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 49253202 :  สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ 
 ค าส าคญั   :  หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน/การวาดภาพศิลปะไทยโดยใชต้วัหนงัตะลุง 

  ผวิพรรณ  วสุีวรรณ : การพฒันาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเร่ืองการวาดภาพศิลปะไทยโดยใชต้วัหนงั
ตะลุง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี,  ผศ.ดร.มาเรียม  นิล
พนัธ์ุ และ ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวฒิุเวศย.์   305 หนา้. 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้
ทอ้งถ่ิน เร่ือง การวาดภาพศิลปะไทยโดยใชต้วัหนงัตะลุง  2) พฒันาหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง การวาดภาพศิลปะไทย
โดยใช้ตวัหนังตะลุง 3) ทดลองใช้หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง การวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวัหนังตะลุง และ            
4) ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน เร่ือง การวาดภาพศิลปะไทยโดยใชต้วัหนังตะลุง เก่ียวกบัผล     
การเรียนรู้  ความสามารถของนกัเรียนในการวาดภาพศิลปะโดยใชต้วัหนงัตะลุง และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ
หลกัสูตร โดยทดลองใชห้ลกัสูตรกบันกัเรียน โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  จ านวน 32 คน    
เป็นเวลา 20 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเร่ืองการวาดภาพศิลปะไทย
โดยใชต้วัหนงัตะลุง  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประเดน็สนทนากลุ่ม แบบวดัผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถ
ของนกัเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็น   การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent  และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจยัพบวา่  1) ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน พบวา่ นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นความส าคญัและตอ้งการ
ใหน้ าภูมิปัญญาการวาดภาพศิลปะไทยโดยใชต้วัหนงัตะลุงมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ คาดหวงัใหผู้เ้รียนวาดภาพศิลปะไทย
โดยใชต้วัหนงัตะลุงได ้โดยให้ผูรู้้ทอ้งถ่ินร่วมจดัการเรียนรู้และประเมินผล   2) ผลการพฒันาหลกัสูตรพบวา่ หลกัสูตร
ประกอบดว้ย ความส าคญั  วิสัยทศัน์  ค  าอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   สาระการเรียนรู้  โครงสร้างหลกัสูตร/
เวลาเรียน   แนวการด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร และแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน เก่ียวกบั 1) ประวติั
ความเป็นมา  วิวฒันาการ ลกัษณะและประเภทของศิลปะไทย 2) ช่ือและลกัษณะของลายไทย ขั้นตอนในการวาดภาพ
ลวดลายไทย 3) ช่ือ ลกัษณะและขั้นตอนการวาดลายกระจงัลายประจ ายาม  4) ช่ือ ลกัษณะและขั้นตอนการวาด
เคร่ืองประดบัตวั พระ นาง 5) ลกัษณะและขั้นตอนการวาดภาพมือ เทา้ พระ นาง 6) ลกัษณะและขั้นตอนการวาดใบหนา้
พระ นาง  7) ลกัษณะท่าทางและขั้นตอนการวาดภาพตวัพระ นาง  8) ประวติัความเป็นมา ววิฒันาการ วสัดุอุปกรณ์ ช่ือและ
ลกัษณะของตวัหนงัตะลุง และ 9) วาดภาพตวัหนงัตะลุง (พระ นาง และเทวดา)   3) ผลการทดลองใชห้ลกัสูตรกบันกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม จ านวน 32 คน ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง โดยจดัการเรียนรู้ โดยผูรู้้ทอ้งถ่ินและ
ผูว้ิจยั พบวา่นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบติั และ 4) ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรพบวา่ นกัเรียนมี
ผลการเรียนรู้เก่ียวกบัการวาดภาพศิลปะไทยโดยใชต้วัหนงัตะลุงก่อนและหลงัใชห้ลกัสูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความสามารถในการวาดภาพศิลปะไทย และวาดภาพตวัหนงัตะลุง มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร 
ในระดบัมาก และเห็นว่าหลกัสูตรเร่ืองการวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวัหนังตะลุงท าให้มีความสุขในการเรียนท่ีมี         
การปฏิบติัจริง 
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 The purposes of this research were 1) to study the fundamental data for the 
development of local curriculum 2) to develop the local curriculum on Thai art drawing for tenth 
grade students 3) to implement the developed curriculum and 4) to evaluate and improve the 
developed curriculum. The developed curriculum was implemented with 32 tenth grade 
students at Pabornpittyakom School Phattalung province for 20 hours. The research 
instruments were questionnaires, interview form, focus group guideline, learning curriculum 
guides, achievement test and competency evaluation form. The data were analyzed by 
percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis.  

 The research results were as follow  1) Students and persons who involved in the 
curriculum development would like to have local curriculum on Thai Art drawing through 
shadow puppet. The developed curriculum taught by the local wisdom experts and teachers. 
They expected that the students could be able to draw Thai Art through shadow puppet.        
2) The developed curriculum consisted of significance, vision, course description, learning 
outcome, learning content, learning time on task, instructional guideline and nine   lesson 
plans which included the contents of 1) History and Type of Thai Art 2) Name, Character and 
How to draw Thai Art  3) Name, Character and How to draw Krajung pattern  and  
Prachamyam pattern  4) Name, Character and How to draw Phra - Nang accessories   5) 
Name, Character and How to draw hands and feet’s Phra - Nang 6) Character and How  to  
draw Phra - Nang’s face 7) Character and How to draw Phra - Nang’s body 8) History, 
Evolution, Name and Character of shadow puppet and 9) shadow puppet drawing  3) The 
curriculum was implemented with 32 tenth grade students taught by the teachers and the 
local wisdom experts. The students active participated in the learning activities and 4) The 
results of curriculum evaluation indicated that students’ pretest - posttest achievement scores 
were statistically significant different at the .05 level, the developed curriculum could enable 
the students to draw Thai art through shadow puppet. Their scores indicated a moderate level 
of competency. The students agreed that they were satisfied with the developed curriculum 
which made them happy while attending the activities.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเร่ืองการวาดภาพ     
ศิลปะไทยโดยใชต้วัหนังตะลุง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงเพราะผูว้ิจยัไดรั้บความ
กรุณาอย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูใ้ห้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ตลอดจนดูแลอย่างใกลชิ้ดจนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย ์  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผูค้อยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ิจยั ผูว้ิจยัจึงขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ ท่ีกรุณาเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์   และอาจารย ์ดร. ประเสริฐ  มงคล ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าใน 
การแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตลอดจนคณาจารยใ์นสาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ และคณาจารยผ์ูส้อน
ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
อาจารยชุ์ลีพร แจ่มถนอม ครู ค.ศ. 2 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ ์  อาจารย์
สญัญา  สุดล ้าเลิศ  ครู ค.ศ 4 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา    และอาจารยจ์ริยา  ศรีเพชร ครู ค.ศ 4 โรงเรียน
พระต าหนกัสวนกหุลาบมหามงคล   ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจแกไ้ขเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ
และเป็นก าลงัใจในการท าวิทยานิพนธ์มาตลอด 
 และขอบพระคุณบิดา  มารดา  ท่ีใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอดมา 
 หากวิทยานิพนธ์น้ีก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าใด ๆ  ผูว้ิจยัขอมอบบูชาบิดามารดา    
ผูอ้บรมสัง่สอน  คณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




