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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้ง
ประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2)
ศึกษาผลการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ทักษะการแกะ
สลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และ (3) ความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการศึกษา 2557 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบประเมินทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ และแบบวัดความ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีชนิดกลุ่มสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t–test) และชนิดกลุ่มเดียว
เทียบกับเกณฑ์ (One Sample t–test ) ผลการวิจัย มีดังนี้
1. รายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นมี 10 องค์ประกอบ คือ 1) ชื่อรายวิชา 2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย
4) สาระการเรียนรู้ 5) ผลการเรียนรู้ 6) ค�ำอธิบายรายวิชา 7) โครงสร้างรายวิชา 8) แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ 9) สือ่ และแหล่งเรียนรู้ และ 10) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และผลการประเมินความ
เหมาะสมของรายวิชาเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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2. ผลการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนมีทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลังเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : รายวิชาเพิม่ เติม ทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชนิ้ งาน ปราสาทผึง้ ประยุกต์
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to develop an additional course entitled ‘The
Carvings of Applied Bee-Castle Design’ based on constructionism theory for Mathayomsuksa
6 students and 2) to study the results of experiment in using the additional course on the
following issues: (1) learning achievement, (2) skill of carvings of applied bee-castle design,
and (3) awareness of culture and local wisdom. The sample was 40 Mathayomsuksa 6
students at Sakonrat Withayanukul School in academic year 2014 under the Office of
Secondary Education Service Area 23, Sakon Nakorn province. The instruments used in
data collection were : a learning achievement test, a form for assessing skill of carvings
of applied bee-castle design, and a form for measuring awareness of culture and local
wisdom. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation,
dependent samples t-test, and one sample t-test.
The results of the study can be concluded as follows:
1. The developed additional course possessed 10 components: 1) title of the
additional course, 2) principles, 3) objectives, 4) learning substance, 5) learning outcome,
6) course description, 7) course structure, 8) learning management guidelines, 9) media
and sources of learning, and 10) guidelines for measuring and evaluating. The result of
evaluating the appropriateness of the additional course by the experts was found to be at
the highest level.
2. The results of experimenting the additional course were as follows: 1) Student’s
achievement after learning through the developed additional course was higher than that
before learning at .01 level of statistical significance and the mean of achievement after
learning through the developed additional course was equal to the set criterion, 2) Student’s
skill of carvings of applied bee-castle design which they learned through the developed
additional course was higher than the set criterion at .01 level of statistical significance,
and 3) Student’s awareness of culture and local wisdom after learning through the developed
additional course was higher than before learning at .01 level of statistical significance.
Keywords : Additional Course, Constructionism Theory, Applied Bee-Castle Design
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บทน�ำ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจการศึกษาในท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้มบี ทบาทและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) ซึ่งแนวทางหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น คือ การจัดหลักสูตรตรงตามความสนใจของ     
ผู้เรียนโดยแนวการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดได้ปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้
ทีห่ ลากหลายและมีอยูใ่ นท้องถิน่ การบูรณาการเนือ้ หาสาระทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ เนือ้ หาสาระทีน่ ำ�
มาสอนจะต้องเป็นเนื้อหาที่มีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนได้รู้ในสิ่งที่สามารถน�ำไปใช้
พัฒนาการคิด พัฒนาทักษะชีวิต และมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น          
น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต
จากแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงได้จัดท�ำกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2555 ขึ้น และประกาศใช้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้นำ� ไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของ  
ท้องถิ่น
โรงเรียนสกลราชวิทยาลัย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ได้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น จึงมอบหมายให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้
น�ำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม เช่น สอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วของแต่ละรายวิชา
เสริมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดท�ำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือจัดท�ำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
เป็นต้น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู จึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะครู
และผูบ้ ริหารในโรงเรียนและ ได้เสนอแนะให้ทำ� เกีย่ วกับ “ประเพณีแห่ปราสาทผึง้ ” เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์
ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวจังหวัดสกลนคร แต่
เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูศิลปะ จึงเล็งความสนใจไปที่ “การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์” และได้
ลงพื้นที่ศึกษาเชิงลึกกับปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่างแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ช่างสร้างสรรค์
ปราสาทผึ้งประยุกต์ในชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับการศึกษาจากเอกสาร
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ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับน�ำมาก�ำหนดเป็นขอบข่ายสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีพ่ ดู คุยกับช่างแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ ประจ�ำชุมชนคุม้ วัด
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนครพบว่า ปัจจุบัน (ปีพุทธศักราช 2558) ช่างแกะสลักลายปราสาท
ผึ้งประยุกต์ ส่วนมากมีอายุเกิน 60 ปี อีก 10 ปีข้างหน้า (ปีพุทธศักราช 2568) ช่างทุกคนก็จะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่องานช่างแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงได้เลือกที่จะพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ส�ำหรับให้นักเรียน
ได้ศกึ ษาเล่าเรียน เพิม่ พูนความรู้ และทักษะต่าง ๆ เกีย่ วกับการแกะสลักลายปราสาทผึง้ สกลนคร เพือ่
เป็นแนวทางหนึ่งในการสืบทอดศิลปะที่งดงามให้คงอยู่คู่ชาวสกลนครต่อไป
ส�ำหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการแกะสลัก
ลายปราสาทผึง้ สกลนคร ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การจัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน (Construction Theory) น่าจะมีความเหมาะสม เพราะเป็นแนวคิดที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดความรู้และทักษะ จากนั้นน�ำความรู้และทักษะที่มีสู่การ
สร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนาที่ผู้วิจัยคาดหวังให้เกิดกับนักเรียน อนึ่งแนวคิดของ
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน
หากผูเ้ รียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน�ำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชนิ้ งาน โดยอาศัยสือ่ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท�ำให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่ง    
สิ่งใดขึ้นมาก็หมายถึงการสร้างความรู้ในตนเองนั่นเอง ซึ่งความรู้นี้จะมีความหมายต่อผู้เรียน จะอยู่คง
ทน ผู้เรียนจะไม่ลืมง่าย และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี และยังเป็นฐานให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ทิศนา แขมมณี, 2554: 96-98; ประสาท
อิศรปรีดา, 2555: 131-133)
จากนโยบายการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของ      
ท้องถิน่ ความต้องการของโรงเรียน สภาพปัญหาเกีย่ วกับช่างแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์สกลนคร
และแนวทางการจัดการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชนิ้ งานดังทีก่ ล่าว
มาแล้ว ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อนศิลปะในโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู สนใจพัฒนารายวิชาเพิม่ เติม
เรื่องการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�ำหรับน�ำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ความรู้) ทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ของนักเรียน อันจะเป็นการสืบสานงานแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ ให้คงอยูค่ ชู่ าวสกลนคร
ตลอดไป
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เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ 
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์
ที่พัฒนาขึ้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และความ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยใน 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
การด�ำเนินการวิจยั ในขัน้ ตอนนี้ มีจดุ มุง่ หมายหลักเพือ่ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน ส�ำหรับ
ใช้ประกอบการยกร่างรายวิชาเพิม่ เติม เรือ่ ง การแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยด�ำเนินการดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับบริบทชุมชน องค์ความรูเ้ กีย่ วกับทัศนศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติม ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากแหล่ง
ข้อมูลประเภทเอกสาร เช่น รายงานการวิจัย หนังสือ วารสาร เอกสารของหน่วยงาน รวมทั้งเอกสาร
ในรูปของข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ โดยเอกสารต่าง ๆ ที่ท�ำการศึกษาต้องมีความน่าเชื่อได้ โดยใช้เกณฑ์
ในการพิจารณาอย่างหลากหลาย เช่น ความน่าเชื่อถือของผู้ทำ� วิจัย ผู้เขียนหนังสือ หน่วยงานที่รวม
ฐานข้อมูล วันเวลาที่ผลิตเอกสารผลงานนั้น ๆ เป็นต้น
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมโดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสังเกตและสัมภาษณ์
ปราชญ์ในชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น 1) ผู้รู้จริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทผึ้งประยุกต์ และ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครสกลนคร และ 2) ช่างแกะสลักลายปราสาทผึ้ง
ประยุกต์ ประจ�ำชุมชน คุ้มวัดต่าง ๆ 7 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน
คุ้มวัดเหนือ ชุมชนคุ้มวัดศรีชมพู ชุมชนคุ้มวัดศรีสุมังค์ ชุมชนคุ้มวัดพระธาตุเชิงชุม ชุมชนคุ้มวัด       
ศรีสระเกษ ชุมชนคุ้มวัดหนองบัวใหญ่ และชุมชนคุ้มวัดป่าสุทธาวาส
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3. สังเคราะห์รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากขั้นตอน 1.1 และ 1.2 ส�ำหรับน�ำไปใช้ประกอบ
การยกร่างรายวิชาเพิม่ เติม เรือ่ ง การแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างรายวิชาเพิ่มเติม
การด�ำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกร่างรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลัก
ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และคูม่ อื การใช้รายวิชาเพิม่ เติม รวมทัง้ ประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ โดย
ด�ำเนินการดังนี้
1. ยกร่างรายวิชาเพิ่มเติม ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 ยกร่างรายวิชาเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ใน
10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม 2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย 4) สาระการเรียนรู      ้
5) ผลการเรียนรู้ 6) ค�ำอธิบายรายวิชา 7) โครงสร้างรายวิชา 8) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9) สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ และ10) แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แล้วน�ำเสนออาจารย์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น และให้ข้อเสนอแนะ แล้วท�ำการปรับปรุงแก้ไข
1.2 ประชุมปฏิบตั กิ ารผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ วิพากษ์รา่ งรายวิชาเพิม่ เติมทีผ่ วู้ จิ ยั ยกร่างขึน้ โดย
มีผู้เข้าร่วมวิพากษ์จำ� นวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัย (น�ำเสนอร่างรายวิชาเพิ่มเติมและเป็นผู้ดำ� เนิน
รายการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ประจ�ำชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ ผู้รู้เกี่ยวกับ
ปราสาทผึ้งประยุกต์ ผู้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการ
สอน ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนสาระศิลปะ และผู้ทรงคุณวุฒิจากส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จากนั้นด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
2. ยกร่างคูม่ อื การใช้รายวิชาเพิม่ เติม ซึง่ ในคูม่ อื นีป้ ระกอบด้วย ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูส้ อน และ
แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วน�ำเสนออาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมเบือ้ งต้น และ
ให้ข้อเสนอแนะ แล้วท�ำการปรับปรุงแก้ไข
3. ประเมินความเหมาะสมของร่างรายวิชาเพิ่มเติม และคู่มือการใช้รายวิชาเพิ่มเติม โดยผู้
เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 2 คน ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนสาระทัศนศิลป์
2 คน โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. ปรับปรุงร่างรายวิชาเพิม่ เติมและคูม่ อื การใช้รายวิชาเพิม่ เติมก่อนน�ำไปทดลองใช้กบั กลุม่
ตัวอย่าง
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เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ 
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม
การด�ำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะ
สลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยด�ำเนินการดังนี้
1. สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชาเพิ่มเติม ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 80 ข้อ และคัดเลือกไว้ใช้จริง
40 ข้อ ส�ำหรับใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม
1.2 แบบประเมินทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนน
เป็นแบบรูบริคส์ (Rubrics) 5 ระดับคุณภาพ ส�ำหรับใช้ในการประเมินทักษะการแกะสลักลายปราสาท
ผึ้งประยุกต์ต่าง ๆ 10 ทักษะ 10 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการเขียนลายไทยสู่ลายปราสาทผึ้งประยุกต์
2) ทักษะการเขียนลายปราสาทผึ้งประยุกต์ตามรูปแบบจิตรกรรมไทย 3) ทักษะการเขียนลายปราสาท
ผึ้งประยุกต์ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 4) ทักษะการออกแบบลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 5) ทักษะ
การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 6) ทักษะการท�ำแม่พิมพ์และฐานรอง 7) ทักษะการหลอมขี้ผึ้ง
8) ทักษะการหล่อลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 9) ทักษะการปะติดลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และ 10)
ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
1.3 แบบวัดความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน    
คือ 1) ด้านการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงถึงประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร
เป็นแบบตรวจสอบรายการว่า “ใช่ หรือ ไม่ใช่” ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 2) ด้าน
ความรู้สึก ความเห็นคุณค่าและเจตคติที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงถึงประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
จังหวัดสกลนคร เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ 3) ด้านแนวโน้มของพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงถึงประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร  
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งทั้ง 3 ด้านให้น�้ำหนักคะแนนเท่ากัน ดังนั้นในการรวมคะแนน
ทั้ง 3 ด้านเป็นคะแนนความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงท�ำเป็นคะแนนร้อยละใน
แต่ละด้านก่อน จึงน�ำคะแนนที่ได้มารวมกัน
2. ก�ำหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปีการ
ศึกษา 2557 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร รวม 748 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เลือกมาจากประชากร จ�ำนวน
40 คนโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 1) ต้องเป็นนักเรียนทีย่ งั ไม่เคยได้รบั การฝึกทักษะการแกะสลักลายปราสาท
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ผึ้งประยุกต์ แต่มีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรม 2) มีภูมิลำ� เนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
นคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หรืออาศัยอยู่รอบนอกแต่มีความสะดวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และ
3) ต้องเป็นนักเรียนที่มีเวลาว่างตามวันเวลาที่กำ� หนด เพราะการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติมครั้งนี้ ใช้
นอกเวลาเรียน (หลังเลิกเรียน และในวันเสาร์-อาทิตย์)
3. ก�ำหนดแบบแผนการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม เป็นแบบการทดลองกลุ่มเดียว และมี
การวัดก่อนการทดลอง 1 ครั้ง และหลังการทดลอง 1 ครั้ง แบบ One–Group Pretest–Posttest
Design
4. ด�ำเนินการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ก่อนเรียน (ก่อนการทดลอง) ทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความตระหนัก
ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น
4.2 ด�ำเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละ
แผนที่วางไว้ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนแต่ละคนได้รับความรู้ และฝึกทักษะ
การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ต่าง ๆ จากทั้งครูผู้สอน (ผู้วิจัย) และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้น
สร้างสรรค์ชนิ้ งานออกมา มีการประเมินชิน้ งาน และรวบรวมสารสนเทศจากการประเมินให้ขอ้ มูลย้อน
แก่นักเรียน เพื่อการพัฒนาชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง จนกว่านักเรียนจะพอใจกับชิ้นงานของตนเอง แล้ว
จึงค่อยประเมินทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ โดยเน้นการประเมินกระบวนการท�ำงาน
และชิน้ งานทีผ่ า่ นการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยใช้แบบประเมินทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์
ที่สร้างขึ้น
4.3 หลังเรียน (หลังการทดลอง) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความตระหนัก
ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือชุดเดิมกับการทดสอบก่อนเรียน
5. ประเมินผลการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ Dependent Samples t-test
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน กับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ที่        
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยใช้ One Sample t-test
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ของ
นักเรียนทีเ่ รียนในรายวิชาเพิม่ เติมทีพ่ ัฒนาขึน้ กับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ทรี่ อ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดย
ใช้ One Sample t-test
5.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรียบเทียบความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ Dependent
Samples t-test
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เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ 
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิม่ เติม เรือ่ ง การแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชนิ้ งาน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมอ
ยู่ในระดับมากที่สุด ตามผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยที่รายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นมี 10 องค์
ประกอบ ดังรายละเอียดพอสังเขป ต่อไปนี้
		 1.1 ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์
		 1.2 หลักการ ได้แก่ 1) เป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการแกะ
สลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร และเกิดความตระหนักถึง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้สร้างพลังความรู้ในตนเองด้วยตนเอง
โดยผูส้ อนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้สร้างความคิดและน�ำความคิดของตนเองไปสร้างชิน้ งานอย่างเป็นรูป
ธรรมโดยอาศัยสือ่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม และความรูท้ สี่ ร้างขึน้ จะมีความหมายต่อผูเ้ รียน มีความ
คงทน สามารถถ่ายทอดให้คนอืน่ เข้าใจความคิดของตนเองได้ดี และจะเป็นฐานให้ผเู้ รียนสามารถสร้าง
ความรูใ้ หม่ตอ่ ไปอย่างไม่สนิ้ สุด 3) จัดการเรียนรูเ้ น้นให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลเชิงลึกและลงมือ
ปฏิบัติจริง จากแหล่งเรียนรู้ในคุ้มวัดต่าง ๆ ที่มีการสร้างปราสาทผึ้งประยุกต์ ในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร และ 4) ประเมินผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยมุ่งประเมินที่ผลงาน   
(ชิ้นงาน) และผลการปฏิบัติงาน
1.3 จุดมุ่งหมาย ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ ในเขตชุมชน
เทศบาลนครสกลนคร 2) เพื่อพัฒนาทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และสามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงานการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และ 3) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร
1.4 สาระการเรียนรู้ มี 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านที่ 1 บริบทชุมชน เป็นการศึกษาเกี่ยว
กับ 1) พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ เขตเทศบาลนครสกลนคร 2) วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เขตเทศบาล
นครสกลนคร และ 3) ประวัตคิ วามเป็นมาของปราสาทผึง้ ประยุกต์ ด้านที่ 2 ความรูเ้ กีย่ วกับทัศนศิลป์
และประยุกต์ศลิ ป์ ศึกษาเกีย่ วกับ 1) จิตรกรรมไทยประเภทลายไทย ทีใ่ ช้ในการออกแบบลายปราสาท
ผึ้ง 2) ประติมากรรมไทย การแกะสลักลาย วิธีการท�ำแม่พิมพ์ วิธีการหล่อ 3) สถาปัตยกรรมไทย  
องค์ประกอบโครงสร้างปราสาทผึ้งประยุกต์ 4) มัณฑนศิลป์ ศิลปะการตกแต่งโครงสร้างปราสาทผึ้ง
ประยุกต์ และด้านที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
1) การเขียนลายไทยทีใ่ ช้ในการแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ 2) การแกะสลักลายไทยทีใ่ ช้ในการ
ท�ำแม่พิมพ์ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 3) การท�ำแม่พิมพ์ ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ด้วยยางซิลิโคน        
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และฐานรองแม่พิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ 4) การหล่อลายปราสาทผึ้งประยุกต์ด้วยขี้ผึ้งหรือเทียนไข
และ 5) การประดับตกแต่งลายปราสาทผึ้งประยุกต์บนพื้นผิวโครงสร้างปราสาทผึ้งประยุกต์
1.5 ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ แบ่ง
เป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 1 มีผลการเรียนรู้ ดังนี้   
1) อธิบายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร 2) วิเคราะห์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ประยุกต์จังหวัดสกลนคร 3) อภิปรายความตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง
ประเพณีแห่ปราสาทผึง้ ประยุกต์ จังหวัดสกลนคร 4) วิเคราะห์และเปรียบเทียบลายปราสาทผึง้ ประยุกต์
กับลายปราสาทพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ในภาคกลาง 5) อภิปรายอิทธิพลวัฒนธรรมภาคกลางที่
มีตอ่ การสร้างสรรค์ลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ 6) อธิบายการจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน 7) อภิปรายวิธกี าร
การจัดท�ำวีดที ศั น์ 8) ระบุศพั ท์ลายไทยสูศ่ พั ท์ลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ 9) อภิปรายการใช้ลายปราสาท
ผึ้งประยุกต์ 10) วิเคราะห์การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการสร้างสรรค์ลายปราสาทผึ้งประยุกต์
11) อธิบายเทคนิคของช่างสร้างสรรค์ลาย ปราสาทผึง้ ประยุกต์ 12) วิเคราะห์ลายปราสาทผึง้ ประยุกต์
ตามรูปแบบจิตรกรรมไทย และ 13) วิเคราะห์ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย
ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 2 มีผลการเรียนรู้ ดังนี้   
1) ระบุหลักการออกแบบ 2) อภิปรายองค์ประกอบศิลป์ 3) มีทักษะการวาดภาพลายไทยตามรูปแบบ
จิตรกรรมไทย 4) มีทกั ษะการวาดภาพลายไทยตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 5) มีทกั ษะการออกแบบ
ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 6) มีทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 7) มีทักษะการท�ำแม่พิมพ์
และฐานรอง 8) ทักษะการหลอมขี้ผึ้งและหล่อลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 9) มีทักษะการปะติดลาย
ปราสาทผึ้งประยุกต์ 10) อภิปรายการจัดนิทรรศการศิลปะ และ 11) ตัดสินผลงานลายไทย ลาย
ปราสาทผึ้งประยุกต์ แฟ้มสะสมผลงาน วีดีทัศน์
1.6 ค�ำอธิบายรายวิชา  รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์
ก�ำหนดค�ำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
ค�ำอธิบายรายวิชา การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ�ำนวน 0.5
หน่วยกิต “ศึกษาและระบุความเป็นมาของประเพณีแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร วิเคราะห์การใช้ศัพท์ลาย
ไทยสู่ศัพท์ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของช่างในการแกะสลักลาย
ปราสาทผึง้ ประยุกต์ดว้ ยดินน�ำ้ มัน และการใช้ลายไทยในการออกแบบลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสืบค้น การน�ำเสนอ
ข้อมูล และกระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์สกลนคร รวมทั้งเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
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ค�ำอธิบายรายวิชา การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ�ำนวน 0.5
หน่วยกิต “ศึกษาและอธิบายหลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ เพื่อเปรียบเทียบลายปราสาท
ผึ้งประยุกต์กับลายปราสาทพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์ในภาคกลาง อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมภาคกลางทีม่ ผี ลต่อการสร้างสรรค์ปราสาทผึง้ ประยุกต์สกลนคร โดยเน้นให้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
ได้แก่ การสร้างสรรค์ภาพลายไทยโดยเน้นหลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ
ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ เพื่อแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ด้วยดินน�ำ้ มัน การจัดท�ำแม่พิมพ์ลาย
ปราสาทผึ้งประยุกต์ด้วยซิลิโคน และฐานรองด้วยปูนปลาสเตอร์ การหลอมขี้ผึ้งและหล่อชิ้นงานลาย
ปราสาทผึ้งประยุกต์ด้วยขี้ผึ้ง เป็นชิ้นงานการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และการปะติดหรือ
ประดับตกแต่งลายปราสาทผึ้งประยุกต์บนพื้นที่โครงสร้างปราสาทผึ้งประยุกต์ นอกจากนั้นยังเน้นให้
จัดท�ำแฟ้มสะสมผลงานการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์และจัดท�ำวีดีทัศน์การสืบสานแกะสลัก
ลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ เพือ่ เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ โดยใช้กระบวนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสืบค้น การน�ำเสนอข้อมูล และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การแกะสลักลายปราสาท
ผึ้งประยุกต์สกลนคร รวมทั้งเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
1.7 โครงสร้างรายวิชา แบ่งเป็น
รายวิชาเพิม่ เติม การแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ 1 เวลาเรียน 20 ชัว่ โมง ประกอบ
ด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) เส้นทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ศัพท์ลายไทย สู่ศัพท์
ลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ 3) การใช้วสั ดุอปุ กรณ์และเครือ่ งมือสร้างสรรค์ลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ และ
4) บนหนทางลายไทยสู่ลายปราสาทผึ้งประยุกต์
รายวิชาเพิม่ เติม การแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ 2 เวลาเรียน 20 ชัว่ โมง ประกอบ
ด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) หลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 2) สร้างสรรค์ลายไทย     
3) สร้างสรรค์ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ และ 4) นิทรรศการศิลปะ
1.8 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้เวลายืดหยุ่นตามความ    
เหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซึ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จุด
ประกายความคิด (Sparkling) ครูใช้กิจกรรม วิธีการ หรือสื่อ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
และเห็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ น�ำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ขั้นตอนที่ 2 สะกิด
ให้ค้นคว้า (Searching) ครูใช้กิจกรรม หรือหัวข้อ เรื่องราว ที่น่าสนใจชวนให้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อ
แหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ โดยอาจต้องสืบค้นจากคอมพิวเตอร์เพือ่ หาข้อมูลเพิม่ เติมหรือหาค�ำตอบด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 น�ำพาสู่การปฏิบัติ (Studying) ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเป็น
กลุ่ม เป็นรายบุคคล จนเกิดทักษะและเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 4 จัดองค์ความรู้
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(Summarizing) มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนน�ำความรูค้ วามเข้าใจจากการเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารแก้ปญ
ั หาหรือ
ประยุกต์ใช้ จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่ 5 น�ำเสนอควบคู่
การประเมิน (Show and Sharing) ฝึกผูเ้ รียนให้รจู้ กั วางแผนในการน�ำเสนอความรู้ ผลงานของตนเอง
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดท�ำวีดีทัศน์ การใช้
คอมพิวเตอร์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านผลงาน ความคิด วิธีการและข้อเสนอแนะ น�ำไปสู่
การพัฒนาผลงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.9 สื่อและแหล่งเรียนรู้ แบ่งเป็น 1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ประจ�ำแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน ต�ำรา     
2) สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD-ROM DVD Internet การแห่ปราสาทผึง้ ประยุกต์ ของจังหวัดสกลนคร
3) สื่อของจริง เช่น ภาพวัฒนธรรมไทย ภาพลายไทย ภาพลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ป้ายนิเทศ ขบวน
แห่ปราสาทผึ้งประยุกต์ 4) แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร เช่น วัด
เหนือ วัดศรีชมพู วัดศรีสุมังค์ วัดพระธาตุเชิงชุม วัดศรีสระเกษ วัดหนองบัวใหญ่ และวัดป่าสุทธาวาส
และ 5) แหล่งเรียนรู้ประเภทปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ช่างแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์
1.10 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การประเมินผล
ระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้บรรลุตามผลการเรียนรูท้ วี่ างไว้ โดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริง จากการท�ำชิ้นงานหรือภาระงานที่ก�ำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
และ 2) การประเมินเพือ่ ตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินเพือ่ ให้ระดับผลการเรียนของผูเ้ รียนแต่ละ
คน โดยเก็บรวบรวมคะแนนจาก 2 ส่วน คือ หลังเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และสอบปลายภาค
ตามสัดส่วน 80 ต่อ 20
2. ผลการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม
ผลการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น พบว่า
2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนในรายวิชาเพิม่ เติมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และผลการทดสอบเพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลัง
เรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าหลัง
เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.2 นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น มีทักษะการแกะสลักลายปราสาท
ผึ้งประยุกต์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 นักเรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังเรียนในรายวิชา
เพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ 
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประเด็นที่นำ� มาอภิปรายผล
ดังนี้
1. รายวิชาเพิ่มเติม มีองค์ประกอบส�ำคัญ 10 ประการ คือ 1) ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม 2) หลัก
การ 3) จุดมุ่งหมาย 4) สาระการเรียนรู้ 5) ผลการเรียนรู้ 6) ค�ำอธิบายรายวิชา 7) โครงสร้างรายวิชา
8) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 10) แนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่สร้างและพัฒนา
ตามหลักการและขั้นตอนของการสร้างและพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่ถูกต้องและเหมาะสม 3 ขั้นตอน
คือ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน ทีเ่ กีย่ วกับบริบทชุมชนซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ั ญาท้องถิน่ เขตเทศบาลนครสกลนคร ประวัตคิ วามเป็นมาของปราสาทผึง้ ประยุกต์
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ศึกษาและรวบรวม องค์ความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้
ั ญา
เกีย่ วกับการแกะสลักลายปราสาทผึง้ ประยุกต์ จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นเอกสารและบุคคลทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ท้องถิ่น เป็นผู้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทผึ้งประยุกต์ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร รวมถึงได้ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชนิ้ งาน ศึกษาแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง แล้วจึงน�ำเอามาเป็น
ข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำหนดกรอบขอบข่ายการยกร่างรายวิชาเพิม่ เติม เมือ่ ยกร่างรายวิชาเพิม่ เติมและ
เอกสารคูม่ อื การใช้แล้ว ได้นำ� ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรประเมินความเหมาะสม ปรับปรุง
แก้ไข ก่อนน�ำไปทดลองใช้จริง ดังนั้นจึงท�ำให้ได้รายวิชาเพิ่มเติมที่สามารถน�ำไปจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ มีความรู้ที่เกี่ยวกับการแกะสลัก
ลายปราสาทผึ้ง มีทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้ง มีความตระหนัก ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และมีจติ ส�ำนึกร่วมอนุรกั ษ์ การเห็นคุณค่าและรูส้ กึ เป็นเจ้าของในท้องถิน่ ของตนเอง
2. ผลการทดลองใช้รายวิชาเพิ่มเติม พบว่า ผลการทดลองใช้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
กล่าวคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนในรายวิชาเพิม่ เติมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีทักษะการแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปดังกล่าวเนื่องจาก แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสม เพราะได้เน้นให้ผเู้ รียนได้สร้างพลังความรูใ้ นตนเองด้วยตนเอง เปิดโอกาส
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ให้ผู้เรียนได้สร้างความคิดและน�ำความคิดของตนเองไปสร้างชิ้นงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาศัยสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจความคิดของตนเองได้ ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกและลงมือปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้จริงที่มีการสร้างปราสาทผึ้งประยุกต์ ในเขต
เทศบาลนครสกลนคร โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและคอยอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนด�ำเนินงานไปได้
อย่างราบรื่น ตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริมให้ก�ำลังใจแก่ผู้เรียน อีกทั้งเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ก็มคี วามยืดหยุน่ เหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยการสร้างสรรค์ชิ้น
งาน ที่มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน
หากผูเ้ รียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน�ำความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชนิ้ งาน โดยอาศัยสือ่ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท�ำให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดขึน้ มาก็หมายถึงการสร้างความรูใ้ นตนเองนัน่ เอง ซึง่ ความรูน้ จี้ ะมีความหมายต่อผูเ้ รียน จะอยูค่ งทน
ผู้เรียนจะไม่ลืมง่าย และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี และยังเป็นฐานให้      
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ทิศนา แขมมณี, 2554: 96-98 ; ประสาท    
อิศรปรีดา, 2555: 131-133) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2553: 274–278)
และ อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ (2553: หน้า 109–115) ที่มีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนที่เหมาะสมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะ
กระบวนการและเกิดลักษณะอันพึงประสงค์ได้ ทั้งระหว่างการด�ำเนินการและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนัน้ รายวิชาเพิม่ เติมทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ นี้ เป็นรายวิชาทีส่ ร้างจากการศึกษาแนวทางการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่ ของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดท�ำกรอบสาระท้องถิ่น ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 โดยผ่านกระบวนการพัฒนาที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการผ่านการวิพากษ์จากผูท้ รงคุณวุฒิ และคณะกรรมการได้มมี ติ เิ ห็นชอบและให้ประกาศใช้เพือ่ ให้
สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้นำ� ไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยมีคณ
ุ ภาพด้านความรู้ และทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ รวมทัง้ มีความตระหนักและรูค้ ณ
ุ ค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ได้สร้างสรรค์ผลงาน ได้สัมผัสกับวัตถุสิ่งของที่เป็นองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่สะสม สร้างสรรค์
สืบทอดกันต่อมา จนเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ย่อมเกิดความรักชื่นชอบและชื่นชม
เห็นคุณค่าและรู้สึกเป็นเจ้าของ จึงเกิดเป็นความตระหนักถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ตลอดไป
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เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ 
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำรายวิชาเพิ่มเติมไปใช้
1.1 เนื่องจากรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การแกะสลักลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ตามทฤษฎี
การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชนิ้ งาน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ผเู้ รียน
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบริบทวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และประวัตคิ วามเป็นมาของปราสาท
ผึ้งประยุกต์ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เกี่ยวกับการแกะสลักลายปราสาทผึ้ง มีทักษะการแกะสลักลาย
ปราสาทผึ้ง และมีความตระหนัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์การแกะสลัก
ลายปราสาทผึ้งประยุกต์ ดังนั้นรายวิชาเพิ่มเติมนี้จึงเหมาะส�ำหรับจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่
บริบทสอดคล้องกับบริบทของเทศบาลนครสกลนคร หรือเหมาะกับท้องถิน่ ทีม่ ปี ระเพณีแห่งปราสาทผึง้
1.2 ก่อนทีผ่ สู้ อนจะน�ำรายวิชาเพิม่ เติมนีไ้ ปใช้ ควรศึกษาเอกสารทัง้ หมดอย่างละเอียด
และควรจัดเตรียมเอกสาร ใบงาน เครือ่ งมือ สือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้พร้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจจนท�ำให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3 การน�ำรายวิชาเพิ่มเติมนี้ไปใช้ควรศึกษาโครงสร้างรายวิชาในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม ส�ำหรับสร้างความตระหนัก ภูมิใจใน
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และให้ผเู้ รียนได้มจี ติ ส�ำนึกและร่วมอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านอื่น ๆ เช่น การแกะสลักเทียนเข้าพรรษา การประดิษฐ์พาน
บายศรี การประดิษฐ์เรือไฟและอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั และพัฒนารายวิชาเพิม่ เติม เรือ่ ง การแกะสลักลายปราสาทผึง้
ประยุกต์ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส�ำหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมการหวงแหนวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมให้กับนักเรียนในทุกระดับการศึกษา
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