การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรือง การแกะสลักลายปราสาทผึ ง
ประยุกต์ ตามแนวคิ ดทฤษฎี การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชินงาน ชันมัธยมศึ กษาปี ที 6
Additional Course Curriculum Development of the Applied
Bee-Castle Carvings Design’ Based on Constructionism Theory
through Creating a Piece of Work for MathayomSuksa 6 Students
ธานิ นทร์ โล่อทุ *ั , สําราญ กํ าจัดภัย**, ประยูร บุญใช้***

บทคัดย่ อ
1

การวิ จัย ครั งนี มี จุ ด มุ่ง หมายเพื อ 1) พัฒ นา
หลัก สู ต รรายวิ ช าเพิ มเติ ม เรื องการแกะสลัก ลาย
ปราสาทผึ งประยุ ก ต์ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ าง
ความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ ชิ นงาน ชั น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 และ 2) ศึ ก ษาผลการทดลองใช้
หลักสูตรในประเด็น (1) เปรี ยบเทียบความรู้ ทีเกียวข้ อง
กับการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ ของนักเรี ยน
ระหว่างหลังเรี ยนตามหลักสูตรกับก่อนเรี ยนและหลัง
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เรี ยนกับ เกณฑ์ ที กํ าหนด (2) เปรี ยบเที ยบทักษะการ
แกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
ตามหลักสูตรกับเกณฑ์ทีกําหนดและ (3) เปรี ยบเทียบ
ความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถินของ
นักเรี ยนระหว่างหลังเรี ยนตามหลักสูตรกับก่อนเรี ยน
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยน
สกลราชวิทยานุกูล ปี การศึกษา 2557 สังกัดเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร จํานวน
40 คน เครื องมือทีใช้ ในการทดลองใช้ หลักสูตร ได้ แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบทดสอบความรู้ ทีเกียวข้ อง
กับการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ แบบประเมิน
ทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ และแบบ
วัดความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน
สถิ ติ ที ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ชนิด
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กลุ่ม สัม พัน ธ์ กัน (Dependent Samples t–test)
ผลการวิจยั มีดงั นี
1. หลักสูตรทีพัฒนาขึนมีองค์ ประกอบสําคัญ
10 ประการ คื อ 1) ชื อหลัก สู ต ร 2) หลัก การของ
หลักสูตร 3) จุดมุ่งหมาย 4) สาระการเรี ยนรู้ 5) ผลการ
เรี ยนรู้ 6) คําอธิ บายรายวิชา 7) โครงสร้ างรายวิชา 8)
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ 9) สือและแหล่งเรี ยนรู้ และ
10) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ และผล
การประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก สู ต ร โดย
ผู้เชี ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทีสุด
2. ผลการใช้ หลัก สูต ร พบว่ า 1) นั ก เรี ย นมี
ความรู้ ที เกี ยวข้ อ งกับ การแกะสลัก ลายปราสาทผึ ง
ประยุกต์หลังเรี ยนตามหลักสูตรสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที .01 และผ่ า นเกณฑ์ ที ตังไว้ 2)
นักเรี ยนมีทกั ษะการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์
หลังเรี ยนตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ทกุ ทักษะ
และ 3) นักเรี ยนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้ องถินหลังเรี ยนตามหลักสูตรสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .01
คําสําคัญ: หลักสูตรรายวิชาเพิมเติม, วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ องถิน, แนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้ด้วย
ตนเองโดยการสร้ างสรรค์ชินงาน

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to
develop an Additional Course Curriculum
Development of The Applied Bee-Castle Carvings
Design’ Based on Constructionism Theory
through Creating a Piece of Work for
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MathayomSuksa 6 Students, to investing the
results of experiment in using the curriculum on
the following issues: (1) compare students’
knowledge of carvings of applied bee-castle
design between after learning through the
curriculum and before learning and compare it
after learning with the set criterion, (2) compare
students’ skill of carvings of applied bee-castle
design after learning through the curriculum to
the set criterion, (3) compare students’
awareness of culture and local wisdom between
after learning through the curriculum and before
learning. The population in this research there are
40MathayomSuksa6 students in Sakonrat
Withayanukul School in academic year 2014
under the Office of Secondary Education Service
Area 23, SakonNakhon province. The Research
method cover with learning management plan, a
test of knowledge about carvings of applied beecastle design, a form for assessing skill of
carvings of applied bee-castle design, and a form
for measuring awareness of culture and local
wisdom. Statistics for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, t-test for
dependent samples.Findings of the study were
concluded as follows:
1. The developed curriculum possessed
10 key components: 1) title of the curriculum, 2) principles
of the curriculum, 3) objectives, 4) learning
substance, 5) learning outcome, 6) course
description, 7) course structure, 8) learning
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management guidelines, 9) media and sources of
learning, and 10) guidelines for measuring and
evaluating learning and the results of evaluation.
Appropriateness of the curriculum according to
the experts was found at the highest level.
2. The results of implementing the
curriculum showed that 1) Students had
significantly higher knowledge of carvings of
applied bee-castle design after learning through
the curriculum than that before learning at.01
level and passed the set criterion, 2) students’
every skill of carvings of applied bee-castle
design after learning through the curriculum
passed the determined criterion, and 3) students
had significantly higher awareness of culture and
local wisdom after learning through the
curriculum than that before learning at .01 level.
Keywords: Additional Course Curriculum, Culture
and Local Wisdom, Concept of Constructionism
Theory through Creating a Piece of Work

บทนํา
สัง คมไทยปั จจุ บัน มี ก ารเปลี ยนแปลงอย่ า ง
รวดเร็ วตามกระแสโลกาภิวตั น์ ทงทาง
ั
ด้ านเศรษฐกิ จ
สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการ
หลังไหลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทําให้ ประเทศ
ไทยมี ก ารเปลียนแปลงอย่า งมากมายในหลายด้ า น
โดยเฉพาะด้ านโครงสร้ างของระบบต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัว
คน แต่ขาดการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนไทย (นรา
ทิพย์ พุ่มทรัพย์, 2552, หน้ า 22) กระทรวงศึกษาธิการ

จึ ง ไ ด้ จั ด ทํ า แ ผน พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ฉบั บ ที 1 1
พุท ธศัก ราช 2555-2559 ภายใต้ ก รอบทิ ศ ทางของ
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พุท ธศัก ราช
2552 -2559 เน้ นนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
รั ช กาลที 9 ยึ ด ทางสายกลางบนพื นฐานของความ
สมดุลพอดี รู้ จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบ
รู้ เท่าทันโลก เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต เพือมุ่งให้
เกิดการพัฒนาทียังยืนและความอยู่ดีมีสขุ ของคนไทย
โดยยึ ด คนเป็ นศูน ย์ ก ลางการพัฒ นา มี จุ ด ประสงค์
แนวนโยบาย การพัฒนาอย่างรอบด้ านและสมดุลเพือ
เป็ นฐานหลักของการพัฒนาการสร้ างสังคมไทยให้ เป็ น
ธ ร ร ม ภู มิ ปั ญ ญ า แ ละ ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดล้ อมของสังคมเพือเป็ นฐานในการพัฒนาคน
แนวทางหนึงทีจะช่วยให้ การจัดการศึกษาเชือมโยงกับ
วิถีชีวิตจริ งของชุมชนได้ นัน ก็ คือ การจัดทําหลักสูตร
รายวิ ช าเพิ มเติ ม สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 23 จึงได้ จดั ทํากรอบหลักสูตรท้ องถิน
พุ ท ธศั ก ราช 2555 ขึ น ซึ งผ่ า นการวิ พ ากษ์ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการลงมิติเห็นชอบและประกาศใช้
กรอบหลัก สูต รท้ อ งถิ น จากคณะกรรมการเขตพื นที
ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ ข ต 2 3 โ ด ย มี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. วันา สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการ
เป็ นผู้ ลงนามเห็ น ชอบและประกาศใช้ ณ วัน ที 16
กรกฎาคม พุท ธศักราช 2555 เพื อให้ สถานศึกษาใน
สังกัดการศึกษาขันพืนฐาน ได้ นําไปใช้ เป็ นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการ
เรี ยนการสอนเพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ให้
มีคณ
ุ ภาพด้ านความรู้และทักษะทีจําเป็ นสําหรับใช้ เป็ น
เครื องมือในการดํารงชีวิตในสังคมทีมีการเปลียนแปลง
และแสวงหาความรู้ เพื อพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื อง
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ตลอดชี วิ ต รวมทังมี ค วามตระหนัก และรู้ คุณ ค่ า ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทีดีงามของ
ท้ องถิน
นอกจากนี เทศบาลนครสกลนคร ได้ จั ด ทํ า
หลัก สูต รท้ อ งถิ น เรื องปราสาทผึ งสกลนคร เพื อให้
สถานศึก ษาในสัง กัด และสถานศึก ษาอื นที สนใจ ได้
นําไปใช้ เป็ นแนวทางจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยน โดยหลักสูตรดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดทํา
ตามแนวที กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนดและได้ เ ริ ม
ทดลองใช้ ในปี การศึกษา 2555 ซึงมีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนืองผ่านทางครู ผ้ ูสอน ผู้เชี ยวชาญ
นัก วิ ช าการ และผู้ท รงคุณ วุฒิ โดยทางเทศบาลนคร
สกลนครมีความคาดหวังว่าหลักสูตรนีจะเป็ นแนวทาง
ในการร่ ว มสืบ สานงานประเพณี ท้ อ งถิ นปราสาทผึ ง
สกลนครให้ คงอยู่เคียงคู่สกลนคร ดินแดนแห่งธรรมะ
และวัฒนธรรมสืบไป
ป ร า ส า ท ผึ ง ส ก ล น ค ร เ ป็ น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามและน่าภาคภูมิใจของ
ชาวจังหวัดสกลนครทุกปี ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจะ
มีประเพณีแห่ปราสาทผึง เพือส่งเสริ มการท่องเทียวและ
ปลู ก ฝั ง ให้ ช าว สกลนค รทุ ก คน ได้ ตร ะหนั ก ถึ ง
ความสําคัญร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามสิงนี ให้ คงอยู่ค่เู มือง
สกลนครสืบไป ผู้วิจัยในฐานะครู ผ้ ูสอนกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ศิ ล ปะ โรงเรี ย นสกลราชวิ ท ยานุ กู ล จั ง หวั ด
สกลนคร จึ ง มี ค วามสนใจมี ที จะเชื อมโยงหลัก สูต ร
ท้ องถินทีจัดทําขึนทัง 2 หน่วยงาน นํามาเป็ นกรอบและ
ทิศทางในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา จึงได้
ทําการสืบค้ นงานวิจัยทีเกียวข้ องกับหลักสูตรท้ องถิ น
เรื องปราสาทผึงสกลนคร ผู้วิจยั สนใจเข้ าไปศึกษาเก็บ
ข้ อมู ล ในชุ ม ชน โดยใช้ คํ า พู ด ที ได้ จากแบบบั น ทึ ก
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ภาคสนาม แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ
ประกอบประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ ช่าง
แกะสลัก ลายปราสาทผึ งประยุ ก ต์ ช่ า งสร้ างสรรค์
ปราสาทผึ งประยุ ก ต์ ใ นชุ ม ชนคุ้ มวั ด ต่ า งๆที มี ก าร
สร้ างสรรค์ ปราสาทผึงประยุกต์ แบบมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนา เพือยืนยันการตีความหมายและให้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ของการค้ นพบทีได้ จากการวิจยั นํามาเป็ นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถสร้ างกลไกแห่งการเรี ยนรู้ จนผู้เรี ยนสามารถ
สร้ างองค์ ค วามรู้ (Body Knowledge) พร้ อมทัง
ประจั ก ษ์ พ ยานขององค์ ค วามรู้ (Testimony of
knowledge) ตามหลักการทฤษฎีการสร้ างความรู้ โดย
การสร้ างสรรค์ชินงาน (Constructionism) ซึงแนวคิด
ทฤษฎีนี มีความเชือว่า การเรี ยนรู้ ทีดีเกิดจากการสร้ าง
พลังความรู้ ในตนเองและด้ วยตนเองของผู้เรี ยน หาก
ผู้เรี ยนมีโอกาสได้ สร้ างความคิดและนําความคิดของ
ตนเองไปสร้ างสรรค์ ชิ นงาน โดยอาศั ย สื อและ
เทคโนโลยีทีเหมาะสม จะทํ าให้ เห็นความคิดนันเป็ น
รู ป ธรรมที ชัด เจน และเมื อผู้เ รี ย นสร้ างสิ งหนึงสิ งใด
ขึนมาก็ หมายถึงการสร้ างความรู้ ในตนเองนันเอง ซึง
ความรู้นีจะมีความหมายต่อผู้เรี ยน จะอยู่คงทน ผู้เรี ยน
จะไม่ลืมง่า ย และจะสามารถถ่ ายทอดให้ ผ้ ูอืนเข้ าใจ
ความคิดของตนได้ ดี และยังเป็ นฐานให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
สร้ างความรู้ ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีทีสินสุด (ทิศนา แขม
มณี, 2554, หน้ า 96-98 ; ประสาท อิศรปรี ดา, 2555,
หน้ า 131-133) โดยมีเนือหาสาระของหลักสูตร อาทิ
การเรี ยนรู้เกียวกับ 1) จิตรกรรมไทย ด้ านการเขียนลาย
ไทยที ใช้ ในการแกะสลัก ลายปราสาทผึงประยุก ต์ 2)
ประติมากรรมไทย ด้ านการแกะสลักลายไทยทีใช้ ทํา
แม่พิมพ์ ลายปราสาทผึงประยุกต์ด้วยดินนํามัน การทํา
แม่พิมพ์ลายปราสาทผึงประยุกต์ด้วยยางซิลิโคน และ
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ฐานรองยางแม่พิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ การต้ มขีผึงหรื อ
เที ย นไขเพื อใช้ ในการเทลงแม่พิ ม พ์ ล ายปราสาทผึ ง
ประยุ ก ต์ เพื อนํ า ไปใช้ ในการประดั บ พื นผิ ว ของ
โครงสร้ างปราสาทผึงประยุกต์ 3) สถาปั ตยกรรมไทย
ด้ านโครงสร้ างและ องค์ ป ระกอบส่ ว นต่ า ง ๆ ของ
ปราสาทผึ งประยุก ต์ และ 4) มัณ ฑนศิ ล ป์ ด้ า นการ
ประดับตกแต่งลายปราสาทผึงบนพืนผิวของโครงสร้ าง
ปราสาทผึงประยุกต์ ให้ ตรงตามตําแหน่งของโครงสร้ าง
ปราสาทผึงประยุกต์ เช่น ลายช่อฟ้ าจะต้ องติดลายบน
มุมหลังคาปราสาทผึงประยุกต์ ลายหน้ าบันก็ต้องติดที
หน้ าบัน ลายเสาก็ ต้องนําไปติดทีเสา เป็ นต้ น ซึงตาม
แ น ว คิ ด ดั ง ก ล่ า ว ผู้ เ รี ย น จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ไ ป สู่
ประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติด้วยผู้เรี ยนเอง โดยการ
สร้ างสรรค์ ชิ นงาน การแกะสลั ก ลายปราสาทผึ ง
ประยุกต์ ทําแม่พิมพ์ การต้ มขีผึงหรื อเทียนไข การหล่อ
ลายปราสาทผึงประยุกต์ ตลอดจนการติดลายบนพืนผิว
โครงสร้ างของปราสาทผึงประยุก ต์ ในสถานที สร้ าง
ปราสาทผึ งประยุ ก ต์ จ ริ ง ตามคุ้ มวั ด ต่ า ง ๆ ในเขต
เทศบาลนครสกลนคร ซึงผู้วิจยั ปรับเปลียนบทบาทของ
ตนเองมาเป็ นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ใน
การเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนและให้ คําปรึกษาชีแนะ
ปั ญหาต่ อ มาที ควรนํ า มาพิ จ ารณาก็ คื อ จะ
พัฒนาหลักสูตรการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์
ให้ มีความยังยืนได้ อย่างไร เมือพบว่า ช่างแกะสลักลาย
ปราสาทผึง ประยุกต์ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี
พุ ท ธศั ก ราช 2558 ส่ ว นมากมี อ ายุ เ กิ น 60 ปี เมื อ
พิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ างประชากรตามแผนพั ฒ นา
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ ฉบั บ ที 11
พุทธศักราช 2555-2559 ซึง สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2557) ได้ กล่าวไว้ วา่ โครงสร้ างประชากรมี
แนวโน้ มว่า ประชากรวัยสูงอายุเพิมขึน ประชากรวัย

เด็ ก และวัย แรงงานจะลดลง ขณะที การย้ า ยถิ นของ
ประชากรส่งผลให้ ความเป็ นเมืองสูงขึน ประเทศไทยได้
เข้ าสู่สงั คมผู้สูง อายุ และจะเป็ นสังคมผู้สูงอายุอย่า ง
สมบู ร ณ์ ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2558 ดั ง นั น อี ก 10 ปี
ข้ างหน้ า (ปี พุ ท ธศัก ราช 2568) ช่ า งแกะสลัก ลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ จะมีอายุเกิ น 70 ปี ช่างทุกคนจะ
เข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ เป็ นช่วงแห่งกาลเวลาทีทําให้ เกิด
การว่างเปล่าของการสืบสานช่างแกะสลักลายปราสาท
ผึ งประยุก ต์ ส่ง ผลกระทบต่ อ งานช่ า งแกะสลัก ลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ในอนาคต ด้ วยเหตุนี ผู้วิจยั จึงได้
เลือกทีจะพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรื อง การ
แกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ ตามแนวคิดทฤษฎี
การสร้ างความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ชินงาน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ในโรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกูล ซึง
การวิ จัย ครั งนี ผู้วิ จัย คาดหวัง ว่า จะได้ ห ลัก สูต รที มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนําไปใช้ ในการ
พัฒนาเยาวชนกลุม่ เป้าหมายและเยาวชนกลุม่ อืน ๆ ใน
จังหวัดสกลนครให้ มีความรู้และทักษะใน
การแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ รวมทังความ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถินอันจะเป็ น
การสืบสานงานแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ ให้ คง
อยูค่ ชู่ าวสกลนครตลอดไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาหลัก สูตรรายวิชาเพิมเติม เรื อง
การแกะสลัก ลายปราสาทผึงประยุก ต์ ตามแนวคิ ด
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์
ชินงาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 6
2. เพื อศึ ก ษาผลการทดลองใช้ หลัก สู ต รใน
ประเด็นดังนี
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2.1 เปรี ยบเทียบความรู้ ทีเกียวข้ องกับการ
แกะสลัก ลายปราสาทผึงประยุกต์ ระหว่า งหลังเรี ย น
ตามหลักสูตรกับก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ยนกับ เกณฑ์ ที
กําหนด
2.2 เปรี ย บเที ย บทัก ษะการแกะสลัก ลาย
ปราสาทผึงประยุกต์หลังเรี ยนตามหลักสูตรกับเกณฑ์ที
กําหนด
2.3 เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถินระหว่างหลังเรี ยนตาม
หลักสูตรกับก่อนเรี ยน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิ จั ย เรื อง การพัฒ นาหลัก สู ต รรายวิ ช า
เพิมเติ ม เรื อง การแกะสลักลายปราสาทผึงประยุก ต์
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเองโดยการ
สร้ างสรรค์ชินงาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ผู้วิจัยมีกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ดังนี
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บริ บทชุมชนในเขตเทศบาล
นครสกลนคร
1. พืนทีทางภูมิศาสตร์ประวัติ
2. วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน
3. ความเป็ นมาของปราสาทผึง

องค์ความรู ้ทีเกียวข้องกับ
การแกะสลักลายปราสาทผึง
ประยุกต์ แบ่งเป็ น
1. องค์ความรู ้เกียวกับ
ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
2. องค์ความรู ้เกียวกับ
การแกะสลักลายปราสาทผึง

แนวคิดเกียวกับหลักสูตร
รายวิชาเพิมเติม
แนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชินงาน

ยกร่ างหลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรื องการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ตามแนวคิดทฤษฎี
การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 6
ประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชียวชาญ และปรับปรุ งแก้ไขทีส่วนทีบกพร่ อง
ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรื องการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 6

ความรู ้ทีเกียวข้องกับ
การแกะสลักลายปราสาทผึง

ทักษะการแกะสลัก
ลายปราสาทผึง

ความตระหนักถึงวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน

หลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรื อง การแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชินงาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 6
ภาพที 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรื อง การ
แกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ ตามแนวคิดทฤษฎี
การสร้ างความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ชินงาน
ชันมัธ ยมศึกษาปี ที 6 ครั งนี ผู้วิ จัยได้ ดําเนินการตาม
ลั ก ษณะข องกระบ วนการวิ จั ย และก ารพั ฒ น า
(Research and Development) ผสมผสานวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ และวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณซึงแบ่งขันตอน
ของการวิจยั เป็ น 4 ขันตอน คือ 1) ศึกษาข้ อมูลพืนฐาน
2) ยกร่ างหลักสูตร 3) ทดลองใช้ หลักสูตร 4) ประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินการวิจยั แต่ละขันตอน
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี
ขัน/ ตอนที0 1 ศึกษาข้ อมูลพืน/ ฐาน
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ แห ล่ ง ข้ อ มู ล 2 ปร ะ เ ภท คื อ 1 )
แหล่งข้ อมูลทุติย ภูมิ (Secondary Data) ประเภท
เอกสาร เป็ นแหล่งให้ ข้อมูลพืนฐานเกียวกับบริ บทชุมชน
องค์ ความรู้ เกี ยวกับทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ องค์
ความรู้ เกียวกับการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์
แนวคิ ด เกี ยวกับ หลัก สูต รรายวิ ช าเพิ มเติ ม และการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิมเติมโดยใช้ การมีส่วนร่ วม
ของชุมชน แนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง
โดยการสร้ างสรรค์ชินงาน และแนวปฏิบตั ิการวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึงแหล่งข้ อมูล
ประเภทนี เช่ น รายงานการวิ จั ย หนัง สื อ วารสาร
เอกสารของหน่วยงาน รวมทังเอกสารในรู ปของข้ อมูล
อิ เ ลคท ร อ นิ ก ส์ เ ป็ น ต้ น โด ย เ อก สาร ต่ า ง ๆ ที
ทําการศึกษาต้ องมีความน่าเชื อได้ โดยพิจารณาจาก
หลายเกณฑ์ เช่น ความน่าเชือถือของผู้ทําวิจยั ผู้เขียน
หนัง สื อ หน่ ว ยงานที รวมฐานข้ อ มูล วัน เวลาที ผลิ ต
เอกสารผลงานนัน ๆ เป็ นต้ น 2) แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ
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(Primary Data) ประเภทบุคคล เป็ นแหล่งให้ ข้อมูล
พืนฐานเกียวกับบริ บทชุมชน ในประเด็นเกียวกับประวัติ
ความเป็ นมาของปราสาทผึงประยุกต์ และวัฒนธรรม
และภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ นในเขตเทศบาลนครสกลนคร
และองค์ความรู้ เกียวกับการแกะสลักลายปราสาทผึง
ประยุกต์ ซึงแหล่งข้ อมูลประเภทนี ได้ แก่ ผู้ร้ ู เกี ยวกับ
ประวัติ ค วามเป็ นมาของปราสาทผึ งประยุ ก ต์ และ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ นในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร และภูมิปัญญาชาวบ้ าน ประจําชุมชนคุ้มวัด
ต่าง ๆ 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลนคร อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ซึงประกอบด้ วย ชุมชนคุ้มวัดเหนือ ชุมชนคุ้ม
วัดศรี ชมพู ชุมชนคุ้มวัดศรี สมุ งั คล์ ชุมชนคุ้มวัดพระธาตุ
เชิงชุม ชุมชนคุ้มวัดศรี สระเกษ ชุมชนคุ้มวัดสุวรรณนล
จิ น ดารามและชุ ม ชนคุ้ม วัด ป่ าสุท ธาวาส ซึงมี ค วาม
เชี ยวชาญเกี ยวกั บ การแกะสลั ก ลายปราสาทผึ ง
ประยุกต์
ขัน/ ตอนที0 2 ยกร่ างหลักสูตร
1. ยกร่างเอกสารหลักสูตร (ตัวหลักสูตร) ผู้วิจยั
ดําเนินการ ดังนี
1.1 ย ก ร่ า ง เ อ ก ส า ร ห ลั ก สู ต ร ต า ม
องค์ประกอบ 1) ชือหลักสูตร 2) หลักการของหลักสูตร
3) จุด มุ่ง หมาย 4) สาระการเรี ย นรู้ 5) ผลการเรี ยนรู้
6) คําอธิบายรายวิชา 7) โครงสร้ างรายวิชา 8) แนวทาง
การจัดการเรี ยนรู้ 9) สือและแหล่งเรี ยนรู้ และ 10) แนวทาง
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ แล้ วนําเสนออาจารย์
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสมเบืองต้ น
และให้ ข้อเสนอแนะ แล้ วทําการปรับปรุงแก้ ไข
1.2 ประชุ ม ปฏิ บัติ ก ารผู้ เกี ยวข้ อง เพื อวิ
พากย์ ร่ า งเอกสารหลั ก สู ต รที ผู้ วิ จั ย ยกร่ า งขึ น ซึ ง
ผู้เข้ าร่ วมวิพากย์ จํา นวน 15 คน ประกอบด้ วย ผู้วิจัย
(นําเสนอร่างเอกสารหลักสูตรและเป็ นผู้ดําเนินรายการ)
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ผู้เชียวชาญด้ านการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์
ประจํ า ชุ ม ชนคุ้ มวัด ต่ า ง ๆ ผู้ รู้ เกี ยวกั บ ปราสาทผึ ง
ประยุกต์ ผู้ร้ ู เกียวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน
ผู้เ ชี ยวชาญด้ า นหลัก สูต รและการสอน ครู ผ้ ูส อนที มี
ความเชี ยวชาญด้ านการสอนสาระศิ ล ปะ และ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 23 จากนันดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ตามมติทีประชุม
2. ย ก ร่ า ง เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก สู ต ร
ประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ และคู่มือการใช้
หลัก สูต ร แล้ ว นํ า เสนออาจารย์ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ตรวจสอบความเหมาะสมเบืองต้ น และให้ ข้อเสนอแนะ
แล้ วทําการปรับปรุงแก้ ไข
3. ประเมิ น ความเหมาะสมของเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรโดยผู้เชียวชาญ
จํานวน 7 คน ประกอบด้ วย ผู้เชียวชาญด้ านหลักสูตร
และการสอน 3 คน ผู้เชียวชาญด้ านการแกะสลักลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ 2 คน ครูผ้ สู อนทีมีความเชียวชาญ
ด้ านการสอนสาระทัศนศิลป์ 2 คน โดยใช้ แบบประเมิน
ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับทีผู้วิจยั สร้ างขึน
4. ปรั บ ปรุ ง เอกสารหลั ก สู ต รและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรในส่วนทีบกพร่ องก่อนนําไปทดลอง
ใช้
ขัน/ ตอนที0 3 ขัน/ ทดลองใช้ หลักสูตร
1. สร้ างและหาคุณ ภาพเครื องมื อ ทีใช้ ใ นการ
ป ร ะ เ มิ น ผล ก า ร ท ด ลอ ง ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ 1 )
แบบทดสอบความรู้ ที เกี ยวข้ อ งกับ การแกะสลัก ลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ แบบประเมินทักษะการแกะสลัก
ลายปราสาทผึงประยุก ต์ แบบวัด ความตระหนัก ถึ ง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน

2. กํ า ห น ด ป ร ะ ช า ก ร เ ป็ น นั ก เ รี ย น ชั น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 โรงเรี ย นสกลราชวิ ท ยานุ กู ล ปี
การศึกษา 2557 สังกัดเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 จังหวัด สกลนคร รวมนัก เรี ยนทังสิน 748 คน
และเลือกลุม่ ตัวอย่างจากประชากร มาจํานวน 40 คน
ซึงได้ มาจากการรับสมัครโดยมีเกณฑ์ ว่า 1) ต้ องเป็ น
นักเรี ยนทียังไม่เคยได้ รับการฝึ กทักษะการแกะสลักลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ แต่มีความสนใจและยินดีเข้ าร่ วม
หลักสูตร 2) มีภมู ิลาํ เนาหรื อพักอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล
นคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หรื ออาศัยอยู่รอบ
นอกแต่มีความสะดวกทีจะเข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ ตลอด
หลักสูตร และ 3) ต้ องเป็ นนักเรี ยนทีมีเวลาว่างตามวัน
เวลาทีกํ าหนด และยินดียินดีเข้ าร่ วมหลักสูตร เพราะ
การทดลองใช้ หลักสูตรครังนี ใช้ นอกเวลาเรี ยน (หลัง
เลิกเรี ยน และในวันเสาร์ -อาทิตย์)
3. กําหนดแบบแผนการทดลองใช้ หลักสูตรเป็ น
แบบการทดลองกลุ่ม เดี ย ว และมี ก ารวั ด ก่ อ นการ
ทดลอง 1 ครัง และหลังการทดลอง 1 ครัง แบบ One –
Group Pretest – Posttest Design
4. ดํ า เ นิ น ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
ดําเนินการ ดังนี 1) ก่อนการทดลอง ทดสอบความรู้ ที
เกียวข้ องกับการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์และ
ความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน 2)
ดําเนินการทดลองจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตาม
แผนการจัด การเรี ย นรู้ ของหลัก สูตรที พัฒ นาขึน เป็ น
เวลา 40 ชัวโมง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน นักเรี ยนแต่ละคนได้ รับความรู้ และฝึ กทักษะการ
แกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ตา่ ง ๆ จากภูมิปัญญา
ท้ องถิน จากนันสร้ างสรรค์ชินงานออกมา มีการประเมิน
ชิ นงาน และรวบรวมสารสนเทศจากการประเมิ น ให้
ข้ อ มูล ย้ อ นแก่ นัก เรี ย น เพื อการพัฒ นาชิ นงานอย่ า ง
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ต่อเนือง จนกว่านักเรี ยนจะพอใจกับชินงานของตนเอง
แล้ วจึงค่อยประเมินทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึง
ประยุกต์ โดยเน้ นการประเมินกระบวนการทํางาน และ
ชิ นงานที ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว โดยใช้ แบบ
ประเมินทีสร้ างขึน 3) หลังการทดลอง ทดสอบความรู้ ที
เกียวข้ องกับการแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ และ
ความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน โดย
ใช้ เครื องมือชุดเดิมกับการทดสอบก่อนการทดลอง
ขั /น ตอนที0 4 ขั / น ประเมิ น และปรั บปรุ ง
หลักสูตร
1. การประเมิ น ผลการทดลองใช้ หลั ก สู ต ร
ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การ ดัง นี 1) วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เพื อ
เปรี ย บเที ย บความรู้ ที เกี ยวข้ อ งกับ การแกะสลัก ลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ของนักเรี ยนระหว่างหลังเรี ยนตาม
หลักสูตรกับก่อนเรี ยน โดยใช้ Dependent Samples ttest และเปรี ยบเทียบหลังเรี ยนกับเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ที
ร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยใช้ One Sample t-test
2) วิเคราะห์ข้อมูลเพือเปรี ยบเทียบทักษะการแกะสลัก
ลายปราสาทผึงประยุกต์ ของนัก เรี ยนหลังเรี ยนตาม
หลักสูตรกับเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ทีร้ อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม โดยใช้ One Sample t-test และ 3) วิเคราะห์
ข้ อ มูล เพื อเปรี ยบเทีย บ ความตระหนักถึ งวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ องถินของนักเรี ยนระหว่างหลังเรี ยน
ตามหลัก สูต รกั บ ก่ อ นเรี ย น โดยใช้ Dependent
Samples t-test
2. ผู้วิจยั นําสารสนเทศทีได้ จากการประเมินการ
ทดลองใช้ หลักสูตร รวมทังผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ มาพิจารณาปรั บปรุ งแก้ ไขเอกสารหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตร ให้ มีความสมบูรณ์ยิงขึน
ก่อนนําไปขยายผลหรื อเผยแพร่ตอ่ ไป
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ผลการวิจัย
1. หลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรื อง การแกะสลัก
ลายปราสาทผึงประยุกต์ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้ าง
ความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ ชิ นงาน ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 6 ทีผู้วิจยั พัฒนาขึนมีความเหมาะสม
อยู่ ใ นระดั บ มากที สุ ด ตามผลการประเมิ น โดย
ผู้เชี ยวชาญ โดยทีหลักสูตรมีอ งค์ ประกอบสําคัญ 10
ประการ คือ 1) ชือหลักสูตร 2) หลักการของหลักสูตร
3) จุดมุ่งหมาย 4) สาระการเรี ยนรู้ 5) ผลการเรี ยนรู้ 6)
คําอธิ บายรายวิชา 7) โครงสร้ างรายวิชา 8) แนวทาง
การจัดการเรี ยนรู้ 9) สือและแหล่งเรี ยนรู้ และ 10) แนวทาง
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึงโครงสร้ างรายวิชา
ของหลักสูตร แบ่ง เป็ น 2 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 20
ชัวโมง (ภาคเรี ยนละ 0.5 หน่วยกิต) รวมทัง 2 ภาคเรี ยน
เป็ น 40 ชัวโมง และมีสาระในบางองค์ประกอบทีสําคัญ
อาทิ
1.1 หลักสูตรนีมีจุดมุ่งหมายเพือ 1) พัฒนา
ความรู้ ความเข้ าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าสิงต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการ
แกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ ในเขตชุมชนเทศบาล
เมืองสกลนคร 2) พัฒนาทักษะการแกะสลักลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ และสามารถสร้ างสรรค์ชินงานการ
แกะสลัก ลายปราสาทผึงประยุก ต์ และ 3) เสริ มสร้ าง
ความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถินไทย
และประเพณีแห่ปราสาทผึง จังหวัดสกลนคร
1.2 สาระการเรี ยนรู้ ของหลักสูตร มี 3 ด้ าน
ใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นที 1 บริ บ ทชุม ชน เป็ นการศึก ษา
เกี ยวกั บ 1) พื นที ทางภู มิ ศ าสตร์ เขตเทศบาลนคร
สกลนคร 2) วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น เขต
เทศบาลนครสกลนคร และ 3) ประวัติความเป็ นมาของ
ปราสาทผึงประยุกต์ ด้ านที 2 ความรู้ เกียวกับทัศนศิลป์
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และประยุก ต์ ศิ ล ป์ ศึก ษาเกี ยวกับ 1) จิ ต รกรรมไทย
ประเภทลายไทย ทีใช้ ในการออกแบบลายปราสาทผึง
2) ประติ มากรรมไทย การแกะสลักลาย วิธี การทํ า
แ ม่ พิ ม พ์ วิ ธี ก า ร ห ล่ อ 3 ) ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ไ ท ย
องค์ ป ระกอบโครงสร้ างปราสาทผึ งประยุ ก ต์ 4)
มัณฑนศิ ลป์ ศิล ปะการตกแต่ง โครงสร้ างปราสาทผึง
ประยุกต์ และด้ านที 3 ความรู้เกียวกับการแกะสลักลาย
ปราสาทผึง ประยุกต์ เป็ นการศึกษาเกี ยวกับ 1) การ
เขี ย นลายไทย ที ใช้ ในการแกะสลัก ลายปราสาทผึ ง
ประยุกต์ 2) การแกะสลักลายไทย ทีใช้ ในการทํ า
แม่พิมพ์ลายปราสาทผึงประยุกต์ 3) การทําแม่พิมพ์
ลายปราสาทผึง ประยุกต์ ด้ วยยางซิลิโคนและฐานรอง
แม่พิมพ์ ด้ วยปูนปลาสเตอร์ 4) การหล่อลายปราสาท
ผึง ประยุกต์ ด้ วยขีผึงหรื อเทียนไข และ 5) การประดับ
ตกแต่งลายปราสาทผึง ประยุกต์ บนพืนผิวโครงสร้ าง
ปราสาทผึงประยุกต์
1.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เน้ นการ
จัดประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างพลังความรู้ ในตนเอง
ด้ วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความคิดและ
นําความคิดของตนเองไปสร้ างชินงานอย่างเป็ นรูปธรรม
โดยอาศัย สื อและเทคโนโลยี ที เหมาะสม สามารถ
ถ่ายทอดให้ คนอืนเข้ าใจความคิดของตนเองได้ จัดการ
เรี ยนรู้ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีโอกาสศึกษาข้ อมูลเชิงลึกและ
ลงมือปฏิบตั ิจริ งจากแหล่งเรี ยนรู้ในคุ้มวัดต่าง ๆ ทีมีการ
สร้ างปราสาทผึงประยุกต์ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ในการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร ครู ผ้ ูสอนมีบทบาท
สําคัญ ดังนี 1) จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสม
โดยควบคุมกระบวนการการเรี ยนรู้ ให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามผลการเรี ยนรู้ ทีกํ าหนดไว้ และคอยอํานวยความ
สะดวกให้ ผ้ เู รี ยนดําเนินงานไปได้ อย่างราบรื น 2) แสดง
ความคิ ดเห็ น และให้ ข้ อมูล ที เป็ นประโยชน์ แ ก่ผ้ ูเ รี ย น

ตามโอกาสทีเหมาะสม คอยสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ของผู้ เรี ยนและบรรยากาศการเรี ยนที เกิ ด ขึ นอยู่
ตลอดเวลา 3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความรู้ ด้วย
ตนเอง และนํ าความรู้ ทีได้ ไ ปสร้ างสรรค์ ชิ นงาน โดย
ครู ผ้ ูส อนเป็ นผู้ จุ ด ประกายความคิ ด และกระตุ้น ให้
ผู้เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนโดยทัวถึงกัน
ตลอดจนรั บ ฟั ง และสนับ สนุน ส่ง เสริ ม ให้ กํ า ลัง ใจแก่
ผู้เรี ยน 4) ช่วยเชื อมโยงความคิดเห็นของผู้เรี ยนและ
สรุ ป ผลการเรี ย นรู้ ตลอดจนส่ ง เสริ ม และนํ า ทางให้
ผู้เรี ยนได้ ร้ ู วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนรู้ เพือผู้เรี ยน
จะได้ นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และ 5) เวลาทีใช้ ในการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ครู ผ้ ู สอนควรจั ด ให้ ยื ด หยุ่ น
เหมาะสม โดย เฉพาะกิจกรรมทีผู้เรี ยนต้ องลงมือปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเองทังเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม ไม่ควรมาก
หรื อ น้ อ ยเกิ น ไป ซึ งกระบวนการจัด การเรี ย นรู้ ได้ ใ ช้
กระบวนการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน (5 STEPs) ดังนี
ขั / น ต อ น ที0 1 จุ ด ป ร ะ ก า ย ค ว า ม คิ ด
(Sparkling) ครู ใช้ กิจกรรม วิธีการ หรื อสือ กระตุ้นให้
นัก เรี ย นเกิ ด ความอยากรู้ และเห็ น แนวทางในการ
แสวงหาความรู้ นําไปสู่ความรู้ ความเข้ าใจในเนือหา
สาระ
ขั น/ ตอนที0 2 สะกิ ด ให้ ค้ น คว้ า (Searching)
ครู ใช้ กิจกรรม หรื อหัว ข้ อ เรื องราว ทีน่าสนใจชวนให้
ศึกษาค้ นคว้ าจากสือ แหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ โดยอาจต้ อง
สืบค้ นจากคอมพิวเตอร์ เพือหาข้ อมูลเพิมเติมหรื อหา
คําตอบด้ วยตนเอง
ขัน/ ตอนที0 3 นํ าพาสู่การปฏิบัติ (Studying)
ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองในลักษณะเป็ น
กลุ่ม เป็ นรายบุ ค คล จนเกิ ด ทัก ษะและเรี ย นรู้ การ
แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
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ขัน/ ตอนที0 4 จัดองค์ ความรู้ (Summarizing)
มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนนําความรู้ ความเข้ าใจจากการเรี ยนรู้
และฝึ กปฏิ บั ติ การแก้ ปั ญหาหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ จน
สามารถสรุ ป เป็ นองค์ ความรู้ ของตนเองได้ อย่า งเป็ น
ระบบ
ขั น/ ตอนที0 5 นํ า เสนอควบคู่ ก ารประเมิ น
(Show and Sharing) ฝึ กผู้เรี ยนให้ ร้ ู จกั วางแผนในการ
นํ า เสนอความรู้ ผลงานของตนเองอย่ า งมี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ
การจั ด ทํ า วี ดี ทั ศ น์ การใช้ คอมพิ ว เตอร์ และมี ก าร
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ในด้ านผลงาน ความคิด วิธีการและ
ข้ อ เสนอแนะ นํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาผลงานและพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนือง
ผลการทดลองใช้ หลักสูตร พบว่า 1) นักเรี ยนมี
ความรู้ ที เกี ยวข้ อ งกับ การแกะสลัก ลายปราสาทผึ ง
ประยุกต์หลังเรี ยนตามหลักสูตร สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และผ่านเกณฑ์ทีตังไว้
2) นัก เรี ย นมี ทัก ษะการแกะสลัก ลายปราสาทผึ ง
ประยุกต์หลังเรี ยนตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ทุก ทัก ษะ และ 3) นัก เรี ย นมี ค วามตระหนัก ถึ ง
วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญญาท้ องถิ นหลั ง เรี ยนตาม
หลักสูตร สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01

อภิปรายผล
จากการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิมเติม เรื อง
การแกะสลัก ลายปราสาทผึงประยุก ต์ ตามแนวคิ ด
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์
ชินงาน ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 มีประเด็นทีน่าสนใจนําสู่
การอภิปรายผล ดังนี
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1. หลักสูตร มีองค์ประกอบสําคัญ 10 ประการ
คื อ คื อ 1) ชื อหลัก สูต ร 2) หลัก การของหลัก สูต ร 3)
จุด มุ่ง หมาย 4) สาระการเรี ย นรู้ 5) ผลการเรี ย นรู้ 6)
คําอธิ บายรายวิชา 7) โครงสร้ างรายวิชา 8) แนวทาง
การจัดการเรี ยนรู้ 9) สือและแหล่งเรี ยนรู้ และ 10) แนวทาง
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึงถือว่าเป็ นหลักสูตร
ทีมีองค์ประกอบครบถ้ วนสมบูรณ์และมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากทีสุด จากการประเมินจากผู้เชียวชาญ
ทังนี เนื องจากเป็ นหลัก สูต รที สร้ างและพัฒ นาตาม
หลักการและขันตอนของการสร้ างและพัฒนาหลักสูตร
ที ถูก ต้ อ งและเหมาะสม 4 ขันตอน คื อ ศึก ษาข้ อ มูล
พื นฐาน ที เกี ยวกั บ บริ บทชุ ม ชนซึ งเป็ นพื นที ทาง
ภูมิศาสตร์ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร วัฒนธรรมและ
ภูมิปั ญญาท้ องถิ นเขตเทศบาลนครสกลนคร ประวัติ
ความเป็ นมาของปราสาทผึ งประยุ ก ต์ ศึ ก ษาและ
รวบรวมองค์ความรู้เกียวกับทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ศึก ษาและรวบรวมองค์ ความรู้ เกี ยวกับ การแกะสลัก
ลายปราสาทผึงประยุกต์ จากแหล่งข้ อมูลทีเป็ นเอกสาร
และบุค คลที เป็ นภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น เป็ นผู้ร้ ู เกี ยวกับ
ประวัติ ค วามเป็ นมาของปราสาทผึ งประยุ ก ต์ และ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ นในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร รวมถึงได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้
ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ ชิ นงาน ศึ ก ษาแนว
ปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 แนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง แล้ วจึงนําเอา
มาเป็ นข้ อมูลพืนฐานในการกําหนดกรอบขอบข่ายการ
ยกร่างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เมือยกร่ าง
เอกสารหลัก สูต ร (ตัว หลัก สูต ร) และยกร่ า งเอกสาร
ประกอบหลักสูตรแล้ วจึงนําไปให้ ผ้ ูเชียวชาญด้ านการ
พัฒนาหลักสูตรประเมินความเหมาะสม ปรับปรุ งแก้ ไข
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ก่ อ นนํ า ไปทดลองใช้ จริ ง ดัง นันจึ ง ทํ า ให้ ไ ด้ ห ลัก สูต ร
รายวิชาเพิมเติมทีสามารถนําไปจัดการเรี ยนการสอน
เพื อพัฒ นาให้ ผ้ ู เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี ยวกั บ
ท้ องถินที อาศัยอยู่ มีความรู้ทีเกียวกับการแกะสลักลาย
ปราสาทผึงและทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึง มี
ความตระหนัก ภูมิ ใ จในวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญญา
ท้ องถินและมีจิตสํานึกร่ วมอนุรักษ์ การเห็นคุณค่าของ
ตนเองและรู้ สึ ก เป็ นเจ้ าของในท้ องถิ นของตนเอง
สอดคล้ องกับสิริวิม ล คําคลี (2555, หน้ า 87) ทีได้
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของประเพณีแห่ปราสาทผึง จังหวัด
สกลนคร ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ รวบรวมข้ อมูล
แนวสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
เนื อหา และนํ า เสนอผลการศึ ก ษาแบบพรรณนา
วิ เ คราะห์ ดัง นี คื อ 1) ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชน 2) ศึ ก ษา
ประวัติ ความเป็ นมาประเพณี แห่ปราสาทผึง จังหวัด
สกลนคร และ 3) วิวฒ
ั นาการประเพณีแห่ปราสาทผึง
จังหวัดสกลนคร
2. ผลการทดลองใช้ หลักสูตร พบว่า การนําใช้
หลักสูตรประสบความสําเร็ จบรรลุตามเป้าหมายทีวาง
ไว้ กล่าวคือนักเรี ยนมีความรู้ทีเกียวข้ องกับการแกะสลัก
ลายปราสาทผึงประยุกต์หลังเรี ยนตามหลักสูตร สูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 และ
ผ่านเกณฑ์ทีตังไว้ มีทกั ษะการแกะสลักลายปราสาทผึง
ประยุกต์หลังเรี ยนตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์กําหนดไว้
ทุกทัก ษะ และมีความตระหนักถึ งวัฒ นธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้ องถินหลังเรี ยนตามหลักสูตร สูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .01 ซึงผลการวิจัยเป็ นไป
ดัง กล่า วเนื องจาก แนวการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี
ความเหมาะสม เพราะได้ เน้ นให้ ผ้ ูเรี ย นได้ สร้ างพลัง
ความรู้ ในตนเองด้ ว ยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเ รี ย นได้
สร้ างความคิ ด และนํ า ความคิ ด ของตนเองไปสร้ าง

ชินงานอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยอาศัยสือและเทคโนโลยีที
เหมาะสม สามารถถ่ายทอดให้ คนอืนเข้ าใจความคิด
ของตนเองได้ ผู้เรี ยนได้ มีโอกาสศึกษาข้ อมูลเชิงลึกและ
ลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง จากแหล่ ง เรี ย นรู้ จริ ง ที มี ก ารสร้ าง
ปราสาทผึงประยุกต์ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร โดยมี
ครู เป็ นผู้ชีแนะและคอยอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูเรี ยน
ดํ า เนิ น งานไปได้ อย่ า งราบรื น ตลอดจนรั บ ฟั ง และ
สนับสนุนส่งเสริ มให้ กําลังใจแก่ผ้ เู รี ยน อีกทังเวลาทีใช้
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ก็ มี ค วามยื ด หยุ่ น
เหมาะสม โดย เฉพาะกิจกรรมทีผู้เรี ยนต้ องลงมือปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเองทังเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุม่ ซึงสอดคล้ อง
กับแนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้ โดยการสร้ างสรรค์
ชินงาน ทีมีความเชือว่า การเรี ยนรู้ ทีดีเกิดจากการสร้ าง
พลังความรู้ ในตนเองและด้ วยตนเองของผู้เรี ยน หาก
ผู้เรี ยนมีโอกาสได้ สร้ างความคิดและนําความคิดของ
ตนเองไปสร้ างสรรค์ ชิ นงาน โดยอาศั ย สื อและ
เทคโนโลยีทีเหมาะสม จะทํ าให้ เห็นความคิดนันเป็ น
รู ป ธรรมที ชัด เจน และเมื อผู้เ รี ย นสร้ างสิ งหนึงสิ งใด
ขึนมาก็ หมายถึงการสร้ างความรู้ ในตนเองนันเอง ซึง
ความรู้นีจะมีความหมายต่อผู้เรี ยน จะอยู่คงทน ผู้เรี ยน
จะไม่ลืมง่า ย และจะสามารถถ่ ายทอดให้ ผ้ ูอืนเข้ าใจ
ความคิดของตนได้ ดี และยังเป็ นฐานให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
สร้ างความรู้ ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีทีสินสุด (ทิศนา แขม
มณี, 2554, หน้ า 96-98 ; ประสาท อิศรปรี ดา, 2555,
หน้ า 131-133) สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของชมนาด
เชือสุวรรณทวี (2553, หน้ า 274 – 278) และ อัครวุฒิ
จินดานุรักษ์ (2553, หน้ า 109 – 115) ทีมีผลการวิจยั ที
สอดคล้ องกันว่า กระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู้
เทคนิคการสอนทีเหมาะสมสามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้
เกิดความรู้ ทักษะ/กระบวนการและเกิดลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ ทังระหว่างการดําเนินการและหลังการจัด
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นแนวทางการเรี ยนการสอนทีมี
ประสิทธิ ภาพ นอกจากนันหลักสูตรรายวิชาเพิมเติมที
ผู้วิ จัย สร้ างขึนนี เป็ นหลัก สูต รที สร้ างจากการศึก ษา
แนวทาง การจัดทําหลักสูตรท้ องถินของสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ซึงเป็ นหน่วยงาน
ต้ น สัง กัด ได้ จัด ทํ า กรอบสาระท้ อ งถิ น ตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2555 โดย
ผ่านกระบวนการพัฒนาทีถูกต้ องตามหลักวิชาการผ่าน
การวิพากษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการได้ มี
มิติเห็ นชอบและให้ ป ระกาศใช้ เพือให้ สถานศึก ษาใน
สังกัดการศึกษาขันพืนฐาน ได้ นําไปใช้ เป็ นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการ
เรี ยนการสอนเพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยมีคณ
ุ ภาพ
ด้ านความรู้ และทักษะทีจําเป็ นสําหรับใช้ เป็ นเครื องมือ
ในการดํ า รงชี วิ ต ในสัง คมที มี ก ารเปลี ยนแปลง และ
แสวงหาความรู้ เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอด
ชี วิ ต รวมทั งมี ค วามตระหนั ก และรู้ คุ ณ ค่ า ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทีดีงามของ
ท้ องถิน เมือผู้เรี ยนได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการ
ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง ได้ สร้ างสรรค์ผลงาน ได้ สมั ผัส
กับวัตถุสิงของทีเป็ นองค์ความรู้ ของบรรพบุรุษทีสะสม
สร้ างสรรค์ สืบทอดกันต่อมา จนเป็ นวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้ องถินแล้ วย่อมเกิดความรักชืนชอบและชืนชม
เห็ น คุ ณ ค่ า และรู้ สึ ก เป็ นเจ้ าของ จึ ง เกิ ด เป็ นความ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน รวมทังมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ สืบสานให้ คงอยูต่ ลอดไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช้
1.1 เนื องจากหลัก สูต รรายวิ ช าเพิ มเติ ม
เรื อง การแกะสลักลายปราสาทผึงประยุกต์ ตามแนวคิด
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ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์
ชิ นงาน ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 มี จุ ด มุ่ง หมายเพื อให้
ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับ บริ บทวัฒนธรรม
และภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ นและประวัติ ค วามเป็ นมาของ
ปราสาทผึงประยุกต์ มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ทีเกียวกับการ
แกะสลักลายปราสาทผึงและทักษะการแกะสลักลาย
ปราสาทผึงและมี ความตระหนัก ภูมิใจในวัฒนธรรม
และภูมิปั ญญาท้ อ งถิ นและอนุรั กษ์ การแกะสลัก ลาย
ปราสาทผึงประยุกต์ ดังนันหลักสูตรนีจึงเหมาะสําหรับ
จัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนทีบริ บทสอดคล้ องกับ
บริ บทของเทศบาลนครสกลนคร หรื อเหมาะกับท้ องถิน
ทีมีประเพณีแห่งปราสาทผึง
1.2 ก่อนทีผู้สอนจะนําหลักสูตรนีไปใช้ ควร
ศึกษาเอกสารหลักสูตรทังหมดอย่างละเอียด และควร
จัดเตรี ยมเอกสาร ใบงาน เครื องมือ สือ วัสดุอปุ กรณ์ ที
ใช้ ใ นการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ให้ พ ร้ อม เพือให้ เ กิ ด
ความเข้ าใจจนทําให้ การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1.3 การนํ า หลั ก สู ต รนี ไปใช้ ควรศึ ก ษา
โครงสร้ างหลัก สูต รในสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกัน
เพือให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการหลักสูตร
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง/ ต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จัย พัฒ นาหลัก สูต ร
รายวิชาเพิมเติม สําหรับสร้ างความตระหนัก ภูมิใจใน
วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ นและให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ มี
จิ ต สํ า นึ ก และร่ ว มอนุรั ก ษ์ วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญา
ท้ องถินภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้ านอืน ๆ เช่น การ
แกะสลักเทียนเข้ าพรรษา การประดิษฐ์ พานบายศรี การ
ประดิษฐ์ เรื อไฟและอืน ๆ
2.2 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ละ พั ฒ น า
หลัก สูต รรายวิ ช าเพิ มเติ ม เรื อง การแกะสลัก ลาย
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ปราสาทผึ งประยุ ก ต์ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ าง
ความรู้ ด้ วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ ชินงาน สําหรั บ
นัก เรี ย นในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ ในระดับ

ประถมศึกษา เพือเป็ นการปลูกฝั งค่านิยมการหวงแหน
วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญญาท้ องถิ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของ
วัฒนธรรมให้ กบั นักเรี ยนในทุกระดับการศึกษา
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