบญุ 
ง. โรงทอผา้ชาวบา้นเวียงยอง ฝ่ังตรงขา้มวดัพระธาตฯุ 
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การแปลความหมาย 
คะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมาย 

0.00-7.99   ไมมี่ความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
8.00-15.99   มีความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูนอ้ย 
16.00-23.99  มีความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูปานกลาง 
24.00-31.99  มีความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูมาก 
32.00-40.00  มีความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูมากท่ีสดุ 
 

ตอนท่ี 3 แบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้ตอ่ไปนีด้ว้ยความรอบคอบ แลว้ท า

เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความรูส้ึกของตนเองมากท่ีสุด โดยในแต่ละขอ้เลือกตอบได้
เพียงระดบัเดียว 

ขอ้ความ 

ระดบัความรูส้กึ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ เฉยๆ ไมจ่รงิ 
ไมจ่รงิ
เลย 

0. ฉนัรูส้กึภมูิใจที่เกิดเป็นคนล าพนู      

00. ฉนัอายที่จะตอบค าถามคนทั่วไปวา่ฉนัเป็นคนล าพนู      

000. ฉนัรูส้กึพงึพอใจในความเป็นล าพนูในแบบทกุวนันี ้      

0000. ฉนัรูส้กึอิจฉาจงัหวดัอื่น ๆ ใกลเ้คยีงทีม่ีความเจรญิ
มากกวา่ 

     

 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนนขอ้ความเชิงบวก มีจ านวน 29 ขอ้  
จรงิท่ีสดุ  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
จรงิ   ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
เฉย ๆ  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ไมจ่รงิ  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ไมจ่รงิเลย  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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ขอ้ความเชิงลบ มีจ านวน 12 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 2, 4, 5, 12, 14, 22, 28, 29, 31, 34, 
35, และ 36 

จรงิท่ีสดุ  ใหค้ะแนน 1  คะแนน 
จรงิ   ใหค้ะแนน 2  คะแนน 
เฉย ๆ  ใหค้ะแนน 3  คะแนน 
ไมจ่รงิ  ใหค้ะแนน 4  คะแนน 
ไมจ่รงิเลย  ใหค้ะแนน 5  คะแนน 

การแปลความหมาย 
คะแนนเฉล่ีย  การแปลความหมาย 

40.00-71.99  ไมมี่ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
72.00-103.99  มีความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูนอ้ย 
104.00-135.99  มีความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
   ปานกลาง 
136.00-167.99  มีความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูมาก 
168.00-200.00  มีความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
   มากท่ีสดุ  
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ภาพประกอบ 5 โมเดลล าดบัขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือการวิจยั 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ในระยะแรกจะเป็นการศกึษาและรวบรวมอตัลกัษณข์องจงัหวดั

ล าพูน โดยท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผูรู้แ้ละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในจงัหวดัล าพูน ส่วนในระยะท่ี
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สองจะน าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งและพฒันาเป็นตวักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน เพ่ือเสรมิสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู จากนัน้จึงน าไปทดลองใชก้บักลุม่เปา้หมาย และท าการวดั
ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู เปรียบเทียบผลก่อนและหลงัท าการทดลอง ของกลุ่ม
ควบคมุและกลุม่ทดลอง โดยมีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

3.1 แบบสัมภาษณเ์ชิงลึกเพือ่หาอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
แบบสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู เป็นแบบสมัภาษณเ์พ่ือใชใ้น

การเก็บขอ้มลูเก่ียวกับอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพูนในดา้นต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดท้  าการสมัภาษณเ์ชิงลึก 
(In–Depth Interview) กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงันี ้

1.1 บคุลากรจากหนว่ยงานภาครฐั จ านวน  3 คน 
1.2 บคุลากรในสถานศกึษา  จ านวน  3 คน 
1.3 ปราชญช์าวบา้น   จ านวน  3 คน 

โดยด าเนินการขออนุญาตสัมภาษณ์ และนัดหมาย มีการแนะน าตัวเอง แจ้ง
จุดประสงคใ์นการขอสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียงพรอ้มกับการจดบันทึกข้อมูลเพ่ือ
น ามาใชใ้นการวิเคราะหเ์นือ้หาและการสรุปผลการวิจยั 

3.2 กิจกรรมละครและการวัดผลความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
3.2.1 ข้ันเตรียมการ 

1. ผูว้ิจยัด  าเนินการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพนู เพ่ือขออนญุาตในการเขา้ไปท าการศกึษาวิจยัและเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่าง 

2. เข้าพบและชีแ้จงวัตถุประสงค ์และขอความร่วมมือในการท าวิจัยกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

3. ท าหนงัสือขออนญุาตการท าวิจยัในมนษุย ์
4. ท าหนังสือทางราชการจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพ่ือขอความร่วมมือในการท าการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีโรงเรียนแม่ทา
วิทยาคม อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 

3.2.2 ข้ันด าเนินการ 
1. ผูว้ิจยัชีแ้จงกิจกรรมและการใชส้ถานท่ีส าหรบัท ากิจกรรมกบักลุม่ตวัอยา่ง โดย

ขอความรว่มมือจากคณะครูในโรงเรียนแมท่าวิทยาคม ใหเ้ป็นผูเ้ตรียมความพรอ้ม 
2. จากนัน้ผูว้ิจัยมีหนา้ท่ีจัดเตรียมอุปกรณ์และวิทยากรท่ีจะเขา้มาท ากิจกรรม

ละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
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3. ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
ก่อนการด าเนินกิจกรรม จากนัน้ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุม่ทดลอง (Experimental Group) และกลุม่ควบคมุ (Control Group) จ านวนกลุม่ละ 20 คน 

4. ผูว้ิจยัด  าเนินการใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกั
รูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน โดยจดัท าแผนด าเนินกิจกรรมกับกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนด
แผนการท าในการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ รวมเป็น 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 
นาที โดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการในการท ากิจกรรมพรอ้มคณะท างาน 

5. หลงัจากการท ากิจกรรมเสร็จสิน้แลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มลูกบักลุม่ทดลอง 
(Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) ครั้งสุดท้าย โดยใช้แบบวัดความ
ตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มทดลอง 
(Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) ไปท าการวิเคราะห ์โดยใชโ้ปรแกรม
ทางสถิติ และน าเสนอผลการทดลองก่อนและหลังการท ากิจกรรมเป็นค่าสถิติ เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุผลการทดลองใหค้รอบคลมุมากขึน้ 

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

4.1 ข้ันการตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการท าวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In–

Depth Interview) เพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู โดยการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ จะถูกน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกตอ้งของข้อมูล การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) จดัหมวดหมู่ของขอ้มลูตามประเดน็ท่ีไดท้  าการศกึษา จากนัน้การสรุป
และตีความ (Conclusion and Interpretation) ท าการสังเคราะหข์อ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นอัต
ลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของจงัหวดัล าพูนและมีความแตกต่างจากจงัหวดัใกลเ้คียง ภายใตข้ัน้ตอนของ
การศึกษาและวตัถุประสงคข์องการวิจยั และท าการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณา 
(Descriptive) ในแตล่ะประเดน็ของการศกึษา 

ส่วนการท ากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนและจากการวดัผลความตระหนักรูใ้นอัต
ลกัษณค์วามเป็นล าพนูก่อนและหลงัการทดลอง กบักลุม่ทดลอง (Experimental Group) และกลุ่ม
ควบคมุ (Control Group) จะใชโ้ปรแกรมทางสถิตสิ  าเรจ็รูปในการวิเคราะหข์อ้มลูและมีขัน้ตอนใน
การวิเคราะห ์โดยน าข้อมูลจากแบบวัดท่ีได้เก็บรวบรวมมาจ าแนกออกเป็นก่อนและหลังการ
ทดลอง (Pretest, Posttest) มาแปลงขอ้มลูเป็นรหสัตวัเลข (Code) แลว้ป้อนขอ้มลูลงในโปรแกรม 
เพ่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลู โดยมีขัน้ตอนในการวิเคราะห ์ดงัตอ่ไปนี ้
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4.2 ข้ันการวิเคราะหข้์อมูล  
4.2.1 วิเคราะหเ์นือ้หาและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกตาม

ประเด็นและวตัถปุระสงคท่ี์ไดท้  าการศกึษา จากนัน้ท าการสรุปและตีความ และสงัเคราะหข์อ้มูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดล าพูน ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัด
ใกล้เคียง ภายใตข้ั้นตอนของการศึกษาและวัตถุประสงคข์องการวิจัย และท าการน าเสนอผล
การศกึษาในรูปแบบเชิงพรรณา (Descriptive) ในแตล่ะประเดน็ของการศกึษา 

4.2.2 อธิบายคุณภาพของเครื่องมือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพนู โดยใชส้ตูร IOC 

4.2.3 อธิบายค่าความเหมาะสมของแผนการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือ
เสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน โดยใช้สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2.4 เปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ก่อนและหลงั
การทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 

4.2.5 เปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ก่อนและหลงั
การทดลองของกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 

4.2.6 เปรียบเทียบระดับความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ก่อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (T-Test for 
Dependent Samples) 

4.2.7 เปรียบเทียบระดับความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน หลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (T-Test for 
Dependent Samples) 

4.2.8 วิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึกระหว่างการท ากิจกรรม ของกลุ่มทดลอง 
ภายใตข้ัน้ตอนของการศึกษาและวตัถุประสงคข์องการวิจยั และท าการน าเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบเชิงพรรณา (Descriptive) 
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4.3 สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส  าเร็จรูปในการวิเคราะหข์อ้มลูโดยหา

คา่ทางสถิต ิดงันี ้
4.3.1 สถิติวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือ คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรม

กบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยั โดยใชส้ตูร IOC (สมชาย วรกิจเกษมสกลุ, 2554, น. 269) 
 

   IOC =  
 ∑R

N
 

 
โดยท่ี IOC แทน คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและจดุประสงค ์

∑R แทน เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
N แทน เป็นจ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
4.3.2 หาค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 

101) 

P =   
𝑓

𝑛
𝑥100 

 
ก าหนด P แทน คา่รอ้ยละ (Percentage) 

f แทน คา่ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นรอ้ยละ 
n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

4.3.3 การหาคา่เฉล่ีย (Mean) โดยใชส้ตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2554, น. 101) 
 

µ =  
∑ 𝑥

𝑁
  

 
เม่ือ  µ แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 

∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
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4.3.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2554, น. 101) 

σ =   √
𝑁∑𝑥2  −  (∑x)2

𝑁 (𝑁 − 1)
 

 

เม่ือ σ  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
N  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
∑𝑥  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
∑𝑥2  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะขอ้ ยกก าลงัสอง 

(∑𝑥2) แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด ยกก าลงัสอง 
4.4 การอภปิรายผลข้อมูล  

ผู้วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด มาน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ค าอธิบาย 

 



  

 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ

ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มูลและเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิเคราะหข์อ้มลูและการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณใ์นการ
วิเคราะห ์ดงันี ้

N  แทน จ านวนผูท้รงคณุวฒุิ 
n  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

𝑥   แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
SD1 แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนการทดลอง 
SD2 แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลงัการทดลอง 
T  แทน คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณา t-distribution 
 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มูล และท าการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล ตามล าดบั

ของวตัถปุระสงคใ์นการวิจยั ดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัต

ลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ

ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
จากผลของการสมัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู โดยน าไปใชส้มัภาษณ์

กับผูเ้ช่ียวชาญในแขนงต่าง ๆ ของจังหวดัล าพูน ไดแ้ก่ บุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรของรฐั 
และปราชญช์าวบา้น ซึ่งเป็นชาวล าพนูโดยก าเนิดหรืออาศยัอยู่ในจงัหวดัล าพูนมาไม่ต  ่ากว่า 20 ปี 
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โดยอา้งอิงเคา้โครงขอ้ค าถามการหาอตัลกัษณป์ระจ าจงัหวดั ของ นุชนาฏ เชียงชยั (2558) และ 
(เบญจวรรณ สพุนัอา่งทอง, 2554) ดงันี ้

1. ดา้นสงัคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
2. ดา้นศลิปะ 
3. ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี 
4. ดา้นประวตัศิาสตร ์
5. ดา้นแหลง่ทอ่งเท่ียว 
6. ดา้นสินคา้ และผลิตภณัฑป์ระจ าจงัหวดั 

จากผลของการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัพบว่าอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนท่ีเกิดจากการ
นิยามและการอธิบายตวัตน คณุลกัษณะ หรือตวับง่ชีเ้ฉพาะของคนล าพนูท่ีมีตอ่ตนเอง ชมุชน และ
สังคมในแต่ละด้าน ท่ีท าให้จังหวัดล าพูนมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน  ๆ ท่ีอยู่
ใกลเ้คียง มีดงันี ้

1. ดา้นบคุคลในประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี ผูเ้ป็นปฐมกษัตรียข์องนครหริ
ภุญชยั ซึ่งเป็นบุคคลส าคญัคนแรกทางประวตัิศาสตรท่ี์ส าคญัของจงัหวดัล าพูนและในภูมิภาคนี ้
ดว้ยทรงเป็นผูก้่อตัง้นครหริภุญชยัหรือเมืองล าพูนเม่ือ 1,300 ปีก่อน รวมทัง้เป็นผูว้างรากฐานดว้ย
การน าศาสนาพทุธจากท่ีราบลุ่มแม่น า้เจา้พระยาทางภาคกลางขึน้มาเผยแผ่ยงัภูมิภาคตอนเหนือ
ของประเทศไทย นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัพบว่าพระนางจามเทวีมีอิทธิพลอย่างสูงในดา้นวฒันธรรม
และประเพณีต่อจังหวัดล าพูนและคนล าพูนในยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงเป็นศูนยร์วมใจของชาว
จงัหวดัล าพูนและผูท่ี้ศรทัธา ทรงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนหรือสญัลกัษณข์องจงัหวดัล าพูน เม่ือ
นึกถึงจงัหวดัล าพนูก็จะตอ้งนึกถึงพระนางจามเทวี และเม่ือนึกถึงพระนางจามเทวีก็จะตอ้งนึกถึง
จังหวัดล าพูน “พระนางจามเทวี” จึงควรค่าแก่การไดร้บัการยอมรบัและยกย่องว่าทรงเป็นหนึ่ง
ในอตัลกัษณท่ี์ส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัล าพนู 

2. ดา้นสถานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วดัพระธาตหุริภุญชยั ท่ีถือไดว้่าเป็นพืน้ท่ีอนัศกัดิ์สิทธ์ิ 
เป็นแหล่งตน้ก าเนิดศนูยร์วมรากฐานทางวฒันธรรมและประเพณีทางศาสนา มีโบราณสถานอนั
เก่าแก่และประวัติศาสตรท่ี์ยาวนานมาตั้งแต่ครั้งยุคอาณาจักรหริภุญชัยรุ่งเรือง เดิมทีเป็น
พระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัย องค์ท่ี 33 บริเวณก าแพง
พระราชวงัแบง่ออกเป็น 2 ชัน้ คือ ชัน้นอกและชัน้ใน ตอ่มาหลงัจากท่ีทรงพบพระบรมสารีริกธาตใุน
เขตพระราชฐาน จึงไดถ้วายพระราชวงัของพระองคใ์หเ้ป็นวดัส าคญัประจ าเมือง รวมถึงพระเจา้
แผ่นดินอีกหลายพระองคท์ัง้ในสมัยหริภุญชยัและสมัยลา้นนาท่ีไดท้รงอุปถัมภท์ านุบ  ารุงวดัพระ
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ธาตหุริภุญชยัมาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปแบบของศิลปะประจ ายุคสมยัต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่
ตามสิ่งก่อสรา้งท่ีเป็นโบราณสถานและโบราณวตัถุภายในวดั ซึ่งถกูสรา้งและปฏิสงัขรณอ์ยู่เสมอ
โดยพทุธศาสนิกชนในแตล่ะยคุ ซึ่งเหลา่นีล้ว้นเกิดแตค่วามศรทัธาในพระพทุธศาสนา จงึท าใหอ้งค์
พระธาตหุริภุญชยัท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี จึงยงัคงตัง้ตระหง่าน ประดิษฐาน ณ ใจกลางเมือง
มาจนถึงทกุวนันี ้และกลายมาเป็นสญัลกัษณป์ระจ าจงัหวดัล าพนูในปัจจบุนั 

3. ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีตานสลากยอ้ม ซึ่งเป็นประเพณีท่ีมี
เพียงหนึ่งเดียวในโลกท่ีจงัหวดัล าพนู การตานสลากยอ้มเป็นประเพณีของคนยองในจงัหวดัล าพูน 
มีรูปแบบคลา้ยกับสลากภัตของภาคกลาง คือ เป็นการท าบุญโดยไม่ไดร้ะบุผู้รบั ค  าว่า “สลาก
ยอ้ม” คือการเรียกช่ือตามสิ่งของก็คือสลากท่ีจะตอ้งตกแตง่สีสนัใหส้วยงามดว้ยการยอ้มสีตรงฝอย
ปลายไม้เรียวอย่างสวยงามหลากหลายสี ความเช่ือในการตาน(ทาน)สลากยอ้มเป็นหนา้ท่ีของ
หญิงสาวท่ีมีอายุครบ 20 ปีและยังไม่ไดแ้ต่งงาน ซึ่งถือเป็นการท าบุญท่ียิ่งใหญ่ ซึ่งนอกจากการ
ถวายทานเพ่ือเป็นพุทธบูชาแลว้ สิ่งดี ๆ ท่ีชาวบา้นและชมุชนจะไดร้บัจากการท าสลากยอ้ม ก็คือ
ความกตญัญตูอ่การท าบญุใหก้บัผูล้่วงลบั การไดสื้บสานงานศลิปวฒันธรรม การไดเ้รียนรูส้านตอ่
ภมูิปัญญาระหว่างคนรุน่ใหม่กบัคนรุน่เก่า และท่ีส าคญัคือการสรา้งสมัพนัธค์วามสามคัคีของชาว
ชมุชน ตานสลากยอ้มเป็นประเพณีท่ีเกือบจะสญูหายแตส่ดุทา้ยก็ถกูรือ้ฟ้ืนขึน้มาอีกครัง้ จนกลาย
มาเป็น “สินคา้ทางวฒันธรรม” ท่ีส าคญัของจงัหวดัล าพนู 

4. ด้านศิลปะและหัตถกรรม ได้แก่ ผ้ายกล าพูน วัฒนธรรมการทอผ้ายกท่ีมี
เอกลักษณ์ผสมผสานจากราชส านักสยาม ส่งผ่านมาทางเจา้ดารารศัมี เขา้สู่คุม้เจา้เมืองล าพูน 
และส่งต่อสู่ชาวเมืองล าพูน จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑส์ินคา้ประจ าจงัหวดัท่ีสามารถบ่งบอกอตั
ลักษณ์ของความเป็นล าพูนในปัจจุบัน เพราะเม่ือนึกถึงผา้ไหมยกดอก หลายคนก็มักจะนึกถึง
จงัหวดัล าพูนมาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ดงัจะเห็นไดใ้นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัรชักาลท่ี 10 เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ท่ีผ่านมา ฉลองพระองคช์ดุไทยในพระ
ราชพิธีท่ีพระบรมวงศานุวงศฝ่์ายในทกุพระองค ์ทรงสวมใส่ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนัน้ 
ลว้นเป็นผา้ไหมยกดอกล าพนู นบัเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคณุคา่ท่ีชาวล าพนูควรภาคภมูิใจ 

จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกขา้งตน้ ไปพัฒนาสู่ขัน้ตอนการ
ออกแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนและแบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน 
ตามล าดบัขัน้ตอนของวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้

1. ผลของการพัฒนากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรู ้
ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมละครท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้มานัน้ อาศยัหลกัการ
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ทางดา้นกิจกรรมละคร อาทิ การแสดงบทบาทสมมต ิการเล่นละครสด การใชจ้ินตนาการ กิจกรรม
การแสดงออก รวมทั้งข้อมูลทางดา้นอัตลักษณ์ของจังหวัดล าพูน ท่ีมีคุณลักษณะหรือตัวบ่งชี ้
เฉพาะท่ีท าใหจ้ังหวดัล าพูนมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากจังหวดัอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียง ซึ่งเกิด
จากการนิยามและอธิบายตวัตนของคนล าพูนท่ีมีต่อตนเอง ชุมชน และสงัคมในแตล่ะดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นบุคคลในประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี ดา้นสถานท่ีส าคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ วดัพระ
ธาตุหริภุญชยั ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีตานสลากยอ้ม และดา้นศิลปะและ
หตัถกรรม ไดแ้ก่ ผา้ยกล าพนู โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่กิจกรรมออกเป็น 3 ชว่ง มีทัง้หมด 10 กิจกรรม ดงันี ้

ชว่งท่ี 1 เตรียมความพรอ้ม (สปัดาหท่ี์ 1/ครัง้ท่ี 1) 
- กิจกรรมท่ี 1: เปิดประตสููล่  าพนู 

ชว่งท่ี 2 กิจกรรมอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู (สปัดาหท่ี์ 1-5/ครัง้ท่ี 2-9) 
- กิจกรรมท่ี 2: พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรียศ์รีหรภิญุชยั 
- กิจกรรมท่ี 3: จากละโว.้..สูล่  าพนู 
- กิจกรรมท่ี 4: วดั วงั ผงัเดียวกนั 
- กิจกรรมท่ี 5: วดัพระธาตหุรภิญุชยั ศนูยร์วมใจชาวล าพนู 
- กิจกรรมท่ี 6: ตานสลากยอ้ม ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกท่ีล าพนู 
- กิจกรรมท่ี 7: ตน้บญุแหง่กศุโลบาย 
- กิจกรรมท่ี 8: ผา้ยกล าพนู จากคุม้เจา้ถึงชาวเมือง 
- กิจกรรมท่ี 9: นุง่ผา้-พาเลน่-เป็นละคร 

ชว่งท่ี 3 สรุปผล (สปัดาหท่ี์ 5/ครัง้ท่ี 10) 
- กิจกรรมท่ี 10: เรารกั(ษ)์ล าพนู 

ในแผนกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนดงักล่าว ประกอบไปดว้ย สาระส าคญัของแผน
กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ระยะเวลา จ านวนสมาชิก อปุกรณท่ี์ใช ้ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม การวดั
และประเมินผล น ามาพฒันาประกอบทฤษฎีและหลกัการของกระบวนการกลุม่ โดยใชเ้วลาในการ
ด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ รวมเป็น 10 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 9 
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ตาราง 9 โครงสรา้งรูปแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัต
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู  
 

 
 

คร้ัง
ที ่

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

1 เปิดประตสูู่
ล  าพนู 

เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์
แรกเริม่ที่ดี ก่อใหเ้กิดความ
ไวว้างใจ และไดร้บัความ
รว่มมือในระหวา่งการท า
กิจกรรม รวมถงึไดท้ าความ
เขา้ใจและสรา้งขอ้ตกลงใน
การด าเนินกิจกรรมกบั
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

กิจกรรมกลุม่ 
ผสมผสานกบักิจกรรม
ทางการละคร 

1. ท าใหบ้คุคลสามารถ
แสดงตวัตนของตนเอง
ออกมาไดอ้ยา่งเปิดเผย 
ซึง่ก่อใหเ้กิดความรว่มมือ
และความสนใจในการเขา้
รว่มและท ากิจกรรมตา่งๆ 
2. เกิดการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและแสดง
ความรูส้กึรว่มกนั รวมถึง
แสดงใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของตนใน
ฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของ
ความเป็นล าพนู 

2-3 พระนางจาม
เทวี ปฐม
กษัตรยีศ์ร ี
หรภิญุชยั 
และ  

จากละโว.้..สู่
ล  าพนู 

เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเกิดความตระหนกัใน
ประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินของ
จงัหวดัล าพนูเก่ียวกบัพระ
นางจามเทวี ผูเ้ป็นปฐม
กษัตรยีข์องอาณาจกัรหรภิญุ
ชยัหรอืจงัหวดัล าพนู โดย
มุง่เนน้ในการเสรมิสรา้งให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความ
เขา้ใจ สามารถประเมิน
สถานการณเ์ก่ียวกบัตนเอง 
และความส าคญัของตนเองที่
มีตอ่ประวตัิศาสตรใ์นทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมละครใน
การศกึษา (Drama in 
Education) 

1. กิจกรรมละครใน
การศกึษาจะก่อใหเ้กิด
การพฒันาทางความคิด
และทศันคติ ผา่นการใช้
เหตผุล ความเขา้ใจ การ
วิเคราะห ์แกปั้ญหา 
2. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถตระหนกัถงึบคุคล
ส าคญัทางประวตัศิาสตร์
ของจงัหวดัล าพนู ที่สง่ผล
ตอ่อตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนูในปัจบุนั 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

 
 
 
 

คร้ัง
ที ่

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

    3. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมี
ความเขา้ใจ สามารถ
ตระหนกัและประเมิน
สถานการณเ์ก่ียวกบั
ตนเองทีม่ีตอ่ความเป็นมา
ทางประวตัิศาสตรใ์น
ทอ้งถ่ินได ้

4-5 วดั วงั ผงั
เดียวกนั และ 
วดัพระธาตหุริ

ภญุชยั 
ศนูยร์วมใจชาว

ล าพนู 

เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเกิดความตระหนกั
เก่ียวกบัความส าคญัของวดั
พระธาตหุรภิญุชยั ซึง่เป็นวดั
เก่าแก่ที่มีมายาวนานตัง้แต่
สมยัอาณาจกัรหรภิญุชยั 
และเป็นพืน้ท่ีส  าคญัทาง
ประวตัิศาสตรข์องจงัหวดั
ล าพนู  

ทฤษฎีกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์(Creative 
Drama)  

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดใ้ช้
ความสามารถของตนเอง
ในการใชค้วามคดิ
สรา้งสรรค ์จินตนาการ 
การใชร้า่งกายเพื่อ
แสดงออก ผา่นการท า
ทา่ทางแทนการใชภ้าษา
พดู 
2. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถตระหนกัถงึ
ความส าคญัของพระธาตุ
หรภิญุชยั ที่สง่ผลตอ่อตั
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู  
3. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถประเมิน
ความส าคญัของพระธาตุ
หรภิญุชยั ที่มีตอ่อตั
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
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ตาราง 9 (ตอ่)  
 

 

คร้ัง
ที ่

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

6-7 ตานสลากยอ้ม 
ประเพณีหนึง่
เดียวในโลกที่
ล  าพนู และ ตน้
บญุแหง่กศุโล

บาย 

กิจกรรมนีจ้ะชว่ยเสรมิสรา้ง
ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิด
ความเขา้ใจในแก่นความคิด
หลกัของประเพณีตานสลาก
ยอ้มในเรือ่งของความศรทัธา
ในพทุธศาสนาและความ
สามคัคีของชมุชน 

กิจกรรมละครใน
การศกึษา (Drama in 
Education) 

สงัคมและการสือ่สาร 
2. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิด
ความตระหนกัถึง
ความส าคญัและคณุคา่
ของประเพณีตานสลาก
ยอ้ม ท่ีสง่ผลตอ่อตัลกัษณ์
ความเป็นล าพนู 
3. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถประเมิน
ความส าคญัของประเพณี
ตานสลากยอ้ม ท่ีมีตอ่อตั
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

8-9 ผา้ยกล าพนู 
จากคุม้เจา้ถึง
ชาวล าพนู และ 
นุง่ผา้-พาเลน่-
เป็นละคร 

เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเกิดความตระหนกั
ถึงความเป็นมาและ
ความส าคญัของผา้ยกล าพนู
ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั 
รวมทัง้การน าผา้ยกล าพนูมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
สถานการณปั์จจบุนั 

กิจกรรมละครใน
การศกึษา (Drama in 
Education) 

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดใ้ช้
ความสามารถของตนเอง 
โดยการใชป้ระสาทสมัผสั
ทัง้ 5 ความคดิสรา้งสรรค ์
การใชร้า่งกายและ
จินตนาการเพื่อการ
แสดงออก 
2. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
ตระหนกัถึงความส าคญั
และความเหมาะสมใน
การประยกุตใ์ชผ้า้ยก
ล าพนู 
3. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถมองเห็นคณุคา่
และความส าคญัของผา้
ยกล าพนู  



  81 

ตาราง 9 (ตอ่)  
 

 

คร้ัง
ที ่

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ์ แนวคดิ/ทฤษฎ ี ประโยชนท์ี่ได้รับ 

10 เรารกั(ษ)์ล าพนู 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถไดใ้ชกิ้จกรรมละคร
ในการแสดงออกถึงความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วาม
เป็นล าพนูไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. เพื่อท าการสรุปและยตุิ
กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน
เพื่อเสรมิสรา้งความตระหนกั
รูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู 

กิจกรรมกลุม่
ผสมผสานกบั
กระบวนการของ
กิจกรรมละคร  

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถแสดงออกถึง
ความตระหนกัรูใ้นอตั
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
ผา่นกระบวนการของ
กิจกรรมละครไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
2. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิด
การเรยีนรูผ้า่น
ประสบการณ ์ไดม้ีสว่น
รว่ม ไดม้ีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ้ื่น ไดฝึ้กฝนจินตนาการ 
ความคิดสรา้งสรรค ์และ
การไดล้งมือปฏิบตัิ 
(Learning by doing) 



  

 

(N = 3) 

 จากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูขึน้มา โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษา วิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการน าหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู เพ่ือมาสรา้งเป็นรูปแบบของกิจกรรมละคร
ส าหรบัเยาวชน แลว้จึงน ารูปแบบกิจกรรมละครท่ีไดส้รา้งขึน้ เสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือพิจารณาหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมกบัวตัถปุระสงคแ์ละความเท่ียงตรงในการ
วิจยั (IOC) โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป (พวงรตัน ์ทวีรตัน์, 2543) ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 10 
 
ตาราง 10 ผลการทดสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพนู 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ IOC แปลผล 
1. เปิดประตสููล่  าพนู เพื่ อสร้างความสัมพันธ์แรกเริ่มที่ดี  ก่อให้เกิดความ

ไว้วางใจ และได้รับความร่วมมือในระหว่างการท า
กิจกรรม รวมถึงไดท้ าความเขา้ใจและสรา้งขอ้ตกลงใน
การด าเนินกิจกรรมกบัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

0.66-1.00 เลอืกไว ้

2. พระนางจามเทวี 
ปฐมกษัตรยีศ์รหีริ
ภญุชยั  

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักใน
ประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินของจังหวดัล าพูนเก่ียวกบัพระนาง
จามเทวี ผูเ้ป็นปฐมกษัตรียข์องอาณาจักรหริภุญชัยหรือ
จังหวัดล าพูน โดยมุ่งเน้นในการเสริมสรา้งใหผู้้เขา้ร่วม
กิจกรรมเกิดความเขา้ใจ สามารถประเมินสถานการณ์
เก่ียวกับตนเอง และความส าคัญของตนเองที่มีต่อ
ประวตัิศาสตรใ์นทอ้งถ่ิน 

0.66-1.00 เลอืกไว ้

3. จากละโว.้..สู่
ล  าพนู 

0.66-1.00 เลอืกไว ้

4. วดั วงั ผงัเดยีวกนั เพื่ อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนัก
เก่ียวกบัความส าคญัของวดัพระธาตหุรภิุญชยั ซึ่งเป็นวดั
เก่าแก่ที่มีมาตัง้แตส่มยัอาณาจกัรหรภิญุชยั และเป็นพืน้ที่
ส  าคัญทางประวัติศาสตรข์องจังหวดัล าพูน โดยจะเป็น
กิจกรรมที่มุ่งเนน้การเสริมสรา้งใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิด
ความเขา้ใจ สามารถประเมินความส าคญัของวดัพระธาตุ
หรภิญุชยั ที่มีตอ่อตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

1.00 เลอืกไว ้

5. วดัพระธาตหุรภิญุ
ชยั ศนูยร์วมใจชาว
ล าพนู 

0.66-1.00 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ IOC แปลผล 
6. ตานสลากย้อม 
ประเพณีหนึง่เดียวใน
โลก 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักเก่ียวกับ
ความส าคญัของประเพณีตานสลากยอ้ม ที่มีเพียงหนึ่ง
เดียวในโลกที่ จังหวัดล าพูน  โดยกิจกรรมนี ้จะช่วย
เสริมสรา้งให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความเขา้ใจในแก่น
ความคิดหลกัของประเพณีตานสลากย้อมในเรื่องของ
ความศรทัธาในพทุธศาสนาและความสามคัคีของชมุชน 

1.00 เลอืกไว ้

7. ต้นบุญแห่งกุศโล
บาย 

1.00 เลอืกไว ้

8. ผา้ยกล าพนู  
จากคุ้ม เจ้าถึ งชาว
ล าพนู 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึง
ความเป็นมาและความส าคญัของผา้ยกล าพนูทัง้ในอดีต
และปัจจุบนั รวมทัง้การน าผา้ยกล าพนูมาประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั 

1.00 เลอืกไว ้

9. นุง่ผา้-พาเลน่-เป็น
ละคร 

0.66-1.00 เลอืกไว ้

10. เรารกั(ษ์)ล  าพนู 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถใชกิ้จกรรมละครใน
การแสดงออกถึงความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนูไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. เพื่อท าการสรุปและยุติกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน
เพื่อเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็น
ล าพนู 

1.00 เลอืกไว ้

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า การทดสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบกิจกรรม

ละครส าหรบัเยาวชน กบัวตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือสรา้งเสริมความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ในหวัขอ้ ช่ือกิจกรรม วตัถปุระสงค ์เนือ้หา ระยะเวลาท่ีใช ้
สมาชิก อุปกรณ์ วิธีด  าเนินการ สรุปและการประเมินผล ของกิจกรรมท่ี 1. เปิดประตูสู่ล  าพูน 
กิจกรรมท่ี 2. พระนางจามเทวีปฐมกษัตรียศ์รีหริภุญชยั กิจกรรมท่ี 3. จากละโว.้..สู่ล  าพนู กิจกรรม
ท่ี 5. วดัพระธาตหุริภุญชยั ศนูยร์วมใจชาวล าพูน และกิจกรรมท่ี 9. นุ่งผา้-พาเล่น-เป็นละคร มีค่า
ความสอดคลอ้งในหวัขอ้ท่ีก าหนดในกิจกรรม อยูร่ะหวา่ง 0.66 – 1.00 และคา่ความสอดคลอ้งของ
กิจกรรมท่ี 4. วดั วงั ผงัเดียวกนั กิจกรรมท่ี 6. ตานสลากยอ้ม ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก กิจกรรมท่ี 
7. ตน้บญุแห่งกศุโลบาย กิจกรรมท่ี 8. ผา้ยกล าพนู จากคุม้เจา้ถึงชาวล าพนู และกิจกรรมท่ี 10.เรา
รกั(ษ)์ล าพนู มีคา่ความสอดคลอ้ง ในหวัขอ้ท่ีก าหนดในกิจกรรมเทา่กบั 1.00 ทกุหวัขอ้ 
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ผลการทดสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน 
กับวัตถุประสงคข์องการจัดกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือสรา้งเสริมความตระหนักรูใ้นอัต
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู จากตารางท่ี 9 และ 10 แสดงใหเ้ห็นว่า กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือ
สรา้งเสรมิความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู มีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการ
จดักิจกรรม และสามารถน าไปใชใ้นการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอตัลักษณ์
ความเป็นล าพนูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เม่ือผลการทดสอบหาคา่ความสอดคลอ้งระหวา่งระหว่างรูปแบบกบัวตัถปุระสงคข์อง
การจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือสรา้งเสริมความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน 
ผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคณุวฒุิเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้  ารูปแบบกิจกรรมละครส าหรบั
เยาวชนเพ่ือสรา้งเสริมความตระหนักรู ้ในอตัลักษณ์ความเป็นล าพูน ไปทดลองใช ้(Try out) กับ
เยาวชนในจงัหวดัล าพูน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
ทดลอง ท าการจดบันทึกระหว่างการทดลองใช ้แล้วน ามาปรบัปรุงแก้ไขเพ่ือประสิทธิภาพของ
เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลองจรงิ ดงัแสดงตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหก์ารทดลองใช ้(Try out) กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้ง
ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแตมี่ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

ชื่อกิจกรรม 
ผลการทดลองใช้ (Try out) 

การปรับปรุงแก้ไข 
ใช้ได ้ ปรับปรุง 

1. เปิดประตสููล่  าพนู ✓  - 
2. พระนางจามเทวี ปฐม
กษัตรยีศ์รหีรภิญุชยั  

✓  

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนยัง รู ้สึกเขินอายที่ จะ
แสดงออก ควรเพิ่มหรือใหค้วามส าคัญกับกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมมากกวา่เดิม 
- ตอ้งมีการสอดแทรกขอ้มูลใหค้วามรู ้เบือ้งตน้ ก่อน
การท ากิจกรรมมากกวา่เดิม เพราะจะท าใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมมีขอ้มูลส าหรบัน าไปใช้ในระหว่างการท า
กิจกรรม 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ชื่อกิจกรรม 
ผลการทดลองใช้ (Try out) 

การปรับปรุงแก้ไข 
ใช้ได ้ ปรับปรุง 

3. จากละโว.้..สูล่  าพนู 

 ✓ 

- ควรมีอุปกรณ์ที่เสมือนจริงเพื่อสรา้งความรูส้ึกรว่ม
ใหก้บัผูเ้ขา้กิจกรรมมากขึน้ เช่น กระบงัหนา้ศิราภรณ์
ที่ใกลเ้คียงกับภาพอุดมคติของพระนางจามเทวี เป็น
ตน้ 
- อุปกรณ์บางชิ ้นยังไม่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น 
หอกเสนา้ของขนุหลวงวิลงัคะ 

4. วดั วงั ผงัเดยีวกนั ✓  - 

5. วดัพระธาตหุรภิญุชยั 
ศนูยร์วมใจชาวล าพนู 

 ✓ 

- ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมยงัไม่สามารถแสดงออกตามวตัถุ
ของกิจกรรมไดด้ี ควรปรบัรูปแบบกิจกรรมเล็กนอ้ย
เพื่อใหเ้ยาวชนไดรู้ส้กึว่ากิจกรรมหรือภาพเก่าของวดั
พระธาตฯุ ที่น ามาเป็นโจทยน์ัน้ มีความสอดคลอ้งหรอื
ใกลเ้คียงกับประสบการณ์ที่เยาวชนเคยเขา้ร่วมหรือ
เคยพบเห็น 

6. ตานสลากยอ้ม 
ประเพณีหนึง่เดียวในโลก 

✓  

- การให้ความรูโ้ดยตรงด้วยการเล่าประวัติความ
เป็นมา ท าให้กิจกรรมดูน่าเบื่อ ความเพิ่มสื่อหรือ
อปุกรณเ์ขา้มาเพิ่มเติม ใหกิ้จกรรมมีความสนกุสนาน 
นา่ตื่นเตน้ 

7. ตน้บญุแหง่กศุโลบาย 

 ✓ 

- การเชิญวิทยากรมาสาธิตการท ากา้นสลากยอ้มใช้
ระยะเวลาเกินที่ก าหนดไว ้ท าให้เสียเวลามาก ตอ้ง
ปรบัรูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรมใหก้ระชบัขึน้ 

8. ผา้ยกล าพนู จากคุม้
เจา้ถึงชาวล าพนู ✓  - 

9. นุง่ผา้-พาเลน่-เป็น
ละคร ✓  

- ควรเพิ่มการใหค้วามรูแ้ละการดูแลทนุถนอมผา้ยก
ล าพูนที่น  ามาใชใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เพื่อป้องกัน
ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งการแตง่ตวั 

10. เรารกั(ษ์)ล  าพนู 
✓  

- พบมุมมองใหม่ ๆ ของเยาวชนที่มีต่อจังหวดัล าพูน
นอกเหนือจากสิง่ที่ผูว้ิจยัไดค้าดหวงัไว ้
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จากผลการทดสอบหาค่าความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครส าหรับ
เยาวชน กับวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือสรา้งเสริมความตระหนกัรู ้
ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู และการปรบัปรุงรูปแบบของกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนหลงัจาก
การน าไปทดลองใช้ (Try out) แสดงให้เห็นว่า แผนกิจกรรมละครส าหรับเยาวชนท่ีผู้วิจัยได้
พฒันาขึน้มานัน้ มีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องการวิจยัและแผนของการจดักิจกรรม ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัต
ลักษณ์ความเป็นล าพูนไดอ้ย่างเหมาะสม และมีบางกิจกรรมท่ีตอ้งท าการปรบัปรุง เน่ืองจาก
เง่ือนไขทางดา้นเนือ้หาหรือตวักิจกรรมไมส่อดคลอ้งกบัระยะเวลาของการท ากิจกรรม 

ขัน้ตอนตอ่ไปเม่ือไดแ้ผนกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกัรู ้
ในอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนท่ีเป็นเครื่องมือหลักในการท าวิจยัในครัง้นี ้พรอ้มกับแบบวดัความ
ตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนท่ีผ่านการพิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
กิจกรรมกบัวตัถุประสงคแ์ละความเท่ียงตรงในการวิจยั (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ผูว้ิจยัไดเ้สนอ
โครงการวิจยัเพ่ือขอรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์กบัสถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือไดร้บัอนุมัติการขอรบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว 
จากนัน้ผูว้ิจยัไดท้  าหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการท าการศึกษาวิจัยและเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่าง ท่ีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน เพ่ือด าเนินกิจกรรมละครละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมโดยเริ่มจากการให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดความตระหนักรู ้
ในอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ก่อนการด าเนินกิจกรรม จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย แบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control 
Group) จ านวนกลุ่มละ 20 คน จากนั้นจึงด าเนินการใช้กิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือ
เสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์ความเป็นล าพูนกับกลุ่มทดลอง โดยใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ รวมเป็น 10 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที โดยผูว้ิจยัท า
หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดบนัทกึและด าเนินกิจกรรมพรอ้มคณะท างาน 

ช่วงที ่1 เตรียมความพร้อม (สัปดาหท์ี ่1/คร้ังที ่1) 
- กิจกรรมคร้ังที ่1 เปิดประตูสู่ล าพูน  

ผูว้ิจยัใชแ้นวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักิจกรรมกลุ่ม ผสมผสานกบักิจกรรม
ทางการละคร เพ่ือน ามาใชใ้นการละลายพฤตกิรรมของสมาชิกท่ีเขา้รว่มกิจกรรม โดยมุง่เนน้ใหเ้กิด
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี เกิดความไว้วางใจ และการกล้าแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ระหว่างผู้วิจัยและ
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สมาชิกผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรา้งความสัมพันธแ์รกเริ่มท่ีดี ก่อใหเ้กิดความ
ไวว้างใจ และไดร้บัความรว่มมือในระหว่างการท ากิจกรรม รวมถึงการไดท้  าความเขา้ใจและสรา้ง
ขอ้ตกลงในการด าเนินกิจกรรมกับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จากการท่ีใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น
หลงัจากการท ากิจกรรม วา่ 

“ไดท้  าป้ายช่ือและตกแต่งในแบบความเป็นล าพนูท่ีตนเองชอบ ตอน
แรกนึกไม่ออกว่าจะท ายงัไง ตอ้งนั่งนึกก่อนสกัพกั เลยวาดเป็นรูปดอกไมแ้ทน เพราะเก่ียวขอ้งกับ
ช่ือหน ูท าใหไ้ดใ้ส่ความเป็นตวัเองเขา้ไปในปา้ยช่ือ และไดบ้อกเล่าใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง แลว้ก็ไดฟั้งและ
เห็นปา้ยช่ือของเพ่ือน ท าใหไ้ดรู้ว้า่เพ่ือนบางคนก็วาดรูปเก่ง” 

“ตอนแรกท่ีพ่ี ๆ ใหท้  านั่นท าน่ีก็รูส้ึกเขินเพราะไม่เคยท ามาก่อน แต่
พอเห็นเพ่ือน ๆ ท าก็ไม่คอ่ยเขินแลว้ รูส้ึกว่ากลา้ท ามากขึน้ ชอบท่ีใหแ้นะน าตวัแลว้ท าท่าประกอบ
ใหเ้พ่ือนท าตาม พอเพ่ือนท าดว้ยแลว้ก็ไม่เขิน อยากเล่นแบบนีอี้ก ใหพ่ี้ ๆ มาสอนทกุคาบแทนวิชา
นี”้ 

จากการจดบนัทึกการสงัเกตการณแ์บบไม่มีโครงสรา้งของผูว้ิจยัท่ีว่า ใน
เบือ้งตน้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความเขินอายตอ่ผูน้  ากิจกรรมในช่วงการแนะน าตวัโดยใชป้้ายช่ือ ไม่
กลา้แสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถาม แต่หลังจากท่ีเริ่มใชกิ้จกรรมเกมเพ่ือละลายพฤติกรรม 
พบว่าผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมส่วนใหญ่มีความกลา้แสดงออกและกลา้แสดงความคิดเห็นมากขึน้  แตย่งั
ไม่สามารถแสดงความรูส้ึกหรือมมุมองของการเห็นคณุคา่และการตระหนกัถึงความส าคญัของอตั
ลกัษณท่ี์ส าคญัของจงัหวดัล าพนูออกมาได ้ซึ่งผูว้ิจยัพบว่าสว่นหนึ่งมีสาเหตมุาจากการไดร้บัขอ้มลู
เบือ้งตน้ท่ีเบาบางและยงัไม่เพียงพอท่ีจะส่งผลใหเ้กิดเป็นความตระหนกัรู ้ แตโ่ดยรวมกิจกรรมการ
ละลายพฤติกรรมในครัง้แรกนีส้ามารถท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถเปิดใจและกลา้แสดงออก
มากขึน้กว่าตอนแรก ก่อนสิน้สุดการท ากิจกรรม ได้มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่ง
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแสดงถึงความกระตือรือรน้ท่ีอยากจะท ากิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 

ช่วงที ่2 กิจกรรมอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน (สัปดาหท์ี ่1-5/คร้ังที ่2-9) 
- กิจกรรมคร้ังที ่2 พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรียศ์รีหริภุญชัย 

เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักในอัตลักษณ์ดา้น
บคุคลส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องจงัหวดัล าพูนเก่ียวกบัพระนางจามเทวี ผูเ้ป็นปฐมกษัตรียข์อง
อาณาจักรหริภุญชัยหรือจังหวัดล าพูนในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมละครในการศึกษา (Drama in 
Education) โดยมุ่งเนน้ในการเสริมสรา้งใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความเขา้ใจในพระราชประวัติ
ของพระนางจามเทวี สามารถประเมินความส าคญัของพระนางจามเทวีท่ีมีตอ่จงัหวดัล าพนูได ้โดย
กิจกรรมในครัง้นีจ้ะเป็นการโตว้าทีในหวัขอ้ “ถา้หากจงัหวดัล าพนูจะสรา้งอนเุสาวรียพ์ระนางจาม
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เทวีเพิ่มอีก 1 แห่ง จะสรา้งเป็นลกัษณะหรือท่าทางอย่างไร? และจะประดิษฐานไวท่ี้ใด?” และให้
สมาชิกแตล่ะกลุ่มน าหวัขอ้ท่ีไดม้าออกแบบเป็นลกัษณะ ท่าทาง ฯลฯ ของอนเุสาวรียพ์ระนางจาม
เทวี และสถานท่ีประดิษฐาน พรอ้มเหตผุล จากนัน้สมาชิกแต่ละกลุ่มน าเสนอลกัษณะอนเุสาวรีย์
พระนางจามเทวีและแสดงเหตผุลประกอบ จนครบทกุกลุม่ 

สมาชิกกลุ่มท่ี 1 น าเสนออนุสาวรียพ์ระนางจามเทวีและครอบครวั มีรูป
ป้ันของพระนางจามเทวี พระสวามี (เจา้ชายรามราช) และพระโอรสทัง้สองพระองค ์โดยใหเ้หตผุล
ว่า พ่อแม่ลูกจะไดอ้ยู่พรอ้มหน้าพรอ้มตากันเป็นครัง้แรก ดว้ยท่ีพระนางจามเทวีทรงประสบแต่
ความพลัดพรากมาตลอดทั้งชีวิตตัง้แต่ท่ีทรงตัดสินพระทัยเดินทางขึน้มาปกครองเมือง ส่วนท่ี
ประดิษฐานคือบริเวณป๊ัมน า้มนัส่ีแยกป่าสกั ทางเขา้เมืองล าพนู เพราะเป็นเสน้ทางผ่านของทกุคน
ท่ีจะเดินทางขึน้เชียงใหม่ หรือจะเดินทางลงสู่จงัหวดัล าปางก็สามารถหยุดแวะสกัการะได ้พรอ้ม
ทัง้มีพิพิธภัณฑใ์หค้วามรูท้างประวัติศาสตร ์ในการช่วยดึงดูดความสนใจใหแ้ก่นักท่องเท่ียว ให้
อยากเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวต่อในจงัหวดัล าพูน และเพ่ือเป็นการลดค ากล่าวของคนทั่วไปท่ีว่า
จงัหวดัล าพนูเป็นเพียงเมืองทางผา่นเขา้สูจ่งัหวดัเชียงใหม่ 

สมาชิกกลุ่มท่ี 2 น าเสนออนสุาวรียพ์ระนางจามเทวีกบัการปกครองเมือง 
โดยออกแบบเป็นรูปป้ันพระนางจามเทวีในอิรยิาบถปางประทานพร รายลอ้มดว้ยขา้ราชบริพาร ซึ่ง
แตกต่างจากอนุสาวรียท่ี์สวนสาธารณะหนองดอกท่ีเป็นพระนางจามเทวีเพียงพระองคเ์ดียว ท่ี
อยากเพิ่มใหมี้ขา้ราชบริพารดว้ยเพราะอยากแสดงถึงพระเมตตาท่ีทรงมีต่อราษฎรของพระองค ์
โดยจะประดิษฐานท่ีศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว เชิงสะพานท่าขาม พรอ้มใหเ้หตผุลว่าเป็นทางเขา้สู่
ประตเูมืองล าพนู ใหน้กัทอ่งเท่ียวและผูค้นทั่วไปมาสกัการะขอพรเพ่ือใหชี้วิตสงบสขุรม่เย็น 

สมาชิกกลุ่มท่ี 3 น าเสนออนุสาวรียพ์ระนางจามเทวีกบัพระพุทธศาสนา 
โดยออกแบบรูปป้ันพระนางจามเทวีในอิริยาบถพนมมือ นั่งพับเพียบบนแท่นท่ีประทับ มีขา้ราช
บริพารในชุดปฏิบตัิธรรมนั่งคกุเข่ากับพืน้รายรอบ ใหเ้หตุผลว่าเป็นพระนางจามเทวีปางผนวชชี
พราหมณ ์หลงัจากท่ีทรงสละราชสมบตัใินบัน้ปลายชีวิต และตอ้งการจะน าไปประดิษฐานท่ีวดัพระ
ธาตหุรภิุญชยั โดยใหห้นัหนา้เขา้สู่พระธาตหุรภิุญชยั แสดงถึงความความเล่ือมใสของพระองคท่ี์มี
ต่อพระพุทธศาสนา ผูค้นท่ีมาท่องเท่ียวจะไดส้กัการะทัง้องคพ์ระธาตหุริภุญชยัและพระนางจาม
เทวีในคราวเดียวกนั 

สมาชิกกลุ่มท่ี 4 น าเสนออนุสาวรียพ์ระนางจามเทวีกับการศึกสงคราม 
โดยออกแบบเป็นรูปป้ันพระนางจามเทวีในอิริยาบถตอนก าลงัท าศึกสงครามกับขุนหลวงวิลังคะ 
แบ่งเป็นฝ่ายผูช้ายท่ีเป็นตวัแทนของฝ่ายขนุหลวงวิลงัคะ และฝ่ังผูห้ญิงท่ีเป็นตวัแทนของเมืองหริ
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ภุญชัย เพ่ือส่ือถึงความเข้มแข็ง แข็งแกร่งของพระนางจามเทวีท่ีเป็นผู้หญิง และจะน าไป
ประดิษฐานท่ีหนา้วดัพระธาตหุริภุญชยั ใหผู้ค้นทั่วไปไดร้บัรูถ้ึงเกียรติประวตัิของพระนางจามเทวี
และชาวเมืองหรภิญุชยัในการปกปอ้งเมือง 

จากการจดบนัทึกการสงัเกตการณแ์บบไม่มีโครงสรา้งของผูว้ิจยั พบว่า 
ผูน้  ากิจกรรมตอ้งช่วยกระตุน้หรือใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมบา้งในระหว่างการท ากิจกรรม 
แตผู่เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความกระตือรือรน้และความพยายามท่ีจะแสดงออก
ถึงความคิดท่ีตอ้งการจะส่ือสารออกมาระหว่างการท ากิจกรรม เก่ียวกบัมมุมอง ท่ีตนมีตอ่พระนาง
จามเทวีและความเป็นล าพูนในดา้นตา่ง ๆ อาทิ ดา้นการปกครอง ชีวิตครอบครวั การศึกสงคราม 
และดา้นการท านบุ  ารุงพระพทุธศาสนา รวมทัง้สามารถสะทอ้นความเป็นพระนางจามเทวี ในฐานะ
ท่ีทรงเป็นตน้แบบของผู้ปกครองท่ีดี การด ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายและการเสียสละความสุขของ
ตนเองเพ่ือส่วนรวม จากการท ากิจกรรมในครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถแสดงถึง
การยอมรบัและตระหนักถึงความส าคญัของพระนางจามเทวี ท่ีมีต่ออตัลักษณ์ความเป็นล าพูน
ออกมาไดดี้ 

- กิจกรรมคร้ังที ่3 จากละโว้...สู่ล าพูน 
กิจกรรมในครัง้นีเ้ป็นการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนัก

ในประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินของจงัหวดัล าพนูเก่ียวกบัการก่อตัง้อาณาจกัรหรภิุญชยั กิจกรรมนีมุ้ง่เนน้
ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความเขา้ใจ สามารถประเมินสถานการณเ์ก่ียวกบัตนเอง และความส าคญั
ของตนเองท่ีมีต่อประวัติศาสตรใ์นท้องถ่ิน โดยใชท้ฤษฎีกิจกรรมละครในการศึกษา (Drama in 
Education) โดยผูว้ิจยัใหส้มาชิกแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน จากนัน้ใหต้วัแทนกลุ่มออกมา
จบัสลากเพ่ือเลือกอุปกรณ์ประกอบการแสดงท่ีก าหนดให้ จากนัน้ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะหอ์ปุกรณป์ระกอบการแสดงท่ีไดร้บั และใชค้วามคิดในการออกแบบการแสดงออกมาเป็น
ฉากภาพนิ่ง โดยไม่เคล่ือนไหว กลุ่มละ 4-5 ภาพ ท่ีแสดงถึงเหตกุารณ์การสรา้งเมืองหริภุญชยัท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัอปุกรณป์ระกอบประจ ากลุ่ม จากนัน้ใหเ้พ่ือนสมาชิกกลุ่มท่ีเหลือทายภาพเหตกุารณ์
ท่ีเห็นวา่เกิดอะไรขึน้ 

สมาชิกกลุ่มท่ี 1 ไดร้บั “พระแก้วเสตังคมณีและพระรอดจ าลอง” เป็น
อปุกรณป์ระจ ากลุ่ม ท าภาพนิ่งท่ี 1 เป็นการแตง่งานระหว่างพระนางจามเทวีและเจา้ชายรามราช 
ภาพท่ี 2 เป็นภาพการจากลาระหว่างพระราชบดิา พระราชมารดา พระสวามี และพระนางจามเทวี
เพ่ือขึน้ไปปกครองนครหริภุญชยั ภาพท่ี 3 เป็นภาพท่ีพระราชบิดาทรงพระราชทานพระแกว้เสตงั
คมณีและพระรอดให้แก่พระนางจามเทวี ภาพท่ี 4 ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมน าเก้าอีม้าต่อกันเป็นเรือ 
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แสดงภาพการเดินทางทวนแม่น า้ปิงขึน้มาปกครองเมืองหริภุญชยั ภาพท่ี 5 เป็นภาพการเดินทาง
มาถึงนครหรภิญุชยัและท าการเส่ียงธนเูพ่ือสรา้งวดัแหง่แรกของนครหริภญุชยั คือ วดักู่ละมกั 

สมาชิกกลุ่มท่ี 2 ไดร้บั “ศิราภรณ์กระบงัหนา้” เป็นอุปกรณ์ประจ ากลุ่ม 
ไดท้  าการจ าลองภาพนิ่งท่ี 1 เป็นภาพพระฤาษีวาสเุทพอญัเชิญพระนางจามเทวีสวมศิราภรณข์ึน้
ปกครองเมือง ภาพท่ี 2 เป็นภาพพระนางจามเทวีใหป้ระสตูิกาลพระโอรสแฝดทัง้สองพระองค ์ภาพ
ท่ี 3 เป็นภาพพระนางจามเทวีเสด็จออกเย่ียมเยียนราษฎร ภาพท่ี 4 พระนางจามเทวีไดช้า้งศึก
คูบ่ญุนามวา่ชา้งปูก้  ่างาเขียว โดยผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมใชร้า่งกายของตนในการตอ่ตวัเป็นชา้ง 1 ตวั 

ในครัง้ต่อจากนี ้ผูว้ิจยัใหส้มาชิกทัง้ 2 กลุ่ม ช่วยกันท ากิจกรรม โดยจับ
เวลาในการท าภาพนิ่งใหเ้หลือเพียงภาพละ 10 วินาที ซึ่งอปุกรณต์่อไปท่ีสมาชิกทัง้หมดไดร้บั คือ 
“หมวกโบราณประดบัดว้ยผา้แดง” ท าภาพนิ่งท่ี 1 เป็นภาพขุนหลวงวิลังคะท่ีทราบถึงกิตติศพัท์
ความงามของพระนางจามเทวีและอยากไดไ้ปเป็นมเหสีคูบ่ญุ ภาพท่ี 2 พระนางจามเทวีออกอบุาย
ใหข้นุหลวงวิลงัคะท าการพุ่งเสนา้ 2 ครัง้จากดอยสเุทพใหม้าตกในเมืองหริภุญชยัใหไ้ดถ้ึงจะยอม
แต่โดยดี ภาพท่ี 3 ในครัง้แรกขนุหลวงวิลงัคะใชเ้วทยม์นตค์าถา เสนา้พุ่งมาตกท่ีหนา้เมืองหริภุญ
ชัย ภาพท่ี 4 เป็นภาพพระนางจามเทวีใช้อุบายน าผ้าซับระดูมาเย็บเป็นหมวก แล้วส่งเป็นของ
ก านลัใหข้นุหลวงวิลงัคะ ท าใหเ้วทยม์นตค์าถาเส่ือม ภาพท่ี 5 เม่ือขนุหลวงวิลงัคะพบว่าตนเองไม่
สามารถพุ่งเสนา้ไดไ้กล เพราะคาถาเส่ือมไปแลว้ จึงยอมรบัความพ่ายแพแ้ละตรอมใจตาย โดย
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชปั้ญญาแกปั้ญหาอย่างสนัติวิธีของพระนางจามเทวี โดยท่ีไม่ตอ้งเสียเลือด
เนือ้ในการท าสงคราม 

อปุกรณช์ิน้ต่อไป คือ “ผา้สไบครองศีลสีขาว” โดยสมาชิกท าภาพนิ่งท่ี 1 
เป็นภาพท่ีพระนางจามเทวีทรงมีความฝักใฝ่ในธรรมะ น าค าสอนของพระพุทธองคม์าปกครอง
เมืองดว้ยความร่มเย็น ภาพท่ี 2 พระนางจามเทวีสละราชสมบตัิใหเ้จา้ชายมหนัตยศปกครองหริ
ภุญชยัและสรา้งเมืองเขลางคน์ครใหเ้จา้ชายมหนัตยศไปปกครอง ภาพท่ี 3 พระนางจามเทวีออก
ผนวชครองเพศชีพราหมณต์ราบจนสวรรคต ภาพท่ี 4 พระโอรสทัง้สองพระองคท์รงถวายพระเพลิง 
และสรา้งพระเจดียอ์งคใ์หญ่ทรงส่ีเหล่ียม 5 ชัน้บรรจพุระบรมอฐิั 

ในช่วงสรุปกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสะท้อนออกมาว่าได้รับ
ความสนุกสนาน ไดร้บัความรูเ้ก่ียวกับประวตัิศาสตรก์ารก่อตัง้เมืองหริภุญชยั รวมถึงการท างาน
เป็นทีมท่ีตอ้งแข่งกับเวลา นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมยงัพบว่าเม่ือถกูจบัเวลาในการท ากิจกรรม 
ท าใหค้ดิและสรา้งภาพนิ่งไดไ้วขึน้ เพราะไมมี่โอกาสไดค้ดิเยอะ 
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จากการจดบนัทกึกิจกรรม ผูว้ิจยัพบวา่การสอดแทรกขอ้มลูเพ่ือใหค้วามรู้
เบือ้งต้นไปพรอ้มกับกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ก่อนการท ากิจกรรมละครสามารถท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในระหว่างการท ากิจกรรมได้ดียิ่ งขึน้  และช่วย
ประหยัดเวลาในการอธิบายเนือ้หาแก่นของช่วงการท ากิจกรรมหลกั นอกจากนีย้ังพบว่าการใช้
อปุกรณช์่วยเสริมสรา้งความรูส้ึกรว่มและเพิ่มจินตนาการใหก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมได ้และผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเกิดความเข้าใจได้เร็ว สามารถน าอุปกรณ์ประกอบมาใช้ในการท ากิจกรรมได้อย่าง
สรา้งสรรค ์

- กิจกรรมคร้ังที ่4 วัด วัง ผังเดยีวกัน 
กิจกรรมในครั้งนี ้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ

ตระหนกัเก่ียวกบัความส าคญัของวดัพระธาตหุริภุญชยั ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีมายาวนานตัง้แตส่มยั
อาณาจกัรหรภิุญชยั และเป็นพืน้ท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัล าพนู ผา่นรูปแบบกิจกรรม
ละครสรา้งสรรค ์(Creative Drama) เนือ้หาท่ีน ามาใชใ้นการสรา้งกิจกรรม เป็นเรื่องราวของวดัพระ
ธาตหุรภิญุชยั วดัหลวงประจ าจงัหวดัล าพนู และเป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดวรมหาวิหาร ท่ีมี
ประวตัิศาสตรย์าวนานมาตัง้แต่ครัง้ยุคอาณาจกัรหริภุญชยัรุ่งเรือง เดิมทีเป็นพระราชวงัของพระ
เจา้อาทิตยราช กษัตริยผ์ูค้รองนครหริภุญชยั องคท่ี์ 33 หลงัจากท่ีทรงพบพระบรมสารีริกธาตใุน
เขตพระราชฐาน จึงไดถ้วายพระราชวงัของพระองคใ์หเ้ป็นวดัส าคญัประจ าเมือง รวมถึงพระเจา้
แผ่นดินอีกหลายพระองคท์ัง้ในสมัยหริภุญชยัและสมัยลา้นนาท่ีไดท้รงอุปถัมภท์ านุบ  ารุงวดัพระ
ธาตุหริภุญชัยมาโดยตลอด กิจกรรมในครัง้นีผู้้วิจัยเริ่มจากการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับประวัติความ
เป็นมาของวัดพระธาตุหริภุญชัย และโบราณสถานท่ีส าคญัภายในวดั  จากนัน้ใหส้มาชิกกลุ่ม 4 
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ส่งตวัแทนกลุ่มมาจบัสลากรายช่ือโบราณสถานท่ีส าคญัในวดัพระธาตหุริภุญ
ชยั โดยใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่ใชร้า่งกายของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม มาสรา้งเป็นโบราณสถานใน
วดัพระธาตหุรภิุญชยัท่ีกลุ่มตนเองไดร้บัมอบหมาย แลว้ใหเ้พ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืนทายว่าสิ่งก่อสรา้ง
นัน้คืออะไร จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มเฉลย อธิบายและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโบราณ
สถานท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้มาชิกกลุม่อ่ืนไดร้บัฟัง 

สมาชิกกลุ่มท่ี 1 จับสลากได ้“เจดียป์ทุมวดี” ซึ่งเป็นเจดียส่ี์เหล่ียมทรง
ปราสาท 5 ชัน้ ศิลปะแบบหริภุญชยั ท่ีสรา้งเลียนแบบเจดียก์ู่กดุ วดัจามเทวี ซึ่งผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
ใชร้า่งกายมาประกอบและสรา้งเป็นเจดียท่ี์มีความลดหลั่นซอ้นกันจ านวน 5 ชัน้ ซึ่งสมาชิกกลุม่อ่ืน
สามารถทายไดถ้กู 
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สมาชิกกลุ่มท่ี 2 จบัสลากได ้“เจดียเ์ชียงยนั” ซึ่งเป็นเจดียท์รงปราสาทหา้
ยอด ศิลปะแบบลา้นนา ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมใชร้า่งกายมาประกอบและสรา้งเป็นเจดียท์รงส่ีเหล่ียมท่ี
มีซุ ้ม 4 ด้าน และมีสมาชิก 1 คน ยืนตรงกลางท ามือเป็นยอดแหลมสูงขึน้ไป สมาชิกกลุ่มอ่ืน
สามารถทายไดว้่าเป็นเจดียส่ี์เหล่ียมทรงปราสาทแบบ 5 ยอด แตจ่  าช่ือเรียกเฉพาะของเจดียอ์งคนี์ ้
ไมไ่ด ้จงึอนญุาตใหค้น้หาเพิ่มเตมิในอินเตอรเ์น็ตไดแ้ละพบว่าเจดียอ์งคนี์มี้ช่ือวา่ เจดียเ์ชียงยนั 

สมาชิกกลุ่มท่ี 3 จบัสลากได ้“วิหารหลวง” เป็นศิลปะแบบศิลปะอยุธยา
ผสมผสานกบัศิลปะลา้นนา เดมิทีเป็นวิหารไมท้ัง้หลงัศลิปะแบบลา้นนา แตถ่กูพายพุดัอยา่งรุนแรง
จนพงัทลายลงมา เม่ือปี พ.ศ. 2458 สมาชิกกลุ่มนีไ้ดจ้  าลองรา่งกายของตนเองเป็นหลงัคาจั่วแบบ
วิหารซอ้นกัน 3 ชัน้ขยายออกดา้นขา้ง จึงท าใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืนสามารถทายไดถู้กว่าสิ่งก่อสรา้งนี ้
คือวิหารหลวง ของวดัพระธาตหุรภิญุชยั 

สมาชิกกลุ่มท่ี 4 จับสลากได ้“ซุม้ประตูโขงและสิงหค์ู่” ซึ่งเป็นซุม้ประตู
ทางเขา้สู่เขตก าแพงวดัชัน้ใน มีสิงห ์2 ตวั ยืนส่ีขา อา้ปาก ทรงเครื่อง สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ติโลก
ราช เป็นศลิปะแบบลา้นนา ซึ่งสมาชิกกลุม่นีใ้ชร้า่งกายสรา้งขึน้เป็นซุม้ประตมีูหลงัคายอดแหลม มี
กรอบโคง้เป็นประตทูางเขา้ พรอ้มกับมีสิงห ์1 คู่ ยืนอยู่สองฝ่ังซา้ยและขวา ท าใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืน
สามารถทายถกูวา่สิ่งก่อสรา้งนีคื้ออะไร 

มาถึงสิ่งก่อสรา้งสดุทา้ยท่ีผูว้ิจยัไดม้อบใหก้ับผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในการใช้
รา่งกาย คือ “แผนผงัวดัพระธาตหุริภุญชยั” โดยครัง้นีผู้ว้ิจยัเป็นผูก้  าหนดช่ือโบราณสถาน แลว้ให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน ร่วมกันจ าลองสิ่งก่อสรา้งภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยตามท่ี
ผูว้ิจยัก าหนด เริ่มจาก พระธาตหุริภุญชยั ซึ่งใชส้มาชิกจ านวน 20 คน ตอ่มาผุว้ิจยัก าหนดใหส้รา้ง 
วิหารหลวง ซึ่งมีข้อแม้ว่าจะตอ้งแบ่งจ านวนสมาชิกจากพระธาตุหริภุญชัยมาสรา้งเพิ่ม โดยท่ี
รูปทรงขององคพ์ระธาตยุงัเป็นทรงเดิม ตอ่ดว้ย ซุม้ประตโูขง และสิงหค์ู่หนา้วดั ตามล าดบั จนได้
ออกมาเป็นแผนผังโบราณสถานส าคญัภายในวดัพระธาตุหริภุญชัย จากการแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นหลงัจากการท ากิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสะทอ้นความคดิและความรูส้กึออกมาวา่  

“กิจกรรมนีท้  าให้ไดเ้รียนรูแ้ละรูจ้ักการใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน ์
ผ่านการส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพูด ไดท้  างานกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม บางครัง้ก็ตอ้งเดาใจกนั ไดรู้ ้จกัสงัเกต
การกระท าของเพ่ือน รบัฟังความคดิเห็นของเพ่ือนมากขึน้” 

“วนันีไ้ดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับศิลปะรูปทรงต่าง ๆ ของโบราณสถานส าคญั
ในวดัพระธาตท่ีุคุน้เคยมาตัง้แตเ่ด็ก แตไ่ม่คอ่ยไดส้งัเกตอย่างละเอียด พอจ าไดล้าง ๆ วา่นา่จะเป็น
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แบบนี ้และไดล้องใชร้่ายกายต่อกันสรา้งเป็นวัดพระธาตุขึน้มาไดต้ามความเขา้ใจของพวกเราท่ี
ไมไ่ดถ้กูตดัสินวา่ผิดหรือถกู” 

จากการจดบันทึกกิจกรรม ผู้วิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สนุกสนานและมีความตัง้ใจในการท ากิจกรรมมากขึน้เรื่อยๆ ผู้เข้ากิจกรรมได้ใช้ร่างกายและ
ความคดิอย่างเต็มท่ี บางสถานท่ีหรือสถาปัตยกรรมท่ีมอบเป็นโจทยใ์หผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมใชร้า่งกาย
สรา้งขึน้มา ซึ่งมีความไกลเกินตวัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เช่น พระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาท ผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมนึกภาพไม่ออก ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้งเปิดภาพตวัอย่างในอินเตอรเ์น็ตใหด้ ูเป็นตน้  แตเ่ม่ือ
มอบโจทยท่ี์เป็นสถานท่ีท่ีเขยิบเขา้มาเป็นของภาคเหนือ หรือในจงัหวดัล าพนู ผูว้ิจยัพบว่าผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมสามารถนึกภาพออกไดท้นัทีและสามารถใชร้่างกายสรา้งประกอบเป็นสิ่งนัน้ๆไดร้วดเร็ว
และส่ือสารเรื่องราวไดดี้ โดยภาพรวมกิจกรรมในครัง้นีถื้อว่าประสบความส าเร็จ ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
มีโอกาสในการแสดงออกและมีส่วนรว่มภายในกลุ่มไดม้ากขึน้ กลา้แสดงความคิดเห็นและตอบโต้
กบัผูน้  ากิจกรรม 

- กิจกรรมคร้ังที ่5 วัดพระธาตุหริภุญชัย ศูนยร์วมใจชาวล าพูน 
กิจกรรมในครัง้ท่ี 5 นี ้ยงัคงเก่ียวเน่ืองกับวดัพระธาตหุริภุญชยั ในฐานะ

ของสถานท่ีส าคัญประจังหวัด เป็นพื ้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เป็นศูนย์รวมรากฐานทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีทางศาสนาของจงัหวดัล าพูน มีโบราณสถานอนัเก่าแก่และประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนานมา
ตัง้แต่ครัง้ยุคอาณาจักรหริภุญชัยรุ่งเรือง เดิมทีเป็นพระราชวงัของพระเจา้อาทิตยราช กษัตริยผ์ู้
ครองนครหรภิญุชยั องคท่ี์ 33 ตอ่มาหลงัจากท่ีทรงพบพระบรมสารีรกิธาตใุนเขตพระราชฐาน จงึได้
ถวายพระราชวงัของพระองคใ์หเ้ป็นวดัส าคญัประจ าเมือง รวมถึงพระเจา้แผน่ดนิอีกหลายพระองค์
ทัง้ในสมยัหริภุญชยัและสมยัลา้นนาท่ีไดท้รงอปุถมัภท์  านุบ  ารุงวดัพระธาตหุริภุญชยัมาโดยตลอด 
ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของศิลปะประจ ายุคสมัยต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ตามสิ่งก่อสรา้งท่ีเป็น
โบราณสถานและโบราณวตัถภุายในวดั ซึ่งถกูสรา้งและปฏิสงัขรณอ์ยู่เสมอโดยพุทธศาสนิกชนใน
แตล่ะยคุ ซึ่งเหล่านีล้ว้นเกิดแตค่วามศรทัธาในพระพทุธศาสนา จงึท าใหอ้งคพ์ระธาตหุริภุญชยัท่ีมี
อายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี จึงยงัคงตัง้ตระหง่าน ประดิษฐาน ณ ใจกลางเมืองมาจนถึงทุกวนันี ้ และ
กลายมาเป็นสญัลกัษณป์ระจ าจงัหวดัล าพูนในปัจจุบนั กิจกรรมในครัง้นีใ้ชท้ฤษฎีกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์(Creative Drama) ในกิจกรรมนี้ผู้วิจัยแบ่งสมาชิกออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 
จากนัน้ผูว้ิจยัแจกภาพถ่ายกิจกรรมและประเพณีท่ีเกิดขึน้ในวดัพระธาตหุริภุญชยัใหส้มาชิกกลุ่ม
ละ 1 ใบ และใหส้มาชิกในกลุ่มเลือกบุคคลท่ีปรากฎอยู่ในภาพมาคนละ 1 บุคคล สรา้งตวัละคร
สมมติใหต้วัเองเป็นบุคคลในภาพคนนัน้ เช่น ช่ืออะไร เป็นใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไรในภาพนัน้ 
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จากนัน้สมาชิกแตล่ะกลุ่มรว่มกนัตอ่ยอดเหตกุารณท่ี์จะเกิดขึน้ 10 วินาทีตอ่จากเหตกุารณใ์นภาพ 
และออกมาแสดงบทบาทสมมตหินา้ชัน้ จนครบทกุกลุ่ม จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัจาก
การท ากิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสะทอ้นความคดิและความรูส้กึออกมาวา่  

“กิจกรรมนีท้  าใหเ้ห็นภาพของวดัพระธาตหุรภิุญชยัและงานประเพณี
เก่าแก่ของวดัท่ียงัไม่เคยเห็นมาก่อน หนไูม่เคยรูเ้ลยว่าในหลวง ร.7 และพระราชินีเคยเสด็จมาสรง
น า้พระธาตหุริภุญชยั และตอนท่ีในหลวง ร.9 เสด็จมาตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองท่ีวดัพระธาตหุริ
ภุญชยั ท าใหรู้ส้ึกว่าวดัพระธาตขุองเราเป็นสถานท่ีส าคญัและมีความหมายต่อคนล าพูนและคน
ไทยมากจรงิ ๆ” 

“วันนีไ้ด้เห็นภาพเก่าของวัดพระธาตุ และได้แสดงสมมติเป็นคน
โบราณท่ีอยู่ในภาพถ่าย ได้ออกแบบและคิดจินตนาการสิ่งท่ีคุณป้าในรูปก าลังจะท า ก็ใช้
จินตนาการเตม็ท่ีกบัเพ่ือน ๆ ในกลุม่ แตพ่อพ่ีโอม (ช่ือผูว้ิจยั) เฉลยวา่คือภาพนีคื้อเหตกุารณอ์ะไรก็
ไม่คิดมาก่อนว่าคณุป้าคนนัน้คือสมเด็จพระนางเจา้ร  าไพพรรณีท่ีก าลงัสรงน า้พระธาตุหริภุญชยั 
จินตนาการของหนกูบัเพ่ือนไปไกลคนละเรื่องกบัภาพเลย” 

จากการจดบนัทึกการสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสรา้ง ผูว้ิจัยสังเกตว่า 
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถแสดงออกและส่ือสารภาพประเพณีตา่ง ๆ ออกมาไดดี้ และสามารถใช้
จินตนาการในการพัฒนาต่อยอดภาพโจทยท่ี์ไดร้บัออกมาเป็นบทบาทสมมุติไดอ้ย่างน่าสนใจ
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทความส าคญัของตนเองจากประสบการณ์ท่ีเคยไดเ้ขา้ร่วมหรือมี
ส่วนรว่มในแต่ละประเพณีท่ีเป็นกิจกรรมส าคญัประจ าปีของจังหวดัล าพูน หรือแมก้ระทั่งการใช้
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์นการต่อยอดแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือจ าลองกิจกรรมของ
บคุคลท่ีอยูใ่นภาพถ่าย 

- กิจกรรมคร้ังที ่6 ตานสลากย้อม ประเพณีหน่ึงเดยีวในโลกทีล่ าพูน 
กิจกรรมนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ

ตระหนักเก่ียวกับความส าคัญของประเพณีตานสลากย้อม ท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกท่ีจังหวัด
ล าพูน แต่เดิมการตานสลากยอ้มเป็นประเพณีของคนยองในจังหวัดล าพูน มีรูปแบบคล้ายกับ
สลากภัตของภาคกลาง คือ เป็นการท าบุญโดยไม่ไดร้ะบุผูร้บั ค  าว่า “สลากยอ้ม” คือการเรียกช่ือ
ตามสิ่งของก็คือสลากท่ีจะตอ้งตกแต่งสีสนัใหส้วยงามดว้ยการยอ้มสีตรงฝอยปลายไมเ้รียวอย่าง
สวยงามหลากหลายสี ความเช่ือในการตาน(ทาน)สลากยอ้มเป็นหนา้ท่ีของหญิงสาวท่ีมีอายุครบ 
20 ปีและยงัไม่ไดแ้ต่งงาน ซึ่งถือเป็นการท าบุญท่ียิ่งใหญ่ ซึ่งนอกจากการถวายทานเพ่ือเป็นพุทธ
บูชาแลว้ สิ่งดี ๆ ท่ีชาวบา้นและชุมชนจะไดร้บัจากการท าสลากยอ้ม ก็คือความกตญัญูต่อการ
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ท าบญุใหก้บัผูล้่วงลบั การไดสื้บสานงานศิลปวฒันธรรม การไดเ้รียนรูส้านตอ่ภูมิปัญญาระหว่าง
คนรุ่นใหม่กบัคนรุ่นเก่า และท่ีส าคญัคือการสรา้งสมัพนัธค์วามสามคัคีของชาวชุมชน ตานสลาก
ยอ้มเป็นประเพณีท่ีเกือบจะสูญหายแต่สุดทา้ยก็ถูกรือ้ฟ้ืนขึน้มาอีกครัง้ จนกลายมาเป็น “สินคา้
ทางวฒันธรรม” ท่ีส าคญัของจังหวัดล าพูน โดยใชท้ฤษฎีกิจกรรมละครในการศึกษา (Drama in 
Education) ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมช่วยกันท า Story Telling เก่ียวกับประเพณีตานสลากยอ้ม 
โดยใหส้มาชิกนั่งลอ้มวง จากนัน้ท าการจบัสลากค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวตัิความเป็นมาของ
ประเพณีตานสลากยอ้ม จากนั้นให้สมาชิกน าค าส าคญัท่ีจับสลากได ้เดินไปรวมกลุ่มกับเพ่ือน
สมาชิกอีก 1 คน เพ่ือน าค าส าคญัมาแต่งประโยครว่มกนั และจบักลุ่มขยายจาก 2 คน เป็น 4 คน 
เป็น 8 คน ฯลฯ จนสามารถเล่าใหเ้ป็นเรื่องราวได ้1 เรื่อง โดยเรื่องราวจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งและ
ต่อเน่ืองกัน สุดท้ายให้ช่วยกันสรุปใจความส าคัญ และประเด็นของประวัติความเป็นมาของ
ประเพณีตานสลากยอ้ม ผู้วิจัยสามารถถามค าถามเพ่ือทบทวนและสรุปสารของเรื่อง  จากการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัจากการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสะทอ้นความคิดและ
ความรูส้กึออกมาวา่  

“กิจกรรมตานสลากยอ้มในวนันีท้  าใหไ้ดค้วามรูเ้พิ่มขึน้เก่ียวกบัความ
เป็นมาของการตานสลากย้อม แต่ก่อนเคยรูแ้ค่เพียงผิวเผินจากการไปตานสลากวัดแถวบ้าน 
กิจกรรมท าใหรู้เ้ยอะขึน้ โดยมีเพ่ือนทกุคนช่วยกนัเล่าและแตง่เรื่องช่วยกนั เหมือนไดช้่วยกนัจ า ถา้
จ าคนเดียวคงจ าไดไ้มห่มด แตต่อนนีไ้ดรู้เ้ยอะมากขึน้ ประเพณีตานสลากยอ้มปีนี ้ตัง้ใจวา่อยากไป
รว่มกิจกรรมและจะตัง้ใจท าบญุไปใหค้ณุยา่คะ่” 

จากการจดบนัทึกการสงัเกตการณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง จากในครัง้ท่ีไดท้  า
การ Try out ผูว้ิจัยพบว่าเนือ้หาของอตัลกัษณ์ความเป็นล าพูนในครัง้นี ้มีเนือ้หาท่ีค่อนขา้งเยอะ
และมีเวลาจ ากัด ผู้วิจัยจึงเลือกท่ีปรบักิจกรรมมาเป็นการจับฉลากท่ีเป็นประโยคหรือค าศัพท์
เก่ียวกับประเพณีตานสลากยอ้ม เพ่ือตอ้งการคงไวซ้ึ่งประเด็นหลักของกิจกรรมในการส่ือสารให้
สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนีไ้ดต้ระหนักถึงคุณค่าและแก่นสาระท่ีแทจ้ริงของประเพณีตานสลาก
ยอ้มท่ีผา่นการสั่งสมทางภมูิปัญญามาแตโ่บราณ 

- กิจกรรมคร้ังที ่7 ต้นบุญแห่งกุศโลบาย 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักเก่ียวกับความส าคัญของ

ประเพณีตานสลากยอ้ม ท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกท่ีจงัหวดัล าพูน โดยกิจกรรมนีจ้ะช่วยเสรมิสรา้ง
ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความเขา้ใจในแก่นความคิดหลกัของประเพณีตานสลากยอ้มในเรื่องของ
ความศรทัธาในพุทธศาสนาและความสามัคคีของชุมชน สิ่งท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะส่ือสารใหส้มาชิก
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ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนีไ้ดต้ระหนกัก็คือ คณุค่าและแก่นสาระท่ีแทจ้ริงของประเพณีตานสลากยอ้มท่ี
ผา่นการสั่งสมทางภมูิปัญญามาแตโ่บราณนัน้แทจ้ริงคืออะไร ในปัจจบุนัประเพณีตานสลากยอ้มท่ี
เราเห็นกนันัน้ ตอ่ ๆ ไปอาจจะถกูปรบัเปล่ียนใหก้ลายเป็นการจดังานประเพณีเพ่ือเนน้เป็นจดุขาย
ดา้นการท่องเท่ียว หรือเพียงเพ่ือการประกวดแข่งขนัท่ีมุ่งเนน้เรื่องความสูงใหญ่ท่ีสดุ ความแปลก
ประหลาด ซึ่งอาจจะท าใหห้ลงลืมละเลยแก่นธรรมดัง้เดิมของประเพณีอนัดีงามนีไ้ป เพราะฉะนัน้
เด็กๆในฐานะท่ีเป็นเยาวชนคนรุน่ใหม่ของจงัหวดัล าพูน จึงควรไดต้ระหนกัและปลูกฝังถึงคุณค่า
และแก่นสารของประเพณีตานสลากยอ้มท่ีแทจ้ริง ก่อนท่ีจะหายสาปสูญไปพรอ้มกับกระแสของ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยใช้ทฤษฎีกิจกรรมละครในการศึกษา (Drama in Education) 
ผูว้ิจัยใชกิ้จกรรม Story telling, การน าเสนอและการใช้จินตนาการ โดยเริ่มจากครัง้ท่ีแลว้ก่อน
สิน้สุดกิจกรรม ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าสิ่งของมาคนละหนึ่งชิน้ ท่ีอยากจะน ามาร่วมใน
ประเพณีตานสลากย้อม จากนั้นผู้วิจัยให้สมาชิกออกมาน าเสนอสิ่งของท่ีเตรียมมา สมาชิกท่ี
ออกมาน าเสนอ จะตอ้งสรา้งความน่าสนใจใหก้บัสิ่งของท่ีตนน ามา โดยอาจจะใชก้ารพดูโนม้นา้ว
ใจเพ่ือน หรือท าใหเ้พ่ือนรูส้กึเห็นใจ ต่ืนตาต่ืนใจ คลอ้ยตามไปกบัการน าเสนอของตน เม่ือน าเสนอ
เสร็จใหเ้อาสิ่งของผูกติดกับกา้นสลากยอ้ม แลว้น าไปปักไวท่ี้ตน้สลากยอ้ม สมาชิกคนต่อไปลุก
ขึน้มาน าเสนอสิ่งของของตนท่ีน ามาจนครบ จากการจดบนัทึกการน าเสนอของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ในครัง้นี ้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงคแ์ละอานิสงสข์องผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการน า
สิ่งของมาตานสลากไดด้งันี ้

สมาชิกท่ีคนท่ี 1 น า “แป้งทาหนา้” มาตานสลากใหต้วัเอง อานิสงส์
ในการท าทานดว้ยของสิ่งนี ้ชาตหินา้จะไดมี้ใบหนา้ขาวใส ผดุผอ่ง 

สมาชิกคนท่ี 2 น า “ทิชชู่” มาตานสลาก โดยใหเ้หตผุลว่าสมยันีท้ิชชู่
เป็นสิ่งของจ าเป็นของผูห้ญิงท่ีจะตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั และขอท าทานใหแ้ก่เจา้กรรมนายเวร 

สมาชิกคนท่ี 3 น า “กระจกส่องหนา้” มาร่วมตานสลาก และขอให้
อานิสงสนี์ใ้หต้วัเองมีสต ิเพราะจะไดใ้ชก้ระจกในการสอ่งดตูวัเอง และมีสตรูิต้วัตลอดเวลา 

สมาชิกคนท่ี 4 น า “หวี” มาตานสลาก โดยใหเ้หตผุลว่าจะท าทานให้
ย่า เพราะคิดถึงย่า ตอนท่ีย่ามีชีวิตอยู่ย่าของตนนัน้มีผมยาว และรวบผมมวยสูงแบบคนโบราณ
ตลอดเวลา จงึอยากจะตานหวีขึน้ไปใหย้า่ใชบ้นสวรรค ์

สมาชิกคนท่ี 5 น า “ผงซกัฟอก” มาตานสลากใหต้วัเอง โดยบอกวา่ใน
แต่ละวันเสือ้ผา้ของตนนัน้เลอะเทอะสกปรก ตอ้งท าความสะอาดทุกวนั เปรียบเหมือนกับจิตใจ
ของคนเรา จงึอยากท าทานดว้ยผงซกัฟอกใหต้วัเอง อานิสงสจ์ะไดมี้จิตใจท่ีสะอาด 
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จากการ Try out ผูว้ิจยัพบว่าการเชิญวิทยากรมาสาธิตการท ากา้นสลาก
ยอ้มใชร้ะยะเวลาเกินท่ีก าหนดไว ้ท าให้เสียเวลามาก จึงท าการปรบัรูปแบบและวิธีการด าเนิน
กิจกรรมใหก้ระชบัขึน้ ดว้ยการน าตวัอย่างตน้สลากยอ้มท่ีส าเรจ็แลว้มาใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดเ้ห็น
จริง จากการปรบักิจกรรมในครัง้นีท้  าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดเ้ขา้ใจถึงแก่นของการตานสลากยอ้ม
ไดม้ากขึน้ สงัเกตจากการท่ีผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดเ้ตรียมสิ่งของท่ีตอ้งการท าทานมา และสามารถ
แสดงวตัถปุระสงคใ์นการท าทานของสิ่งนัน้ใหแ้ก่ผูท่ี้ลว่งลบัหรือผูท่ี้ตนเองมีความปรารถนาใหผู้น้ัน้
ได้รับผลบุญได้ดีผู้วิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจถึงแก่นวัตถุประสงค์หลักของ
ประเพณีการตานสลากยอ้ม ท่ีเป็นการท าบญุในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะของจงัหวดั
ล าพูน ผ่านกิจกรรมในครัง้นีไ้ด้อย่างเหมาะสมและสามารถส่ือสารความคิดภายในผ่านการ
น าเสนอสิ่งของท่ีไดน้  ามาตานสลาก หลังจากสิน้สุดกิจกรรมตานสลากยอ้มในครัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมไดมี้ความเห็นตรงกันว่าอยากน าไปท าบุญหรือบริจาคต่อ ผูว้ิจยัจึงอาสาเป็นผูน้  าสิ่งของ
ทัง้หมดไปบรจิาคท าบญุตอ่ให ้

- กิจกรรมคร้ังที ่8 ผ้ายกล าพูน จากคุ้มเจ้าถงึชาวเมือง 
กิจกรรมในครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม

เกิดความตระหนกัถึงความเป็นมาและความส าคญัของผา้ยกล าพนูทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้
การน าผา้ยกล าพูนมาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั  โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเชิญ
วิทยากรมาบรรยายใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับตน้ก าเนิด ท่ีมา และเอกลักษณ์ของผา้ยกล าพูน 
พรอ้มใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดช้มตวัอย่างผา้ยกล าพูนจ านวน 18 ผืนและผา้ท่ีทอเลียนอย่างผา้ยก
ล าพนูจ านวน 2 ผืน โดยท่ีไม่บอกว่าผืนไหนเป็นผา้ยกล าพนูหรือผืนไหนท่ีเป็นผา้ท่ีทอเลียนแบบผา้
ยกล าพนู เพ่ือตอ้งการจะส่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเห็นถึงความส าคญัของอตัลกัษณค์วามเป็นผา้ยก
ล าพูนว่าไม่ไดอ้ยู่ท่ีการเป็นของแทข้องหรือเทียม แตเ่ป็นกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั คณุภาพของ
ผา้ และลวดลายท่ีวิจิตรบรรจง ออกแบบกิจกรรมโดยใชท้ฤษฎีกิจกรรมละครในการศกึษา (Drama 
in Education) โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกแบบชุดหรือเครื่องแต่งกายขึน้มา 1 ชิน้บนกระดาษ
วาดเขียนตามท่ีตอ้งการ แลว้ใหท้  าการครอบตดัรูปส่วนท่ีเป็นเนือ้ผา้หรือเครื่องแตง่กายของรูปนัน้
ออกไป จากนัน้ใหน้  ารูปท่ีตดัไวไ้ปทาบกบัลวดลายและสีของผืนผา้ยกล าพนูท่ีตนชอบ และท าการ
ถ่ายรูปเก็บไว้ เสร็จแลว้ให้สมาชิกส่งรูปมาท่ีคอมพิวเตอรข์องผู้วิจัย เพ่ือน าขึน้จอภาพ และให้
สมาชิกออกมาน าเสนอชุดหรือเครื่องแต่งกายท่ีตนออกแบบ ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดส้ะทอ้นแรง
บนัดาลใจในการออกแบบชดุและเครื่องแตง่กายจากผา้ยกล าพนูไวด้งันี ้
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สมาชิกท่ีคนท่ี 1 ออกแบบชุดราตรีแบบกระโปรงสุ่ม และน ารูปไป
ทาบกบัเชิงผา้ยกล าพนูลายดอกพิกลุสีชมพอูมมว่ง โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากชดุราตรีของเจา้
หญิงผูส้งูศกัดิ ์และตดัสินใจเลือกผืนสีชมพเูพราะวา่เป็นสีท่ีนา่รกัเหมาะกบัผูห้ญิง 

สมาชิกคนท่ี 2 ออกแบบเป็นชุดออกรบของพระนางจามเทวี โดยมี
เสือ้เกราะแขนยาวสามส่วน ท่อนลา่งเป็นกางเกงยาวถึงหวัเขา่ ดา้นหลงัมีชายผา้ยาวลากพืน้ ทาบ
กับผ้ายกล าพูนทอลายดอกรกั บนพืน้สีแดงสลับเหลือง โดยบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจว่าอยาก
ส่ือสารถือความเป็นหญิงแกรง่ของพระนางจามเทวี ผา่นมมุมองของตวัเองท่ีเป็นคนรุน่ใหม่ 

สมาชิกคนท่ี 3 ออกแบบชดุราตรีสัน้บา่เดียว มีชายผา้หอ้ยท่ีไหล ่และ
ตกแต่งระบายท่ีชายกระโปรง ไดน้  ารูปไปทาบกับผา้ทอเลียนแบบผา้ยกล าพูนลายดอกมณฑาสี
ทองบนพืน้ม่วง โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากฉลองพระองคข์องสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ฯ ใน
รชักาลท่ี 9 ซึ่งผูว้ิจยัไดเ้ฉลยว่าผา้ผืนนีเ้ป็นผา้ท่ีทอเลียนแบบผา้ยกล าพนู พรอ้มทัง้อธิบายเรื่องอตั
ลกัษณข์องความเป็นผา้ยกล าพูนท่ีโดดเดน่ ท่ีไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเนือ้เสน้ดา้ยท่ีใชท้อ คนทอท่ีตอ้งเป็น
คนล าพนู หรือสถานท่ีท่ีผา้ผืนนัน้ถกูทอขึน้มา 

จากการจดบันทึกกิจกรรม ผูว้ิจัยพบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสนใจ
และตื่นตาต่ืนใจกบัผา้ยกล าพนูท่ีผูว้ิจยัน ามาเป็นตวัอยา่งใหช้มเป็นอย่างมาก การไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเห็นตัวอย่าง หรือสามารถสัมผัสกับผา้ยกล าพูนอย่างใกล้ชิด ท าใหส้ามารถ
เช่ือมโยงเขา้สูแ่ก่นของเนือ้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดความเขา้ใจไดดี้ เห็นภาพชดัเจนขึน้ 

ผลงานการออกแบบเครื่องแตง่กายโดยใชผ้า้ยกล าพนูเป็นแรงบนัดาลใจ
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความนา่สนใจ และสามารถน าเสนอความคดิ แรงบนัดาลของตนเองในการ
ออกแบบผลงานออกมาไดดี้ บางผลงานสามารถน าไปตัดเย็บและสวมใส่ไดใ้นชีวิตประจ าวัน 
ผูว้ิจัยไดค้าดหวงัใหกิ้จกรรมนีจ้ะสามารถสรา้งความตระหนกัใหส้มาชิกไดเ้ห็นคุณค่าของผา้ยก
ล าพูนท่ีถูกกล่าวขานถึงความงามท่ีเป็นเลิศ คณุภาพของเนือ้ผา้ ภูมิปัญญาแห่งการถักทอ ท่ีชาว
ล าพนูควรภาคภมูิใจ และรว่มสืบทอดใหภ้มูิปัญญาการทอผา้ยกล าพนูไดด้  ารงสืบตอ่ไป 

- กิจกรรมคร้ังที ่9 นุ่งผ้า-พาเล่น-เป็นละคร 
กิจกรรมในครัง้นีผู้ว้ิจยัมุ่งเนน้ท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความ

ตระหนกัถึงความเป็นมาและความส าคญัของผา้ยกล าพนูทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้การน าผา้
ยกล าพูนมาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตรล์  าพูน  โดยท าการ
ออกแบบกิจกรรมโดยใชท้ฤษฎีกิจกรรมละครในการศึกษา (Drama in Education) ซึ่งผูว้ิจัยให้
สมาชิกเล่นเกมเพ่ือท าการจับคู่ เม่ือไดคู้่แล้ว ให้ส่งตัวแทนกลุ่มมาจับสลากเลือกผ้ายกล าพูน 
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จากนัน้ใหส้มาชิกก าหนดตวัละครหรือบคุคลส าคญัในประวตัิศาสตรข์องล าพนูขึน้มากลุม่ละ 1 ตวั
ละคร จากนัน้ท าการวิเคราะหล์กัษณะของตวัละครหรือบคุคลในประวตัิศาสตร์ของจงัหวดัล าพูน
ประจ ากลุ่มของตน และท าการออกแบบเครื่องแต่งกายของตวัละคร โดยใชแ้รงบนัดาลใจจากสี 
ลวดลาย หรือลักษณะของผา้ยกล าพูนท่ีตนไดร้บั จากนัน้ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
แนวคิดและแรงบนัดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกาย และใหเ้พ่ือน ๆ ช่วยกนัลงคะแนนโหวต
ชดุดีเดน่ 3 อนัดบั และท าการมอบรางวลั จากการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถ
สะทอ้นความรูส้กึออกมา ไดด้งันี ้

“กิจกรรมในครัง้นีไ้ดส้มัผสักบัผา้ทอล าพนูอย่างใกลช้ิดหลายผืนมาก 
ไดท้ดลองนุ่งและเดินแบบโชวใ์นโรงเรียน ไดร้บัโจทยเ์ป็นผา้ฝา้ยทอยกดอกลายผีเสือ้สี เขียว จึงท า
ชุดออกมาเป็นฉลองพระองคข์องเจา้ดารารศัมี ท่ีน าวิธีการทอผา้ยกจากราชส านักสยามขึน้มา
เผยแพรท่ี่ล าพนู ท าใหจ้งัหวดัล าพนูมีภมูิปัญญาการทอผา้ยกท่ีเล่ืองช่ือ ลายผีเสือ้ส่ือถึงหนอนไหม 
ท่ีสาวไหมมาทอเป็นผา้ยก อยากลองเอาผา้ยกล าพนูมาท าชดุแบบอ่ืนใสด่บูา้ง” 

“ผมใชผ้า้ยกฝ้ายลายพุ่มสีแดงเลือดหมู มาออกแบบเป็นเครื่องแต่ง
กายของพระยายีบา กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของอาณาจกัรหริภุญชยั โดยน าผา้ยกล าพนูมานุ่งเป็นผา้
โจงกระเบน แตผ่า้มีความยาวเพียง 2 หลา เลยนุง่ไดเ้ป็นแบบขาสัน้ แลว้น าผา้อีกผืนมาโพกหวัและ
พาดไหล่ใหเ้พ่ือน เพ่ือใหด้เูป็นกษัตริย ์วนันีส้นกุและไดค้วามรูเ้ก่ียวกับการใชผ้า้ทอยกดอกล าพูน
ใหเ้ขา้กบัการแตง่กายและบคุลิกของตวัละครตามจินตนาการไดอ้ย่างอิสระ” 

“ถ้ามีโอกาสก็อยากแต่งตัวดว้ยผา้ยกล าพูนมาโรงเรียนทุกวัน แต่ก็
กลัวท าอะไรไม่สะดวก อาจจะต้องลองเอามาตัดเย็บเป็นอย่างอ่ืนก่อน เช่น กระเป๋าห้อยคอ 
กระเป๋าใสด่นิสอ แลว้วนัศกุรท่ี์ตอ้งแตง่ตวัดว้ยผา้พืน้เมืองคอ่ยนุง่ซิ่นล าพนูมา” 

จากการจดบันทึกกิจกรรมของผู้วิจัย พบว่า กิจกรรมนี้จะช่วยท าให้
เยาวชนไดมี้โอกาสท าความรูจ้กัและไดใ้กลช้ิดกบัผา้ยกล าพนูมากยิ่งขึน้ ท าใหไ้ม่รูส้ึกว่าการน าผา้
ทอพืน้เมืองมาใชเ้ป็นเรื่องท่ีห่างไกลตวัอีกต่อไป ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้กิจกรรมไดส้ัมผัสและ
เรียนรูว้ิธีการน าผ้ายกล าพูนมานุ่งห่ม แต่เน่ืองจากการ Try out พบว่าผ้ายกล าพูนเกิดความ
เสียหายจากการท ากิจกรรม จึงตอ้งเพิ่มการใหค้วามรูใ้นการดแูลรกัษาผา้ยกเพิ่มเขา้ไป และในชว่ง
ของการทดลองฝึกนุ่งผา้ ผูว้ิจยัไดน้  าผา้นุ่งโจงกระเบนมาทดลองนุ่งแทนเพ่ือความสมบุกสมบนั
และทนทานตอ่การฝึกนุง่ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

ในช่วงของการน าเสนอการแตง่กายของตวัละครในประวตัิศาสตรล์  าพูน
โดยใชผ้า้ยกล าพูน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานเป็นอย่างมาก และมีความตั้งใจในการ
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ออกแบบสรา้งสรรคก์ารแต่งกายดว้ยการนุ่งผา้จากผา้ยกล าพูน โดยกิจกรรมนีไ้ดร้บัความสนใจ
จากนกัเรียนและครูในโรงเรียน และมารว่มเขา้ชมการน าเสนอในครัง้นีด้ว้ย 

ช่วงที ่3 สรุปผล (สัปดาหท์ี ่5/คร้ังที ่10) 
- กิจกรรมคร้ังที ่10 เรารัก(ษ)์ล าพูน 

ในครัง้นีเ้ป็นกิจกรรมครัง้สดุทา้ย ผูว้ิจยัไดม้อบหมายใหส้มาชิกผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรม ไดส้รา้งสรรคกิ์จกรรมทางการละครท่ีสามารถส่ือสารและแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความ
เป็นล าพูนไดอ้ย่างอิสระ พรอ้มท าการสรุปและยุติกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้ง
ความตระหนักรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน โดยผูว้ิจยัใหส้มาชิกจบักลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
ระดมความคิด เลือกหวัขอ้อตัลกัษณค์วามเป็นล าพูนท่ีตอ้งการน าเสนอมา 1 อย่าง สามารถเลือก
จากกิจกรรมครัง้ท่ีผ่านมา หรือสามารถน าเสนออตัลกัษณค์วามเป็นล าพูนในดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมก็
ได ้โดยท าการซกัซอ้มและท าการแสดงในทา้ยคาบ สามารถน าอปุกรณข์องทุกกิจกรรมท่ีผ่านมา 
ไปใชป้ระกอบการแสดงได ้จากการจดบนัทึกกิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมแตล่ะกลุ่มไดน้  าเสนอการ
แสดงท่ีส่ือถึงอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 ท ารายการ Talk Show สมัภาษณช์าวเมืองหริภุญชยัในยุค
พระนางจามเทวี ท่ีไดท้ะลุมิติมาในยุคปัจจุบนั โดยพิธีกรไดท้  าการสมัภาษณ์ชาวเมืองทัง้ 4 คน 
เก่ียวกบัวิถีชีวิต เหตกุารณบ์า้นเมืองภายใตก้ารปกครองของพระนางจามเทวี 

กลุ่มท่ี 2 ท ารายการข่าวน าเสนอการท่องเท่ียวประเพณีถวายโคม
แสนดวง ณ วดัพระธาตหุริภุญชยั โดยท าการสมัภาษณช์าวบา้นและนกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเท่ียวชม
งานประเพณีและไดร้ว่มถวายโคมบชูาพระธาตหุรภิญุชยั 

กลุ่มท่ี 3 น าเสนอผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ ์ของดี
ประจ าอ าเภอแม่ทา โดยน าสิ่งของท่ีหาได้ในห้องท ากิจกรรมมาสมมติเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้
แกะสลกั เชน่ เกา้อี ้โต๊ะเรียนหนงัสือ เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 4 เล่านิทานเรื่อง เทวดาประจ าตน้สลากยอ้ม พรอ้มการแสดง
ประกอบ เป็นเนือ้เรื่องเก่ียวกับประเพณีการตานสลากยอ้ม ท่ีจะมีการส่งเทวดาจากบนสวรรคม์า
ประจ ารกัษาอยูท่ี่ตน้สลากยอ้ม เพ่ือใหพ้รแก่ผูท่ี้น  าสิ่งของมาตานสลาก ตามแตก่ าลงับญุของผูน้ัน้ 

จากการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ท  าใหผู้ว้ิจยัไดพ้บมมุมองใหม่ๆของผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมท่ีมีต่อจังหวัดล าพูนท่ีอยู่นอกเหนือจากสิ่งท่ีผู้วิจัยไดค้าดหวัง ไว ้ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน าเสนอมุมมอง ความคิดของตนเองในฐานะของเยาวชนชาวล าพูนออกมาได้อย่าง
นา่สนใจ ผูว้ิจยัไดเ้รียนรูป้ระสบการณแ์ละมมุมองใหม ่ๆ จากเยาวชนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
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ตาราง 12 ผลคะแนนความรูแ้ละความตระหนกัรูก้่อนการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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ตาราง 13 ผลคะแนนความรูแ้ละความตระหนกัรูห้ลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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จากการสรุปผลการบนัทึกการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนตัง้แต่ครัง้ท่ี 1 ถึง
ครัง้ท่ี 10 ของกลุ่มทดลอง จากการสงัเกตการณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง ผูว้ิจยัพบว่าผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความกระตือรือรน้และความพยายามท่ีจะแสดงออกถึงความคดิท่ีตอ้งการ
จะส่ือสารออกมาระหว่างการท ากิจกรรม สามารถน าเสนอมุมมอง ความคิดของตนเองในฐานะ
ของเยาวชนชาวล าพนูออกมาไดอ้ยา่งนา่สนใจ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

เม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมและจดักระท าขอ้มลูท่ีได้จากการวดัผลความตระหนกัรูใ้นอตั
ลักษณ์ความเป็นล าพูนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแล้ว จากนั้นจึงใช้โปรแกรมทางสถิติส  าเร็จรูปในการ
วิเคราะหข์้อมูลและมีขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยน าขอ้มูลจากแบบวัดความตระหนักรูข้องกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุท่ีไดเ้ก็บรวบรวม มาจ าแนกออกเป็นผลก่อนและหลงัการ
ทดลอง (Pretest, Posttest) แลว้แปลงขอ้มูลเป็นรหสัตวัเลข (Code) จากนัน้จึงท าการปอ้นขอ้มูล
ลงในโปรแกรมเพ่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งไดผ้ลการวิเคราะหด์งัแสดงตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็น
ล าพนูก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 
 

ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ ์
ความเป็นล าพนูของกลุม่ทดลอง 

n = 20 
ระดบัความตระหนกัรู ้

𝑥  SD 
ก่อนการทดลอง 135.60 18.79 ปานกลาง 
หลงัการทดลอง 173.65 14.53 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนของกลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥  = 135.60, SD = 18.79) และความตระหนักรูใ้นอัต

ลกัษณค์วามเป็นล าพนูของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (𝑥  = 173.65, SD = 
14.53) 
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ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูก่อนและหลงัการ
ทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 
 

การทดลอง n 𝑥  SD t Sig. 
ก่อนการทดลอง 20 135.60 18.796 

53.439* .000 
หลงัการทดลอง 20 173.65 14.532 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 

จากตารางท่ี 15 พบว่า ระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูก่อนและหลงั
การทดลองของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย ระดบั
ความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
 
ตาราง 16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็น
ล าพนูก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
 

ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ ์
ความเป็นล าพนูของกลุม่ควบคมุ 

n = 20 
ระดบัความตระหนกัรู ้

𝑥  SD 
ก่อนการทดลอง 135.05 19.89 ปานกลาง 
หลงัการทดลอง 135.35 21.18 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนของกลุ่มควบคุม

ก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥  = 135.05, SD = 19.89) และความตระหนักรูใ้นอัต

ลกัษณค์วามเป็นล าพูนของกลุ่มควบคมุหลงัการทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง (𝑥  = 135.35, SD 
= 21.18) 
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูก่อนและหลงัการ
ทดลองของกลุ่มควบคุม  โดยใช้สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 
 

การทดลอง n 𝑥  SD t Sig. 

ก่อนการทดลอง 20 135.05 19.888 28.584* .000 

หลงัการทดลอง 20 135.35 21.177 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 
จากตารางท่ี 17 พบว่า ระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูก่อนและหลงั

การทดลองของกลุ่มควบคมุ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย ระดบั
ความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 
 
ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูก่อนการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใชส้ถิติคา่ทีแบบไม่เป็นอิสระตอ่กนั (T-Test for Dependent 
Samples) 
 

กลุม่ n 𝑥  SD t Sig. 

กลุม่ทดลอง 20 135.60 18.796 
.090 .929 

กลุม่ควบคมุ 20 135.05 19.888 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ระดับความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ก่อนการ
ทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูนหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใชส้ถิติคา่ทีแบบไม่เป็นอิสระตอ่กนั (T-Test for Dependent 
Samples) 
 

กลุม่ n 𝑥  SD t Sig. 

กลุม่ทดลอง 20 173.65 14.532 
6.669* .000 

กลุม่ควบคมุ 20 135.35 21.177 

*มีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 

จากตารางท่ี 19 พบว่า ระดับความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุ  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน
เพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ท่ีจะชว่ยท าใหเ้ยาวชนในจงัหวดัล าพนู 
ไดต้ระหนกัในคณุคา่และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นล าพนู ในดา้นประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผ่านการเรียนรูแ้ละการบูรณาการโดยใชกิ้จกรรมละครส าหรบั
เยาวชน โดยคาดหวงัใหเ้กิดกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจและมีความกระตือรือรน้ในการอนุรกัษ์ หวงแหน 
และมีส่วนรว่มกับกิจกรรมทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าพูนต่อไปในอนาคต โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด
จดุมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัต
ลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ โดยในระยะแรกจะเป็นการศึกษาและรวบรวมอัตลักษณ์ของจังหวัดล าพูน โดยท าการ
สมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูรู้แ้ละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในจงัหวดัล าพูน ส่วนในระยะท่ีสองจะน าขอ้มลูท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาเป็นตัวกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู จากนัน้จึงน าไปทดลองใชก้บักลุม่เปา้หมาย และท าการวดั
ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู เปรียบเทียบผลก่อนและหลงัท าการทดลองของกลุ่ม
ควบคมุและกลุ่มทดลองเป็นขอ้มูลเชิงสถิติ และท าการวิเคราะหข์้อมูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการณ์
แบบไมมี่โครงสรา้งดว้ยการพรรณาเชิงวิเคราะห ์โดยมีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

1. ประชากรผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่  
1.1 บคุลากรจากหนว่ยงานภาครฐั จ านวน  3 คน 
1.2 บคุลากรในสถานศกึษา  จ านวน  3 คน 
1.3 ปราชญช์าวบา้น   จ านวน  3 คน 

เกณฑก์ารคดักรองประชากรผูใ้ห้ขอ้มลูเก่ียวกบัอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนู โดย
จะตอ้งเป็นชาวล าพูนโดยก าเนิด หรือท างานดา้นวัฒนธรรมของจังหวัดมาไม่ต  ่ากว่า 5 ปี หรือ
อาศยัอยูใ่นจงัหวดัล าพนูมาไมต่  ่ากวา่ 20 ปี  

2. ประชากรในการพฒันากิจกรรม ไดแ้ก่ นกัเรียนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนแมท่าวิทยาคม อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนูจ านวน 134 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดใหเ้ป็นตวัแทน

ของประชากร คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนแมท่าวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จงัหวดั
ล าพนู ท่ีเขา้รว่มกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือการเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วาม
เป็นล าพูน จ านวน 40 คน จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) จ านวน 20 คน และกลุ่มควบคุม (Control Group) 
จ านวน 20 คน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศกึษาวิจยั เรื่อง กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือการเสริมสรา้งความตระหนกัรู ้

ในอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
จงัหวดัล าพนู แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน ทฤษฏีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตระหนกัรู ้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับอตัลกัษณ ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใชว้ิธีการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content analysis) ในการวิเคราะหข์อ้มลูอยา่งเป็นระบบและเป็นขัน้ตอนตามล าดบั 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่
อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เดือนกมุภาพนัธ-์เดือนธนัวาคม 2562 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
2. กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอตัลกัษณ์ความเป็น

ล าพนู 
3. แบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรบัการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ในระยะแรกเป็นการศกึษาและรวบรวมอตัลกัษณข์องจงัหวดั
ล าพนู โดยท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In–Depth Interview) กบัผูรู้ ้ผูเ้ช่ียวชาญ และปราชญช์าวบา้น
ในจงัหวดัล าพนู ส่วนในระยะท่ีสอง ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งและพฒันาเป็นรูปแบบกิจกรรม
ละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน จากนั้นจึง
น าไปใชก้บักลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นกลุ่มทดลอง และท าการวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู เปรียบเทียบผลก่อนและหลงัท าการทดลอง ของกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง โดยมีขัน้ตอน
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1 แบบสัมภาษณเ์ชิงลึกเพือ่หาอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
แบบสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน เป็นแบบสมัภาษณเ์พ่ือ

ใชใ้นการเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนูในดา้นตา่งๆ ผูว้ิจยัไดท้  าการสมัภาษณเ์ชิง
ลกึ (In–Depth Interview) กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ดงันี ้

1.1 บคุลากรจากหนว่ยงานภาครฐั จ านวน  3 คน 
1.2 บคุลากรในสถานศกึษา  จ านวน  3 คน 
1.3 ปราชญช์าวบา้น   จ านวน  3 คน 

โดยด าเนินการขออนุญาตสัมภาษณ์ และนัดหมาย มีการแนะน าตัว เอง แจ้ง
จุดประสงคใ์นการขอสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกเสียงพรอ้มกับการจดบันทึกข้อมูลเพ่ือ
น ามาใชใ้นการวิเคราะหเ์นือ้หาและการสรุปผลการวิจยั 

2. กิจกรรมละครและการวัดผลความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
2.1 ข้ันเตรียมการ 

1. ผูว้ิจยัด  าเนินการติดตอ่ประสานงานกับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่
ทา จงัหวดัล าพนู เพ่ือขออนญุาตในการเขา้ไปท าการศกึษาวิจยัและเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 

2. เขา้พบและชีแ้จงวตัถปุระสงค ์และขอความรว่มมือในการท าวิจยักบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
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3. ท าหนงัสือขออนญุาตการท าวิจยัในมนษุย ์
4. ท าหนังสือทางราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ เพ่ือขอความรว่มมือในการท าการศกึษาวิจยัและเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีโรงเรียนแม่ทา
วิทยาคม อ าเภอแมท่า จงัหวดัล าพนู 

2.2 ข้ันด าเนินการ 
1. ผูว้ิจยัชีแ้จงกิจกรรมและการใชส้ถานท่ีส าหรบัท ากิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง 

โดยขอความรว่มมือจากคณะครูในโรงเรียนแมท่าวิทยาคม ใหเ้ป็นผูเ้ตรียมความพรอ้ม 
2. จากนัน้ผูว้ิจยัมีหนา้ท่ีจดัเตรียมอปุกรณแ์ละวิทยากรท่ีจะเขา้มาท ากิจกรรม

ละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
3. ผูว้ิจัยใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบวดัความตระหนักรูใ้นอัตลกัษณ์ความเป็น

ล าพูน ก่อนการด าเนินกิจกรรม จากนัน้ใชว้ิธีการสุ่มแบบง่าย แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ านวนกลุม่ละ 20 คน 

4. ผู้วิจัยด าเนินการใช้กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู โดยจดัท าแผนด าเนินกิจกรรมกบักลุม่ตวัอยา่ง ซึ่งผูว้ิจยัได้
ก าหนดแผนการท าในการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 5 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 2 ครัง้ รวมเป็น 10 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาที โดยผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการในการท ากิจกรรมพรอ้มคณะท างาน 

5. หลังจากการท ากิจกรรมเสร็จสิน้แลว้ ผูว้ิจัยไดท้  าการเก็บขอ้มูลกับกลุ่ม
ทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) ครัง้สุดท้าย โดยใช้แบบวัด
ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู จากนัน้จึงน าขอ้มลูท่ีไดเ้ก็บรวบรวมจากกลุม่ทดลอง 
(Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) ไปท าการวิเคราะห ์โดยใชโ้ปรแกรม
ทางสถิติ และน าเสนอผลการทดลองก่อนและหลังการท ากิจกรรมเป็นค่าสถิติ เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุผลการทดลองใหค้รอบคลมุมากขึน้ 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

1. ข้ันการตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการท าวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In–

Depth Interview) เพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู โดยการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ จะถูกน ามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกตอ้งของข้อมูล การวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) จดัหมวดหมู่ของขอ้มลูตามประเดน็ท่ีไดท้  าการศกึษา จากนัน้การสรุป
และตีความ (Conclusion and Interpretation) ท าการสังเคราะหข์อ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นอัต
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ลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของจงัหวดัล าพูนและมีความแตกต่างจากจงัหวดัใกลเ้คียง ภายใตข้ัน้ตอนของ
การศึกษาและวตัถุประสงคข์องการวิจยั และท าการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณา 
(Descriptive) ในแตล่ะประเดน็ของการศกึษา 

ในส่วนของการท ากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนและจากการวดัผลความตระหนกัรู ้
ในอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนก่อนและหลังการทดลอง กับกลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
และกลุ่มควบคมุ (Control Group) จะใชโ้ปรแกรมทางสถิติส  าเร็จรูปในการวิเคราะหข์อ้มูลและมี
ขัน้ตอนในการวิเคราะห ์โดยน าขอ้มลูจากแบบวดัท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาจ าแนกออกเป็นก่อนและหลงั
การทดลอง (Pretest, Posttest) มาแปลงข้อมูลเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วป้อนข้อมูลลงใน
โปรแกรม เพ่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลู 

2. ข้ันการวิเคราะหข้์อมูล  
2.1 วิเคราะหเ์นือ้หาและจัดหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกตาม

ประเด็นและวตัถปุระสงคท่ี์ไดท้  าการศกึษา จากนัน้ท าการสรุปและตีความ และสงัเคราะหข์อ้มูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดล าพูน  ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัด
ใกล้เคียง ภายใตข้ั้นตอนของการศึกษาและวัตถุประสงคข์องการวิจัย และท าการน าเสนอผล
การศกึษาในรูปแบบเชิงพรรณา (Descriptive) ในแตล่ะประเดน็ของการศกึษา 

2.2 อธิบายคุณภาพของเครื่องมือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถุประสงค ์การจัดกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์
ความเป็นล าพนู โดยใชส้ตูร IOC 

2.3 อธิบายค่าความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือ
เสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน โดยใช้สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.4 เปรียบเทียบระดบัความตระหนักรูใ้นอตัลักษณ์ความเป็นล าพูน ก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 

2.5 เปรียบเทียบระดบัความตระหนักรูใ้นอตัลักษณ์ความเป็นล าพูน ก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 
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2.6 เปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ก่อนการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใชส้ถิติค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 

2.7 เปรียบเทียบระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู หลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใชส้ถิติค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (T-Test for Dependent 
Samples) 

2.8 วิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึกระหว่างการท ากิจกรรม ของกลุ่มทดลอง 
ภายใตข้ัน้ตอนของการศึกษาและวตัถุประสงคข์องการวิจยั และท าการน าเสนอผลการศึกษาใน
รูปแบบเชิงพรรณา (Descriptive) 

3. การอภปิรายผลข้อมูล  
ผู้วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด มาน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ

ค าอธิบาย 
 

สรุปผลการวิจัย 
หลงัจากท่ีไดข้อ้มลูท่ีเป็นอตัลกัษณป์ระจ าจงัหวดัล าพนูท่ีโดดเดน่ทัง้ 4 ดา้นแลว้ จากนัน้

ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกขา้งตน้ ไปพัฒนาสู่ขัน้ตอนการออกแบบกิจกรรม
ละครส าหรบัเยาวชนและแบบวดัความตระหนกัรู ้ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ตามล าดบัขัน้ตอน
ของวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ดงันี ้
  1. ผลของการพัฒนากิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพือ่เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน  

รูปแบบของกิจกรรมละครท่ีผูว้ิจยัพัฒนาขึน้มานัน้ อาศยัหลักการทางดา้น
กิจกรรมละคร อาทิ การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นละครสด การใชจ้ินตนาการ กิจกรรมการ
แสดงออก รวมทัง้ขอ้มูลทางดา้นอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนู ท่ีมีคณุลกัษณะหรือตวับ่งชีเ้ฉพาะท่ี
ท าให้จังหวัดล าพูนมีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆท่ีอยู่ใกล้เคียง ซึ่งเกิดจากการ
นิยามและอธิบายตวัตนของคนล าพูนท่ีมีต่อตนเอง ชุมชน และสังคมในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
บคุคลในประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี ดา้นสถานท่ีส าคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ วดัพระธาตุ
หริภุญชัย ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่ ประเพณีตานสลากย้อม และด้านศิลปะและ
หตัถกรรม ไดแ้ก่ ผา้ยกล าพูน โดยในแผนกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนดงักล่าว ประกอบไปดว้ย 
สาระส าคญัของแผนกิจกรรม วตัถุประสงค ์ระยะเวลา จ านวนสมาชิก อุปกรณ์ท่ีใช ้ขัน้ตอนการ
ด าเนินกิจกรรม การวดัและประเมินผล น ามาพฒันาประกอบทฤษฎีและหลกัการของกระบวนการ
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กลุ่ม โดยใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 5 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที มี
ทัง้หมด 10 กิจกรรม ดงันี ้

ชว่งท่ี 1 เตรียมความพรอ้ม (สปัดาหท่ี์ 1/ครัง้ท่ี 1) 
- กิจกรรมท่ี 1: เปิดประตสููล่  าพนู 

ชว่งท่ี 2 กิจกรรมอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู (สปัดาหท่ี์ 1-5/ครัง้ท่ี 2-9) 
- กิจกรรมท่ี 2: พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรียศ์รีหรภิญุชยั 
- กิจกรรมท่ี 3: จากละโว.้..สูล่  าพนู 
- กิจกรรมท่ี 4: วดั วงั ผงัเดียวกนั 
- กิจกรรมท่ี 5: วดัพระธาตหุรภิญุชยั ศนูยร์วมใจชาวล าพนู 
- กิจกรรมท่ี 6: ตานสลากยอ้ม ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกท่ีล าพนู 
- กิจกรรมท่ี 7: ตน้บญุแหง่กศุโลบาย 
- กิจกรรมท่ี 8: ผา้ยกล าพนู จากคุม้เจา้ถึงชาวเมือง 
- กิจกรรมท่ี 9: นุง่ผา้-พาเลน่-เป็นละคร 

ชว่งท่ี 3 สรุปผล (สปัดาหท่ี์ 5/ครัง้ท่ี 10) 
- กิจกรรมท่ี 10: เรารกั(ษ)์ล าพนู 

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น ารูปแบบกิจกรรมละครท่ีได้สร้างขึ ้น  เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ค) เพ่ือพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
กิจกรรมกบัวตัถปุระสงคแ์ละความเท่ียงตรงในการวิจยั (IOC) โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตัง้แต ่0.5 
ขึน้ไป โดยพบว่ากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนท่ีผ่านการพิจารณามีค่าดชันีตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป มี
ทัง้หมด 10 กิจกรรม โดยมีคา่เฉล่ียของ IOC อยูท่ี่ 0.66-1.00  

จากนัน้จึงน ากิจกรรมไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มท่ีคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง 
ท าการจดบนัทึกระหว่างการทดลองใช ้แลว้น ามาปรบัปรุงแก้ไขเพ่ือประสิทธิภาพของเครื่อง มือ 
พบว่าผลการทดสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครมีความสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน และผลของการน าไปทดลองใช้ (Try out) พบว่า แผนกิจกรรมละครส าหรับ
เยาวชนท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึน้ สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือ
เสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  2. ผลการเปรียบเทยีบผลการใช้กิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพือ่
เสริมสร้างความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน พบว่า 

2.1 ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์ความเป็นล าพูนของกลุ่มทดลองก่อนการ

ทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง (𝑥  = 135.60, SD = 18.79) และระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์

ความเป็นล าพนูของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (𝑥  = 173.65, SD = 14.53) 
2.2 ระดับความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนก่อนและหลังการ

ทดลองของกลุ่มทดลองมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย ระดบัความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2.3 ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูนของกลุ่มควบคุมก่อนการ

ทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง (𝑥  = 135.05, SD = 19.89) และความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วาม

เป็นล าพนูของกลุม่ควบคมุหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥  = 135.35, SD = 21.18) 
2.4 ระดับความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนก่อนและหลังการ

ทดลองของกลุม่ควบคมุ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดย ระดบัความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2.5 ระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ก่อนการทดลองของ
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

2.6 ระดบัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูนหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยระดบั
ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

 
อภปิรายผล 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ผูว้ิจยัไดน้  าประเดน็ส าคญัมาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ผูว้ิจยัท าการหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูนจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูรู้แ้ละผู้ ท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งในจงัหวดัล าพูน ผูว้ิจัยใชเ้คา้โครงขอ้ค าถามการหาอัตลกัษณ์ประจ าจังหวดัจาก
การศกึษาวิจยั ของ นชุนาฏ เชียงชยั (2558) และ เบญจวรรณ สุพนัอ่างทอง (2554) ในการหาอตั
ลักษณ์ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสังคม วิถี ชีวิต ความเป็นอยู่  2) ด้านศิลปะ 3) ด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 4) ด้านประวัติศาสตร ์5) ด้านแหล่งท่องเท่ียว 6) ด้านสินค้าและ
ผลิตภัณฑป์ระจ าจงัหวดั ผลการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน พบว่าจงัหวดั
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ล าพูนมีอัตลักษณ์ทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคคลในประวตัิศาสตร ์คือ พระนางจามเทวี 2) 
ดา้นสถานท่ีส าคัญของจังหวัด คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย 3) ด้านวัฒนธรรมและประเพณี คือ 
ประเพณีตานสลากย้อม และ 4) ดา้นศิลปะและหัตถกรรม คือ ผ้ายกล าพูน ซึ่งผลท่ีไดมี้ความ
แตกต่างจากเคา้โครงขอ้ค าถามในการหาอตัลกัษณป์ระจ าจงัหวดั ของ นุชนาฏ เชียงชยั (2558) 
และ เบญจวรรณ สพุนัอา่งทอง (2554) 

2. ผู้วิจัยพบว่าเยาวชนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความรูแ้ละความตระหนักรู ้
ในอตัลกัษณ์ความเป็นล าพูนหลงัการทดลอง ในดา้นประเพณีตานสลากยอ้มสูงท่ีสุด รองลงมา
เป็นดา้นสถานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วดัพระธาตหุริภุญชยั ดา้นศิลปะและหตัถกรรม ไดแ้ก่ ผา้ยกล าพูน 
และ ดา้นบคุคลในประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่ ประเพณีตาน
สลากยอ้ม ซึ่งเป็นประเพณีทางสงัคมของจังหวดัล าพูน เกิดขึน้จากการยอมรบัรว่มกันของคนใน
จงัหวดั สามารถก่อใหเ้กิดการรบัรูร้ว่มกนัในระดบัสงัคม ส่งผลใหกิ้จกรรมประเพณีตานสลากยอ้ม
สามารถส่งผลตอ่การเกิดความตระหนกัรูต้อ่กลุ่มตวัอยา่งไดม้ากกวา่กิจกรรมในดา้นอ่ืนๆท่ีเป็นการ
รบัรูใ้นระดบัปัจเจก สอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (2547, น. 31-72) ท่ีกล่าวถึง “อตัลกัษณร์ว่ม” 
(Collective Identity) หมายถึง อตัลกัษณท่ี์ถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของความเหมือนกนัของสมาชิก
ภายในกลุม่ เป็นการก่อรูปและด ารงอยูใ่นการรบัรู ้โดยมีกระบวนการทางสงัคมในการสรา้งและสืบ
ทอดความเป็นอตัลกัษณ ์ซึ่งขึน้อยูก่บับรบิททางสงัคมท่ีมีตอ่คนและกลุม่อ่ืนๆในสงัคม 

3. ในการวัดความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ก่อนการทดลองผู้วิจัย
พบว่าเยาวชนกลุ่มตวัอย่างมีผลความตระหนกัรูอ้ยู่ท่ีระดบัปานกลาง และมีผลระดบัความรูอ้ยู่ท่ี
ระดบันอ้ย ส่วนผลการวดัความตระหนกัรูห้ลงัการทดลอง พบว่าเยาวชนกลุ่มตวัอย่างมีผลความ
ตระหนกัรูอ้ยูท่ี่ระดบัมากท่ีสดุ และมีผลระดบัความรูอ้ยูท่ี่ระดบัมาก สอดคลอ้งกบั Good (1973) ท่ี
กล่าวว่า ความตระหนกัรูเ้ป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) เม่ือบคุคล
ไดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้หรือไดร้บัการสมัผสัจากสิ่งเรา้แลว้จะเกิดการรบัรู ้และเม่ือรบัรูใ้นขัน้
ตอ่ๆไป ก็จะเขา้ใจในสิ่งเรา้นัน้ การเกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู้ คือมีความรูใ้นสิ่ง
นัน้และน าไปสู่การเกิดความตระหนักรูใ้นท่ีสุด ซึ่งความรูแ้ละความตระหนักรูต้่างก็น าไปสู่การ
กระท าหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลตอ่สิ่งเรา้นัน้ๆ การท่ีบคุคลจะเกิดความตระหนกัรูข้ึน้ได้
บุคคลจะต้องมีความรูม้าก่อน เพราะฉะนั้นการท่ีจะสร้างความเข้ม แข็งของอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรมใหเ้กิดขึน้ไดใ้นจังหวดัล าพูน จ าเป็นตอ้งมีการสรา้งแรงจูงใจในการศึกษาและเรียนรู้
ประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของบา้นเมืองหรือทอ้งถ่ินนัน้ๆ รวมถึงการใหค้วามรูค้วบคูไ่ปพรอ้มกับ
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การสรา้งความตระหนกัรูใ้นคณุค่าและความภาคภูมิใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้กิดขึน้กบัเยาวชน
ในจงัหวดัล าพนู 

4. รูปแบบของกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้มา อาศัยหลักการ
กิจกรรมละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) และกิจกรรมละครในการศึกษา (Drama in 
Education) อาทิ การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นละครสด การใช้จินตนาการ กิจกรรมการ
แสดงออก รวมทัง้ขอ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัอตัลกัษณใ์นแตล่ะดา้นของจงัหวดัล าพนู ไดแ้ก่ ดา้นบคุคล
ในประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี ดา้นสถานท่ีส าคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ วดัพระธาตหุริภุญ
ชัย ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีตานสลากยอ้ม และดา้นศิลปะและหัตถกรรม 
ไดแ้ก่ ผา้ยกล าพนู โดยกิจกรรมแบง่ออกเป็น 10 ครัง้ ดงันี ้
  - กิจกรรมคร้ังที ่1 : เปิดประตูสู่ล าพูน 

ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกิจกรรมกลุ่ม ผสมผสานกับกิจกรรม
ทางการละคร เพ่ือน ามาใชใ้นการละลายพฤติกรรมของสมาชิกท่ีเขา้รว่มกิจกรรม ไดส้รา้งใหเ้กิด
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี เกิดความไว้วางใจ และการกล้าแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ระหว่างผู้วิจัยและ
สมาชิกผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม สรา้งความสมัพนัธแ์รกเริ่มท่ีดี ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ และไดร้บัความ
ร่วมมือในระหว่างการท ากิจกรรม รวมถึงการไดท้  าความเขา้ใจและสรา้งขอ้ตกลงในการด าเนิน
กิจกรรมกบัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  

สอดคล้องกับ Rogers (n.d, อ้างถึงใน จินตนา พราวศรี, 2555, น. 24)ท่ี
อธิบายถึงประโยชนข์องการท ากิจกรรมกลุ่ม ว่าท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นการรบัรูท้าง
ความรูส้กึ ส่งผลใหมี้การตระหนกัถึงความรูส้ึกของตนเองและผูอ่ื้นมากขึน้ สามารถแสดงถึงความ
จริงใจและเป็นไปอย่างธรรมชาติ มีความเขา้ใจในตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นทัศนคติทัง้ต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความมั่นคงทางดา้นจิตใจมากยิ่งขึน้ กลา้
แสดงออกและมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมกลุ่มมากขึน้ เช่ือในความสามารถของบคุคล เคารพใน
การตดัสินใจของตนเองและผูอ่ื้น  

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 

ผลคะแนนระดบัความตระหนกัรูข้องเยาวชนกลุม่ทดลองก่อนการท ากิจกรรม 
พบว่าความตระหนกัรูใ้นอัตลกัษณ์ความเป็นล าพูนของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองอยู่ในระดับ
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ปานกลาง ความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และระดบัความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองอยู่
ในระดบันอ้ย 
  - กิจกรรมคร้ังที ่2 : พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรียศ์รีหริภุญชัย 

เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักในอตัลกัษณ์ดา้นบุคคล
ส าคัญทางประวัติศาสตรข์องจังหวัดล าพูนเก่ียวกับพระนางจามเทวี ผู้เป็นปฐมกษัตรีย์ของ
อาณาจกัรหรภิุญชยัหรือจงัหวดัล าพนูในปัจจบุนั ผ่านกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์(Creative Drama) 
และการวิเคราะหล์ักษณะตวัละคร โดยใชห้ลัก 5W (Who What When Where Why) ซึ่งกิจกรรม
ในครัง้นีไ้ดเ้สริมสรา้งใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชประวตัิของพระนางจาม
เทวี สามารถส่ือสารมมุมองท่ีตนมีตอ่พระนางจามเทวีและความเป็นล าพนูในดา้นตา่งๆ อาทิ ดา้น
การปกครอง ชีวิตครอบครวั การศึกสงคราม และดา้นการท านุบ  ารุงพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
สามารถสะท้อนความเป็นพระนางจามเทวี ในฐานะท่ีทรงเป็นตน้แบบของผู้ปกครองท่ีดี การ
ด ารงชีวิตอยา่งเรียบง่ายและการเสียสละความสขุของตนเองเพ่ือสว่นรวม  

จากการท ากิจกรรมของสมาชิกกลุ่มตัวอย่างท่ีน าเสนอแนวคิดการสรา้ง
อนุสาวรียพ์ระนางจามเทวีกับพระพุทธศาสนา โดยออกแบบรูปป้ันพระนางจามเทวีในอิริยาบถ
พนมมือ นั่งพบัเพียบบนแท่นท่ีประทบั มีขา้ราชบริพารในชุดปฏิบตัิธรรมนั่งคกุเข่ากบัพืน้รายรอบ 
ใหเ้หตผุลว่าเป็นพระนางจามเทวีปางผนวชชีพราหมณ ์หลงัจากท่ีทรงสละราชสมบตัิในบัน้ปลาย
ชีวิต และตอ้งการจะน าไปประดิษฐานท่ีวดัพระธาตหุริภุญชยั โดยใหห้นัหนา้เขา้สู่พระธาตหุริภุญ
ชัย แสดงถึงความความเล่ือมใสของพระองคท่ี์มีต่อพระพุทธศาสนา ผู้คนท่ีมาท่องเท่ียวจะได้
สกัการะทัง้องคพ์ระธาตหุรภิุญชยัและพระนางจามเทวีท่ีเปรียบเสมือนอตัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนู
ไดใ้นคราวเดียวกนั 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Erving Goffman นกัสงัคมวิทยา (1963, อา้งถึงใน 
อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 27) ได้อธิบายลักษณะของอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal 
identity) ว่า อัตลักษณ์ส่วนบุคคล เป็นภาพของปัจเจกบุคคลในสายตาของผูอ่ื้น ในฐานะท่ีเป็น
บคุคลท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เช่น ศิลปิน ดารา เกิดขึน้จากเรียนรูจ้ากการมีปฏิสมัพนัธก์บัคนใน
ครอบครวั และเกิดขึน้ในช่วงเริ่มแรกของชีวิต และจากสงัคมในล าดบัตอ่มา และจะส่งผลตอ่ไปยงั 
อัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity) ท่ีเกิดจากการยอมรบัร่วมกันของคนในสังคม ดงัในกรณี
ของพระนางจามเทวี ท่ีส่งผลตอ่การยอมรบัรว่มกนัของชาวล าพนูและเยาวชนกลุ่มตวัอย่างว่าเป็น
หนึ่งในอตัลกัษณท่ี์ส าคญัของจงัหวดัล าพนู 
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จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 
  - กิจกรรมคร้ังที ่3 : จากละโว้...สู่ล าพูน 

กิจกรรมในครัง้นีเ้ป็นการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักใน
ประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินของจงัหวดัล าพนูเก่ียวกบัการก่อตัง้อาณาจกัรหริภญุชยั กิจกรรมในครัง้นีไ้ด้
มุ่งเน้นใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความเขา้ใจ สามารถประเมินสถานการณ์เก่ียวกับตนเอง และ
ความส าคญัของตนเองท่ีมีต่อประวัติศาสตรใ์นท้องถ่ิน  โดยใชท้ฤษฎีกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
(Creative Drama)  

ในช่วงสรุปกิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมร่วมกันสะทอ้นออกมาว่าไดร้บัความ
สนกุสนาน ไดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัประวตัิศาสตรก์ารก่อตัง้เมืองหริภุญชยั รวมถึงการท างานเป็นทีม
ท่ีตอ้งแข่งกบัเวลา นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมยงัพบวา่เม่ือถกูจบัเวลาในการท ากิจกรรม ท าใหค้ิด
และสรา้งภาพนิ่งไดไ้วขึน้ เพราะไม่มีโอกาสไดค้ิดเยอะ จากการจดบนัทึกกิจกรรม ผูว้ิจยัพบวา่การ
สอดแทรกข้อมูลเพ่ือให้ความรูเ้บือ้งตน้ไปพรอ้มกับกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ก่อนการท า
กิจกรรมละครสามารถท าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีขอ้มลูส าหรบัน าไปใชใ้นระหวา่งการท ากิจกรรมได้
ดียิ่งขึน้ และช่วยประหยดัเวลาในการอธิบายเนือ้หาแก่นของชว่งการท ากิจกรรมหลกั นอกจากนีย้งั
พบว่าการใชอ้ปุกรณช์่วยเสริมสรา้งความรูส้ึกรว่มและเพิ่มจินตนาการใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได ้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความเขา้ใจในเนือ้หาไดเ้ร็ว สามารถน าอุปกรณ์ประกอบมาใชใ้นการท า
กิจกรรมไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

สอดคลอ้งกับ ทนงศกัดิ์ ประสบกิตติคุณ (2535, น. 22-23) กล่าวว่า ความ
ตระหนกัรูข้องแตล่ะบคุคล ขึน้อยู่กบัการรบัรูข้องแตล่ะบคุคล ดงันัน้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรบัรูจ้ึงมีผล
ตอ่ความตระหนกัรูด้ว้ยเช่นกนั หนึ่งในนัน้คือ ลกัษณะและรูปแบบของสิ่งเรา้ ท่ีสามารถท าใหผู้พ้บ
เห็นเกิดความสนใจ ก็ย่อมท าใหผู้พ้บเห็นเกิดการรบัรูแ้ละความตระหนกัรูข้ึน้ เพราะเหตนีุผู้ว้ิจยัจึง
เลือกใชอ้ปุกรณม์าช่วยเป็นสิ่งเรา้ในการเสริมสรา้งความตระหนกัรู ้เพิ่มการจดจ า กระตุน้ประสาท
สมัผสัท่ีไดจ้ากการมองเห็นและการไดส้มัผสัจรงิอยา่งใกลช้ิด  

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
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ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม  

จากการวดัผลระดบัความรูใ้นการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือ
เสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ดา้นบคุคลในประวตัิศาสตร ์ครัง้ท่ี 2 และ 
3 พบว่าเยาวชนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียก่อนท ากิจกรรมอยู่ท่ี 3.80 หลังจากการทดลองใช้
กิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 7.45 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
  - กิจกรรมคร้ังที ่4 : วัด วัง ผังเดยีวกัน 

กิจกรรมในครัง้นีจ้ะเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนัก
เก่ียวกับความส าคัญของวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ท่ีมีมายาวนานตั้งแต่สมัย
อาณาจกัรหรภิุญชยั และเป็นพืน้ท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัล าพนู ผา่นรูปแบบกิจกรรม
ละครสรา้งสรรค ์(Creative Drama) กิจกรรมในครัง้นีท้  าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดเ้รียนรูแ้ละรูจ้กัการ
ใชร้า่งกายใหเ้ป็นประโยชน ์ผ่านการส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพูด ไดท้  างานเป็นกลุ่ม ไดรู้จ้กัสงัเกตการ
กระท าของเพ่ือนสมาชิก และการรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถใชร้า่งกาย
มาประกอบและสรา้งเป็นเจดีย ์วิหาร และสิ่งก่อสรา้งส าคญัภายในวดัพระธาตไุดอ้ย่างสรา้งสรรค์
เม่ือมาถึงสิ่งก่อสรา้งสุดทา้ยท่ีผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมตอ้งใชร้า่งกายในการสรา้งขึน้มา คือ “แผนผงัวดั
พระธาตหุริภุญชยั” โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมทัง้หมด 20 คน ร่วมกันจ าลองสิ่งก่อสรา้งภายในวดั
พระธาตหุรภิุญชยัตามท่ีผูว้ิจยัก าหนด เริ่มจาก พระธาตหุริภุญชยั ซึ่งใชส้มาชิกจ านวน 20 คน ตอ่
มาผุว้ิจยัก าหนดใหส้รา้ง วิหารหลวง ซึ่งมีขอ้แมว้า่จะตอ้งแบง่จ านวนสมาชิกจากพระธาตหุรภิญุชยั
มาสรา้งเพิ่ม โดยท่ีรูปทรงขององคพ์ระธาตยุงัเป็นทรงเดิม ตอ่ดว้ย ซุม้ประตโูขง และสิงหค์ูห่นา้วดั 
ตามล าดบั จนไดอ้อกมาเป็นแผนผังโบราณสถานส าคญัภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย จากการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัจากการท ากิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสะทอ้นความคิดและความรูส้ึก
ออกมาวา่  

“กิจกรรมนีท้  าใหไ้ดเ้รียนรูแ้ละรูจ้กัการใชร้่างกายใหเ้ป็นประโยชน ์ผ่าน
การส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพูด ไดท้  างานกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม ไดรู้จ้กัสงัเกตการกระท าของเพ่ือน รบัฟัง
ความคดิเห็นของเพ่ือนมากขึน้” 

สอดคลอ้งกบั วินน่ีเฟร็ด วอรด์ (1925, อา้งถึงใน ปรวนั แพทยานนท ,์ 2561) 
กล่าวถึง การจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ในดา้นของการใชจ้ินตนาการ (Imagination) ปลดปล่อย
ความคิดให้เป็นอิสระไรซ้ึ่งการควบคุมทางความคิด  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
หมายถึง ความคดิหรือการกระท าในสิ่งใหมโ่ดยไมซ่  า้แบบหรือลอกเลียนแบบใคร การท่ีจินตนาการ
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จะสมบูรณ์แบบไดดี้ท่ีสุด จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือมีการแสดงออกมาดว้ยความคิดสรา้งสรรค์ การได้
เคล่ือนไหวร่างกาย (Movement) แสดงออกถึงความรูส้ึกนึกคิด จินตนาการท่ีตนเองมี เพ่ือท่ีจะ
ส่ือสารกับผู้อ่ืน การใช้ท่าใบ ้(Pantomime) เช่น การแสดงออกทางความคิดบางอย่างดว้ยการ
เคล่ือนไหวหรือการใชท้่าทาง โดยปราศจากการใชค้  าพดู เป็นการบรรเทาความกดดนัท่ีจะตอ้งคิด
บทสนทนา เป็นจุดเริ่มตน้ท่ีดีในการแสดงออกของมนุษย์ และการดน้สด (Verbal Improvisation) 
ท่ีเนน้ใหเ้กิดการแสดงออกทางความคิดโดยฉับพลนั ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีถูกก าหนดขึน้ สามารถช่วย
พฒันาทกัษะชีวิตใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดดี้  

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 
  - กิจกรรมคร้ังที ่5 : วัดพระธาตุหริภุญชัย ศูนยร์วมใจชาวล าพูน 

กิจกรรมในครัง้ท่ี 5 นี ้ยงัคงเก่ียวเน่ืองกบัวดัพระธาตหุริภุญชยั ในฐานะของ
สถานท่ีส าคญัประจงัหวดั เป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นศนูยร์วมรากฐานทางวฒันธรรมและประเพณี
ทางศาสนาของจงัหวดัล าพูน มีโบราณสถานอนัเก่าแก่และประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนานมาตัง้แต่ครัง้
ยคุอาณาจกัรหริภุญชยัรุง่เรือง ในการท ากิจกรรมครัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถแสดงออกและ
ส่ือสารภาพประเพณีต่างๆออกมาไดดี้ สามารถใชจ้ินตนาการในการพัฒนาต่อยอดภาพโจทยท่ี์
ไดร้บัออกมาเป็นบทบาทสมมตุิไดอ้ย่างน่าสนใจ สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทความส าคญัของ
ตนเองจากประสบการณ์ท่ีเคยไดเ้ขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในแต่ละประเพณี ท่ีเป็นกิจกรรมส าคัญ
ประจ าปีของจงัหวดัล าพนู หรือแมก้ระทั่งการใชจ้ินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์นการตอ่ยอด
แสดงบทบาทสมมตุเิพ่ือจ าลองกิจกรรมของบคุคลท่ีอยูใ่นภาพถ่าย 

จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัจากการท ากิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
สะทอ้นความคดิและความรูส้กึออกมาวา่  

“วนันีไ้ดเ้ห็นภาพเก่าของวดัพระธาต ุและไดแ้สดงสมมติเป็นคนโบราณท่ี
อยู่ในภาพถ่าย ไดอ้อกแบบและคิดจินตนาการสิ่งท่ีคณุป้าในรูปก าลงัจะท า ก็ใชจ้ินตนาการเต็มท่ี
กบัเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม แตพ่อพ่ีโอม (ช่ือเล่นของผูว้ิจยั) เฉลยว่าคือภาพนีคื้อเหตกุารณอ์ะไรก็ไม่คดิมา
ก่อนว่าคุณป้าคนนั้นคือสมเด็จพระนางเจ้าร  าไพพรรณีท่ีก าลังสรงน ้าพระธาตุหริภุญชัย ซึ่ง
จินตนาการของหนกูบัเพ่ือนไปไกลคนละเรื่องกบัภาพเลย” 
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สอดคลอ้งกับค าอธิบายของ โครงการส่ือชาวบา้น (2528) ท่ีระบุถึงการน า
กิจกรรมละครมาใชใ้นการเสริมสรา้งความตระหนักรู ้ว่า “ละคร” หรือ “วิชาศิลปะการละคร” คือ
การศกึษาใหเ้ขา้ใจชีวิตและจิตใจของมนษุย ์ปฏิกิริยาท่ีมนษุยมี์ต่อสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาเฉพาะหนา้ 
ธรรมชาติ กฎเกณฑท์างสงัคม ตลอดจนเพ่ือนมนษุยด์ว้ยกนั ซึ่งย่อมน าไปสูค่วามเขา้ใจตนเองและ
ผูอ่ื้น โดยท่ีการน าละครมาใชใ้นการเรียนรู ้สามารถเป็นไปไดใ้นหลายรูปแบบ อาทิ การใชบ้ทบาท
สมมติ (Role Playing) การแสดงละครเป็นเรื่อง (Play) การแสดงโดยไม่ใช้ค  าพูด (Pantomime) 
การแสดงบทบาทตามสถานการณโ์ดยไม่มีการเตรียมล่วงหนา้ (Improvisation) ฯลฯ ซึ่งก่อใหเ้กิด
ความต่ืนตา ต่ืนใจ และความเรา้ใจไดง้่าย และเป็นประสบการณท่ี์สรา้งความประทบัใจแก่ผูเ้รียน 
อนัจะเป็นผลดีต่อการสรา้งความจ า เสริมการสรา้งและการใชจ้ินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ 
เพิ่มพูนความรูใ้นดา้นต่างๆ ท่ีแฝงอยู่ในเนือ้หาของละคร ตลอดจนวิธีการแกปั้ญหาของตวัละคร
นัน้ๆ ท าใหเ้ขา้ใจแนวคิดและจิตใจ ตลอดจนการกระท าต่างๆของมนุษยใ์นสังคม เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดมี้การแสดงออกตามแรงขบัทางธรรมชาติ (Drive) ในขณะท่ีไม่สามารถท าไดใ้นสภาพ
ปกตใินชีวิตจรงิ เชน่ การผจญภยั การตอ่สูแ้ละการเหาะเหินเดนิอากาศ เป็นตน้  

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 

จากการวดัผลระดบัความรูใ้นการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือ
เสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ดา้นสถานท่ีส าคญัของจงัหวดัล าพนู ครัง้
ท่ี 4 และ 5 พบว่าเยาวชนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียก่อนท ากิจกรรมอยู่ท่ี 4.20 หลังจากการ
ทดลองใชกิ้จกรรมมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 7.55 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

  - กิจกรรมคร้ังที่ 6 : ตานสลากย้อม ประเพณีหน่ึงเดียวใน
โลกทีล่ าพูน 

กิจกรรมนีผู้ว้ิจยัมีความมุ่งหมายเพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความตระหนกั
เก่ียวกับความส าคัญของประเพณีตานสลากยอ้ม ท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกท่ีจังหวัดล าพูน  ใน
กิจกรรมนีผู้้วิจัยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยกันท า Story Telling เก่ียวกับประเพณีตานสลากยอ้ม 
จากสะทอ้นความคิดและความรูส้ึกของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม พบว่า กิจกรรมตานสลากยอ้มในครัง้นี ้
ท  าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดร้บัความรูเ้พิ่มขึน้เก่ียวกบัความเป็นมาของการตานสลากยอ้ม จากท่ีเคย
รบัรูแ้คเ่พียงผิวเผิน โดยมีเพ่ือนสมาชิกทกุคนชว่ยกนัเลา่และแตง่เรื่องรว่มกนั 
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สอดคลอ้งกับ พรรตัน ์ด  ารุง (2550) ท่ีกล่าวถึงการใชกิ้จกรรมการเล่านิทาน 
หรือ Story Telling .ในกิจกรรมละครส าหรับเด็กเยาวชน (Theatre for young people) หรือ
กิจกรรม “ละครการศกึษา” หมายถึงการใชก้ระบวนการทางการละครเพ่ือพฒันาผูเ้รียน โดยมีการ
ใชเ้ทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling) โดยมุ่งเนน้ท่ีการพัฒนาจินตนาการ การท างานร่วมกันของ
ผู้เรียนผ่านการแสดงออก (Acting out) กิจกรรมละครในการศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยการ
วางแผนท่ีดี และท าเป็นโครงการตอ่เน่ืองใหเ้กิดขึน้ในโรงเรียน ส่วนหวัขอ้ท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนควรเป็นหวัขอ้ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาทางความคิด การใชเ้หตผุล การใชค้วามเขา้ใจ การ
พฒันาตนเองและกลุม่ พฒันาความคดิในดา้นสงัคมและการใชภ้าษา  

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 
  - กิจกรรมคร้ังที ่7 : ต้นบุญแห่งกุศโลบาย 

โดยกิจกรรมนีจ้ะช่วยเสริมสรา้งใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความเขา้ใจในแก่น
ความคิดหลักของประเพณีตานสลากย้อมในเรื่องของความศรทัธาในพุทธศาสนาและความ
สามคัคีของชมุชน สิ่งท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะส่ือสารใหส้มาชิกผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมนีไ้ดต้ระหนกัคือ คณุคา่
และแก่นสาระท่ีแทจ้ริงของประเพณีตานสลากยอ้มท่ีผ่านการสั่งสมทางภูมิปัญญามาแต่โบราณ 
โดยผู้วิจัยใชกิ้จกรรมการ Story telling, การน าเสนอและการใชจ้ินตนาการ จากครัง้ท่ีแลว้ก่อน
สิน้สุดกิจกรรม ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าสิ่งของมาคนละหนึ่งชิน้ ท่ีอยากจะน ามาร่วมใน
ประเพณีตานสลากยอ้ม จากนัน้ผูว้ิจยัใหส้มาชิกออกมาน าเสนอสิ่งของท่ีเตรียมมาตานสลากยอ้ม 
จากการจดบันทึกการน าเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
วตัถปุระสงคแ์ละอานิสงสข์องผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในการน าสิ่งของมาตานสลากได ้จากการจดบนัทึก
การน าเสนอของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวตัถุประสงคแ์ละอานิสงส์
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในการน าสิ่งของมาตานสลากไดด้งันี ้

สมาชิกท่ีคนท่ี 1 น า “แป้งทาหนา้” มาตานสลากให้ตัวเอง อานิสงสใ์น
การท าทานดว้ยของสิ่งนี ้ชาตหินา้จะไดมี้ใบหนา้ขาวใส ผดุผอ่ง 

สมาชิกคนท่ี 2 น า “ทิชชู่” มาตานสลาก โดยใหเ้หตผุลว่าสมยันีท้ิชชู่เป็น
สิ่งของจ าเป็นของผูห้ญิงท่ีจะตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั และขอท าทานใหแ้ก่เจา้กรรมนายเวร 
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สมาชิกคนท่ี 3 น า “กระจกส่องหน้า” มาร่วมตานสลาก และขอให้
อานิสงสนี์ใ้หต้วัเองมีสต ิเพราะจะไดใ้ชก้ระจกในการสอ่งดตูวัเอง และมีสตรูิต้วัตลอดเวลา 

สมาชิกคนท่ี 4 น า “หวี” มาตานสลาก โดยใหเ้หตผุลว่าจะท าทานใหย้่า 
เพราะคิดถึงย่า ตอนท่ีย่ามีชีวิตอยู่ย่าของตนนั้นมีผมยาว และรวบผมมวยสูงแบบคนโบราณ
ตลอดเวลา จงึอยากจะตานหวีขึน้ไปใหย้า่ใชบ้นสวรรค ์

นอกจากนีผู้ว้ิจยัพบว่าผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถเขา้ใจถึงแก่นวตัถุประสงค์
หลกัของประเพณีการตานสลากยอ้ม ท่ีเป็นการท าบุญในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ
ของจงัหวดัล าพนู ผา่นกิจกรรมในครัง้นีไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถส่ือสารความคิดภายในผา่น
การน าเสนอสิ่งของท่ีไดน้  ามาตานสลาก สอดคลอ้งกับ Good (1973) ท่ีกล่าวว่า ความตระหนกัรู ้
เป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เม่ือบคุคลไดร้บัการกระตุน้
จากสิ่งเรา้หรือไดร้บัการสมัผสัจากสิ่งเรา้แลว้จะเกิดการรบัรู ้และเม่ือรบัรูใ้นขัน้ตอ่ ๆ ไป ก็จะเขา้ใจ
ในสิ่งเรา้นัน้ การเกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู ้คือ มีความรูใ้นสิ่งนัน้และน าไปสู่การ
เกิดความตระหนกัรูใ้นท่ีสุด ซึ่งความรูแ้ละความตระหนกัรูต้า่งก็น าไปสู่การกระท าหรือการแสดง
พฤติกรรมของบคุคลต่อสิ่งเรา้นัน้ๆ การท่ีบคุคลจะเกิดความตระหนกัรูข้ึน้ไดน้ัน้ บคุคลนัน้จะตอ้งมี
ความรูม้าก่อน ดงันัน้การจดัการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนมองเห็นความส าคญั ความรบัผิดชอบและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตามมา จะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัรูต้อ่สิ่งนัน้ ๆ ตอ่ไปในท่ีสดุ โดย
ผูว้ิจยัพบว่าหลงัจากการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถเขา้ใจถึงแก่นวตัถปุระสงค์
หลกัของประเพณีการตานสลากยอ้ม ท่ีเป็นการท าบุญในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ
ของจงัหวดัล าพนู ผา่นกิจกรรมในครัง้นีไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถส่ือสารความคิดภายในผา่น
การน าเสนอสิ่งของท่ีไดน้  ามาตานสลาก 

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 

การวัดผลระดับความรู้ในการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือ
เสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ครัง้ท่ี 6 และ 
7 พบว่าเยาวชนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียก่อนท ากิจกรรมอยู่ท่ี 4.25 หลังจากการทดลองใช้
กิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 8.00 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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  - กิจกรรมคร้ังที ่8 : ผ้ายกล าพูน จากคุ้มเจ้าถงึชาวเมือง 
กิจกรรมในครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิด

ความตระหนกัถึงความเป็นมาและความส าคญัของผา้ยกล าพนูทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้การ
น าผา้ยกล าพนูมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเชิญวิทยากร
มาบรรยายใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับตน้ก าเนิด ท่ีมา และเอกลกัษณข์องผา้ยกล าพูน พรอ้มให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้ชมตวัอย่างผา้ยกล าพูนจ านวน 18 ผืนและผา้ท่ีทอเลียนอย่างผา้ยกล าพูน
จ านวน 2 ผืน โดยท่ีไม่บอกว่าผืนไหนเป็นผา้ยกล าพูนหรือผืนไหนท่ีเป็นผา้ท่ีทอเ ลียนแบบผา้ยก
ล าพูน เพ่ือตอ้งการจะส่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเห็นถึงความส าคญัของอัตลกัษณ์ความเป็นผา้ยก
ล าพูนว่าไม่ไดอ้ยู่ท่ีการเป็นของแทข้องหรือเทียม แตเ่ป็นกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั คณุภาพของ
ผา้ และลวดลายท่ีวิจิตรบรรจง  

ผูว้ิจัยไดค้าดหวงัใหกิ้จกรรมนีจ้ะสามารถสรา้งความตระหนักใหส้มาชิกได้
เห็นคณุค่าของผา้ยกล าพูนท่ีถูกกล่าวขานถึงความงามท่ีเป็นเลิศ คณุภาพของเนือ้ผา้ ภูมิปัญญา
แห่งการถักทอ สมควรท่ีจะไดร้บัการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดแห่งผา้ไหมไทย ทัง้หมดนีคื้อ
มรดกทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าพนู ท่ีคนล าพนูโดยเฉพาะเยาวชนคนรุน่ใหมค่วรไดมี้ส่วนรว่มใน
ความภาคภมูิใจ ใหภ้มูิปัญญาการทอผา้ยกล าพนูไดด้  ารงสืบตอ่ไป 

จากการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดส้ะทอ้นแรงบันดาลใจใน
การออกแบบชดุและเครื่องแตง่กายจากผา้ยกล าพนูไวว้า่ 

“ไดอ้อกแบบเป็นชดุออกรบของพระนางจามเทวี โดยมีเสือ้เกราะแขนยาว
สามส่วน ทอ่นล่างเป็นกางเกงยาวถึงหวัเขา่ ดา้นหลงัมีชายผา้ยาวลากพืน้ ทาบกบัผา้ยกล าพนูทอ
ลายดอกรกั บนพืน้สีแดงสลับเหลือง โดยบอกเล่าถึงแรงบนัดาลใจว่าอยากส่ือสารถือความเป็น
หญิงแกรง่ของพระนางจามเทวี ผา่นมมุมองของตวัเองท่ีเป็นคนรุน่ใหม่” 

สอดคลอ้งกับ เบรกเลอร ์(1986, น. 45) ท่ีกล่าวว่า ความตระหนักรูเ้กิดจาก
ทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งเรา้อันไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะท าให้เกิดการ
ตอบสนอง โดยองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความตระหนกัรูมี้อยู ่3 ประการ คือ 1. ความรูค้วาม
เขา้ใจ (Cognitive Component) โดยจะเริ่มตน้จากระดบัง่ายและจะมีการพฒันาเพิ่มขึน้เป็นล าดบั 
2. อารมณ์ความรูส้ึก (Affective Component) เป็นความรูส้ึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความชอบ
หรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบของบุคคลในการประเมินต่อสิ่งเร้า 3. พฤติกรรม 
(Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทัง้ทางวาจา กิริยา ท่าทาง ท่ีบุคคลมีต่อสิ่งเรา้ หรือ
แนวโนม้ท่ีสง่ผลตอ่การกระท าของบคุคล 
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จากการจดบนัทึกกิจกรรม ผูว้ิจยัพบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสนใจและ
ต่ืนตาต่ืนใจกับผา้ยกล าพูนท่ีผูว้ิจัยน ามาเป็นตวัอย่างให้ชมเป็นอย่างมาก การไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเห็นตัวอย่าง หรือสามารถสัมผัสกับผา้ยกล าพูนอย่างใกล้ชิด ท าใหส้ามารถ
เช่ือมโยงเขา้สูแ่ก่นของเนือ้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดความเขา้ใจไดดี้ เห็นภาพชดัเจนขึน้ 

ผูว้ิจยัพบว่าผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใชผ้า้ยกล าพูนเป็นแรง
บนัดาลใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความน่าสนใจ และสามารถน าเสนอความคิด แรงบนัดาลของ
ตนเองในการออกแบบผลงานออกมาไดดี้ บางผลงานสามารถน าไปตัดเย็บและสวมใส่ไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดจ้รงิ 

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 
  - กิจกรรมคร้ังที ่9 : นุ่งผ้า-พาเล่น-เป็นละคร 

กิจกรรมในครัง้นีผู้้วิจัยมุ่งเน้นท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
ตระหนกัถึงความเป็นมาและความส าคญัของผา้ยกล าพนูทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้การน าผา้
ยกล าพูนมาประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสม จากการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
สะทอ้นความรูส้ึกออกมาว่า กิจกรรมในครัง้นีท้  าใหไ้ดมี้โอกาสสมัผสักบัผา้ทอล าพูนอย่างใกลช้ิด
หลากหลายแบบ ไดท้ดลองนุ่งผา้และออกแบบการแตง่กายของบคุคลในประวตัศิาสตรข์องจงัหวดั
ล าพูน และไดค้วามรูเ้ก่ียวกับการใช้ผ้าทอยกดอกล าพูนให้เขา้กับการแต่งกายและบุคลิกของ
บคุคลเหลา่นัน้ 

จากการจดบันทึกกิจกรรมของผู้วิจัย พบว่ากิจกรรมในครั้งนี ้ช่วยท าให้
เยาวชนไดมี้โอกาสท าความรูจ้กัและไดใ้กลช้ิดกบัผา้ยกล าพนูมากยิ่งขึน้ ท าใหไ้ม่รูส้ึกว่าการน าผา้
ทอพืน้เมืองมาใชเ้ป็นเรื่องท่ีห่างไกลตวัอีกต่อไป สอดคลอ้งกบั พรรตัน ์ด  ารุง (2550, น. 69-71) ท่ี
กล่าวถึงคณุคา่ของกิจกรรมการละครตอ่การพฒันาเยาวชนในทางศิลปะ (Artistic collaboration) 
วา่ เยาวชนจะคุน้เคยกบัการฝึกฝน ทดลองการท างานทางดา้นศิลปะ ส าหรบัการสรา้งอปุกรณท่ี์ใช้
ประกอบในการแสดง เช่น หน้ากาก หรือฉากในการแสดง ในส่วนนี ้ครูหรือผู้สอนสามารถ
สอดแทรกความรูเ้ก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทย หรือศิลปะท่ีเป็นภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ใหผู้เ้รียนได้
น ามาใชใ้นการออกแบบอปุกรณป์ระกอบการแสดง ซึ่งเป็นการไดส้รา้งงานจากจินตนาการ ฝึกฝน
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ใหเ้ด็กมีความรบัผิดชอบ และพยายามท าหนา้ท่ีของตนอนัเป็นส่วนหนึ่งของงานหลกัท่ีรบัผิดชอบ
รว่มกนั 

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 

จากการวดัผลระดบัความรูใ้นการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือ
เสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ดา้นบคุคลในประวตัิศาสตร ์ครัง้ท่ี 2 และ 
3 พบว่าเยาวชนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียก่อนท ากิจกรรมอยู่ท่ี 3.55 หลังจากการทดลองใช้
กิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 7.60 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
  - กิจกรรมคร้ังที ่10 : เรารัก(ษ)์ล าพูน 

ในครัง้นีเ้ป็นกิจกรรมครัง้สุดท้าย ผู้วิจัยไดม้อบหมายให้สมาชิกผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไดส้รา้งสรรคกิ์จกรรมทางการละครท่ีสามารถส่ือสารและแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความ
เป็นล าพูนไดอ้ย่างอิสระ พรอ้มท าการสรุปและยุติกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้ง
ความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู  

จากการจดบนัทกึการท ากิจกรรมในครัง้นี ้ท าใหผู้ว้ิจยัไดพ้บมมุมองใหม่ๆ ของ
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อจังหวัดล าพูนท่ีอยู่นอกเหนือจากสิ่งท่ีผู้วิจัยไดค้าดหวัง ไว ้ซึ่งผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมสามารถน าเสนอมุมมอง ความคิดของตนเองในฐานะของเยาวชนชาวล าพูนออกมาได้
อย่างน่าสนใจ สอดคลอ้งกบั ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ ์(2545, น. 3) ท่ีกล่าวถึงประโยชนข์องการ
ใชกิ้จกรรมละครเพ่ือการเปล่ียนแปลงและการพฒันาของเยาวชนไวว้่า กระบวนการละคร ช่วยท า
ให้เยาวชนมีการพัฒนาดา้นความเข้าใจ เป็นอย่างสูง ทั้งความเข้าใจเก่ียวกับตนเองและผู้อ่ืน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อ่ืน และชุมชน ความส าคัญของการเข้าใจตนเองก็คือ 
สามารถเช่ือมโยงความเขา้ใจนั้นไปสู่ความเขา้ใจในผูอ่ื้น รวมทัง้ชุมชนของตนเองได้  รวมถึงจะ
ไดร้บัการพฒันาทางดา้นทศันคติตอ่ตนเองและผูอ่ื้นในเชิงบวก เช่น การเห็นคุณคา่ในตนเองและ
ผูอ่ื้นมากขึน้ มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ มีความตระหนักถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองท่ีมีตอ่กลุม่และสงัคมส่วนรวม รวมถึงการมีสว่นรว่มและการรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 
การเคารพบทบาทและความคิดเห็นของผูอ่ื้น การเห็นคณุคา่ในความแตกต่าง ความหลากหลาย
ของบุคคล มีการตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงในตนเองได้ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิง
พฤตกิรรมได ้
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นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ จิรภัทร กิตติวรากลู (2554) ท่ีได้
ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการส่ือสารประเด็นปัญหาเยาวชนผ่านส่ือละครชุมชน โดยใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม พบว่าการใชกิ้จกรรมละครในการส่ือสารประเด็น
ปัญหาเยาวชนผ่านส่ือละครชุมชน มีประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และ
ทางดา้นเยาวชนกลุ่มเรียนรูเ้อง ก็ไดเ้กิดการพฒันาตนเองขึน้ในหลายดา้น ทัง้ทางดา้นสงัคม ดา้น
การท างาน และทกัษะทางดา้นศิลปะการแสดง ส่วนการเปิดพืน้ท่ีใหมี้การส่ือสารจากเยาวชนถึง
เยาวชนดว้ยกนัผา่นส่ือละครชมุชนในครัง้นี ้ท าใหเ้กิดกระบวนการส่ือสารท่ี ชดัเจนระหวา่งผูส้ง่สาร
และผูร้บัสาร อนัสามารถน าไปใชส่ื้อสารกบัเยาวชนในประเด็นอ่ืนตอ่ไปไดใ้นอนาคต  

จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพูน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 1.00 และเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องแผนกิจกรรม 

4. ผลการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู พบวา่ คา่เฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง มี
ระดบัความตระหนกัรูอ้ยู่ท่ี 135.60 ซึ่งอยู่ในระดบั “ปานกลาง” และ 173.65 ซึ่งอยู่ในระดบั “มาก
ท่ีสดุ” ตามล าดบั และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคา่คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง มีค่าเท่ากบั 18.79 และ 14.53 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั
การทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู พบวา่คา่คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนบ าบดัสงูกว่าก่อนการ
ทดลองใช้กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คงไชย สันตะวงศ ์(2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
พฒันาความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แห่งตนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัอ านาจเจริญ
โดยใชห้ลกัสมัมาทิฏฐิ หลงัการเขา้รว่มกิจกรรม นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายพบวา่นกัเรียนมี
ระดบัความตระหนักรูใ้นคณุค่าแห่งตนโดยรวมแตกต่างจากก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมจากระดบัปาน
กลาง เป็นระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลการวิจยัของ พรพรรณ ผิวผาย 
(2561) ท่ีไดท้  าการศกึษาวิจยัเรื่อง กิจกรรมละครสรา้งสรรคพ์ฒันาทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้นตน
ของเด็กเร่ร่อน ศนูยเ์ด็กก่อสรา้งนานาชาติ มูลนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือสรา้ง
กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์พัฒนาทกัษะชีวิตการตระหนักรูใ้นตนของเด็กเร่ร่อน ศูนยเ์ด็กก่ อสรา้ง
นานาชาติ มูลนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก 2) เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้นตนของเด็กเรร่อ่น ศนูย์
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เดก็ก่อสรา้งนานาชาต ิมลูนิธิสรา้งสรรคเ์ดก็ โดยท าการออกแบบแผนกิจกรรมละครสรา้งสรรคต์าม
รูปแบบทฤษฎีการเรียนรู ้8 ขัน้ตอนของกาเย่ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กเร่รอ่น ศนูยเ์ด็กก่อสรา้ง
นานาชาติ มูลนิธิสรา้งสรรค์เด็ก จ  านวน 11 คน อายุ 8 -15 ปี ผลการวิจัยพบว่า จากการใช้
แบบทดสอบวดัความรูส้ึกการเห็นคุณค่าในตนเอง (Rubin Self-Esteem Scale) มีเกณฑค์ะแนน
การเห็นคณุค่าในตนเองอยู่ในระดบัสูง และผลการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคพ์ฒันาทกัษะชีวิต
การตระหนักรูใ้นตน จากแบบวดัทกัษะชีวิตการตระหนักรูใ้นตน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัสงู 

5. ผลการเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนักรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน พบว่า ค่าเฉล่ียก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง มีระดบั
ความตระหนักรูอ้ยู่ท่ี 135.60 ซึ่งอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และหลังการทดลอง มีระดับความ
ตระหนักรูอ้ยู่ท่ี 173.65 ซึ่งอยู่ในระดบั “มากท่ีสุด” ตามล าดบั และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า
คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง มีคา่เทา่กบั 18.79 และ 14.53 ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบั
เยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนของกลุ่มทดลอง พบว่าค่า
คะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนสูงกว่าก่อนการทดลองใชกิ้จกรรม
ละครส าหรับเยาวชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พรพรรณ ผิวผาย (2561) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง กิจกรรมละครสรา้งสรรคพ์ัฒนาทักษะชีวิตการ
ตระหนกัรูใ้นตนของเดก็เรร่อ่น ศนูยเ์ดก็ก่อสรา้งนานาชาต ิมลูนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก โดยมีวตัถปุระสงค์
ในการสรา้งกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์พัฒนาทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้นตนของเด็กเรร่อ่น ศนูยเ์ด็ก
ก่อสรา้งนานาชาติ มูลนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก โดยท าการออกแบบแผนกิจกรรมละครสรา้งสรรคต์าม
รูปแบบทฤษฎีการเรียนรู ้8 ขั้นตอนของกาเย่ กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กเร่ร่อน ศูนย์เด็กก่อสรา้ง
นานาชาต ิมลูนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก จ านวน 11 คน อาย ุ8-15 ปี ผลการวิจยัพบวา่ การใชแ้บบทดสอบ
วดัความรูส้ึกการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Rubin Self-Esteem Scale) มีเกณฑค์ะแนนการเห็นคณุคา่
ในตนเองอยู่ในระดบัสงู และผลการใชกิ้จกรรมละครสรา้งสรรคพ์ฒันาทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้น
ตน จากแบบวดัทกัษะชีวิตการตระหนกัรูใ้นตน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.41 ซึ่งอยูใ่นระดบัสงู 

6. หลังจากท่ีไดท้  าการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู สง่ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตอ่เยาวชนและจงัหวดัล าพนู
ในเบือ้งตน้ ดงันี ้
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6.1 เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีมีต่ออัตลักษณ์ความเป็นล าพูน รวมถึง
ตระหนักได้ถึงความส าคัญของอัตลักษณ์ความเป็นล าพูนท่ีมีต่อตนเอง เยาวชน เกิดความ
ภาคภูมิใจในประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผ่านการเรียนรูแ้ละการบรู
ณาการโดยใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชน  

จากผลการทดลองพบว่า ระดบัความตระหนกัรูห้ลงัการทดลองของเยาวชนกลุ่ม
ทดลองอยู่ในระดับท่ีสูงขึน้ เกิดการแสดงออกในเชิงสรา้งสรรคใ์นระหว่างและหลังจากการท า
กิจกรรม แสดงใหเ้ห็นว่าการส่งเสริมใหบุ้คคลไดเ้กิดความตระหนกัในการมีจิตส านึกส่วนตวัและ
จิตส านึกส่วนรวมในระดบัสงัคม ท่ีเกิดจากการนิยามว่าตวัเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร และ
ใชอ้ะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออก ซึ่งเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานส าคญัของการให้บุคคลไดเ้ห็น
คณุคา่ความส าคญัของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจ  าเป็นในการสรา้งภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เยาวชนในยคุสมยัของ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ดงัเชน่ในปัจจบุนั  

6.2 เกิดการต่ืนตวัในการบรูณาการและการพฒันารายวิชาประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ิน 
โดยใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือการเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็น
ล าพูน ท่ีสามารถตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตรแ์ผนพฒันาจงัหวดัล าพูน ปี พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 
2564 ในดา้นการส่งเสริมความเข้มแข็งและความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ
สอดคล้องกับตัวชีว้ัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ของกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และกลุ่มสาระ
การเรียนรูศ้ลิปะ รายวิชานาฏศลิป์  

ผูว้ิจยัพบว่า การท่ีจะสรา้งความเขม้แข็งของอตัลกัษณท์างวฒันธรรมใหเ้กิดขึน้
ไดใ้นจังหวัดล าพูน จ าเป็นตอ้งมีการสรา้งแรงจูงใจในการศึกษาและเรียนรูป้ระวตัิศาสตรค์วาม
เป็นมาของบ้านเมืองหรือท้องถ่ินนั้นๆ รวมถึงการสร้างความตระหนักรูใ้นคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้กิดขึน้กบัเยาวชนในจงัหวดัล าพนู สอดคลอ้งกบัทศันะของ บาร
เมศ วรรณสยั (16 ตลุาคม 2561, การส่ือสารสว่นบคุคล) รองประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู 
และ ดวงแกว้ เทพสุวรรณ (10 ตลุาคม 2561, การส่ือสารส่วนบุคคล) ครูช านาญการ กลุ่มสาระ
การเรียนรูศ้ิลปะ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จงัหวัดล าพูน ท่ีกล่าวตรงกันว่า การเปิดโอกาสใหเ้ด็ก
และเยาวชนไดมี้กิจกรรมการแสดงออกทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมจะท าใหเ้ยาวชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู ้และสามารถเกิดเป็นความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของจงัหวดัล าพูนไดเ้ป็น
อย่างดี ซึ่งหลงัจากการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชน ครัง้ท่ี 10 สิน้สุดลง สุจิลา คติศิริ

กุญชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ไดแ้สดงความคดิเห็นตอ่การท ากิจกรรมของเยาวชน
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กลุ่มทดลองว่า เป็นกิจกรรมท่ีเกิดประโยชนต์่อการอนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณี และประวตัิศาสตร์
ของจังหวัดล าพูนท่ีน่าสนใจ สมควรท่ีจะน าไปบูรณาการกับการเรียนรูใ้นรายวิชาท้องถ่ินของ
จงัหวดัล าพนู และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 

6.3 ไดข้อ้มลูทางดา้นอตัลกัษณท่ี์โดดเดน่และมีความเฉพาะตวัของจงัหวดัล าพนู 
ซึ่งสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการตอ่ยอดงานวิจยัและพฒันาจงัหวดัล าพนูในดา้นตา่งๆได้
อีกมากมาย จากผลการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือหาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูกบัผูเ้ช่ียวชาญในดา้น
ตา่งๆของจงัหวดัล าพนู ผูว้ิจยัพบวา่อตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ทัง้ 4 ดา้น อนัไดแ้ก่  

1) ดา้นบคุคลในประวตัศิาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี 
2) ดา้นสถานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วดัพระธาตหุรภิญุชยั 
3) ดา้นวฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีตานสลากยอ้ม 
4) ดา้นศลิปะและหตัถกรรม ไดแ้ก่ ผา้ยกล าพนู 

ซึ่งนอกจากอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูทัง้ 4 ดา้นนีแ้ลว้ ระหว่างท าการทดลองใช้
กิจกรรมกับเยาวชนกลุ่มทดลอง ก็ท าให้ผู้วิจัยไดพ้บกับอัตลักษณ์ท่ีน่าสนใจในดา้นต่างๆของ
จงัหวดัล าพนูจากการท ากิจกรรม อาทิ แหลง่แกะสลกัไมอ้ าเภอแมท่า ท่ีมีช่ือเสียงและมีการสง่ออก
ไปจ าหน่ายทั่ วโลก เป็นตน้ ซึ่งควรไดร้ับการรวบรวมเป็นองคค์วามรูอ้ย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการ
สง่เสรมิและการอนรุกัษอ์ตัลกัษณท่ี์ส าคญัของจงัหวดัล าพูน 

6.4 เกิดกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจและมีความกระตือรือรน้ในการอนุรกัษ์ หวงแหน 
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวฒันธรรมของจงัหวดัล าพูน หลงัจากการทดลองใชกิ้จกรรมละคร
ส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรูใ้นอัตลักษณ์ความเป็นล าพูน ส่งผลให้เกิดการ
รวมกลุ่มของเยาวชนท่ีเคยเขา้รว่มกิจกรรมในการวิจยั รวมทัง้การชกัชวนเยาวชนจากโรงเรียนอ่ืนๆ
ในจังหวัด มารวมกลุ่มในรูปแบบของจิตอาสา ก่อให้เกิดการต่ืนตัว มีความกระตือรือรน้ท่ีจะ
อนุรกัษ์ หวงแหน และอยากรว่มสืบทอดอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของจงัหวดัล าพูน ดงัทศันะของ 
บวัผิน คอนนอลล่ี (4 ธันวาคม 2562, การส่ือสารส่วนบุคคล) คณะกรรมการมูลนิธิพทุธนครธรรม
พระนางเจา้จามเทวี กล่าวถึงการท่ีเยาวชนจิตอาสาจงัหวดัล าพนูเขา้มามีส่วนรว่มในกิจกรรมการ
อญัเชิญพระบรมสารีริกธาต ุในงานฉลองสมโภชพระมหาเจดียช์ยัยะมงคล ว่า “รูส้ึกปลืม้ใจ ท่ีใน
งานครัง้นีมี้เยาวชนรุน่ใหม่ของจงัหวดัล าพนูใหค้วามสนใจในกิจกรรมงานพระพทุธศาสนา เพราะ
ถือว่าเป็นงานระดบัชาติ มีพระเถระจากศรีลงักาและพระเถระฝ่ังไทยเดินทางมารว่มงานหลายรูป 
ท่านไดเ้ห็นความรว่มมือรว่มใจของคนล าพูนและเด็กๆท่ีมาช่วยงาน ท่านก็ช่ืนชมอวยพร แม่ก็ขอ
ขอบใจท่ีกิจกรรมงานวิจยัในครัง้นี ้สามารถจดุประกายใหค้นล าพนูไดต้ระหนกัเห็นถึงความส าคญั
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ของวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของเราเอง และหวงัว่าในอนาคตทางมลูนิธิพทุธนครธรรมพระนาง
เจ้าจามเทวีจะไดมี้โอกาสสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เช่นนีอี้กดว้ยความยินดี” สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของเยาวชน ท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการทดลองในงานวิจัยและจิตอาสามาร่วมงานฉลอง
สมโภชฯ ว่า “พอไดท้ราบจากอาจารยป์ระจ าวิชาว่าจะมีการมาทดลองท าการวิจยัเก่ียวกับล าพูน 
โดยพ่ีๆจากกรุงเทพ ก็รูส้กึแปลกใจว่าท าไมคนกรุงเทพถึงมาสนใจอะไรเก่ียวกบัล าพนู พอไดม้าท า
กิจกรรมกับพ่ีๆ ก็รูส้ึกถึงความตัง้ใจจริงของพ่ีๆ ท าใหไ้ดค้ิดว่าแลว้ท าไมตวัเราเองท่ีเป็นคนล าพูน 
เกิดและโตท่ีล าพนูมา 17 ปี ยงัไมเ่คยรูส้ึกรกัและรูจ้กัล าพนูไดเ้ท่าพ่ีเคา้เลย พอจบกิจกรรมจึงตัง้ใจ
วา่จะตัง้ใจเรียนรูแ้ละดแูลรกัษาสิ่งดี ๆ ของจงัหวดัล าพนูใหไ้ดดี้กวา่นี ้ขอบคณุท่ีพ่ีโอมใหโ้อกาสผม
และเพ่ือน ๆ ไดม้ารว่มกิจกรรมในครัง้นีค้รบั ในโอกาสหนา้ถา้มีอีกก็จะกลบัมาชว่ยครบั” 

จากทัศนะของเยาวชนและคนในจังหวัดล าพูน สามารถแสดงใหเ้ห็นว่า การท่ี
ผูใ้หญ่หรือคนในจงัหวดัไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มกบักิจกรรมทางวฒันธรรมหรือ
กิจกรรมตา่งๆ ก่อใหเ้กิดการต่ืนตวั มีความกระตือรือร้นท่ีจะอนรุกัษ ์หวงแหน และมีความตอ้งการ
ท่ีจะรว่มสืบทอดอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของจงัหวดั รวมถึงคนทั่วไปในจงัหวดัล าพนูไดเ้กิดความ
ตระหนักถึงความส าคญัของการไดเ้ป็นส่วนหนึ่งและเกิดความภาคภูมิใจในอตัลกัษณค์วามเป็น
ล าพนู เป็นไปดงัจดุมุง่หมายของงานวิจยั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 ในการสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือคน้หาอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ควรมีการเพิ่มกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผลท่ีจะได้จากการสัมภาษณ์มีความครอบคลุมและมีความ
หลากหลายมิติมากขึน้ หรืออาจจะท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัผูเ้ช่ียวชาญในหลาย ๆ 
ดา้น เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูทางอตัลกัษณข์องความเป็นล าพนูเชิงลกึในทิศทางเดียวกนั 

1.2 ผู้วิจัยพบว่าในระหว่างการท ากิจกรรม ควรมีการเสริมสรา้งและให้ความรู้
เก่ียวกับอตัลกัษณใ์นดา้นนัน้ ๆ ควบคู่ไปกับการสรา้งความตระหนักรู ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลใน
กระบวนการของการเสรมิสรา้งความตระหนกัรู ้ 

1.3 ส่ือประกอบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมมีส่วนส าคัญต่อการกระตุ้นและ
เสริมสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เกิดจินตนาการไปในทิศทางเดียวกันกบัวตัถปุระสงค์
ของกิจกรรมในแตล่ะครัง้ รวมถึงชว่ยเพิ่มความนา่สนใจในเนือ้หาของกิจกรรม 

1.4 ควรมีการผลกัดนัหรือส่งเสริมรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนประวตัิศาสตร์
รูปแบบใหม่ใหเ้กิดขึน้ในจงัหวดัล าพูน โดยใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความ
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ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ซึ่งจะก่อใหเ้กิดคณุคา่และเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งตอ่ความ
เขม้แข็งทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาของจงัหวดัล าพนู 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
2.1 สามารถน าวิธีการด าเนินการวิจัยไปทดลองใช้เพ่ือสรา้งเสริมความตระหนักรู ้

ในอตัลกัษณข์องแตล่ะจงัหวดัใหก้บัเยาวชนในพืน้ท่ี ควรมีการพฒันาตวักิจกรรมอยูใ่หท้นัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายอยูเ่สมอ 

2.2 กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนในครัง้นีส้ามารถน าไปพัฒนาเพ่ือบูรณาการต่อ
ยอดเป็นหนึ่งในกิจกรรมของวิชาหลกัสตูรทอ้งถ่ินของจงัหวดัได ้และควรมีการท าการวิจยัอยา่งเป็น
ระบบเพ่ือการยืนยนัถึงประสิทธิภาพของการใชง้าน 

2.3 ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองครัง้นีคื้อ 10 สัปดาห ์ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่
เพียงพอ ควรใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการทดลองมากขึน้ เช่น 1 ภาคเรียนการศึกษา หรือ 1 ปี
การศกึษา อาจท าใหพ้บความแตกตา่งของผลความตระหนกัรูท่ี้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒติรวจเคร่ืองมือ 
 

  

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทเครื่องมือ หน่วยงาน/ต้นสังกัด 
1. รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รศ.ดร.จารุวรรณ ข าเพชร 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. แบบวัดความตระหนักรู้ 
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
2. แบบวัดความตระหนักรู้ 
3. กิจกรรมละคร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ 1. แบบวัดความตระหนักรู้ 
2. กิจกรรมละคร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ดร.ภัทราภรณ์ เจริญรัตน ์ 1. กิจกรรมละคร คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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แบบสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-dept Interview) เร่ือง อัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
แบบสัมภาษณ์ชุดนี ้จัดท าขึน้เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ของจังหวัด

ล าพูน ประกอบการท าวิทยานิพนธ ์หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาศิลปะการแสดงศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กิจกรรมละครส าหรับเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรู ้
ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ซึ่งขอ้มลูของท่านจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปพฒันากิจกรรมละคร
ส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลักษณ์ความเป็นล าพูน ผูว้ิจยัใครข่อใหท้่าน
ตอบค าถามทกุขอ้ตามความจริง และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูงท่ีใหค้วามอนเุคราะหใ์นการตอบ
ค าถาม (อตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู หมายถึง คณุลกัษณะเฉพาะตวัของความเป็นล าพนู ซึ่งเป็นตวั
บง่ชีล้กัษณะเฉพาะของตวัตน โดยเกิดจากการนิยามและอธิบายตวัตนของคนล าพนูท่ีมีตอ่ตนเอง 
ชมุชน และสงัคมในแตล่ะดา้น เชน่ ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร ์สถานท่ีท่องเท่ียว หรือ
ภมูิปัญญา ท่ีท าใหจ้งัหวดัล าพนูมีความโดดเดน่หรือแตกตา่งจากจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง) 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ ์
ช่ือ-นามสกลุ..........................................................................อาย.ุ....................................ปี 

ระดบัการศกึษา................................................อาชีพ/ต าแหนง่............................................. 
สถานท่ีท างาน............................................................................................... 

1.1 ภมูิล  าเนา................................................................................................ 
1.2 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัล าพนู..................ปี 
 

ตอนที ่2 ค าถามเกี่ยวกับอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
2.1 ดา้นสงัคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่

2.1.1 วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวล าพูน เป็นอย่างไร และมีความแตกตา่งจาก
วิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องผูค้นในจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งไร? (เชียงใหม/่ล าปาง) 

..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2.2 ดา้นศลิปะ  
2.2.1 จังหวัดล าพูนมีศิลปะการแสดงท่ีโดดเด่นและสามารถบ่งบอกถึงความเป็น

ล าพนูหรือไม?่ คืออะไร? 
..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2.2.2 จังหวดัล าพูนมีศิลปหัตถกรรมท่ีโดดเด่นและแสดงถึงภูมิปัญญาของจังหวัด

ล าพนูหรือไม?่ อะไรบา้ง? 
..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
2.2.3 จงัหวดัล าพนูมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่และสามารถแสดงถึงความเป็น

ล าพนูหรือไม?่ ยกตวัอยา่ง 
..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2.3 ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของจังหวัดล าพูนท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัด
ใกลเ้คียงคืออะไร? 

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

2.3.2 ขนบธรรมเนียม ประเพณีของจังหวัดล าพูนมีความโดดเด่นหรือมีความ
แตกตา่งจากจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งไร? 

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

2.4 ดา้นประวตัศิาสตร ์
2.4.1 จังหวัดล าพูนมีประวัติความเป็นมา หรือมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

อยา่งไรบา้ง? 
..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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2.4.2 จงัหวดัล าพนูมีความส าคญัส าคญัทางประวตัศิาสตรอ์ยา่งไรบา้ง? 
..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2.4.3 ประวัติศาสตรข์องจังหวัดล าพูน มีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากจังหวัด

ใกลเ้คียงอยา่งไร? 
..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2.5 ดา้นแหลง่ทอ่งเท่ียว 

2.5.1 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูน มีอะไรบา้ง? (เชิงประวัติศาสตร/์
ธรรมชาต/ิเศรษฐกิจ) 

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

2.6 ดา้นสินคา้ และผลิตภณัฑป์ระจ าจงัหวดั 
2.6.1 สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นและขึน้ ช่ือของจังหวัดล าพูน มี

อะไรบา้ง? 
..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2.7 ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................  
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ค่าดัชนี IOC แบบสัมภาษณเ์ชิงลึกเพือ่หาอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน  
จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ(N = 3) 

 

ข้อที ่
ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุมิ 

ดัชนีค่า IOC แปรผล 
1 2 3 

1.1 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
1.2 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.1.1 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.1.2 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
2.2.1 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.2.2 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
2.2.3 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.2.4 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
2.3.1 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.3.2 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
2.3.3 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
2.4.1 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.4.2 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.4.3 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.5.1 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2.6.1 +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
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ภาคผนวก ง 
รูปแบบกจิกรรมละครส าหรับเยาวชนเพือ่เสริมสร้างความตระหนักรู้ 

ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน  
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คร้ังที ่1 
เปิดประตูสู่ล าพูน 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสรา้งความสัมพันธ์แรกเริ่มท่ีดี ก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ และไดร้บัความร่วมมือใน
ระหว่างการท ากิจกรรม รวมถึงได้ท าความเข้าใจและสรา้งข้อตกลงในการด าเนินกิจกรรมกับ
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  
 
เนือ้หา 
 ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกิจกรรมกลุ่ม ผสมผสานกับกิจกรรมทางการละคร 
เพ่ือน ามาใชใ้นการละลายพฤติกรรมของสมาชิกท่ีเขา้รว่มกิจกรรม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดปฏิสมัพนัธท่ี์
ดี เกิดความไวว้างใจ และการกลา้แสดงออกอย่างสรา้งสรรคร์ะหว่างผูว้ิจยัและสมาชิกผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู  
  2. ปา้ยช่ือแบบหอ้ยคอ 
  3. ปากกาเมจิก 
  4. PowerPoint Presentation 
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยกล่าวทักทาย แนะน าตนเองและทีมงาน ชี ้แจงให้สมาชิกทราบถึง
วตัถปุระสงคแ์ละรูปแบบของกิจกรรม รวมถึงขอ้ตกลงในระหวา่งการท ากิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยัแจกแบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู ใหส้มาชิกท า 
  3. จากนัน้ผูว้ิจยัแจกอปุกรณส์ าหรบัท าปา้ยช่ือใหส้มาชิก 
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 ข้ันด าเนินการ (30 นาที) 
  1. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรม Ice breaking โดยใช้เกมทางการละคร เพ่ือสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดี ทลายก าแพงของสมาชิกใหมี้ความคุน้เคยมากขึน้ มีความพรอ้มดา้นรา่งกายและ
จิตใจในการเปิดรบัสิ่งใหม ่ๆ  

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

1. แนะน าตวั
พรอ้มท าทา่ 

1. สมาชิกยืนเป็นวงกลม 
2 สมาชิกกา้วออกมากลางวง แลว้พดูแนะน าตวั "สวสัดีคะ่/ครบั ช่ือ......คะ่/ครบั"  
3. ในระหวา่งท่ีพดูช่ือ ใหท้  าทา่ทางประกอบช่ือดว้ย เม่ือพดูจบใหถ้อยกลบัเขา้ท่ี 
4. สมาชิกท่ีเหลือ กา้วมาขา้งหนา้หนึ่งกา้ว พดูทวนและท าทา่ตามเพื่อนจนครบ 

2 . รู ้ จั ก กั บ
อุปกรณ์ของ
นกัแสดง  
 

1. รา่งกาย (Body) 
 - การแสดงสีหนา้ (Facial Expression) 
 - กิรยิาทา่ทางของนกัแสดง (Gestures) 
 - ต าแหนง่และทิศทางของรา่งกาย (Body Position) 
2. เสียง (Voice) 
 - ฝึกการหายใจและเปลง่เสียง (Voice Projection) รูปปาก อา อี เอ โอ อ ู
3. อปุกรณภ์ายใน 
 - ความคดิและจินตนาการ (Imagination) 
 - ความรูส้กึ (Feeling) และ อารมณ ์(Emotion) 

Zip Zap 
Zop 

1. สมาชิกทั้งหมดยืนเป็นวงกลม น ามือขา้งหนึ่งขึน้มาแบ อีกขา้งหนึ่งวางคว ่า
ประกบลงไป 
2. อธิบายวิธีการเล่นให้แก่สมาชิก เม่ือพูดว่า Zip ให้ปัดมือท่ีอยู่ด้านบนไป
ทางขวา เพ่ือส่งต่อให้กับสมาชิกท่ียืนอยู่ด้านขวา เม่ือพูดว่า Zap ปัดมือไป
ทางซ้าย เพ่ือส่งต่อให้สมาชิกท่ียืนอยู่ด้านซ้าย และพูดว่า  Zop ให้ปัดมือไป
ดา้นหนา้ เพ่ือสง่ตอ่ใหก้บัสมาชิกฝ่ังตรงขา้ม 
3. สมาชิกท่ีไดร้บัการส่ง Zip Zap หรือ Zop มา ก็ใหท้  าการ Zip Zap หรือ Zop 
ตอ่ไปใหก้บัเพ่ือนสมาชิกท่ีตอ้งการจะส่งให ้
4. เกมนีฝึ้กเรื่องการมีสมาธิ สมาชิกจะตอ้งรบั-ส่ง Zip Zap และ Zop ใหไ้ว และ
ถกูตอ้งตามกตกิา ใครท าผิด คดินาน หรือท าชา้ สามารถถกูท าโทษได ้
5. สดุทา้ยจะมีผูช้นะ 1 คน ผูว้ิจยัสามารถใหร้างวลัเป็นของขวญัแก่ผูช้นะได ้
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  2. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพูดคุย
เก่ียวกบัจงัหวดัล าพนู รวมถึงบทบาทและการมีสว่นรว่มของสมาชิกในฐานะท่ีเป็นคนล าพนู 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของการท ากิจกรรม 
  3. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
 
สรุป 
 กิจกรรมละคร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเชิงสังคม ท่ีจะท าให้สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ ์การมีส่วนรว่ม การมีปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น ไดฝึ้กฝนจินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์
และไดล้งมือปฏิบตัิ (Learning by doing) โดยมุ่งเนน้ใหมี้การท างานร่วมกันของสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่ง
ประโยชนข์องการใชกิ้จกรรมกลุม่ท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการละคร คือสามารถน าไปใชใ้นการพฒันา
ตนเองในดา้นต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้ดงัวตัถุประสงคห์ลักของการท ากิจกรรมนี ้คือ การ
สรา้งเสริมความตระหนักรูใ้นคุณค่าของความเป็นล าพูน รูจ้ักช่ืนชม หวงแหน รวมถึงการสรา้ง
จิตส านึกในการท่ีอยากจะสืบทอด อนุรกัษ์อตัลกัษณข์องความเป็นล าพูน และท่ีส าคญัคือการให้
สมาชิกไดเ้ห็นและรูส้กึถึงความส าคญัของตนในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของความเป็นล าพนู 
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีการสงัเกตพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจใน
การเขา้รว่มและท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแสดงความรูส้ึกร่วมกันระหว่างผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ยกันเอง สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของความ
เป็นล าพนู  
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คร้ังที ่2 
พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรียศ์รีหริภุญชัย 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักในอัตลักษณ์ดา้นบุคคลส าคญัทาง
ประวตัิศาสตรข์องจงัหวดัล าพนูเก่ียวกบัพระนางจามเทวี ผูเ้ป็นปฐมกษัตรียข์องอาณาจกัรหริภุญ
ชยัหรือจงัหวดัล าพูนในปัจจบุนั โดยมุ่งเนน้ในการเสริมสรา้งใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความเขา้ใจ
เก่ียวกับพระราชประวัติของพระนางจามเทวี เรื่องเล่า ต  านาน และประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน 
สามารถประเมินความส าคญัของพระนางจามเทวีท่ีมีตอ่จงัหวดัล าพนูได ้
 
เนือ้หา 
 พระนางจามเทวี ในฐานะท่ีทรงเป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดล าพูน รวมถึงทรงมี
ความส าคญัในการหยั่งรากพุทธศาสนาลงบนผืนแผ่นดินลา้นนา ส าหรบัชาวล าพูนแลว้ต่างก็มี
ความศรทัธาอย่างยิ่งในพระนางจามเทวี ดว้ยทรงอยู่ในฐานะของศูนยร์วมจิตใจและเป็นปฐม
กษัตรยิผ์ูส้รา้งนครหรภิุญชยัหรือเมืองล าพนูท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่(16 ตลุาคม 2561, การส่ือสารสว่น
บคุคล) พระนางจามเทวีทรงสรา้งและมอบมรดกทางวฒันธรรมอนัรุง่เรืองใหอ้าณาจกัรหริภุญชยั 
จนกลายมาเป็นตน้แบบทางศิลปวฒันธรรมและรากฐานทางพทุธศาสนาของอาณาจกัรลา้นนาใน
อีก 600 ปี ตอ่มา (สจุิตต ์วงษเ์ทศ, 2526, น.58-64) ทรงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนหรือสญัลกัษณ์
ของจงัหวดัล าพนู เม่ือนึกถึงจงัหวดัล าพูนก็จะตอ้งนึกถึงพระนางจามเทวี และหากเม่ือนึกถึงพระ
นางจามเทวีก็จะตอ้งนึกถึงจงัหวดัล าพนูอย่างปฏิเสธไม่ได ้และนอกจากนีจ้งัหวดัล าพนูยงัมีความ
โดดเด่นทางกายภาพและมีประวัติศาสตรท่ี์เอือ้ต่อการมีความทรงจ าร่วมกันทางสงัคม จึงท าให้
ต  านาน ความเช่ือ และความศรทัธาท่ีประชาชนมีตอ่พระนางจามเทวีนัน้ มีความแน่นแฟ้น มั่นคง 
อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งและตอกย า้ความทรงจ าใหก้บัคนทั่วไปว่า “พระนางจามเทวี” คืออตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัล าพนู (วรศิรา อนนัตโท, 2559, น.312)  
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
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อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง พระนางจามเทวี  
  2. สลากรูปแบบลกัษณะอนเุสาวรียพ์ระนางจามเทวี ดงันี ้
   2.1 พระนางจามเทวีกบัครอบครวั 
   2.2 พระนางจามเทวีกบัขา้ราชบรพิาร  
   2.3 พระนางจามเทวีกบัการศกึสงคราม 
   2.4 พระนางจามเทวีกบัพระพทุธศาสนา 
  3. PowerPoint Presentation 
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทายและแจกแบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง พระนางจาม
เทวี ใหส้มาชิกลงมือท า 
  2. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเข้าร่วมท า
กิจกรรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนัน้จึงน าสมาชิกท ากิจกรรมและเกมทางการละคร เพ่ือใหส้มาชิกเกิด
ความพรอ้มและตื่นตวั 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

ทายซิ 
ใครเอ่ย 

1. ให้สมาชิกออกมาแสดงท่าทางเลียนแบบอาชีพหรือบุคคลท่ีมีคาแรคเตอร์
ชดัเจน เชน่ คณุครู, นกัรอ้ง, นกัแสดง, ชา่งเย็บผา้, หมอ เป็นตน้  
2. เพ่ือนสมาชิกท่ีเหลือชว่ยกนัทายวา่เพ่ือนก าลงัท าท่าหรือแสดงเป็นใคร 

 
  3. ผูว้ิจยัและสมาชิกรว่มกนัวิเคราะห ์“พระนางจามเทวี” โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์
ตวัละคร  
 ข้ันด าเนินการ (30 นาที) 
  1. กิจกรรมในครั้งนี ้เป็นการโต้วาทีในหัวข้อ “ถ้าหากจังหวัดล าพูนจะสร้าง
อนุเสาวรีย์พระนางจามเทวีเพิ่มอีก 1 แห่ง จะสรา้งเป็นลักษณะหรือท่าทางอย่างไร ? และจะ
ประดษิฐานไวท่ี้ใด?” 
  2. ผู้วิจัยแบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ส่วนสมาชิกท่ีเหลือ ให้ท า
หนา้ท่ีเป็นกรรมการตดัสิน จากนัน้ใหส้่งตวัแทนกลุ่มมาจับสลากเพ่ือแบ่งหัวขอ้รูปแบบลักษณะ
อนเุสาวรีย ์
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  3. สมาชิกแต่ละกลุ่มน าหวัขอ้ท่ีไดม้าออกแบบเป็นลกัษณะ ท่าทาง การแต่งกาย 
ฯลฯ ของอนเุสาวรียพ์ระนางจามเทวี และสถานท่ีประดษิฐาน พรอ้มเหตผุล (ใหเ้วลา 5 นาที)  
  4. จากนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มน าเสนอลักษณะอนุเสาวรียพ์ระนางจามเทวีและ
แสดงเหตผุลประกอบ จนครบทกุกลุม่ 
  5. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มปรึกษาหาขอ้โตแ้ยง้เพ่ือท าการคดัคา้นอนุเสาวรีย์
ของกลุม่อ่ืน (ใหเ้วลา 3 นาที) จากนัน้ใหน้  าเสนอขอ้โตแ้ยง้ท่ีกลุม่ของตนมีตอ่กลุม่อ่ืน 
  6. คณะกรรมการท าการตัดสิน ประกาศผลกลุ่มท่ีชนะ พรอ้มอธิบายเหตุผล
ประกอบการตดัสินใจ (ผูว้ิจยัสามารถใหร้างวลักบัสมาชิกกลุม่ท่ีชนะไดต้ามดลุยพินิจ) 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของชว่งความรูแ้ละการท ากิจกรรม 
  3. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
 
สรุป 
 “พระนางจามเทวี” นอกจากจะทรงเป็นบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตรท่ี์ส าคัญของ
จงัหวดัล าพูนและในภูมิภาคนี ้ยงัทรงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนหรือสญัลกัษณข์องจงัหวดัล าพูน 
เม่ือนกึถึงจงัหวดัล าพนูก็จะตอ้งนกึถึงพระนางจามเทวี และหากเม่ือนกึถึงพระนางจามเทวีก็จะตอ้ง
นกึถึงจงัหวดัล าพนูอยา่งปฏิเสธไม่ได ้จากการศกึษาในเบือ้งตน้ ผูว้ิจยัพบวา่ในทศันะของคนล าพนู 
“พระนางจามเทวี” ควรคา่แก่การไดร้บัการยอมรบัและยกย่องวา่ทรงเป็นหนึ่งในอตัลกัษณท่ี์ส าคญั
ทางประวตัิศาสตรข์องจงัหวดัล าพูน พระนางจามเทวีในอุดมคติหรือในภาพจ าของคนทั่วไป ทรง
เป็นแบบอย่างของสตรีท่ีน่ายกย่อง หากมองในมุมมองของทางพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า
พระองคท์รงเป็นผูมี้ “บุญญาธิการ” หรือ “ผูมี้บุญ” แต่ถา้หากมองในมมุของทางการละคร ก็อาจ
เรียกไดว้่าทรงมีบุคลิกของ “ตวัละครเอก” ท่ีมีความยิ่งใหญ่และเป็นต านาน ทัง้นีผู้ว้ิจยัจึงอยากให้
สมาชิกได้ร่วมกันทดลองวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของ “พระนางจามเทวี” ในแบบท่ีทรงเป็น 
“มนษุย”์ ท่ีมีเลือดเนือ้ มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดาเหมือนคนทั่วไป เพ่ือท่ีจะใหส้มาชิกได้
เห็นว่า ในความเป็นต านานท่ีพระองคถ์ูกกล่าวถึงมาตลอด 1,300 ปีนัน้ แทจ้ริงแลว้พระองคท์รง
เป็นเพียง “ผูห้ญิง” ท่ีคนหนึ่ง มีความมุ่งมั่น มานะ วิริยะ อุตสาหะ หรืออะไรก็ตามท่ีในกิจกรรมนี ้
ท าใหส้มาชิกจะสามารถวิเคราะหอ์อกมาไดจ้ากพระองค ์รวมถึงวิธีในการมองอดีต มองคนรุน่เก่า 
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มองวิธีคิด มองประวตัิศาสตร ์อะไรบา้งท่ีท าใหอ้ดีตของล าพนูเม่ือ 1,300 ปีก่อน กลบัมาส่งผลต่อ
ความเป็นล าพนูในทกุวนันี ้น่ีคือมมุมองท่ีกิจกรรมนีจ้ะมอบใหก้บัสมาชิกผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในฐานะ
ท่ีเป็นเยาวชนตวัแทนของคนล าพนูรุน่ใหม ่เป็นพลงัท่ีจะขบัเคล่ือนล าพนูตอ่ไปในอนาคต  
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของพระนางจามเทวี ในฐานะอัต
ลกัษณข์องความเป็นล าพนู  
 3. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง พระนางจามเทวี  
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คร้ังที ่3 
จากละโว้ สู่ล าพูน 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักในประวัติศาสตรท์อ้งถ่ินของจังหวัด
ล าพนูเก่ียวกบัการก่อตัง้อาณาจกัรหรภิุญชยั จนมาถึงจงัหวดัล าพนูในปัจจบุนั มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมเกิดความเขา้ใจ สามารถประเมินสถานการณเ์ก่ียวกบัตนเอง และความส าคญัของตนเอง
ท่ีมีตอ่ประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถ่ิน 
 
เนือ้หา 
 เนือ้หาท่ีน ามาใชใ้นการสรา้งกิจกรรม เป็นเรื่องราวเก่ียวกับอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูนใน
ดา้นบุคคลส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ไดแ้ก่ พระนางจามเทวี ในฐานะท่ีทรงเป็นปฐมกษัตรียข์อง
นครหรภิุญชยั หรือเมืองล าพนูในปัจจุบนั ทรงเป็นพระราชวงศจ์ากแควน้ละโว ้ซึ่งเป็นแควน้ท่ีตัง้อยู่
ในเขตท่ีราบลุ่มภาคกลางในสมยัทวารวดี ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13 หรือราวปีพทุธศกัราช 1200 ทรง
เดินทางขึน้มาปกครองเมืองหรภิุญชยัหรือเมืองล าพนูตามค ากราบทลูเชิญของสกุกทนัตฤาษี และ
วาสเุทพฤาษี พระราชบิดาของพระองคท์รงมีพระบรมราชานญุาตใหพ้ระนางจามเทวี ซึ่งขณะนัน้มี
ครรภไ์ด ้3 เดือน และทรงอยู่ในฐานะหมา้ย เน่ืองจากเจา้ชายรามราช พระสวามี ไดมี้ศรทัธาในการ
ครองเพศบรรพชิต พระราชบิดาของพระนางจามเทวีไดท้รงพระราชทานพระแกว้ขาวเสตงัคมณี
และพระพุทธสิกขีปฏิมาศิลาด า หรือแม่พระรอดใหอ้ญัเชิญขึน้มาดว้ย นอกจากนีย้ังมีพระสงฆ ์
พระเถระ สมณชีพราหมณ์ พ่อคา้วาณิช ช่างผูช้  านาญศิลปะวิทยาการในดา้นต่าง ๆ พรอ้มดว้ย
บริวารอย่างละ 500 คน รว่มเดินทางล่องเรือทวนกระแสน า้ปิงจากเมืองละโวข้ึน้มายงัเมืองหริภุญ
ชยั ทรงสรา้งเมืองและเผยแผ่พุทธศาสนามาตลอดเสน้ทาง โดยใชร้ะยะเวลาเดินทางทัง้หมด 7 
เดือน เม่ือเดินทางมาถึงเมืองหริภุญชยัและท าพิธีบรมราชาภิเษกได ้7 วนั ก็ทรงมีพระประสตูิกาล
พระโอรสฝาแฝด พระนามวา่ เจา้ชายมหนัตยศ และเจา้ชายอนนัตยศ (วริศรา อนนัตโท, 2559, น.
280) 
 พระนางจามเทวี ทรงท านุบ  ารุงบ้านเมืองด้วยพระเมตตาและเป็นธรรม ยังความ
เจริญรุ่งเรืองมาสู่นครหริภุญชยัเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นแบบฉบบัของสตรีท่ีกลา้หาญชาญชยัและมี
ความฝักใฝ่ในธรรมะ น าหลักธรรมขององคส์ัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการปกครองและท านุ
บ  ารุงรกัษาบา้นเมือง ส่งผลใหช้าวนครหริภุญชยัในยคุสมยันัน้อาศยัอยู่กนัอย่างรม่เย็นเป็นสุข (6 
ตลุาคม 2561, การส่ือสารส่วนบุคคล) ต่อมาทรงไดช้า้งทรงคู่บารมี “ปู้ก ่างาเขียว” เพราะมีกายสี
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ด าและมีงาสีเขียว หลงัจากนัน้มีศกึจากขนุหลวงวิลงัคะหรือมิลกัขะ ซึ่งเป็นหวัหนา้ผูน้  าชนพืน้เมือง
ชาวลวัะ ยกทพัมาตีเมืองหริภุญชยัดว้ยมีความประสงคอ์ยากไดพ้ระนางจามเทวีไปเป็นมเหสีคูบ่ญุ 
แต่พระนางจามเทวีก็ทรงชนะศึกด้วยปัญญาของพระองค ์และทรงรวบรวมแผ่นดินและชาว
พืน้เมืองเขา้มารวมเป็นปึกแผน่โดยสนัตวิิธี 
 ในบัน้ปลายชีวิตของพระนางจามเทวี ทรงสละราชสมบตัิใหแ้ก่เจา้ชายมหนัตยศ เจา้ชาย
พระองคโ์ต ใหค้รองเมืองหริภุญชัย และทรงสรา้งเมืองเขลางคน์คร หรือเมืองล าปาง ใหเ้จา้ชาย
อนนัตยศไปปกครอง สว่นพระองคก็์ไดนุ้ง่ขาวหม่ขาวถือศีล ครองเพศชีพราหมณ ์ตราบจนสวรรคต 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง พระนางจามเทวี  
  2. สลากค ากริยา 1 กล่อง และสลากค าคุณศัพท์ 1 กล่อง ส าหรับกิจกรรม 
Workshop 
  3. สลากอปุกรณป์ระกอบการแสดงท่ีก าหนดให ้ไดแ้ก่  
   3.1 พระแกว้เสตงัคมณีและพระรอดจ าลอง 
   3.2 ศริาภรณก์ระบงัหนา้ 
   3.3 หมวกประดบัดว้ยผา้สีแดง 
   3.4 สไบครองศีลสีขาว  
  4. PowerPoint Presentation 
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมในครัง้ท่ีผ่าน
มา จากนั้นจึงน าสมาชิกท ากิจกรรมและเกมทางการละคร  เพ่ือให้สมาชิกเกิดความพรอ้มและ
ต่ืนตวั 
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ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

ทายซิ  
ฉนัท าอะไร 

1. ผูว้ิจยัน ากลอ่งใสส่ลากค ากรยิาและกลอ่งสลากค าคณุศพัทม์าตัง้ไวห้นา้หอ้ง 
2. ใหส้มาชิกออกมาหยิบสลากในกลอ่งขึน้มา กลอ่งละ 1 ใบ 
3. สมาชิกแสดงทา่ทางตามท่ีเขียนไวใ้นสลากท่ีจบัได ้เช่น กลอ่งแรกไดส้ลากเขียน
วา่ “ปวดทอ้ง” กล่องท่ีสองจบัไดค้  าว่า “อย่างข า ๆ” สมาชิกก็ตอ้งแสดงอาการปวด
ทอ้งและท าอาการข าขนัไปดว้ย 
4. เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืนทายการกระท าของเพ่ือน 

   
  2. ผูว้ิจัยน าเขา้สู่กิจกรรม โดยผูว้ิจัยและสมาชิกช่วยกันเรียงล าดบัเรื่องราวและ
เหตุการณ์ส าคัญของพระนางจามเทวีและการก่อตัง้อาณาจักรหริภุญชัยตั้งแต่แรกเริ่ มจนจบ 
เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความเขา้ใจในเสน้เรื่องท่ีตรงกนั 
 ข้ันด าเนินการ (30 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกแบง่กลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จากนัน้ใหต้วัแทนกลุ่มออกมา
จบัสลากเพ่ือเลือกอปุกรณป์ระกอบการแสดงท่ีก าหนดให ้
  2. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะหอ์ุปกรณป์ระกอบการแสดงท่ีไดร้บั และใช้
ความคิดในการออกแบบการแสดงออกมาเป็นฉากภาพนิ่ง โดยไม่เคล่ือนไหว กลุ่มละ 4 -5 ภาพ ท่ี
แสดงถึงเหตกุารณท่ี์เก่ียวเน่ืองกับอุปกรณป์ระกอบฉากประจ ากลุ่ม เช่น ไดร้บัอุปกรณเ์ป็น “ศิรา
ภรณก์ระบงัหนา้” สมาชิกอาจจะตีความและใชอ้ปุกรณช์ิน้นีใ้นฉากการขึน้ครองราชสมบตัขิองพระ
นางจามเทวี เป็นตน้ (ใหเ้วลา10 นาที) 
  3. เม่ือกลุ่มท่ีหนึ่งท าการแสดงเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัใหเ้พ่ือนสมาชิกกลุ่มท่ีเหลือลอง
ปะติดปะต่อและเล่าเรื่องท่ีไดร้บัชม ว่าภาพท่ีเห็นนัน้มีความสอดคลอ้งกับเรื่ องราวและอปุกรณท่ี์
ไดร้บัหรือไม ่
  4. เม่ือทกุกลุม่ท าการแสดงครบแลว้ ผูว้ิจยัเตรียมท ากิจกรรมในขัน้ตอ่ไป 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของชว่งความรูแ้ละการท ากิจกรรม 
  3. ผูว้ิจยัแจกแบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง พระนางจามเทวี ใหส้มาชิกท า 
  4. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
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สรุป 
 “พระนางจามเทวี” ทรงด ารงอยู่ในฐานะท่ีเป็นศนูยร์วมใจของชาวจงัหวดัล าพูน ทรงเป็น
ปฐมกษัตรียผ์ูก้่อตัง้อาณาจกัรหริภุญชยัและราชวงศจ์ามเทวี ทรงเปล่ียนจากบา้นป่าเมืองเถ่ือนใน
แถบนีใ้หก้ลายเป็นพระราชอาณาจกัรท่ีสงบสขุและอดุมสมบรูณ ์ทรงมีความส าคญัในการหยั่งราก
พทุธศาสนาท่ีรุง่เรืองจากอาณาจกัรละโวใ้นภาคกลาง ลงบนผืนแผ่นดินอาณาจกัรหริภุญชยัและ
แผ่ขยายออกไปอย่างกวา้งขวางตราบทุกวนันี ้ส  าหรบัชาวล าพูนแลว้ เช่ือว่าทุกคนต่างก็มีความ
ศรทัธาอย่างยิ่งในพระนางจามเทวี ดว้ยทรงอยู่ในฐานะของศูนยร์วมจิตใจและเป็นปฐมกษัตริย์
ผูส้รา้งนครหรภิุญชยัหรือเมืองล าพนูท่ีพวกเราอาศยัอยู่ ทรงสรา้งและมอบมรดกทางวฒันธรรมอนั
รุง่เรืองใหอ้าณาจกัรหริภุญชยัจนกลายมาเป็นตน้แบบทางศิลปวฒันธรรมและรากฐานทางพุทธ
ศาสนาของอาณาจกัรลา้นนาในอีก 600 ปีต่อมา พระนางจามเทวีเป็นบุคคลส าคญัคนแรกทาง
ประวัติศาสตรท่ี์ส าคัญของจังหวัดล าพูนและในภูมิภาคนี ้ทรงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนหรือ
สญัลกัษณข์องจงัหวดัล าพนู เม่ือนกึถึงจงัหวดัล าพนูก็จะตอ้งนกึถึงพระนางจามเทวี และเม่ือนึกถึง
พระนางจามเทวีก็จะตอ้งนกึถึงจงัหวดัล าพนูอยา่งปฏิเสธไมไ่ด ้“พระนางจามเทวี” จงึควรคา่แก่การ
ไดร้บัการยอมรบัและยกย่องว่าทรงเป็นหนึ่งในอตัลกัษณท่ี์ส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องจังหวัด
ล าพนู 
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของพระนางจามเทวี ในฐานะอัต
ลกัษณข์องความเป็นล าพนู 
 3. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง พระนางจามเทวี  
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คร้ังที ่4 
วัด วัง ผังเดยีวกัน 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความตระหนกัเก่ียวกบัความส าคญัของวดัพระธาตหุริ
ภุญชยั ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีมายาวนานตัง้แต่สมยัอาณาจกัรหริภุญชัย และเป็นพืน้ท่ีส าคญัทาง
ประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัล าพนู 
 
เนือ้หา 
 เนือ้หาท่ีน ามาใชใ้นการสรา้งกิจกรรม เป็นเรื่องราวของวัดพระธาตุหริภุญชัย วัดหลวง
ประจ าจังหวัดล าพูน และเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานอัน
ส าคญัของนครหรภิุญชยั ท่ีพระเจา้อาทิตยราช เป็นผูส้ถาปนาขึน้ในราว พทุธศตวรรษท่ี 17 ซึ่งเดิม
ทีเป็นพระราชวงัของพระเจา้อาทิตยราช กษัตริยผ์ูค้รองนครหริภุญชัย องคท่ี์ 33 บริเวณก าแพง
พระราชวงัของพระเจา้อาทิตยราชไดแ้บ่งออกเป็น 2 ชัน้ คือ ชัน้นอกและชัน้ใน ต่อมาหลังจากท่ี
ทรงพบพระบรมสารีริกธาตใุนเขตพระราชฐาน พระองคจ์ึงไดถ้วายพระราชวงัของพระองคใ์หเ้ป็น
เขตสงัฆาราม และไดร้ือ้ก าแพงชัน้นอกออกแลว้ป้ันสิงหค์ูห่นึ่งไวท่ี้ซุม้ประตดูา้นทิศตะวนัออก เป็น
สิงหข์นาดใหญ่ประดบัเครื่องทรงยืนอา้ปากเฝ้าวดั วดัพระธาตหุริภุญชยัจึงมีก าแพงสองชัน้ตาม
รูปลักษณ์ของพระราชวงัเดิมของพระเจา้อาทิตยราช คือ รอบบริเวณวดัชัน้นอกชัน้หนึ่ง และก่อ
ก าแพงเป็นศาลาบาตรรอบองคพ์ระธาตหุริภญุชยัเป็นก าแพงชัน้ในอีกชัน้หนึ่ง เพื่อประดษิฐานพระ
บรมสารีรกิธาต ุตามพทุธท านายลกัษณะทางสถาปัตยกรรมขององคพ์ระธาตหุริภญุชยัท่ีปรากฏใน
หนังสือต านานพระธาตหุริภุญชัย กล่าวว่า เดิมทีมีลกัษณะเป็นสถูปส่ีเหล่ียมทรงปราสาท มีซุม้
ทวารเขา้-ออกทัง้ส่ีดา้น มีปราสาทส่ีเหล่ียมอยู่มมุละองคก์่อดว้ยศิลาแลง ภายในเป็นแท่นส าหรบั
ประดษิฐานพระโกศบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุในสมยัของพญาสรรพสิทธ์ิ กษัตรยิแ์ห่งราชวงศจ์าม
เทวีวงศ ์โปรดให้ปฏิสังขรณ์เจดียแ์ละได้ปิดทางเข้า-ออกทั้งส่ี เพ่ือความปลอดภัย โดยรูปทรง
สณัฐานขององคพ์ระบรมธาตยุงัคงเป็นลกัษณะเดมิ คือ เป็นทรงปราสาทส่ีเหล่ียมท่ีกวา้งใหญ่และ
สูง เม่ือพญามังรายตีเมืองหริภุญชยัได ้โปรดใหซ้่อมแซมดดัแปลงองคพ์ระธาตุขึน้ใหม่ เป็นการ
เปล่ียนแปลงทรวดทรงขององคพ์ระธาตุฯ จากทรงปราสาทเป็นเจดีย์ฐานกลมแบบทรงลังกา 
ประมาณปี พ.ศ. 1951 ในสมัยของพระเจา้แสนเมืองมา โปรดใหมี้การปิดทององคพ์ระธาต ุตอ่มา
ในปี พ.ศ.1990 พระเจา้ติโลกราชกษัตริยอ์งคส์  าคญัแห่งเมืองเชียงใหม่ ทรงร่วมกับพระมหาเม
ธงักรเถระ ก่อพระมหาเจดียใ์หส้งูขึน้เป็นรูปรา่งท่ีเห็นอยู่ดงัปัจจบุนั 
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ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง วดัพระธาตหุรภิญุชยั 
  2. สลากรายช่ือโบราณสถานภายในวดัพระธาตหุรภิญุชยั 
  3. PowerPoint Presentation  
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผูว้ิจยักล่าวทักทายและแจกแบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง วดัพระธาตุ
หรภิญุชยั ใหส้มาชิกลงมือท า 
  2. ผูว้ิจยัสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมในครัง้ท่ีผ่าน
มา จากนัน้จึงน าสมาชิกท ากิจกรรมเกมทางการละคร เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพรอ้มและต่ืนตวัตอ่
กิจกรรมท่ีก าลงัจะเริ่มขึน้ 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

อนเุสาวรีย ์

1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกใชร้า่งกายท าท่าทางเป็นสิ่งตา่ง ๆ เช่น กาน า้ชา ตน้ไม ้โต๊ะ เกา้อี ้
เป็นตน้ 
2. ขัน้ต่อไป ใหส้มาชิกจบักลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และก าหนดสิ่งท่ีใหญ่ขึน้ เช่น 
อนเุสาวรีย ์สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสรา้งตา่ง ๆ ใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่ใชร้า่งกายจ าลอง
ขึน้มา 
3. ใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่ออกมาท าทา่ทาง และใหเ้พ่ือนสมาชิกกลุม่อ่ืนลองทาย 

 
  3. ผูว้ิจัยให้ความรูเ้ก่ียวกับประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุหริภุญชัย และ
โบราณสถานท่ีส าคญัภายในวดั 
 ข้ันด าเนินการ (20 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัแบง่สมาชิกออกเป็นกลุม่ 4 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน  
  2. สง่ตวัแทนกลุม่จบัสลากรายช่ือโบราณสถานท่ีส าคญัในวดัพระธาตหุรภิญุชยั 



  165 

  3. สมาชิกแต่ละกลุ่มใช้ร่างกายของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม มาสรา้งเป็น
โบราณสถานในวดัพระธาตหุรภิญุชยัท่ีกลุม่ตนเองไดร้บัมอบหมาย 
  4. เพ่ือนสมาชิกกลุม่อ่ืนลองทายวา่โบราณสถานนัน้คืออะไร 
  5. สมาชิกในกลุ่มเฉลย อธิบายและเลา่ถึงประวตัิความเป็นมาของโบราณสถานท่ี
ไดร้บัมอบหมายใหส้มาชิกกลุม่อ่ืนไดร้บัฟัง 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของชว่งความรูแ้ละการท ากิจกรรม 
  3. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
 
สรุป 
 วดัพระธาตหุริภุญชยั เดิมทีเป็นพระราชวงัของพระเจา้อาทิตยราชกษัตริยผ์ูค้รองนครหริ
ภุญชัย องคท่ี์ 33 ต่อจากพระนางจามเทวี เพราะเหตนีุว้ัดพระธาตหุริภุญชัยจึงมีก าแพงสองชัน้ 
ตามรูปแบบแผนผงัพระราชวงัเดิมของพระเจา้อาทิตยราช แสดงใหเ้ห็นถึงความศรทัธาของพระเจา้
แผ่นดินในสมยัโบราณท่ีมีความศรทัธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง จึงอทุิศพระราชวงั ท่ีเป็นท่ีอยู่
ของตนใหเ้ป็นวดัส าคญัประจ าเมือง รวมถึงพระเจา้แผ่นดินอีกหลายพระองคท์ัง้ในสมยัหริภุญชยั
และสมัยลา้นนาท่ีไดท้รงอุปถัมภท์ านุบ  ารุงวดัพระธาตุหริภุญชยัมาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้าก
รูปแบบของศิลปะประจ ายุคสมัยต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ตามสิ่งก่อสรา้งท่ีเป็นโบราณสถานและ
โบราณวตัถภุายในวดั ซึ่งถกูสรา้งและปฏิสงัขรณอ์ยูเ่สมอโดยพทุธศาสนิกชนในแตล่ะยคุ ซึ่งเหลา่นี ้
ลว้นเกิดแต่ความศรทัธาในพระพุทธศาสนา จึงท าให้องคพ์ระธาตุหริภุญชัยท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 
1,000 ปี จงึยงัคงตัง้ตระหง่าน ประดิษฐาน ณ ใจกลางเมืองมาจนถึงทกุวนันี ้ 
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของวัดพระธาตุหริภุญชัย ใน
ฐานะอตัลกัษณข์องความเป็นล าพนู 
 3. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง วดัพระธาตหุรภิญุชยั  
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คร้ังที ่5 
วัดพระธาตุหริภุญชัย ศูนยร์วมใจชาวล าพูน 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความตระหนกัเก่ียวกบัความส าคญัของวดัพระธาตหุริ
ภุญชยั ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีมายาวนานตัง้แต่สมยัอาณาจักรหริภุญชัย และเป็นพืน้ท่ีส าคญัทาง
ประวตัิศาสตรข์องจงัหวดัล าพนู โดยมุง่เนน้การเสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความรูค้วามเขา้ใจ 
เห็นคณุคา่และความส าคญัของวดัพระธาตหุรภิญุชยั ท่ีมีตอ่อตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
 
เนือ้หา 
 เนือ้หาของกิจกรรมในครัง้นีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของวดัพระธาตุหริภุญชยั  ซึ่ง
เป็นโบราณสถานอนัส าคญัของนครหริภุญชยั โดยมีพระเจา้อาทิตยราชเป็นผูส้ถาปนาขึน้ในราว
พทุธศตวรรษท่ี 17 เพ่ือประดษิฐานพระบรมสารีริกธาต ุซึ่งเดิมทีเป็นพระราชวงัของพระเจา้อาทิตย
ราชกษัตริยผ์ูค้รองเมือง แสดงใหเ้ห็นถึงความศรทัธาของพระเจา้แผ่นดินในสมยัโบราณท่ีมีความ
ศรทัธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง จึงอุทิศพระราชวงั ท่ีเป็นท่ีอยู่ของตนใหเ้ป็นวดัส าคญัประจ า
เมือง รวมถึงพระเจา้แผน่ดินอีกหลายพระองคท์ัง้ในสมยัหริภญุชยัและสมยัลา้นนาท่ีไดท้รงอปุถมัภ์
ท านบุ  ารุงวดัพระธาตหุรภิุญชยัมาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปแบบของศลิปะในยคุสมยัตา่ง ๆ ท่ี
ปรากฏอยู่ตามสิ่งก่อสรา้งท่ีเป็นโบราณสถานและโบราณวตัถภุายในวดั ซึ่งถกูสรา้งและปฏิสงัขรณ์
อยู่เสมอโดยพุทธศาสนิกชนในแตล่ะยคุ ซึ่งเหล่านีล้ว้นเกิดแตค่วามศรทัธาในพระพทุธศาสนา จึง
ท าใหอ้งคพ์ระธาตหุริภุญชยัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี จึงยงัคงตัง้ตระหง่าน ประดิษฐาน ณ ใจ
กลางเมืองมาจนถึงทกุวนันี ้
 ในปัจจบุนัความเป็นเมืองทางผ่านของจงัหวดัล าพนู นัน้แฝงไปดว้ยเสน่หท่ี์น่าหลงใหล ใน
ความสงบงามและเรียบง่ายของวิถีชีวิตของคนล าพนู โดยเฉพาะวิถีท่ียงัคงแนบแน่นอยู่ในศรทัธา
แห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งมีวัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง และเป็น
ศูนยก์ลางในการด ารงรกัษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัดล าพูน ทั้งยังเป็น
แหล่งก าเนิดของวฒันธรรมและประเพณีอนัหลากหลาย อาทิ ประเพณีสรงน า้พระบรมธาตหุริภุญ
ชยั ประเพณีถวายโคมแสนดวง เป็นตน้  
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
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สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง วดัพระธาตหุรภิญุชยั 
  2. ภาพถ่ายกิจกรรมและประเพณีท่ีเกิดขึน้ในวดัพระธาตหุรภิญุชยั 10 ภาพ 
  3. PowerPoint Presentation 
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเข้าร่วมท า
กิจกรรมในครัง้ท่ีผ่านมา จากนั้นจึงน าสมาชิกท ากิจกรรมเกมทางการละคร เพ่ือใหส้มาชิกเกิด
ความพรอ้มและตื่นตวั 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

ต่ อ ค ว า ม
ย า ว ส า ว
ความยืด 

1. ผูว้ิจยัเลือกสมาชิกขึน้มาหนึ่งคน ใหแ้สดงแบบเป็นท่านิ่ง เช่น ท าท่าเป็นตากลอ้ง
ถ่ายรูป 
2. เลือกสมาชิกคนท่ีสอง ออกไปท าท่าทางตอ่จากสมาชิกคนท่ีหนึ่ง โดยใหท้่าทางมี
ความสอดคลอ้งกัน เช่น โพสเป็นนางแบบใหต้ากลอ้งถ่ายรูป ในส่วนนีย้กใหเ้ป็น
อิสระทางความคดิในการดน้สดของสมาชิก วา่จะท าทา่ทางตอ่เรื่องราวอยา่งไร 
3. เลือกผูเ้รียนคนท่ีสามออกไปท าท่าทางต่อ โดยใหส้อดคลอ้งกับผูเ้รียนคนท่ีหนึ่ง
และสอง เชน่ เป็นชา่งแตง่หนา้เดนิเขา้ไปเตมิหนา้ใหน้างแบบ 
4. ผูเ้รียนคนท่ีส่ี หา้ และหก เรียงล าดบักนัออกไป เม่ือผู้วิจยัเริ่มรูส้ึกว่าตวัละครมาก
เกินไป สามารถเดินเขา้ไปแตะตวัผูเ้รียนคนท่ีหนึ่ง สอง และสามใหเ้ลิกท าและกลบั
เขา้ท่ี 
5. เม่ือเหลือสมาชิกคนท่ี ส่ี หา้และหก สถานการณ์อาจจะเปล่ียน ผูส้อนจึงเริ่มให้
ผูเ้รียนคนท่ีเจ็ด แปด เกา้ เรียงล าดบักนัขึน้มาท าทา่ทางตอ่เรื่องราวกนั  
6. กิจกรรมนีส้ามารถท าตอ่ไปไดเ้รื่อย ๆ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามดลุยพินิจ 

 
  2. ผูว้ิจยัใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัความส าคญัของวดัพระธาตหุริภญุชยั ตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนั และหลกัการวิเคราะหล์ะคร 5W 
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 ข้ันด าเนินการ (30 นาที) 
  1. ผูว้ิจัยแบ่งสมาชิกออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนัน้ผูว้ิจัยแจกภาพถ่าย
กิจกรรมและประเพณีท่ีเกิดขึน้ในวดัพระธาตหุรภิญุชยัใหส้มาชิกกลุม่ละ 1 ใบ  
  2. ใหส้มาชิกในกลุ่มเลือกบุคคลท่ีปรากฎอยู่ในภาพมาคนละ 1 บุคคล และใช้
หลกั 5W เพ่ือสรา้งตวัละครสมมติใหต้วัเองเป็นบคุคลในภาพคนนัน้ เช่น ช่ืออะไร เป็นใคร ท าอะไร 
ท่ีไหน อยา่งไร 
  3. จากนัน้สมาชิกแต่ละกลุ่มรว่มกันต่อยอดเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ 10 วินาทีต่อ
จากเหตกุารณใ์นภาพ และออกมาแสดงบทบาทสมมตหินา้ชัน้ จนครบทกุกลุม่ 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัพดูคยุใหค้วามรูเ้ก่ียวกับภาพท่ีแจกใหส้มาชิกแตล่ะกลุ่ม และใหส้มาชิก
แลกเปล่ียนความคดิเห็นและความรูส้กึตอ่การท ากิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของการท ากิจกรรม 
  3. ผูว้ิจยัแจกแบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม ใหส้มาชิกลงมือท า 
  4. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
 
สรุป 
 ตัง้แตท่ี่พระพทุธศาสนาไดเ้ขา้มาประดษิฐานมั่นคงในสงัคมไทย ในราวพทุธศตวรรษท่ี 12 
วดัไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งและเป็นศนูยก์ลางของสงัคม เป็นบอ่เกิดของศลิปวฒันธรรมท่ีดีงาม วดัยงั
เป็นสถานท่ีใหก้ารศึกษาแก่ชุมชน ใหค้วามสงบทางจิตใจ และยังเป็นสถานท่ีชุมนุมของสงัคมทุก
กาลวาระ 
 เน่ืองจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและความเจริญทางเทคโนโลยีจากโลก
ตะวนัตกท่ีเขา้มา ท าใหว้ิถีชีวิตแบบดัง้เดิมนัน้เปล่ียนแปลงไป วดัจึงถูกแยกออกมาจากการเป็น
สถาบันหลักของสังคม ท าให้สถาบันใหม่  ๆ เข้ามารับบทบาทเดิมจากวัดไป เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานท่ีพบปะรื่นเรงิตา่ง ๆ การปรบัตวัของวดัใหเ้ขา้กบับรบิทของสงัคมในยคุปัจจบุนั
จงึเป็นสิ่งส  าคญั การท่ีวดับางแห่งไม่ไดป้รบัตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงของสงัคมใหเ้หมาะสม 
อาจท าใหถู้กมองว่าวดัเป็นสัญลกัษณ์ของความเก่าแก่โบราณเกินไปท่ีจะเขา้ใจปัญหาสงัคมใน
ปัจจบุนัไดอ้ยา่งถ่องแทเ้หมือนอยา่งท่ีเป็นในอดีต 
 ในปัจจุบนั สิ่งท่ีท าใหจ้งัหวดัล าพูนยงัคงแฝงไปดว้ยเสน่หท่ี์น่าหลงใหล มีความสงบงาม
และเรียบง่ายในวิถีชีวิตของคนล าพนู ก็คือวิถีท่ียงัคงแนบแนน่อยูใ่นศรทัธาแหง่พระพทุธศาสนา ซึ่ง
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มีวดัพระธาตุหริภุญชยัเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง และเป็นศูนยก์ลางในการด ารงรกัษา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคญัของจังหวัด อีกทัง้ยังเป็นแหล่งก าเนิดของวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนัหลากหลาย อาทิ ประเพณีสรงน า้พระบรมธาตหุริภุญชยั ประเพณีถวายโคมแสนดวง 
เป็นตน้ 
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของวดัพระธาตหุรภิุญชยั ในฐานะอตัลกัษณ์
ของล าพนู 
 3. แบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง วดัพระธาตหุรภิญุชยั  
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คร้ังที ่6 
ตานสลากย้อม ประเพณีหน่ึงเดยีวในโลกทีล่ าพูน 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนกัเก่ียวกบัความส าคญัของประเพณีตานสลาก
ยอ้ม ท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกท่ีจงัหวดัล าพนู 
 
เนือ้หา 
 การตานสลากย้อมเป็นประเพณีของคนยองในจังหวัดล าพูน เม่ือมีประเพณีการทาน
สลากภัตซึ่งเป็นการท าบุญประจ าปีก่อนออกพรรษาของคนลา้นนา การตานสลากยอ้มมีรูปแบบ
คลา้ยกบัสลากภตัของภาคกลาง คือ เป็นการท าบญุโดยไม่ไดร้ะบผุูร้บั โดยเริ่มท่ีวดัพระธาตหุริภุญ
ชยัวรมหาวิหาร ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 10 หลังจากนัน้วัดต่าง ๆ จึงค่อยเริ่ม ในอดีตคนยองมีคติ
ความเช่ือในการตาน(ทาน)สลากยอ้มวา่ เป็นหนา้ท่ีของหญิงสาวท่ีจะพึงทาน โดยเฉพาะหญิงสาว
ท่ีมีอายคุรบ 20 ปี ท่ียงัไม่ไดแ้ตง่งาน โดยเช่ือวา่การตานสลากเป็นการท าบญุท่ียิ่งใหญ่ และเป็นพิธี
เปล่ียนผ่านไปสูค่วามเป็นผูใ้หญ่ ท่ีหมายถึงพรอ้มท่ีจะออกเรือน นอกจากนีก้ารตานสลากยอ้มเป็น
กุศโลบายอันชาญฉลาดของคนยอง ท่ีใชฝึ้กหัดลูกสาวให้รูจ้ักเก็บหอมรอมริบ รูจ้ักมัธยัสถเ์พ่ือ
จดัท าตน้สลาก ซึ่งอาจตอ้งใชเ้วลาถึง 4-5 ปี ในการเก็บออมเงินเพ่ือเตรียมขา้วของเครื่องใช ้เช่น 
แก้ว จาน ชอ้น ขัน ขา้วเปลือก ขนม เครื่องนุ่งห่ม งานหัตถกรรมพืน้บา้น  เพ่ือถวายเป็นทานแต่
พระสงฆ ์การท าสลากยอ้มจึงเป็นการท่ีหญิงสาวไดเ้รียนรูฝึ้กฝนความรูแ้ละหนา้ท่ีตา่ง ๆ ท่ีแม่บา้น
พึงจะมี ส าหรบัค าว่า “สลากยอ้ม” ก็คือการเรียกช่ือตามสิ่งของก็คือสลากท่ีจะตอ้งตกแต่งสีสนัให้
สวยงามดว้ยการยอ้มสีตรงฝอยปลายไมเ้รียวอยา่งสวยงามหลากหลายสี 
 เม่ือมีตน้สลากแลว้ หญิงสาวเจา้ของตน้สลากตอ้งไปว่าจา้งผูท่ี้มีความช านาญในการแตง่
กลอนพืน้เมือง มาแต่งและฮ ่า “กะโลง” ท่ีเล่าถึงชีวประวัติของเจา้ของสลากยอ้ม นับตัง้แต่เกิด
จนถึงปัจจบุนั โดยในบทกลอน ผูแ้ตง่จะสอดแทรกคติธรรมเพ่ือสั่งสอนการด าเนินชีวิตท่ีถกูครรลอง
ครองธรรมแก่ผูฟั้งและเจา้ของสลากยอ้ม การตานสลากก็จะคลา้ยกบัการท าสลากภตั คือมีการจบั
สลาก เม่ือสลากยอ้มไปตกแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใด ก่อนประเคนรบัพร เจา้ของจะใหค้นมา
อา่นกะโลงอีกครัง้หนึ่ง เม่ือจบเสรจ็แลว้จงึประเคนสลากยอ้มและรบัพร เป็นอนัเสรจ็พิธี 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
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สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง ประเพณีตานสลากยอ้ม 
  2. สลากค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีตานสลากยอ้ม 
  3. โครงตน้สลากยอ้มและอปุกรณส์ าหรบัสาธิตการท าตน้สลากยอ้ม 
  4. PowerPoint Presentation 
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผูว้ิจยักลา่วทกัทายและแจกแบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง ประเพณีตาน
สลากยอ้ม ใหส้มาชิกลงมือท า 
  2. ผูว้ิจยัสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมในครัง้ท่ีผ่าน
มา จากนัน้จึงน าสมาชิกท ากิจกรรมเกมทางการละคร เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพรอ้มและต่ืนตวัตอ่
กิจกรรมท่ีก าลงัจะเริ่มขึน้ 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

Story 
Telling 

1. ใหส้มาชิกนั่งลอ้มวง แลว้เล่านิทานต่อกันคนละ 1 ประโยค โดยผูว้ิจยัอาจเป็นผู้
เริ่มตน้ให ้
2. เม่ือเลา่จบ ใหช้ว่ยกนัสรุปใจความส าคญั และประเดน็ของเรื่อง  
3. ถามค าถามเก่ียวกบัเรื่องท่ีพึ่งจบไป เพ่ือทบทวนและสรุปสารของเรื่อง 

 
  3. ผูว้ิจยัใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับประวตัิความเป็นมาของประเพณีตานสลาก
ยอ้ม  
 ข้ันด าเนินการ (30 นาที) 
  1. ใหส้มาชิกนั่งลอ้มวง จากนัน้ท าการจบัสลาก "ค าส าคญั" ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวตัิ
ความเป็นมาของประเพณีตานสลากยอ้ม 
  2. จากนัน้ใหส้มาชิกน าค าส าคญัท่ีจบัสลากได ้เดินไปรวมกลุ่มกับเพ่ือนสมาชิก
อีก 1 คน เพ่ือน าค าส าคญัมาแต่งประโยคร่วมกัน และจบักลุ่มขยายจาก 2 คน เป็น 4 คน เป็น 8 
คน ฯลฯ จนสามารถเล่าให้เป็นเรื่องราวได้ 1 เรื่อง โดยเรื่องราวจะต้องมีความเก่ียวข้องและ
ตอ่เน่ืองกนั 
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  3. เม่ือเนือ้เรื่องสมบูรณ์ครบทุกค าส าคัญ ให้ช่วยกันสรุปใจความส าคัญ และ
ประเด็นของประวัติความเป็นมาของประเพณีตานสลากย้อม ผู้วิจัยสามารถถามค าถามเพ่ือ
ทบทวนและสรุปสารของเรื่อง 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของการท ากิจกรรม และกลา่วขอบคณุวิทยากร 
  3. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
  4. ในครัง้หนา้ใหส้มาชิกเตรียมสิ่งของอะไรก็ไดม้าคนละ 1 ชิน้ 
  
สรุป 
 ตานสลากยอ้มเป็นประเพณีท่ีมีพืน้เพมาจาก "ชาวยอง" (กลุ่มชาติพนัธุลื์อ้จากสิบสองปัน
นา ก่อนจะอพยพมาอยู่ท่ีเมืองยองในพม่า และยา้ยมาตัง้หลกัแหล่งถ่ินฐานอยู่ในจงัหวดัล าพนูอีก 
เม่ือ 200 กวา่ปีท่ีแลว้ ปัจจบุนัมีชาวยองอาศยัอยูใ่นล าพนูกว่า 80%)  
 นอกจากการถวายทานเพ่ือเป็นพทุธบชูาแลว้ สิ่งดี ๆ ท่ีชาวบา้นและชมุชนจะไดร้บัจากการ
ท าสลากยอ้ม ก็คือความกตญัญูต่อการท าบุญใหก้ับผูล้่วงลบั การไดสื้บสานงานศิลปวฒันธรรม 
การไดเ้รียนรูส้านต่อภูมิปัญญาระหว่างคนรุน่ใหม่กับคนรุน่เก่า และท่ีส าคัญคือการสรา้งสมัพนัธ์
ความสามคัคีของชาวชมุชน  
 การตานสลากในยุคปัจจุบนั เนน้เรื่องของการสรา้งความมั่นคงทางจิตใจ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอทุิศส่วนกศุลใหท้ัง้ตวัเอง ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบั รวมถึงเจา้กรรมนายเวร ขา้วของท่ีประดบั
ประดาตน้สลากก็จะแตกตา่งไปจากอดีต เช่น จากการไดร้ว่มเขา้สงัเกตการณป์ระเพณีตานสลาก
ยอ้มครัง้ท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัไดพ้บเห็น ทัง้ซีดีเพลงนกัรอ้งเกาหลี ภาพถ่ายดาราช่ือดงั หรือแมก้ระทั่ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยไดร้บัค าอธิบายจากเจา้ของตน้สลากวา่ สิ่งเหล่านีเ้ป็นของรกัและของช่ืน
ชอบของผู้ท่ีเขาจะอุทิศไปให้ผ่านการตานสลากตน้นี ้ซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นว่า ประเพณีวัฒนธรรม
บางอยา่งท่ีมีมาแตอ่ดีตลว้นไดมี้การถกูปรบัเปล่ียน เพ่ือใชส้นองตอบตอ่ความเหมาะสมในสงัคม  
การรือ้ฟ้ืนประเพณีสลากยอ้มนอกจากเป็นการสรา้งคณุค่าใหก้บัมรดกวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ของชาวยองแล้ว ปัจจุบันยังสามารถใช้เป็น “สินค้าทางวัฒนธรรม” เพ่ือตอบรับกระแส
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีก าลงัมาแรง ดว้ยการเปล่ียนตน้ทนุทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เพ่ือสรา้ง
มลูคา่ทางเศรษฐกิจใหก้บัชมุชน 
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การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีตานสลากยอ้ม ใน
ฐานะท่ีเป็นหน่ีงในอตัลกัษณท่ี์ส าคญัของความเป็นล าพนู  
 3. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง ประเพณีตานสลากยอ้ม 
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คร้ังที ่7 
ต้นบุญแหง่กุศโลบาย 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนกัเก่ียวกบัความส าคญัของประเพณีตานสลาก
ยอ้ม ท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกท่ีจงัหวดัล าพนู โดยกิจกรรมนีจ้ะช่วยเสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
เกิดความเขา้ใจในแก่นความคิดหลกัของประเพณีตานสลากยอ้มในเรื่องของความศรทัธาในพทุธ
ศาสนาและความสามคัคีของชมุชน  
 
เนือ้หา 
 ประเพณีตานสลากยอ้มในปัจจุบนัไดถู้กรือ้ฟ้ืนขึน้มา ชาวบา้นไดมี้การปรบัเปล่ียนและ
ตีความงานประเพณีสลากยอ้มตา่งไปจากเดมิ งานตานสลากจึงกลายเป็นงานครกึครืน้ขนาดใหญ่
ท่ีไมแ่พว้นัปีใหมเ่มือง  
 ประเพณีตานสลากยอ้มมีท่ีจงัหวดัล าพนูท่ีเดียว ซึ่งไม่พบท่ีไหนในประเทศไทย โดยรือ้ฟ้ืน
ประเพณีตานสลากยอ้มท่ีก าลงัจะสญูหายน ามารวมกบัประเพณีสลากภตั โดยไดด้  าเนินมาควบคู่
กันมา ประเพณีนีน้อกจากเป็นการถวายทานตามคติความเช่ือของงานสลากภัตแลว้ ยงัเป็นการ
รวมตน้สลากยอ้มจากหลากหลายชุมชนมาถวายและจดังานท่ีวดัพระธาตหุริภุญชยัวรมหาวิหาร 
ศนูยร์วมจิตใจของชาวล าพูนก่อนเป็นล าดบัแรกของทุก ๆ ปี (นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา) 
หลงัจากนัน้จึงจะมีการจดังานของสลากวดัอ่ืน ๆ เรื่อยไปตามการตกลงกันในแต่ละปีว่าวดัใดจะ
เป็นเจา้ภาพจดังาน  
 การรือ้ฟ้ืนประเพณีสลากยอ้มนอกจากเป็นการสรา้ง “คณุคา่” ใหก้บัมรดกวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาของชาวยองแลว้ ยงัถกูน ามาใชเ้ป็น “สินคา้ทางวฒันธรรม” ตอบรบักระแสอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียวท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม แสดงใหเ้ห็นว่าตน้ทุนทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ก็สามารถแปลง
เป็นทนุเพ่ือสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกิจใหก้บัชมุชนได ้
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
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อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง ประเพณีตานสลากยอ้ม 
  2. กระดาษ 5 แผน่ , ปากกาหรือดนิสอ 
  3. สิ่งของท่ีจะถวายใสต่น้สลากยอ้ม 
  4. ตน้สลากยอ้มท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมในครัง้ท่ี 6 
  5. PowerPoint Presentation 
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมในครัง้ท่ีผ่าน
มา จากนัน้จึงน าสมาชิกท ากิจกรรมเกมทางการละคร เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพรอ้มและต่ืนตวัตอ่
กิจกรรมท่ีก าลงัจะเริ่มขึน้ 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

Story 
Writing 

1. ใหส้มาชิกจับกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แจกกระดาษใหก้ลุ่มละแผ่น เขียนช่ือ
กลุ่ม แลว้แยกไปอยู่กลุ่มละมุม จากนัน้ช่วยกันแต่งประโยคท่ีเป็น “จุดเริ่มเรื่อง” 1 
ประโยค 
2. เสร็จแลว้ผูว้ิจยัใหส้มาชิกแตล่ะกลุ่มเปล่ียนท่ี ยา้ยไปท่ีกระดาษของกลุ่มทางซา้ย 
และชว่ยกนัแตง่ประโยค “สถานการณท่ี์น าไปสูค่วามขดัแยง้” ตอ่จากกลุม่แรก 
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มเปล่ียนท่ีอีกครัง้ ยา้ยไปท่ีกระดาษของกลุ่มใหม่ทางซา้ย และ
ชว่ยกนัแตง่ประโยคท่ีเป็น “จดุสงูสดุ” ตอ่จากกลุม่ท่ีแลว้ 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มเปล่ียนท่ีอีกครัง้ ยา้ยไปท่ีกระดาษของกลุ่มใหม่ทางซา้ย และ
ชว่ยกนัแตง่ประโยค “ภาวะคล่ีคลาย” ตอ่จากกลุม่ท่ีแลว้ 
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มเปล่ียนท่ีอีกครัง้ ยา้ยไปท่ีกระดาษของกลุ่มใหม่ทางซา้ย และ
ชว่ยกนัแตง่ประโยคท่ีเป็น “จดุจบ” ของเรื่อง ตอ่จากกลุม่ท่ีแลว้ 
6. สมาชิกแต่ละกลุ่มเปล่ียนท่ีเป็นครัง้สุดท้าย คราวนี ้ทุกกลุ่มจะกลับมาอยู่ ท่ี
กระดาษแผ่นแรกของกลุ่ม จากนัน้ช่วยกันสรุปสารของเรื่อง และส่งตวัแทนออกมา
เลา่เรื่องของกลุม่ 

 
  2. ผู้วิจัยน าเข้าสู่กิจกรรม โดยอธิบายและยกตัวอย่างเรื่องการ Presentation, 
Story telling และ การใชจ้ินตนาการ 
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 ข้ันด าเนินการ (20 นาที) 
  1. ครัง้ท่ีแลว้ก่อนสิน้สุดกิจกรรม ผูว้ิจัยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมน าสิ่งของมาคนละ
หนึ่งชิน้ ท่ีอยากจะมารว่มในประเพณีการตานสลากยอ้ม 
  2. จากนั้นผูว้ิจัยใหส้มาชิกออกมาน าเสนอสิ่งของท่ีเตรียมมา ให้เวลาคนละ 1 
นาที 
  3. สมาชิกท่ีออกมาน าเสนอ จะตอ้งสรา้งความน่าสนใจใหก้ับสิ่งของท่ีตนน ามา 
โดยอาจจะใชก้ารพดูโนม้นา้วใจเพ่ือน หรือท าใหเ้พ่ือนรูส้กึเห็นใจ ต่ืนตาต่ืนใจ คลอ้ยตามไปกบัการ
น าเสนอของตน 
  4. เม่ือน าเสนอเสร็จแลว้ใหน้  ากา้นสลากยอ้ม ปักไวท่ี้ตน้สลากยอ้ม สมาชิกคน
ตอ่ไปลกุขึน้มาน าเสนอสิ่งของของตนท่ีน ามา 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของการท ากิจกรรม 
  3. ผูว้ิจัยแจกแบบวัดความรูห้ลังท ากิจกรรม เรื่อง ประเพณีตานสลากยอ้ม ให้
สมาชิกลงมือท า 
  4. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
 
สรุป 
 ในการเปล่ียนแปลงของยุคสมยั ท าใหว้ิถีของตน้สลากยอ้มจ านวนมากในปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนไปดว้ยเชน่เดียวกนั โดยเฉพาะการประกวดประชนัความสวยงามของตน้สลากท่ีถกูเพิ่มเขา้
มาในภายหลัง ก็ยิ่งท าใหต้น้สลากยอ้มดมีูความหลากหลาย มีสีสนัมากขึน้ ซึ่งก็มีทัง้ตน้สลากท่ี
สวยงามดูดีอุดมไปดว้ยภูมิปัญญา และตน้สลากท่ีอาจจะดขูัดตากับขา้วของเครื่องตกแต่งท่ีถูก
น ามาประดบัมากจนเกินงาม 
 สิ่งท่ีผูว้ิจัยตอ้งการจะส่ือสารให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนีไ้ดต้ระหนักก็คือ คุณค่าและ
แก่นสาระท่ีแทจ้ริงของประเพณีตานสลากยอ้มท่ีผ่านการสั่งสมทางภูมิปัญญามาแต่โบราณนัน้
แทจ้ริงคืออะไร ในปัจจุบนัประเพณีตานสลากยอ้มท่ีเราเห็นกันนัน้ ตอ่ไปอาจจะถกูปรบัเปล่ียนให้
กลายเป็นการจดังานประเพณีเพ่ือเนน้เป็นจุดขายดา้นการท่องเท่ียว หรือเพียงเพ่ือการประกวด
แข่งขนัท่ีมุ่งเนน้เรื่องความสงูใหญ่ท่ีสดุ ความแปลกประหลาด ซึ่งอาจจะท าใหห้ลงลืมละเลยแก่น
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ธรรมดัง้เดิมของประเพณีอนัดีงามนีไ้ป เพราะฉะนัน้เด็ก ๆ ในฐานะท่ีเป็นเยาวชนคนรุน่ใหม่จงึควร
ไดต้ระหนกัและปลกูฝังถึงคณุค่าและแก่นสารของประเพณีตานสลากยอ้มท่ีแทจ้ริง ก่อนท่ีจะหาย
สาปสญูไปพรอ้มกบักระแสของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีถาโถมเขา้มาอยูต่ลอดเวลา 
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถเขา้ใจและตระหนกัถึงแก่นส าคญัของประเพณีตานสลากยอ้ม ในฐานะ
ท่ีเป็นหน่ีงในอตัลกัษณท่ี์ส าคญัของความเป็นล าพนู 
 3. แบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง ประเพณีตานสลากยอ้ม 
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คร้ังที ่8 
ผ้ายกล าพูน จากคุ้มเจา้ถงึชาวเมือง 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความตระหนกัถึงความเป็นมาและความส าคญัของผา้
ยกล าพูนทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการน าผ้ายกล าพูนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณปั์จจบุนั 
 
เนือ้หา 
 ผ้าทอของไทยถือเป็นงานหัตถกรรมพื ้นบ้านท่ีสรา้งขึน้จากการสั่ งสมประสบการณ์ท่ี
ผสมผสานกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณี จนมีค ากล่าวเก่ียวกับวิถีการด ารงชีวิตของผูค้น
สมยัก่อนไวว้่า “เม่ือเสรจ็หนา้นา ผูห้ญิงทอผา้ ผูช้ายตีเหล็ก” ดงันัน้ทกุครวัเรือนจะมีการทอผา้เพ่ือ
การใชส้อย มีการถ่ายทอดความรูก้ารทอผา้ใหก้บัสมาชิกโดยเฉพาะผูห้ญิง นอกจากใชส้วมใส่เอง
แลว้ยงัใชเ้ป็นสินคา้ส่งไปขายยงัอาณาจกัรใกลเ้คียง ในต านานพงศาวดารเมืองหรภิุญชยั ไดมี้การ
กล่าวถึงการใชผ้า้ทอในโอกาสตา่งกัน เช่น การถวายจีวรห่มแก่พระในการท าบญุทางศาสนา การ
ใหผ้า้เป็นทานแก่คนยากจน หรือลวดลายบนจิตรกรรมฝาผนงัในวดัตา่ง ๆ เป็นตน้  
 “ผา้ยก” หมายถึง ผา้ท่ีทอยกลวดลายใหน้นูสงูขึน้กว่าผืนผา้ โดยเลือกยกบางเสน้และข่ม
บางเสน้ แลว้พุง่กระสวยไปในระหว่างกลางดว้ยดิน้เงินหรือดิน้ทอง เรียกว่า เทคนิคการยกดอก ผา้
ยกเป็นผ้าโบราณท่ีอดีตใช้ในคุ้มเจ้าหรือในพระราชส านักเท่านั้น  ส่วน “ผ้าไหมยกดอก” มี
ความหมายเดียวกบัผา้ยก ตา่งกนัท่ีการใชไ้หมพุ่งอาจจะใชเ้สน้ไหมสีตา่ง ๆ แทนเสน้ดิน้ในการทอ
ผา้ ค าว่า “ยกดอก” บง่บอกถึงเทคนิคท่ีใชท้อและบง่บอกถึงลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณข์องล าพนูท่ี
เป็นลวดลายดอกไม ้เชน่ ลายดอกพิกลุ จงึเรียกกนัวา่ "ผา้ไหมยกดอก" หรือ "ผา้ไหมยกดอกล าพนู" 
 ผา้ไหมยกดอกถือเป็นผา้ท่ีมีความละเอียด ตอ่เน่ืองของลวดลายเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ การ
หาผูท้อผา้ไหมยกดอกนัน้ จึงจ  าเป็นจะตอ้งใชผู้ท้อท่ีมีความช านาญ มีฝีมือดีและใชเ้วลาในการทอ
นานกว่าผา้ชนิดอ่ืนได ้มีลวดลายท่ีวิจิตร สวยงาม มีทัง้ลายโบราณท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
และลายท่ีครูผา้ไหมหรือผูท่ี้มีความช านาญเป็นอย่างมากคิดคน้ขึน้มาใหม่ โดยดา้นการประดิษฐ์
ลวดลายนัน้ ผา้ยกล าพนูนบัวา่เป็นศิลปะการทอผา้ท่ีมีลวดลายงดงามมีเอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง 
มีรูปแบบลวดลายท่ีอ่อนชอ้ย เป็นเรื่องราวของดอกไม ้ใบไม ้เช่น ลายดอกพิกุล ลายกลีบล าดวน 
ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม และลายพุ่มขา้วบิณฑ ์เป็นตน้ ส าหรบัลวดลายท่ีเป็นลายโบราณดัง้เดิม
และยงัไดร้บัความนิยมในปัจจบุนัคือ ลายดอกพิกลุหรือดอกแกว้ 



  179 

ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง ผา้ยกล าพนู 
  2. หนงัสือนิตยสารแฟชั่นท่ีสามารถตดัได ้
  3. กรรไกร มีดตดักระดาษ ท่ีรองตดั 
  4. ตวัอยา่งลวดลายและแบบตา่ง ๆ ของผา้ยกล าพนู 
  5. PowerPoint Presentation 
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (20 นาที) 
  1. ผูว้ิจยักล่าวทกัทายและแจกแบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง ผา้ยกล าพูน 
ใหส้มาชิกลงมือท า 
  2. ผูว้ิจยัสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเขา้ร่วมท ากิจกรรมในครัง้ท่ีผ่าน
มา จากนัน้จึงน าสมาชิกท ากิจกรรมเกมทางการละคร เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพรอ้มและต่ืนตวัตอ่
กิจกรรมท่ีก าลงัจะเริ่มขึน้ 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

ก ร ะ จ ก
วิเศษ 

1. ใหผู้ส้มาชิกจบัคู ่และตกลงกนัวา่ใครจะเป็น A และ B 
2. ให ้A และ B หนัหนา้เขา้หากนั สมมติให ้A เป็นคนส่องกระจก B เป็นเงาสะทอ้น
ในกระจก  
3. ให ้A ท าท่าทางระหว่างส่องกระจก เช่น ชีวิตประจ าวนั ต่ืนนอน ลา้งหนา้ แปรง
ฟัน แตง่ตวั แลว้ให ้B ท าทา่ทางเป็นเงาสะทอ้นในกระจกใหต้รงกนั 
4. ผู้วิจัยตบมือ เป็นสัญญาณสลับให้ B เป็นผู้ส่องกระจกบ้าง และ A เป็นเงา
สะทอ้นในกระจกโดยท่าทางและเรื่องราวตอ้งมีความตอ่เน่ืองกนั เช่น A ก าลงัท าท่า
แปรงฟัน เม่ือผูว้ิจยัตบมือใหส้ลบัเป็น B บา้ง B ก็ตอ้งท าทา่ทางแปรงฟันตอ่  
5. A และ B ผลดักนัท าสลบัไปมา  
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  3. ผูว้ิจยัเชิญวิทยากรมาบรรยายใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับตน้ก าเนิด ท่ีมา และ
เอกลกัษณข์องผา้ยกล าพนู พรอ้มใหส้มาชิกชมตวัอยา่งผา้ยกล าพนู 
 ข้ันด าเนินการ (20 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกเลือกแบบชุดท่ีชอบจากนิตยสารแฟชั่นมา 1 ชุด และท าการ
ครอบตดัรูปสว่นท่ีเป็นเนือ้ผา้หรือเครื่องแตง่กายของรูปนัน้ออกไป  
  2. จากนัน้สมาชิกเลือกผา้ยกล าพูนผืนท่ีตนเองชอบ และน ารูปท่ีตดัไวไ้ปทาบกับ
ลวดลายและสีของผืนผา้ยกท่ีตนชอบ และท าการถ่ายรูปเก็บไว ้
  3. เม่ือเสร็จแลว้ใหส้มาชิกส่งรูปมาท่ีคอมพิวเตอรข์องผูว้ิจยั เพ่ือน าขึน้จอภาพ 
และใหส้มาชิกออกมาน าเสนอชดุหรือเครื่องแตง่กายท่ีตนออกแบบ  
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของการท ากิจกรรม และกลา่วขอบคณุวิทยากร 
  3. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
  4. ใหส้มาชิกเตรียมชดุหรือผา้พืน้เมืองล าพนูท่ีตนมี มาในครัง้ตอ่ไป 
   
สรุป 
 เม่ือนึกถึงผา้ไหมยกดอก หลายคนก็มกัจะนึกถึงจังหวดัล าพูนมาเป็นอันดบัตน้ ๆ ผา้ยก
ล าพูนนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าท่ี สืบทอดมาหลายชั่ วอายุคน เป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมท่ีชาวล าพูนควรภาคภูมิใจ ดังจะเห็นได้ในงานพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ท่ีผ่านมา ฉลอง
พระองคช์ดุไทยในพระราชพิธีท่ีพระบรมวงศานุวงศฝ่์ายในทกุพระองค ์ทรงสวมใส่ในงานพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกนัน้ ลว้นเป็น “ผา้ไหมยกดอกของเมืองล าพนู” นบัเป็นความภาคภูมิใจของช่าง
ทอผา้ผูมี้ฝีมือของชาวล าพูน ซึ่งเป็นผูสื้บสานงานฝีมือการทอผา้จากบรรพบุรุษมาแต่ครัง้โบราณ
กาล และท าการทอผา้สง่เขา้วงัมาชา้นานแลว้ 
 ผูว้ิจยัคาดหวงัใหกิ้จกรรมนีจ้ะสามารถสรา้งความตระหนกัใหส้มาชิกไดเ้ห็นคณุคา่ของผา้
ยกล าพูนท่ีถูกกล่าวขานถึงความงามท่ีเป็นเลิศ คุณภาพของเนือ้ผ้า ภูมิปัญญาแห่งการถักทอ 
สมควรท่ีจะไดร้บัการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งผา้ไหมไทย ซึ่งทัง้หมดนีคื้อมรดกทางวฒันธรรมของ
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คนล าพนูแท ้ๆ ท่ีคนล าพนูโดยเฉพาะเยาวชนคนรุน่ใหม่ควรไดมี้ส่วนรว่มในความภาคภูมิใจ ใหภู้มิ
ปัญญาการทอผา้ยกล าพนูไดด้  ารงสืบตอ่ไป 
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของผา้ยกล าพนู ในฐานะท่ีเป็นหน่ีง
ในอตัลกัษณท่ี์ส าคญัของความเป็นล าพนู  
 3. แบบวดัความรูก้่อนท ากิจกรรม เรื่อง ผา้ยกล าพูน  
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คร้ังที ่9 
นุ่งผ้า-พาเล่น-เป็นละคร 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดความตระหนกัถึงความเป็นมาและความส าคญัของผา้
ยกล าพนูทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้การน าผา้ยกล าพนูมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 
 
เนือ้หา 
 ผา้ยกล าพนู มีตน้ก าเนิดจากพระราชชายาเจา้ดารารศัมี ซึ่งไดถ้่ายทอดความรูเ้รื่องการทอ
ผา้ไหมยกดอกท่ีพระองคไ์ดเ้รียนรูม้าจากราชส านกัสยาม ใหแ้ก่เจา้หญิงสว่นบญุ พระชายาของเจา้
จกัรค าขจรศกัดิ ์และเจา้หญิงล าเจียก ธิดาเจา้จกัรค าขจรศกัดิใ์หก้ารทอผา้ไหมยกดอกในคุม้หลวง
เมืองล าพูน ต่อมาการทอผา้ไหมยกดอกจึงไดเ้ริ่มแพร่หลายออกไปสู่สาธารณชน โดยไดมี้การ
ฝึกหัดชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงก็คือชาวยอง ท่ีอาศัยอยู่หมู่บา้นฝ่ังตรงขา้มคูเมืองล าพูน จนมี
ความรูเ้รื่องการท าผา้ไหมยกดอกไดเ้ป็นอย่างดี  
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 6 ผ้ายกเป็นท่ีนิยมในราชส านกั
สยามและแวดวงสงัคมชัน้สงูทั่วไป ทรงโปรดใหเ้ปล่ียนจากนุ่งโจงมานุง่ซิ่น แตไ่มโ่ปรดใหเ้ป็นผา้ซิ่น
ท่ีเป็นลายอย่างแบบตน้กรุงรตันโกสินทร ์แต่โปรดใหเ้ป็นผา้หลากหลาย เช่น ผา้ซิ่นจากภาคเหนือ
มาใส่กบัเสือ้ฝรั่ง หรือผา้ยกจากล าพนู เอามาใส่กบัเสือ้ลกูไม ้โดยผา้ซิ่นจะถกูนุ่งใหส้ัน้ลงประมาณ
ครึ่งแขง้ จึงท าใหภ้าคเหนือโดยเฉพาะจงัหวดัล าพนูกลายมาเป็นแหล่งผา้ไหมท่ีลือช่ือ จนกลายมา
เป็นภมูิปัญญาและเอกลกัษณข์องล าพนูมาจนถึงปัจจบุนั  
 ต่อมาในช่วงตน้รชักาลท่ี 9 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตามเสด็จ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลท่ี 9 ในการเสด็จเจรญิสมัพนัธไมตรี ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา
และประเทศทางยโุรป จึงไดมี้การออกแบบและประดิษฐ์ชดุไทยพระราชนิยมขึน้ เพ่ือใหเ้หมาะสม
กบัวาระโอกาสท่ีจะตอ้งออกงาน ประเทศไทยก็จะมีชดุไทยพระราชนิยม 8 แบบ ไดแ้ก่ ชดุไทยเรือน
ตน้ ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยดุสิต ชุดไทยอมัรินทร ์ชุดไทยจกัรี ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยศิวาลัย 
และชดุไทยจกัรพรรด ิซึ่งเป็นแบบอยา่งของการแตง่กายชดุไทยสืบมาจนถึงปัจจบุนั และดว้ยความ
เป็นเอกลกัษณแ์ละลวดลายอนังดงามของผา้ยกล าพนู ก็ไดถ้กูเลือกไปใชต้ดัเย็บเป็นส่วนหนึ่งของ
ชดุไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจา้ฯ ยกเวน้เพียงชุดไทยเรือนตน้ ท่ีถูกก าหนดรูปแบบให้
เป็นชดุพระราชนิยมแบบล าลอง ไมจ่  าเป็นตอ้งใชผ้า้นุง่ท่ีหรูหรามากนกัในการตดัเย็บ 
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ในปัจจุบนัการทอผา้ไหมยกดอกล าพูนเป็นมรดกทางหตัถกรรมท่ีถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุน่หลานและมี
การขยายแหลง่ทอผา้ไปยงั อ.ลี ้อ.ทุ่งหวัชา้ง จงึท าใหจ้งัหวดัล าพนูเป็นศนูยก์ลางการทอผา้ไหมยก
ดอกแหลง่ส าคญัของประเทศไทย 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. ชดุหรือผา้พืน้เมืองล าพนูท่ีสมาชิกเตรียมมา 
  2. เข็มกลดั เชือก อปุกรณส์ าหรบัผกูรดัมดัตรงึ ฯลฯ 
  3. ผา้หรือชดุกองกลาง 
  4. รางวลั ส าหรบัผูช้นะ 3 คน 
  5. PowerPoint Presentation 
  6. แบบวดัความรูห้ลงักิจกรรม เรื่อง ผา้ยกล าพนู  
 
วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  ผู้วิจัยกล่าวทักทายและสอบถามความรู้สึกของสมาชิกจากการเข้าร่วมท า
กิจกรรมในครัง้ท่ีผา่นมา และทบทวนเพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพรอ้มและต่ืนตวัในการเรียนรูแ้ละเขา้
รว่มกิจกรรมท่ีก าลงัจะเริ่มขึน้ 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

ขวดน า้ 

1. สมาชิกยืนเป็นวงกลม 
2. ใหส้มาชิกเล่นกบัขวดน า้ โดยใชจ้ินตนาการใหข้วดน า้เป็นอะไรก็ไดท่ี้ไมใ่ช่ขวดน า้ 
เช่น เอาขวดน า้มาท าเป็นกล่องสอ่งทางไกล หรือ เอามาใชเ้ป็นแฮนดร์ถมอเตอรไ์ซค ์
เป็นตน้ 
3. สมาชิกท่ีเหลือทายวา่เพ่ือนเอาขวดน า้มาท าเป็นสิ่งใด 
4. วนเลน่กนัใหค้รบรอบวง  
5. สามารถเปล่ียนจากขวดน า้เป็นสิ่งของอ่ืน ๆ ได ้
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 ข้ันด าเนินการ (30 นาที) 
  1. ใหส้มาชิกเล่นเกมเพ่ือท าการจบัคู ่เม่ือไดคู้แ่ลว้ ใหส้่งตวัแทนกลุ่มมาจบัสลาก
เลือกผา้ยกล าพนู จากนัน้ใหส้มาชิกก าหนดตวัละครหรือบคุคลส าคญัในประวตัิศาสตรข์องล าพูน
ขึน้มากลุ่มละ 1 ตวัละคร เช่น พระนางจามเทวี พระเจา้อาทิตยราช พระนางปทมุวดี หรือเจา้หญิง
ส่วนบุญ เป็นตน้ โดยก าหนดใหส้มาชิกรบัหนา้ท่ีเป็นผูอ้อกแบบ 1 คน และสมาชิกอีก 1 คน รบั
บทบาทสมมตุเิป็นตวัละครนัน้ ๆ 
  2. จากนัน้ท าการวิเคราะหล์กัษณะของตวัละครหรือบุคคลในประวตัิศาสตรข์อง
จังหวัดล าพูนประจ ากลุ่มของตน และท าการออกแบบเครื่องแต่งกายของตัวละคร โดยใช้แรง
บนัดาลใจจากสี ลวดลาย หรือลกัษณะของผา้ยกล าพนูท่ีตนไดร้บั 
  3. เม่ือเสร็จแลว้ ใหส้มาชิกแตล่ะกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคิดและแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบเครื่องแตง่กาย โดยสามารถสรา้งสรรคว์ิธีการน าเสนอตวัละครและเครื่องแตง่กาย
ไดอ้ยา่งอิสระ 
  4. สมาชิกทัง้หมดโหวตชดุดีเดน่ 3 อนัดบั และมอบรางวลั 
 
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยให้สมาชิกพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูส้ึกต่อการท า
กิจกรรม 
  2. ผูว้ิจยักลา่วสรุปสาระส าคญัของการท ากิจกรรม 
  3. ผูว้ิจยัแจกแบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง ผา้ยกล าพนู ใหส้มาชิกลงมือท า 
  4. ผูว้ิจยัท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการพบกนัครัง้ตอ่ไป 
 
สรุป 
 งานศิลปหตัถกรรมทอผา้พืน้บา้นของจงัหวดัล าพนูมีความงดงามประณีตดว้ยฝีมือไม่แพท่ี้
อ่ืน ๆ เม่ือนึกถึงผ้าไหมยกดอก หลายคนก็มักจะนึกถึงจังหวัดล าพูนมาเป็นอันดับตน้  ๆ ผา้ยก
ล าพนูนบัเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคณุคา่ท่ีสืบทอดมาหลายชั่วอายคุน เป็นงานศิลปะท่ีชาว
ล าพูนควรภาคภูมิใจ แม้ว่าปัจจุบันความนิยมในการสวมใส่ผ้าไหมทอยกดอกจะลดน้อยลง
เน่ืองจากมีราคาคอ่นขา้งสงู หาโอกาสท่ีจะน ามาสวมใส่ไดย้าก หรืออาจจะไม่สอดคลอ้งต่อความ
นิยมใชส้อยของคนในยุคปัจจุบนั แต่ทัง้นีใ้นจงัหวดัล าพูนก็ยังคงมีความพยายามในการอนุรกัษ์
และสืบทอดงานฝีมือทอผา้ไหมยกดอกใหแ้ก่ลูกหลานอยู่อย่างสม ่าเสมอ และยงัคงมีการพฒันา



  185 

ลวดลายของผา้ไหมทอยกดอกใหมี้ความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ กิจกรรมนีจ้ะช่วยท าใหเ้ยาวชนไดมี้
โอกาสท าความรูจ้กัและไดใ้กลช้ิดกบัผา้ยกล าพนูมากยิ่งขึน้ ท าใหไ้ม่รูส้ึกว่าการน าผา้ทอพืน้เมือง
มาใชเ้ป็นเรื่องท่ีหา่งไกลตวัอีกตอ่ไป 
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของตนเองในฐานะของคนล าพูน ท่ีมีต่อ
การอนรุกัษแ์ละสืบทอดงานศลิปะและหตัถกรรมผา้ยกของจงัหวดัล าพนู 
 3. แบบวดัความรูห้ลงัท ากิจกรรม เรื่อง ผา้ยกล าพนู  
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คร้ังที ่10 
เรารัก(ษ)์ล าพูน 

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถใชกิ้จกรรมละครในการแสดงออกถึงความตระหนกัรู ้
ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. เพ่ือท าการสรุปและยุติกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสริมสรา้งความตระหนักรู ้
ในอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
 
เนือ้หา 
 ผู้วิจัยไดเ้ลือกใช้ทฤษฎีและแนวคิดของกิจกรรมกลุ่ม ผสมผสานกับกระบวนการของ
กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชน ซึ่งกระบวนการละครจะช่วยเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงออกอย่าง
เหมาะสม กระตุน้ใหเ้กิดความรูส้ึกเห็นคุณค่าในตวัเองและผูอ่ื้น เสริมสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีและ
สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์นั้นไปสู่ความเข้าใจระหว่างตนเอง ผู้อ่ืน และชุมชน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ การมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ ได้ฝึกฝน
จินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์และไดล้งมือปฏิบตัิ (Learning by doing) เพ่ือใหส้มาชิกไดเ้กิด
ความตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีมีตอ่กลุ่มและสงัคมส่วนรวม รวมถึง
การมีส่วนรว่มและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม การเคารพบทบาทและความคิดเห็นของผูอ่ื้น การเห็น
คณุคา่ในความแตกตา่ง ความหลากหลายของบคุคล มีการตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงในตนเอง
ได ้และน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงเชิงพฤตกิรรมตอ่ตนเองและสงัคม 
 กิจกรรมครัง้สุดท้ายนี ้ผู้วิจัยได้มอบหมายให้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้สรา้งสรรค์
กิจกรรมละครท่ีสามารถส่ือสารและแสดงถึงอตัลกัษณข์องความเป็นล าพนู ไดอ้ยา่งอิสระ อนัไดแ้ก่ 
 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 50 นาที 
 
สมาชิก  20 คน 
 
อุปกรณ ์ 1. แบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
  2. อปุกรณท์ัง้หมดของกิจกรรมทกุครัง้ท่ีผา่นมา 
  3. PowerPoint Presentation 
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วิธีด าเนินการ 
 ข้ันเร่ิมต้น (10 นาที) 
  1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายและสอบถามความรูส้ึกของสมาชิกจากการเข้าร่วมท า
กิจกรรมทัง้หมดท่ีผ่านมา และทบทวนเพ่ือใหส้มาชิกเกิดความพรอ้มและต่ืนตวัในการเรียนรูแ้ละ
เขา้รว่มกิจกรรมท่ีก าลงัจะเริ่มขึน้ 

ช่ือกิจกรรม วิธีด  าเนินกิจกรรม 

1  ค น  1 
ผลิตภณัฑ ์

1. ให้สมาชิกขึน้มาหน้าชั้นทีละคน น าของอะไรก็ได้ท่ีมีติดตัวมาหรือของท่ีจะ
สามารถหาไดร้อบตวัในขณะนัน้ มาเสนอขายเพ่ือน ๆ สมาชิก 
2. พูดถึงท่ีมา คุณสมบัติ ราคา หรือโปรโมชั่น โดยมีขอ้แม้ว่าของสิ่งนั้นจะตอ้งมี
ความเก่ียวเน่ืองกับความเป็นล าพูน เช่น หวัเข็มขดัท่ีหล่อมาจากมวลสารของดาบ
พระนางจามเทวี ขวดพลาสติกท่ีบรรจุน า้สรงพระราชทานมาตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 7 
เป็นตน้ 
- ใหเ้พ่ือน ๆ ช่วยตดัสินใจว่าซือ้หรือไม่ซือ้ หรือต่อรองขอ้เสนออ่ืน ๆ เช่น ต่อราคา 
ของแถม 
- สมาชิกออกมาเสนอขายจนครบ 

 
  2. ผู้วิจัยน าเขา้สู่กิจกรรมสุดท้าย โดยท าการทบทวนอัตลักษณ์ทั้ง 4 ดา้นของ
จงัหวดัล าพูน และสอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัอตัลกัษณใ์นดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจาก
สมาชิก 
 ข้ันด าเนินการ (30 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัใหส้มาชิกจบักลุม่ 4 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
  2. สมาชิกแตล่ะกลุ่มรว่มกนัระดมความคดิ เลือกหวัขอ้อตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู
ท่ีตอ้งการน าเสนอมา 1 อย่าง โดยสามารถเลือกจากท่ีท ากิจกรรมครัง้ท่ีผ่านมา หรือสามารถ
น าเสนออตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกตอ้งการจะน าเสนอเพิ่มเตมิก็ได ้
  3. สมาชิกในกลุ่มรว่มกนัสรา้งสรรคก์ารแสดงขึน้มา 1 ชดุ จะเป็นการแสดงอะไรก็
ได ้เช่น การแสดงละคร รายการทอลค์โชว ์พิธีกรสมัภาษณแ์ขกรบัเชิญ การรายงานข่าว เป็นตน้ 
โดยท าการซกัซอ้มและท าการแสดงในทา้ยคาบ 
  4. สมาชิกสามารถน าอปุกรณข์องทกุกิจกรรมท่ีผ่านมา ใชป้ระกอบการแสดงได ้
  5. สมาชิกแตล่ะกลุม่ท าการแสดง 
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 ข้ันสรุป (10 นาที) 
  1. ผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความรูส้ึกและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อ
การท ากิจกรรมรว่มกนัในทกุครัง้ท่ีผา่นมา 
  2. ผู้วิจัยกล่าวสรุปสาระส าคัญของกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิก ได้เข้าใจและเกิด
ความคดิรวบยอด 
  3. ผูว้ิจยัแจกแบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพูน ใหส้มาชิกลง
มือท า 
  4. ผูว้ิจยักล่าวขอบคณุ และจบกิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสรมิสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
 
สรุป 
 กิจกรรมละครในครัง้นีจ้ะเป็นวิธีหนึ่งในการชว่ยพฒันาใหส้มาชิกไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึง
คณุค่าและความส าคญัของอตัลกัษณใ์นดา้นต่าง ๆ ของจงัหวดัล าพูน รวมถึงการไดต้ระหนกัใน
คณุค่าและความส าคญัของตนเองท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ของจงัหวดัล าพูนในดา้นต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
กระบวนการละครจะช่วยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีโอกาสได้แสดงออกอย่างเหมาะสม กระตุ้น
ความรู้สึกของคุณค่าในตัวเองและความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้แก่สมาชิ ก 
เสรมิสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธน์ัน้ไปสูค่วามเขา้ใจ ระหว่างตนเอง 
ผูอ่ื้น และชุมชน ผูว้ิจยัคาดหวงัว่ากิจกรรมละครท่ีไดพ้ฒันาและออกแบบมาทัง้หมดนี ้จะช่วยจุด
ประกายใหส้มาชิกผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในฐานะท่ีเป็นเยาวชนตวัแทนของคนล าพนูรุน่ใหม ่เป็นพลงัท่ี
จะขบัเคล่ือนล าพนูตอ่ไปในอนาคต ไดต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัในคณุคา่ของอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพนู ท่ีสมาชิกทกุคนตา่งก็เป็นสว่นหนึ่งของความภาคภมูิใจนี ้
 
การประเมินผล 
 1. ใชว้ิธีสงัเกตพฤตกิรรมจากการท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ ์ความรว่มมือ ความสนใจในการ
ท ากิจกรรม 
 2. สมาชิกสามารถแสดงออกถึงความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนูผ่านกิจกรรม
ละครไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. แบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
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ค่าดัชนี IOC กจิกรรมละครส าหรับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ(N = 3) 

 

กิจกรรม หัวข้อ 
ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดัชนีค่า 
IOC 

แปรผล 
1 2 3 

ครัง้ท่ี 1 
เปิดประตสููล่  าพนู 

1. ช่ือกิจกรรม 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 0 +1 0.66 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 2 
พระนางจามเทวี  
ปฐมกษัตรียศ์รี
หรภิญุชยั 

1. ช่ือกิจกรรม 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 3 
จากละโวสู้ล่  าพนู 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
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ตาราง (ตอ่) 
 

กิจกรรม หัวข้อ 
ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดัชนีค่า 
IOC 

แปรผล 
1 2 3 

 

5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ 0 +1 +1 0.66 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 4 
วดั วงั ผงั
เดียวกนั 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 5 
ศนูยร์วมใจชาว

ล าพนู 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 0 +1 0.66 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
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ตาราง (ตอ่) 
 

กิจกรรม หัวข้อ 
ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดัชนีค่า 
IOC 

แปรผล 
1 2 3 

ครัง้ท่ี 4 
วดั วงั ผงั
เดียวกนั 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 5 
ศนูยร์วมใจชาว

ล าพนู 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 0 +1 0.66 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 6 
ตานสลากยอ้ม
ประเพณีหนึ่ง
เดียวในโลก 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
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ตาราง (ตอ่) 
 

กิจกรรม หัวข้อ 
ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดัชนีค่า 
IOC 

แปรผล 
1 2 3 

 

5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 7 
ตน้บญุแหง่กศุโล

บาย 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 8 
ผา้ยกล าพนู 
จากคุม้เจา้ถึง
ชาวเมือง 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
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ตาราง (ตอ่) 
 

กิจกรรม หัวข้อ 
ผลการประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดัชนีค่า 
IOC 

แปรผล 
1 2 3 

ครัง้ท่ี 9 
ล าพนูเมืองแฟชั่น 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้

ครัง้ท่ี 10 
เรารกั(ษ)์ล าพนู 

1. ช่ือกิจกรรม +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
2. วตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
3. เนือ้หา +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
4. ระยะเวลาท่ีใช ้ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
5. สมาชิก +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
6. อปุกรณ ์ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
7. วิธีด  าเนินการ +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
8. สรุป +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
9. การประเมินผล +1 +1 +1 1.00 เลือกไว ้
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ภาคผนวก จ 
แบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
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แบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบวดัความตระหนักรูใ้นอัตลกัษณ์ความเป็นล าพูนฉบบันี ้จัดท าขึน้เพ่ือใชใ้นการ
วดัผลก่อนและหลงัการทดลองใชกิ้จกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตั
ลกัษณค์วามเป็นล าพนูส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพนู 

2. แบบทดสอบชดุนีมี้ทัง้หมด 3 ตอน แบง่ออกเป็น 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป 
ตอนท่ี 2 แบบวดัความรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 
ตอนท่ี 3 แบบวดัความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณค์วามเป็นล าพนู 

3. ผลการทดสอบท่ีไดจ้ะน าไปใชเ้พ่ือการศกึษาวิจยัเท่านัน้ ขอ้มลูของนกัเรียนจะถกูเก็บ
ไวเ้ป็นความลบั และผลการทดสอบนีจ้ะไมมี่ผลตอ่การเรียน ขอใหน้กัเรียนทกุคนตัง้ใจท า 
 
 

ขอขอบคณุนกัเรียนทกุคนท่ีใหค้วามรว่มมือในการท าแบบทดสอบ มา ณ โอกาสนี ้
 
 

      พีรณฐั ทรงเกตกุลุ 

       นิสิตปรญิญาโท หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต  
              ภาควิชาศลิปะการแสดงศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
          มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถามในตอนนี ้เป็นแบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัของนกัเรียน ใหท้  า 

  เครื่องหมาย ✓ ลงในชอ่ง ☐ ท่ีอยูด่า้นหนา้ ตามความเป็นจรงิ 

 1. เพศ  ☐  ชาย ☐  หญิง 

 2. หอ้ง  ☐  ม. 5/1 ☐  ม. 5/2 
 

ตอนที ่2 แบบวัดความรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 

ค าชีแ้จง  แบบวดัในตอนนีเ้ป็นแบบเลือกตอบ ก, ข, ค, และ ง มีจ  านวน 40 ขอ้ ใหน้กัเรียน

  กากบาท ✕   เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว ลงในกระดาษค าตอบท่ี
  เตรียมให ้
 
 

กระดาษค าตอบแบบวัดความรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
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1. เรื่องราวทางประวตัศิาสตรข์องพระนางจามเทวี ตรงกบัยคุสมยัใด และพทุธศตวรรษท่ีเทา่ไร 
ก. สมยัหรภิญุชยั พทุธศตวรรษท่ี 12  
ข. สมยัทวารวดี พทุธศตวรรษท่ี 13  
ค. สมยัลพบรุี พทุธศตวรรษท่ี 15  
ง. สมยัลา้นนาตอนตน้ พทุธศตวรรษท่ี 19  

2. เจา้หญิงจามเทวี ทรงเป็นเชือ้พระวงศจ์ากเมืองใด 
ก. เวียงหนองดู ่ 
ข. หละปนู 
ค. เวียงฮอด 
ง. ละโว ้

3. ใครคือผูอ้ญัเชิญเสดจ็เจา้หญิงจามเทวีขึน้มาครองราชสมบตัิท่ีหรภิญุชยั 
ก. สเุทวฤาษี 
ข. สกุกทนัตะฤาษี 
ค. เจา้เมืองละโว ้
ง. เจา้ชายรามราช 

4. ขอ้ใดคือความโดดเดน่ของอาณาจกัรหรภิญุชยั 
ก. เป็นอาณาจกัรท่ีมีสตรีเป็นกษัตรยิป์กครองเพียงแหง่เดียวของประเทศไทย 
ข. เป็นอาณาจกัรท่ีมีความเป็นมาทางประวตัิศาสตรย์าวนานท่ีสดุของประเทศไทย 
ค. เป็นอาณาจกัรท่ีเก่าแก่ท่ีสดุทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ง. ถกูทกุขอ้ 

5. ขบวนของเจา้หญิงจามเทวี ใชเ้สน้ทางและวิธีใดในการเดนิทางขึน้มายงันครหรภิญุชยั 
ก. เสน้ทางน า้ ลอ่งเรือทวนแมน่ า้ปิงพรอ้มไพรพ่ลขา้ราชบรพิาร และมาขึน้ฝ่ังท่ีเวียงฮอด 
ข. เสน้ทางบก โดยขบวนชา้งและมา้มาทางดอยขนุตาน จากเขลางคน์ครล าปาง 
ค. เสน้ทางน า้ ลอ่งเรือส าเภาพรอ้มไพรพ่ลขา้ราชบรพิารมาตามแมน่ า้แมท่า 
ง. เสน้ทางบก เดนิเทา้พรอ้มไพรพ่ลขา้ราชบรพิารมาจากเวียงลี ้

6. เพราะเหตใุดขนุวิลงัคะ ซึ่งเป็นผูน้  าชนพืน้เมืองชาวลวัะจงึยกทพัมาตีเมืองหรภิญุชยั 
ก. เคืองท่ีสเุทวฤาษีไมย่กเมืองหรภิญุชยัใหต้น แตอ่ญัเชิญพระนางจามเทวีมาปกครอง 
ข. โกรธท่ีพระนางจามเทวีน าพระมาลามีผา้ซบัระดมูาใหต้นสวม ท าใหม้นตค์าถาเส่ือม 
ค. ตอ้งการขบัไลพ่ระนางจามเทวีและไพรพ่ลใหอ้อกไปจากเขตพืน้ท่ีของตน 



  198 

ง. รูปโฉมท่ีงดงามของพระนางจามเทวี จงึตอ้งการจะไดไ้ปเป็นมเหสีคูบ่ญุ 
7. พระนางจามเทวีทรงใชก้ลวิธีใดในการไดช้ยัชนะเหนือขนุวิลงัคะ และกองทพัชาวลวัะ 

ก. ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประจ าเมืองทัง้ 4 ทิศ เพ่ือใหคุ้ม้ครองพระนคร 
ข. พระนางจามเทวีทรงชา้งปูก้  ่างาเขียว น าทพัสูส้งครามกบัขนุวิลงัคะ จนไดร้บัชยัชนะ 
ค. ทรงเย็บพระมาลาดว้ยผา้ซบัระด ูแลว้น าไปมอบใหข้นุวิลงัคะสวมศรีษะ จงึท าใหม้นต์

คาถาเส่ือม 
ง. ทรงส่งไสศ้กึนาม “ขนุฟ้า” ปลอมตวัไปสืบราชการและซ่องสมุก าลงัพลเป็นกบฏตอ่ขนุ

วิลงัคะ 
8. เหตใุดพระนางจามเทวี จงึมีด  ารท่ีิจะสรา้งเมืองเขลางคน์คร 

ก. ทรงปฏิบตัิตามค าแนะน าของสุเทวฤาษี ส าหรบัใชเ้ป็นเมืองตัง้รบัหากถูกรุกรานจาก
ชาวลวัะ 

ข. เพ่ือป้องกันมิใหพ้ระราชโอรสทัง้สองแย่งชิงราชสมบตัินครหริภุญชัย หลังจากท่ีพระ
นางสวรรคต 

ค. เพราะถูกรุกรานจากกองทัพพญามังราย และความรุ่งเรืองของอาณาจักรลา้นนาท่ี
เจรญิกวา่ 

ง. เพ่ือเป็นการแผข่ยายพระราชอ านาจลงสูท่างใต ้และคานอ านาจกบัอาณาจกัรลา้นนา 
9. หลงัจากพระนางจามเทวีเสดจ็สวรรคต เกิดอะไรขึน้กบัพระราชโอรสทัง้สองของพระนางจามเทวี  

ก. เจา้ชายอนนัตยศปกครองเมืองหรภิญุชยั และเจา้ชายมหนัตยศเป็นพระอปุราช 
ข. เจา้ชายอนนัตยศปกครองเมืองหรภิญุชยั และเจา้ชายมหนัตยศปกครองเขลางคน์คร  
ค. พระโอรสทัง้สองท าสงครามแย่งชิงราชสมบตัิ และเจา้ชายมหนัตยศได้ครองเมืองหริ

ภญุชยั 
ง. ไมมี่ขอ้ใดถกู 

10. พระนางจามเทวีทรงด ารงพระชนมชี์พอยา่งไรในบัน้ปลายของชีวิต 
ก. ทรงครองเมืองดว้ยพระเมตตาและเป็นธรรม อ านวยประโยชนส์ุขแก่ชาวหริภุญชัย

ตราบจนสวรรคต 
ข. ทรงครองเพศชีพราหมณ์ และทรงปกครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมตราบจน

สวรรคต 
ค. ทรงสละราชสมบตั ิและทรงปลงผมผนวชเป็นรูปชี ณ วดัจามเทวี ตราบจนสวรรคต 
ง. ทรงสละราชสมบตั ิและทรงครองเพศชีพราหมณต์ราบจนสวรรคต 
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11. ขอ้ใดคือความโดดเดน่ของพระธาตหุรภิญุชยั ในด ารขิองสมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานภุาพ 
ก. เป็นเจดียธ์าตท่ีุใหญ่ท่ีสดุในอาณาจกัรลา้นนา 
ข. เป็นเจดียธ์าตท่ีุมีความสงูท่ีสดุในอาณาจกัรลา้นนา 
ค. เป็นเจดียธ์าตท่ีุสรา้งก่อนเจดียธ์าตอุงคอ่ื์นในแควน้ลา้นนาไทย 
ง. เป็นเจดียธ์าตอุงคแ์รกท่ีสรา้งเมื่อศาสนาพทุธเขา้มาประดษิฐานในหรภิญุชยั 

12. พืน้ท่ีของวดัพระธาตหุรภิญุชยัเคยเป็นอาณาเขตของสถานท่ีใดมาก่อน 
ก. พระราชฐาน 
ข. ขว่งประจ าเมือง 
ค. กาดทา่สิงห ์
ง. สะดือเมือง 

13. ปนูป้ันสิงหค์ูห่นา้วดัพระธาตหุรภิญุชยั มีลกัษณะทางศลิปะอยา่งไร 
ก. สิงหท์รงเครื่อง ยืนส่ีขา อา้ปาก หางชีล้งพืน้ 
ข. สิงหท์รงเครื่อง ยืนส่ีขา อา้ปาก หางงอขึน้ 
ค. สิงหท์รงเครื่อง นั่งหมอบ อา้ปาก กระดกลิน้ หางงอขึน้ 
ง. สิงหท์รงเครื่อง สองขาหนา้ยืน ขาหลงันั่งกบัพืน้ อา้ปาก หางชีข้ึน้ 

14. ใครเป็นผูส้รา้งซุม้ประตโูขงประดบัดว้ยลวดลายปนูป้ัน ภายในวดัพระธาตหุรภิญุชยั 
ก. พระเมืองแกว้ 
ข. พระยาสรรพสิทธ์ิ 
ค. พระเจา้ตโิลกราช 
ง. พระเจา้อาทิตยราช 

15. พระธาตหุรภิญุชยัในปัจจบุนั มีรูปทรงและศลิปะเป็นแบบใด 
ก. เจดียท์รงลงักา ศลิปะลา้นนา 
ข. เจดียท์รงปราสาท ศลิปะหรภิญุชยั 
ค. เจดียท์รงระฆงัคว ่า ศลิปะหรภิญุชยั 
ง. เจดียท์รงปราสาทยอด ศลิปะลา้นนา 

16. เจดียป์ทมุวดี มีรูปทรงและศลิปะเป็นแบบใด 
ก. เจดียท์รงยอ่มมุเหล่ียม ศลิปะหรภิญุชยั 
ข. เจดียท์รงปราสาทหา้ยอด ศลิปะลา้นนา 
ค. เจดียท์รงเหล่ียมหา้ชัน้ ศลิปะลา้นนา 
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ง. เจดียเ์หล่ียมทรงปราสาท ศลิปะหรภิญุชยั 
17. เจดียเ์ชียงยนั มีรูปทรงและลกัษณะเป็นอยา่งไร 

ก. เจดียท์รงปราสาทหา้ยอด 
ข. เจดียท์รงพุม่ขา้วบณิฑ ์
ค. เจดียย์อ่มมุไมส้ิบสอง 
ง. เจดียท์รงปรางค ์

18. เหตใุดวิหารหลวงของวดัพระธาตหุรภิญุชยั จงึมีรูปแบบสถาปัตยกรรมดงัท่ีเห็นในปัจจบุนั 
ก. เจา้อาวาสตอ้งการปรบัเปล่ียนรูปแบบสถาปัตยกรรมจากลา้นนาใหเ้ป็นแบบอยธุยา 
ข. เป็นศรทัธาในการสรา้งของเจา้จกัรค าขจรศกัดิ ์เจา้ผูค้รองนครล าพนูในขณะนัน้ 
ค. ถกูลมพายใุหญ่พดัจนปรกัหกัพงัอยา่งยบัเยิน ในปี พ.ศ.2458 
ง. ถกูฟ้าผา่ไฟไหมว้อดวายเสียหายทัง้หลงั ในปี พ.ศ.2548 

19. น า้ท่ีใชส้  าหรบัสรงพระธาตหุรภิญุชยั ไดมี้การท าพิธีอญัเชิญมาจากท่ีใดบา้ง 
ก. น า้สรงพระราชทาน และ น า้จากหนองน า้จามเทวี 
ข. น า้สรงพระราชทาน และ น า้จากดอยขะมอ้ 
ค. น า้จากหนองน า้จามเทวี และ น า้จากดอยขะมอ้ 
ง. น า้สรงพระราชทาน และ น า้จากหนองน า้จามเทวี 

20. เทศกาลถวายโคมแสนดวง ณ วดัพระธาตหุรภิญุชยั มีท่ีมาจากประเพณีอะไร 
ก. ประเพณีแหล่กูแกว้ (แหป่อยนอ้ย) 
ข. ประเพณีแหเ่ทียนพรรษา  
ค. ประเพณีสงกรานต ์
ง. ประเพณีย่ีเป็ง 

21. ประเพณีตานสลากยอ้ม มีพืน้เพท่ีมาจากประเพณีของกลุม่ชาตพินัธุใ์ด 
ก. มอญ 
ข. ยวน 
ค. ยอง 
ง. จาม 

22. ประเพณีตานสลากยอ้ม ก าหนดจดัขึน้ในชว่งใดของปี 
ก. ก่อนเขา้พรรษา 
ข. ก่อนออกพรรษา 
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ค. หลงัจากออกพรรษา 
ง. ก่อนเทศกาลปีใหมเ่มือง 

23. “สลากยอ้ม” หมายถึงการ “ยอ้ม” อะไร 
ก. ยอ้มใจ ยอ้มกายใหส้ะอาดสดใสเพ่ือเขา้สูร่ม่พระพทุธศาสนา 
ข. การยอ้มสีสนัท่ีฝอยปลายไมเ้รียวส าหรบัน ามาปักบนตน้สลากยอ้ม  
ค. การน าสิ่งของท่ีจะถวายทานมายอ้มสีและตกแตง่ดว้ยสีสนัท่ีหลากหลาย 
ง. การน าของเก่าหรือของท่ีมีอยูเ่ดมิ มาท าใหเ้ป็นของใหมเ่พ่ือประดบับนตน้สลากยอ้ม 

24. สว่นยอดบนสดุของตน้สลากยอ้มมกัประดบัตกแตง่ดว้ยสิ่งใด 
ก. ประดบัตงุคา่คงิ ลวดลาย 12 นกัษัตร   
ข. ปัก รม่ หรือ จอ้ง ตกแตง่ชายหอ้ยระบายสวยงาม 
ค. ตัง้ฉตัรเงินหรือฉตัรทอง ตามก าลงัทรพัยข์องเจา้ภาพ  
ง. แขวนโคมกระดาษสาประดบัลวดลายปีนกัษัตรของเจา้ภาพ 

25. ขอ้ใดไมใ่ชก่ศุโลบายทางพทุธศาสนาของประเพณีการตานสลากยอ้มในอดีต 
ก. สอดแทรกคตธิรรมค าสอนใหก้บัผูห้ญิงดา้นการครองตน และการครองเรือน 
ข. การสรา้งความดีดว้ยการใหท้าน ไมใ่หต้ระหน่ีถ่ีเหนียว ไมย่ดึตดิกบัวตัถทุางโลก 
ค. การตานสลากยอ้มเป็นการสรา้งทานบารมีใหก้บัตวัเอง และเพ่ือเอาไวใ้ชใ้นโลกหนา้ 
ง. ผูช้ายท่ีไมต่อ้งการจะบวชพระก็สามารถเล่ียงมาตานสลากยอ้มแทนได ้เพราะอานิสงส์

เทียบเทา่กนั 
26. ขอ้ใดไมใ่ชก่ศุโลบายทางสงัคมของประเพณีการตานสลากยอ้มในอดีต 

ก. ครอบครวัของหญิงสาวท่ีท าตน้สลากไดส้วยงาม จะไดร้บัยกยอ่งวา่มีฐานะร  ่ารวยท่ีสดุ
ในหมูบ่า้น 

ข. หญิงสาวไดเ้รียนรูฝึ้กฝนหนา้ท่ีตา่งๆ ท่ีแม่บา้นพึงมี เช่น งานหตัถกรรม การเย็บปักถกั
รอ้ย การออมเงิน เป็นตน้ 

ค. การไดม้าช่วยกันท าตน้สลากเป็นช่องทางในการเกีย้วพาราสีและดตูวัหญิงสาวชาย
หนุม่ในหมูบ่า้น 

ง. การตานสลากเป็นการเปล่ียนผ่านไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ หมายถึงผูห้ญิงคนนีพ้รอ้มจะ
ออกเรือนแลว้ 
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27. ขอ้ใดกลา่วผิดเก่ียวกบัประเพณีตานสลากยอ้ม 
ก. อานิสงสผ์ลบญุของการถวายทานสลากยอ้มของเทียบเทา่กบัการบวชของผูช้าย 
ข. แต่เดิมประเพณีตานสลากยอ้มเป็นการถวายทานเพ่ือเป็นพทุธบชูาของหญิงรุน่สาวท่ี

เพิ่งออกเรือน 
ค. มีการแต่งกลอนท่ีเรียกว่า “กะโลง” เพ่ือบอกเล่าเก่ียวกับประวตัิตัง้แต่เกิดของหญิง

เจา้ของตน้สลาก 
ง. ของท่ีจะทานเขา้ไปท่ีตน้สลาก ไดแ้ก่ เครื่องใชข้องผูห้ญิง เช่น แปง้ หวี เครื่องส าอางค ์

เครื่องประดบั 
28. “กะโลง” ท่ีแตง่ขึน้มาส าหรบั “ฮ ่า” ในพิธีการตานสลากยอ้ม มีลกัษณะพิเศษอยา่งไรบา้ง 

ก. เลา่เรื่องราวและประวตัติัง้แตเ่กิด จนถึงปัจจบุนั และคณุงามความดีของผูต้านสลาก 
ข. มีลกัษณะคลา้ยกบัการ “ฮอ้งขวญั” หรือการเรียกขวญั ในการบวชนาค 
ค. ใชท้  านองการเทศนแ์บบลา้นนา 
ง. ถกูทกุขอ้ 

29. ขอ้ใดคือความโดดเดน่ของประเพณีตานสลากยอ้ม 
ก. ปัจจุบนัการตานสลากยอ้มในแต่ละปี เริ่มตน้จากวดัพระธาตุหริภุญชยัก่อน แลว้วดั

อ่ืนๆจงึจดัตาม 
ข. การตานสลากยอ้มเป็นประเพณีท่ีแสดงออกถึงความสามคัคี และความรว่มมือรว่มใจ

ของชมุชน 
ค. มีการจดัประเพณีตานสลากยอ้มเพียงแห่งเดียวในโลก คือท่ีจงัหวดัล าพนู 
ง. ถกูทกุขอ้ 

30. ประเพณีตานสลากยอ้ม มีรูปแบบคลา้ยคลงึกบัประเพณีใดของไทย 
ก. ประเพณีทานสลากภตั 
ข. ประเพณีทานขนัขา้ว  
ค. ประเพณีทานตงุ 
ง. ประเพณีทานขา้วใหม ่

31. “ผา้ทอยกดอก” คืออะไร 
ก. ผา้ท่ีทอและพิมพล์ายดอกไม ้ใบไม ้ลวดลายจากธรรมชาต ิ
ข. ผา้ท่ีทอดว้ยกรรมวิธีการยกและขม่เสน้ดา้ยหรือไหม ใหเ้กิดเป็นลายนนู 
ค. ผา้ท่ีทอและปักดว้ยดิน้เงินหรือดิน้ทองเป็นรูปดอกไม ้ใบไม ้ลวดลายจากธรรมชาติ 
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ง. ผา้ท่ีทอจากเสน้ใยจากธรรมชาตแิละท าการมดัยอ้มดว้ยสีจากดอกไม ้
32. ใครเป็นผูน้  าวิธีการทอผา้ยกดอกมาเผยแพร ่และน ามาจากท่ีใด 

ก. เจา้หญิงสว่นบญุ จากนครเชียงใหม่ 
ข. เจา้หญิงล าเจียก ทรงคดิคน้วิธีขึน้เอง 
ค. เจา้ดารารศัมี จากราชส านกัสยาม 
ง. กลุม่เจา้นายเชือ้พระวงศ ์จากเมืองยอง 

33. โรงทอผา้ยกล าพนูแหง่แรกคือท่ีใด 
ก. โรงทอผา้คุม้เจา้หญิงแขกแกว้ ณ ล าพนู 
ข. โรงทอผา้ของเจา้ดารารศัมี พระต าหนกัดาราภิรมย ์
ค. โรงทอผา้คุม้เจา้หญิงสว่นบญุ 
ง. โรงทอผา้ชาวบา้นเวียงยอง ฝ่ังตรงขา้มวดัพระธาตฯุ 

34. ชาวบา้นกลุม่แรกในล าพนูท่ีไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการทอผา้ยกล าพนู คือกลุม่ใด 
ก. จาม 
ข. ยวน 
ค. มอญ 
ง. ยอง 

35. ลวดลายท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุและเป็นเอกลกัษณข์องผา้ยกล าพนู คือลายใด 
ก. ลายขอพระเทพ 
ข. ลายดอกพิกลุ 
ค. ลายราชวตัร 
ง. ลายพุม่ขา้วบณิฑ ์

36. ขอ้ใดไมใ่ชล่วดลายของผา้ยกล าพนู 
ก. ลายสรอ้ยดอกหมาก 
ข. ลายกลีบล าดวน 
ค. ลายเม็ดมะยม 
ง. ลายแกว้ชิงดวง 

37. รูปแบบของลวดลายผา้ยกล าพนู มกัไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากอะไร 
ก. ลวดลายปนูป้ันศลิปะลา้นนา 
ข. ลายผา้นุง่โบราณของชาวยอง 
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ค. จินตนาการจากธรรมชาต ิ
ง. ลายไทยจากราชส านกัสยาม 

38. ชดุไทยพระราชนิยมแบบใด ท่ีสามารถใชผ้า้ยกล าพนูเป็นสว่นประกอบในการตดัเย็บ 
ก. ชดุไทยศวิาลยั ชดุไทยจกัรพรรด ิชดุไทยเรือนตน้  
ข. ชดุไทยจิตรลดา ชดุไทยบรมพิมาน ชดุไทยศวิาลยั 
ค. ชดุไทยอมัรนิทร ์ชดุไทยเรือนตน้ ชดุไทยดสุิต 
ง. ชดุไทยเรือนตน้ ชดุไทยดสุิต ชดุไทยจกัรี 

39. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทรงมีคุณูปการต่อภูมิปัญญาการทอผ้ายก
ล าพนูอยา่งไร 

ก. ทรงสนบัสนนุใหมี้การทอผา้ยกล าพนูทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน 
ข. ทรงออกแบบลวดลายผา้ยกล าพนูพระราชทานใหก้บัชาวบา้นในจงัหวดัล าพนู 
ค. ทรงมีพระราชด ารใินการน าผา้ยกล าพนูไปตดัเย็บเป็นชดุไทยพระราชนิยม 
ง. ถกูทกุขอ้ 

40. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง 
ก. ผา้ไหมยกดอกล าพนู เป็นหนึ่งในผา้ท่ีถกูน าไปตดัเย็บชดุไทยพระราชนิยม 
ข. ในสมัยรชักาลท่ี 6 ผา้ไหมยกดอกล าพูนเป็นท่ีนิยมมากในราชส านักสยามและชน

ชัน้สงู 
ค. สมเด็จพระนางเจา้สุทิดาฯ ฉลองพระองคด์ว้ยผา้ไหมยกดอกล าพูน ในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 
ง. ถกูทกุขอ้ 
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ตอนที ่3 แบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
ค าชีแ้จง  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้ตอ่ไปนีด้ว้ยความรอบคอบ แลว้ท า 
  เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความรูส้ึกของนกัเรียนมากท่ีสดุ ในแตล่ะขอ้ให้
  เลือกไดเ้พียงระดบัเดียว 
 

ขอ้ความ 

ระดบัความรูส้กึ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ เฉยๆ 
ไม่
จรงิ 

ไมจ่รงิ
เลย 

1. ฉนัรูส้กึภมูิใจท่ีเกิดเป็นคนล าพนู      

2. ฉนัอายท่ีจะบอกใครวา่ฉนัเป็นคนล าพนู      

3. ฉนัรูส้กึพงึพอใจในความเป็นล าพนูในแบบทกุวนันี ้      

4. ฉันรู ้สึกอิจฉาจังหวัดอ่ืนๆใกล้เคียงท่ีมีความเจริญ
มากกวา่      

5. ฉนัจะไมอ่ยากอยูท่ี่จงัหวดัล าพนูไปตลอดชีวิต      

6. ฉันบอกไดว้่าอะไรคืออตัลกัษณท่ี์บ่งบอกถึงความเป็น
ล าพนู 

     

7. ฉนัสามารถเลา่เรื่องราวและความเป็นมาของล าพนูได ้      

8. ฉันมีความภาคภมูิใจในประวตัศิาสตรแ์ละความเป็นมา
ของล าพนู      

9. ฉันมีความรูส้ึกในทางท่ีไม่ดีตอ่การกระท าของบคุคลใน
ภาพนี ้

 
 

     

10. ฉันเช่ือว่าพระนางจามเทวีเป็นผูมี้บารมีมาก เพราะ
สามารถรวบรวมแผน่ดนิและผูค้นไดเ้ป็นปึกแผน่      

11. ฉันรูส้ึกยินดีเวลาท่ีมีคนช่ืนชมและศรทัธาในพระนาง
จามเทวี      
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ขอ้ความ 

ระดบัความรูส้กึ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ เฉยๆ 
ไม่
จรงิ 

ไมจ่รงิ
เลย 

12. ฉันช่ืนชมในอิทธิฤทธ์ิและปาฏิหาริยข์องพระนางจาม
เทวี      

13. ฉันเข้าใจเหตุผลว่าท าไมพระนางจามเทวี จึงทรง
เสียสละความสุขส่วนพระองคเ์พ่ือเดินทางขึน้มาปกครอง
เมืองหรภิญุชยั 

     

14. พระนางจามเทวี ไม่เหมาะสมท่ีจะขึน้เป็นกษัตริย์
ปกครองเมือง       

15. ฉันสามารถน าขอ้คิดท่ีไดจ้ากการเรียนรูเ้รื่องราวของ
พระนางจามเทวี มาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตได ้      

16. พระนางจามเทวีคือศนูยร์วมจิตใจของชาวล าพนู       

17. พระนางจามเทวี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
บคุคลส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัล าพนู      

18. พระธาตหุริภุญชยัคือศนูยร์วมจิตใจของชาวล าพูน ท่ี
นบัถือศาสนาพทุธ      

19. ฉันมีความภูมิใจในประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของ
องคพ์ระธาตหุรภิญุชยั      

20. ฉันสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
โบราณสถานภายในวดัพระธาตหุรภิญุชยัได ้      

21. ฉนัมีความเคารพตอ่พระธาตหุรภิญุชยั      

22. ถา้ฉันเป็นคนในครอบครวัของพระเจา้อาทิตยราช ฉัน
ไมเ่ห็นดว้ยกบัการท่ีทรงอทุิศวงัท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัไปสรา้งวดั      

23. ฉันมีความซาบซึง้และภาคภูมิใจท่ีวดัพระธาตหุริภุญ
ชยัไดร้บัพระราชทานน า้สรงพระราชทานจากในหลวง       

24. ประเพณีถวายโคมแสนดวง สะท้อนให้เห็นถึงการ
ปรับตัวของวัดพระธาตุหริภุญชัยให้เข้ากับบริบทของ
สงัคมในปัจจบุนั 
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ขอ้ความ 

ระดบัความรูส้กึ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ เฉยๆ 
ไม่
จรงิ 

ไมจ่รงิ
เลย 

25. ประเพณีถวายโคมแสนดวง ท าให้ชาวบา้นมีรายได้
จากการประดษิฐ์โคม      

26. ฉันเห็นดว้ยกบัค ากล่าวท่ีว่า “วดัพระธาตหุริภุญชยัคือ
ศนูยก์ลางในการด ารงรกัษาศิลปวฒันธรรมและประเพณี
ของจงัหวดัล าพนู” 

     

27. ฉันมีความยินดีท่ีจะเขา้ร่วมงานประเพณีส าคญัของ
จงัหวดั      

28. ล าพูนมีความเจริญในดา้นพุทธศาสนา ท าให้ความ
เจริญทางวัตถุจึงไม่สามารถเขา้มายงัเมืองล าพูนไดม้าก
เทา่ท่ีควรเม่ือเทียบกบัจงัหวดัใกลเ้คียง 

     

29. ฉันไม่เห็นดว้ยกับการรือ้ฟ้ืนประเพณีตานสลากยอ้ม
ขึน้มาใหม ่      

30. ตานสลากยอ้มเป็นประเพณีท่ีน่าสนใจ เพราะมีแห่ง
เดียวท่ีจงัหวดัล าพนู      

31. อานิสงสข์องการท าตน้สลากยอ้มคนเดียว จะไดร้บั
อานิสงสม์ากกวา่การท ารว่มกนัของคนในชมุชน      

32. ฉันสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรกัษ์และสืบทอด
วฒันธรรมประเพณีของล าพนูได ้      

35. ฉันรูส้ึกภูมิใจท่ีสมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุ
วงศ ์ทรงฉลองพระองคด์ว้ยผา้ยกล าพนู      

34. ฉนัไมอ่ยากสวมใสเ่สือ้ผา้ท่ีตดัเย็บดว้ยผา้ยกล าพนู      

35. ฉันไม่กล้าแต่งกายด้วยผ้ายกล าพูนออกจากบ้าน 
เพราะมนัไมเ่ขา้กบัยคุสมยั      

36. ฉัน รู ้สึ ก ไม่ ดีกับการท่ี มี คนน าผ้าไหม เทียมทอ
เลียนแบบผา้ยกล าพนูมาใช ้      

37. ฉนัมีความคดิท่ีจะแตง่กายดว้ยผา้ยกล าพนู      
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ขอ้ความ 

ระดบัความรูส้กึ 

จรงิ
ที่สดุ 

จรงิ เฉยๆ 
ไม่
จรงิ 

ไมจ่รงิ
เลย 

38. ผา้ยกล าพนูเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีทรงคณุคา่ของ
ล าพนู      

39. ภมูิปัญญาการทอผา้ยกล าพนูควรไดร้บัการอนรุกัษไ์ว ้      

40. เยาวชนชาวล าพูนรุ่นใหม่ควรหันมาใส่ใจในการสืบ
ทอดภมูิปัญญาการทอผา้ยกล าพนู      
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เฉลยแบบวัดความรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
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ภาคผนวก ฉ รูปภาพกจิกรรมละครส าหรับเยาวชน 
เพือ่เสริมสร้างความตระหนักรู้ในอัตลักษณค์วามเป็นล าพูน 
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กจิกรรมที ่1 เปิดประตูสู่ล าพูน 
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กจิกรรมที ่2 พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรียศ์รีหริภุญชัย 
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กจิกรรมที ่3 จากละโว้...สู่ล าพูน 
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กจิกรรมที ่4 วัด วัง ผังเดยีวกัน 
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กจิกรรมที ่5 วัดพระธาตุหริภุญชัย ศูนยร์วมใจชาวล าพูน 
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กจิกรรมที ่6 ตานสลากย้อม ประเพณีหน่ึงเดยีวในโลกทีล่ าพูน 
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กจิกรรมที ่7 ต้นบุญแห่งกุศโลบาย 
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กจิกรรมที ่8 ผ้ายกล าพูน จากคุ้มเจ้าสู่ชาวเมือง 
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กจิกรรมที ่9 นุ่งผ้า-พาเล่น-เป็นละคร 
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กจิกรรมที ่10 เรารัก(ษ)์ล าพูน 
 

 
 

 



  223 

 
 

 
 
 



  

 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายพีรณฐั ทรงเกตกุลุ 
วัน เดอืน ปี เกิด 11 มีนาคม 2535 
สถานทีเ่กิด อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 
วุฒกิารศึกษา - พ.ศ. 2557 ศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ.)  

สาขาศลิปะการแสดง (เอกการออกแบบเพ่ือการแสดง) คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
- พ.ศ. 2563 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
สาขาศลิปศกึษา (ศลิปะการแสดงศกึษา) คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 2027/54 ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 
10400 

ผลงานตพีมิพ ์ รอดสะอาด น., ชา้งนิล พ., ทรงเกตกุลุ พ., & มะโนรนิทร ์ม. (2562, 
มกราคม-มิถนุายน). การประยกุตใ์ชภ้มูิปัญญานาฏศลิป์ไทยในยคุ
ปัจจบุนั. วารสารศลิปกรรมศาสตร:์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 
23(1), 62-72.  
ทรงเกตกุลุ พ., & อินทรจ์นัทร ์น. (2563, มกราคม-เมษายน). การพฒันา
กิจกรรมละครส าหรบัเยาวชนเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นล าพนู. วารสารวิจยัราชภฏัเชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม,่ 21(1) 62-77.   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ขอบเขตด้านเนื้อหา
	ขอบเขตด้านพื้นที่
	ขอบเขตด้านระยะเวลา

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมละคร
	1.1 ความหมายของละคร
	1.2 กิจกรรมละครสำหรับเด็กและเยาวชน
	1.2.1 ละครเวที (Theatre)
	1.2.2 ละครการศึกษา (Educational theatre/drama)

	1.3 กระบวนการในการจัดกิจกรรมละคร
	1.3.1 การดำเนินการกิจกรรมละคร
	1.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมละครและกิจกรรมกลุ่ม

	1.4. คุณค่าของกิจกรรมละครในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน

	2. แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู้
	2.1 ความหมายของความตระหนักรู้
	2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักรู้
	2.3 การวัดความตระหนักรู้
	2.4 กระบวนการวัดความตระหนักรู้
	2.5 วิธีการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้

	3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์
	3.1 นิยามและความหมายของอัตลักษณ์
	3.2 ประเภทของอัตลักษณ์

	4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำพูน
	4.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลำพูน
	4.1.1 ประวัติความเป็นมา
	4.1.2 ลักษณะทางกายภาพ
	4.1.3 การแบ่งเขตการปกครอง
	4.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
	4.1.5 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการท่องเที่ยว

	4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

	5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับละคร
	5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักรู้
	5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
	5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำพูน


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	2.1.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	2.1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
	2.1.3 ขั้นตอนการทดลองใช้ (Try Out)
	2.1.4 ขั้นตอนการนำไปใช้
	2.1.5 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ใช้ในการวิจัย (ภาคผนวก ค)

	2.2 กิจกรรมละครสำหรับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	2.3 แบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	2.3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	2.3.2 ขั้นตอนการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
	2.3.3 ขั้นตอนการทดลองใช้ (Try Out)
	2.3.4 ขั้นตอนการนำไปใช้
	2.3.5 ตัวอย่างแบบวัดความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน


	3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	3.2 กิจกรรมละครและการวัดผลความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	3.2.1 ขั้นเตรียมการ
	3.2.2 ขั้นดำเนินการ


	4. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล
	4.1 ขั้นการตรวจสอบความถูกต้อง
	4.2 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
	4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	4.4 การอภิปรายผลข้อมูล


	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อม (สัปดาห์ที่ 1/ครั้งที่ 1)
	- กิจกรรมครั้งที่ 1 เปิดประตูสู่ลำพูน

	ช่วงที่ 2 กิจกรรมอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน (สัปดาห์ที่ 1-5/ครั้งที่ 2-9)
	- กิจกรรมครั้งที่ 2 พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ศรีหริภุญชัย
	- กิจกรรมครั้งที่ 3 จากละโว้...สู่ลำพูน
	- กิจกรรมครั้งที่ 4 วัด วัง ผังเดียวกัน
	- กิจกรรมครั้งที่ 5 วัดพระธาตุหริภุญชัย ศูนย์รวมใจชาวลำพูน
	- กิจกรรมครั้งที่ 6 ตานสลากย้อม ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ลำพูน
	- กิจกรรมครั้งที่ 7 ต้นบุญแห่งกุศโลบาย
	- กิจกรรมครั้งที่ 8 ผ้ายกลำพูน จากคุ้มเจ้าถึงชาวเมือง
	- กิจกรรมครั้งที่ 9 นุ่งผ้า-พาเล่น-เป็นละคร

	ช่วงที่ 3 สรุปผล (สัปดาห์ที่ 5/ครั้งที่ 10)
	- กิจกรรมครั้งที่ 10 เรารัก(ษ์)ลำพูน



	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากร
	กลุ่มตัวอย่าง

	ขอบเขตด้านเนื้อหา
	ขอบเขตด้านพื้นที่
	ขอบเขตด้านระยะเวลา

	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	2. กิจกรรมละครและการวัดผลความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นลำพูน
	2.1 ขั้นเตรียมการ
	2.2 ขั้นดำเนินการ


	การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล
	1. ขั้นการตรวจสอบความถูกต้อง
	2. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
	3. การอภิปรายผลข้อมูล

	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
	2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป


	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

