49253202 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
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ผิวพรรณ วีสุวรรณ : การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่นเรื่ องการวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวั หนัง
ตะลุง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี, ผศ.ดร.มาเรี ยม นิล
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้
ท้องถิ่น เรื่ อง การวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวั หนังตะลุง 2) พัฒนาหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง การวาดภาพศิลปะไทย
โดยใช้ตวั หนังตะลุง 3) ทดลองใช้หลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้ ทอ้ งถิ่ น เรื่ อง การวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวั หนังตะลุง และ
4) ประเมินผลและปรับปรุ งหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่น เรื่ อง การวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวั หนังตะลุง เกี่ยวกับผล
การเรี ยนรู้ ความสามารถของนักเรี ยนในการวาดภาพศิลปะโดยใช้ตวั หนังตะลุง และศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
หลักสู ตร โดยทดลองใช้หลักสู ตรกับนักเรี ยน โรงเรี ยนป่ าบอนพิทยาคม อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง จานวน 32 คน
เป็ นเวลา 20 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) หลักสูตรสาระการเรี ยนรู้ทอ้ งถิ่นเรื่ องการวาดภาพศิลปะไทย
โดยใช้ตวั หนังตะลุง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบประเมินความสามารถ
ของนักเรี ยน แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องเห็นความสาคัญและต้องการ
ให้นาภูมิปัญญาการวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวั หนังตะลุงมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ คาดหวังให้ผเู้ รี ยนวาดภาพศิลปะไทย
โดยใช้ตวั หนังตะลุงได้ โดยให้ผรู้ ู้ทอ้ งถิ่นร่ วมจัดการเรี ยนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสู ตรพบว่า หลักสู ตร
ประกอบด้วย ความสาคัญ วิสัยทัศน์ คาอธิ บายรายวิชา ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรี ยนรู้ โครงสร้างหลักสู ตร/
เวลาเรี ยน แนวการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร และแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 9 แผน เกี่ยวกับ 1) ประวัติ
ความเป็ นมา วิวฒั นาการ ลักษณะและประเภทของศิลปะไทย 2) ชื่อและลักษณะของลายไทย ขั้นตอนในการวาดภาพ
ลวดลายไทย 3) ชื่ อ ลักษณะและขั้นตอนการวาดลายกระจังลายประจายาม 4) ชื่ อ ลักษณะและขั้นตอนการวาด
เครื่ องประดับตัว พระ นาง 5) ลักษณะและขั้นตอนการวาดภาพมือ เท้า พระ นาง 6) ลักษณะและขั้นตอนการวาดใบหน้า
พระ นาง 7) ลักษณะท่าทางและขั้นตอนการวาดภาพตัวพระ นาง 8) ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการ วัสดุอุปกรณ์ ชื่อและ
ลักษณะของตัวหนังตะลุง และ 9) วาดภาพตัวหนังตะลุง (พระ นาง และเทวดา) 3) ผลการทดลองใช้หลักสู ตรกับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนป่ าบอนพิทยาคม จานวน 32 คน ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง โดยจัดการเรี ยนรู้ โดยผูร้ ู้ทอ้ งถิ่นและ
ผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการฝึ กปฏิบตั ิ และ 4) ผลการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตรพบว่า นักเรี ยนมี
ผลการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพศิลปะไทยโดยใช้ตวั หนังตะลุงก่อนและหลังใช้หลักสู ตรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความสามารถในการวาดภาพศิลปะไทย และวาดภาพตัวหนังตะลุง มีความพึงพอใจต่อหลักสู ตร
ในระดับมาก และเห็นว่าหลักสู ตรเรื่ องการวาดภาพศิ ลปะไทยโดยใช้ตวั หนังตะลุง ทาให้มีความสุ ขในการเรี ยนที่ มี
การปฏิบตั ิจริ ง
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง การพัฒ นาหลัก สู ต รสาระการเรี ย นรู ้ ท ้อ งถิ่ น เรื่ อ งการวาดภาพ
ศิลปะไทยโดยใช้ตวั หนังตะลุง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงเพราะผูว้ ิจยั ได้รับความ
กรุ ณาอย่างสู งจาก ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูใ้ ห้
คาแนะนา คาปรึ กษา ตลอดจนดูแลอย่างใกล้ชิดจนวิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ ผูค้ อยช่วยเหลือและให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั จึงขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู ง
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ เทพ อ่วมเจริ ญ ที่กรุ ณาเป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ ดร. ประเสริ ฐ มงคล ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่กรุ ณาให้คาแนะนาใน
การแก้ไขข้อบกพร่ อง ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ และคณาจารย์ผสู ้ อน
ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ประสาทวิชา
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
อาจารย์ชุลีพร แจ่มถนอม ครู ค.ศ. 2 โรงเรี ยน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์
สัญญา สุ ดล้ าเลิศ ครู ค.ศ 4 โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา และอาจารย์จริ ยา ศรี เพชร ครู ค.ศ 4 โรงเรี ยน
พระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล ที่ได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจแก้ไขเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิ เทศทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
และเป็ นกาลังใจในการทาวิทยานิพนธ์มาตลอด
และขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา
หากวิทยานิ พนธ์น้ ี ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าใด ๆ ผูว้ ิจยั ขอมอบบูชาบิดามารดา
ผูอ้ บรมสัง่ สอน คณาจารย์ผปู ้ ระสิ ทธิ์ประสาทวิชา และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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