
  วารสารวจิยัรามค าแหง (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่15 ฉบบัที ่1  มกราคม - มถุินายน 2555 

52 
 

ความคิดเหน็ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นต่อการเรียนการสอน 
เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินโรงเรียนทวีธาภิเศก 2: กรณีศิลปะว่าวไทย 
Opinions of the Lower Secondary School Students of Thaweethapisak 2 
School towards Instruction of Local Wisdom Transmission: A Case 
Study of Thai Kite Arts 
 
 
นิศารตัน์ หวานชะเอม¹ 

 

บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น     
ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2: กรณีศลิปะว่าวไทย และ (2) เปรยีบเทยีบ
ความคดิเห็นของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ต่อการเรียนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่น โรงเรียน 
ทวธีาภเิศก 2: กรณีศลิปะว่าวไทย ทีม่เีพศ และระดบัชัน้เรียนแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรยีนทวธีาภิเศก 2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(stratified 
random sampling) จ านวน 300 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
สถติใิชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวจิยัดว้ยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
ของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่มอีสิระต่อกนั (two independent t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-
way ANOVA F-test) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ใชว้ธิกีารของ เชฟเฟ (Scheffe’) โดยก าหนดระดบันัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการวจิยัพบว่า 1. ความคดิเหน็ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 
ต่อการเรียนการสอนเพื่อสบืทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น: กรณีศิลปะว่าวไทย โดยรวม และรายด้าน คือ ด้านหลกัสูตรและ      
การสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน การวดัและประเมินผล และด้านการสบืทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น อยู่ในระดบัมาก            
2.การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2: กรณีศลิปะ
ว่าวไทย ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น พบว่า 2.1 นักเรยีนชายและหญิงมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการ
สอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่: กรณีศลิปะว่าวไทย ไม่แตกต่างกนั 2.2 นักเรยีนทีม่รีะดบัชัน้เรยีนต่างกนั มคีวาม
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนเพื่อสืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นโรงเรียนทวีธาภิเศก 2: กรณีศิลปะว่าวไทย โดยรวม         
ไม่แตกต่างกนั อย่างไรกต็าม พบว่า นกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้เรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอด
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นหลกัสตูรและการสอน และการวดัและประเมนิผลแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 
0.05 
 
ค าส าคญั :  การเรยีนการสอน สบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
 
 
_________________________ 
¹ อาจารย ์ภาควชิาพืน้ฐานการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 
 This study was the survey research of opinions of the lower secondary school students of 
Thaweethapisak 2 School towards instruction of local wisdom transmission: a case study of Thai kite art.  
The objectives of the research were: (1) to study opinions of lower secondary school students towards 
instruction of local wisdom transmission and (2) to compare opinions of lower secondary school students 
towards instruction of local wisdom transmission in terms of sex and educational level. The sample of this 
research were 300 students of lower secondary school students of Thaweethapisak 2 School selected 
through the stratified random sampling technique. The data were obtained from a questionnaire and analyzed 
by employing percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis testing was used to 
compare the means of two samples (t-test), one-way analysis of variance (F-test) and Scheffe’ between any 
two means at a 0.05 level.The research findings were summarized as follows:1. The opinions of the lower 
secondary school students of Thaweethapisak 2 School towards the instruction of local wisdom transmission: 
A case study of Thai kite art in all and each area including curriculum and instruction, instruction media and 
instrument, measurement and evaluation and local wisdom transmission were at high level. 2. According to 
the comparison of the opinions of lower secondary students of Thaweethapisak 2 School towards the 
instruction of local wisdom transmission: A case of Thai kite art, the results were: 2.1 There was no 
statistically significant difference at a 0.05 level between the opinions of male and female students towards 
the overall instruction of local wisdom transmission: A case study of Thai kite art. 2.2 There was no 
statistically significant difference at a 0.05 level among the opinions of students who differed in class levels 
towards the overall instruction of local wisdom transmission: A case study of Thai kite art. However there was 
statistically significant difference at a 0.05 level among the opinions of students who differed in class levels 
towards the instruction in terms of curriculum and instruction and measurement and evaluation of local 
wisdom transmission: A case study of Thai kite art. 
 
Keywords:  instruction, local wisdom transmission 

 
บทน า 
 การศกึษาเป็นเครื่องมอืส าคญัในการพฒันาคน
ให้มคีุณภาพชวีิตที่สามารถพฒันาสภาพความเป็นอยู่
ทัง้ดา้น เศรษฐกจิ สงัคม และประเทศชาต ิการเรยีนรูใ้น
อดตีทีผ่่านมา การจดัการศกึษาเป็นไปในหลายรูปแบบ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ฐานหรอืวถิชีวีติของชาวบา้นใน
ชุมชนนัน้ ๆ และเริ่มสูญหายไปเมื่อรฐัเข้าไปควบคุม 
การจดัการศึกษา โดยน าระบบการศึกษาของประเทศ
ตะวนัตกเขา้มาใชแ้ทนระบบการศกึษาทีเ่คยมมีาแต่เดมิ 
ปจัจุบนัการจดัการศกึษา กระบวนการเรยีนรูต่้าง ๆ ถูก
ก าหนดนโยบาย  หล กัการและแนวปฏบิ ตั ิจ าก
หน่วยงานที ่อยู ่ในส ่วนกลางมากเก นิ ไป  ท า ให้

หลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู้ที่จะน ามาสอนห่างไกล
จากชวีติของชุมชน ผู้เรยีนเรยีนเรื่องไกลตวัมากกว่า
ที่จะรู้เรื่องภายในท้องถิ่นหรอืชุมชน ท าให้เกดิปญัหา
ในการด าเนินชวีติ และช่วยตนเองไม่ไดเ้มื่อต้องเผชญิ
ปญัหา (องักลู, 2535) 

แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 และ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  มนีโยบายในการ
เน้นเนื้อหาสาระทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความต้องการของท้องถิ่น มี
การประสานแหล่งความรู้ ระหว่างภูมปิญัญาท้องถิ่น
กบัวทิยาการสากล สงัคมต้องมสี่วนร่วมในการพฒันา
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กระบวนการเรยีนรู ้ตามมาตรา 23 ที่เน้นให ้มกีาร   
จดัการศกึษาตามอธัยาศยั การประยุกต์ใช้ภูมิปญัญา 
และมาตราที่ 27 เน้นให้มกีารจดัท าสาระของหลกัสูตร
ตามสภาพปญัหาในช ุมชนและส งัคมภูม ปิ ญัญา
ท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 
2545) แต่สภาพความเป็นจรงิ พบว่า การด าเนินงาน
ลกัษณะดงักล่าวยงัไม่แพร่หลายเท่าทีค่วรในการจดัการ
เรียนการสอนและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน กอปร์กับจากการที่ประเทศไทยต้องประสบกับ
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงได้มี
การศกึษาหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย 
และพบว่า แนวทางหน่ึงในการแก้ปญัหา คือ การยึด
ปรชัญาเศรษฐกจิแบบพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระ-
เจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชมหาราช โดยการน าบุคคลผูม้ี
ความรู้ในท้องถิ่นให้เขา้มามีส่วนร่วมจดัการเรียนการ
สอน น าภูมิปญัญาดัง้ เดิมมาปรับใช้โดยผ่านทาง
กระบวนการทางศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบั นิธ ิ(2536) 
กล่าวว่ า  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่
รบัผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน 
ควรมมีาตรการการจดัการศกึษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิ เป็นการจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้ง 
เกือ้กูลต่อชวีติ สามารถพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็แต่
ละช่วงวยั รวมทัง้ต้องค านึงถงึเศรษฐกจิและสงัคมใน
แต่ละท้องถิ่นได้ ทัง้นี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต และเอกลกัษณ์อนัดงีามของ
สงัคมแต่ละทอ้งถิน่ของไทย โดยการสบืทอดและน า 
ภูมปิญัญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เรียกได้ว่า เป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้    
สืบทอดหลักการ วิธีการ และประสบการณ์จากอดีต
จนถงึปจัจุบนั อย่างต่อเน่ืองตามพื้นฐานของสงัคมไทย 
ซึ ่งมคีวามสมัพนัธ ์ระหว่างวดักบัชาวบ ้าน ว ัดกบั
โ ร ง เ ร ยีน  เป ็นค วามส มัพ นั ธ ์ที ่ตั ง้ อ ยู ่บ นส งัคม
เกษตรกรรมแบบพึ ่งตนเอง ภ ูม ปิญัญาเป็นการ
เชื่อมโยงส่วนดีของอดีตมาปรับใช้ในปจัจุบัน และมี
ลกัษณะองค์ความรูข้องชาวบา้น จงึเป็นแหล่งทีม่าของ
ความรูใ้นทอ้งถิ่นทีอ่ยู่ใกลช้ดิโรงเรยีนมากทีสุ่ด การน า
ภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของนักเรียนใน
ชุมชนนัน้ ๆ อย่างแท้จรงิ พจิารณาได้ว่า ภูมปิญัญา

ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสรมิ  ปลูกฝงัให้
ประชากรในวยัเรยีนมคีวามรู ้และมคี ุณลกัษณะที่    
พงึประสงค ์มคีวามคดิการกระท า และรูเ้ท่าทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม เป็นการเรยีนรู้โลกด้วยตนเอง 
ซึ่งตรงก บัผลสร ุปว สิ ยัท ศัน ์กา รศ กึษาไทยของ     
สปิปนนท์ (2538) ที่กล่าวว่า การศกึษาในอนาคต พงึมี
ส่วนส าคัญในการช่วยถนอมรักษาวัฒนธรรมอันเป็น
รากฐานของสงัคมกบัคุณค่าแบบไทย และเป็นการก้าว
มัน่ทนัโลก นอกจากนี้ ถวลัย์ (2546) ยงัให้แนวคิดว่า 
ความตระหนัก ความซาบซึ้ง การเห็นคุณค่าของ        
ภูมปิญัญาไทย จะเกดิขึน้ไม่ไดเ้ลยหากเยาวชนรุ่นหลงั
ไม ่ไดร้บัรู  ้ เรยีนรู  ้และศกึษาถงึความเป็นมาของ     
ภูมปิญัญาไทยอย่างเป็นระบบ ดงันัน้การทีจ่ะท าให ้  
ภูมิปญัญาท้องถิ่นกลบัคืนมาได้คือ กระบวนการเรียน
การสอนและการสบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่า
เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาประเทศไดอ้กีทางหนึ่ง 
 โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 เป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ประเภทสหศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ มกีารจดัการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2546 และฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 
2547 ได้จดัสดัส่วนสาระ การเรียนรู้ และเวลาเรียน
ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ ใหค้วามส าคญั
ในสิง่แวดลอ้ม ป่าชายเลน ภูมปิญัญาไทย ว่าวไทย และ 
มเีทคโนโลยนี าสมยัเพื่อใช้ในการจดักระบวนการเรยีน
การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

โรงเรยีนทวธีาภ เิศก 2 มแีหล ่ง เรยีนรู ท้ี่
น่าสนใจ คอื พพิธิภณัฑว์่าวไทยซึง่ไดร้บัอนุเคราะห์
จาก คุณมนูญ ไตรรตัน์ที่เป็นผู้อุปถมัภ์ และปราชญ์
ชาวบ้าน ที่ได้ให้ความรู ้ และได้น าว่าวรูปแบบแปลก
ใหม่มาเกบ็ไวใ้นพพิธิภณัฑ ์เพื่อใหน้ักเรยีน และเยาวชน
ทัว่ไปไดศ้กึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ศลิปะว่าวไทย ซึง่เล่นกนั
มาแต่โบราณ และได้สบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่น โดยจดั
กิจกรรมโครงการว่าวไทยต้านภัยยาเสพติด ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2541 เป็นครัง้แรก นอกจากน้ี ยงัมกีจิกรรมต่าง ๆ 
ทีเ่ป็นการสบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่นในเรื่องศิลปะว่าว
ไทย โดยจดันิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมทัง้น านักเรียน
สาธ ิตการประดิษฐ์ว่ าวในโอกาสต่าง ๆ เช่น งาน
ประเพณีกฬีาไทยและว่าวไทย ณ ทอ้งสนามหลวง งาน



 วารสารวจิยัรามค าแหง (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่15 ฉบบัที ่1  มกราคม - มถุินายน 2555 
 

55 
 

วชิาการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น สรา้งชื่อเสยีงท า
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อนกัเรยีน เยาวชน ผูป้กครอง ในชุมชน
และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงตลอดจนบุคคลทัว่ไปอย่างมาก ดัง้นัน้
จะเหน็ได้ว่าโรงเรยีนทวีธาภิเศก 2 มคีวามสนใจ เห็น
คุณค่าพร้อม ทัง้มีการอนุรกัษ์และสบืทอดภูมปิญัญา 
ด้านศลิปะว่าวไทยเพื่อให ้สบืสานต่ออนุชนรุ ่นหลงั
ต่อไป (สภาวฒันธรรม เขตบางขนุเทยีน, 2549) 
 จากสภาพปญัหาและแนวคดิดงักล่าว ผู้วจิยัใน
ฐานะครผููส้อนกระบวนวชิา EF 320 ภูมปิญัญากบัการจดั 
การศกึษา ภาควชิาพืน้ฐานการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง มคีวามสนใจที่จะศึกษาความ
คดิเหน็ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นต่อการ
เรยีนการสอนเพื่อการสบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่นของ
โรงเรยีนทวธีาภิเศก 2: กรณีศลิปะว่าวไทย เพื่อน าผล
การศึกษาวิจัยครัง้นี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรบัปรุงการสร้างหลกัสูตรการเรียนการสอนกระบวน
วิชาภูมิปญัญาท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ อันจะเป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นให้คงอยู่เป็น
มรดกทางวฒันธรรมของชาตสิบืต่อไป วตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 1. เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ต่อการเรยีนการสอนเพื่อ
สบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2: กรณี
ศลิปะว่าวไทย 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของ
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ต่อการเรยีนการ
สอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนทวธีาภเิศก  2 
: กรณีศลิปะว่าวไทย ทีม่เีพศ และระดบัชัน้เรยีนแตกต่าง
กนั ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั 1. ท าใหท้ราบความ
คดิเหน็ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ต่อการ
เรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น โรงเรยีน
ทวธีาภเิศก 2: กรณีศลิปะว่าวไทย 2. น าผลการวจิยัที่
ได้ประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 3. 
น าผลการวิจยัที่ได้รบัเสนอผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา 
ครูผู้สอนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจดัท าหลกัสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (survey 
research) ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทวีธาภิเศก 2 

ประกอบด้วย ระดบัชัน้มธัยมศึกษาต้อนต้นปีที่ 1 ถึง 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาต้อนต้นปีที ่3 จ านวน 640 คน ที่
ก าลงัศกึษาอยู ่ในโรงเรยีนทวธีาภ ิเศก 2 ภาค 1       
ปีการศกึษา 2552 กลุ่มตวัอย่างได้จากวธิกีารเลอืกสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ภูมิ (stratified random sampling) อย่างมี
สดัสว่น แลว้เปิดตารางส าเรจ็รูป (Krejcie and Morgan, 
1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 300 คน  

เครื่องมอืที่ใช ้ในการวจิยัคอื แบบสอบถาม 
เพี่อส ารวจความคิดเหน็ของนักเรยีนต่อการเรยีนการ
สอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ในด้านหลกัสตูรและ
การสอน สื่ อ และอุปกรณ์การสอน  การวัดและ
ประเมินผล และการสืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประเมนิค่า (rating scale) 
5 ระดับ วิธีการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจ ัยได้ศึกษาจาก
เอกสาร ต ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้สมัภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนตลอดจนผู้รู้ และปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความเชีย่วชาญในดา้นศลิปะว่าวไทย น าขอ้มูลทัง้หมด
มาสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเรื่องทีศ่กึษา และน า
แบบสอบถามไปให้ผู้ท รงคุณวุฒิ จ านวน 3  คน 
ตรวจสอบภาษา และความถูกต้องทางวิชาการ แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า เพื่อให้
สมบูรณ์ยิง่ขึน้ น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขปรบัปรุงแลว้ไป
ทดลองใช้กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน น ามาวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดย
ใชค่้าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบาค ไดค้วามเชื่อมัน่ 
0.94 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผู้วิจยั ท าหนังสอืถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนทวธีาภิเศก 2 โดยผ่านคณบดี
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถามกับก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  ผู้ วิ จ ัย ไ ด้ แ จ ก
แบบสอบถามดว้ยตวัเองจนครบจ านวน 300 ฉบบั และ
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับ น ามาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของแบบสอบถามทัง้หมด  เลอืกฉบบัทีส่มบูรณ์
มาให้คะแนน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้
ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวจิยัด้วย 
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีม่ี
อสิระต่อกนั โดยใชส้ถติกิารทดสอบค่าท ี(t- test) และ
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การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-
way Analysis of Variance - ANOVA) แ ล ะ ก า ร
ทดสอบความแตกต่างรายคู ่โดยใช ้ว ธิขีองเชฟเฟ 
(Scheffe’) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ผลการวิจยั 
 1.  นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีน
ทวธีาภเิศก 2 ทีต่อบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 
167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.7 และเพศหญงิจ านวน 133 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 และเป็นนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ปีที ่1 จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
33.7 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ปีที ่2 จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร ้อยละ 32.0 และนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นปีที่ 3 จ านวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 34.3 
  2. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 ต่อการเรยีน
การสอนเพื่อสบืทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นศิลปะว่าวไทย 
ดงัขอ้มลูทีป่รากฏในตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน 
              ทวธีาภเิศก 2 ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ศลิปะว่าวไทยในภาพรวม 

การเรียนการสอน X . SD ระดบัความคิดเหน็ 

1. ดา้นหลกัสตูรและการสอน 
2. ดา้นสือ่และอุปกรณ์การสอน 
3. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
4. ดา้นการสบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
    รวม 

3.79 
3.86 
3.84 
3.75 
3.80 

0.67 
0.70 
0 70 
0.71 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่  1 พบว่า นักเรียนระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทวีธาภิเศก 2 มีความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนเพื่อสืบทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่นศิลปะว่าวไทย ในภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก  
(X  = 3.80) เ มื ่อพ จิ า รณา เป็น ร ายด ้าน  พบว ่า 
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมคีวามคดิเหน็
ต่อการจดัการเรยีนการสอน อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านสื่อและ

อุปกรณ์การสอนศิลปะว่ าวไทย ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านหลักสูตรและการสอนของวิชา
ศลิปะว่าวไทย (X = 3.86, 3.84 และ 3.79) ตามล าดบั 
        3. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ต่อการเรยีนการสอนเพื่อ
สืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 :  
กรณีศลิปะว่าวไทย ดงัข้อมูลปรากฏในตารางที่ 2-3

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ศลิปะว่าวไทยของ 
              นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 จ าแนกตามเพศ     

การเรียนการสอนเพ่ือสืบทอด ชาย หญิง t     Sig. 
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน X . SD X . SD   

1. ดา้นหลกัสตูรและการสอน 
2. ดา้นสือ่และอุปกรณ์ 
    การสอนศลิปะว่าไทย 
3. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
4. ดา้นการสบืทอดภมูปิญัญา 
    ทอ้งถิน่ของศลิปะว่าวไทย 
    รวม 

3.89 
 

3.92 
3.91 

 
3.82 
3.88 

0.634 
 

0.688 
0.690 

 
0.698 
0.576 

3.66 
 

3.78 
3.75 

 
3.67 
3.71 

0.687 
 

0.717 
0.713 

 
0.713 
0.597 

3.126 
 

1.765 
2.064 

 
1.844 
2.581 

0.406 
 

0.797 
0.893 

 
0.797 
0.664 
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จากตารางที่  2 พบว่า นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทวีธาภิเศก 2 ที ่มเีพศ

ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบื
ทอดภูมปิญัญาท้องถิ่นศลิปะว่าวไทย ไม่แตกต่างกนั

 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ศลิปะว่าวไทยของ 
              นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 จ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
1. ดา้นหลกัสตูรและการสอน 
    ระหว่างกลุ่ม 
    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
3.481 

133.375 
136.856 

 
    2 
305 
307 

 
1.741 
0.437 

 
3.980 

 
 0.020* 

2. ดา้นสือ่และอุปกรณ์การสอน 
    ระหว่างกลุ่ม 
    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
1.027 

150.969 
151.996 

 
    2 
305 
307 

 
0.514 
0.495 

 

 
1.038 

 
0.356 

3. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
    ระหว่างกลุ่ม 
    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
6.093 

146.072 
152.165 

 
    2 
305 
307 

 
3.047 
0.479 

 
6.361 

 
 0.002* 

4. ดา้นการสบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
    ระหว่างกลุ่ม 
    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
0.309 

  53.260 
 153.569 

 
    2 
305 
307 

 
1.150 
0.208 

 
0.308 

 
0.735 

    รวมทุกดา้น 
    ระหว่างกลุ่ม 
    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
1.548 

105.656 
107.204 

 
    2 
305 
307 

 
0.774 
0.346 

 
2.253 

 
0.109 

*p < 0.05 
 

จากตารางที่  3 พบว่า นักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 ที่ระดบัชัน้
ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอด

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่ดา้น
หลกัสตูรและการสอน และดา้นการวดัและประเมนิผลมี
ความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 
 1. ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนเพื่อ    
สบืทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นศลิปะว่าวไทย ของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 ดา้น
หลกัสตูรและการสอน ดา้นสือ่และอุปกรณ์การสอน ดา้น
การวดัและประเมนิผล และด้านการสบืทอดภูมปิญัญา
ท้องถิ่นของวชิาศลิปะว่าวไทย โดยรวมและรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก ผู้วจิยัขอน าเสนอการอภปิราย
ผลเป็นรายดา้น ดงันี้    

 

 
 

1.1 ด้านหลกัสูตรและการสอน จากการวจิยั
พบว่า นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน      
ทวธีาภเิศก 2 มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีม่ี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื เนื้อหาไม่ยากสามารถเรยีนรู้ได้
ตามล าดบัขัน้ตอน ทัง้นี้ อาจสบืเนื่องมาจากโรงเรยีนมี
การจดัท าหลักสูตรโดยก าหนดเนื้อหาสาระตามล าดบั
ขัน้ตอนจากง่ายไปสู่ยาก พร้อมทัง้ ระบ ุก จิกรรม      
การวดัและประเมนิผลอย่างชดัเจน ดงัที ่สุนีย ์(2546) 
กล่าวว่า หลกัสูตรที่ดตี้องให้ผู้เรยีน เรยีนรู้ด้วยตนเอง 
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และต้องเรยีงล าดบัความยากง่ายไม่ใหข้าดตอนจากกนั 
สอดคล้องกับการศึกษาของพุทธพร (2545) ที่ศึกษา
พบว ่า น ักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที  ่ 6  โรงเรยีน
ประถมศกึษาโครงการน าร ่องการพฒันาหลกัส ูตร
ท้องถิ่น ต้องการให้บทเรยีนและเนื้อหาภูมปิญัญาที่
เริม่จากง่ายไปหายากขึน้ เป็นล าดับ โดยมีบทเรียน
เน้ือหาภูมปิญัญาชาวบ้านที่ไม่ยากจนเกนิไปสามารถ
เขา้ใจง่าย นอกจากนัน้นกัเรยีนอาจเหน็ความส าคญัและ
ประโยชน์ของเนื้อหาสาระของหลักสูตร ดังที่ สุนีย ์
(2546) กล่าวว่า การจดัการศกึษาที่จะบรรลุเป้าหมายได้
นัน้ต้องอาศยัหลกัสูตรเป็นเครื่องมือน าไปสู่เป้าหมาย 
ถา้ปราศจากหลกัสตูร การจดัการศกึษาจะไม่มวีนัส าเรจ็
ลุล่วงไปตามเป้าหมายของการจดัการศกึษาทีก่ าหนดไว้
ได ้หลกัสตูรจงึเปรยีบเสมอืนหวัใจส าคญัของการศกึษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ชรัตน์ (2546) พบว่า 
นักเรยีนมคีวามคดิเห็นโดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบั
มาก ในด้านเนื้อหาของหลักสูตรวิชาพิมพ์ดีดไทย
เบือ้งตน้      

1.2 สื่อและอุปกรณ์การสอน จากการวิจัย
พบว่า นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีน
ทวธีาภเิศก 2 มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจ
สบืเนื่องมาจาก โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 มีคุณ มนูญ   
ไตรรตัน์ เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในเรื่องศิลปะ
ว่าวไทย เป็นนายกสมาคมครู-ผู้ปกครอง เป็นบุคคล      
ทีใ่ห้ความส าคญัต่อภูมปิญัญาไทยในเรื่องว่าว โดยจดั
ใหม้พีพิธิภณัฑว์่าวไทย ในโรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 ซึ่ง
จดัแสดงประวตัิความเป็นมาของว่าวในภูมภิาคต่าง ๆ 
ความรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกบัการเล่นว่าวของภูมิภาค
ภาคต่าง ๆ รวมถึงว่าวต่างประเทศ และรูปภาพที่
เกีย่วกบัว่าว การเล่นว่าว นับไดว้่า พพิธิภณัฑว์่าวไทย 
เป็นสื่ออุปกรณ์ส าคญั ที่ท าใหน้ักเรยีนไดส้มัผสักบัของ
จรงิ ได้เรยีนรู้จากของจรงิ ได้รู้จกัประวตัิความเป็นมา
ของว่าวแบบต่าง ๆ ทีน่ ามาจดัไวใ้นพพิธิภณัฑว์่าวไทย 
ซึ่งสอดคล้องในเรื่องการใช ้สื่อการสอนของ รุ ่งทวิา 
(2527) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการใช ้สื่อการสอน 
สามารถกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยาก
เรยีน และมสี่วนเสรมิสร้างความคดิริเริม่สร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนอย่างยิ่ง การที่ได้พบเห็นสื่อการสอนที่น่าสนใจ
ใหม่ ๆ จะเสรมิความคดิใหเ้กดิเป็นความคดิสรา้งสรรคไ์ด้

เป็นอย่างด ีนอกจากนัน้ โรงเรยีนทวธีาภิเศก 2 ยงัมกีาร
จดังาน โครงการว่าวไทยต้านภยัยาเสพติดซึ่งจะจดั
ขึน้ประมาณเดอืนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ในงานมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดการวาดภาพ การ
เขียนค าขวัญต้านภัยยาเสพติดให้สอดคล้องกบัภาพ 
โครงการน้ีจดัขึน้เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมแข่งขนั 
นักเรียนได้มโีอกาสสมัผสักบับรรยากาศของฤดูการ
เล่นว่าว พบกบัปราชญ์ชาวบ้านที่มคีวามรู้ในเรื่องว่าว
มาสาธติประกอบการบรรยาย ประวตั ิความเป็นมา
ของว ่าว  สาธ ติการเล ่นว ่าว เพิม่ เตมิเทคนิคการ
ประดษิฐว์่าวทีส่ามารถขึน้เล่นลม และไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิท าใหเ้กดิทกัษะและความคดิสรา้งสรรคต์ามมา 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พรชยั (2545) ที่เสนอแนว
ทางการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนการ
สอนว่านักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง และน าบุคคลใน
ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการใหค้วามรู้กบันักเรยีน ซึ่ง 
ตรงกับการศึกษาของพุทธพร (2545) พบว่า โดย
ภาพรวม นกัเรยีนมคีวามตอ้งการใหม้กีารเรยีนการสอน
ภูมิปญัญาชาวบ้านที่สอนทัง้ในโรงเรยีน และนอก
โรงเรยีนในระดบัมาก และต ้องการใหม้วีสัดุ และ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
และให้มีการจัดกิจกรรมที่ ใช้ในการเรียนการสอน        
ภูมิปญัญาชาวบ้าน โดยใช้กิจกรรมที่ท างานร่วมกัน 
โดยใหค้นในชุมชนทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรม
การเรยีนการสอนภูมปิญัญาชาวบา้นของนักเรยีนด้วย 
นอกจากนัน้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ปิยาภรณ์ (2547) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การเรยีนการสอนวชิาชพีครู ของคณะครุศาสตร ์สถาบนั
ราชภฏันครปฐม พบว่า นักศกึษามคีวามคดิเหน็ว่า สื่อ
การเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก   

  1.3 ด้านการวดัและประเมนิผล จากการวจิยั
พบว่า นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรยีน
ทวธีาภเิศก 2 มคีวามคดิเหน็ว่าอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะว่านักเรยีนทราบเกณฑก์ารวดัและ
ประเมนิผลจากอาจารยผ์ูส้อนแต่ละครัง้ อกีทัง้มกีารวดั
และประ เม นิผลหลายร ูปแบบ  เช ่นการว ดัและ
ประเมนิผลก่อนเรยีน การวดัและประเมนิผลเป็นระยะ
ระหว่างเรยีน การวดัและประเมนิผลหลงัการเรยีนการ
สอน และการวดัและประเมนิผลจากผลงานที่ปฏบิตัิท า



 วารสารวจิยัรามค าแหง (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่15 ฉบบัที ่1  มกราคม - มถุินายน 2555 
 

59 
 

ให้เกดิความต่อเนื่อง เกิดประสทิธิผลและประสทิธิภาพ
ตามมาต่อตัวผู้เรียน ดงัที่ วุฒิ (2541) ที่กล่าวว่า ครู
ศิลปะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อระเบียบการ
ประเมนิผลอย่างชดัเจน และจะตอ้งมกีารประเมนิผลก่อน
เรียน การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผล
ปลายภาคเรยีน การประเมนิผลก่อนเรยีนมวีตัถุประสงค์
เพื่อส ารวจความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานทางดา้นศลิปศกึษา
ของผู้เรยีน การประเมนิระหว่างเรยีนเพื่อปรบัปรุงการ
เรยีนของผูเ้รยีน และการสอนของคร ูและการประเมนิผล
ปลายภาคเรียนเพื่อตัดสนิผลการเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพุทธพร (2545) พบว่า นักเรียนมีความ
ต้องการให้มกีารวดัและประเมนิผล โดยการท าขอ้สอบ
วดัผลคะแนนร่วมกบัการปฏบิตัิจรงิตามความสามารถ
และพัฒนาของตนเอง นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของ ณฐัยา  (2543) ศกึษาเกีย่วกบัการจดัการ
เรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา โดยการใช้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น “หนังตะลุง” ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสงขลา พบว่า ครูผู ้สอน
วชิาศลิปศกึษาเหน็ด้วยมาก ในการจดัการเรยีนการ
สอนโดยการใช้ภูมปิญัญาท้องถิน่ “หนังตะลุง” ในดา้น
การวดัและประเมนิผล     
   1.4 ดา้นการสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่จาก
การวจิยัพบว่า นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 มคีวามคดิเหน็ว่าอยู่ในระดบัมาก 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวาดลวดลายบน
กระดาษทีป่ะบนโครงว่าวได้ ทัง้นี้อาจสบืเนื่อง มาจาก
การเรยีนการสอนจะเป็นการบูรณาการกบัวชิาอื่น ๆ 
เช่น วาดเขยีน อกีทัง้โรงเรยีนทวธีาภิเศก 2 จะมกีาร
ประกวดการวาดลวดลายบนกระดาษทีป่ะบนโครงว่าว 
ในงาน โครงการว่าวไทยต้านภยัยาเสพติด ซึ่งจะจดั
ขึน้ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี จงึอาจเป็น
สาเห ตุที่นักเรียนเกิดทักษะจากการฝึกฝน เกิด
กระบวนการทางความคดิรวบยอดท าใหม้คีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัมาก 

2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการ
เรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศลิปะว่าว
ไทย ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 ที่มีเพศ และระดับชัน้เรียน
ต่างกนั พบว่า   

2.1 นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
โรงเรยีนทวธีาภเิศก 2 ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อ
การเรียนการสอนเพื่อสืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นศิลปะ
ว่าวไทย ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรยีนทีม่เีพศต่างกนั  
มีศักยภาพและความสามารถเท่าเทียมกัน สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องแยกกันจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน ดงัที่ อเนก (2517) ทีก่ล่าวว่า เพศชายและ
เพศหญงิสามารถเรยีนรู ้และรบัรูส้ ิง่ต่าง ๆ  ไดท้ดัเทยีมกนั 
ดงันัน้ จงึท าให้นักเรยีนที่มเีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อการเรยีนการสอนเพื่อสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ศลิปะว่าวไทย ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปิยาภรณ์ (2547) พบว่า นักศกึษาชายและหญิง 
มีความคดิ เห น็ต ่อการเร ยีนการสอนวชิาชพีครู 
โดยรวมและในแต่ละด ้านไม่แตกต่างกนั  และชูศร ี 
(2549) ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย ์และนิสติทีม่ต่ีอ
การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่า นิสติชาย และ
หญงิมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอนของคณะ
ศลิปกรรมศาสตรโ์ดยรวม และแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั     

2.2 นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 ที่ระดับชัน้เรียนต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอน เพื่อสืบทอดภูมิปญัญา
ท้องถิ่นศลิปะว่าวไทย ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ส่วน
ด้านหลักสูตรและการสอนการวัดและประเมินผล มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเรื่องระบบเนื้อหา หลกัสตูร
การเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ มกีารใช้สื่อและอุปกรณ์การ
สอน กจิกรรมการเรยีนการสอน และการวดัประเมนิผล
ของแต่ละระดบัชัน้แตกต่างกนั จงึส่งผลต่อตวัผู้เรยีน 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของชูศรี (2549) 
ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ และนิสิตที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา ผลการวจิยัพบว่า นิสติชัน้ปีต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมไม่
แตกต่างกนั แต่พจิารณารายดา้น นิสติชัน้ปีที ่2 มคีวาม
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คดิเหน็แตกต่างจากนิสติชัน้ปีที่ 4 ในด้านหลกัสูตร และ
ดา้นการวดัและประเมนิผล 

จากผลการศกึษา ความคดิเหน็ของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นต่อการเรยีนการสอนเพื่อ
สืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 : 
กรณีศิลปะว่ าวไทยครั ้งนี้  พบว่า  ผู้สอน ผู้ เ รียน 
หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน    
ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจรงิจะท าให้ผู ้เรยีนเกดิ
ทกัษะ เกดิกระบวนการทางความคดิสร้างสรรค์ และ
เพื่อให้เกดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพตามมา ต้องมี
การวดัและประเมนิผลชิ้นงานอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
รวมทั ง้ ก า รก าหนดหล กัส ูต ร  ห ร อืก จิ กร รม ให้
สอดคล้องกบัวยัของผู้เรยีนในแต่ละระดบัชัน้ ย่อมน า
ผลดีต่อการเรียนการสอนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน  
วงการศกึษาของชาตไิดเ้ป็นอย่างด ี
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1 .  ผลจากการวิจัย  พบว่ า  นัก เรียนชั ้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก   
ต่อการจดัการเรยีนการสอน เพื่อสบืทอดศลิปะว่าวไทย 
แสดงว่านักเรียนมีความสนใจ พอใจในการเรยีนศลิปะ
ว่าวไทย ดงันัน้ผู้บรหิารควรใหก้ารสนับสนุนวชิาศลิปะ
ว่าวไทยให ้เป็นวชิาที ่น ักเรยีนบงัคบัเลอืก  และให้
บ ูรณาการก บัก ลุ ่ม สาระอื่น ๆ เพราะโรงเรียนมี
ทรัพยากรบุคคล และมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอยู่ใน
โรงเรยีน ท าให้โรงเรยีนสามารถที่จะท าให้ศลิปะว่าว
ไทยสร้างชื่อเสยีงให้กบัโรงเรยีนต่อไปในอนาคต 

2. ผลจากการวิจัยพบว่า นักเรียนชายและ
หญิงมีความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน เพื่อสบืทอด
ศลิปะว่าวไทยไม่แตกต่างกนั แต่นักเรียนที่มรีะดบัชัน้
เรยีนต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่างกนัในดา้นหลกัสูตรและ
การสอน การวดัและประเมนิผล ดงันัน้โรงเรยีนควรให้
ผูบ้รหิาร อาจารยผ์ูส้อน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัพจิารณา
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทอ้งถิน่ โดยเชญิครูภูมปิญัญาท้องถิ่นเขา้มาร่วมจดัท า
หลกัสูตรร่วมกนั นอกจากนัน้ต้องเข้ามาร่วมสอนและ 
จดักจิกรรมร่วมกบัครปูระจ ามากกว่าทีโ่รงเรยีนจดัอยู่ 

 
 
 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรวิจัยการจัดการเรียนการสอน เพื่อสืบ
ทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นศิลปะว่าวไทย โดยใช้ก ลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ครู และครูภูมิปญัญาท้องถิ่น
 2. ควรวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบ
ทอดภูมปิญัญา ในเรื่องภูมปิญัญาศลิปะด้านอื่น ๆ ทัง้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บรหิาร ครู ครูภูมปิญัญาท้องถิ่น 
และกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนกัเรยีน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วจิยัฉบบันี้ได้รบัทุนอุดหนุนจากสถาบนัวิจยั
และพฒันา มหาวิทยาลยัรามค าแหง และได้รบัความ
กรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ แสงสุข    
ที่ปรึกษาวิจัย รองศาสตราจารย์คุณหญิงอารมณ์  
ฉนวนจติร รองศาสตราจารย ์ดร.บุญม ีพนัธุไ์ทย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชญา วงษ์เพ็ญ ที่ได้ให้ความ
กรุณาในการให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาค้นคว้าตลอดจนเรยีบเรยีงและ
ตรวจข้อบกพร่องในการท าวิจัยครัง้นี้  ขอขอบคุณ 
อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ ที่ให้ความกรุณาในการ
ตรวจสอบสถติ ิขอบพระคุณ คุณมนูญ ไตรรตัน์ ปราชญ์
ชาวบ้านที่ให้ความรู้ในเรื่องว่าว ผูอ้ านวยการโรงเรยีน
ทวีธาภิเศก 2 ที่อ านวยความสะดวกในการเก็บ
แบบสอบถาม  ขอบคุณอาจารย ์และนักเรยีนโรงเรยีน
ทวธีาภเิศก 2  ทุกท่านทีใ่หข้อ้มลูในการท าวจิยั 
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