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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง    
สิบหมู่หาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่และส่งเสริมพัฒนาผลงานช่าง   
สิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
ท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ สนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ ผู้ใหญ้ข้อมูลส าคัญ
ได้แก่ผู้บริหาร ครูสอน นักเรียน ศิลปินเชียงรายและผู้เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า 
 ในภาพรวม กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย ทุกแห่งมีกระบวนการเรียนการสอนที่มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และป๎ญหาอุปสรรค ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน และมี
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ที่ชัดเจน ส าหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ ในภาพรวม เป็นการจัดการตามบริบทของตนเอง แต่ใช้กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นหลัก น าทฤษฎีแนวคิดของการเรียนรู้และรูปแบบพัฒนาการเรียน
การสอนมาใช้อย่างจริงจัง ส่วนวิธีส่งเสริมผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น 
ได้แก่ เสนอแผนงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน ตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประกวดผลงาน ได้นวัตกรรมที่เป็นผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ทุก
โรงเรียน และมีข้อเสนอแนะว่า ครูผู้สอนต้องตระหนักถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
และมีคุณภาพประสิทธิภาพ ควรจัดวิชาช่างสิบหมู่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และจัดให้มีครูสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ประจ า เพ่ือให้เกิดคุณภาพและให้ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะของวิชาชีพช่างสิบหมู่ ยึดหลักอิทธิบาทสี่เป็นแนวทางในการศึกษา 
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ABSTRACT 
  
 This research study. The purpose is to study the process of teaching ten-professional 
technicians, find ways to develop the process of learning professional teaching ten groups, and 
promote the development of ten groups of teachers in the school. Department of General 
Education, Chiang Rai The local art resources of each district. Chiang Rai is a city of art. Important 
information is the teacher, teacher, student, Chiang Rai artist and related. The instruments used 
in the study were in-depth interviews. Participatory observation And a small group meeting 
record. The study found that. 
 As an overview of the process of learning and teaching ten professional teachers of 
the school. Department of General Education in Chiang Rai There are teaching processes that 
have strengths, weaknesses, opportunities and obstacles. Not very different. This is based on the 
potential and context of the school. And there are ten professional courses in the profession. 
The guideline for the development of the ten-teacher professional learning process is to use the 
instructional process that focuses on learners. Apply the theory of learning and the development 
of teaching and learning. The way to promote the art work of the ten groups as a source of local 
arts knowledge is to propose a plan for local government support. Set up a cooperation network. 
The exhibition presents the works and suggestions. Teachers must be aware of the learners' 
concrete learning outcomes. And quality performance. There should be ten professional 
teachers. To provide quality and to educate the students in the value of the art of the 
profession. The Four Principles for the Path 
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บทท่ี  1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 ตามที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ว่า จากการที่ได้ไปร่วมเปิดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ 
(Setouchi Triennale 2016 “Session Setouchi Asia Village” ณ SunPort Takamatsu 
ประเทศญี่ปุุน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ประเทศไทย และ
จังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุุน ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 130 ปี ไทย-ญี่ปุุน ซึ่งมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  โดยหอศิลป์กรุงโตเกียวได้น านิทรรศการ         
มังงะ-อะนิเมะ และเกมส์ มาจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ขณะที่ไทยได้อนุญาตให้
พิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงโตเกียวยืมโบราณวัตถุที่ล้ าค่าของกรมศิลปากรจ านวน 50 ชิ้นไปจัดแสดงที่ญี่ปุุน 
รวมถึงแลกเปลี่ยนศิลปะและนิทรรศการร่วมกันตลอดทั้งปี 2017 ด้วย จากการร่วมงานดังกล่าวท าให้
เกิดแนวคิดว่า ควรสร้างจังหวัดแห่งศิลปะข้ึนในประเทศไทย เพราะมั่นใจว่าประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับ
ประโยชน์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยเบื้องต้นจะน าร่องที่จังหวัดเชียงรายเป็น      
แห่งแรก เพราะมีศักยภาพและทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นเมืองศิลปะโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว1  

ในจังหวัดเชียงราย องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระทัย
ห่วงใยวิชาช่างของไทยเป็นอย่างยิ่งและได้มีพระวิริยะที่จะอนุรักษ์ท านุบ ารุงการช่างของไทยให้ปรากฏ
งอกงามอยู่ในผืนแผ่นดินไทยสืบต่อไป นับเป็นมหามงคลอันดีต่อชาติบ้านเมือง2 โดยมอบหมายให้ว่าที่
ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ที่รับสนองงานพระองค์ให้ประสานงานกับวิทยาลัยเพาะช่าง น า
วิชาการช่างสิบหมู่เข้าสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และให้แต่ละโรงเรียน  จึง
ได้น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรท้องถิ่น  โดยพระองค์
ทรงเห็นว่าผู้เข้ามาบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ นั้น เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเป็น

                                           
 1 เดลินิวส์ออนไลน,์  http://www.dailynews.co.th/education/511242, เข้าถึงเมื่อ 11 มีนาคม 

2560. 
2 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา, โครงการฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่เคร่ืองปั้นดินเผาเวียงกาหลง , (สรุป

รายงานโครงการฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่เครื่องป้๎นดินเผาเวียงกาหลง, 2558), หน้า 1 
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ส่วนใหญ่ และโอกาสที่จะได้รับฝึกฝนทักษะวิชาชีพชั้นสูงก็มีโอกาสไม่มากนัก พระองค์จึงเล็งเห็นว่า
ช่างสิบหมู่น่าจะเหมาะสมกับสมณะที่จะศึกษาเล่าเรียนกว่าวิชาชีพอ่ืน ๆ 

เมื่อช่างสิบหมู่ได้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ช่างสิบหมู่ก็จึงนับเป็น
กลุ่มศิลปะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายอีกประเภทหนึ่ง  ซึ่งเป็น
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 3  
เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย       
(ม.4 – ม.6) นักเรียนที่ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเป็นเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีความเสี่ยงด้าน
ยาเสพย์ติด ได้แก่ ครอบครัวยากจนบ้าง ครอบครัวที่หย่าร้างอาศัยอยู่กับตายาย หรือปูุย่าบ้าง  
ครอบครัวที่ก าพร้าพ่อหรือแม่และอาศัยอยู่กับตายายหรือปูุย่าบ้าง ครอบครัวมีป๎ญหาทางครอบครัวคือ
พ่อหรือแม่ไปมีคู่ครองใหม่บ้าง และครอบครัวจากชาวเขาเผ่าต่าง ๆ บ้าง แล้วเข้ามาบรรพชาเป็น
สามเณร โดยอาศัยอยู่ในวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนั้น ๆ เพ่ือศึกษาเล่าเรียน ปีการศึกษา 2560  มี
นักเรียนทั้งหมด 2,344 รูป4 ในแต่ละปีการศึกษาจะพบป๎ญหานักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ส่วนใหญ่จะลาสิกขาไปศึกษาต่อทาง
ฆราวาส หรือไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ แต่จากข้อมูลการส ารวจการศึกษาต่อในแต่ละปีของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย5 (2558 : อัดส าเนา) พบว่า ลาสิกขาไปศึกษาต่อเป็นฆราวาสร้อยละ 
85  ที่เหลือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎ ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่เปิดโอกาสให้ ในขณะที่กลุ่มที่ลาสิกขา
ไปนั้นยังพบว่าไปประกอบอาชีพเป็นกรรมกร บางคนก็หันไปหายาเสพติดซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นที่อยู่
อาศัย ท าให้เกิดป๎ญหาทางสังคมตามมา เนื่องจากไม่มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพติดตัวไป 

ดังนั้น กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึง
ป๎ญหาการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ขึ้น
เพ่ือเป็นการฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย เป็นการสร้างสรรค์สัมมาชีพแก่นักเรียน เมื่อลาสิกขาไปก็จะได้น าไปประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว ถ้ายังอยู่ในเพศบรรพชิตก็จะได้ช่วยจรรโลงศิลปวัฒนธรรมตระกูลช่างสิบหมู่ให้
สืบไปอย่างยั่งยืน โดยเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมของส านักงานโครงการส่วนพระองค์     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และต่อมาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้

                                           
3ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 122 ตอนท่ี 54 ก งวันท่ี 8 กรกาฎาคม 2548 หน้า 18-21 
4กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, ขอ้มูลการศึกษา ปี 2560, หน้า 1.   
5ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย, สารสนเทศ 2558, (เชียงราย : 2558). อัดส าเนา. 
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เข้ามารับผิดชอบสนับสนุนแทนส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     
สยามบรมราชุกมารี แต่ก็ยังมีป๎ญหาด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งท าให้กระบวนการ
ถ่ายทอดไม่บรรลุเปูาหมายเท่าที่ควร ประกอบกับครูผู้สอนส่วนใหญ่จะเป็นปราชญ์ท้องถิ่น หรือ
ช านาญการเฉพาะเรื่อง ไม่มีประสบการณ์สอน การถ่ายทอด และบางครั้งไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างวัย จึงท าให้กระบวนการถ่ายทอดได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  
 จากความเป็นมาและป๎ญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาถึงกระบวนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดวิชาชีพช่างสิบหมู่แก่นักเรี ยนของโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายในอันที่จะท าให้วิชาชีพช่างสิบหมู่เป็นวิชาชีพที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ของผู้เรียน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 3. เพ่ือจะส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่ศิลปะท้องถิ่นจากองค์ความรู้
ช่างสิบหมู ่ 
 

1.3  ปัญหาการวิจัย 
 1. กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเชียงรายมีป๎ญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงรายท าได้อย่างไร 
 3. วิธีส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอมี
วิธีการอย่างไร 
 4. การพัฒนาให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ มีองค์ประกอบอย่างไร และมีแนวทางท าได้
อย่างไร 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยก าหนด 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
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 ขอบเขตเนื้อหา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างสิบหมู่โรงเรียน          
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 21 
แห่ง   
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 21 แห่ง  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 5 รูป ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ 5 รูป/คน และนักเรียนที่เรียน
วิชาช่างสิบหมู่ ซึ่งทางโรงเรียนได้คัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมการวิจัย โรงเรียน 5 แห่ง ๆ ละ 3 รูป รวม 
15 รูป ดังนั้นรวมกลุ่มเปูาหมายทั้งสิ้น 25 รูป/คน 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงรายหรือตัวแทน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายหรือตัวแทน นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือตัวแทน ศิลปินเชียงราย และปราชญ์ชาวบ้านดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

1.5  ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 ช่างสิบหมู่ (Changsibmoo) หมายถึง วิชาชีพช่างสิบหมู่  ได้แก่ ช่างเขียน ช่างป๎้น       
ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างหล่อ ช่างกลึง ช่างหุ่น ช่างรัก ช่างบุ และช่างปูน ที่จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 21 แห่ง 
 วิชาชีพ (profession) หมายถึง วิชาการ หรือ ความรู้ที่เป็นหลักในการใช้ฝีมือ เช่น     
ช่างศิลปะ ช่างสิบหมู่ เป็นต้น 
 กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ (Teaching Profession) หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 ศิลปะ (art)  หมายถึง ช่างสิบหมู่ที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย 21 แห่ง 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  (Buddhist Scripture ) หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย 21 แห่ง 
 กระบวนการพัฒนา (The development process)  หมายถึง หลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 21 แห่ง 

กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอน
วิชาชีพช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
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 ลวดลาย (Design) หมายถึง  พุทธศิลป์ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นจิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาป๎ตยกรรม 
 เมืองศิลปะ (city Art) หมายถึง ศิลปะที่ปรากฏตามโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดถึง
ศิลปะต่าง ๆ ที่ศิลปินในจังหวัดเชียรายสร้างขึ้น  
 โ ร ง เ รี ยนพระปริ ยั ติ ธ ร รมแผนกสา มัญศึ กษา  (Buddhist Scripture School 
Department of General Education) หมายถึง สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย เรียกชื่อย่อว่า ปส.ชร.  
 

1.6  กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับสถานศึกษา
ของคณะสงฆ์โดยรวม และสถานศึกษาอ่ืนด้วย จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

กระบวนการ
เรียนการสอน
วิชาชีพช่าง

สิบหมู่ 
 

แนวทางการ
พัฒนา

กระบวนการ
เรียนการ

สอน 

ส่งเสริมผลงานช่าง
สิบหมู่สู่ท้องถิ่น 

วิชาชีพ 
ช่างสิบหมู่ 

 โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมฯ 

งานศิลปะมีคุณภาพ 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เครือข่ายศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมอาชีพผู้เรียน 
 

ส านักงาน 
สสท. 

 นักเรียน

กลุ่มเปูาหมาย 

มี มฐ.การสอน 
ช่างสิบหมู่ 

 

ที่ท่องเที่ยวศิลปะ 
แห่งใหม่ 

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

รายได้ของชุมชน 
ในท้องถิ่น 

ส่งเสริมเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งศิลปะ 
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1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
 2. ได้แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียน            
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 3. ได้ส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่ศิลปะท้องถิ่นจากองค์ความรู้        
ช่างสิบหมู่ฯ 
 



 

 
บทท่ี 2 

 
บททวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง Chiang Rai city of Art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง   
สิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงร าย หาแนวทางพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย และเพ่ือจะส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่ศิลปะท้องถิ่นจากผลงานศิลปะ
ช่างสิบหมู่ ทีมผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยวรรณกรรม เอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
หัวข้อในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
2. แนวคิดการสร้างสรรค์และกระบวนการ 
  2.1 ที่มาของแนวคิดการสร้างสรรค์และกระบวนการ 
  2.2 ความหมายและความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ 
  2.3 หลักการส าคัญของการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ 
  3.4 ประเภทของการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ 
  2.5 วิธีการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ 
  2.6 การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างสรรค์และกระบวนการ 
3. ทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
  3.1 ที่มาของแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
  3.2 ความหมายของทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
  3.3 หลักการส าคัญของทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
  3.4 องค์ประกอบของทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
  3.5 กระบวนการของทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
  3.6 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
4. วิชาชีพช่างสิบหมู ่
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  2.1.1 ที่มาของแนวคิดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา       
คณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของพระสงฆ์ ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก
การจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัด กล่าวคือ ภายหลังจากที่
การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสภาการศึกษา        
มหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 และ พ.ศ. 2489 ตามล าดับ ได้
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น  ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงได้จัดแผนกมัธยมข้ึนมา เรียกว่าโรงเรียน
บาลีมัธยมศึกษา ก าหนดให้การเรียนบาลี นักธรรม และความรู้ชั้นมัธยม โดยรับผู้ที่ส าเร็จชั้นประถมปีที่ 
4  ต่อมาเมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้ได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่ง มีพระภิกษุ และ
สามเณรเรียนกันมาก  ทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษาจึงได้ก าหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่า 
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัด โดยมติคณะสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ออก
ระเบียบกระทรวง ให้โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดนี้ เปิดท าการสอบสมทบในชั้นตัวประโยค 
คือ ชั้นประถมปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500  เป็นต้นมา และเมื่อสอบได้แล้วก็
ยังจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้พระภิกษุและสามเณร
นิยมเรียนกันมาก โรงเรียนประเภทนี้จึงแพร่หลายออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จนท าให้
ทางการคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรม และบาลีจะเสื่อมลงเพราะพระภิกษุและสามเณรต่างมุ่งศึกษา
วิชาทางโลกมากไป เป็นเหตุให้ต้องละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีเสีย แต่ทางการคณะสงฆ์ก็ยังพิจารณา
เห็นความจ าเป็นของการศึกษาวิชาในทางโลกอยู่   
 ดังนั้นแม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมป๎ญญาบดี   (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์          
ฟ้ืน ชุตินฺธโร)  จึงได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่มี 
วิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกว่าบาลีศึกษาสามัญศึกษา และปริทัศน์ศึกษา และประกาศ
เมื่อ พ.ศ. 2507 พร้อมกับได้ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนบาลี
วิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดเสีย และก าหนดให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่
คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นใหม่ แต่การณ์ปรากฏต่อมาว่า การตั้งส านักเรียนตามแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลีใหม่นี้มีน้อย นักเรียนก็นิยมเรียนกันน้อยเพราะพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ยังพอใจที่จะ
เรียนโดยได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่  ดังนั้น นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว  จึงได้
พากันเข้าชื่อกันเป็นนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ของวัดซึ่งตั้งขึ้นโดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบ้าง สมัคร
สอบเทียบบ้าง เข้าไปเป็นนักเรียนผู้ใหญ่บ้าง  ท าให้การศึกษาของคณะสงฆ์ในช่วงนี้ระยะนั้นเกิดความ 



9 

สับสนเป็นอันมาก1  
 ในขณะเดียวกันได้มีผู้แทนราษฎรได้ยื่นเรื่องราวขอให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอบ
สมบทในชั้นตัวประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่กรมการศาสนาร่วมกับกรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณาลงความเห็นร่วมกันว่าควรจะตั้งโรงเรียนขึ้นประเภทหนึ่ง เพ่ือสนองความต้องการของ
พระภิกษุสามเณรโดยให้เรียนทั้งวิชาธรรม และวิชาสามัญศึกษาควบคู่กันไป  โดยไม่มีการสอบสมทบ  
แต่ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฎฐายีมหาเถระ) “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้า
มากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็จ าเป็นต้องอนุวัตไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของโลกบ้าง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ิมขึ้ นอีกแผนก
หนึ่ง คือหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ได้ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป”  
  ในที่สุด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝุายศาสนจักรและฝุายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝุาย     
ศาสนจักรก็จะได้ศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  เป็น
ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ด ารงอยู่ในสมณธรรม สมควรแก่ภาวะ สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้
เจริญสถาพรต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ลาสิกขาไปแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าให้แก่ตนเอง และบ้านเมืองสืบต่อไป
ด้วยเช่นกัน ในระยะเริ่มแรกมีเจ้าอาวาส 51 แห่ง  รายงานเสนอจัดตั้งต่อกรมการศาสนา2     
 เดิมนั้ น  โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา สั งกัดกรมการศาสนา  
กระทรวงศึกษาธิการ ป๎จจุบันสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  25513 และหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
(บาลี ธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติ) ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย

                                           
1 วิชัย ธรรมเจริญ,  คู่มือการปฏิบติังานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศกึษา, (กรุงเทพฯ : 

กรมการศาสนา,  2543), หน้า 7-9. 
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า  3-4.  
3 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 2560, (เชียงราย: 2560), หน้า 2-6. 
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สถาบันพระพุทธศาสนา พ .ศ . 2548  ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 25484 
 2.1.2 ความหมายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของการ
คณะสงฆ์ไทยอีกแผนกหนึ่ง กล่าวคือ การศึกษาคณะสงฆ์ไทยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 แผนก 
ประกอบด้วย แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป๎จจุบันเป็นสถานศึกษาที่จัดขึ้นตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 โรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกสามัญนั้นเปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งสวน
ใหญ่นั้นเปนผู้ขาดโอกาสในการเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ไดมีโอกาสเขามา 
ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือใหมีความรู มีทักษะ และมีความช านาญตามศักยภาพของตน ซึ่งการจัดการเรียน 
การสอนนั้นจะเปนรูปแบบของการศึกษาควบคูกันไปกับวิชาสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนดไว และการจัดการศึกษาแผนกธรรม และแผนกบาลีควบคูกันไป 
โดยการก ากับดูแลของแมกองธรรมและแมกองบาลีไดมีนักวิชาการต่างๆ ไดใหความหมายและ
ความส าคัญไวดังตอไปนี้ 
 กองพุทธศาสนศึกษา5 ไดใหความหมายว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ หมายถึง 
โรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
พระราชบัญญัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ทศพร นอมวงศ  ไดใหความหมายวา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเ พ่ือสนองความต องการของพระภิกษุสามเณร และหลักสูตร             
พระปริยัติธรรมเปนหลักสูตรมีจุดมุงหมายการศึกษาในการปลูกฝ๎งใหพระภิกษุสามเณรมีความรู มี
ทักษะในวิชาธรรมะและวิชาสามัญ6  

                                           
4 กระทรวงศึกษาธิการ, กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบัน

พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 54 ก ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2548), หน้า 18-
20.  

5 กองพทุธศาสนศึกษา, ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ, 2552), (อัดส าเนา). 
6 ทศพร นอมวงศ, การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความตองการของผูบริหารและครู    

ผูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ที่มีตอการจัดการศึกษาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, (รายงานการวิจัย 
การมัธยมศึกษาการสอนสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวโรฒ,ิ 2547). หน้า 14. 
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 สุภาพร มากแจง และ สมปอง มากแจ้ง7  ไดใหความหมายวา ป๎จจุบันคณะกรรมการ
การศึกษาของสงฆและสภามหาวิทยาลัยสงฆไดด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร ให
ไดศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลัก โดยปองกันมิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปฏกซึ่งมีทั้งสิ้น 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี หลักสูตรพระปริยัติธรรมสายสามัญ 
และหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทัง้สองแห่ง ซ่ึงทัง้ 4 หลักสูตรนี้จ าแนกไว้เปน 2 หลักสูตร 
คือ กลุมหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะวิชาการทางพระพทธศาสนา ไดแกหลักสูตรปริยัติธรรมแผนกธรรม 
และหลักสูตรปริยัติธรรมแผนกบาลี ซ่ึงจัดเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรม และกลุมที่ศึกษาหลักสูตร
การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา รวมกับวิชาการสายสามัญอันไดแกหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา และหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงฆจัดเปนการศึกษาพระปริยัติธรรมแบบประยุกต  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ8  ไดใหความหมายว่า ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษานั้น เป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาของคณะสงฆเปนการศึกษาที่รัฐ
ก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงคของคณะสงฆนับตั้งแตปพุทธศักราช 2514 เปนตนมา  
 สรุป การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธรรม แผนกสามัญศึกษาในปจจุบันเป็นการจัด 
การศึกษาใหกับพระภิกษุสามเณรที่ตองการความรูทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป โดยวัดเปน 
เจาของ  การเสนอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมดังกลาว ตองผานความเห็นชอบจากเจาคณะต าบล 
อ าเภอ จังหวัด ภาค และส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามล าดับ วัดและโรงเรียนตองด าเนินการให้
สอดคลองกับระเบียบของส านักพระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 2.1.3 หลกัการส าคัญของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 การจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษา ใช้หลักการที่ส าคัญในการจัดการศึกษาคือ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 (2)) ต้อง
จัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12  
ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (มาตรา 10) จัดการศึกษา 3  
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการจัดการศึกษา
ในระบบเป็นการจัดการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา  

                                           
7 สุภาพร มากแจง และ สมปอง มากแจ้ง, รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา      

ของคณะสงฆ,์ (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร, 2542), หน้า 3. 
8 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, เอกสารส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549), หน้า 1-2. 
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การวัดและประเมินผลเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน (มาตรา 15) นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้การศึกษาในระบบมีสองระดับคือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(มาตรา16)9 
 ดังนั้น หลักการส าคัญต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของชาติ โดยใช้หลักการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญนั้นเปนหน้าที่ของผูบริหารในการบริหารจัดการงาน 5 
ด้าน ไดแก (1) งานวิชาการ (2) งานธุระการ (3) งานกิจการนักเรียน (4) งานบริหาร และ (5) งาน
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการบริหารนั้นผูบริหารจ าเป็นต้องก าหนดโครงสรางและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ในองคกรการควบคุมดูแล และการติดตามประเมินผล โดยอาศัยทรัพยากร ไดแก คน งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ และสื่อเทคโนโลยีเปนตน  เพ่ือให้งานด าเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุจุดประสงค
ตามที่ก าหนดไว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บริหารภายใตระเบียบส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ว่าดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพุทธศักราช 2546 โดยมี
เจาอาวาสหรือพระภิกษุที่เจาอาวาสมอบหมายใหเปนผู้จัดการ  และมีพระภิกษุที่มีพรรษา 5 พรรษา
ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมไมนอยกวา 3 ประโยค หรือปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืนแตตองมีวิชาชีพครู เป็นครู    
ผูอ านวยการ สภาการศึกษาของคณะสงฆ์ท าหน้าทีค่วบคุมและสงเสริมการศึกษา มีอ านาจพิจารณาให 
ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน โครงการตางๆ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรและแบบเรียน 
ป๎ญหาเกี่ยวกับการศึกษา และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาตามหนาที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย 
รวมทั้งแตงตั้งกรรมการเกี่ยวกับการศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นที่ตั้งส านักงาน    
สภาการศึกษา มีผู้อ านวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปนเลขาธิการสภาการศึกษาของสงฆ โดยมี     
กองศาสนศึกษารับผิดชอบดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการใหการอุดหนุนเพ่ือเสนอสภาการศึกษาของคณะสงฆพิจารณาอนุมัติและพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอการจัดการศึกษา10 
 2.1.4 ประเภทของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ออกประกาศว่าด้วยขนาด
ของโรงเรียนและกรอบอัตราก าลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 8 และข้อ 15 (6) แห่งประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก   

                                           
9 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์การศาสนา, 2546), หน้า 9. 
10 พระราชวรเมธี (พล อาภาธโร), การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, 

(บรรยายแกผู่้บรหิารโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, 2559), (อัดส าเนา). 
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สามัญศึกษา พ.ศ. 2553  ตามประกาศดังกล่าว ได้แบ่งประเภทของโรงเรียนไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามประกาศฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดไว้ในข้อ 4 ว่า ให้
โรงเรียนมี 3 ขนาด ดังนี้11 
  1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 รูป 
  2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนเกิน 120 รูป แต่ไม่เกิน 300 รูป 
  3) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนเกิน 300 รูปขึ้นไป 
 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  มีโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จัดการศึกษาทั่ว
ประเทศ จ านวน 409 โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 304 โรงเรียน ขนาดกลาง 96 โรงเรียน 
และขนาดใหญ่ 9 โรงเรียน   
 2.1.5 วิธีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 วิธีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในป๎จจุบัน ให้ด าเนินการตาม
ประกาศของมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 
2 ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 4 แห่งประกาศฉบับนี้ว่า การขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียนโรงเรียนให้
ด าเนินการดังนี้12   
  1. ให้วัดที่จะขออนุญาตจัดตั้ง หรือขยายชั้นเรียนโรงเรียน จัดท าแผนงานใน      
การบริหารจัดการที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครองตามล าดับชั้น จนถึงเจ้าคณะภาค ตาม
แบบค าขอที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด แล้วเสนอรายงานการขอจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน
ไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
  2. เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจารณาแล้ว ให้เสนอผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  3. เมื่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็นประการใด ให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน าเสนอ       
มหาเถรสมาคม 
  4. เมื่อมหาเถรสมาคมอนุญาตแล้ว ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ออก
ใบอนุญาต 

                                           
11 คณะกรรมการการศึกษาพระปรยิตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา, ประกาศคณะกรรมการการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยขนาดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม และกรอบอัตราก าลังพนักงาน 
ศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. 2555. 

12 ประกาศของมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2553,  
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 การขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขออนุญาต
ต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และให้ด าเนินการโดยอนุโลมตาม 3) และ 4) 
  5. โรงเรียนที่จะขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการ  
  6. เมื่อประกาศตั้ งโรงเรี ยนแล้ว ให้ผู้ รับใบอนุญาต หรือผู้ จัดการ จัดให้มี
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  7. ให้โรงเรียนจัดการศึกษากตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และตามที่มหาเถรสมาคมประกาศ  ก าหนดการเปิด ปิดภาคเรียน ให้อนุโลมตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  8. ขนาดของโรงเรียน อัตราก าลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
 จากประกาศมหาเถรสมาคมข้างต้น สรุปได้ว่า วัดที่มีความพร้อมสามารถที่ด าเนินการตาม
ประกาศนี้ และที่ส าคัญคือจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือ
สอดคล้องกับการศึกษาทุกสังกัดนั้นเอง  
   2.1.6 ระบบการศึกษาที่ด าเนินการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
   ป๎จจุบัน  (พ.ศ.  2560)   โ รง เรี ยนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา สั งกัด               
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีโรงเรียนจ านวน 409 โรง  มีครูประจ า
จ านวน 2,322 รูป/คน  มีนักเรียนจ านวน 52,899 รูป ซึ่งทางต้นสังกัดได้จัดระบบการบริหาร         
จัดการศึกษาโดยก าหนดให้จัดการศึกษาทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี ควบคู่ไปด้วย พร้อมกันนั้นได้
แบ่งการควบคุมดูแลการบริหารจัดการระดับประเทศเป็น 14 กลุ่ม   เป็นโรงเรียนสังกัดคณะสงฆ์ไทย 
12 กลุ่ม   คณะสงฆ์จีนนิกาย 1 กลุ่ม และคณะสงฆ์อนัมนิกาย เวียดนาม 1 กลุ่ม  ดังนี้13 
     1. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  1  ประกอบด้วย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม  มีโรงเรียนจ านวน 14 โรงเรียน   
     2. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  2 ประกอบด้วย  
จังหวัดป๎ตตานี, สตูล, ยะลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, สงขลา, ตรัง, ระนอง, กระบี่ มี
โรงเรียนจ านวน 19 โรงเรียน    

                                           
13 กลุ่มการศึกษาพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ข้อมูลจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  ปีการศึกษา 2560 (คร้ังท่ี 1), (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2560), หน้า 1.  
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     3. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย  
จังหวัดราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, 
อ่างทอง, สระบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี มีโรงเรียนจ านวน 22 โรงเรียน     
     4. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  4 ประกอบด้วย  
จังหวัดเพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิจิตร, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, ก าแพงเพชร มีโรงเรียน
จ านวน 25 โรงเรียน    
     5. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี  5 ประกอบด้วย  จังหวัด 
เชียงใหม่, ล าพูน, แม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนจ านวน 40 โรงเรียน 
     6. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  6 ประกอบด้วย  จังหวัด
น่าน, เชียงราย, ล าปาง, แพร่, พะเยา  มีโรงเรียนจ านวน 59 โรงเรียน 
     7. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัด 
ขอนแก่น, เลย,หนองบัวล าภู มีโรงเรียนจ านวน 47 โรงเรียน 
     8. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  8 ประกอบด้วย  จังหวัด 
อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร มีโรงเรียนจ านวน 43 โรงเรียน 
     9. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย จังหวัด 
อุบลราชธานี, อ านาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร มีโรงเรียนจ านวน 36 โรงเรียน 
     10. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  10 ประกอบด้วย  จังหวัด 
ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์,นครพนม มีโรงเรียนจ านวน 44  โรง เรียน 
     11. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  11 ประกอบด้วย  จังหวัด 
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์   มีโรงเรียนจ านวน 41 โรงเรียน 
     12. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  12 ประกอบด้วย  จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, ระยอง, ปราจีนบุรี  มีโรงเรียนจ านวน 13 โรงเรียน 
     13. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 (อนัมนิกายเวียดนาม) 
ประกอบด้วย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร, เชียงราย, ชลบุรี  มีโรงเรียนจ านวน  3 โรง เรียน 
     14. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่   14 (จีนนิกาย) 
ประกอบด้วย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร, สงขลา, อุดธานี มีโรงเรียนจ านวน 3  โรงเรียน 
 จงึสรุปได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแต่ละโรงเรียนต้องจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ทั้ง 3 แผนกควบคู่กันไป ได้แก่ แผนกธรรม แผนบาลี และแผนกสามัญศึกษา 
อันเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกัน   
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2.2  แนวคิด ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ 
 2.2.1 ที่มาของแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์  

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ได้มีทัศนะเกี่ยวกับ
เรื่องนี้แตกต่างออกไปในหลายทัศนะ จึงขอสรุปเสนอ ดังนี้14 

1. ทฤษฎีของ Freud มีทัศนะเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ว่า  ความคิดสร้างสรรค์
เริ่มต้นจากความขัดแย้งซึ่งถูกขับดันออกมาโดยพลังจิตใต้ส านึกขณะที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น คนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์จะมีความคิดอิสระขึ้นมากมาย  แต่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีสิ่งนี้ 

2. ทฤษฎีของ tayler ได้ให้ข้อคิดของทฤษฎีอย่างน่าสนใจว่า  ผลงานของความคิด
สร้างสรรค์ของคนนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นขั้นสูงสุดเสมอไป คือไม่จ าเป็นต้องคิดค้นคว้าประดิษฐ์สิ่งของ
ใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนเลย  หรือสร้างทฤษฎีที่ต้องใช้ความคิดด้านนามธรรมสูงยิ่ง  แต่
ความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้น  อาจเป็นขั้นใดข้ันหนึ่ง ใน  6  ขั้นต่อไปนี้ 

 ขั้นที่ 1 เป็นความคิดสร้างสรรค์ขั้นต้นที่สุด  เป็นสิ่งสามัญธรรมดา  คือ  เป็น
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของตนอย่างอิสระ  ซึ่งพฤติกรรมนั้นไม่จ าเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
และทักษะแต่อย่างใด คือให้แต่เพียงกล้าแสดงออกอย่างอิสระเท่านั้น 

   ขั้นที่ 2 เป็นผลงานซึ่งผลิตออกมาโดยผลงานนั้นจ าเป็นต้องอาศัยทักษะ   
บางประการ แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ 

   ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์  เป็นขั้นที่แสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคล  ไม่ได้
ลอกเลียนแบบมาจากใครแม้ว่างานนั้นจะมีคนอื่นคิดแล้วก็ตาม 

   ขั้นที่ 4 เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์  ขั้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  โดยไม่ซ้ าแบบใคร 
เป็นขั้นที่ผู้กระท าได้แสดงให้เห็นความสามารถที่แตกต่างไปจากผู้อ่ืน 

  ขั้นที่ 5 เป็นขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่สีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ขั้นที่ 6 เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สุดยอด  สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรม

สูงสุดได้  เช่น  ชาร์ล  ดาร์วิน คิดตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น 
3. ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ในรูปของการโยงสัมพันธ์ (Associative  

Theory) กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยการสร้างแนวคิดใหม่  โดยการรวมสิ่งที่สัมพันธ์
กันเข้าด้วยกัน  ซึ่งการรวมกันนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะอย่าง  หรือรวมกันแล้วต้องเกิด
ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง  หรือเมื่อระลึกสิ่งใดได้ก็เป็นแนวทางในการระลึกถึงสิ่งอ่ืน ๆ ต่อ ๆ กันไป 
สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อนึกถึงโต๊ะ ก็ท าให้นึกถึงเก้าอ้ีไปใช้วางของเป็นต้น   

                                           
14 กรมวิชาการ, ความคิดสร้างสรรค,์ (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หน้า 

6-7. 
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  4. ทฤษฎีโครงสร้างทางสมอง (The Structure of Intellect theory)  ทฤษฎีนี้ 
สร้างโดย  Guilford   นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เข้าได้อธิบายโครงสร้างทางสมอง ในรูปแบบจ าลอง
สามมิติ (Three Dimensional Model) ดังนี้   
   มิติที่ 1 วิธีการคิด  (Operations) แบ่งออกเป็นห้าด้าน คือ การรู้จักและ
เข้าใจ (Cognition) การจ า (Memory) การคิดอเนกนัย (Divergent Production) การคิดเอกมัย 
(Convergent Production)  และการประเมินค่า  (Evaluation) 
   มิติที่ 2 เนื้อหา (Contents) แบ่งออกเป็นสี่แบบ คือ ภาพ (Figural) 
สัญลักษณ์ (Symbolic)    ภาษา  (Semantic)  และพฤติกรรม (Behavioral)  
   มิติที่ 3 ผลการคิด (Products)  แบ่งออกเป็นหกแบบ คือ หน่วย (Units) 
จ าพวก (Classes)   ความสัมพันธ์ (Relation) ระบบ (System) การแปลงรูป (Transformation) 
และการประยุกต์ (Implications)   
  5. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์  ของ Torrance  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์จะ
แสดงออกตลอดกระบวนการของความรู้สึกหรือการเห็นป๎ญหา  การรวบรวมความคิดเพ่ือก่อตั้งเป็น
สมมติฐาน  การทดสอบ  และการแปลงสมมติฐาน  ตลอดจนการเผยแพร่ถึงผลผลิตที่ได้รับ  ซึ่ง
ทฤษฎีของ Torrance  อาจขยายความได้ว่า  ผู้ที่มีความคิดริเริ่มเพ่ือแสวงหาวิธีใหม่ในการเผชิญหรือ
แก้ป๎ญหา  
 จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็น
ความคิดใหม่ที่ไม่คัดลอกมาจากใคร สร้างแนวคิดใหม่ที่ท าให้เกิดการประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ
ทางใดทางหนึ่งนั้นเอง 
 2.2.2 ความหมายและความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

 จากการศึกษาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับความคิดสร้างสร้างสรรค์ ได้พบความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหรือหลายทิศทาง  หรือเรียกว่าการคิดอเนกมัย   หรือการคิด
แบบกระจาย  (Divergent  thinking)  ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคล่องใน
การคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด  (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ  (Elaboration)  
 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา  ความคิดริเริ่มเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง  และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
ขึ้น  เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพ่ือทดสอบความคิด
ของตน บ่อยครั้งต้องอาศัยความคิด จินตนาการ หรือที่เรียกว่าความคิดจินตนาการประยุกต์คือไม่ใช่
คิดเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องคิดสร้างสรรค์ และหาทางท าให้เกิดผลงานด้วย 
 ความคิดริเริ่มนั้นสามารถอธิบายได้ตามลักษณะดังนี้คือ 
  1. ลักษณะทางกระบวนการ คือ เป็นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิด 
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จากของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับของเดิม 
  2. ลักษณะของบุคคล  คือ บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม จะเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์

ของตนเองเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก ไม่ขลาดกลัวต่อความไม่แน่นอน หรือ
คลุมเครือแต่เต็มใจและยินดีที่จะเผชิญและเสี่ยงกับสภาพการณ์ดังกล่าว บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
จึงเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีด้วย 

  3. ลักษณะทางผลิตผล  ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มจึงเป็นงานที่แปลกใหม่  ไม่
เคยปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม คุณค่าของงานจึงมี
ตั้งแต่ระดับต้น  เช่น  ผลงานที่เกิดจากความต้องการแสดงความคิดอย่างอิสระ  ซึ่งเกิดจากแรงจูงใ จ
ของตนเอง  ท าเพ่ือสนองความต้องการของตนเองโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพของงาน  และค่อยๆ 
พัฒนาขึ้นโดยเพิ่มทักษะบางอย่าง  ต่อมาจึงเป็นขั้นงานประดิษฐ์  ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดค้นใหม่  ไม่ซ้ ากับใคร  
นอกจากนั้นก็พัฒนางานประดิษฐ์ให้ดีขึ้นจนเป็นขั้นสูงสุด 
 ความคล่องในการคิด (Fluency)  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบ
ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด แบ่งออกเป็น 
  1. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency)  ซึ่งเป็นความสามารถ
ในการใช้ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่วนั่นเอง 

  2. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถที่คิดหาถ้อยค าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาก าหนด 

  3. ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional  Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค  คือ  ความสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้
ได้ประโยคที่ต้องการ 

  4. ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิด
สิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด  เป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟูนให้ได้
ความคิดท่ีดีและเหมาะสมที่สุด  จึงจ าเป็นต้องคิดออกมาให้ได้มากหลายอย่างและแตกต่างกัน  แล้วจึง
น าเอาความคิดที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอย่าง  เปรียบเทียบกันว่าความคิดอันใดจะเป็นความคิด
ที่ดีที่สุด 
 ความยืดหยุ่นในการคิด  (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทางแบ่งออกเป็น 

  1. ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดข้ึนทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถ
ที่จะพยายามคิดได้หลายอย่าง อย่างอิสระ 

  2. ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็น
ความสามารถที่จะคิดได้หลากหลาย  และสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ 
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 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียด เพ่ือตกแต่ง หรือขยาย
ความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นยิ่งในการ
สร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้ส าเร็จ 

 จากที่ได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคิดละเอียดลออ ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้คนสามารถคิดได้หลายทิศทาง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
แก้ป๎ญหาอันสลับซับซ้อนภายในสังคมที่ก าลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้ 

 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์  และความคิดสร้างสรรค์
สามารถส่งเสริม ให้พัฒนาเด็กได้  เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด
สร้างสรรค์สูงนั้น จะต้องได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ได้พัฒนาอย่างเต็มที่
ตั้งแต่ในวัยเด็ก กรมวิชาการ ได้เสนอหลักการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
  1. ยอมรับคุณค่าและความสามารถของบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข 
  2. แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่าและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  3. ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวเขา  และความรู้สึกของเขา 
  4. อย่าพยายามก าหนดแบบเพื่อให้ทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน 
  5. อย่าสนับสนุนหรือให้รางวัลเฉพาะผลงานที่มีผู้ทดลองท าเป็นที่ยอมรับกันแล้ว 
ควรให้ผลงานแปลกใหม่มีโอกาสได้รับรางวัลและค าชมบ้าง 
  6. ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง  โดยยกย่องเมื่อใช้จินตนาการที่แปลก  
และมีคุณค่า 
  7. กระตุ้นและส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
  8. ส่งเสริมให้ถามและให้ความสนใจต่อค าถาม  รวมทั้งชี้แนะแหล่งค าตอบ 
  9. ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลก ๆ ของเขาด้วยใจเป็นกลาง 
  10. พึงระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลา  และค่อยเป็น
ค่อยไป 

จึงสรุปได้ว่า บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการ
ยอมรับ  และการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  ซึ่งจะช่วยให้เขาได้พบความคิดใหม่ ๆ และ
สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้าตามขีดความสามารถของเขา 
 2.2.3 หลักการส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ 
 หลักการส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคือท าให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้เรียน
ซึ่งทีมวิจัยได้ศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
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 เจอร์ซลิ15 ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ได้ช่วยพัฒนาเด็กดังนี้ คือ 
  1. ความเป็นอิสระ กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะเป็นการส่งเสริม
อิสรภาพในการท างาน เช่น กิจกรรมทางดนตรี วาดภาพ การแสดง เป็นต้น 
  2. สุนทรียภาพ เด็กจะรู้สึกชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆซึ่งผู้ใหญ่ควรท าเป็น
ตัวอย่างโดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพท าโดยให้เด็กเห็นว่าทุกๆ
อย่างมีความหมายส าหรับเขา 
  3. ความพอใจและความสนุกสนานขณะที่เด็กท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆการเปิด
โอกาสให้เด็กแสดงความสามารถทางสร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ ช่วย
ส่งเสริมให้เขามีก าลังใจเข้าใจตนเองว่ามีความคิดที่ดีและมีความสามารถ 
  4. การผ่อนคลายอารมณ์ การท างานสร้างสรรค์เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลด
ความกดดันความคับข้องใจและความก้าวร้าวลง 
  5. สร้างนิสัยการท างานที่ดี มีระเบียบ 
  6. การพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะ
พัฒนากล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ได้ 
  7. การค้นคว้าทดลองและการส ารวจ เด็กชอบท ากิจกรรมที่ใช้วัสดุต่างๆ ซ้ าๆ กัน 
เพ่ือสร้างสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่เด็กจะใช้ความคิดริเริ่มและจินตนาการของเขาส ารวจฝึกฝนสิ่งที่
สร้างข้ึนมาใหม ่

ปราโมทย์  ขันติลาภาพันธ์16 กล่าวถึง ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ว่าช่วยให้บุคคล
กระท าสิ่งต่างๆได้ประสบผลส าเร็จ รู้จักวิธีแก้ป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่ทุกหน่วยงานและสังคมต้องการ เพราะบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ จะพยายามหาโอกาสปรับปรุงและแก้ไขสภาพการท างานในรูปแบบเดิมด้วย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย 

                                           
15 เยาวพา เดชะคุปต,์ การศึกษาปฐมวัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แมค จ ากัด, 2542), หน้า 

23. 
16 ปราโมทย์  ขันติลาภาพันธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนด้านภาษาไทยและ

คณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดระยอง, 
(รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530), หน้า 23. 
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 อนงค์  แสงเงิน17 กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่ควรได้การส่งเสริมและ
ปลูกฝ๎ง เพื่อช่วยผ่อนคลายอารมณ์และสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ป๎ญหา
ในชีวิตได้ ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้คนสามารถน าไปใช้แก้ป๎ญหาชีวิตของ
ตนเองได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อ สังคมและชุมชนได้อีกด้วย จึงควรจัดให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ อันจะช่วยให้สังคมเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  
 ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญมาก ดังที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ มี
ประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม ช่วยให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้อง หากคนรู้จักน าความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 

นอกจากนี้ได้มีนักจิตวิทยา และนักการศึกษาที่กล่าวถึงเทคนิคในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการฝึกฝนบุคคลทั่วไป ให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น  
เทคนิคเหล่านี้ได้แก ่

 1. การระดมพลังสมอง (Brainstorming) หลักส าคัญของการระดมพลังสมอง คือ
การให้โอกาสคิดอย่างอิสระที่สุด โดยเลื่อนการประเมินความคิดออกไป  ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใน
ระหว่างที่มีการคิด การวิจารณ์หรือการประเมินผลใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างการคิดจะเป็นสิ่ง
ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ จุดประสงค์ของการระดมพลังสมองก็เพ่ือจะน าไปสู่การที่สามารถ
แก้ป๎ญหาได้ Alex Caborn เป็นผู้คิดเทคนิคนี้ขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการระดมพลังสมองออกเป็น 4 ขั้น 
คือ 

  ขั้นที่ 1 ตัดการวิจารณ์ออกไปช่วยท าให้เกิดการรับรู้โดยมีสถานการณ์ที่
สร้างสรรค์ ซึ่งจ าเป็นต่อการเกิดจินตนาการ 

  ขั้นที่ 2 ให้อิสระ ยิ่งมีความคิดที่กว้างไกลมากเท่าใดก็ยิ่งดี เพราะเป็นไปได้
ที่ว่าความคิดที่ดูจะไร้สาระ อาจจะน าไปสู่บางสิ่งที่มีจินตนาการได้ 
   ขั้นที่ 3 ต้องการปริมาณ  ขั้นนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจุดหมายของการระดม
พลังสมอง ยิ่งมากความคิดก็จะได้มีโอกาสที่จะพบกับความคิดดี ๆ มากยิ่งขึ้น 
   ขั้นที่ 4 การผสมผสานและปรับปรุงความคิด นั่นคือการขยายความคิดให้
กว้างไกลออกไป ในระหว่างการอภิปรายนักเรียนจะพิจารณาความคิดของตนเองและของเพ่ือน
ตามล าดับ 
  2. Attribute listing  ผู้สร้างเทคนิคนี้คือ โรเบิร์ต คลอฟอร์ด เทคนิคนี้มีลักษณะ 

                                           
17 อนงค์ แสงเงิน, การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์

การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้ค าถามและการเล่นสรรค์สร้างแบบไม่ใช้ค าถาม, (รายงานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2553), หน้า 3. 
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เป็นการสร้างแนวคิดใหม่โดยอาศัยแนวคิดเดิม วิธีการใช้แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือวิธี Attribute 
modifying คือการปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการของแนวคิดหรือผลงานเดิม เช่น สี พ้ืนผนังห้อง 
แล้วปรับเปลี่ยนแต่ละส่วน เมื่อน ามารวมกันก็จะได้รูปแบบของห้องในแนวใหม่เกิดขึ้นมากมาย และ
วิธี Attribute Transfering  คือ การคิดถ่ายโยงลักษณะบางประการจากสถานการณ์หนึ่งมาใช้ในอีก
สถานการณ์หนึ่ง เช่น  การถ่ายโยงลักษณะของงานคาร์นิวัล มาใช้เป็นแนวคิดในการจัดงานปีใหม่ของ
โรงเรียน  เป็นต้น 
  3. Morphological Synthesis เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างความคิดใหม่ๆ โดยใช้
วิธีการแยกแยะองค์ประกอบของความคิดหรือป๎ญหา ให้องค์ประกอบหนึ่งอยู่บนแกนตั้งของตาราง ซึ่ง
เรียกว่าตาราง เมทตริกซ์ และอีกองค์ประกอบหนึ่งอยู่บนแกนนอน เมื่อองค์ประกอบบนแกนตั้งมา
สัมพันธ์กับองค์ประกอบบนแกนนอนในช่วงตารางก็จะเกิดความคิดใหม่ข้ึน 
  4. Idea  Checklist เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการค้นหาความคิดหรือแนวทางที่ใช้ในการ
แก้ป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกระบวนการตรวจสอบความคิดที่มีผู้ท าไว้แล้ว เช่น 
อาจใช้สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเป็นรายการตรวจสอบความคิดในการค้นหาอาชีพต่างๆได้  หรือใช้ 73  
Idea-Spurring Questions ของ ออสบอร์น สามารถเป็นรายการตรวจสอบความคิดให้โรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดความคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายแนวทาง 
  5. Synectics  Methods  โดยรากศัพท์ Synectics หมายความว่า การเชื่อมเข้า
กันของสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน William j.j. Gordon เป็นผู้คิดขึ้น โดยการสร้างความคุ้นเคยที่แปลกใหม่ 
และความแปลกใหม่ที่เป็นที่คุ้นเคย  จากนั้นจึงสรุปเป็นแนวคิดใหม่ กระบวนการของการคิดเป็นของ 
Gordon มี 4 ประการ คือ 

 5.1  การสร้างจินตนาการข้ึนในจิตใจของเรา หรือการพิจารณาความคิดใหม่ 
 5.2  การประยุกต์เอาความรู้ในสาขาวิชาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแก้ป๎ญหาที่

เกิดข้ึน 
 5.3  การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบ หรืออุปมาในการแก้ป๎ญหา 
 5.4  การประยุกต์เอาความคิดใดๆ ก็ตามที่เกิดจากจินตนาการมาใช้แก้ป๎ญหา 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการน าเทคนิคการสอนเพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ชี้ให้เห็นแล้วว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถสอนกันได้ 
 และจากผลงานของ Sund และ Trowbridge18 ที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สรุปได้ 

                                           
18 กรมวิชาการ, ความคิดสร้างสรรค,์ (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หน้า 

10-13 
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ดังนี้ 
1. ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้กับทุกคน และทุกวัยในบางสิ่งบางอย่าง 
2. ความสามารถและการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั้นจะ

แตกต่างกัน 
3. ความอิสรเสรีในการคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญมากและมีผลต่อสุขภาพจิตด้วย 
4. เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์เรียนรู้นั้นอยู่ในภาวะสร้างสรรค์ 

2.2.4 องค์ประกอบของกระบวนการ   
 กระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการคิดสร้างสรรค์ หรือกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของ
ทฤษฎีการคิดสร้างสรรค์มีกระบวนการเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้
ความหมายกระบวนการไว้หลายประการ ทีมงานวิจัยได้สรุปเสนอดังนี้ 
 ความหมายของกระบวนการ 
 วัลลภ กันทรัพย์19

  ได้ให้ความหมายกระบวนการว่า หมายถึง แนวทางการด าเนินงาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์
และเปูาหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

           สงบ ลักษณะ20  ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการ หมายถึง การด าเนินงานเป็นขั้นตอน
น าไปสู่ผลที่ต้องการในการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง กล่าวถึงกระบวนการ 2 แง่ คือ 

                    1. จัดกิจกรรมให้เป็นกระบวนการ หมายถึง การมีขั้นตอนต่าง ๆ ให้เด็กได้
แสดงออกหรือปฏิบัติ โดยใช้ร่างกาย ความคิด การพูด ในการเรียน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ คือ ได้ความรู้
หลังจากท ากิจกรรม 

                   2. พัฒนาเด็กให้เกิดความสามารถเชิงกระบวนการ หมายถึง การปลูกฝ๎งให้เด็กมี
ความสามารถในการปฏิบัติเป็นขั้นตอนติดตัวไปใช้ในชีวิตจริง 

               กรมสามัญศึกษา21  ให้ความหมายว่า ทักษะกระบวนการ หมายถึงกระบวนการปฏิบัติ
หรือกระบวนการท างานที่ครบขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ 

                                           
 19 วัลลภ กันทรัพย์, แนวคิดเกียวกับการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน , (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์       

การศาสนา, 2534). หน้า 12 
20 สงบ ลักษณะ, จากหลกัสูตรสู่แผนการสอน, (กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา,  2534), หน้า 4.  
21 กรมสามัญศึกษา, คู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร,  (หน่วยศึกษานิเทศก์  

กรมสามัญศึกษา, กรุงเทพฯ : มิตรภาพการพมิพ์และสติวดิโอ, 2535). หน้า 11.  
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               ดังนั้นสรุปได้ว่า กระบวนการ คือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจน
งานเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยท่ีสุด 
             ประเภทของกระบวนการ  
 กระบวนการที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนนั้น มีผู้ท าการรวบรวมไว้ได้หลายกระบวนการ 
ดังนี้ 
  1. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

  2. กระบวนการสร้างความตระหนัก 

  3. กระบวนการสร้างค่านิยม 

  4. กระบวนการเรียน ความรู้ ความเข้าใจ 

  5. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  6. กระบวนการปฏิบัติ 
  7. กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
  8. กระบวนการแก้ป๎ญหา 

  9. กระบวนการสืบสวนสอบสวน 

  10. กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  11. กระบวนการทางภาษา 

  12. ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น 

  13. กระบวนการกลุ่ม 

             เหตุผลที่ต้องเน้นกระบวนการในการเรียนการสอน ดังนี้ 
                        1. เพ่ือเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความสามารถรับความก้าวหน้า และการเพ่ิมพูนของ
วิทยาการต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นทุกวัน ได้ในการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ ครูส่วนใหญ่มุ่งเน้นเนื้อหา
เนื่องจากต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้มาก ๆ ทั้งความรู้เก่าที่เห็นว่ามีความส าคัญ และความรู้ใหม่ที่
เห็นว่าจ าเป็นจะต้องรู้ ท าให้ครูผู้สอนเรียกร้องว่าเวลาสอนมีไม่พอหรือเนื้อหามากเกินไปจนครูสอนไม่
ทัน จึงแก้ป๎ญหาโดยเน้นกระบวนการแทนเนื้อหา เพ่ือให้เด็กได้น าวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการหา
ความรู้ต่อไป เมื่อเทคนิคการสอนเปลี่ยนไป ครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้เหมาะสม 

                      2. เพ่ือสนองหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ที่เน้นให้
นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ป๎ญหาเป็น การให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องให้เรียนโดยไม่ติด
เนื้อหา แต่ติดที่กระบวนการ เด็กจะมีความรู้ติดตัวไปใช้แก้ป๎ญหาในสถานการณ์ใหม่  ๆ ที่เขาไม่เคย
ประสบมาได้ 
 ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการมีประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังนี้ 
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1. จะช่วยฝึกฝน สร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดเป็น ท าเป็น แก้ป๎ญหาเป็น
โดยเฉพาะการท างานอย่างมีระบบมีกระบวนการ 

2. ผู้เรียนสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีค่านิยมที่ดีในการท างานต่อไป ถ้าครูได้
ฝึกฝนสร้างเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ บ่อยครั้ง กระบวนการต่าง ๆ ก็จะเกิดสะสมขึ้น
ภายในตัวของผู้เรียนจนติดเป็นกิจนิสัยในการท างานต่อไป 

3. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ท างานโดยจะนึกถึงคามจ าเป็น ประโยชน์และคุณค่าของงานที่
มีต่อส่วนรวมก่อนที่จะลงมือท า 

4. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีใจกว้าง ยอมรับฟ๎งความคิดที่หลากหลาย ไม่ยึดติดความคิด
เดียว 

5. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ไม่มีความล าเอียง 

6. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่วางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือท าทุกครั้ง 

7. ผู้เรียนเป็นผู้ที่คอยติดตามตรวจสอบผลงาน และปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่า
เสมอ 

8. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีความพอใจในการท างานและปฏิบัติงานทุกครั้งด้วยความ 
เอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ 

2.2.6  การประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2.6.1 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือการสอน
แบบเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก และการสอนแบบเน้นสื่อ 

1) การสอนแบบเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลักการสอนแบบนี้
ได้แก่ 

1.1) การสอนแบบใช้ป๎ญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning)  
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนระบุป๎ญหาที่ต้องการเรียนรู้ ผู้เรียนจะคิด วิเคราะห์ป๎ญหา 
ตั้งสมมุติฐาน อันเป็นที่มาของป๎ญหา และหาทางทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ มาก่อน เพ่ือจะสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดยกระบวนการใช้ป๎ญหา
เป็นหลักได้ หากพ้ืนความรู้เดิมของผู้เรียนไม่เพียงพอ จะต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองใน
การด าเนินการสอน ผู้สอนจะต้องน าป๎ญหาที่เป็นความจริงมาเขียนเป็นกรณีศึกษาหรือสถานการณ์ใน
ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

(1) ท าความเข้าใจกับศัพท์บางค าหรือแนวคิดบางอย่างใน
สถานการณ์นั้น ๆ 

(2) ระบุประเด็นป๎ญหาจากสถานการณ์ 
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(3) วิเคราะห์ประเด็นป๎ญหา 
(4) ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับป๎ญหานั้นๆ 
(5) ทดสอบสมมุติฐาน และจัดล าดับความส าคัญ 
(6) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(7) รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วย

ตนเอง 
(8) สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่ได้พร้อมทั้งทดสอบ 
(9) สรุปผลการเรียนรู้และหลักการที่ได้จากการศึกษาป๎ญหา 

 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นหลัก มีลักษณะที่ส าคัญคือผู้เรียนจะได้เรียน
ด้วยกันเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 6–8 คน มีการอภิปรายและค้นคว้าหาความรู้ด้วยกัน มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเนื้อหาสาระที่ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้นั้น จะเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการบูรณาการเนื้อหาต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ก าหนดนั้นอย่างชัดเจน 
   1.2) การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) เป็นการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองโดยมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่เกิด
ขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของผู้เรียนอาจได้จากการด าเนินกิจกรรม
การสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ทดลอง ระดมสมองศึกษาใน     ความรู้ ฯลฯ การตรวจสอบองค์
ความรู้ใหม่ ท าให้ได้ท้ังการตรวจสอบกันเองในระหว่างกลุ่มผู้เรียนผู้สอนจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ได้ตรวจสอบความรู้ใหม่ให้ถูกต้อง ดังแผนผังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

การปฐมนิเทศ 

กระตุ้นให้เกิดความคิด 

สร้างความรู้ใหม่ 

ทดลองใช้ความรู้ใหม่ 

ทบทวนความรู้ใหม่ 

สร้างความรู้ใหม่ 

สร้างความรู้ใหม่ 
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ล าดับขั้นตอนการสอนตามแนวความคิดแบบนิรมิตวิทยารายละเอียดของการ
ด าเนินการสอนตามรูปแบบมีดังนี้ 

 (1) ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียน 
 (2) ผู้สอนให้ผู้เรียนระดมพลังสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เนื้อหาที่เรียน 
 (3) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ที่เก่ียวกับเนื้อหาที่เรียน 
 (4) ผู้สอนให้ผู้ เรียนได้น าองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาใช้ใน

สถานการณ์ท่ีผู้สอนก าหนดให้ 
 (5) ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียน   

ครั้งนี้ 
 1.3) การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept 

Attainment) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนทราบถึงคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยสามารถระบุลักษณะเด่น ลักษณะรอง ของสิ่งนั้นๆ ได้ 
สามารถน าความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได  ้ขั้นตอนการสอนมีดังนี้ 

 (1) ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการ
น าเสนอเหตุการณ์รายละเอียดของสิ่งนั้น 

 (2) ผู้สอนให้ผู้เรียนระบุลักษณะเด่น ลักษณะรอง ของสิ่งที่ได้
สังเกตและให้ผู้เรียนหาลักษณะที่เหมือนกันลักษณะที่แตกต่างกัน 

 (3) ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปลักษณะส าคัญที่สังเกตได้ พร้อมให้ชื่อ
ของสิ่งนั้น 

 (4) ผู้สอนตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และความเป็นไป
ได้ความเหมาะสมของชื่อความคิดรวบยอดนั้น 

 (5) ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้ น าความคิด
รวบยอดท่ีเกิดข้ึนไปใช้ 

 1.4) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Cooperative Learning) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และประสานงานกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนลักษณะของการจัดการเรียน   
การสอน 

 (1) จัดชั้นเรียนโดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ประมาณ 3-6 คนโดยจัดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเก่งปานกลางและอ่อน 
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 (2) ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของเพ่ือนๆ ภาย ในกลุ่มของตนเองด้วย 

 (3) สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการท างาน     
อย่างเต็มความสามารถโดยสนับสนุนยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกันเพ่ือให้สมาชิกทุกคนเกิด    
การเรียนรู้ให้มากที่สุด 
    1.5) การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ(Critical Thinking) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถ ในการใช้ความคิดพิจารณา ตัดสินเรื่องราว ป๎ญหา ข้อสงสัยต่างๆอย่างรอบคอบ และมี
เหตุผล ผู้สอนจะเป็นผู้น าเสนอป๎ญหา และดูแล ให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรม
การสอนจะเริ่มจากป๎ญหาที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะ และประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่ง ยั่วยุผู้เรียนให้
อยากศึกษา ผู้เรียนจะรู้สึกว่าไม่มีค าตอบหรือค าตอบมี แต่ไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งความรู้ต่างๆ  และใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย รวมทั้ง วิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผล และเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินเพ่ือเลือกค าตอบที่เหมาะสมที่สุดกับป๎ญหาที่
น ามาใช้ในบทเรียนขั้นตอนการสอนมีดังนี้ 

 (1) ผู้สอนน าเสนอป๎ญหาซึ่งเป็นค าถามที่เร้าให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดผู้เรียนตอบค าถามของผู้สอนโดยให้ค าตอบที่หลากหลาย 

 (2) ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันหาค าตอบที่เป็นไปได้มากท่ีสุดโดย
การอภิปรายร่วมกันหรือให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้เท่าท่ีมีอยู่ 

 (3) ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันคัดเลือกค าตอบที่ตรงกับประเด็น
ป๎ญหา 

 (4) ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปค าตอบที่เด่นชัดที่สุด 
  2.2.6.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ค าถามคือ ผู้สอนจะมีวิธีการหรือเทคนิค
ที่จะท าให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างไร ผู้สอนทั่วไปยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเข้าใจว่า การให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองคือ การปล่อยให้
ผู้เรียน เรียนรู้กันเองโดยที่ผู้สอนไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรือใช้วิธีสั่งให้ผู้เรียนไปที่ห้องสมุด อ่าน
หนังสือกันเองแล้วเขียนรายงานมาส่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าการให้การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียน 
เป็นลักษณะที่ถูกต้องของ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่การที่ผู้เรียนจะเกิดการ
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เรียนรู้ขึ้นมาได้เองนั้นเป็นเรื่องยาก ผู้สอนจึงต้องมีหน้าที่เตรียมจัดสถานการณ์และกิจกรรมต่างๆ น า
ทางไปสู่ การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถ้าจะจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ผู้สอนจะต้องส ารวจให้รู้ก่อนว่า ภายในห้องสมุดมีข้อมูลอะไร
อยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียนต้องรู้เปูาหมายของการค้นหาจากค าสั่ง
ที่ผู้สอนให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะท างานให้ส าเร็จ และในขณะที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ผู้สอนควร
สังเกตการณ์อยู่ด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวก น าข้อมูลนั้นมาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน     
ในครั้งต่อไป 
   2.2.6.3 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกับคนอ่ืน 
    ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของผู้สอนอีกประการหนึ่ง คือ ผู้สอนเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ต้องจัดโต๊ะเก้าอ้ี
ให้ผู้เรียนได้นั่งรวมกลุ่มกัน โดยไม่เข้าใจว่าการนั่งรวมกลุ่มนั้นท าเพ่ืออะไร ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ 
เมื่อผู้เรียนจะต้องท างานร่วมกัน จึงจัดเก้าอ้ีให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม ไม่ใช่นั่งรวมกลุ่มกันแต่ต่างคน     
ต่างท างานของตัวเอง การจัดให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน ผู้สอนจะต้องก ากับดูแลให้สมาชิกในกลุ่มทุกคน
มีบทบาทในการท างาน ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ผู้สอนควรศึกษา          
เป็นแนวทางน าไปใช้เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรม คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning)  วิทยากร เชียงกูล (2549) ได้กล่าวถึงลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน  เรียนรู้ร่วมกัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ กลุ่มละ 4-5 คน โดย  สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกทุกคนมีบทบาท
หน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีเปูาหมายและมีโอกาสได้รับรางวัลของความส าเร็จ
ร่วมกัน วิธีการแบบนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเชิงบวก  มาปฏิสัมพันธ์แบบ
เผชิญหน้ากัน ได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและได้
ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานเพ่ือสร้างความรู้ให้กับตนเอง 
  2.2.6.4 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้    
ในชีวิตประจ าวัน 
  ตามความหมายของการเรียนรู้ที่แท้จริง คือ ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้ที่เรียนรู้
มาไปใช้ในการด าเนินชีวิต สิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริงจึงต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ได้โดยสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนต้องแก้ป๎ญหาและน าความรู้
ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ หรือให้ผู้เรียนแสดงความรู้นั้นออกมาในลักษณะต่างๆ เช่น ให้วาดภาพแสดง
รายละเอียดที่เรียนรู้จากการอ่านบทประพันธ์ในวิชาวรรณคดี  เมื่อผู้สอนได้สอนให้เข้าใจโดยการ
ตีความและแปลความแล้ว หรือในวิชาที่มีเนื้อหาของการปฏิบัติ เมื่อผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แล้ว
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกให้ท างาน ปฏิบัติซ้ าอีกครั้งเพื่อให้เกิดความช านาญในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะ
ต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความสามารถเฉพาะที่ผู้เรียนแต่ละคนมี
แตกต่างกัน นอกจากการใช้เทคนิคการออกค าสั่งให้ผู้เรียนแสดงการท างานในลักษณะต่างๆ  แล้ว 
ผู้สอนอาจใช้วิธีการสอนบางวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ  ได้เช่นกัน 
เช่น วิธีสอนโดยให้จัดนิทรรศการ และการสอนโดยใช้โครงงาน โดยผู้สอนเป็นผู้ก ากับควบคุมให้ผู้เรียน
ทุกคนได้ร่วมกันวางแผน ด าเนินการตามแผน และร่วมกันสรุปผลงาน ผู้เรียนแต่ละคนจะได้เลือกและ
แสดงความสามารถที่ตนเองถนัด เพ่ือให้งานบรรลุเปูาหมาย จึงสามารถกล่าวขยายความได้ว่า       
การเรียนรู้ผ่านการให้จัดนิทรรศการและการสอนโดยใช้โครงงาน ซึ่งสามารถท าอย่างต่อเนื่องกันได้ 
โดยมีประเด็นดังนี้ 

 1) ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจ 
 2) ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือหาค าตอบด้วยตนเองโดยการคิดและปฏิบัติจริง 
 3) วิธีการหาค าตอบมีความหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 4) น าข้อมูลหรือข้อความรู้จากการศึกษามาสรุปเป็นค าตอบหรือข้อ

ค้นพบของตนเอง 
 5) มีระยะเวลาในการศึกษาหรือแสวงหาค าตอบพอสมควร 
 6) ค าตอบหรือข้อค้นพบเชื่อมโยงต่อการพัฒนาความรู้ต่อไป 
 7) ผู้เรียนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการน าเสนอค าตอบของป๎ญหา

หรือผลของการค้นพบด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 
นอกจากแนวคิดการใช้วิธีการสอนโครงงานและการจัดนิทรรศการแล้วยังมีแนวคิดเรื่อง

การบูรณาการที่ผู้สอนจะสามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนน าข้อมูล
หลากหลายที่เกิดจากการเรียนรู้ไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกันการบูรณาการ  หมายถึง การน าศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว ข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน สาเหตุที่ต้องจัดให้มีการ  
บูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนคือ 

1) ในชีวิตของคนเรามีเรื่องราวต่างๆ ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ได้แยก
ออกจากกันเป็นเรื่อง ๆ 

2) เมื่อมีการบูรณาการเข้ากับชีวิตจริงโดยการเรียนรู้ ในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้ว
ขยายกว้างออกไปผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีข้ึนและเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

3) เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเก่ียวข้องกันควรน ามาเชื่อมโยงกัน 
เพ่ือให้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ลดความซ้ าซ้อนเชิงเนื้อหาวิชา แบ่งเบาภาระของผู้สอน 

4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถและทักษะ   
ที่หลากหลาย 
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 จึงสรุปได้ว่า ทฤษฎีแนวคิดการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ  คือ การคิดที่ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง เป็นความคิดใหม่ที่ไม่คัดลอกมาจากใคร สร้างแนวคิดใหม่ที่ท าให้เกิดการประโยชน์แก่
สังคมประเทศชาติทางใดทางหนึ่ง ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคิดละเอียดลออ ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้คนสามารถคิดได้หลายทิศทาง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
แก้ป๎ญหาอันสลับซับซ้อนภายในสังคมที่ก าลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้  บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์  เป็นบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยการยอมรับ  และการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
ซึ่งจะช่วยให้เขาได้พบความคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้
เจริญก้าวหน้าตามขีดความสามารถของเขา ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดีและถูกต้อง หากคนรู้จักน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
มนุษยชาติ ส่วนกระบวนการ กระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการคิดสร้างสรรค์ หรือกล่าวได้ว่า
องค์ประกอบของทฤษฎีการคิดสร้างสรรค์มีกระบวนการเป็นองค์ประกอบหลัก กระบวนการ คือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนงานเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

 
2.3  ทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 

2.3.1 ที่มาของแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
 เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไวและผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 
ที่สุด นอกจากจะใช เทคโนโลยีการศึกษาทั้งในเรื่องของกระบวนการและทรัพยากรต่าง ๆ แลว         
จ าเปนตองอาศัยทฤษฏการสื่อสารในการน าเสนอเนื้อหาจากผูสงไปยังผู้รับ สื่อหรือชองทางในการ        
ถายทอด และวิธีการในการติดตอเพ่ือเปนแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนอยางไดผลดีที่สุด  
ดวย ทั้งนี้ เพราะสิ่งส าคัญที่สุดอยางหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร คือ การที่จะสื่อความหมายอยางไร
เพ่ือใหผูรับสารนั้นเข้าใจไดอยางถูกตองว่าผู้ส่งหมายความวาอะไรในขาวสารนั้นมีนักวิชาการหลาย
ท่านไดน าเสนอทฤษฏีการสื่อสารที่น ามาใชเปนหลักในการศึกษาถึงวิธีการสงผานขอมูลสารสนเทศ 
การใชสื่อและชองทางการสื่อสาร ทฤษฏีการสื่อสารเหลานี้ไดน ามาใชในขอบขายของเทคโนโลยี
การศึกษาตั้งแตทศวรรษ 1980s เปนตนมา  เพ่ือเอ้ือประโยชนส าหรับใชเปนแนวทางในสื่อสาร
ระหว่างผูสอน  และผู้เรียน รวมถึงการเลือกใชสื่อเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรูได 
อยางดี  
   2.3.1.1 ทฤษฎีสูตรการสื่อสารของลาสแวลล (Lesswell)  
   ฮาโรลด ลาสแวลล (Harold Lasswell)22  ไดท าการวิจัยในเรื่องการสื่อสารมวลชน 

                                           
22 https://www.baanjomyut.com/library/communication_theory/03_1.html   
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ไวในป พ.ศ. 2491 และไดคิดสูตรการสื่อสารที่ถึงพรอมดวยกระบวนการสื่อสารที่สอดคลองกัน โดยใน 
การสื่อสารนั้นจะตองตอบค าถามต่อไปนี้ใหไดคือ 

   ใคร    พูดอะไร    โดยวิธีการและชองทางใด    ไปยังใคร    ดวยผลอะไร ...  

   สูตรการสื่อสารของลาสแวลลเปนที่รูจักกันอย่างแพรหลายและเปนที่นิยมใชกัน
ทั่วไป โดยสามารถน ามาเขียนเปนรูปแบบจ าลองและเปรียบเทียบกับองคประกอบของการสื่อสารได
ดังนี้ 
   ในการที่จะจัดใหการเรียนการสอนเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพดีนั้น เราสามารถน า
สูตร ของลาสแวลลมาใชไดเชนเดียวกบัการสื่อสารธรรมดา คือ  
    - ใคร (Who) เปนผูสงหรือท าการสื่อสาร เชน ในการอานขาว ผูอาน       
ขาวเปนผูสงขาวสารไปยังผูฟงทางบาน ในสถานการณในหองเรียนธรรมดาก็เช่นเดียวกันยอมเป็นการ
พูดระหว่างผูสอนกับผูเรียน หรือการที่ผูเรียนกลายเป็นผู้สงโดยการตอบสนองกลับไปยังผูสอน แต    
ถาเป็นการสอนโดยใชภาพยนตรหรือโทรทัศน ตัวผูสงก็คือภาพยนตรหรือโทรทัศนนั้น 
     - พูดอะไร ดวยวัตถุประสงคอะไร (Says what, with what purpose) 
เปนสิ่งที่เกี่ยวกับเนื้อหาขาวสารที่สงไป ผูสงจะส่งเนื้อหาอะไรโดยจะเปนข่าวสารธรรมดาเพ่ือให       
ผูรับทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ  ในแตละวัน หรือเปนการใหความรูโดยที่ผูสอนจะ    
ตองทราบว่าจะสอนเรื่องอะไร ท าไมจึงจะสอนเรื่องนั้น สอนเพ่ือวัตถุประสงคอะไร และคาดวาจะได
รับการตอบสนองจากผูเรียนอยางไรบาง  
    - โดยใชวิธีการและชองทางใด (By what means, in what channel)    
ผูสงท าการสง ขาวสารโดยการพูด การแสดงกริยาทาทาง ใชภาพ ฯลฯ หรืออาจจะใชอุปกรณระบบ
ไฟฟา เชน ไมโครโฟน หรือเครื่องเลนวีซีดีเพ่ือถายทอดเนื้อหาขาวสารใหผูรับรับไดโดยสะดวก ถาเป็น
ในการ เรียนการสอน ผูสอนอาจจะสอนโดยการบรรยายหรือใชสื่อสารสอนตาง ๆ เพ่ือชวยในการ     
สงเนื้อหาบทเรียนไปให้ผูเรียนรับและเขาใจไดอยางถูกตองท าใหเกิดการเรียนรูขึ้น  
    - สงไปยังใคร ในสถานการณอะไร (To whom, in what situation)      
ผูสงจะสงขาวสาร ไปยังผูรับเป็นใครบาง เนื่องในโอกาสอะไร เชน การอานขาวเพ่ือใหผูฟงทางบ้าน
ทราบถึงเหตุการณ ประจ าวัน หรือแสดงการท ากับขาวให้กลุ่มแมบานชม ผูสงยอมตองทราบวาผูรับ  
เปนกลุม ใดบางเพ่ือสามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการสงใหเหมาะสมกับผูรับ การเรียนการสอนก็   
เชนเดียวกัน การสอน ผูเรียนอายุ 8 ปกับอายุ 15 ปตองมีวิธีการสอนและการใชสื่อการสอนตางกัน    
ผูสอนตองทราบถึงระดับสติปญญาความสามารถและภูมิหลังของผู เรียนแตละคนวา มีความ         
แตกตางกันอยางไรบางตลอดจน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ   
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การเรียน เชน มีสื่อการสอนอะไร ที่จะน ามาใชสอนไดบาง สภาพแวดลอม หองเรียนที่จะสอนเปน   
อยางไร ฯลฯ  
    - ไดผลอยางไรในปจจุบัน และอนาคต (With what effect, immediate 
and long term ?) การสงขา่วสารนั้นเพือ่ใหผูรับฟงผานไปเฉยๆ หรือจดจ าดวย ซ่ึงตองอาศัยเทคนิค
วิธีการที่ แตกตางกัน และเชนเดียวกันกับในการเรียนการสอนที่จะไดผลนั้น ผูสอนจะตองตระหนักอยู
เสมอว่าเมือ่สอนแลว ผูเรียนจะไดรับความรูเกิดการเรียนรูมากนอยเทาใด และสามารถจดจ าความรูที่
ไดรับนั้นไดนานเพียงใด โดยที่ผูเรียนอาจไดรับความรูเพียงบางสวนหรือไมเขาใจเลยก็ได การวัดผล
ของการถาย ทอดความรูนั้นอาจท าไดยากเพราะบางครั้งผูเรียนอาจจะไมแสดงการตอบสนองออกมา 
และบางครั้งการตอบสนองนั้นก็อาจจะวัดผลไมไดเชนกนั  
   2.3.1.2  ทฤษฏี SMCR ของเบอรโล (Berio)  
   เดวิด เค. เบอรโล (David K.Berlo)23   ไดพัฒนาทฤษฎีที่ผูสงจะสงสารอยางไร 
และผูรับจะรับ แปลคววามหมาย และมีการโตตอบกับสารนั้นอยางไร ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วย 
    - ผูสง (source) ตองเปนผูที่มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดย       
มีความ สามารถในการเขารหัส (encode) เนื้อหาขาวสารมีทัศนคติที่ดีตอผูรับเพ่ือผลในการสื่อสาร   
มีความรูอย่างดีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของขอมูล
นั้นให เหมาะสมและงายตอระดับความรูของผูรับ ตลอดจนพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่      
สอดคลองกับผูรับดวย  
    - ขอมูลขาวสาร (message) เกี่ยวของด้านเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการ 
สงข่าวสาร  
    - ชองทางในการสง (channel) หมายถึง การที่จะส่งขาวสารโดยการให   
ผูรับไดรับ ขาวสารขอมูลโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง คือ การไดยิน การดู 
การสัมผัส การลิ้มรส หรือการไดกลิ่น  
    - ผู รับ (receiver) ตองเป็นผู มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดย        
มีความสามารถในการถอดรหัส (decode) สาร เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความและพ้ืนฐานทางสังคม
วัฒนธรรมเชนเดียวหรือคลายคลึงกันกับผูสงจึงจะท าใหการสื่อสารความหมายหรือการสื่อสารนั้น    
ไดผล  
   ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี้ มีปจจัยที่มีความส าคัญตอขีดความสามารถ
ของผูสง และรับที่จะท าการสื่อสารความหมายนั้นไดผลส าเร็จหรือไมเพียงใด ไดแก   

                                           
23 https://www.baanjomyut.com/library/communication_theory/03_2.html   
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    - ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้ง    
ผูสงและผรูับควรจะมีความช านาญในการสงและการรับ เพ่ือให้เกดิความเขาใจกันไดอยางถูกต้อง เชน 
ผูสงตองมีความสามารถในการเขารหัสสาร มีการพูดโดยการใชภาษาพูดที่ถูกตอง ใชค าพูดที่ชัดเจน    
ฟงงาย มีการแสดงสีหน้าหรือทาทางท่ีเขา้กบัการพูด ทวงท านองลีลาในการพูดเป็นจังหวะ นาฟง หรือ
การเขียนดวยถอยค าส านวนที่ถูกตองสละสลวยน่าอาน เหลานี้ เปนตน สวนผูรับตองมีความสามารถ
ในการถอดรหัสและมีทักษะที่เหมือนกันกับผู้สงโดยมีทักษะการฟ๎งที่ดี ฟงภาษาที่ผูสงพูดมารูเรื่อง 
หรือสามารถอานขอความที่สงมานัน้ได เป็นตน  
    - ทัศนคติ (attitudes) เปนทัศนคติของผูสงและผูรับ ซ่ึงมีผลตอการ
สื่อสาร ถาผูส่งและผูรับ มีทัศนคติที่ดีตอกันจะท าใหการสื่อสารไดผลดี ทั้งนี้ เพราะทัศนคติยอม    
เกีย่วโยงไปถึงการ ยอมรับซึ่งกันและกันระหวางผู้สงและผูรับดวย เชน ถาผูฟงมีความนิยมชมชอบใน
ตัวผูพูดก็มักจะมีความเห็นคลอยตามไปไดงาย แตในทางตรงขาม ถาผูฟงมีทัศนคติไม่ดีตอผูพูดก็จะฟ๎ง    
แลวไมเห็นชอบด้วย และมีความเห็นขัดแยงในสิ่งที่พูดมานั้น หรือถาทั้งสองฝุายมีทัศนคติไมดีตอกัน   
ทวงท านองหรือน้ าเสียงในการพูดก็อาจจะหวนห้าวไมนาฟง แตถามีทัศนคติที่ดีตอกันแลวมักจะพูดกัน
ด้วยความไพเราะอ่อนหวานน่าฟง เหล่านี้เปนตน  
    - ระดับความรู (knowledge levels) ถาผูสงและผูรับมีระดับความรู้      
เทาเทียมกันกผ็จะท าใหการสื่อสารนั้นลุลวงไปดวยดี แตถาหากความรูของผูสงและผูรับมีระดับที่
แตกตางกันย่อมจะตองมีการปรับปรุงความยากงายของขอมูลที่จะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษา
และถอยค า ส านวนที่ใช เชน ไมใชค าศัพท์ทางวิชาการ ภาษาตางประเทศ หรือถอยค ายาวๆ ส านวน 
สลับซับซอน ทั้งนี้ เพ่ือใหสะดวกและง่ายต่อความเขาใจ ตัวอย่าง เชน การที่หมอรักษาคนไขแลว พูด
แตค าศัพท์ การแพทยเกี่ยวกับโรคตางๆ ยอมท าใหคนไขไมเขาใจว่าตนเองเปนโรคอะไรแน หรือ
พัฒนาการจาก   สวนกลางออกไปพัฒนาหมูบานตางๆ ในชนบทเพ่ือใหค าแนะน าทางด้านการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์แก่ชาวบ้าน ถาพูดแตศัพท์ทางวิชาการโดยไมอธิบายด้วยถอยค า ภาษางายๆ หรือไม่ใช
ภาษาทองถิ่นก็จะท าใหชาวบานไมเขาใจหรือเขาใจผิดได หรือในกรณีของการใชภาษามือของผูพิการ
ทางโสต ถาผูรับไมเคยไดเรียนภาษามือ มากอนท าใหไมเข้าใจและไม่สามารถสื่อสารกันได เหลานี้    
เปนตน  
    - ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio - culture systems) ระบบสังคม
และวัฒนธรรมในแตละชาติเปนสิ่งที่มีสวนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่ง    
เกีย่ว  ของไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแตละชาติยอมมีความ
แตกตางกัน เชน การใหความเคารพตอผูอาวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยู ฯลฯ ดังนั้น ในการติดตอ 
สื่อสารของบุคคลตางชาติตางภาษา จะตองมีการศึกษาถึงกฎข้อบังคับทางศาสนาของแตละศาสนา   
ดวย  
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   2.3.1.3  การสื่อสารทางเดียวเชิงเสนตรงของแชนนันและวีเวอร  
   คล็อด อี.แชนนัน (Claude E.Shannon) และวอรเรนวีเวอร (Warren Weaver) 
ไดคิด ทฤษฏีการสื่อสารทางเดียวเชิงเสนตรง การสื่อสารเริ่มดวยผูสงซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท าหน้าที ่     
สง เนื้อหาข่าวสารเพ่ือสงไปยังผู้รับ โดยผ่านทางเครื่องสงหรือตัวถายทอดในลักษณะของสัญญาณที่
ถูก   สงไปในช่องทางตางๆ กันแลวแตลักษณะของการส่งสัญญาณแตละประเภท เมื่อทางฝุายผูรับ ได
รับสัญญาณแลว สัญญาณที่ไดรับจะถูกปรับให เหมาะสมกับเครื่องรับหรือการรับเพ่ือท าการ         
แปลสัญญาณใหเป็นเนี้อหาขาวสารนั้นอีกครั้งหนึ่งใหตรงกับที่ผูสงส่งมาก ในขั้นนี้เนื้อหาที่รับจะไปถึง
จุดหมายปลายทางคือผูรับตามที่ตองการ แตในบางครั้งสัญญาณที่สงไปอาจถูกรบกวนหรืออาจมี    
บางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางสัญญาณนั้น ท าใหสัญญาณที่สงไปกับสัญญาณที่ไดรับมีความแตกตางกัน
เป็นเหตุใหเนื้อหาข่าวสารที่สงจากแหล่งขอมูลไปยังจุดหมายปลายทางอาจผิดเพ้ียนไป นับเป็น    
ความลมเหลวของการสื่อสาร เนื่องจากที่สงไปกับขอมูลที่ไดรับไมตรงกัน อันจะท าใหเกิดการ       
แปลความหมายผิดหรือความเขาใจผิดในการสื่อสารกันได้24  
 จากทฤษฏีการสื่อสารนี้พิจารณาไดวา แชนนัน และวีเวอร สนใจวา เมื่อมีการสื่อสารกัน
จะมีอะไรเกิดขึ้นกับขอมูลขาวสารที่สงไปนั้น ไมวาจะเป็นการสงโดยผานอุปกรณระบบไฟฟา หรือ
การสงโดยใชสัญญาณตางๆ เชน เมื่อมีการเปดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ เสียงเพลงนั้นจะถูก
แปลงเป็นสัญญาณและสงดวยการกล้ าสัญญาณ (modulation) จากสถานีวิทยุไปยังเครื่องรับวิทยุ 
โดยเครื่องรับจะแปลงสัญญาณคลื่นนั้นเปนเพลงใหผูรับไดยิน ในขณะที่สัญญาณถูกสงไปจะมีสิ่งตางๆ 
“สิ่งรบกวน” (noise source) เชน ในการสงวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรับกวนโดยไฟฟา         
ในบรรยากาศ หรือในขณะที่ครูฉายวิดีทัศนในหองเรียน การรับภาพและเสียงของผูเรียนถูกรบกวน
โดยสิ่งรบกวนหลายอยาง เชน แสงที่ตกลงบนจอโทรทัศน และเสียงพูดคุยจากภายนอก เปนตน หรือ
อีกตัวอยางหนึ่งเช่นการพูดโทรศัพท ผูที่เริ่มตอโทรศัพท์จะเปนผูสงเพ่ือสงขาวสารโดยอาศัยโทรศัพท
เป็นเครื่องสง เมื่อผูสงพูดไปเครื่องโทรศัพทจะแปลงค าพูดเปนสัญญาณไฟฟูาสงไปตามสายโทรศัพท
เมือ่สัญญาณไฟฟานั้นส่งไปยังเครือ่งรับโทรทัศนข์องหมายเลขที่ติดตอก็จะมีเสียงดังขึ้น และเมื่อมีผูรับ 
โทรศัพทเครื่องนั้นก็จะแปลงสัญญาณไฟฟูาให้กลับเปนค าพูดสงถึงผูรับหรือผูฟงซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการสื่อสาร แตถาระหว่างที่สงสัญญาณไปมีสิ่งรบกวนสัญญาณ เชน ฝนตกฟูาคะนอง    
ก็จะท าใหสัญญาณที่ไดรับถูกรบกวน สั่นสะเทือนอาจรับไมไดเต็มที่เปนเหตุใหการฟงไมชัดเจน ดังนี้
เป็นตน จึงสรุปไดวา “สิ่งรบกวน” คือ สิ่งที่ท าใหสัญญาณเสียไปภายหลัง  ภายหลังที่ถูกสงจากผู้ส่ง

                                           
24 https://www.baanjomyut.com/library/communication_theory/03_3.html  
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และกอนที่จะถึงผูรับ ท าให้สัญญาณที่สงไปกับสัญญาณที่ไดรับมีลักษณะแตกตางกัน และอาจกลาวได
วาเป็นอุปสรรคของการสื่อสารเนื่องจากท าใหการสื่อสารไมไดผลเต็มที่ถูกตองตามท่ีควรจะเปน 
 2.3.2  ความหมายทฤษฎีการสื่อสารและการเรียนรู้ 
 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ (Educational Material) มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้หลากหลายประเด็น ซึ่งทีมงานวิจัยได้สรุปไว้ดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี25  ให้ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ คือ ข้อความรู้ที่พรรณนา/อธิบาย/
ท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการสืบสอบ แสวงหาความรู้ที่เหมาะกับศาสตร์แต่ละสาขา ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเชื่อถือได้ และสามารถน าไปนิรนัยเป็นหลักหรือกฎการเรียนรู้ย่อย ๆ หรือน าไปใช้เป็นหลัก
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ ทฤษฎีโดยทั่วไปมักประกอบด้วยหลักการย่อย ๆ หลาย
หลักการ 

สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช่ถ่ายทอดหรือน าความรู้ ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไป
ยังผู้รับให้เข้าใจ ความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอนสื่อที่ ใช้เป็นตัวกลางน าความรู้ใน
กระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่าสื่อการสอน (Instruction Media) 

การเรียนรู้ หมายถึง  การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็น 
สิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ และอาจเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารสนเทศชนิดต่าง ๆ ผู้
ประมวลทักษะของการเรียนรู้ เป็นได้ทั้งมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด ความก้าวหน้าใน       
การเรียนรู้เมือ่เทียบกับเวลามีแนวโน้มเป็นเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ (learning curve) 

สื่อการเรียนรู้ หมายถึง การน าวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ไปยัง
ผู้เรียนได้ ท าให้เกิดความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรมวิชาการ26  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง
รอบตัวผู้เรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นสื่อที่ใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       
ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท า พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือน าสื่อต่าง ๆ ที่มี
อยู่รอบตัวมาใข้ในการเรียนรู้  

สื่อการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                           
25 ทิศนา  แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ, 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 475. 
26 กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ 2544), หน้า 178. 
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อาจกล่ า ว ได้ ว่ า  สื่ อกา ร เ รี ยนรู้  ( Educational Material) เทคโน โลยี กา รสอน 
(Instructional Technology) และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology) มีความหมาย
ใกล้เคียงกัน 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ 

ที่มา: http://www.thaiall.com/learningmedia/ 
 

จึงสรุปได้ว่า ในทางการศึกษามีค าที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อ
ช่วยการสอน (Instructional Media or Teaclning Media) สื่อการสอน (Educational media) 
อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) เป็นต้น ในป๎จจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการน าสื่อการเรียน
การสอนชนิดต่าง ๆ มารวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึงการน าเอาวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้       
ของผู้เรียน 
 2.3.3 หลักการส าคัญของการสื่อการและการเรียนรู้ 
   2.3.3.1 การสื่อสารและการเรียนรู้เชิงวงกลมของออสกูดและชแรมม  
   ตามปกติแลวในการสื่อสารระหว่างบุคคลและแบบกลุมบุคคลนั้น ผูสงและผูรับ 
จะมีการเปลี่ยนบทบาทกันไปมาในลักษณะการสื่อสารสองทางโดยเมื่อผูสงไดสงขอมูลขาวสารไปแลว 
ทางฝุายผูรับท าการแปลความหมายขอมูลที่รับมา และจะเปลี่ยนบทบาทจากผูรับกลับเปนผูสงเดิม
เพ่ือตอบสนองตอสิ่งที่รับมา ในขณะเดียวกันผู้สงเดิมจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผูรับเพ่ือรับขอมูลที่สง 
กลับมาและท าการแปลความหมายสิ่งนั้น ถามีขอมูลที่จะตองส่งตอบกลับไปก็จะเปลี่ยนบทบาทเป็น   
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ผูสงครั้งหนึ่งเพ่ือสงขอมูลกลับไปยังผูรับเดิม การสื่อสารในลักษณะที่ทั้งผูสงและผูรับจะวนเวียน
เปลี่ยนบทบาทกันไปมาในลักษณะเชิงวงกลมดวยลักษณะดังกลาวท าใหชารลส อี. ออสกูด (Charles 
E. Osgood) และ วิลเบอร แอล. ชแรมม (Wibur L. Schramm) ไดสรางแบบจ าลองการสื่อสาร    
เชิงวงกลมขึ้น โดยเน้นถึงไมเพียงแตองคประกอบของการสื่อสารเทานั้น แตรวมถึงพฤตกรรมของทั้ง   
ผูส่งและผูรับดวย โดยที่แบบจ าลองการสื่อสารเชิงวงกลมนี้ จะมีลักษณะของการสื่อสารสองทางซึ่ง
ตรงกันขามอย่างเห็นได้ชัดกับการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของแชนนัน และวีเวอร ขอแตกตางอีก
ประการคือในขณะที่ความสนใจของแชนนัน และวีเวอร์ อยูที่ชองทางการติดต่อระหวางผูสงและผูรับ 
แตออสกูด และชแรมม ไดมุงพิจารณาและเฉพาะพฤติกรรมของผูสงและผรูับซึ่งเปนผูที่มีสวนส าคัญใน
กระบวนการสื่อสาร ในแบบจ าลองนี้จะเห็นไดวาออสกูดและชแรมมมิไดกลาวถึงตัวถ่ายทอดการสื่อ 
สารเลย แตไ่ดเนนถงึการกระท าของผูสงและผรูับ ซ่ึงท าใหที่อยางเดียวกันและเปลี่ยนบทบาทกันไปมา
ในการเขารหัสสาร การแปลความหมาย และการถอดรหัสสาร อยางไรก็ตามอาจกล่าวได้วาหนาที่    
ในการเขารหัสนั้น มีสวนคลายคลึงกับตัวถายทอด และการถอดรหัสก็คลายคลึงกับการับของเครื่องรับ
นั่นเอง  
   2.3.3.2  ขอบขายประสบการณในทฤษฏีการสื่อสารของชแรมม  
   ชแรมมไดน าทฤษฏีการสื่อสารทางเดียวเชิงเสนตรงของเชนนัน และวีเวอร มาใช
เพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายการสื่อสารที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน โดยเน้นถึงวัตถุประสงคของ
การสอน ความหมายของเนื้อหาขอมูล และการที่ขอมูลไดรับการแปลความหมายอยางไร นอกจากนี้ 
ชแรมม ยังใหความส าคัญของการสื่อความหมาย การรับรู และการแปลความหมาย ของสัญลักษณ   
วาเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอน ตามลักษณะการสื่อสารของชแรมมนี้ การสื่อสารจะเกิดขึ้น
ไดอยางดีมีประสิทธภาพเฉพาะในสวนที่ผูสงและผูรับทั้งสองฝุายตางมีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ 
ความรู ฯลฯ ที่สอดคลองคลายคลึงและมีประสบการณร่วมกัน จึงจะท าใหสามารถเขาใจความหมายที่
สื่อกันนั้นได ทั้งนี้ เพราะผูสงสามารถเขารหัสและผูรับ สามารถถอดรหัสเนื้อหาข่าวสารในขอบขาว 
ประสบการณที่แตละคนมีอยู เชน ถาไมเคยเรียนภาษารัสเซีย เราคงไมสามารถพูดหรือแปล
ความหมายของภาษารัสเซียได ดังนี้ เป็นต้น ถาสวนของประสบการณของทัง้ผูสงและผูรับซอนกันเป็น
วงกว้างมากเท่าใดจะท าให้การสื่อสารนั้นเปนไปไดโดยสะดวกและงายมากยิ่งขึ้น เพราะต่างฝุาย      
จะ   เขาใจสิ่งที่กล่าวถึงนั้นไดเปนอยางดี แต่เมื่อใดที่วงของขอบขายประสบการณซอนกันนอยมาก
หรือไม ซอนกันเลย แสดงวาทัง้ผูสงและผรูับแทบจะไมมีประสบการณรวมกันเลย การสื่อสารนั้นจะท า
ไดยากล าบากหรือแทบจะสื่อสารกันไมไดอยางสิ้นเชิง ซึ่งสามารถทราบไดจากผลปอนกลับที่ผูสงกลับ
ไปยังผู้สงนั้นเอง  
   จากทฤษฏีการสื่อสารของชแรมม เนื่องจากในการสื่อสารเราไมสามารถสง 
“ความหมาย” (meaning) ของขอมูลไปยังผูรับได สิ่งที่สงไปจะเป็นเพียง “สัญลักษณ” (symbol) 
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ของความหมายนั้น เชน ค าพูด รูปภาพ เสียงเพลง ทาทาง ฯลฯ ดังนั้น เมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้น ผูสง 
ตองพยายามเข้ารหัสสารซึ่งเปนสัญลักษณเพ่ือใหผูรับเขาใจไดโดยงาย ซึ่งสารแตละสารจะประกอบ  
ดวยสัญลักษณตางๆ มากมาย โดยที่สัญลักษณแตละตัวจะบงบอกถึง “สัญญาณ” (signal) ของบางสิ่ง
บางอย่างซ่ึงจะทราบไดโดยประสบการณของคนเรา เชน เมื่อยกมือขึ้นเปนสัญญาณของการหอมหรือ
เมื่อตะโกนเสียงดังเป็นสัญญาณของความโกรธ ฯลฯ ดังนั้น ผูสงจึงตองสงสัญญาณเปนค าพูด ภาษา
เขียน ภาษามือ ฯลฯ เพ่ือถายทอดความหมายของสารที่ตองการจะสง โดยพยายามเชื่อมโยงเนื้อหา
สารเขากบัประสบการณที่สอดคลองกันทั้งสองฝาย เพ่ือใหผูรับสามารถแปลและเขาใจความหมายของ
สัญลักษณเหล่านั้นไดโดยง่ายในขอบขาย ประสบการณ์ของตน ตัวอยางเชน ถาผูสงตองการสงสาร
ค าวา “ดิจิทัล” ใหผูรับที่ยังไมเคยรูจัก ค านี้มากอน ผูสงตองพยายามใชสัญลักษณตาง ๆ ไมวาจะ    
เปนการ อธิบายดวยค าพูด ภาพกราฟกอุปกรณ ระดับดิจิทัล เชน กลองถายภาพ หรือสัญลักษณอ่ืน
ใดก็ตามเพ่ือใหผูรับ สามารถเข้าใจและมีประสบการณรวมกับผูสงไดมากที่สุดเพ่ือเขาใจความหมาย
ของ “ดิจิทัล” ตามท่ีผูสงตองการ  
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเรียนการสอนเปนการที่ผูสอนตองใหความรูและขยายขาย 
ข่ายประสบการณของผูเรียนใหกว้างขวางยิ่งขึ้น หากมีสิ่งใดที่ผูเรียนยังไมมีประสบการณหรือยังไมมี
ความรูในเรื่องนั้นอยางเพียงพอ ผูสอนจ าเป็นตองพยายามเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในเรื่อง
นั้นๆ ใหแกผูเรียนโดยการอภิปรายรวมกัน ใหผูเรียนตอบค าถาม หรือท าการบาน เพ่ิมเติมยอมจะเปน 
การทราบขอมูลปอนกลับวาผูเรียนเกิดเการเรียนรและไดรับประสบการณในเรื่องที่เรียนนั้นอยางเพียง
พอหรือยังและถูกตองหรือไม ถาผูเรียนยังไม่สามารถเข้าใจหรือยังไม่เกิดการเรียนรูที่ถูกตองขึ้น 
แสดงวาเกิด “สิ่งรบกวน” ของสัญญาณในการสอนนั้น ผูสอนตองพยายามแกไขวิธีการสอนโดยอาจใช
สื่อประเภทตางๆ เขาชวย หรือการอภิปลายยกตัวอยางใหงายขึ้น รวมถึงการใช้สัญลกษณอ่ืน ๆ ที่
เหมาะกับระดับของผูเรียนมาชวยการสอนนั้นจนกวา ผูเรียนจะมีประสบการณรวมกับผูสอนและเกิด
การเรียนรูที่ถูกตอง ในที่สุด  
 จากทฤษฏีการสื่อสารที่กลาวมาแลว อาจสรุปไดวา ในการสื่อสารนั้น การที่ผูสงและผูรับ 
จะสามารถเข้าใจกนัไดดีเพียงใด ย่อมข้ึนอยกูับทักษะ ทัศนคติ ความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรมของ
ทั้งสองฝุาย ถาทั้งผูสงและผูรับมีสิ่งตางๆ เหล่านี้ สอดคลองกันมากจะท าใหการสื่อสารนั้นไดผลดี
ยิ่งขึ้น เพราะตางฝุายจะมีความเขาใจซึ่งกันและกัน และสามารถขจัดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่าง   
ผูสงและผรูับออกไปได 

2.3.4  องค์ประกอบของทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ 
  2.3.4.1 องค์ประกอบทฤษฎีการสื่อสาร 
  ถ้าหากพิจาราณาถึงการติดต่อสื่อสารของสังคมในป๎จจุบันจะพบว่า บางที          

มีความเข้าใจที่ตรงกัน บางครั้งมีความเข้าใจที่ขัดแย้ง บางคราวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลเดิม 
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เป็นต้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลดังกล่าวจะเกิดจารกการสื่อสารกันนั้นเอง ฉะนั้น การสื่อสา รจึงมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender)  สาร (Massage)  ช่องทางการ
สื่อสารหรือสื่อ (Channel)  และผู้รับสาร (Receiver)   

ผู้ส่งสาร คือ ผู้เริ่มต้นการสื่อสาร (เริ่มต้นสร้างและส่งสารไปยังผู้อ่ืน) ในการสื่อสาร
ครั้งหนึ่งๆ นั้น ผู้ส่งสารจะท าหน้าที่เข้ารหัส  (Encoding) อันเป็นการแปรสารให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษา (ภาษาพูด,ภาษาเขียนหรือวัจนภาษา) และ
อากัปกิริยาท่าทางต่าง ๆ (อวัจนภาษา) สารที่ถูกเข้ารหัสแล้วนี้จะถูกผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่าน
ทางติดต่อทางใดทางหนึ่ง เช่น ถ้าผู้ส่งสารต้องการส่งสาร ก . ไปถึงผู้รับสารที่อยู่ห่างไกลจากตน     
อย่างรวดเร็ว ผู้ส่งสารก็อาจเลือกใช้ วิธีโทรเลข โทรศัพท์ จดหมาย ถ้าเป็นป๎จจุบันก็อาจใช้โทรสาร            
(Facsimile (FAX)) หรือ E-mail การสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์) ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว เป็น
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว ในสถานการณ์การสื่อสารหนึ่ง ๆ นั้นผู้ส่งสารจะเป็น
บุคคลหนึ่งที่มีความส าคัญในการที่จะเป็นผู้เริ่มต้นสื่อสาร ถือเป็นบุคคลแรกที่จะท าให้กระบวนการใน
การสื่อสารเกิดขึ้น แต่เนื่องจากการสื่อสารของมนุษย์มีหลายประเภทและหลายระดับ เพราะฉะนั้น
จ านวนของผู้ส่งสารจึงอาจจะแตกต่างกันไป เช่น การสื่อสารสาธารณะรูปแบบหนึ่ง คือ การอภิปราย 
ผู้ส่งสาร อาจมีจ านวนมากกว่า 1 คน และผู้ส่งสารอาจมิได้ส่งสารในฐานะที่เป็นตัวของตัวเอง แต่
อาจจะส่งสารในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน หรือ สถาบันใดสถาบันหนึ่ง ส่วนในกระบวนการ
สื่อสารมวลชนผู้ส่งสารก็คือตัวแทนขององค์กรเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ซึ่งนอกจากจะส่งสารใน
ฐานะที่เป็นตัวของตัวเองแล้ว ก็ยังต้องมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถาบันการ
สื่อสารมวลชนนั้น ๆ ด้วย 

  แต่การเป็นผู้ส่งสารไม่ว่าจะในการสื่อสารประเภทและระดับใดก็ตาม ย่อมต้องมี
บทบาทและหน้าที่ในการสื่อสารที่ส าคัญ 4 ประการ27  คือ 

 1. การมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่แจ่มชัด 
 2. การเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเนื้อหาของเรื่องราวที่ตนจะสื่อสารกับ

ผู้อื่น 
 3. การเป็นผู้มีความพยายามที่จะเข้าใจความสามารถและความพร้อมในการรับ

สารของผู้ที่ตนสื่อสารด้วย 
 4. การเป็นผู้รู้จักเลือกใช้วิธีการในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเรื่อง โอกาสและผู้รับ

สารของตน 

                                           
27 ศุภรัศมิ์ ฐิติกลุเจริญ,  “บทที่ 4 องค์ประกอบของการสื่อสาร”  ทฤษฎีการสื่อสาร, http://e-

book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_04_00.html.  2540, สืบค้นวันท่ี 24 มีนาคม 2561. 
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 สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา 
หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเกิด
ความคิดขึ้น และต้องการจะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อ่ืน  (ผู้รับสาร) การส่งสาร
นั้น ก็โดยการที่ผู้ส่งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพ่ือแทนความคิดที่เกิดขึ้น 
พฤติกรรมที่ว่านี้ เช่น การพูด การเขียน การวาดการแสดงอาการหรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และ
พฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งความคิดนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะของ
ผู้กระท าทั้งสิ้น  

ความส าคัญของสารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสาร ก็คือ การท าหน้าที่เร้าให้ผู้รับสารเกิด
การรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง การที่ผู้รับสารจะรับสารที่ถูกส่งมาในรูปของสัญลักษณ์
ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่า ผู้รับสารมีทักษะในการรับสารมากหรือน้อย ซึ่งทักษะในการรับสารได้แก่ 
ความสามารถในการคิด พิจารณา ความเข้าใจทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน หากผู้รับสารแสดง
พฤติกรรมการรับสาร ตรงกับพฤติกรรมของผู้ส่งสาร เช่น ฟ๎งอ่าน ดู สังเกต แสดงว่าผู้รับสารมีทักษะ
ในการรับสาร 

สาร นั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. รหัสของสาร (message codes) 
2. เนื้อหาของสาร (message content) 
3. การจัดสาร (message treatment) 

ช่องทางการสื่อสาร หรือ สื่อ ในการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ผู้ส่งสารย่อมต้องอาศัย
ช่องทางหรือสื่อให้ท าหน้าที่น าสารไปยังผู้รับสาร โดยทั่วไปแล้วสารที่ถูกผู้ส่งสารถ่ายทอดไปยังผู้รับ
สารจะเข้าไปสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์โดยผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทาง ได้แก่ 
ทางการเห็น โดยประสาทตา ทางการได้ยิน โดยประสาทหูทางการได้กลิ่น โดยประสาทจมูก ทางการ
สัมผัส โดยประสาทกาย และทางการลิ้มรสโดยประสาทลิ้น ถ้าพิจารณาในแง่นี้แล้ว การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 2 คนที่อยู่ต่อหน้ากัน สารก็จะผ่านช่องทางเหล่านี้ไปสู่การรับรู้ของผู้กระท าการสื่อสาร
ทั้ง 2 ฝุาย แต่ในการสื่อสารส าหรับคนที่อยู่ห่างไกลกัน มนุษย์ไม่สามารถจะอาศัยทางติตต่อที่มนุษย์มี
อยู่ได้ มนุษย์จึงได้สร้างสื่อข้ึนมาเป็นเครื่องช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารมีความเป็นไป
ได้ มองในแง่นี้เราจะเห็นได้ว่า แม้ค าว่า "ช่องทาง" และค าว่า "สื่อ" จะมีความหมายใกล้เคียงกัน และ
อาจใช้แทนกันได้ แต่แท้ที่จริงแล้วค าทั้ง 2 มีความหมายแตกต่างกัน ค าว่า "ช่องทาง" หมายถึงทางซึ่ง
ท าให้ผู้ส่งสารกับผู้รับสารติดต่อกันได้ อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่วน "สื่อ" นั้น หมายถึงสื่อที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แสง เสียง ตลอดจนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มนุษย์คิดขึ้น เพ่ือใช้ติดต่อส่ง
สารไปถึงกันและกัน 
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การจัดแบ่งประเภทของสื่อที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารนั้น อาจแบ่งได้หลายแบบไม่มี
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว เช่น อาจแบ่งโดยใช้ลักษณะของสื่อเป็นเกณฑ์ หรืออาจแบ่งโดยใช้จ านวน
และลักษณะของการเข้าถึงผู้รับสารเป็นเกณฑ์ก็ได้ 

 ผู้รับสาร เป็นองค์ประกอบประการสุดท้ายในกระบวนการของการสื่อสารและเป็น
องค์ประกอบส าคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะการสื่อสารใด ๆ ก็ตามจะไม่
ประสบผลส าเร็จได้เลยหรืออาจประสบผลส าเร็จไม่เต็มที่ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาท     
ของตนเองที่มีต่อการสื่อสาร  

ในกระบวนการสื่อสารนั้น ผู้รับสารมีบทบาทข้ันพื้นฐาน 2 ประการ คือ 
1. การรู้ความหมายตามเรื่องราวที่ผู้ส่งสาร ส่งผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง       

มา   ถึงตน 
2. การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร 

ดังนั้น ในกระบวนการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม การสื่อสารจะเกิดประสิทธิผลได้        
ก็ต่อเมื่อผู้รับสารได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การเป็นผู้ฟ๎ง ผู้อ่าน ตลอดจน
การเป็นผู้ที่สามารถคิดและรับรู้ความหมายได้ การมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสาร ต่อเรื่องที่สื่อสารตลอดจน
การเป็นผู้มีความพยายามในการรับสารและสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารทั้งนี้เพ่ือให้
การสื่อสารบรรลุเปูาหมายนั่นเอง 

 ในการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้น ในความเป็นจริง
แล้วทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ก็คือ บุคคลอย่างน้อย 2 คน ที่มีบทบาทร่วมกันอยู่ในกระบวนการสื่อสาร 
ถ้าไม่มีผู้ส่งสาร และผู้รับสารแล้ว การสื่อสารก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ หรือถ้ามีแต่ฝุายหนึ่งฝุายใดเพียงฝุาย
เดียวก็เช่นกัน การสื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้น ข้อส าคัญ ก็คือ ในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น     
เราไม่อาจชี้ให้ตายตัวลงไปได้ว่า ใครเป็นผู้ส่งสาร และใครเป็นผู้รับสาร เพราะจริง ๆ แล้ว บุคคลที่ท า
การสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ระหว่างบุคคล 2 คน 
ทั้งสองคนต่างก็มีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร เกือบจะในเวลาเดียวกัน ซึ่งเราอาจเรียกได้ว่า
ทั้ง 2 คน แสดงบทบาทในฐานะที่เป็นคู่ของการสื่อสาร ต่างก็ท าหน้าที่ในการเข้ารหัส ตีความ และ
ถอดรหัสโดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนกว่าการสื่อสารจะบรรลุเปูาหมาย  
  จึงกล่าวได้ว่า ในกระบวนการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประเภทใดหรือระดับใด     
ก็ตาม นอกจากองค์ประกอบการสื่อสารทั้ง 4 ประการที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็น่าจะมีองค์ประกอบ
เพ่ิมเติมอีก 2 ประการ ที่จะท าให้กระบวนการติดต่อสื่อสารมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นองค์ประกอบ
ทั้ง 2 ประการนี้ ก็คือ ปฏิกิริยาตอบกลับหรือปฏิกิริยาสะท้อนกลับ  (feedback) และกรอบแห่งการ
อ้างอิง(Frame of reference) หรือสนามแห่งประสบการณ์ร่วม (Field of experience) ระหว่าง    
ผู้ส่งสารกับผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารนั้น ๆ ด้วย 
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  2.3.4.2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้  
 การจัดการ เรี ยนรู้  หมายถึ ง  กิจกรรมที่ บุ คคลได้ ใช้ ความรู้ ของตนเอง              
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้ และมีความผาสุข  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึง
เป็นกิจกรรมในแง่มุมต่างๆ 4 ด้าน คือ (1) การจัดการหลักสูตร(Curriculum)  (2) การจัดการเรียน
การสอน(Instruction)  (3) การวัดผล(Measuring)  และ (4) การประเมินผลการเรียนรู้(Evaluation) 
หลังการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดการความรู้จึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ผู้สอนกับ
ผู้เรียน  

  ผู้สอน จ าเป็นจะต้องศึกษาจากข้อมูลหลายประการ เพ่ือน ามาช่วยเสริมสร้างการ
จัดการเรียนรู้ของตน และการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ไม่ว่าระดับใด จะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 3 ประการดังต่อไปนี้  

   1. ผู้เรียน 
2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน บรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 

 ผู้เรียน ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก 
เกี่ยวกับความสามารถของสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
ความต้องการพื้นฐานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศักยภาพผู้เรียน 

2.3.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยทั่วไปจะจ าแนกตามวิธีการจัดการเรียนรู้

ได้ 3 กระบวนการหรือ 3 รูปแบบ ดังนี้28 
1. การถ่ายทอดความรู้ (Transmission Approach) เป็นการจัดการเรียนการ

สอนที่ใช้กันมานานเปูาหมายเพ่ือสืบทอดความรู้ อารยะธรรม วัฒนธรรมประเพณี ทักษะฝีมือเพ่ือให้
คงอยู่ต่อไป ประกอบกับต้องการก าลังคนในระบบอุตสาหกรรมจึงเน้นความเก่ง คนเก่ง การถ่ายทอด
ใช้รูปแบบวิธีสอน (Teaching) การฝึกฝน (train) การกล่อมเกลาให้เกิดศรัทธาและเชื่อฟ๎ง(Tame) ครู
จะเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ (Teacher Centered Development) ส านักไหน โรงเรียนไหน 
หรือครูคนไหนเก่ง นักเรียนจะหลั่งไหลไปเรียน เกิดการแข่งขันการเข้าเรียนในโรงเรียนดัง เป็นค่านิยม
ของสังคมมานาน 

 2. การสร้างองค์ความรู้ (Trans formational Approach) เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่คาดหวังว่าจะยกระดับศักยภาพของประชาชนให้พ่ึงพาตนเองได้หลังจากที่พ่ึงพาผู้อ่ืนโดยเฉพาะ

                                           
28 วิทยา พัฒนเมธาดา, การจัดการเรียนรู้ (Learning Management), 

http://www.kansuksa.com/8/ สืบค้น เมื่อ 25 มีนาคม 2561. 

http://www.kansuksa.com/author/fiashifer_kss/
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เจ้าของกิจการ รัฐบาล ฯลฯ มานานจนเกิดป๎ญหาความเหลื่อมล้ าและความยากจน การว่างงาน เกิด
ป๎ญหาสุขภาพ ฯลฯ โดยพยายามจะให้ผู้เรียนลดการเรียนรู้ที่ต้องพึงพาครู โรงเรียน หรือสถาบันไปสู่
การพ่ึงพาตนเองในการแสวงหาความรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่าน สื่อ (Media) นวัตกรรม
(Innovation)และเทคโนโลยี ( Technology)การเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ภายใต้
การอ านวยความสะดวกของครูผ่านสื่อและนวัตกรรมแต่อ านาจการจัดการยังเป็นอ านาจของครูแต่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมมากข้ึน 

 3. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สู่ป๎ญญาภิวัฒน์ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
หลากหลาย (Transactional Approach) ผลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่งและรวดเร็ว 
ศักยภาพของประชาชนต้องได้รับการพัฒนาทักษะและวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ ในสังคมแห่งชีวะ
คุณธรรม (Bio-Ethic) การศึกษาถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด รูปแบบการให้การศึกษาแนว
ใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนสู่ขีดจ ากัดของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะผู้เรียนที่มี
ศักยภาพสูงเพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมให้มีโอกาสเรียนรู้เต็มศักยภาพ โดยรูปแบบที่พัฒนาเน้นการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคม 4.0 
 จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้นั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคล  อัน
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ทั้งจากการฝึกฝน การปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์รอบตัว  และมี
ปริมาณองค์ความรู้ที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

2.4  วิชาชีพช่างสิบหมู่ 
 งานช่างสิบหมู่ กล่าวได้ว่า เป็นงานช่างประเภทประณีตศิลปะ และงานประเภทวิจิตรศิลป์
เป็นส าคัญ ทั้งนี้พึงทราบได้ในชั้นต้น โดยชื่อที่ขนานนามหมู่ช่างพวกนี้ ว่า “สิปป” คือ “ศิลป” บรรดา
ช่างสิบหมู่ จัดว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือ ความสามารถ และช านาญการในการสร้างสรรค์  “สิ่งดีของงาม” ที่
เป็นศิลปกรรม เพ่ือสนองความประสงค์ ของราชการในส่วนพระมหากษัตริย์ ในส่วนที่เนื่องด้วยการ
ท านุบ ารุงพระศาสนา และ บริการแก่สังคม หรือ ผลงานที่ได้ สร้างให้เป็นผลส าเร็จ ด้วยฝีไม้ลายมือ 
และความสามารถท้ังในเชิงประณีตศิลปะ และ วิจิตรศิลปโดยแท้29 
 ช่างสิบหมู่ หรือ บรรดาช่างท าการศิลปกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งจะมีค าอธิบาย งานของช่าง
แต่ละหมู่ต่อไป ข้างหน้านี้ จัดว่าเป็นกลุ่มบุคคล ที่มีความส าคัญในการสร้างสรรค์แบบแผนของ
รูปลักษณะ ศิลปะลักษณะ ขนบนิยม และ ประเพณีนิยมขึ้นในงานศิลปกรรมแต่ละประเภท บริการ

                                           
29 ทรงเดช ทิพย์ทอง, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลยัสงฆ์เชียงราย, สัมภาษณ,์      

1 กุมภาพันธ์ 2561 
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แก่สังคม สมัยนิยม และ ค่านิยมในหมู่คนทั่วไป ในสังคม มักได้รับการชี้น า หรือ ก าหนดขึ้นจากแบบ
แผนทางรูปลักษณะ ของงานศิลปกรรมที่บรรดาช่างต่างๆ สร้างสรรค์ แสดงออก และน าเสนอต่อ
สังคมแต่ละสมัย ช่างสิบหมู่แต่ละพวกๆ อาจด าเนินการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมด้วยวัสดุ ที่ต่างกัน 
ระเบียบวิธีสร้างงานที่ต่างกันก็ดี และ เนื้อหาสาระที่น าเสนอต่างๆ กันก็ดี แต่มีประเด็นหนึ่งที่ควร
พิจารณา คือ สาระส าคัญทางด้าน “รูปลักษณะ” ที่บรรดาช่างใช้เป็น “สื่อ” แสดงออกความนึกคิด 
นึกเห็นให้ปรากฏเป็น “รูปธรรม” จะได้รับการแสดงออกด้วย “รูปลักษณะ” เป็นไปตาม “ขนบ และ 
ประเพณีนิยม” ตามๆ กันไปทั้งสิ้น 

“รูปลักษณะ” ของงานช่างสิบหมู่นี้ ยังมีประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งควรอธิบายต่อไปอีกประเด็น
หนึ่ง คือ คติความเชื่อ หรือ ประเพณีนิยมเนื่องด้วยรูปแบบ และ ลักษณะของรูปแบบ ซึ่งแสดงออกใน
งานช่างสิบหมู่ ประเภทต่างๆ ซึ่งพึงสังเกต เห็นได้จากรูปลักษณะของรูปแบบ ภาพมนุษย์ ภาพสัตว์ 
ภาพไม้ใบ และไม้ดอก ภาพภูเขา และพ้ืนน้ า ภาพปราสาท และบ้านเรือน เป็นต้น ล้วนแต่เป็น
รูปลักษณะ ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นตามคติความเชื่อหรือ ประเพณีนิยมเป็นข้อก าหนด โดยถือการ
สร้างรูปลักษณะขึ้นใหม่ (re form) จากรูปลักษณะเป็นปรกติตามธรรมชาติ (natural form) เป็น
ต้นแบบแห่งความดลใจ (source of inspiration) ให้เกิดการสร้างสรรค์ (created) อันประกอบไป
ด้วยรูปลักษณะเหนือความเป็นจริงตามธรรมชาติ และ ความงามตามอุดมคติ ( ideal) หรือ ประเพณี
นิยม (traditional) แห่งสังคมไทย ดังนี้ รูปลักษณะของสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น
ใหม่ เช่น รูปลักษณะประเภทลวดลาย ภาพมนุษย์ ภาพสัตว์ ภาพต้นไม้ และเขามอ ภาพบ้านเมือง 
เป็นต้น แล้วถ่ายทอดลงไว้ ในงานศิลปกรรมต่างๆ เป็นต้น งานเขียนภาพ งานป๎้น งานแกะ งานสลัก 
ฯลฯ จึงเป็นแต่รูปลักษณะที่เป็น “รูปแบบประดิษฐ์” (invented form) และ เป็นรูปลักษณะที่เป็นไป
ตามคติความเชื่อ หรือ ประเพณีนิยมตามระบบ “อุดมคตินิยม” (idealism) โดยแท ้

อนึ่ง งานศิลปกรรม ที่ได้รับการสร้างขึ้นบริการแก่สังคมไทย ที่มีมาแต่อดีตสมัย และ ใน
ภายหลังเป็นล าดับ มานั้นก็ล้วนแต่ได้ใช้รูปลักษณะ ที่เป็นรูปแบบประดิษฐ์ ตามระบบอุดมคตินิยม
ตามกล่าวนี้ ดังนี้ ศิลปกรรม ที่ได้รับการ สร้างขึ้นโดยเฉพาะ บรรดาช่างสิบหมู่ก็ดี ช่างหลวง ช่าง    
เชลยศักดิ์ พระภิกษุช่างก็ดี จึงได้รับการขนานนามเรียกชื่อว่า “ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี” (Thai 
Traditional Art) 

งานของช่างสิบหมู่ หรือ งานช่างในกรมช่างสิบหมู่เดิม ล าดับตามความส าคัญของหมู่ช่าง 
ในท าเนียบที่เป็นมาแต่อดีต มีช่างต่างๆ จัดล าดับขึ้นไว้ดังนี้ 

1. ช่างเขียน 2. ช่างป๎้น 3. ช่างแกะ      4. ช่างสลัก 5. ช่างหล่อ 
6. ช่างกลึง 7. ช่างหุ่น 8. ช่างรัก      9. ช่างบุ 10. ช่างปูน 

 ช่างสิบหมู่แต่ละหมู่ ย่อมมีแบบฉบับในการใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบวิ ธีท างาน
และ กลวิธีในการสร้าง สรรค์งานศิลปกรรมแต่ละประเภทๆ แตกต่างกันออกไป  และ  เป็นไปเฉพาะ  
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หมู่หนึ่ง ๆ  ซึ่งสาระของงานช่างสิบหมู่ที่ว่านี้ มีดังนี้30 
1. ช่างเขียน คือ บุคคลที่มีฝีมือ และ ความสามารถกระท าการช่าง ในทางวาดเขียน และ 

ระบายสี ให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพต่างๆ ได้อย่างงดงาม เป็นที่พิศวง และ เป็นสิ่งน่าพึงตา
พอใจแก่ผู้ได้พบเห็น 

ช่างเขียนแต่โบราณ หรือ แต่ละพ้ืนถิ่นสยามประเทศ ได้มีค าเรียกต่างกันออกไป อาทิ ช่าง
แต้ม ช่างเขียนสี น้ ากาว ช่างเขียนลายรดน้ า เป็นต้น 

ในบรรดาช่างประเภทต่างๆ ในหมวดช่างสิบหมู่ด้วยกัน ช่างเขียน จัดว่าเป็นช่างที่มี
ความส าคัญยิ่งกว่าช่าง หมู่ใดๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการวาดเขียน และ การเขียนระบายสี เป็นที่ยอมรับนับ
ถือว่า เป็นสื่อที่มีศักยภาพยิ่ง ส าหรับ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมา ให้ปรากฏในลักษณะ
รูปธรรมที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นต้นแบบ น าไปสร้างสิ่งต่างๆ ได้ต้องตามความประสงค์ หรือ เป็น
ต้นแบบที่มีความส าเร็จ และ มีคุณค่าเฉพาะในตัวชิ้นงานนั้นโดยตรง ดังมีหลักฐาน เป็นที่ปรากฏ โดย
ส านวนภาษาในหมู่ช่างไทยแต่ก่อนพูดติดปากต่อๆ กันมาว่า “ช่างกลึงพ่ึงช่างชัก ช่างสลักแบบอย่าง
พ่ึงช่างเขียน ช่างติ และช่างเตียน ดันตะบึงไม่พ่ึงใคร” 

อนึ่ง ช่างเขียน หรือ สาระส าคัญของวิชาช่างเขียน ยังได้รับความนับถือว่า เป็นหลักใหญ่ที่
มีความส าคัญ กว่าวิชาการช่างศิลปะแบบไทยประเพณีทั้งหลาย ดังจะ เห็นได้ว่า ในโอกาสที่
ประกอบการพิธีไหว้ครูช่างประจ าปี และ มีการรับผู้เข้ามามอบตัว เป็นศิษย์ใหม่ในส านักช่างนั้นๆ 
บุคคลผู้เป็นครูช่าง หัวหน้าส านักช่าง หรือ เจ้าพิธีไหว้ครูจะท า การ  “ครอบ” หรือ “ประสิทธิ
ประสาธน์” ให้ผู้ที่ เข้าเป็นศิษย์ใหม่ ให้เป็นผู้ ได้รับวิชา และ การฝึกหัดเป็นช่างต่อไป ได้ท า
การ “ครอบ” แก่ศิษย์ใหม่ เป็นปฐมก็คือวิชาช่างเขียน โดยผู้ครอบ จับมือศิษย์ใหม่ให้เขียนลายหรือ 
รูปภาพตามรอยเส้นลายมือของครูเป็นประเดิม 

งานของช่างเขียน ซึ่งเป็นงานที่มีความส าคัญยิ่ง ในงานช่างสิบหมู่นั้น มีงานด้านการเขียน
วาด เขียนระบายสี และ เขียนน้ ายาชนิดต่างๆ อยู่หลายอย่างหลายชนิด   

2. ช่างป๎้น ช่างป๎้นจะมีความสัมพันธ์กับช่างปูนช่างหล่อเป็นอย่างมากและผลงานช่างป๎้น 
ก็มักจะออกมาในรูปของผลงานของช่างทั้ง 2 หมู่ของช่างป๎้นจึงประกอบไปด้วยช่างข้ีผึ้งช่างปูน ช่างขึ้น
รูป และช่างหุ่น ช่างป๎้น คือ บุคคลประเภทหนึ่ง ที่มีทั้งฝีมือ และ ความสามารถเป็นช่าง อาจกระท า
การประมวลวัสดุต่างๆ อาทิ ดิน ปูน ขี้ผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง มาประกอบเข้าด้วยกัน สร้างเป็นรูปทรง
ที่มีศิลปะลักษณะ พร้อมอยู่ในรูปวัตถุท่ีได้สร้าง ขึ้นนั้นได้เป็นอย่างดี และ มีคุณค่าในทางศิลปกรรม  

                                           
30 กลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, (เชียงราย : ส านักงานกลุ่มโรงเรียน
พระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษาจังหวัดเชียงราย, 2559), หน้า 3-5 
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งานป๎้น และ ช่างผู้ท างานป๎้นนี้ เมื่อสมัยโบราณที่ล่วงๆ ไปนั้นเรียกว่า “งานป๎้น” และ 
“ช่างป๎้น” แต่ในป๎จจุบัน “งานป๎้น” เปลี่ยนไปเป็น “ประติมากรรม” ซึ่งมีนัยว่า มาแต่ค าภาษาบาลีว่า 
ปฏิมากมฺม หรือในภาษาสันสกฤตว่า ปรฺติมากรฺม ส่วนค าว่า “ช่างป๎้น” ก็ได้รับความนิยม เรียกว่า 
“ประติมากร” 

ช่างป๎้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นช่างที่มีความส าคัญ จัดอยู่ในล าดับรองถัดลงมาแต่ช่างเขียน 
ความส าคัญของงานป๎้น และ ช่างป๎้น จึงเป็นรองงานเขียน และ ช่างเขียน กระนั้นก็ดี ช่างป๎้น และ 
งานป๎้นก็ยังมีความส าคัญ หรือ มีอิทธิพล เหนืองานช่างประเภทอ่ืนอยู่หลายประเภทด้วยกัน ทั้งนี้
เนื่องด้วยงานช่างบางประเภท ต้องอาศัยวิธีการบางอย่าง ของช่างป๎้นน าไปเป็นแบบ ด าเนินการ
ท างานช่างประเภทนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

งานป๎้นอย่างไทย หรือ งานป๎้นแบบไทยประเพณี มักเป็นงานป๎้นที่มีรูปลักษณ์ โน้มไปใน
รูปแบบที่เป็นลักษณะ รูปประดิษฐ์ หรือ ที่เรียกว่า อุดมคตินิยม ตามคติความเชื่อในหมู่คนส่วนมากแต่
อดีต เนื่องด้วยเป็นงานศิลปกรรม ที่ได้รับการจัดให้มีขึ้น ส าหรับหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย และ สร้าง
เสริมความส าคัญแก่ถาวรวัตถุ และถาวรสถานทั้งใน ฝุายศาสนจักร และ ฝุายอาณาจักรซึ่งมีคตินิยม
รูปแบบที่เป็นลักษณะ “บุคลาธิษฐาน” เป็นส าคญั 

งานป๎้นแบบไทยประเพณี ที่บรรดาช่างป๎้นแต่อดีต ได้สร้างสรรค์ขึ้นไว้นั้น มีอยู่ด้วยกัน
หลายประเภท งานป๎้น แต่ละประเภทยังประกอบการขึ้นเป็นงานป๎้น ด้วยวิธีการ และ กระบวนการ
ต่างๆ กัน ซึ่งข้ันตอนการท างานของช่างป๎้น และ งานป๎้นประเภทต่างๆ  

3. ช่างแกะ เป็นช่างประเภทหนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ จัดเป็นผู้ที่มีความสามารถ และ 
ฝีมือในการช่าง อาจท าการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ ที่ประกอบไปด้วยศิลปลักษณะ ประเภทลวดลาย 
หรือ รูปภาพให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการ “แกะ” 

ค าว่า “แกะ” ซึ่งเป็นวิธีการท างานของช่างแกะ หมายถึง การสร้างท าให้เกิดเป็นลวดลาย 
หรือ รูปภาพขึ้น ด้วยวิธีใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า “มีดแกะ” แกะ แคะ ควัก ไปตามวิธีการของช่าง
ประเภทนี้ 

งานของช่างแกะ มักจะเป็นงานขนาดเล็ก เป็นของที่ต้องการความละเอียดประณีตมาก 
และ มีลักษณะ ศิลปภัณฑ์ที่ได้ใช้วัสดุต่างๆ เช่น ไม้ งาช้าง หิน มัน เผือก ฟ๎กทอง เป็นสื่อส าหรับ
ถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ความงาม และ ความสามารถของฝีมือช่างแกะให้ปรากฏ งานของช่าง
แกะ อาจแสดงออกรูปลักษณ์ในลักษณะงานแกะลอยตัว งานแกะกึ่งพ้ืนราบ และ งานแกะพ้ืนราบ 
และ งานแกะเส้นเป็นร่องในพ้ืน 
 ประเภทของงานแกะ อาจแบ่งออกตามวัสดุที่น ามาใช้ท าเป็นสื่อทางการแกะ เป็นสอง
ประเภท คือ งานแกะเครื่องสด และ งานแกะเครื่องวัตถุถาวร 
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4. ช่างสลัก เป็นช่างประเภทหนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ เป็นผู้มีความสามารถ และฝีมือใน
การช่างท าลวดลาย หรือรูปภาพต่างๆ ขึ้นด้วยวิธีการที่เรียกว่า “สลัก” ค าว่า “สลัก” อาจเรียกว่า
จ าหลัก หรือ ฉลักก็มี เป็นวิธีการของช่าง ท าให้เป็นลวดลาย หรือรูปภาพ โดยวิธีใช้ “สิ่ว” เจาะ      
เป็นต้น  

งานของช่างสลัก เป็นไปในลักษณะศิลปภัณฑ์ ที่ท าขึ้นด้วยการใช้วัสดุเหล่านี้ คือ ไม้ หิน 
หนัง กระดาษ เป็นสื่อส าหรับถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ความงาม และ ความสามารถของฝีมือ ให้
ปรากฏอาจแสดงออกเป็น รูปลักษณ์ด้วยลักษณะเป็นงานสลักรูปลอยตัว งานสลักรูปกึ่งลอยตัว      
งานสลักรูปกึ่งพ้ืนราบ และ งานสลักรูปบนพื้น ราบ เป็นมาเช่นนี้โดยล าดับแต่โบราณกาล 
  งานของช่างสลัก และ วิธีการของช่างสลัก ที่เป็นมาตามแบบแผน ซึ่งเป็นขนบนิยมและ
อย่างโบราณวิธี การสลัก นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และ ต่างวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่าง
ออกไปบ้างเล็กน้อย เป็นความรู้ที่จัดเป็นภูมิป๎ญญา ในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม แบบไทย
ประเพณีอย่างส าคัญสาขาหนึ่ง งานสลักต่างๆ  

5. ช่างหล่อ เป็นช่างสร้างศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป งานของช่างหล่อ เป็นงานที่
เกี่ยวเนื่องกัน กับงานป๎้น ช่างหล่อจ านวนไม่น้อย มักเป็นผู้ที่มีความสามารถในการป๎้นอยู่ด้วย หรือไม่
ก็เป็นทั้งช่างป๎้น และช่างหล่ออยู่ในคน เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องด้วยงานป๎้น ที่เป็นประติมากรรมแบบไทย
ประเพณี เป็นต้นว่า พระพุทธปฏิมากร เทวปฏิมากร รูปฉลองพระองค์ พระมหากษัตริย์ ฯลฯ เมื่อจะ
ท าเป็นรูปอย่างโลหะหล่อ ก็จะต้องจัดการป๎้นหุ่นรูปนั้นๆ ขึ้นเสียก่อน ด้วยขี้ผึ้ง แล้วจึงท าการเปลี่ยน
สภาพรูปหุ่นนั้น แปรไปเป็นรูปโลหะหล่อ ซึ่งกระบวนการแต่ละขึ้นตอน ของงานประเภทนี้ ย่อมมี
ความสัมพันธ์แก่กันและกันทุกขั้นตอน ดังนี้ ช่างหล่อจึงมักเป็นช่างป๎้นอยู่ในตัวเป็นขนบนิยม เช่นนี้   
มาแต่โบราณ 
  งานหล่อ ที่เป็นงานของช่างในจ าพวกช่างสิบหมู่นี้ หมายถึงการสร้างงานประติมากรรม 
หรือ รูปปฎิมากรรม ให้มีขึ้นด้วยการหลอมโลหะ ให้ละลายเป็นของเหลว แล้วเทกรอกเข้าไปใน
แม่พิมพ์ที่ได้จัดท าขึ้น บังคับให้โลหะเหลวขังอยู่ในนั้น เมื่อโลหะคลายความร้อน และ คืนตัวแข็ง
ดังเดิม ก็จะเป็นรูปทรงตามแม่พิมพ์นั้น บังคับให้เป็นไป พอแกะ หรือ ท าลายแม่พิมพ์ออกหมด ก็จะ
ได้รูปโลหะหล่อ ตามรูปต้นแบบ หรือ รูปหุ่นที่ได้ท าข้ึนเป็นแบบก่อนที่จะถ่ายถอนท าแม่พิมพ์ หรือ ท า
แม่พิมพ์ขึ้นหุ้มหุ่นนั้น 
 งานช่างหล่อ หรือ งานหล่อโลหะ ด้วยวิธี และกระบวนการที่เป็นขนบนิยมอย่างโบราณวิธี 
มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า วิธีหล่อโลหะอย่างสูญขี้ผึ้ง (Lost Wax Process) เป็นวิธีหล่อโลหะวิธีหนึ่ง 
งานของช่างหล่อโลหะ มักแบ่งงานเป็น 2 ตอนด้วยกัน คือ การขึ้นหุ่นตอนหนึ่ง กับการหล่อโลหะอีก
ตอนหนึ่ง 
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 6. ช่างกลึง เป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ งานช่างของช่างประเภทนี้ คือ 
การสร้างท าสิ่งของ บางสิ่งขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีการกลึง เป็นรูปทรงต่างๆ มีรูปลักษณ์ที่
ประกอบด้วยศิลปลักษณะ เป็นงานสร้าง ท าเครื่องอุปโภค และ เครื่องส าหรับประดับตกแต่งซึ่ง
โดยมากเป็น ลักษณะทรงกลม ทรงกระบอก หรือรูปทรงกรวย กลม จัดเป็นงานประณีตศิลปะอีก
ประเภทหนึ่ง งานกลึง และ วิธีการกลึงของช่างกลึง ที่เป็นศิลปกรรมแบบไทยประเพณี มีขั้นตอน และ
วิธีการเป็นล าดับไป ดังนี้ 

วัสดุส าหรับงานกลึง ในอดีตได้น ามาใช้ท าการกลึง ด้วยโบราณวิธีกลึงที่ยังคงอยู่ให้เห็นได้ 
ได้แก่ ไม ้งาช้าง เขาสัตว์บางชนิด เช่น เขาวัว เขาควาย เป็นต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับงานกลึง 
มีดังรายการต่อไปนี้ สิ่วกลึง สิ่วหน้าต่างๆ ไม้กางเวียนแบบเขาควาย ส าหรับสอบขนาด เลื่อย บิหล่า 
เครื่องเจาะชนิดหนึ่ง เครื่องกลึง 

7. ช่างหุ่น เป็นช่างฝีมือพวกหนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ ช่างหมู่นี้ ท าการช่างในด้าน      
การสร้างรูปต่างๆ ที่ประกอบ ไปด้วยศิลปลักษณะนานาชนิด ที่เป็นลักษณะรูปจ าลอง แทนสิ่งที่      
เป็นจริงพวกหนึ่ง กับได้ท าสิ่งที่ใช้เป็นหุ่นโครงร่าง ของสิ่งที่ใช้เป็นหุ่นโครงร่าง ของสิ่งที่จะท าการ
ตกแต่งรูปทรงให้สมบูรณ์ และสวยงามต่อไป 

งานของช่างหุ่น ที่เป็นมาโดยขนบนิยม ในการศิลปกรรมแบบไทยประเพณี อาจจ าแนก
ออกตามลักษณะของ งานช่างหุ่นได้เป็น 3 ลักษณะงานด้วยกัน คือ ช่างหุ่นต่ออย่าง ช่างหุ่นรูป และ
ช่างผูกหุ่น 

8. ช่างรัก ค าว่า “ช่างรัก” เป็นค าเรียกช่างประเภทหนึ่ง ซึ่งอาศัย “รัก” เป็นวัตถุป๎จจัย
ส าคัญ ส าหรับประกอบงานศิลปกรรม เนื่องด้วยการตกแต่งที่ลักษณะของงานเป็นไปในลักษณะ
ประณีตศิลป์ หรือมัณฑนศิลป์ เป็นต้น 

รัก หรือ ยางรัก มีคุณลักษณะเป็นยางเหนียว สามารถเกาะจับพ้ืนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง         
ที่ ประสงค์จะทา หรือถมทับ หรือเคลือบผิวได้ดี มีคุณสมบัติที่ท าให้ผิวพ้ืนซึ่งทา หรือ เคลือบรัก     
เป็นผิวมันภายหลังรักแห้งสนิท มีคุณภาพคงทนต่อความร้อน ความชื้น กรด หรือด่างอ่อนๆ และยัง
เป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมสมุก หรือ สีเข้าด้วยกัน เชื่อมระหว่างผิวพ้ืนกับวัสดุ ส าหรับตกแต่ง เช่น กระจกสี 
เปลือกหอย และยังใช้ผสมสีเข้าด้วยกันมาแต่โบราณกาล งานศิลปกรรมที่ประกอบด้วยรัก ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามที่กล่าวมานี้ เรียกว่า “เครื่องรัก” หรือ “งานเครื่องรัก” 

“รัก” เป็นชื่อยางไม้ชนิดหนึ่ง เป็นวัสดุที่ได้จาก “ต้นรัก” [lac tree (ภาษาพฤกษศาสตร์; 
melanorrhoea usitata)]  คือ ต้นไม้ยืนต้นขนาดย่อม การน ายางรักจากต้นรักมาใช้ ท าด้วยการกรีด 
หรือ สับด้วยมีดที่ล าต้นรัก ให้เป็นรอยยาวๆ ยางรักจะไหลออกมาตามรอยที่กรีด หรือสับนั้น น า
ภาชนะเข้ารองรับน้ ายางรักเป็นคราวๆ เก็บรวบรวมไว้ ใช้งานตามขนาดที่ต้องการ ยางรักนี้บางแห่ง



50 

เรียกว่า “น้ าเกลี้ยง” หรือ “รักน้ าเกลี้ยง” ก็มี “รัก หรือ ยางรัก” แต่ละชนิดที่ช่างรัก ใช้ประกอบงาน
เครื่องรัก มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) รักดิบ คือ ยางรักสด ที่ได้จากการกรีด หรือ สับจากต้นรัก ลักษณะเป็น
ของเหลวสีขาว เมื่อท้ิงไว้สักระยะหนึ่งจะ เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และ จะกลายเป็นสีน้ าตาลไหม้ รักดิบนี้
จะต้องผ่านการกรองให้ปราศจากสิ่งสกปรกปะปน และจะต้องได้รับการขับน้ าที่เจืออยู่ตามธรรมชาติ
ในยาง ให้ระเหยออกตามสมควรก่อน จึงน าไปใช้ประกอบงานเครื่องรัก 
  2) รักน้ าเกลี้ยง คือ รักดิบท่ีผ่านการกรอง และ ได้รับการขับน้ าเรียบร้อยแล้ว เป็น
น้ ายางรักบริสุทธิ์ จึงเรียกว่า "รักน้ าเกลี้ยง" เป็นวัสดุพ้ืนฐาน ในการประกอบงานเครื่องรักชนิดต่างๆ 
เช่น ผสมสมุก ถมพ้ืนทาผิว 
  3) รักสมุก คือ รักน้ าเกลี้ยงผสมกับ “สมุก” มีลักษณะเป็นของเหลวค่อนข้างข้น 
ใช้ส าหรับอุดแนวทางลงพ้ืน และ ถมพ้ืน 

 4) รักเกลี่ย คือ รักน้ าเกลี้ยงผสมกับสมุกถ่านใบตองแห้งปุน บางทีเรียกว่า      
“สมุกดิบ” ใช้เฉพาะงาน อุดรูยาร่อง ยาแนวบนพื้นก่อนทารัก ส าหรับปิดทองค าเปลว 

 5) รักเช็ด คือ รักน้ าเกลี้ยง น ามาเคี่ยวบนไฟอ่อนๆ เพ่ือไล่น้ าให้ระเหยออกมาก
ที่สุด จนได้เนื้อรักข้น และเหนียว จัด ส าหรับใช้แตะ ทา หรือ เช็ดลงบนพ้ืนแต่บางๆ เพ่ือปิด
ทองค าเปลว หรือท าชักเงาผิวหน้างานเครื่องรัก 

 6) รักใส คือ รักน้ าเกลี้ยงที่ผ่านกรรมวิธีสกัดให้สีอ่อนจาง และเนื้อโปร่งใสกว่ารัก
น้ าเกลี้ยง ส าหรับใช้ผสม สีต่างๆ ให้เป็นรักสี 

รักแต่ละชนิดดังที่ได้แนะท าให้ทราบนี้ ล้วนมีที่มาจาก “รักดิบ” อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น รักแต่
ละชนิดจะมีคุณภาพ มากหรือน้อยก็ดี น ามาประกอบงานเครื่องรักแล้วจะได้งานที่ดี มีความคงทน
ถาวรเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ พ้ืนฐานของรักดิบ ที่ช่างรักรู้จักเลือกรักดิบ ที่มีคุณภาพดีมาใช้ 

9. ช่างบุ เป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ ได้ใช้ฝีมือท าการช่าง ในลักษณะ
ตกแต่งผิวภายนอก ของงานประเภทศิลปภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และ สถาป๎ตยกรรมบางลักษณ์ด้วยงานบุ ให้
มีคุณค่าสวยงาม และม่ังคงถาวร 

ค าว่า “บุ” เป็นค ากริยาอย่างหนึ่ง หมายถึง การเอาของบางๆ หรือ อีกนัยหนึ่งคือ การตี
ให้เข้ารูป เช่น บุขันทองลงหิน เป็นต้น ช่างบุ ที่เป็นช่างหลวง อยู่ในจ าพวกช่างสิบหมู่ มาแต่โบราณ
กาล คือ ช่างประเภทที่ท าการบุโลหะ ให้แผ่ออกเป็นแผ่นบางๆ แล้วน าไปหุ้มคลุมปิดเข้ากับ “หุ่น” 
ชนิดต่างๆ เพื่อปิดประดับท าเป็นผิวภายนอกของ “หุ่น” ที่ท าขึ้นด้วยวัตถุต่างๆ เช่น ไม้ ปูน โลหะ หิน 
เป็นต้น ให้เกิดความงาม มีคุณค่า และ ความคงทนถาวรอยู่ได้นานปี  

งานบุโลหะ ท าขึ้นส าหรับหุ้มห่อปิดคลุมหุ่นชนิดต่างๆ อาจท าแก่สิ่งที่เรียกว่าหุ่นขนาด
ย่อมๆ ไปจนกระทั่งท า แก่หุ่นขนาดใหญ่มาก ดังตัวอย่างงานบุในแต่ละสมัยต่อไปนี้ 
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เมื่อสมัยสุโขทัย มีความในจารึกบนหลักศิลาบางหลักระบุเรื่ อง การตีโลหะแผ่เป็นแผ่น 
แล้วบุหุ้มพระพุทธปฏิมากรอยู่หลายความ หลายแห่งด้วยกัน เป็นต้นว่า จารึกศิลาวัดช้างล้อม ระบุ
ความว่า 

 “…จึงมาเอาสร้อยทองแถวหนึ่งตีโสมพอกพระเจ้า…” 
สมัยล้านนา มีความว่า ต้องการช่างบุนี้บันทึกเข้าไว้ในต านาน การสถาปนาศาสนสถาน

ส าคัญมีความตอน หนึ่งใน ชินกาลมาลีปกรณ์ ว่าด้วยการบุโลหะหุ้มพระมหาเจดีย์ ณ วัดเจดีย์หลวง 
กลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อรัชกาล  พระเจ้าติโลกราช 

ต่อมาถึงสมัยอยุธยา พระพุทธปฏิมากรจ านวนไม่น้อย ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในช่วงสมัย
อันยาวนาน ถึง 400 ปี ก็ได้รับความนิยม ใช้โลหะมีค่าหุ้มห่อหุ้มองค์พระให้สวยงาม และมีคุณค่า
เ พ่ิมขึ้น  พระพุทธปฏิมากรส าคัญองค์หนึ่ ง  ได้ รับการบุด้ วยทองค า  คือ พระพุทธปฏิมา                
พระศรีสรรเพชญ์ 

ครั้นมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ การช่างบุ ยังได้รับการผดุงรักษาให้มีอยู่ต่อมาในหมู่ช่างหลวง 
จ าพวกช่างสิบหมู่ ได้ท าการบุโลหะ เป็นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ เช่น บุโลหะประดับฐานเบญจา    
บุท าพระลองประกอบพระโกศ บุธารพระกร บุฝ๎กพระแสง ฝ๎กดาบ และมีงานบุโลหะชิ้นส าคัญยิ่ง    
ชิ้นหนึ่ง คือ บุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เป็นบุษบก
ที่ท าโครงสร้างด้วยไม้ แล้วบุหุ้มด้วยทองค าทั้งองค์ ซึงได้มีการบันทึกไว้ในจดหมายเหตุการปฏิสังขรณ์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความบอกลักษณะ
บุษบก ไว้ว่า 

“…และพระมหาบุษบกนั้น ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง สูงแปดศอกคืบแผ่สุวรรณธรรมชาติ  
หุ้มคงแต่เชิงฐานปัทมข้ึน ไปถึงสุดยอด” 

10. ช่างปูน เป็นช่างประเภทหนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ งานของช่างปูน เป็นงานสร้าง ท า
อาคารสถานชนิดเครื่องก่อ ประเภท เจติยสถาน และศาสนสถานต่างๆ เช่น พระสถูปเจดีย์ พระพุทธ
ปรางค์เจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร ฐานชุกชี ซุ้มคูหา กับได้ท าพระมหาปราสาท พระราชมณเฑียร 
แท่นฐาน เกยราชยาน ประตู เครื่องยอดต่างๆ ใบเสมา ก าแพงและปูอมปราการ เป็นต้น และ งาน
ของช่างปูนยังเนื่องด้วยการป๎้นปูนอีกด้วย 

งานปูน จัดเป็นงานช่างเก่าแก่จ าพวกหนึ่งที่ในสยามประเทศนี้ ทั้งนี้พึงเห็นได้จากซาก
โบราณสถานประเภท เจติยสถาน ชนิดเครื่องก่ออิฐถือปูน ท าลวดบัวประกอบส่วนต่างๆ อย่าง
ประณีตแสดงฝีมือ และความสามารถช่างปูน ชั้นสูง แต่ทว่าหลักฐานความเป็นมา ของช่างปูนรุ่นเก่าๆ 
นั้นไม่สู้มีหลักฐานสิ่งอ่ืนๆ แสดงให้ทราบได้ว่าเป็นช่างพวกใดเป็นผู้สร้างท า นอกเสียจากรูปแบบที่
แสดงฝีไม้ลายมือฝากไว้เท่านั้น งานปูน หรือ งานช่างปูนแต่สมัยก่อน มีชื่อเรียกเป็นค าเก่า อีกอย่าง
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หนึ่งว่า “สะตายปูน” งานของช่างปูน อาจจ าแนก ลักษณะงานของช่างปูนออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
ด้วยกันคือ 

1) ช่างปูนงานก่อ ช่างปูนจ าพวกนี้ ท างานในลักษณะการก่อวัสดุชนิดต่างๆ เช่น อิฐ 
หิน ศิลาแลง เป็นต้น ขึ้นเป็นรูปทรงสิ่ง ต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ก่อเขามอขึ้นอ่าง ไปจนกระทั่งก่อ
พระสถูปเจดีย์ ก่อพระพุทธปรางค์เจดีย์ หรือ ได้ท าการในด้านบูรณปฏิสังขรณ์ เครื่องหิน เครื่องอิฐก่อ
ที่ช ารุดให้คืนดีขึ้นดั่งเดิม 

2) ช่างปูนงานลวดบัว ช่างปูนจ าพวกนี้ ท างานในลักษณะการถือปูน ท าผิวเป็นลวด
บัวแบบต่างๆ เช่น บัวคว่ า บัวหงาย บัวหลังเจียด บัวปากปลิง บัวลูกแก้ว บัวอกไก่ ส าหรับประกอบ
ท าฐานลักษณะต่างๆ เป็นต้นว่า ฐานเชิงบาตร ฐานเท้าสิงห์ ฐานป๎ทม์ ฐานเฉียง ฐานบัวจงกล ฯลฯ 
หรือท าการถือปูนจับเหลี่ยมเสาแบบต่างๆ คือ เสาแปดเหลี่ยม เสาย่อมุมไม้สิบสอง เสากลม เป็นต้น 

งานปูน ที่เป็นงานในหน้าที่ของช่างปูนดังกล่าว มีวัตถุป๎จจัยส าคัญส าหรับงาน คือ ปูน ซึ่ง
ช่างปูนได้ใช้ในงาน ก่อ ฉาบ และ ถือปูนเป็นสิ่งต่างๆ มาแต่โบราณ การผสมปูนนี้ ช่างปูน บางคนได้
ผสมเนื้อปูน ให้มีคุณภาพเหนียว และ คงทนถาวรอยู่ได้นานปี บางคนใช้กระดาษฟางบ้าง หัวบุบุก  
หัวกลอยบ้าง แม้หัวต้นกระดาษ ก็ใช้ต าผสมเข้ากับเนื้อปูน เพ่ือช่วยเสริมความเหนียว และยึดตัวดี 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเชื่อ และประสบการณ์ของช่างปูนแต่ละคน 
 สรุป ช่างสิบหมู่นับว่าเป็นศิลปะของไทยที่มีสอนกันในวังแต่อดีต ป๎จจุบันได้น ามาสอนใน
สังคมการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะส านักงานโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   
สยามบรมราชกุมารี ได้ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติน าไปสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในกลุ่มท่ี 6 ประกอบด้วยจังหวัดน่าน เชียงราย แพร่ พะเยา และล าปาง ก่อน แล้ว
ขยายไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
และแม่ฮ่องสอน และกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวางในป๎จจุบัน ในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้
ประกาศให้ชูจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยในปี 2560 โรงเรียน        
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายซึ่งมีอยู่ทั่วทุกอ าเภอ (ยกเว้นอ าเภอแม่ฟูาหลวง) 
ควรจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งศิลปะประจ าอ าเภอนั้น ๆ อันจะท าให้เชียงรายเป็นเมือง      
แห่งศิลปะตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศไว้ 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นภดล สังวาลเพ็ชร31  ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวัสดุและเทคนิคศิลปะการป๎้นปูนสดสกุลช่าง 

                                           
31 นภดล สังวาลเพ็ชร, ศึกษาวัสดุและเทคนิคศิลปะการปั้นปนูสดสกลุช่างเพชรบุรี,  (รายงานการ

วิจัย, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558) หน้า 76-77. 
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เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัสดุและเทคนิคศิลปะการป๎้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีมุ่งเน้นศึกษา
องค์ความรู้ทางด้านวัสดุ และเทคนิคงานป๎้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาสู่การ
ประยุกต์ใช้โดยใช้วิธีการ สัมภาษณ์จากช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการป๎้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรี  กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มช่างป๎้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีจ านน 10 คน ใช้ใน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า จากช่างป๎้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีจ านวน 10 ท่าน วัสดุที่เลือกใช้เป็น
ส่วนผสมของปูนสด สกุลช่างเพชรบุรีประกอบด้วยวัสดุหลัก คือวัสดุที่จ าเป็นต้องมีขาดไม่ได้และไม่
สามารถใช้สิ่งอ่ืน ทดแทนได้ซึ่งได้แก่ ปูนขาว และทราย ส่วนผสมหลัก คือวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมขาด
ไม่ได้แต่สามารถ ใช้สิ่งอ่ืนทดแทนได้ซึ่งได้แก่ กระดาษฟาง หรือฟางข้าวแห้ง ท าหน้าที่เป็นเส้นใย 
น้ าตาลโตนด และ กาวหนังสัตว์ท าหน้าที่เป็นตัวยึดประสาน ส่วนในด้านเทคนิค พบว่า เทคนิคที่เป็น
เอกลักษณ์ในงานป๎้น ปูนสดสกุลช่างเพชรบุรีคือความอสมมาตร ซึ่งเป็นการพลิกแพลงไปตาม
สติป๎ญญา และอารมณ์ ความรู้สึกของช่างจนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่างเพชรบุรีและใน
ป๎จจุบันนิยมน าวิธีการลงรัก ปิดทอง และการประดับด้วยกระจกสีซึ่งช่างในสาขาประณีตศิลป์เรียกว่า 
งานปิดทองร่องกระจก มา ใช้ร่วมกับงานป๎้น ซึ่งนอกจากเป็นส่วนช่วยเสริมให้งานปูนป๎้นเด่นยิ่งขึ้น
แล้วยังเป็นการปกปูองให้เนื้อ ปูนมีอายุยืนนานขึ้นอีกด้วย 
 รุ่งอรุณ กุลธ ารง32 ศึกษวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร:การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาที่มาและบทบาทของพระสงฆ์ สามเณรในสังคมไทย
กับงานช่างสิบหมู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร  ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์สามเณรเกี่ยวกับงานช่างมีที่มาจาก สาระในพระไตรปิฎกที่เป็นพระวินัยปิฎกในสมัยพุทธกาล
ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ให้พระสงฆ์ท านวกรรม (การก่อสร้าง) หรือให้ผู้อ่ืนท านวกรรมหรือ
ปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 5 ชนิด มีวิหาร ปราสาท เรือนมุงแถบเดียว เรือนโล้น ถ้ า และส่วนประกอบอ่ืนๆ 
เช่น บานประตู หน้าต่าง เพดาน จิตรกรรมฝาผนัง บันได ซุ้มประตู เตียง ตั่ง รวมทั้ง การอบรม      
นวกรรมให้แก่คฤหัสถ์ ในสมัยต่อๆ มาจึงมีการพัฒนาบทบาทงานช่างของ  พระสงฆ์ สามเณรตาม
ความเจริญและกาลสมัยมายังสยามซึ่งมีผลงานช่างคือ วัด จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการเรียกงาน
ช่างดังกล่าวว่างานช่างสิบหมู่ ซึ่งพระสงฆ์ สามเณรแสดงบทบาทความเป็นช่าง ผู้อ านวยการงานช่าง 
ครูช่าง ลูกศิษย์ช่าง และ ผู้อนุรักษ์งานช่างในวัด ด้วยวิธีการศึกษาแบบโบราณแล้วพัฒนาสู่การศึกษา
นอกระบบ โรงเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ตามพระราชด าริการจัดการศึกษาในสมเด็จ                
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงป๎จจุบัน (พ.ศ. 2557) เพ่ือการ 

                                           
32 รุ่งอรุณ กุลธ ารง, วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร:การศึกษาวิชาช่างสบิหมู่สมัยกรุงรัตนโกสนิทร์,  

(รายงานการวิวจัย, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2557: บทคัดย่อ) 
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สืบทอดพระพุทธศาสนากับงานช่างสิบหมู่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของสังคมไทยสืบไป 
 รุ่งอรุณ กุลธ ารง33  ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในระบบโรงเรียนระหว่าง
พุทธศักราช 2455-2532 : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ อุปสรรคป๎ญหา และการแก้ไขป๎ญหาการศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ใน
ระบบโรงเรียนระหว่างพุทธศักราช 2455-2532 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่า ช่างฝีมือไทยที่สร้างสรรค์การช่างฝีมือหลายประเภทได้มีการสืบสานและถ่ายทอดตามแผน
โบราณนอกระบบโรงเรียน นับมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา แต่มาใช้
ค าว่า “ช่างสิบหมู่” ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนประวัติความเป็นมาของการศึกษาวิชาช่าง      
สิบหมู่ในระบบโรงเรียนพบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้น าแนวคิดวิชาช่างสิบหมู่จากการศึกษา       
แผนโบราณมาปรับใช้ในระบบโรงเรียน โดยจัดการศึกษาที่โรงเรียนหัตถกรรมราชบุร าณ เมื่อ           
พ.ศ. 2455 และโรงเรียนเพาะช่างในระหว่าง พ.ศ. 2456-2503 เพ่ือผลิตช่างเขียน ช่างแกะสลัก     
ช่างไม้ ช่างป๎้น ช่างถม ช่างกลึง ช่างเงิน และช่างทอง ตามหลักสูตรการหัตถกรรมที่มีเวลาเรียน 3 ปี 
ในแผนกโรงงาน ด้านอุปสรรคป๎ญหาการศึกษาพบว่า วิชาช่างสิบหมู่เป็นวิชาช่างไทยสมัยโบราณที่ต้อง
ใช้เวลาศึกษานาน เพราะต้องฝึกทักษะการช่างมาก มีความส าคัญน้อยกว่าวิชาหนังสือ และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระบบโรงเรียน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงแก้ไขป๎ญหา
การศึกษาโดยให้กรมศิลปากรสอนแผนกช่างสิบหมู่ในโรงเรียนศิลปศึกษาใน พ.ศ. 2496-2498 ส่วน
โรงเรียนเพาะช่างซึ่งป๎จจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง มีการศึกษาวิชาช่าง
สิบหมู่ในระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาศิลปะประจ าชาติตั้งแต่ 
พ.ศ. 2517-2532 ต่อมา พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรมีการสอนวิชาช่างสิบหมู่นอกระบบโรงเรียนที่ศูนย์
ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พรทิพย์  อันทิวโรทัย34  ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูและ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครูมนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกัน การวิจัยครั้งนี้เป็น    
การวิจัยเชิงบรรยายโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์
รูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครูมนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกัน 
โดยรวบรวมข้อมูลจากประวัติ บทบาท และผลงานของท่าน รวมทั้งทัศนะของกลุ่มผู้สืบทอด จากการ

                                           
33 รุ่งอรุณ กุลธ ารง, การศึกษาวิชาช่างสิบหมู่ในระบบโรงเรียนระหว่างพุทธศักราช 2455-2532 : 

การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์. (รายงานการวิจยั, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 
บทคัดย่อ.  

34 พรทิพย์ อันทิวโรทัย, การวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของครู
มนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกัน. (รายงานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2539). 
หน้า บทคัดย่อ.  
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วิเคราะห์รูปแบบของความเป็นครูของครูมนตรี ตราโมท พบว่า ท่านเป็นบุคคลห้าแผ่นดิน เป็นครู
ดนตรีไทยที่ได้ฝากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไว้ให้กับแผ่นดินไทยเป็นเอนกประการและด ารง
คุณลักษณะเฉพาะตัวแห่งความเป็นครูซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน อันได้แก่ การเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์
ตามแนวพุทธธรรม เป็นครูที่ทันสมัย รอบรู้ลึกซึ้งและเชี่ยวชาญในสิ่งที่สอน และมีคุณลักษณะพิเศษที่
พึงจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การดนตรีไทย คือ เป็นครูดนตรีไทยที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอัน
ประมาณค่ามิได้ โดยยังคงรักษาแบบแผนของความเป็นไทยไว้ได้มั่นคง แม้ในการถ่ายทอดความรู้ 
ท่านก็มีวิธีการสอนของท่าน ซึ่งยึดการสอนแบบไทยโบราณเป็นหลัก เรียกว่า วิธีวิทยาเฉพาะตัว จาก
ผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของท่านในกลุ่มผู้สืบทอดทั้ง 5 กลุ่มนั้น พบว่า ท่านได้ใช้
วิธีการสอนที่ต่างกัน ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบวิธีวิทยาเฉพาะตัว แบบบรรยาย และแบบใช้สื่อต่างๆ ท่าน
ใช้วิธีวิทยาเฉพาะตัวในการสอนผู้สืบทอดหลายกลุ่ม คือ สอนการแสดงละครวิทยุ การดนตรีและขับ
ร้อง ให้แก่กลุ่มทายาทตราโมท สอนการเขียนบท การบรรจุเพลง การต่อเพลง ให้แก่กลุ่มกรมศิลปากร 
และสอนการประกอบการพิธีไหว้ครูให้แก่กลุ่มผู้ประกอบพิธีไหว้ครู ส่วนวิธีการสอนแบบบรรยาย ใช้
สอนนาฏดุริยางคศิลป์ภาคทฤษฎีให้แก่กลุ่มผู้สืบทอดในระบบโรงเรียน และวิธีการสอนแบบใช้สื่อ
ต่างๆ อันได้แก่ โน้ตสากล แผ่นเสียง วิทยุ สิ่งพิมพ์ ใช้สอนนาฏดุริยางคศิลป์ คติสอนใจ คุณธรรมและ
จริยธรรม ให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป  
 ขนิษฐา นิลผึ้ง35 กล่าวถึงงานปูนป๎้นเมืองเพชรบุรีว่า งานปูนป๎้นถือเป็นงานวิจิตรศิลป์ 
และเป็นสื่อพ้ืนบ้านประเภทประติมากรรม ซึ่งจัดท าขึ้นในศาสนสถานเพ่ือสื่อถึงโลกทัศน์ทาง        
พุทธ ศาสนา ลวดลายบนปูนป๎้นจะมีสองลักษณะคือ ลวดลายที่สื่อถึงเรื่องราว เช่นลายที่สื่อถึงค าสอน
ของ พระพุทธเจ้า และลายที่ไม่สื่อเรื่องราว เช่นลายดอกไม้ลายก้ามปูเป็นต้น ลวดลายเหล่านี้เป็น
ศิลปะที่ สืบทอดกันมาซึ่งส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับวัดจึงท าให้เกิดกลุ่มช่างตามวัดต่างๆ ในเพชรบุรี  เช่น
กลุ่มช่าง วัดเกาะ กลุ่มช่างวัดมหาธาตุซึ่งแต่ละกลุ่มช่างก็จะมีการเน้นเอกลักษณ์ของตนให้เห็นเด่นชัด 
และด้วย คุณภาพของปูนท าให้ช่างสามารถป๎้นลายปูนป๎้นที่ละเอียดและซับซ้อน อีกทั้งความคงทน
ของปูนท าให้ งานปูนป๎้นหลายชิ้นคงสภาพได้นานจึงท าให้การสืบทอดงานปูนป๎้นคงอยู่จนถึงป๎จจุบัน 
ด้วยเหตุนี้งาน ปูนป๎้นเมืองเพชรจึงเป็นงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป สามารถ
จ าแนกงานปูนป๎้น เมืองเพชรได้เป็นสองลักษณะคือ งานปูนป๎้นในสมัยอยุธยา และงานปูนป๎้นในสมัย
รัตนโกสินทร์ งานปูนป๎้นสมัยอยุธยา ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานปูนป๎้นฝีมือที่มีลวดลายงดงาม       
จนยากที่จะหาผู้ใดสามารถท าตามได้ โดยปูนป๎้นในสมัยอยุธยาจะปรากฏในโบราณสถานหลายแห่ง 
เช่น วัดใหญ่สุวรรณราราม วัดสระบัว วัดไผ่ล้อม และวัดเขาบันไดอิฐ เป็นต้น  ผลงานปูนป๎้นที่ปรากฏ

                                           
35 ขนิษฐา นิลผึ้ง,  ศิลปะปูนปัน้เมืองเพชรบุรี, (สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร ์และ

สื่อสารมวลชน รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 48. 
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ตามโบราณสถานเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น ผลงานชั้นครูที่เป็นแบบอย่างให้ช่างรุ่นต่อมาได้ศึกษามาจนถึง
ป๎จจุบัน งานปูนป๎้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นงานปูนป๎้นที่พัฒนามาจากสมัยอยุธยา แต่มีการใส่
ลวดลายตามความคิดสร้างสรรค์ของช่างลงไป  ด้วย เช่นงานปูนป๎้นหน้าบันพระวิหารหลวง            
วัดมหาธาตุวรวิหาร นอกจากนี้ยังมีปูนป๎้นที่เป็นภาพล้อ บุคคลด้านการเมืองที่แฝงถึงการเสียดสีและ
แง่คิดต่างๆ ไว้เช่นงานของช่างทองร่วง เอมโอษฐ 
 พวงผกา ปวิณบ าเพ็ญ36  ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-
based learning) ถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ใน ระดับสูงโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งใน
ระยะหลังได้น ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นในระดับอ่ืน ๆ ผู้สอนจึงควรมีบทบาท  ในการวางแผนและ
เตรียมการเพ่ือใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาที่เรียน ทั้งนี้ ผู้สอน 
ยังควรเป็นผู้ท าการวิจัยด้วยตนเองเพ่ือจะได้มีพ้ืนฐานแนวคิดและมีทักษะการวิจัยอย่างดีพอที่จะ
สื่อสารท าความเข้าใจ กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเต็มที่ พร้อมที่จะรับฟ๎งความคิดเห็น
และข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ขณะเดียวกัน ผู้เรียนเองจะต้องฝึกและพัฒนาตัวเองให้รู้จักตั้งข้อสงสัยใน
สภาพแวดล้อมและป๎ญหาของสังคมอยู่เสมอ เพราะการ สงสัยจะเป็นเบื้องต้นของการวิจัย นอกจากนี้
ผู้เรียนยังต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนกับข้อมูลที่ตนเองได้ศึกษามาและ  วิเคราะห์ตีความตามข้อมูลที่
ได้มาเป็นหลัก 
 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาค้นคว้า เอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย แนวคิดทฤษฎีความคิดการสร้างสรรค์ 
และกระบวนการ ทฤษฎีการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ วิชาชีพช่างสิบหมู่ และตัวอย่างการสืบสาน
หรือกระบวนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะโดยเฉพาะช่างสิบหมู่ได้เป็นอย่างดี 

                                           
36 พวงผกา ปวิณบ าเพ็ญ, การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน Research-Based Learning, 

(เชียงใหม่: ศึกษาศาสตร์สาร มหวทิยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบัยที่ 2 ปี 2560), หน้า 69. 



 

 
บทท่ี 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง Chiang Rai city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง  
สิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย   หาแนวทางพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย  และส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ
สนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือกลุ่มเปูาหมาย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการ
แบบผสมผสาน ดังนี้ 
  1. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถ่าย 
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ 
กระบวนการสร้าง และแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ ดังนี้ 
   1) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง
หนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวคิดการสร้างสรรค์และแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้เป็นกรอบในการศึกษา  
  2) ท าการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนวิชาช่างสิบหมู่ ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  
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  3) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ในมิติต่างๆ  
  4) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ
การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ 
  2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) 
เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
ช่างสิบหมู่ทั้งในระดับนโยบาย องค์กร/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอน
การศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
  1) ท าการศึกษาและคัดเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงรายที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ถึงที่ 5 ในงานวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 15  เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
   2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์
เชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 3-5 ราย  
  3) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการ
พัฒนาความสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
  4) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ
ภาคสนาม โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ 
ความสัมพันธ์ กระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ทั้งนี้ เน้นการน าผล
การศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้รัฐบาล คณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  3. สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

3.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
 การวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึก มุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) ร่วมกับผู้บริหาร ครูผู้สอนวิชาชีพช่างสิบหมู่  และศิลปิน ตามที่กล่าวแล้ว และจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้เห็นแนวคิด หลักการ รูปแบบ กระบวนการ เรียน
การสอนศิลปะ จ านวน 20 รูป/คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
   1) พระครูวิสิฐวรนารถ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
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ศึกษาจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนได้รับรางวัลผลงานช่างสิบหมู่ ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 1 ของเขตการศึกษาเชียงราย เขต 1 
   2) พระอธิการสมชาติ ฐิตปุญโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลผลงานช่างสิบหมู่  ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 1 ของจังหวัด และ
อันดับ 1 ของ เขตการศึกษาเชียงราย เขต 2 
   3) พระครูสุจิณวรคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา โรงเรียนที่
ได้รับรางวัลผลงานช่างสิบหมู่  ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 2 ของจังหวัด และอันดับ 1 
ของเขตการศึกษาเชียงราย เขต 4 
   4) พระครูพิพิธพัฒนโกวิท ผู้อ านวยการโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา โรงเรียนที่
ได้รับรางวัลผลงานช่างสิบหมู่ ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 3 ของจังหวัด และอันดับ 2 ของ
เขตการศึกษาเชียงราย เขต 2 
   5) พระครูอภิวันวัฒนเวที ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา โรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลผลงานช่างสิบหมู่ ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 1 ของเขตการศึกษาเชียงราย เขต 3 
   6) พระครูอุดมคณาภิรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา โรงเรียนที่
ได้รับรางวัลผลงานช่างสิบหมู่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ของการศึกษาเชียงราย เขต 4 
   7) พระชาญณรงค์ โชติธมฺโม  ครูสอนผู้รับผิดชอบโครงการสอนวิชาชีพช่าง   
สิบหมู่ของโรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา อ าเภอเชียงของ 
   8) นายนภดล เสมอเชื้อ ครูสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ (การป๎้นฝุุนไม้) โรงเรียน   
ชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน 
  9) นายประสิทธิ์ ค าดี ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ โรงเรียนบุญเรืองวิทยา อ าเภอ   
แม่ลาว 
  10) นายมานพ หนักหล่อ ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา 
อ าเภอปุาแดด 
  11) พระภัทรวิชญ์  ถิรจิตฺโต ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่  โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี 
อ าเภอแม่สาย 
  12) พระวีระพล โกวิโท ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา 
อ าเภอเวียงปุาเปูา 
  13) พระวิเศษสิษฏ์ จารุปุณฺณว โส ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ โรงเรียนวัดปุาตาลใต้ 
อ าเภอขุนตาล 
 2. กลุ่มศิลปะ และศิลปินเชียงราย 
  14) นายมานิตย์ กันทะสัก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา     
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พุทธศิปลกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
  15) นายวัชระ กว้างไชย์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุท ธศิลปกรรม         
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
  16) นางสาวกาญจนา ชลบุรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
   17) นายขจรเดช หนิ้วหยิ่น อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัย
สงฆ์เชียงราย 
   18) นายทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย และประธานชมรมขัวศิลปะ
เชียงราย   
  3. กลุ่มองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
   19) นางสาวหน่อแก้ว อุตโน นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ผู้ดูแลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
   20) นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
 การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group)  ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการตั้ง
ประเด็นหลักในการศึกษาหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ และจะ
ส่งเสริมผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่นของแต่ละอ าเภออันจะเป็นการส่งเสริมให้
เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยด าเนินการและใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  
  1. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
ส าหรับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่  โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์
ที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหาแนวคิด หลักการ ความเป็นมา กระบวนการเรียน
การสอน 
  2. การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มเปูาหมาย  
  3. การสังเกต ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝุายต่างๆ ที่จะท า
ควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาช่างสิบหมู่  

 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
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  1. แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ (Inter-view Guideline) และแนวค าถาม
ส าหรับการสนทนากลุ่มส าหรับผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง  

  2. แบบประเมินการวิเคราะห์ผลงานช่างสิบหมู่ของแต่ละโรงเรียนที่จัดนิทรรศการใน
งานวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15  
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  1. การลงพ้ืนที่ภาคสนามในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงรายที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง 
  2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝุายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ชุมชน ตัวแทน
ภาครัฐในพ้ืนที่ และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เพ่ือเห็นแนวทาง    
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพ่ือจะส่งเสริมผลงานวิชาชีพช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปะของท้องถิ่นแต่ละอ าเภอ ซึ่งจะสนับสนุนให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ  
  3. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
ส าหรับผู้บริหาร ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ นักวิชาการศิลปะ ศิลปิน และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม     
การเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่  
  4. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง   
สิบหมู่  
  5. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการ การเรียนการสอน การหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
ช่างสิบหมู่ และวิธีการที่จะส่งเสริมผลงานช่างสิบหมู่เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะในท้องถิ่น  เป็นต้น 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกต เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญ
ด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 

  1. วิเคราะห์แนวคิด ความหมายของกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง
สิบหมู่ ตลอดถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
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 2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  
  3. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ป๎จจัยข้อมูลพ้ืนฐานกับ
ระดับการปฏิบัติที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ 
  4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว 
เพ่ือให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปะในท้องถิ่นแต่ละอ าเภอ และประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และป๎จเจกบุคคล  
 

3.6  การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ เพ่ือให้เห็นกระบวนการ และแนวทางการพัฒนากระบวนการการ
เรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ และการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และป๎จเจกบุคคล 

 
 



 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง Chiang Rai city of Art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบ
หมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย หาแนวทางพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย และ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบาย
ของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ ทีมผู้วิจัยจึงได้ลงภาคสนามไปตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายทั้ง 21 แห่ง ผลการศึกษาวิจัย ได้แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ
ช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย   
 2. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 3. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือจะส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้ เชียงรายเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะ 
 4. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

4.1  ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ  
ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของทีมงานวิจัยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงรายทั้ง 21 แห่ง ศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ โดยใช้กระบวนการ 
SWOT เป็นเครื่องมือในการศึกษากระบวนการเรียนการสอน  ในภาพรวม พบว่า ทุกแห่งเป็น
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ไทย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
โดยสถาบันพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 และมีจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และป๎ญหาอุปสรรค ที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียนแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 4.1.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระเบียบโรงเรียน       
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2534   และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2535 โดยให้อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของกรมการศาสนา เพื่อจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนา  ท าให้
คณะสงฆ์ได้ด าเนินการด้านการศึกษามากข้ึน  กรมการศาสนาจึงได้จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม         
แผนกสามัญศึกษาขึ้นตามภาคต่าง ๆ เพ่ือแบ่งเบาภาระและช่วยควบคุมดูแลกันเอง โดยมีพระสงฆ์
เป็นผู้ควบคุมดูแลกันเอง  
 ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เป็นกลุ่มที่ 8 เรียกชื่อว่า “กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มท่ี 8”  โดยมีประธานกลุ่ม ฯ เป็นหัวหน้าบริหารงานในกลุ่มนั้น ๆ     

 และต่อมาปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแบ่งส่วนราชการแผ่นดินแยกกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 2 ส่วน คือกรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
ให้กรมการศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
 ปี พ.ศ. 2548  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้น
มากกว่า 300 โรงเรียน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้แบ่งเขตกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาใหม่เป็น 14 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีประธานกลุ่มนั้น ๆ เป็นผู้ควบคุมดูแลตามพื้นท่ีนั้น ๆ  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 6 ซึ่งมีจังหวัดพะเยา  แพร่  น่าน  และล าปาง อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดย
ยึดเอาการปกครองของคณะสงฆ์ภาค 6 เป็นที่ตั้ง เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการบริหารจัดการ 
 ป๎จจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่จัดการศึกษาช่างสิบหมู่
จ านวน 21 แห่ง คือ1 
 

ที ่        ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
1 ชยาภิวัฒน์วิทยา วัดปุาซาง เมืองพาน พาน 
2 พุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว เวียง เมืองเชียงราย 
3 โสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย เวียง เชียงของ 

                                           
1 กลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, สารสนเทศ ปส.เชียงราย ปี

การศึกษา 2560, (เชียงราย : ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษาจังหวัดเชียงราย, 2560), 
หน้า 2. 
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ที ่        ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
4 วัดเจดีย์หลวงวิทยา วัดเจดีย์หลวง เจดีย์หลวง แม่สรวย 
5 วัดอ ามาตย์วิทยา วัดอ ามาตย์ เวียง เทิง 
6 วัดครึ่งใต้วิทยา วัดครึ่งใต้ ครึ่ง เชียงของ 
7 วัดวิเชตร์มณี วัดวิเชตร์มณี เวียงพางค า แม่สาย 
8 วัดสันหนองบัววิทยา วัดสันหนองบัว เม็งราย พญาเม็งราย 
9 วัดปุาตาลใต้ วัดปุาตาลใต้ ปุาตาล ขุนตาล 

10 วัดไชยสถานวิทยา วัดไชยสถาน ศรีดอนมูล เชียงแสน 
11 พุทธศาสตร์ศึกษา วัดท่าน้ า ปุาแดด ปุาแดด 
12 วัดแม่ค าวิทยา วัดแม่ค า แม่ค า แม่จัน 
13 บุญเรืองวิทยา วัดบุญเรือง ปุาก่อด า แม่ลาว 
14 เวียงชัยพิทยา วัดพนาลัยเกษม เวียงเหนือ เวียงชัย 
15 วัดฝ๎่งหมิ่นวิทยา วัดฝ๎่งหมิ่น ริมกก เมืองฯ 
16 วัดหนองบัวพิทยา วัดหนองบัว แม่เจดีย์ เวียงปุาเปูา 
17 เวียงแก่นวิทยา วัดม่วง หล่ายงาว เวียงแก่น 
18 วัดแก่นเหนือวิทยา วัดแก่นเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ 
19 วัดหมื่นพุทธวิทยา วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ท่าข้าวเปลือก แม่จัน 
20 วัดปุางิ้วปริยัติศึกษา วัดปุางิ้ว ปุางิ้ว เวียงปุาเปูา 
21 วัดดงชัยพิทยา วัดดงชัย ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 

 
 4.1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา (SWOT) 
  4.1.2.1 จุดแข็ง (Strength)  
  จุดแข็ง หรือ S หมายถึง ป๎จจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งหรือ
เป็นจุดแข็งขององค์กรที่จะน าไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน  เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เช่น จุดแข็งด้านการเงิน ด้านการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านคุณภาพของผู้เรียน  นักบริหาร
ต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  
  จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม พบว่า จุดแข็งภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ 
และมีหลักสูตรรายวิชาชีพช่างสิบหมู่ทุกแห่ง  ส่วนจุดแข็งภายนอก ได้แก่ เป็นสถานศึกษาอยู่ใน
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
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  จุดแข็งภายนอกนั้น เป็นจุดแข็งที่มีพลังมาก กล่าวคือ มีส านักพระราชวัง ได้ให้
การอุปถัมภ์ความร่วมมือโดยประสานกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ที่อยู่โครงการตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้นมีจังหวัดน่าน เชียงราย และแพร่ โดย
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผกสามัญศึกษากลุ่มที่ 6 เป็นผู้ควบคุมดูแล จึงจัดการประชุม 
อบรม สัมมนา ผู้บริหาร ชี้แจงระบบระเบียบ วิธีการ กระบวนการเรียนการสอน และส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงด้วย ต่อมาเมื่อจัดสรรงบประมาณไปลงที่ศูนย์ฝึกวิชาช่างสิบหมู่ที่  
วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ งบอุดหนุนทั้งหมดก็ผ่านไปที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยคิด
เป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งเดิมเคยได้โรงเรียนละ 30-60 รูป ตามสัดส่วนจ านวนนักเรียนมากน้อยของแต่
ละโรงเรียน แต่เมื่อไปอยู่กับศูนย์วัดศรีสุพรรณ จ านวนนักเรียนลดลงเหลือ 15-30 รูป ลดไปประมาณ
ครึ่งหนึ่งของที่ได้รับการอุดหนุน ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  จึงได้จัดให้มีการอบรม
สัมมนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนทุกปี โดยมีนโยบายเน้นที่การลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 
   1) ให้ทุกโรงเรียนจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นช่างสิบหมู่ 
   2) ให้แต่ละโรงเรียนจัดจ้างครูผู้สอนผู้มีความช านาญในสาขาวิชาช่างสิบหมู่ที่
โรงเรียนเห็นสมควรจัดสอน 
   3) ให้ทุกโรงเรียนจัดให้มีห้องแสดงผลงานช่างสิบหมู่ของตนเองไว้ในโรงเรียน
เพ่ือเปูนหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความถนัดแต่ละช่างให้ได้เรียนตามความประสงค์ 
   5) จัดกิจกรรมแสดงผลงานช่างสิบหมู่ทุกปีในงานวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ 
  ในขณะเดียวกัน ให้แต่ละโรงเรียนได้น าทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการจัดการด้วย เช่น แนวคิด ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  4.1.2.2 จุดอ่อน (Weakness)  

  จุดอ่อน หรือ W หมายถึง ป๎จจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอ 
หรือเป็นจุดอ่อน น าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นป๎ญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่ง   
นักบริหารจะต้องหาวิธีแก้ไขป๎ญหานั้นให้ได้  
  จากการลงภาคสนามศึกษาวิจัย พบว่า ทั้ง 21 แห่ง ไม่มีบุคลากรภายในที่มีความ
ช านาญในรายวิชาชีพช่างสิบหมู่ งบประมาณรายหัวที่ได้รับจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
น้อยกว่าจ านวนผู้เรียนที่เรียนจริง และเวลาเรียนเป็นช่วงของกิจกรรมชมรมไม่ใช่อยู่ในตารางเรียนใน
รายวิชาปกติ  จึ่งพบว่า มีการจัดการศึกษาช่างสิบหมู่ เพียง 5 ช่าง ประกอบด้วย ช่างเขียน ช่างป๎้น 
ช่างแกะ ช่างบุ ช่างสลัก ไม่ครอบคลุมทั้ง 10 หมู่ เนื่องจากขาดบุคลากรภายในที่มีความช านาญใน  
รายวิชาชีพช่างสิบหมู่ทุกโรงเรียน แต่ในกลุ่ม 5 หมู่นี้เป็นการจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาเสริมเป็น   
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รายชั่วโมง ตามงบประมาณที่ได้รับแต่ละปีการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายการช่างสิบหมู่ที่สอน  มี
รายละเอียดดังนี้ 
   1) ช่างเขียน หมายถึง ช่างวาดภาพอันประกอบด้วยภาพจิตรกรรมและ     
ลายไทย ใช้ตกแต่งตามฝาผนัง โบสถ์ วิหารต่าง ๆ วาดเขียน และ ระบายสี ให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ 
รูปภาพต่างๆ ได้อย่างงดงาม เป็นที่พิศวง และ เป็นสิ่งน่าพึงตาพอใจแก่ผู้ได้พบเห็น  ได้แก่   
   1.1)  โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัย เป็นช่างเขียนภาพ
จิตรกรรมประเภทจินตนาการ สอนโดยนายพรมมา อินยาศรี หอศิลป์นายพรมมา  
   1.2) โรงเรียนวัดฝ๎่งหมิ่นวิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย  เป็นผลงานเขียน
ภาพจิตรกรรมประเภทภาพเสมือน ภาพลายไทย และภาพวิวต่าง ๆ บนแผ่นไม้และกระดาษ   
   1.3) โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นผลงานภาพ
จิตรกรรมเหมือนจริงแล้วลงสีในลักษณะคล้ายลงรักปิดทอง      
   1.4) โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา  เป็นผลงานการ
เขียนลายเวียงกาหลง ลงบนวัสดุผ้า และร่ม   
   1.5) โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อ าเภอแม่จัน เป็นผลงานการเขียนภาพ
การ์ตูน และภาพจินตนการบนผ้าและกระดาษ 
   1.6) โรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา อ าเภอเทิง เป็นผลงานการเขียนภาพ
จิตรกรรมตามจินตนาการ และภาพเหมือน 
   1.7) โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อ าเภอเชียงของ เป็นผลงานการ
เขียนภาพจิตรกรรมเสมือนจริง และภาพวิวต่าง ๆ 
   2) ช่างป๎้น หมายถึง การป๎้นประติมากรรมปูนสด ป๎้นลวดลายตกแต่งเป็น
รูปสัตว์หิมพานต์ พระพุทธรูปหน้าบันโบสถ์วิหาร ในงานสถาป๎ตยกรรมต่างๆ ของไทยตลอดจนการป๎้น
หุ่น เพ่ือใช้หล่อสัมฤทธิ์  เป็นต้น  งานป๎้น และ ช่างผู้ท างานป๎้นนี้ เมื่อสมัยโบราณที่ล่วงๆ ไปนั้น
เรียกว่า “งานป๎้น” และ “ช่างป๎้น” แต่ในป๎จจุบัน “งานป๎้น” เปลี่ยนไปเป็น “ประติมากรรม” ซึ่งมี 
นัยว่า มาแต่ค าภาษาบาลีว่า ปฏิมากมฺม หรือในภาษาสันสกฤตว่า ปรฺติมากรฺม ส่วนค าว่า “ช่างป๎้น” ก็
ได้รับความนิยม เรียกว่า “ประติมากร” ได้แก่   
   2.1) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา อ าเภอเวียงแก่นวิทยา เป็นการสอนป๎้นรูป
สัตว์หิมพานต์แบบลอยตัวเป็นนาคในวรรณคดี   
   2.2) โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา อ าเภอปุาแดด เป็นผลงานการป๎้นหงส์ 
สิงห์โต ช่อฟูา ใบระกา พญาหงส์   สอนโดย นายมานพ นักหล่อ 
   2.3)  โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา เป็นช่างป๎้นกระถาง 
ถ้วย ชามเวียงกาหลง ลงลายเวียงกาหลง 
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   2.4) โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน เป็นผลงานช่างป๎้นมังกรด้วย
ฝุุนไม้ ขี้เลื่อยผสมกาวเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น มังกร นกหัสดีลิงค์ เป็นต้น แบบลอยตัว 
   3) ช่างแกะ  หมายถึง ช่างแกะตรา ช่างแกะลาย และช่างแกะภาพ  ภาพ
ลอยตัว นูนสูง นูนต่ า หมายรวมไปถึง ช่างเงิน ช่างทอง ช่างเพชรหลอย   แกะ ซึ่งเป็นวิธีการท างาน
ของช่างแกะ หมายถึง การสร้างท าให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพขึ้น ด้วยวิธีใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า 
“มีดแกะ” แกะ แคะ ควัก ไปตามวิธีการของช่างประเภทนี้ ได้แก่   
   3.1) โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี อ าเภอแม่สาย เป็นงานช่างแกะภาพใบหน้า
คนและสัตว์ติดกับกระบอกไม้ไผ่แบบนูนต่ า ในลักษณะของประดับตกแต่งบ้าน 
   3.2) โรงเรียนบุญเรืองวิทยา อ าเภอแม่ลาว เป็นการแกะโฟมเป็น     
พญาหงส์ และสัตว์นวนิยาย ลักษณะลอยตัว  
   3.3) โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา อ าเภอเวียงปุาเปูา เป็นการแกะรูป 
ใบหน้าคนบนกระบอกไม้ไผ่ 
   4) ช่างสลัก หมายถึง การสลักหรือจ าลองวัตถุเป็นประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง 
และลอยตัว เป็นรูปเคารพ วัสดุที่ใช้มักเป็นหินทราย ไม้สัก กระดาษ หยวกกล้วย เป็นช่างประเภท
หนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ เป็นผู้มีความสามารถ และฝีมือในการช่างท าลวดลาย หรือรูปภาพต่าง  ๆ 
ขึ้นด้วยวิธีการที่เรียกว่า “สลัก” ค าว่า “สลัก” อาจเรียกว่าจ าหลัก หรือ ฉลักก็มี เป็นวิธีการของช่าง 
ท าให้เป็นลวดลาย หรือรูปภาพ โดยวิธีใช้ “สิ่ว” เจาะเป็นต้น ได้แก่   
    4.1)  โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัยพิทยา  เป็นการสลัก
พระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และตกแต่งด้วยสะแล็ค 
    4.2) โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา อ าเภอเชียงของ เป็นการสลัก
พระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และลงสีปิดทอง 
    4.3) โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ ง เป็นการสลัก
พระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และตกแต่งด้วยสะแล็ค 
   4.4) โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา อ าเภอแม่สรวย เป็นการแกะลาย    
บนผ้า และดาษ เป็นภาพแกะลวดลายแบบล้านนา 
   4.5) โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย เป็นการแกะลาย   
บนผ้า และดาษ เป็นภาพแกะลวดลายแบบล้านนา 
   4.6) โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อ าเถอเชียงของ เป็นผลงานแกะลายไทย
บนไม้สัก เป็นลักษณะแบบนูนต่ า 
    5) ช่างบุ หมายถึง ช่างที่น าโลหะมาตีแผ่ให้แบนออกเป็นรูปต่างๆ จะเป็นแผ่น
แบน ธรรมดาๆ หรือจะเป็นรูปอะไรก็สุดแต่ เช่น กะทะทอง ถาดทองเหลือง ขันน้ า เป็นต้น “บุ” เป็น
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ค ากริยาอย่างหนึ่ง หมายถึง การเอาของบางๆ หรือ อีกนัยหนึ่งคือ การตีให้เข้ารูป เช่น บุขันทองลง
หิน เป็นต้น ช่างบุ ที่เป็นช่างหลวง อยู่ในจ าพวกช่างสิบหมู่ มาแต่โบราณกาล คือ ช่างประเภทที่ท า
การบุโลหะ ให้แผ่ออกเป็นแผ่นบางๆ แล้วน าไปหุ้มคลุมปิดเข้ากับ “หุ่น” ชนิดต่างๆ เพ่ือปิดประดับท า
เป็นผิวภายนอกของ “หุ่น” ที่ท าขึ้นด้วยวัตถุต่างๆ เช่น ไม้ ปูน โลหะ หิน เป็นต้น ให้เกิดความงาม มี
คุณค่า และ ความคงทนถาวรอยู่ได้นานปี  ได้แก่   
    5.1) โรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา อ าเภอแม่จัน เป็นผลงานการบุแผ่นเงิน  
ขันน้ า เป็นลวดลายต่าง ๆ  
    5.2) โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา อ าเภอเชียงแสน เป็นผลงานการบุ 
แผ่นเงิน ด้วยลวดลายต่าง ๆ 
    5.4) โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา อ าเภอพญาเม็งราย  
    5.5) โรงเรียนปุาตาลใต้ อ าเภอขุนตาล  
  4.1.2.3 โอกาส (Opportunities)  

  โอกาส หรือ O หมายถึง ป๎จจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ให้ ซึ่งเป็น
โอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาสในการจัดการศึกษาก็คือ จุดแข็งเป็นป๎จจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโอกาสนั้นเป็น
ผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักบริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้นในการเพ่ิมยอดผลผลิตของตนเองในทุกด้าน 

  จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของทีมงานวิจัย พบว่า แต่ละโรงเรียนมีโอกาสที่
คล้ายคลึงกัน  2 ประการ คือ เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ประจ าอ าเภอนั้นๆ  และ เป็นที่ศรัทธาของ
ประชาชนกล่าวคือ คณะสงฆ์ในอ าเภอให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี ยกเว้น
โรงเรียนที่ไม่ได้มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอเป็นผู้จัดการหรือผู้อ านวยการจะได้รับโอกาส
น้อยกว่าโรงเรียนที่มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอเป็นผู้บริหาร 
  4.1.2.4 อุปสรรค (Threats) 

  อุปสรรค หรือ  T หมายถึง ป๎จจัยต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก นักบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การ
บริหารให้สอดคล้องและพยายามขจัดป๎ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให้หมดไป 

  จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของทีมงานวิจัย พบว่า อุปสรรคภายนอกองค์กรที่เป็น
อุปสรรค ได้แก่ บุคลากรภายนอกที่จัดจ้างมาสอนรายวิชาชีพช่างสิบหมู่ไม่มีทักษะการสอน ท าให้
นักเรียนเข้าใจในการเรียนได้น้อย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบลักษณะชมรมที่เป็นเวลานอก
ห้องเรียน   
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 จึงสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษานั้น เป็นไปตามบริบทของแต่
ละโรงเรียน ซึ่งข้ึนอยู่กับผู้บริหารของแต่ละแห่งว่ามีวิสัยทัศน์อย่างไร   
 4.1.3  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของทีมงานวิจัย พบว่า ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ทุกแห่ง  แต่เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนช่วงเสาร์-อาทิตย์ ตาม
หลักสูตรโดยรวมจะมีกรอบของหลักสูตรพอสรุปได้ดังนี้ 
  1) เป็นรายวิชาหลักสูตรท้องถิ่นประเภทวิชาชีพ 
  2) เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้บังคับให้เรียน ให้สมัครเรียนตามความถนัด 
  3) เวลาเรียน 200 ชั่วโมง  
  4) ระดับชั้นเรียน ไม่ได้จ ากัด รับผู้สนใจตั้งแต่ชั้น ม. 1 – ม. 6 
  5) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  6) วัตถุปรสะงค์ของหลักสูตร 
  7) ค าอธิบายรายวิชา 
  8) โครงสร้างเนื้อหาที่เรียน 
  9) เปูาหมายของผู้เรียน  
  10) การวัดผลและประเมินผล 
 จึงสรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ใช้หลักสูตร
วิชาชีพช่างสิบหมู่ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอน และบางโรงเรียนสอน
ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บางโรงเรียนสอนในช่วงกิจกรรมชมรม เป็นรายวิชาที่อยู่นอกกลุ่มสาระ
แกนกลาง และสาระเพ่ิมเติม  
 

4.2  ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย  ทีมงาน
ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการเข้าไปสัมภาษณ์
ผู้เรียน ครูสอน สังเกตการเรียนการสอน และการส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารแต่ละแห่งแล้ว พบว่า  
ในภาพรวม ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรใน
การเรียนการสอน แต่ไม่ครอบคลุมในวิชาช่างประเภทที่สอน และแนวทางที่จะพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย คือ น า
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ทฤษฎีแนวคิดของการเรียนรู้และรูปแบบพัฒนาการเรียนการสอนมาใช้ และ ใช้กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างจริงจัง เมื่อแยกเป็นรายประเด็นมีรายละเอียดดังนี้   
 4.2.1 สภาพความพร้อมหรือความไม่พร้อมในแต่ละด้านของการสอนวิชาชีพช่างสิบ
หมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
 ผลการศึกษาวิจัยสภาพความพร้อมหรือความไม่พร้อมในแต่ละด้านของการสอนวิชาชีพ
ช่างสิบหมู่ของแต่ละโรงเรียน พบว่า ในภาพรวม ทุกโรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ ส่วนความไม่พร้อมที่พบ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นสื่อการ
สอน และบุคลากรประจ าไม่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพช่างสิบหมู่ จึงได้แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนจากการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยดังนี้ 
  1) พัฒนาด้านความพร้อมที่อมยู่แล้ว มีแนวทางการพัฒนากระบวนการฯ 2 
แนวทาง ได้แก่  
   1.1) แต่ละแห่งควรจัดอาคารสถานที่ที่มีอยู่ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ไม่ให้
ระเกะระกะ  
   1.2) จัดให้มีสถานที่แสดงผลงานของผู้เรียนไว้ให้เห็นเด่นชัด เป็นการแสดงให้
ประชาชน สาธารณชนได้ชมได้ศึกษาเรียนรู้ 
  2) พัฒนาด้านความไม่พร้อมที่ปรากฏอยู่ มีแนวทางการพัฒนากระบวนการ 2 
แนวทางเช่นกัน ได้แก่     
  2.1) ด้านความไม่พร้อมชของวัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน ควรใช้
หลักการของการมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวคือ ขอรับการบริจาค สนับสนุนจากชุมชน เนื่องจาก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นสถานศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีต้นทุนความศรัทธาของชุมชนอยู่แล้ว 
  2.2) ด้านความไม่พร้อมของบุคลากรประจ า ควรใช้กระบวนการจิตอาสาพัฒนา
สังคมมาช่วยพัฒนาบุคลากรประจ า กล่าวคือ ช่วยพัฒนาทักษะแก่ครูสอนกลุ่มสาระการงานอาชี พ
และเทคโนโลยี และรับสมัครจิตอาสาผู้มีความช านาญในวิชาชีพช่างสิบหมู่ที่ผู้เรียนมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรียนรู้ 
 4.2.2 หลักการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
 ผลการศึกษาวิจัยหลักการจัดการเรียนการสอนที่ดี ในภาพรวมพบว่า มีรูปแบบการเรียน
การสอนที่ชัดเจน มีหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ที่ตนเองจัดสอนในโรงเรียน แต่ส่วนใหญ่มีแต่การเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับปฏิบัติ ยังขาดกระบวนการที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมกลุ่มย่อยของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า หลักการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
ควรมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
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   1) ทฤษฎี แนวคิด ของการเรียนรู้และรูปแบบพัฒนาการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการเรียนรู้ หมายถึง แนวคิด หรือหลักการ ซึ่งผ่านกระบวนการรวบรวม

แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ยอมรับว่าสามารถใช้อธิบายลักษณะการเกิดการ
เรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรได้ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งทาง
จริยธรรมและการกระท า ซึ่งส่งผลต่อลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังส่งผล
ต่อการประยุกต์ใช้ การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆ อีกด้วย  มีจุดมุ่งหมายของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งการอธิบายการเกิดการเรียนรู้ของบุคคล หาก
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน และมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนสอน รวมถึงการวัดและการประเมินผู้เรียน หากผู้ด าเนินงานหรือ
ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ทฤษฏีได้อย่างได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่คงทน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์2 ได้แบ่งทฤษฎีการเรียนรู้ออกเป็น 3 ช่วง 
คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มจิตนิยม หรือกลุ่ม
เน้นการฝึกจิต หรือสมอง (Mental Discipline) ทฤษฎีการเรียนรู้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้แก่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่มพุทธินิยมหรือความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitivism) กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) และกลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) และทฤษฎีการ
เรียนรู้และการสอนร่วมสมัย (ยุคป๎จจุบัน) เช่น ทฤษฎีพหุป๎ญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้ และทฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การสร้างหรือปรับปรุง
แบบแผนการจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
เจคต ิ

2) รูปแบบการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนในป๎จจุบัน หากจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

สามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดหมู่ คือ เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย เน้น
การพัฒนาด้านทักษะพิสัยเน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ และเน้นการบูรณาการองค์ประกอบ 
ของรูปแบบการเรียนการสอน3  ซ่ึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน มีดังนี้ 

                                           
2 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ, (กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ 

อินเตอร์คอร์ปอเรชัน, 2555), หน้า 17. 
3 ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ, 

(พิมพ์ครั้งท่ี 18, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554),  หน้า 4. 
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 1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลัก
ของรูปแบบการสอน 

 2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ 

 3.  มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบให้สามารถน าผู้เรียนไปสู่เปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 

 4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะ
ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ 5 ขั้น คือ 1) การระบุป๎ญหา    

2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 3) การสร้างองค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4) การตรวจสอบ
คุณภาพ และ 5) การปรับปรุงและการน าไปใช้ การรายงานผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ได้
น าเสนอไว้ข้างต้น ท าให้ทีมงานผู้วิจัย พบว่า “ผู้เรียนจะไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่าง
เต็มที่  หากขาดรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
และรูปแบบการเรียนการสอนจะไม่สามารถตอบสนองต่อผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนได้ หาก
ปราศจากทฤษฎีการเรียนรู้” จะเห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน  เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวคิดซึ่งผ่านทดลองอย่างเป็นระบบ จนเป็นที่ยอมรับว่า
สามารถใช้อธิบายลักษณะการเกิดการเรียนรู้ต่างๆ ได้  ดังนั้นจึงสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ทั้งวิธีการสอน สื่อการสอน ลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน หรือสถานที่ในการจัดเรียนการสอน ฯลฯ อีกสิ่งหนึ่งที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้ และมีความส าคัญต่อผู้เรียน นั่นก็คือ รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแบบแผนของการ
จัดการเรียนการสอน  ที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และการจูงใจเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการน าไปจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยทฤษฎีการเรียนรู้
ในแต่ละยุคถูกพัฒนาตามกระแสและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องศึกษาให้
เข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่ไม่สามารถหยุดนิ่งได ้  

ดังนั้นจะเห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมี 
ความสอดคล้องกัน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนน าพาผู้เรียนไปสู่เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ และ
ผู้เรียนก็จะสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ 

4) กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การจัดการเรียที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก็คือการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงประโยชน์ 
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สูงสุดของผู้เรียน โดยครูผู้สอนหรือผู้จัดการเรียนรู้ พยายามหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่
จะให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด การสอนแบบต่าง ๆ โดยครูผู้สอนอธิบาย
หรือ    ปูอนความรู้ให้ฝุายเดียว คงเป็นแบบอย่างหรือแนวทางที่ค่อนข้างเก่าและล้าสมัยไปแล้ว 
ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้คิดสร้างความรู้ใหม่ ๆ เลย ครูผู้สอนมีความรู้แค่ไหนก็ถ่ายทอดให้แค่นั้น ส่วน
ผู้เรียนจะได้แค่ไหนก็สุดแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน การเรียนการสอนก็รู้สึกเบื่อหน่าย         
ทัง้ครูผู้สอนและผู้เรียน เพราะมีขั้นตอนแบบเดิม ๆ เก่า ๆ ภายในห้องสี่เหลี่ยมเดิม ๆ แต่ในป๎จจุบันนี้
หมดยุคสมัยดังกล่าวแล้ว ครูพนัธุ์ใหม่และนักเรียนพันธุ์ใหม่ ต้องร่วมกันเรียนรู้พร้อมกัน คิดสร้างสรรค์
สิ่งแปลก ๆ ใหม่ร่วมกัน ร่วมคิดร่วมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ แต่ก่อนอ่ืนจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า         
การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการ
ขั้นตอนอย่างไร จะได้น าวิธีการหลักการและแนวคิดไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับตัว
ครูผู้สอน และตัวผู้เรียนต่อไป 

 เปูาหมายส าคัญที่สุดของการจัดการศึกษา คือการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียน
แต่ละคนมคีวามแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพ้ืนฐานอัน
เป็นเครื่องมือส า คัญที่จะใช้ ในการเรียนรู้  อันได้แก่ความสามารถในการฟ๎ง พูดอ่าน เขียน 
ความสามารถทางสมอง ระดับสติป๎ญญาและการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน 
จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุป๎จจัย ของผู้เรียนแต่ละคน แก่นแท้
ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูต้องเปลี่ยนจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์ หรือ
ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูต้องค านึงถงึหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น
ส าคัญ ถ้าจะเปรียบการท างานของครูกับแพทย์คงไม่ต่างกันมากนักแพทย์มีหน้าที่บ าบัดรักษาอาการ
ปุวยไข้ของ ผู้ปุวยด้วยการวิเคราะห์วินิจฉัยอาการของผู้ปุวยแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน แล้วบ าบัด
ด้วยการใช้ยาหรือการปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน วิธีการรักษาแบบหนึ่งแบบใดคงจะใช้บ าบัดรักษา
ผู้ปุวยทุกคนเหมือน ๆ กันไม่ได้ 

 ในป๎จจุบันพบป๎ญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 5 ประการ คือ 
  (1) ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับค าตอบมากกว่ากระบวนการ ซึ่งกิจกรรมการ

เรียนรู้จะเน้นการท าแบบฝึกหัดเพ่ือหาค าตอบ และการให้คะแนนก็เน้นที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการ 
  (2) นักเรียนขาดเครื่องมือช่วยในระหว่างการเรียนรู้ โดยผู้เรียนแทบไม่มี

โอกาสได้ใช้ศักยภาพสมองเพ่ือคิดหาค าตอบ แต่ใช้สมองในการจ ามากกว่า 
  (3) นักเรียนไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ ซึ่งที่ผ่านมา       

การจัดการเรียนรู้มักด าเนินตามกระบวนการปูอนเนื้อหาให้นักเรียนท าความเข้าใจ จดจ า แล้วท า
แบบฝึกหัด ซึ่งใช้ได้เฉพาะเด็กท่ีมีความจ าดีเท่านั้น 
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  (4) ระบบการศึกษาขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนกระบวนการเรียนรู้ 
อาจเนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มั่นใจในผลระยะยาวที่เกิดจากกระบวนการคิด ปฏิบัติ แก้ป๎ญหา 
และสร้างสรรค์ผลงาน มองว่ากระบวนการเหล่านี้เสียเวลา จึงใช้การปูอนความรู้ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่า 

  (5) นักเรียนขาดประสบการณ์ความภาคภูมิใจจากผลงาที่คิดได้ เนื่องจาก
ค าตอบที่นักเรียนคิดได้เป็นค าตอบที่คนอ่ืนคิดไว้แล้ว การตอบถูกเป็นเพียงการจ าได้เท่านั้น 

จากป๎ญหาดังกล่าวจึงน ามาซึ่งแนวทางการยกระดับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) การก าหนดสถานการณ์ป๎ญหา  เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ โดยใช้
สถานการณ์หรือป๎ญหา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะแก้ไขมากขึ้น 

  (2) การวิเคราะห์หาค าตอบหรือทางออกของป๎ญหา ซึ่งสามารถประยุกต์
แนวคิดของมาร์ซาโน(Marzano) ได้ดังนี้ 

  (2.1) กระบวนการหาค าตอบด้วยการเปรียบเทียบ ซึ่งจะท าให้สามารถ
จ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับป๎ญหา และสามารถเข้าใจป๎ญหานั้นมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การแก้ป๎ญหาได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งอาจใช้เครื่องมือช่วยคิด เช่น การใช้แผนผังเปรียบเทียบเวนน์ การเปรียบโดยใช้ตาราง
วิเคราะห์ และการหาลักษณะร่วม เป็นต้น 

  (2.2) กระบวนการหาค าตอบด้วยการจัดหมวดหมู่ เป็นการรวบรวม
องค์ประกอบให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นประเภท ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดย
อาจให้นักเรียนใช้ผังต่างๆ ในการจัดหมวดหมู่ เช่น ผังจัดประเภท และผังต้นไม้ เป็นต้น 
     (2.3) กระบวนการหาค าตอบโดยการทบทวนข้อผิดพลาด เป็นการค้นหา
เหตุผลที่น่าจะผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนออกจากเหตุผลที่เราสร้างขึ้นโดยน าหลักฐานต่างๆ มาอ้างอิง 
ซึ่งมีข้ันตอนการทบทวนข้อผิดพลาด โดยเริ่มจากจ าแนกส่วนประกอบของเรื่องนั้น จากนั้นตรวจสอบ
ว่าเหตุและผลที่ให้นั้นมีข้อผิดพลาดอย่างไร แล้วหาข้ออธิบายการเชื่อมโยงเหตุและผลนั้นๆ สุดท้ายคือ
เขียนสรุปความคิดการล าดับเหตุผล 

การขยายผลสู่การปฏิบัติหรือสร้างสรรค์ผลงาน จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมให้ข้อ
ค้นพบต่างๆ ของผู้เรียนน าไปสู่การปฏิบัติหรือสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปธรรม กระบวนการคิด
วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนครูสามารถออกแบบเครื่องมือช่วยคิดสร้างเป็นใบงานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
หาค าตอบทีละข้ันตอน จึงสามารถประเมินการเรียนรู้จากผลงงานของนักเรียนได้ และผลงานเหล่านั้น
จะเป็นผลสะท้อนการเรียนรู้ได้ถึงระดับกระบวนการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ค้นหาค าตอบและการลงมือปฏิบัติ 
  นอกจากนี้นักเรียนยังควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

1) เป็นนักคิดวิเคราะห์ 
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 2) เป็นนักแก้ป๎ญหา 
  3) เป็นนักสร้างสรรค์ 
  4) เป็นนักประสานความร่วมมือ 
  5) รู้จักใช้ข้อมูลข่าวสาร 
  6) เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
  7) เป็นนักสื่อสาร  (ครูพูดน้อยและเด็กพูดมาก) 
  8) ตระหนักรับรสภาวะของโลก 
  9) เป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า 
  10) มีพ้ืนฐานความรู้ทางเศรษฐกิจและการคลัง 

 ส าหรับสมรรถนะของผู้เรียนในยุคนี้ที่ควรจะมี คือ 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร คือความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อัน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดป๎ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ICT Literacy 

  2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิ เคราะห์             
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ 
Learning Thinking Skills 

  3) ความสามารถในการแก้ป๎ญหา เป็นความสามารถในการแก้ป๎ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขป๎ญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ Life skill 

  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ป๎ญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
สอดคล้องกับ Life skill 
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  5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ป๎ญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมี
คุณธรรม สอดคล้องกับ ICT Literacy 

 และอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือการพัฒนาคนให้เรียนรู้ตลอดชีวิตดัวยการเรียนรู้ 3R x 
7C ซึ่ง  3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)  7C 
ได้แก่ 

 - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ป๎ญหา) 

- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
- Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 

ต่างกระบวนทัศน์) 
- Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ

ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
- Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร) 
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

จึงสรุปได้ว่า จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าหลักสูตรมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างมาก
ต่อการศึกษา การพัฒนาคน และการพัฒนาประเทศ โดยหลักสูตรในยุคป๎จจุบันควรเน้นให้คนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะที่ส าคัญคือทักษะการสืบค้น ทักษะการคิด และการเชื่อมโยง เป็นต้น จึง
ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาทุกระดับต้องใช้กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง ค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนด้วย แต่ที่ส าคัญคือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพของตนเอง ไม่ปิดก้ันหรือขัดขวางใด 
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4.3  ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้ เชียงรายเป็น
เมืองแห่งศิลปะ 
 ทีมงานวิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้
เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ พบว่า ในภาพรวม น าเสนอแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ 
ในจังหวัดเชียงราย และจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชน กับคณะสงฆ์ เพ่ือการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ กล่าวคือ ควรสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จัดองค์
ความรู้เรื่องช่างสิบหมู่ออกเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่วัดเครือข่ายที่จะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยแหล่งเรียนรู้ศิลปะ และอบรมให้ความรู้การจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การเผยแพร่ คัดเลือกโรงเรียนในอ าเภอที่มี
ศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ปรจ าอ าเภอ ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่         
วัดเครือข่ายที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วย คัดเลือกโรงเรียนในอ าเภอที่มี
ศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าอ าเภอ เผยแพร่ ฝึกอบรมชาวบ้านผู้สนใจมา
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การผลิตผลงาน การฝึกทักษะเพ่ิมเติม จัดร้านโชว์ผลงานการผลิตของชาวบ้าน     
การจัดจ าหน่าย เพ่ิมพูนรายได้ครัวเรือน ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ เมื่อแยกเป็นรายประเด็น     
มีดังนี ้
 4.3.1 น าเสนอแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย 
 ทีมงานวิจัยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
จัดท าแผนส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ฯ 2 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานเสนอโครงการต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานแข่งขันผลงานช่างสิบหมู่ประจ าปีการศึกษ 2560 ผลการ
ด าเนินการมีดังนี้  
  1) แผนงานเสนอโครงการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ได้เสนอแผนงานเสนอโครงการวิชาชีพช่างสิบหมู่ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ือบรรจุไว้เป็นแผนส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงราย อันจะน าไปสู่การพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไปสู่ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ จากการด าเนินการดังกล่าว จึงได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารจังหวัดเชียงรายให้จัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ทักษะวิชาการ 
“วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดปุางิ้ว -  
ปริยัติศึกษา ต าบลปุางิ้ว อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ที่ปรึกษา
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝุายฆราวาส และ             
พระราชสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ฝุายการศึกษา เป็นประธานฝุายสงฆ์ในกิจกรรม   
ครั้งนี้ ดังภาพ  
 

 
ภาพที่ 3 ปูายวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 

 

 
ภาพที่ 4 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย คุณปรีชา พัวนุกุลนนท์ ตัวแทน อบจ.เชียงราย  

คุณประพันธ์ ค าจ้อย ผอ.พศจ.เชียงราย และคณะชมนิทรรศการงานช่างสิบหมู่ 
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  4.3.2 แผนงานประกวดแข่งขันผลงานช่างสิบหมู่ประจ าปีการศึกษ 2560 
 จากการที่ทีมงานวิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามตามโรงเรียนต่าง ๆ และได้เสนอให้แต่ละแห่ง
น าผลงานช่างสิบหมู่ไปจัดนิทรรศการในงานวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 แล้วขัดประกวด
แข่งขันผลงาน ซึ่งทีมงานวิจัยได้ประสานความร่วมมือกับคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม  
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นกรรมการคัดเลือกผลงาน โดยได้
ประกาศให้รางวัลผลงานเป็น 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัล          
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บ่าท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท 
และรางวัลชมเชยสองรางวัล เป็นเงินรางวัลละ 500 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 7,000 บาท 
  1) ผลงานช่างสิบหมู่ที่เข้าร่วมประกวด 
  จากการลงพ้ืนที่จัดนิทรรศการการประกวดแข่งขันผลงานในงาน “วันสามเณร
เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15” พบว่า โรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 21 แห่ง   มีการจัดการศึกษาช่างสิบหมู่เพียง 
5 ช่าง ประกอบด้วย ช่างเขียน ช่างป๎้น ช่างแกะ ช่างบุ ช่างสลัก  เมื่อพิจารณาเป็นรายการ มี
รายละเอียดดังนี้ 
  1) ช่างเขียน หมายถึง ช่างวาดภาพอันประกอบด้วยภาพจิตรกรรมและลายไทย 
ใช้ตกแต่งตามฝาผนัง โบสถ์ วิหารต่าง ๆ วาดเขียน และ ระบายสี ให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพ
ต่างๆ ได้อย่างงดงาม เป็นที่พิศวง และ เป็นสิ่งน่าพึงตาพอใจแก่ผู้ได้พบเห็น  ได้แก่   
   1.1)  โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัย เป็นช่างเขียนภาพจิตรกรรม
ประเภทจินตนาการ สอนโดยนายพรมมา อินยาศรี หอศิลป์นายพรมมา และแกะสลักพระพุทธรูปไม้ 
   1.2) โรงเรียนวัดฝ๎่งหมิ่นวิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย  เป็นผลงานเขียนภาพ
จิตรกรรมประเภทภาพเสมือน ภาพลายไทย และภาพวิวต่าง ๆ บนแผ่นไม้และกระดาษ   
   1.3) โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นผลงานภาพจิตรกรรม
เหมือนจริงแล้วลงสีในลักษณะคล้ายลงรักปิดทอง      
   1.4) โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา  เป็นผลงานการเขียนลาย
เวียงกาหลง ลงบนวัสดุผ้า และกระเบื้องดินเผา  
   1.5) โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อ าเภอแม่จัน เป็นผลงานการเขียนภาพ
การ์ตูน และภาพจินตนการบนผ้าและกระดาษ 
   1.6) โรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา อ าเภอเทิง เป็นผลงานการเขียนภาพจิตรกรรม
ตามจินตนาการ และภาพเหมือน 
   1.7) โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อ าเภอเชียงของ เป็นผลงานการเขียนภาพ
จิตรกรรมเสมือนจริง และภาพวิวต่าง ๆ 
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  2) ช่างป๎้น หมายถึง การป๎้นประติมากรรมปูนสด ป๎้นลวดลายตกแต่งเป็นรูปสัตว์
หิมพานต์ พระพุทธรูปหน้าบันโบสถ์วิหาร ในงานสถาป๎ตยกรรมต่างๆ ของไทยตลอดจนการป๎้นหุ่น 
เพ่ือใช้หล่อสัมฤทธิ์  เป็นต้น  งานป๎้น และ ช่างผู้ท างานป๎้นนี้ เมื่อสมัยโบราณที่ล่วงๆ ไปนั้นเรียกว่า 
งานป๎้น และช่างป๎้น แต่ในป๎จจุบันงานป๎้นเปลี่ยนไปเป็นประติมากรรม ซึ่งมีนัยว่า มาแต่ค าภาษาบาลี
ว่า ปฏิมากมฺม หรือในภาษาสันสกฤตว่า ปรฺติมากรฺม ส่วนค าว่า ช่างป๎้น ก็ได้รับความนิยม เรียกว่า 
ประติมากร ได้แก่   
   2.1) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา อ าเภอเวียงแก่นวิทยา เป็นการสอนป๎้นรูปสัตว์
หิมพานต์แบบลอดตัว  นาคในวรรณคดี   
   2.2) โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา อ าเภอปุาแดด เป็นผลงานการป๎้นหงส์ สิงห์โต 
ช่อฟูา ใบระกา พญาหงส์   สอนโดย นายมานพ นักหล่อ 
   2.3)  โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา เป็นช่างป๎้นกระถาง ถ้วย 
ชามเวียงกาหลง ลงลายเวียงกาหลง 
   2.4) โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน เป็นผลงานช่างป๎้นมังกรด้วยฝุุนไม้ 
ขี้เลื่อยผสมกาวเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น มังกร นกหัสดีลิงค์ เป็นต้น แบบลอยตัว 
  3) ช่างแกะ  หมายถึง ช่างแกะตรา ช่างแกะลาย และช่างแกะภาพ ภาพลอยตัว 
นูนสูง นูนต่ า หมายรวมไปถึง ช่างเงิน ช่างทอง ช่างเพชรหลอย   แกะ ซึ่งเป็นวิธีการท างานของช่าง
แกะ หมายถึง การสร้างท าให้เกิดเป็นลวดลาย หรือ รูปภาพขึ้น ด้วยวิธีใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่ามีดแกะ 
แกะ แคะ ควัก ไปตามวิธีการของช่างประเภทนี้ ได้แก่   
   3.1) โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี อ าเภอแม่สาย เป็นงานช่างแกะภาพใบหน้าคนและ
สัตว์ติดกับกระบอกไม้ไผ่แบบนูนต่ า ในลักษณะของประดับตกแต่งบ้าน 
   3.2) โรงเรียนบุญเรืองวิทยา อ าเภอแม่ลาว เป็นการแกะโฟมเป็นพญาหงส์ 
และสัตว์นวนิยาย ลักษณะลอยตัว  
   3.3) โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา อ าเภอเวียงปุาเปูา เป็นการแกะรูปใบหน้า
คนบนกระบอกไม้ไผ่ 
  4) ช่างสลัก หมายถึง การสลักหรือจ าลองวัตถุเป็นประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง 
และลอยตัว เป็นรูปเคารพ วัสดุที่ใช้มักเป็นหินทราย ไม้สัก กระดาษ หยวกกล้วย เป็นช่างประเภท
หนึ่ง ในจ าพวกช่างสิบหมู่ เป็นผู้มีความสามารถ และฝีมือในการช่างท าลวดลาย หรือรูปภาพต่างๆ ขึ้น
ด้วยวิธีการที่เรียกว่า สลัก ค าว่า สลัก อาจเรียกว่าจ าหลัก หรือ ฉลักก็มี เป็นวิธีการของช่าง ท าให้เป็น
ลวดลาย หรือรูปภาพ โดยวิธีใช้สิ่วเจาะเป็นต้น ได้แก่   
    4.1)  โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัยพิทยา  เป็นการสลักพระพุทธรูป
ไม้แบบลอยตัว และตกแต่งด้วยสะแล็ค 
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    4.2) โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา อ าเภอเชียงของ เป็นการสลักพระพุทธรูปไม้
แบบลอยตัว และลงสีปิดทอง 
    4.3) โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นการสลักพระพุทธรูปไม้
แบบลอยตัว และตกแต่งด้วยสะแล็ค 
   4.4) โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา อ าเภอแม่สรวย เป็นการแกะลายบนผ้า และ
ดาษ เป็นภาพแกะลวดลายแบบล้านน 
   4.5) โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย เป็นการแกะลายบนผ้า และ
ดาษ เป็นภาพแกะลวดลายแบบล้านนา 
   4.6) โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อ าเถอเชียงของ เป็นผลงานแกะลายไทยบนไม้สัก 
เป็นลักษณะแบบนูนต่ า 
   5) ช่างบุ หมายถึง ช่างที่น าโลหะมาตีแผ่ให้แบนออกเป็นรูปต่างๆ จะเป็นแผ่นแบน 
ธรรมดาๆ หรือจะเป็นรูปอะไรก็สุดแต่ เช่น กะทะทอง ถาดทองเหลือง ขันน้ า เป็นต้น บุเป็นค ากริยา
อย่างหนึ่ง หมายถึง การเอาของบางๆ หรือ อีกนัยหนึ่งคือ การตีให้เข้ารูป เช่น บุขันทองลงหิน เป็นต้น 
ช่างบุ ที่เป็นช่างหลวง อยู่ในจ าพวกช่างสิบหมู่ มาแต่โบราณกาล คือ ช่างประเภทที่ท าการบุโลหะ ให้
แผ่ออกเป็นแผ่นบางๆ แล้วน าไปหุ้มคลุมปิดเข้ากับหุ่น ชนิดต่างๆ เพ่ือปิดประดับท าเป็นผิวภายนอก
ของหุ่น ที่ท าขึ้นด้วยวัตถุต่างๆ เช่น ไม้ ปูน โลหะ หิน เป็นต้น ให้เกิดความงาม มีคุณค่า และความ
คงทนถาวรอยู่ได้นานปี  ได้แก่   
   5.1) โรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา อ าเภอแม่จัน เป็นผลงานการบุแผ่นเงิน ขันน้ า เป็น
ลวดลายต่าง ๆ  
   5.2) โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา อ าเภอเชียงแสน เป็นผลงานการบุแผ่นเงิน ด้วย
ลวดลายต่าง ๆ 
   5.4) โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา อ าเภอพญาเม็งราย  
   5.5) โรงเรียนปุาตาลใต้ อ าเภอขุนตาล 
  2) ผลการตัดสินการประกวดผลงานช่างสิบหมู่ 
  ทีมงานวิจัยได้แต่งตั้งคณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
จ านวน 4 คน เป็นกรรมการตัดสินผลงานช่างสิบหมู่ของแต่ละโรงเรียนในงานวันสามเณรเชียงราย 
สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ผลการตัดสินมีดังนี้ 
  3) คะแนนรวมชนะรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับจังหวัด 
    3.1) ชนะเลิศคะแนนรวมระดับจังหวัด (รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 1) 
ได้แก่ ผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ของโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา ได้คะแนนรวม 3.82 
จากคะแนนเต็ม 4  
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ภาพที่ 5 ช่างเขียน เขียนลายเวียงกาหลงบนเครื่องป๎้นดินเผาโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 

 
    3.2) รองชนะเลิศคะแนนรวมระดับจังหวัดอันดับหนึ่ง (เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 2) ได้แก่ ผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ของโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อ าเภอเชียงของ ได้
คะแนนรวม 3.70 จากคะแนนเต็ม 4 
 

 
ภาพที่ 6 ช่างเขียน การเขียนภาพจิตรกรรมเสมือนจริง โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 
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   3.3) รองชนะเลิศคะแนนรวมระดับจังหวัดอันดับสอง (เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 3)  ได้แก่ ผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ของโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน ได้คะแนนรวม 
3.62 จากคะแนนเต็ม 4  
 

 
ภาพที่ 7 ช่างป๎้น การป๎้นด้วยฝุุนไม้ โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 

   
   4) คะแนนรวมชนะรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    4.1) ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 (รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 1 ระดับเขตฯ 1) ได้แก่ โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้คะแนนรวม 3.42   
 

 
ภาพที่ 8 ช่างเขียน การเขียนภาพลงทอง โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา 
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    4.2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 2 ระดับเขตฯ 1) ได้แก่0โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัย ได้คะแนนรวม 3.10 
 

 
ภาพที่ 9 ช่างแกะ แกะสลักพระพุทธรูปไม้ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 

    
     4.3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 3 ระดับเขตฯ 1) ได้แก่ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย ได้คะแนน
รวม 2.82 
 

 
ภาพที่ 10 ช่างสลัก การเจาะสลักด้วยสิ่วต้องดอกตอกลาย โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 

    4.4) ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 (รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 1 ระดับเขตฯ 2) ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา ได้คะแนนรวม 3.82 
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ภาพที่ 11 ช่างป๎้น การป๎้นเครื่องถ้วยลายกาหลง โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 

 
    4.5) รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 2 ระดับเขตฯ 2) ได้แก่0โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน ได้คะแนนรวม 3.62 
 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างเต๊นท์จัดนิทรรศการ โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 

 
    4.6) รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 3 ระดับเขตฯ 2) ได้แก่ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา อ าเภอปุาแดด ได้คะแนนรวม 
3.42 
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ภาพที่ 13 พระราชสิทธินายก รจจ.เชียงราย เป็นตัวแทนทีมงานวิจัย  

มอบรางวัลโรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา 
  
    4.7) ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 (รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 1  ระดับเขตฯ 3) ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา อ าเภอแม่จัน ได้คะแนนรวม 3.36 
    4.8) รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 2 ระดับเขตฯ 3) ได้แก่ โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี อ าเภอแม่สาย ได้คะแนนรวม 2.84 
    4.9) รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 3 ระดับเขตฯ 3) ได้แก่ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา อ าเภอปุาแดด ได้คะแนนรวม 
2.82 
    4.10) ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 (รางวัลเหรียญทอง
อันดับ 1 ระดับ เขตฯ 4) ได้แก่ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา อ าเภอเชียงของ  ได้คะแนนรวม 3.70 
 

 
ภาพที่ 14 ช่างบุ การบุแผ่นเงิน/อลูมิเนียม โรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา 
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ภาพที่ 15 ช่างเเกะ ภาพแกะลายบนกระบอกไม้ไผ่ โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี 

 

 
ภาพที่ 16 พระราชสิทธินายก รจจ.เชียงราย เป็นตัวแทนทีมงานวิจัย  

มองรางวัลแก่โรงเรียนวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม (จีนนิกาย) 
 

 
ภาพที่ 17 นักเรียนที่ชนะเลิศของโรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 

     4.11) รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 2 ระดับเขตฯ 4) ได้แก่ โรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา อ าเภอเทิง  ได้คะแนนรวม 3.56 
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ภาพที่ 18 ช่างเขียน ผลงานเชียนภาพวิว โรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา 

 
    4.12) รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 (รางวัล
เหรียญทองอันดับ 3 ระดับเขตฯ ) มีคะแนนเสมอกัน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา 
อ าเภอเวียงแก่น ได้คะแนนรวม 3.44 และโรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อ าเภอเชียงของ ได้คะแนนรวม 
3.44 เช่นกัน 
 

 
ภาพที่ 19 ช่างป๎้น ผลงานปูนป๎้นสัตว์ปุาหิมพานต์ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา 

 

 
ภาพที่ 20 เต๊นท์นิทรรศการผลงานช่างสิบหมู่ โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา 
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ภาพที่ 21 เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประกวดช่างสิบหมู่ฯ 

 
 4.3.3 จัดสถานที่แสดงผลงานนักเรียนในโรงเรียน 
 จากผลการประกวดแข่งขันผลงานช่างสิบหมู่เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ท าให้ฝุาย
การคณะสงฆ์โดยรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ฝุายการศึกษา ฝายภาครัฐมีผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
อ าเภอเวียงปุาเปูา ได้เห็นประจักษ์ผลงานช่างสิบหมู่ของแต่ละโรงเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ส่วนงานที่
เข้าไปชมและศึกษาเรียนรู้ได้แสดงความเห็นว่า แต่ละโรงเรียนควรจัดสถานที่แสดงผลงานช่างสิบหมู่
ของตนเองในโรงเรียนให้ชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3.2 จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชน กับคณะสงฆ์ เพื่อการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ 

 ทีมงานวิจัยได้ลงภาคสนามและประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือก าหนดวิธี
ส่งเสริมการผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ ในภาพรวม พบว่า 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ควรจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนผลงานช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โดยความร่วมมือภาคการคณะสงฆ์ ภาครัฐ 
และภาคเอกชน กล่าวคือ ภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนราชการที่
สนองงานคณะสงฆ์ ภาคการคณะสงฆ์ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการของแต่ละโรงเรียน และ
ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงกลุ่มงานโอท็อป เพ่ือขับเคลื่อนผลงานช่างสิบหมู่ของ
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไปเป็นส่วนหนึ่งของเชียงรายเมืองแห่ง
ศิลปะ สนองนโยบายของรัฐบาล   
   จึงสรุปได้ว่า  การส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น
ของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะนั้น ควรมีการจัดน าเสนอ
แผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ช่างสิบหมู่ให้ประจักษ์เป็นรูปธรรมในแต่ละโรงเรียน 
 

4.4 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้    ทีมงานผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากกลุ่มเปูาหมาย          
ศิลปินเชียงราย ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่ได้สัมภาษณ์ สอบถามแบบ     
ไม่เป็นทางการ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานช่างสิบหมู่ของนักเรียนโรงเรียน       
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายให้เป็นส่วนหนึ่งของเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ     
ทีมงานวิจัยได้รับข้อเสนอแนะในหลากหลายประเด็น จึงได้น าข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาจัดเป็น
หมวดหมู่ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการการเรียนการสอน ได้แก่ ครูผู้สอนต้องตระหนักถึง      
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณภาพประสิทธิภาพ ควรมีแผนการสอนที่ชัดเจน
จับต้องได้เพราะเป็นรายวิชาที่ฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนเพ่ือเอาไปประกอบวิชาชีพในอนาคต 
 2. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ ควรการจัดให้มีครูสอนวิชาชีพ   
ช่างสิบหมู่ประจ า เพ่ือให้เกิดคุณภาพ ศักยภาพในการเรียนการสอน ควรประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ตลอดถึงทุกองค์กรในชุมชน อันจะท าให้ได้
เครือข่ายความร่วมมือในสังคม แล้วการเผยแพร่ การจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดจ าหน่าย เป็นต้น 
 3. ข้อเสนอแนะด้านผู้เรียน ได้แก่ ให้ผู้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปะของวิชาชีพ
ช่างสิบหมู่ ยึดหลักอิทธิบาทสี่เป็นแนวทางในการศึกษา รู้จักความกตัญํูกตเวทีต่อสถานศึกษาและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ให้มีการเรียนวิชาชีพช่างสิบหมู่ ตั้งใจฝึกทักษา
ฝีมือให้มีคุณภาพที่สวยงาม คงทนและความประณีต 
 

4.5 การวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของทีมงานวิจัยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยใช้กระบวนการ SWOT เป็นเครื่องมือในการศึกษา วิจัย ท าให้ได้เห็น
กระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน ซึ่งพอจะ
วิเคราะห์ถึงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นรูปธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 
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  1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2. ครูผู้สอนสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน 
  3. ผู้บริหารพากเพียรมุ่งพัฒนา 
  4. ผู้เรียนใฝุศึกษาด้วยตั้งใจ 
 1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 เมื่อน าหลักสูตรหรือกระบวนการสอนช่างสิบหมู่มาวิเคราะห์ ท าให้เห็นว่าหลักสูตรของแต่
ละโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน มีกิจกรรมให้นักเรียนคิด ประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาเมื่อผู้เรียนมีป๎ญหาหรือต้องการข้อเสนอแนะ 
ให้อิสระในการเรียนแก่ผู้เรียนภายใต้กรอบแนวคิดของกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
กรอบแห่งช่างสิบหมู่ที่เรียนนั้น ผู้ศึกษาวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียนถึง
กระบวนการเรียนการสอนทั้ง 4 โรงเรียนเปูาหมาย ท าให้ได้ภาพรวมของการเรียนการสอนที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เน้นการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนให้มาก ปลุกแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะให้แก่
ผู้เรียน ให้เขารู้คิด รู้สร้างสรรค์ รู้วางแผนการท างาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ใช้ทฤษฎี PDCA ในการ
ท างานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ โดยเฉพาะครูที่มาจากชุมชนในท้องถิ่น
ให้เขารู้กระบวนการเรียนการสอน โดยมีฝุายวิชาการของโรงเรียนคุมนโยบายอีกชั้นหนึ่ง นับว่าเป็น
รูปแบบหรือกระบวนการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับทักษิณา เครือหงส์4  ได้เสนอแนวทางส าหรับผู้สอนที่ใช้
หลักการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีชี้แนะการรู้คิด 
(Cognitive Guided Instruction) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง อาศัยความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบหนึ่งทีมุ่ง่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง  ดังภาพ  
 

 
ภาพที่ 22 การเขียนลายเวียงกาหลง ลงเครื่องป๎้นดินเผา และบทผ้า (ร่ม) 

                                           
 4 ทักษิณา เครือหงส์, รายงานการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2551), หน้า 11. 
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ภาพที่ 23 การแกะสลักพระพุทธรูปไม้ (สอนในกิจกรรมชมรม) 

 
 2. ครูผู้สอนสร้างความม่ันใจแก่ผู้เรียน  
  เมื่อลงภาคสนามและจัดกิจกรรมประกวดผลงานช่างสิบหมู่ ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า ครูผู้สอน
มีแนวคิดท่ีมุ่งสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน ให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนในลักษณะต่างๆ อาทิ การให้รางวัล
แก่ผู้ที่มีผลงานสวยงาม ประณีต การส่งผลงานไปประกวดตามสถานที่ที่จัดประกวด เป็นต้น นั้นแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริงในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แก่ผู้เรียนอย่างเต็มเปี่ยม 
จนแต่ละแห่งได้ผลงานที่มีคุณภาพ สวยงาม และมีคุณค่าทางศิลปะ มีตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์5 (2551) ได้ให้แนวทางในการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่าง ๆ คือการให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้างความรู้ใหม่
และสิ่งประดษิฐ์ใหมด้่วยตนเองดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 แผนภาพการใช้กระบวนการสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
(ปรับปรุงจากพิมพันธ์ เดชะคุปต,์ 2551:28) 

  
 จากภาพที่ 24 งท าให้เกิดผลงานของโรงเรียนที่มีคุณภาพ สวยงาม และมีคุณค่า ดังภาพ  
 

                                           
5 พิมพันธ์ เตชะคุปต์, ทักษะ 5 C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, อ้างในคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง), หน้า 28. 

ผู้เรียนใช้กระบวนการ 

กระบวนการผลิต 

ผลผลิต 

กระบวนการกลุ่ม 

ความรู้ใหม่ 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
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ภาพที่ 25 ช่างเขียน และช่างสลัก วันที่จัดประกวดผลงานช่างสิบหมู่ 14-15 ธ.ค. 2560 

 

 
ภาพที่ 26 ช่างบุ และช่างป๎้นสด วันที่จัดประกวดผลงานช่างสิบหมู่ 14-15 ธ.ค. 2560 

 
 3. ผู้บริหารพากเพียรมุ่งพัฒนา 
 จากการลงภาคสนามสังเกตการบริหารจัดการด้านการสอนช่างสิบหมู่ในโรงเรียน
เปูาหมายทั้ง 4 เขต ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารทุกแห่งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล แม้ไม่ได้รับ
งบประมาณอุดหนุนเต็มเม็ดเต็มหน่วย คือ เต็มจ านวนผู้เรียน ก็พยายามจัดหาสิ่งสนับสนุนในการเรียน
การสอนในหลาย ๆ วิธี เช่น เชิญวิทยากรจิตอาสาในชุมชนที่มีความถนัดด้านช่างที่สอนโรงเรียนเข้าไป
ช่วยสอนเป็นจิตอาสา จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนด้วยการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ขยัน       
หาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน เพ่ือให้เป็น
อาชีพแก่ผู้เรียน ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
พระองค์ทรงพระเมตตา ฯลฯ นับว่า ผู้บริหารต่างมีความพากเพียรพยายามให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
และพัฒนาสู่การประกอบอาชีพได้ของผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนใฝ่ศึกษาด้วยตั้งใจ 
 จากการลงภาคสนามในโรงเรียนเปูาหมายของผู้วิจัย มุ่งไปที่ด้านผู้เรียน ท าให้วิเคราะห์ได้
ว่า ผู้เรียนมีจิตฝ๎กใฝุในการเรียนช่างสิบหมู่ สังเกตเห็นผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กัน
และกันอย่างดี  รู้จักคิดงานศิลปะด้วยตนเอง ตั้งอยู่องค์ธรรมอิทธิบาท 4 ซึ่ งสอดคล้องกับ                   
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พิมพันธ์ เตชะคุปต์6 ว่า ตัวบ่งชี้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อพิจารณาด้านผู้เรียนแล้ว ผู้เรียน
ต้อง (1) สร้างความรู้ (Construction) รวมทั้งสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง (2) ใช้ทักษะกระบวนการ 
(Process Skills) คือ กระบวนการคิด และกระบวนการ กลุ่มสร้างความรู้ด้วยตนเอง (3) มีส่วนร่วมใน
การเรียน (Participation) และมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) (4) เรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy 
Learning) (5) สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ (Application)  ดังนั้น จึงนับว่าผู้เรียนมีจิตที่ฝ๎กใฝุใส่ใจใน
การเรียนเป็นอย่างดี 
 

4.6 องค์ความรู้ที่ เป็นปัจจัยความส าเร็จของการสอนช่างสิบหมู่ ในโรงเรียน            
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 
 จากการลงภาคสนาม การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก        
(In-depth interview) การสังเกตพฤติกรรมผู้สอน ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ป๎จจัยความส าเร็จของการสอนช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก     
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ท าให้ได้องค์ความรู้หรือข้อเท็จจริงที่ เป็นป๎จจัยที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนการสอนที่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนี้ 
  - กระบวนการบริหารจัดการ 
  - กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  - รูปแบบการเรียนการสอน 
  - สิ่งเร้าใจและเสริมแรง 
 1. กระบวนการบริหารจัดการ เป็นการท าหน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้าฝุายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง คือ เล็งเห็นป๎ญหา
และแนวพัฒนาข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป และมีความกล้าในการตัดสินใจ เป็นป๎จจัยแรกที่ท าให้
โรงเรียนทั้ง 4 แห่งประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน 
 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นป๎จจัยที่สอง ที่ท าให้การเรียนการสอนช่าง     
สิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดเชียงราย ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ เป็นบทบาทของครู
สอนที่ต้องด าเนินการให้เกิดความรู้แก่ผู้เรียนสูงสุด นั้นคือ ครูสอนใช้บทบาทของตนเอง พอประมวล
ได้ดังนี้ 

1) ให้ผู้เรียนมีโอกาสก าหนดเปูาหมายของการเรียนรู้และร่วมวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ียืดหยุ่น 

                                           
6 พิมพันธ์ เตชะคุปต์, อ้างในคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง), หน้า 11 



96 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่กระตุ้นและส่งเสริมการคิด การค้นคว้าหาความรู้
และการแสดงออกของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วย
ตนเอง 

4) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกและสร้างผลงานจากการ
เรียนรู้ ตามถนัดและความสนใจของตนเองและของกลุ่ม 

5) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และฝึกปรับปรุงตนเอง 
6) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันจากเพ่ือนในกลุ่ม  
7) ส่งเสริมให้มีโอกาสฝึกการท างานเป็นทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
8) จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกัลยาณมิตร มีชีวิตชีวา

และมีความสุข 
9) ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการคิด การแก้ป๎ญหาและ

การค้นพบความรู้ 
10) ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและตรง

สภาพจริง 
11) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนประเมินและสะท้อนผลการเรียนของตนเองและเพ่ือน 

 3. รูปแบบการเรียนการสอน เป็นอีกป๎จจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จการในการสอนช่าง  
สิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ นับว่าเป็นบทบาทของโรงเรียน โดยเฉพาะหัวหน้าฝุายวิชาการ
และหัวหนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระด าเนินการวางแผน บริหารจัดการเรียนการสอนต่อไป
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพต่อไป   
 อย่างไรก็ตาม การที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการทางการศึกษาหรือการ
บริหารจัดการใดๆ ต้องประกอบด้วยหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ ที่ชัดเจน ดังที่พระพุทธเจ้าได้
ตรัสให้แก่พระภิกษุทั้งหลายเมื่อวันจาตุรงคสันนิบาต (มาฆบูชา) ว่า พระภิกษุผู้จะเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้ยึดหลักการ 3 อุดมการ 4 และวิธีการ 6 จักประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง Chiang Rai city of Art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง   
สิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย  หาแนวทางพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย และ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ
สนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผสมกัน 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย และแบบประเมินผลงาน
วิชาชีพช่างสิหมู่ กลุ่มเปูาหมายคือผู้บริหาร ครูสอน  ผู้ เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก       
สามัญศึกษาจัหัดเชียงราย ศิลปินเชียงราย รวม 105 รูป/คน สถิติที่ใช้คือการจัดหมวดหมู่ และความถี่ 
ผลการศึกษาวิจัย พอสรุปเป็นหัวข้อ ได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 1) ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการสอนวิชาชีพช่าง

สิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
  2) ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
  3) ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือจะส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะ 
 2. อภิปรายผล 
 3. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 4. ข้อเสนอแนะ  
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5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 5.1.1  สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการเรียนการ
สอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของทีมงานวิจัยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงรายทั้ง 21 แห่ง ศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ โดยใช้กระบวนการ 
SWOT เป็นเครื่องมือในการศึกษากระบวนการเรียนการสอน  ในภาพรวม พบว่า ทุกแห่งเป็น
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ไทย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
โดยสถาบันพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 มีกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่คือหลักสูตรที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และป๎ญหาอุปสรรค ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
ศักยภาพและบริบทของโรงเรียน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1.1.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 
พงศ. 2514 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบว่าด้วยระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2534   และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2535  โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมการ
ศาสนา เพ่ือจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนา  ท าให้คณะสงฆ์ได้ด าเนินการ
ด้านการศึกษามากข้ึน  กรมการศาสนาจึงได้จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น
ตามภาคต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยควบคุมดูแลกันเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ควบคุมดูแลกันเอง  

  ต่อมาปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแบ่งส่วนราชการแผ่นดินแยกกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 2 ส่วน คือกรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
ให้กรมการศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดส านั ก
นายกรัฐมนตรี และ ปี พ.ศ. 2548  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับอนุญาตจัดตั้ง
ขึ้นมากกว่า 300 โรงเรียน  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   จึงได้แบ่งเขตกลุ่มโรงเรียน         
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหม่เป็น 14 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีประธานกลุ่มนั้น  ๆ เป็นผู้
ควบคุมดูแลตามพ้ืนที่นั้น ๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 6 ซึ่งมีจังหวัดพะเยา  แพร่  น่าน  และล าปาง อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน โดยยึดเอาการปกครองของคณะสงฆ์ภาค 6 เป็นที่ตั้ง เพ่ือความสะดวก รวดเร็วใน  
การบริหารจัดการ ป๎จจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายที่จัดการศึกษาช่างสิบหมู่
จ านวน 21 แห่ง 
  5.1.1.2 จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส (SWOT)   
  จุดแข็งภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  
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พบว่า เป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และมีหลักสูตรรายวิชาชีพช่างสิบหมู่
ทุกแห่ง  ส่วนจุดแข็งภายนอก ได้แก่ เป็นสถานศึกษาอยู่ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ     
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จุดแข็งภายนอกนั้น เป็นจุดแข็งที่มีพลังมาก กล่าวคือ มี
ส านักพระราชวัง ได้ให้การอุปถัมภ์ความร่วมมือโดยประสานกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่โครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
  จุดอ่อน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย พบว่า ทั้ง 
21 แห่ง ไม่มีบุคลากรภายในที่มีความช านาญในรายวิชาชีพช่างสิบหมู่ งบประมาณรายหัวที่ได้รับจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น้อยกว่าจ านวนผู้เรียนที่เรียนจริง และเวลาเรียนเป็นช่วงของ
กิจกรรมชมรมไม่ใช่อยู่ในตารางเรียนในรายวิชาปกติ  นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการจัดการศึกษาช่าง    
สิบหมู่เพียง 5 ช่าง ประกอบด้วย ช่างเขียน ช่างป๎้น ช่างแกะ ช่างบุ ช่างสลัก ไม่ครอบคลุมทั้ง 10 หมู่ 
เนื่องจากขาดบุคลากรภายในที่มีความช านาญในรายวิชาชีพช่างสิบหมู่ทุกโรงเรียน แต่ในกลุ่ม 5 หมู่นี้  
เป็นการจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาเสริมเป็นรายชั่วโมง ตามงบประมาณที่ได้รับแต่ละปีการศึกษา  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายการรายวิชาช่างสิบหมู่ที่จัดการเรียนการสอน พบว่า  
   1) สอนช่างเขียน  มีการเรียนการสอน  7  โรงเรียน คือ  (1) โรงเรียน      
เวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัย เป็นช่างเขียนภาพจิตรกรรมประเภทจินตนาการ สอนโดยนายพรมมา 
อินยาศรี หอศิลป์นายพรมมา  (2) โรงเรียนวัดฝ๎่งหมิ่นวิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย  เป็นผลงานเขียน
ภาพจิตรกรรมประเภทภาพเสมือน ภาพลายไทย และภาพวิวต่าง ๆ บนแผ่น ไม้และกระดาษ  (3) 
โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นผลงานภาพจิตรกรรมเหมือนจริงแล้วลงสีในลักษณะ
คล้ายลงรักปิดทอง   (4) โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา  เป็นผลงานการเขียนลาย   
เวียงกาหลง ลงบนวัสดุผ้า และกระเบื้องดินเผา (5) โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อ าเภอแม่จัน เป็น
ผลงานการเขียนภาพการ์ตูน และภาพจินตนการบนผ้าและกระดาษ (6) โรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา 
อ าเภอเทิง เป็นผลงานการเขียนภาพจิตรกรรมตามจินตนาการ และภาพเหมือน และ (7) โรงเรียน
โสภณจริยธรรมวิทยา อ าเภอเชียงของ เป็นผลงานการเขียนภาพจิตรกรรมเสมือนจริง และภาพวิว
ต่างๆ 
   2) ช่างป๎้น มีการเรียนการสอน 4 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา 
อ าเภอเวียงแก่นวิทยา เป็นการสอนป๎้นรูปสัตว์หิมพานต์แบบลอยตัวเป็นนาคในวรรณคดี (2) โรงเรียน
พุทธศาสตร์ศึกษา อ าเภอปุาแดด เป็นผลงานการป๎้นหงส์ สิงห์โต ช่อฟูา ใบระกา พญาหงส์   สอนโดย 
นายมานพ นักหล่อ (3)  โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียงปุาเปูา เป็นช่างป๎้นกระถาง ถ้วย ชาม
เวียงกาหลง ลงลายเวียงกาหลง และ (4) โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน เป็นผลงานช่างป๎้น
มังกรด้วยฝุุนไม้ ขี้เลื่อยผสมกาวเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น มังกร นกหัสดีลิงค์ เป็นต้น แบบลอยตัว  



100 

   3) ช่างแกะ มีการเรียนการสอน 3 โรงเรียน คือ  (1) โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี 
อ าเภอแม่สาย เป็นงานช่างแกะภาพใบหน้าคนและสัตว์ติดกับกระบอกไม้ไผ่แบบนูนต่ า ในลักษณะ
ของประดับตกแต่งบ้าน (2) โรงเรียนบุญเรืองวิทยา อ าเภอแม่ลาว เป็นการแกะโฟมเป็นพญาหงส์ และ
สัตว์นวนิยาย ลักษณะลอยตัว  และ (3) โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา อ าเภอเวียงปุาเปูา เป็นการแกะ
รูปใบหน้าคนบนกระบอกไม้ไผ่  
   4) ช่างสลัก มีการเรียนการสอน 6 โรงเรียน คือ (1)  โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 
อ าเภอเวียงชัยพิทยา  เป็นการสลักพระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และตกแต่งด้วยสะแล็ค (2) โรงเรียน
วัดแก่นเหนือวิทยา อ าเภอเชียงของ เป็นการสลักพระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และลงสีปิดทอง (3) 
โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นการสลักพระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว และตกแต่งด้วย
สะแล็ค  (4) โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา อ าเภอแม่สรวย เป็นการแกะลายบนผ้า และดาษ เป็นภาพ
แกะลวดลายแบบล้านนา  (5) โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย เป็นการแกะลายบนผ้า 
และดาษ เป็นภาพแกะลวดลายแบบล้านนา และ (6) โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อ าเถอเชียงของ เป็น
ผลงานแกะลายไทยบนไม้สัก เป็นลักษณะแบบนูนต่ า  
   5) ช่างบุ มีการเรียนการสอน 4 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา 
อ าเภอแม่จัน เป็นผลงานการบุแผ่นเงิน ขันน้ า เป็นลวดลายต่าง ๆ  (2) โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา 
อ าเภอเชียงแสน เป็นผลงานการบุแผ่นเงิน ด้วยลวดลายต่าง ๆ  (3) โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา 
อ าเภอพญาเม็งราย และ (5) โรงเรียนปุาตาลใต้ อ าเภอขุนตาล  
  ด้านโอกาส จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม พบว่า แต่ละโรงเรียนมีโอกาสที่คล้ายคลึง
กัน  2 ประการ คือ เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ประจ าอ าเภอนั้นๆ  และ เป็นที่ศรัทธาของประชาชน
กล่าวคือ คณะสงฆ์ในอ าเภอให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี ยกเว้นโรงเรียนที่ไม่ได้มี
เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอเป็นผู้จัดการหรือผู้อ านวยการจะได้รับโอกาสน้อยกว่าโรงเรียนที่มี
เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับอ าเภอเป็นผู้บริหาร 
  อุปสรรค จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามของทีมงานวิจัย พบว่า อุปสรรคภายนอก
องค์กรที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรภายนอกที่จัดจ้างมาสอนรายวิชาชีพช่างสิบหมู่ไม่มีทักษะการ
สอน ท าให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนได้น้อย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบลักษณะชมรมที่เป็น
เวลานอกห้องเรียน  จึงกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษานั้น เป็นไปตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งข้ึนอยู่กับผู้บริหารของแต่ละแห่งว่ามีวิสัยทัศน์อย่างไร   
  5.1.1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ 
  จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงรายทั้ง 21 แห่ง พบว่า กระบวนการจัดการการเรียนการสอนนั้น มีหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน เพียงแต่เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนปกติ เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ 
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และช่วงกิจกรรมชมรม เมื่อแยกเป็นประเด็นท่ีปรากฏตามหลักสูตรโดยรวมจะมีกรอบของหลักสูตรพอ
สรุปได้ดงันี้  
   (1) เป็นรายวิชาหลักสูตรท้องถิ่นประเภทวิชาชีพ  
   (2) เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้บังคับให้เรียน ให้สมัครเรียนตามความถนัด  
   (3) เวลาเรียน 200 ชั่วโมง  
   (4) ระดับชั้นเรียน ไม่ได้จ ากัด รับผู้สนใจตั้งแต่ชั้น ม. 1 – ม. 6  
   (5) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
   (6) วัตถุปรสะงค์ของหลักสูตร  
   (7) ค าอธิบายรายวิชา  
   (8) โครงสร้างเนื้อหาที่เรียน  
   (9) เปูาหมายของผู้เรียน และ  
   (10) การวัดผลและประเมินผล  
  จึงกล่าวได้ว่า หลักการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มี
หลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นเป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน และบาง
โรงเรียนสอนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ บางโรงเรียนสอนในช่วงกิจกรรมชมรม เป็นรายวิชาที่อยู่
นอกกลุ่มสาระแกนกลาง และสาระเพ่ิมเติม 
 5.1.2  สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย 
 จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย   ทีมงาน
ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการเข้าไปสัมภาษณ์
ผู้เรียน ครูสอน สังเกตการเรียนการสอน การประชุมกลุ่มย่อย และการส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหาร
แต่ละแห่งแล้ว พบว่า ในภาพรวม ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างจริงจัง น าทฤษฎีแนวคิดของการเรียนรู้และรูปแบบพัฒนาการเรียน
การสอนมาใช้ เมื่อแยกเป็นรายประเด็นมีรายละเอียดดังนี้   
  5.1.2.1 สภาพความพร้อมหรือความไม่พร้อมในแต่ละด้านของการสอนวิชาชีพ
ช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
  ผลการศึกษาวิจัยสภาพความพร้อมหรือความไม่พร้อมในแต่ละด้านของการสอน
วิชาชีพช่างสิบหมู่ของแต่ละโรงเรียน พบว่า ในภาพรวม ทุกโรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ ส่วนความไม่พร้อมที่พบ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้เป็น
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สื่อการสอน และบุคลากรประจ าไม่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพช่างสิบหมู่ จึงได้แนวทางการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน (1) พัฒนาด้านความพร้อมที่อมยู่แล้ว มีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการฯ 2 แนวทาง ได้แก่ (1.1) แต่ละแห่งควรจัดอาคารสถานที่ที่มีอยู่ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 
ไม่ให้ระเกะระกะ (1.2) จัดให้มีสถานที่แสดงผลงานของผู้เรียนไว้ให้เห็นเด่นชัด เป็นการแสดงให้
ประชาชน สาธารณชนได้ชมได้ศึกษาเรียนรู้ (2) พัฒนาด้านความไม่พร้อมที่ปรากฏอยู่ มีแนวทางการ
พัฒนากระบวนการ 2 แนวทางเช่นกัน ได้แก่ (2.1) ด้านความไม่พร้อมชของวัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียน
การสอน ควรใช้หลักการของการมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวคือ ขอรับการบริจาค สนับสนุนจากชุมชน 
เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นสถานศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีต้นทุนความศรัทธาของชุมชน
อยู่แล้ว (2.2) ด้านความไม่พร้อมของบุคลากรประจ า ควรใช้กระบวนการจิตอาสาพัฒนาสังคมมาช่วย
พัฒนาบุคลากรประจ า กล่าวคือ ช่วยพัฒนาทักษะแก่ครูสอนกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี 
และรับสมัครจิตอาสาผู้มีความช านาญในวิชาชีพช่างสิบหมู่ที่ผู้เรียนมีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ 
   5.1.2.2 แนวทางพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
   ผลการศึกษาวิจัยหาแนวทางพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี จากการ
สัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย ของกลุ่มเปูาหมายและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  โรงเรียนทุกแห่งซึ่งมี
หลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ที่ตนเองจัดสอนในโรงเรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่แล้ว เพียงแต่ยัง
ขาดกระบวนการที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมกลุ่มย่อยของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พอสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี ควรมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดแทรกทฤษฎี แนวคิด 
ตลอดถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมให้มากข้ึน  ดังนี้ 
    1) ทฤษฎี แนวคิด ของการเรียนรู้และรูปแบบพัฒนาการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการเรียนรู้  หมายถึง แนวคิด หรือหลักการ ซึ่งผ่านกระบวนการรวบรวมแนว คิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ยอมรับว่าสามารถใช้อธิบายลักษณะการเกิดการเรียนรู้ หรือ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรได้ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งทางจริยธรรมและ
การกระท า ซึ่งส่งผลต่อลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการ
ประยุกต์ใช้ การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆ อีกด้วย มีจุดมุ่งหมายของทฤษฎี
การเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งการอธิบายการเกิดการเรียนรู้ของบุคคล หากครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนสอน รวมถึงการวัดและการประเมินผู้เรียน หากผู้
ด าเนินงานหรือครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ทฤษฏีได้อย่างได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ย่อมท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน และมีประสิทธิภาพ  
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    2) รูปแบบการเรียนการสอนที่ดี รูปแบบการเรียนการสอนในป๎จจุบัน หาก
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ สามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดหมู่ คือ เน้นการพัฒนาด้าน      
พุทธิพิสัย เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย เน้นการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการ และเน้นการบูรณาการ  องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ  
ทิศนา แขมณี1  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ประก าอบด้วย (1) ปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบการสอน (2) มีการ
บรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ  
(3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถ
น าผู้เรียนไปสู่เปูาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ (4) มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
สอนหรือเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3) กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  5 ขั้น คือ (1) การระบุ
ป๎ญหา (2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (3) การสร้างองค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (4) การ
ตรวจสอบคุณภาพ และ (5) การปรับปรุงและการน าไปใช้  

 4) กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ก็คือการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน โดยครูผู้สอนหรือ
ผู้จัดการเรียนรู้ พยายามหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิด
การเรียนรู้ได้มากที่สุด การสอนแบบต่าง ๆ โดยครูผู้สอนอธิบายหรือ    ปูอนความรู้ให้ฝุายเดียว      
คงเป็นแบบอย่างหรือแนวทางที่ค่อนข้างเก่าและล้าสมัยไปแล้ว ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้คิดสร้างความรู้
ใหม่ๆ เลย ครูผู้สอนมีความรู้แค่ไหนก็ถ่ายทอดให้แค่นั้น ส่วนผู้เรียนจะได้แค่ไหนก็สุดแล้วแต่
ความสามารถของแต่ละคน การเรียนการสอนก็รู้สึกเบื่อหน่ายทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน เพราะมีขั้นตอน
แบบเดิม ๆ เก่า ๆ ภายในห้องสี่เหลี่ยมเดิม ๆ แต่ในป๎จจุบันนี้หมดยุคสมัยดังกล่าวแล้ว ครูพันธุ์ใหม่
และนักเรียนพันธุ์ใหม่ ต้องร่วมกันเรียนรู้พร้อมกัน คิดสร้างสรรค์สิ่งแปลก ๆ ใหม่ร่วมกัน ร่วมคิดร่วม
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ แต่ก่อนอ่ืนจะต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่า การออกแบบและการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร จะได้น าวิธีการหลักการและ
แนวคิดไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ กับตัวครูผู้สอน และตัวผู้เรียนต่อไป ในป๎จจุบันพบ
ป๎ญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 5 ประการ คือ (1) ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับค าตอบ
มากกว่ากระบวนการ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้จะเน้นการท าแบบฝึกหัดเพ่ือหาค าตอบ และการให้
คะแนนก็เน้นที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการ (2) นักเรียนขาดเครื่องมือช่วยในระหว่างการเรียนรู้ โดย

                                           
1 ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ,

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 4. 
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ผู้เรียนแทบไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพสมองเพ่ือคิดหาค าตอบ แต่ ใช้สมองในการจ ามากกว่า (3) 
นักเรียนไม่เกิดการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้มักด าเนินตาม
กระบวนการปูอนเนื้อหาให้นักเรียนท าความเข้าใจ จดจ า แล้วท าแบบฝึกหัด ซึ่งใช้ได้เฉพาะเด็กที่มี
ความจ าดีเท่านั้น (4) ระบบการศึกษาขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนกระบวนการเรียนรู้ อาจ
เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มั่นใจในผลระยะยาวที่เกิดจากกระบวนการคิด ปฏิบัติ แก้ป๎ญหา และ
สร้างสรรค์ผลงาน มองว่ากระบวนการเหล่านี้เสียเวลา จึงใช้การปูอนความรู้ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่า (5) 
นักเรียนขาดประสบการณ์ความภาคภูมิใจจากผลงาที่คิดได้ เนื่องจากค าตอบที่นักเรียนคิดได้เป็น
ค าตอบที่คนอ่ืนคิดไว้แล้ว การตอบถูกเป็นเพียงการจ าได้เท่านั้น 
   นอกจากนี้นักเรียนยังควรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการ คือ (1) เป็น
นักคิดวิเคราะห์ (2) เป็นนักแก้ป๎ญหา (3) เป็นนักสร้างสรรค์ (4) เป็นนักประสานความร่วมมือ (5) 
รู้จักใช้ข้อมูลข่าวสาร (6) เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (7) เป็นนักสื่อสาร  (ครูพูดน้อยและเด็กพูดมาก) (8) 
ตระหนักรับรสภาวะของโลก (9) เป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า และ (10) มีพ้ืนฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ
และการคลัง 
 5.1.3  สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อจะส่งเสริมพัฒนาผลงานช่าง 
สิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็น
เมืองแห่งศิลปะ 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลงาน
ช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็น
เมืองแห่งศิลปะ พบว่า ในภาพรวม น าเสนอแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัด
เชียงราย และจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชน กับคณะสงฆ์ เพ่ือการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ กล่าวคือ ควรสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จัดองค์ความรู้เรื่อง
ช่างสิบหมู่ออกเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่วัดเครือข่ายที่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยแหล่งเรียนรู้ศิลปะ และอบรมให้ความรู้การจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ การบริหารจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การเผยแพร่ คัดเลือกโรงเรียนในอ าเภอที่มี
ศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ปรจ าอ าเภอ ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่วัด
เครือข่ายที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วย คัดเลือกโรงเรียนในอ าเภอที่ มี
ศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ปรจ าอ าเภอ เผยแพร่ ฝึกอบรมชาวบ้านผู้สนใจมา
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การผลิตผลงาน การฝึกทักษะเพ่ิมเติม จัดร้านโชว์ผลงานการผลิตของชาวบ้าน การ
จัดจ าหน่าย เพ่ิมพูนรายได้ครัวเรือน ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ เมื่อแยกเป็นรายประเด็น มีดังนี้ 
  5.1.3.1 น าเสนอแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย 
  ทีมงานวิจัยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  
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จัดท าแผนส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ฯ 2 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานเสนอโครงการต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานแข่งขันผลงานช่างสิบหมู่ประจ าปีการศึกษ 2560 ผลการ
ด าเนินการมีดังนี้  
   1) เสนอแผนงาน/โครงการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอแผนงาน
เสนอโครงการวิชาชีพช่างสิบหมู่ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือบรรจุไว้เป็นแผนส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไปสู่ชุมชน 
ท้องถิ่นต่าง ๆ จากการด าเนินการดังกล่าว จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
จังหวัดเชียงรายให้จัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ทักษะวิชาการ “วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15” เมื่อ
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา ต าบลปุางิ้ว อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย โดยมีนายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปเป็น
ประธานเปิดกิจกรรมฝุายฆราวาส และพระราชสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย               
ฝุายการศึกษา เป็นประธานฝุายสงฆ์ในกิจกรรม  
   2) แผนงานแข่งขันผลงานช่างสิบหมู่ประจ าปีการศึกษ 2560 จากการที่ทีม
งานวิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามตามโรงเรียนต่าง ๆ และได้เสนอให้แต่ละแห่งน าผลงานช่างสิบหมู่ไปจัด
นิทรรศการในงานวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 แล้วขัดประกวดแข่งขันผลงาน ซึ่งทีมงาน
วิจัยได้ประสานความร่วมมือกับคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นกรรมการคัดเลือกผลงาน โดยได้ประกาศให้รางวัล
ผลงานเป็น 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง    
เงินรางวัล 2,000 บ่าท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลชมเชยสอง
รางวัล เป็นเงินรางวัลละ 500 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 7,000 บาท ทั้ง 21 โรงเรียนได้ส่งผลงานวิชา
ช่างสิบหมู่ทุกโรงเรียน 
     3) ผลการตัดสินการประกวดผลงานช่างสิบหมู่ ทีมงานวิจัยได้แต่งตั้ง
คณาจารย์จากสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จ านวน 4 คน เป็นกรรมการตัดสิน
ผลงานช่างสิบหมู่ของแต่ละโรงเรียนในงานวันสามเณรเชียงราย สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นระดับจังหวัด 5 รางวัล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4 เขต ๆ ละ 3 รางวัล ผลการตัดสินระดับจังหวัดที่หนึ่งได้แก่ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอเวียง
ปุาเปูา เขตการศึกษาเชียงรายที่ 2  ได้ 3.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ระดับที่สอง ได้แก่ โรงเรียน
โสภณจริยธรรมวิทยา อ าเภอเชียงของ เขตการศึกษาเชียงรายที่ 4 ได้ 3.70 คะแนน ระดับที่สาม 
ได้แก่ โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน เขตการศึกษาเชียงรายที่ 2 ได้ 3.62 คะแนน ส่วนระดับ
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เขตพ้ืนที่การศึกษา 4 เขต ประกอบด้วย เขตการศึกษาเชียงรายที่ 1 ระดับหนึ่ง โรงเรียนดงชัยพิทยา 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ระดับที่สอง โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัย ระดับที่สาม โ รงเรียน        
พุทธิวงศ์วิทยา เขตการศึกษาเชียงรายเขต 2 ระดับที่หนึ่ง โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ าเภอ        
เวียงปุาเปูา ระดับที่สอง โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา อ าเภอพาน ระดับที่สาม โรงเรียนพุทธศาสตร์
ศึกษา อ าเภอปุาแดด เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ระดับที่หนึ่ ง โรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา อ าเภอ
แม่จัน ระดับที่สอง โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี อ าเภอแม่สาย ระดับที่สาม โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา     
(จีนนิกาย) อ าเภอแม่จัน เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ระดับที่หนึ่ง โรงเรียนโสภณจริยธรรม
วิทยา อ าเภอเชียงของ ระดับที่สอง โรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา อ าเภอเทิง ระดับที่สามมี 2 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อ าเภอเชียงของ และโรงเรียนเวียงแก่นวิทยา อ าเภอเวียงแก่น 
  5.1.3.2 จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชน กับคณะสงฆ์ เพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ 

จากการศึกษาวิจัย เพื่อก าหนดวิธีส่งเสริมการผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ควรจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนผลงานช่างสิบหมู่ของโรงเรียน            
พระปริยัติธรรมฯ โดยความร่วมมือภาคการคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน กล่าวคือ ภาครัฐ ได้แก่ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนราชการที่สนองงานคณะสงฆ์ ภาคการคณะสงฆ์ 
ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการของแต่ละโรงเรียน และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน รวมถึง
กลุ่มงานโอท็อป เพ่ือขับเคลื่อนผลงานช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงรายไปเป็นส่วนหนึ่งของเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ สนองนโยบายของรัฐบาล   
 5.1.4 ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ทีมงานผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากกลุ่มเปูาหมาย ศิลปิน
เชียงราย ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่ได้สัมภาษณ์ สอบถามแบบไม่เป็น
ทางการ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมงานช่างสิบหมู่ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายให้เป็นส่วนหนึ่งของเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ ทีมงานวิจัยได้รั บ
ข้อเสนอแนะในหลากหลายประเด็น จึงได้น าข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาจัดเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการการเรียนการสอน ได้แก่ ครูผู้สอนต้องตระหนักถึง
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณภาพประสิทธิภาพ ควรมีแผนการสอนที่ชัดเจน
จับต้องได้เพราะเป็นรายวิชาที่ฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนเพ่ือเอาไปประกอบวิชาชีพในอนาคต 
  2. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ ควรการจัดให้มีครูสอน
วิชาชีพช่างสิบหมู่ประจ า เพ่ือให้เกิดคุณภาพ ศักยภาพในการเรียนการสอน ควรประสานความร่วมมือ
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กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ตลอดถึงทุกองค์กรในชุมชน อันจะท าให้ได้
เครือข่ายความร่วมมือในสังคม แล้วการเผยแพร่ การจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดจ าหน่าย เป็นต้น 
  3. ข้อเสนอแนะด้านผู้เรียน ได้แก่ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
ของวิชาชีพช่างสิบหมู่ ยึดหลักอิทธิบาทสี่เป็นแนวทางในการศึกษา รู้จักความกตัญํูกตเวทีต่อ
สถานศึกษาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ให้มีการเรียนวิชาชีพช่าง     
สิบหมู่ ตั้งใจฝึกทักษาฝีมือให้มีคุณภาพท่ีสวยงาม คงทนและความประณีต 
 จึงสรุปได้ว่า  การส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่
ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะนั้น ควรมีการจัดน าเสนอแผนงาน/
โครงการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานช่างสิบหมู่
ให้ประจักษ์เป็นรูปธรรมในแต่ละโรงเรียน 
 

5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง Chaing Rai city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย มีหลายประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และ
ความคิดเห็นจากศิลปินเชียงราย ตลอดถึงปราชญ์ชาวเชียงราย แต่มีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การ
อภิปราย 2 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการงบประมาณในป๎จจุบันที่ถูกตัดรอน และการส่งเสริม
ผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย เริ่มมีการศึกษาวิชาชีพช่าง
สิบหมู่เมื่อปีการศึกษา  2553 เป็นต้นมา เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา (พระปริยัติธรรมประจ าอ าเภอเวียงชัย) ต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 พระองค์ได้ทรงปรารภกับผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ คือนางจุฬารัตน์  บุณยากร ในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระราชด าริ ซึ่ง
พระองค์ทรงพระราชด าริว่า พระเณรที่เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็ไม่ใช่จะบวชเรียนอยู่ตลอด
ชีวิต ต้องสึกออกไปเป็นฆราวาส ดังนั้นควรจะจัดการศึกษาด้านอาชีพ ฝึกฝนอาชีพแก่ผู้เรียน 
โดยเฉพาะช่างสิบหมู่  ถ้ายังอยู่ในสมณเพศก็จะได้น าวิชาชีพนั้นพัฒนาเสนาสนะ แต่ถ้าลาสิกขาไปเป็น
ฆราวาสก็จะได้น าไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวได้ เมื่อพระองค์ทรงมีพระราชด าริ      
ผู้สองงานในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีว่าที่
ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานได้น าพระราชด าริปรึกษาหารือกับส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหลัก และในที่สุดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาลให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
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ศึกษาที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่าน
ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 6 เป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุมการ
ด าเนินงานการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 พ.ศ. 2556  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 5 โดยการน าของ
พระครูสุนทรพิมลศีล จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพช่างสิบหมู่ที่วัดศรีสุพรรณ อ าเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็น
สถานที่ที่มีการท าช่างบุเงินประดับตกแต่งอุโบสถวัดอยู่แล้วมาเป็นศูนย์ฯ แล้วเสนอให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนการให้การอุดหนุนการเรียนวิชาชีพช่างสิบหมู่จากที่สอนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 6 ที่อยู่ในส านักงานพระราชด าริสมเด็จ   
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ไปอยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ นี้ และให้โรงเรียน    
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไปขึ้นกับศูนย์ฯ ลดความส าคัญของโรงเรียน     
พระปริยัติธรรมฯ ที่อยู่ในโครงการ สสท.ลงอย่างไม่เคยปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบเลย (ซึ่งระหว่าง 
พ.ศ. 2545-2555 ผู้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนี้  มีต าแหน่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย) งบประมาณที่ได้ให้จัดสรรแก่ศูนย์วัดศรีสุพรรณก่อนแล้วค่อย
จัดสรรให้แต่ละโรงเรียนฯ พร้อมทั้งให้งบประมาณที่จัดสรรมานั้นอยู่ในความดูแลของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.)  ผู้วิจัยเข้าใจว่า เป็นการกระท าที่อาศัยมติคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระครูสุนทรพิมลศีล เป็นประธาน
มาเป็นข้ออ้างความชอบธรรมในการจัดสรรเงินอุดหนุนไปที่ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณล้านนา       
วัดศรีสุพรรณ จนถึงป๎จจุบัน  
  จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ท าให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงรายไม่ได้รับการสนับสนุนรายหัวตามท่ีเคยได้รับ กล่าวคือลดลงจากเดิมครึ่งต่อครึ่ง จึงเป็น
ป๎ญหาในการบริหารจัดการเบื้องต้น ในทัศนะทีมงานวิจัยเห็นว่า ไม่ควรจะเบียดบังเอาจากโครงการ
สอนช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปสนับสนุนสถาบันอ่ืนที่ไม่ได้อยู่โครงการตาม
พระราชด าริฯ เหมือนเป็นการหมิ่นพระบรมราชนุภาพในพระองค์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
น่าจะจัดงบประมาณส่วนอ่ืนไปสนับสนุนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณฯ วัดศรีสุพรรณ จังหวัด
เชียงใหม่อีกต่างหาก เป็นการบริหารจัดการของผู้บริหารส านักงานส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่ผิดพลาดอีกจุดหนึ่ง และถ้าคดีเงินทอนวัดสาวต่อไปถึงงบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ก็
อาจจะพบข้อมูลทุจริตเพ่ิมอีกหลายประเด็นอย่างแน่นอน เนื่องจากวัตถุประสงค์เริ่ มแรกของการ
อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นคือมีเพียงจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และ
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ล าปาง ซึ่งแย้งกับมติที่ประชุมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา2 ส่วน
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุน โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุน
โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออุดหนุนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ 
(ย่านวัวลาย) จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 ศูนย์ โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งหมดในโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กองพุทธศาสนศึกษาได้ส ารวจจ านวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่าง
สิบหมู่ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ใน 6 
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และล าปาง ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 5,822 รูป 
  ประเด็นที่สอง การส่งเสริมผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อกระบวนการ SWOT เข้าไปประเมินงานช่างสิบหมู่ของแต่ละโรงเรียน 
จะพบว่า แต่ละโรงเรียนมีผลงานที่นักเรียนได้จัดท า ฝึกฝน ที่มีคุณภาพและสวยงามอยู่มากมาย ใน
ขณะเดียวกันโรงเรียนไม่มีสถานที่จัดแสดงผลงานเหล่านั้น เมื่อจบปีการศึกษาก็เอาไปวางระเกะระกะ
ไม่เป็นที่เป็นทาง มีเพียงร้ยอละ 25 เท่านั้น ที่มีการน าเเสดงผลงานไว้ในห้องสมุดบ้าง ห้องวิชาการ
บ้าง ยังไม่มีห้องแสดงเป็นกิจลักษณะให้ประชาชน ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ อาจจะเกิดจากการไม่มี
สถานที่ หรืองบประมาณเพียงพอที่จะจัด หรืออาจจะเกิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นได้ 
จากผลงานที่น าเสนอในงานวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 มีผลงานที่ถูกจ าหน่ายทุกโรงเรียน 
ซึ่งประชาชนที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรม เข้าไปชมผลงานซื้อไปประดับที่บ้าน ที่ท างาน ซึ่งประชาชน
เหล่านั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่า เพ่ิงเห็นผลงานที่เป็นฝึมือของพระเณรไม่นึกเลยว่าจะท าได้สวยงาม มี

                                           
2 กองพุทธศาสนศึกษา, บันทึกการประชุม คร้ังที่ 1/2561, (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 30 มกราคม 2561), เอกสารอัดส าเนา. 
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คุณค่าอย่างนี้ ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา พัวนุกุลนนท์3   ได้กล่าวให้แต่ละโรงเรียนว่า ร้านค้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายยินดีที่จะรับผลงานของนักเรียนทุกแห่งไปช่วยจัดจ าหน่ายให้ ขอให้ติดต่อ
ที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ในเวลาท าการ และในโอกาสต่อไป
จะพยายามให้มีการแสดงผลงานที่เป็นศิลปะจากฝึมือพระเณรให้ปรากฏแก่สาธารณชนในทุกอ าเภอ 
ให้สมกับที่เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ นั้นแสดงว่า ผลงานมีคุณภาพ สวยงามแต่ไม่มีสถานที่แสดงให้
ประชาชนได้เห็น เพ่ือส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และแสดงศิลปะท้องถิ่นใดของเชียงรายก็เจอแต่ศิลปะ 
 แต่อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงรายจะเป็นเมืองแห่งศิลปะทั่วทุกอ าเภอได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกฝุาย ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันสงฆ์ ตลอดถึงกลุ่มองค์กรใน
ชุมชน ช่วยกันน าศิลปะท้ังหลายทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาป๎ตยกรรมในอดีตออกมาสกัด
เป็นองค์ความรู้ แล้วเผยแพร่แก่สาธารณชน อยู่ท้องถิ่นใดก็น าศิลปะในท้องถิ่นนั้นมาแสดง เมือง
เชียงรายจักเป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างแน่นอน 
 

5.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
 ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวแล้วเบื้องต้นว่า ทีมผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ SWOT เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิจัย ท าให้ได้เห็นกระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพและ
บริบทของโรงเรียน ซึ่งพอจะวิเคราะห์ถึงกระบวนการเรียนการสอนหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็น
รูปธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2. ครูผู้สอนสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน 
  3. ผู้บริหารพากเพียรมุ่งพัฒนา 
  4. ผู้เรียนใฝุศึกษาด้วยตั้งใจ 
 ดังนั้น ท าให้ได้รับนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ คือ รูปแบบ (Model) การสอนช่าง   
สิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย (ปส.ชร.) ในอนาคต ควรมี
ลักษณะดังภาพที่ 27 ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

                                           
3 ปรีชา พัวนุกุลนนท์, ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, สัมภาษณ์, (งานวันสามเณร

เชียงรายสมัพันธ์ ครั้งท่ี 15, เมื่อ 15 ธันวาคม 2560). 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ฝีมือนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้เป็นส่วนหนึ่งของเชียงรายเมืองแห่งศิลปะตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไทยได้ประกาศไว้ว่าปี พ.ศ. 2560 จะสร้างเมืองเชียงรายให้เป็น
เมืองแห่งศิลปะ ดังนั้น ในเชิงนโยบายควรจะน าผลการวิจัยนี้ไปเป็นนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน   
พระปริยัติธรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ให้ศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะฝีมือช่างสิบหมู่ 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ควรน าผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไปใช้กับวัดในจังหวัดเชียงรายเพ่ือให้วัดเป็นส่วน
หนึ่งของเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ 
  2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรใช้ผลการวิจัยนี้ไปบูรณาการ
การสอนเรียนการสอนสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
 5.4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

   1) ควรมีการศึกษาเรื่อง “แนวคิดและมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ต่อการศึกษาวิชาชีพช่างสิบหมู่ของพระภิกษุสามเณร”   

  2) ควรมีการศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบความแตกต่างศิลปะร่วมสมัยของแต่ละ
ภาค” ว่า แต่ละท้องถิ่นมีความเชื่อเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีศิลปะอะไรบ้าง รวมไปถึงวิธีการ
อนุรักษ์และส่งเสริมของแต่ละท้องถิ่นว่ามีองค์ประกอบและขั้นตอนอย่างไร  
 

การงานอาชีพฯ คือช่างสิบหมู่ 

ผู้เรียนรู้ควรมีจิตฝ๎กใฝุ 

ผู้ใหญ่บริหารควรมีวิสัยทัศน์ไกล 

คัดเลือกผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

รูปแบบ 
(Model) 

การเรียนการ
สอนช่างสิบหมู่

ในอนาคต 
ครูสอนควรเน้นผู้เรียนเป็น

ภาพที่ 27 รูปแบบ (Model) การสอนช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในอนาคต 
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บรรณานุกรม 

 1. ภาษาไทย 
 1.1 หนังสือ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ความคิดสร้างสรรค์ หลักการ ทฤษฏี การเรียนการสอน   

การวัดผลประเมินผล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. 2534. 
________. ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. 
กรมศิลปากร. ความรู้ทั่วไปในงานช่างศิลป์ไทย. กรุงเทพมหานคร. 2545. 
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. ข้อมูลจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 แผนกสามัญศึกษา  ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1). กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2560. 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย.สถิตินักเรียนปี 2559.  
________. สารสนเทศ ปส.เชียงราย ปีการศึกษา 2560. เชียงราย : ส านักงานกลุ่มโรงเรียน 
 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. 2560. 
________. รายงานสรุปผลการด าเนินงานช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
 ศึกษาจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
 ศึกษาจังหวัดเชียงราย. 2559. 
จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. การกระท าทางสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา 

และมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2540. 
จารุวรรณ ข าเพชร และคณะ. งานปั้นปูน. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2549.  
จิตร บัวบุศย์. สกุลศิลปะพระพุทธรูปในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: งานพระราชทานเพลิงศพ 

ขุนจิตรการช านิ. 2509. 
ชนิตา รักษ์พลเมือง. การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2532. 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ:  
 แดเน็กซ์ อินเตอร์คอปอเรชั่น. 2555.   
ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. 
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554. 
________. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ .  

พิมพ์ครั้งที่ 18..  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2557.   
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ทิศนา แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(2554).   
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และ 

ประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร. 2548. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 2542. 

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530. 
เยาวพา เดชะคุปต์. การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แมค จ ากัด, 2542. 
รุ่ง แก้วแดง. การศึกษาไทยในเวทีโลก รวมบทความทางการศึกษาในรอบ ปี พ.ศ. 2540-2541. 
 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2541.   
วิชัย ธรรมเจริญ.  คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : 
  กรมการศาสนา.  2543. 
วัลลภ กันทรัพย์. ข้อคิดเบื้องต้นในการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ:  

กรมการศาสนา. 2534. 
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. ศิลปะล้านนา (ฉบับปรับปรุงใหม่). ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2554. 
________. ศิลปะเมืองเชียงแสน. กรมศิลปากร. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2551. 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม. ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่. ศูนย์วฒันธรรม 
 จังหวัดเชยีงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม. เชียงใหม่: สถาบันราชภฏัเชยีงใหม่. 2538. 
สงวน รอดบุญ. ศิลปกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. 2529. 
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ 3. ส านักพิมพ์ 

 เมืองโบราณ. 2555. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

ปี 2558.  
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2534. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 2523. 
สุพัตรา สุภาพ. ความเป็นมาของสังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 2533. 
สงบ ลักษณะ. จากหลักสูตรสู่แผนการสอน. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา. 2534. 
กรมสามัญศึกษา. คู่มือการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร. หน่วยศึกษานิเทศก์  
 กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : มิตรภาพการพิมพ์และสติวดีโอ. 2535. 
อานนท์ อาภาภิรม. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา. 2516. 
อ าพล สัมมาวุฒิ. งานช่างปั้นปูนสด. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2544. 
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1.2  รายงานการวิจัย 
ขนิษฐา นิลผึ้ง. ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรี. สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ และ 
 สื่อสารมวลชน. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549.  
ดวงฤด ี ศุภติมัสร, จินดาพร คงเดช และณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง. ภูมิปัญญาไทยปูนก่อสร้างโบราณ.  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษา และ 
 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2557. 
นภดล สังวาลเพ็ชร. ศึกษาวัสดุและเทคนิคศิลปะการปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรี.  รายงานการวิจัย.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2558. 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รายงานการวิจัย,  

เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2542. 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบ
หมู่ หาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ และส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบ
หมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น
ของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า    
   กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีการกระบวนการด าเนินงานใน ๒ ส่วน คือ การควบคุมดูแลการบริหาร
จัดการระดับกลุ่ม และการบริหารระดับโรงเรียน ส่วนแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
วิชาชีพช่างสิบหมู่  คือ ผู้บริหารโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงรายบริหารกันเอง โดยมีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเป็นพ่ีเลี้ยง  ส าหรับด้านส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้ เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ คือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรได้ช่วยอนุเคราะห์ด้านสถานที่จ าหน่าย สถานที่แสดงผลงาน และ
จัดตั้งโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะของชุมชน 
 
ค าส าคัญ :    ประวัติศาสตร์, พุทธศิลปกรรม, ล้านนา, โบราณวัตถุ, โบราณสถาน, 
 

Abstract 
  This research aims to study the process of Thai traditional arts and to find 
the way to develop and promote the works of Thai traditional arts of General 
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Buddhist Scripture School as a local art resource of each district by the government 
policy as Chiang Rai the city of art. The research methodologies used in the study 
were in-depth interviews, participatory observation and a small group discussion. The 
result of the study found that. 
 The process of Thai traditional Arts of General Buddhist Scripture School at 
Chiang Rai Province. There is a process in two parts. The first part is group level 
management supervision and the second part is school administration. The guideline 
for the development of Thai traditional arts of General Buddhist Scripture School is 
the school administrations in Chiang Rai manage themselves which controlled by the 
Buddhist office of Chiang Rai. The promotion and development of Thai traditional 
arts of General Buddhist Scripture School as a local art resource of each district by 
the government policy as Chiang Rai the city of art is the local government should 
provide a place to sell, a place to display and establishing a school as a community 
arts learning center.    

Keywords:   History, Buddhist art, Lanna, antiquities,  archaeological site, 
 

บทน า 
  ตามที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙1  หลังจากที่ได้ไปร่วมเปิดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ 
(Setouchi Triennale 2016 “Session Setouchi Asia Village” ณ SunPort Takamatsu 
ประเทศญี่ปุุน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ประเทศไทย และ
จังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุุน ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ ๑๓๐ ปีไทย-ญี่ปุุน ซึ่งมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยหอศิลป์กรุงโตเกียวได้น านิทรรศการมังงะ-อะ
นิเมะ และเกมส์ มาจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ขณะที่ไทยได้อนุญาตให้พิพิธภัณฑ์
ศิลปะกรุงโตเกียวยืมโบราณวัตถุที่ล้ าค่าของกรมศิลปากรจ านวน ๕๐ ชิ้นไปจัดแสดงที่ญี่ปุุน รวมถึง
แลกเปลี่ยนศิลปะและนิทรรศการร่วมกันตลอดทั้งปี ๒๐๑๗ ด้วย จากการร่วมงานดังกล่าวท าให้เกิด
แนวคิดว่า ควรสร้างจังหวัดแห่งศิลปะขึ้นในประเทศไทย เพราะมั่นใจว่าประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับ

                                           
1 https://www.dailynews.co.th/education/511242. 
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ประโยชน์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยเบื้องต้นจะน าร่องที่จังหวัดเชียงรายเป็น      
แห่งแรก เพราะมีศักยภาพและทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นเมืองศิลปะโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว 

ช่างสิบหมู่ก็นับว่าเป็นกลุ่มศิลปะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒  เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ นักเรียนที่ศึกษาเล่า
เรียนในโรงเรียนเป็นเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพย์ติด ได้แก่ ครอบครัวยากจน
บ้าง ครอบครัวที่หย่าร้างอาศัยอยู่กับตายาย หรือปูุย่าบ้าง  ครอบครัวที่ก าพร้าพ่อหรือแม่และอาศัยอยู่
กับตายายหรือปูุย่าบ้าง ครอบครัวมีป๎ญหาทางครอบครัวคือพ่อหรือแม่ไปมีคู่ ครองใหม่บ้าง และ
ครอบครัวจากชาวเขาเผ่าต่าง ๆ บ้าง แล้วเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณร โดยอาศัยอยู่ในวัดที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนนั้น ๆ เพ่ือศึกษาเล่าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีนักเรียนทั้งหมด ๔,๐๓๘๓ รูป2   ในแต่
ละปีการศึกษาจะพบป๎ญหานักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ส่วนใหญ่จะลาสิกขาไปศึกษาต่อทางฆราวาส หรือไปประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ แต่จากข้อมูลการส ารวจการศึกษาต่อในแต่ละปีของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 3    
พบว่า ลาสิกขาไปศึกษาต่อเป็นฆราวาสร้อยละ ๘๕  ที่เหลือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง 
คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ที่เปิดโอกาสให้ ในขณะที่กลุ่มที่ลาสิกขาไปนั้นยังพบว่าไปประกอบอาชีพเป็นกรรมกร บางคนก็
หันไปหายาเสพติดซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย ท าให้ เกิดป๎ญหาทางสังคมตามมา เนื่องจากไม่มี
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพติดตัวไป 

ดังนั้น กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึง
ป๎ญหาการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ขึ้น
เพ่ือเป็นการฝึกวิชาชีพให้แก่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย เป็นการสร้างสรรค์สัมมาชีพแก่นักเรียน เมื่อลาสิกขาไปก็จะได้น าไปประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว ถ้ายังอยู่ในเพศบรรพชิตก็จะได้ช่วยจรรโลงศิลปวัฒนธรรมตระกูลช่างสิบหมู่ให้
สืบไปอย่างยั่งยืน โดยเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมของส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และต่อมาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้ามา

                                           
2 กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (คร้ังที่ ๑),  (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๖๐), หน้า ๑. 

3 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย, ข้อมูลพ้ืนฐานส ารวจนกัเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาจังหวัดเชียงราย, (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย, ๒๕๕๘), อัดส าเนา. 
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รับผิดชอบสนับสนุนแทนส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ            
สยามบรมราชุกมารี แต่ก็ยังมีป๎ญหาด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งท าให้กระบวนการ
ถ่ายทอดไม่บรรลุเปูาหมายเท่าที่ควร ประกอบกับครูผู้สอนส่วนใหญ่จะเป็นปราชญ์ท้องถิ่น หรือ
ช านาญการเฉพาะเรื่อง ไม่มีประสบการณ์สอน การถ่ายทอด และบางครั้งไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างวัย จึงท าให้กระบวนการถ่ายทอดได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  
 จากความเป็นมาและป๎ญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาถึงกระบวนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดวิชาชีพช่างสิบหมู่แก่นักเรียนของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายในอันท่ีจะท าให้วิชาชีพช่างสิบหมู่เป็นวิชาชีพที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

๒. เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอ
สนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
๑. รูปแบบการวิจัย  การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงได้ก าหนดรูปแบบการ 

กระบวนการ

ถ่ายทอด

วิชาชีพช่างสิบ

หมู่ 

การพัฒนา
กระบวนการ

ถ่ายทอด 

แนวทางส่งเสริม
ช่างสิบหมู่สู่

ศิลปะ 

วิชาชีพ 
ช่างสิบหมู่ 

 นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 

ศาสตร์และศิลป์
ถิ่นเชียงราย
เมืองแห่งศิลปะ 
 

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิจัยดังนี้ 
 ๑) ศึกษาวิจัยจากเอกสาร หนังสือ ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒) เดินทางศึกษาข้อมูลทางกายภาพจากกระบวนการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายทั้ง ๒๑ แห่ง 
 ๓) จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประชากรกลุ่มเปูาหมาย  

 ๒. ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาช่างสิบหมู่ และนักเรียนที่เรียน
วิชาช่างสิบหมู่ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย  
 ๓. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ โรงเรียนละ ๑ 
รูป/คน รวม ๔๒ รูป/คน นักเรียนที่เรียนวิชาช่างสิบหมู่โรงเรียนละ ๓ รูป รวม ๖๓ รูป รวม
กลุ่มเปูาหมายทั้งสิ้น ๑๐๕ รูป 
 ๔. ขั้นตอน วิธีการ การวิจัย ลงพ้ืนที่พ้ืนที่ศึกษากระบวนการเรียนการสอนของแต่ละ
โรงเรียน เก็บข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น จัดอบรมสัมมนาแก่ครูผู้สอน และเสริมทักษะการเรียนแก่
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย โดยศิลปินเชียงราย จัดประชุม Focus Group ผู้อ านวยการ ครูสอน
วิชาช่างสิบหมู่ และเกี่ยวข้องเพ่ือหาทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน น าประชากรและ
กลุ่มเปูาหมายศึกษาในพื้นที่ และหอศิลป์ของศิลปินต่าง ๆ ของเชียงราย เพ่ือสร้างความตระหนักแก่
กลุ่มประชากร อันจะน าไปสู่การส่งเสริมเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ ร่วมกับสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ กลุ่มศิลปิน และประชาชน  คัดเลือกโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่ในเขตการศึกษาจังหวัดเชียงรายทั้ง ๔ เขตการศึกษา เป็นศูนย์
สาธิต/แสดงผลงานช่างสิบหมู่ตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ๆ ละ ๑ แห่ง รวม ๔ แห่ง และ
จัดท าองค์ความรู้น าเสนอต่อส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธ์และเป็น
การส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานศึกษาอีกทางหนึ่งของจังหวัดเชียงราย 
 ๕. เครื่องมือการวิจัย  การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใช้เครื่องมือ ๓ ชนิด 
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview)  แบบบันทึกประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และ
แบบสังเกตการมีส่วนร่วม 
 ๖. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือศึกษาในลักษณะของการวิจัยในภาคเอกสารและภาคสนาม (Field Study) โดยด าเนินการ
ในลักษณะต่าง ๆ คือ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่
ภาคสนามสัมภาษณ์เจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ศิลปิน และประชาชนใน
ชุมชมที่โบราณสถาน โบราณคดีตั้งอยู่ และจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย แล้วบันทึกเป็นข้อมูล 
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ผลการวิจัย 
 ๑. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่าง
สิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย) พบว่า  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนอยู่ในความ
อุปถัมภ์ของส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ส่วนกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนฯ มีการ
กระบวนการด าเนินงานใน ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การควบคุมดูแลการบริหารจัดการระดับกลุ่ม และ (๒) 
การบริหารระดับโรงเรียน มีรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานฯ พอสรุปได้ดังนี้ 
  (๑) การควบคุมดูแลการบริหารจัดการระดับกลุ่ม เป็นกระบวนควบคุมให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส านักงานการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ฯ มีส านักงานกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๖ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีกระบวนการควบคุมดูแล 
พอสรุปได้ดังนี้ คือ จัดการประชุม อบรม สัมมนา ผู้บริหาร ชี้แจงระบบระเบียบ วิธีการ กระบวนการ
เรียนการสอน และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงด้วย  เมื่อจัดสรรงบประมาณไปลงที่
ศูนย์ฝึกวิชาช่างสิบหมู่ที่วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ งบอุดหนุนทั้งหมดก็ผ่านไปที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด โดยคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งเดิมเคยได้โรงเรียนละ ๓๐-๖๐ รูป ตามสัดส่วน
จ านวนนักเรียนมากน้อยของแต่ละโรงเรียน แต่เมื่อไปอยู่กับศูนย์วัดศรีสุพรรณ จ านวนนักเรียนลดลง
เหลือ ๑๕-๓๐ รูป ลดไปประมาณครึ่งหนึ่งของที่ได้รับการอุดหนุน  
  (๒) การบริหารระดับโรงเรียนฯ มีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการบริหารระดับโรงเรียนฯ   จัดให้มีการอบรมสัมมนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนทุก
ปี  โดยมีนโยบายเน้นที่การลงมือปฏิบัติ เช่น (๑) ให้ทุกโรงเรียนจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นช่างสิบหมู่  (๒) 
จัดจ้างครูผู้สอนผู้มีความช านาญในสาขาวิชาช่างสิบหมู่ที่โรงเรียนเห็นสมควรจัดสอน  (๓) จัดให้มีห้อง
แสดงผลงานช่างสิบหมู่ของตนเองไว้ในโรงเรียนเพ่ือเปูนหลักฐานเชิงประจักษ์ (๔) ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่
มีความถนัดแต่ละช่างให้ได้เรียนตามความประสงค์ (๕) จัดกิจกรรมแสดงผลงานช่างสิบหมู่ทุกปีในงาน
วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ (๖) แต่ละโรงเรียนได้น าทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการด้วย เช่น แนวคิด ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
 จากการลงภาคสนามศึกษาวิจัย พบว่า ทั้ง ๒๑ แห่ง มีการจัดการศึกษาช่างสิบหมู่เพียง ๕ 
หมู่ช่าง ประกอบด้วย ช่างเขียน ช่างป๎้น ช่างแกะ ช่างบุ และช่างสลัก เท่านั้น 
๒. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ (เพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
วิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย) พบว่า   
  (๑)  แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหาระดับกลุ่มฯ  มี ๒ แนวทาง ได้แก่ (๑) ต้องให้ 
ผู้บริหารโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงรายบริหารกันเอง โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
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เชียงรายเป็นพ่ีเลี้ยง (๒) ไม่ต้องขึ้นตรงกับศูนย์ศิลปะภาคเหนือวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่   
  (๒) แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนระดับโรงเรียนฯ มี ๓ แนวทางเช่นกัน 
ได้แก่ (๑) ทุกโรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนให้ครอบคลุมในวิชาช่างที่สอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (๒) เลือกสรรหรือจัดหาบุคลากรที่สอนวิชาชีพช่างนั้นๆ ที่มีความช านาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และ (๓) พัฒนา
สถานที่แสดงผลงานวิชาชีพช่างสิบหมู่ของนักเรียนให้โดดเด่นและชัดเจนในโรงเรียน   

๓. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ (เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของแต่ละอ าเภอสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ) 
พบว่า  
  (๑) โรงเรียนประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยหาสถานที่จ าหน่ายสินค้า
ให้แพร่หลายต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นการเสริมรายได้แก่โรงเรียนหรือนักเรียน อันจะน าไปสู่การ
เสริมแรงในการศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียน 
  (๒) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของโรงเรียนภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นศูนย์บริการการ
เรียนรู้ด้านศิลปะแก่ชุมชนและสาธารณชนทั่วไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอนุเคราะห์
สนับสนุนตามศักยภาพของท้องถิ่น 
  (๓) เพ่ิมพูนผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ที่สอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพ พร้อมจ าหน่ายและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ าเภอตนเอง อันจะก่อเกิดการเสริมสร้างเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่ง
ศิลปะอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือของโรงเรียนและท้องถิ่น 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง Chiang Rai the city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย นี้ มีประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณประเภทอุดหนุนการเรียนการสอน
ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นการเริ่มจากการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จส่วนพระองค์ทรงเยี่ยมเยือนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย พระองค์ทรงมีพระด ารัสถึงการเรียนวิชาชีพที่เหมาะสมกับสามเณรนักเรียน และหากได้ลา
สิกขาไปเป็นฆราวาสก็จักได้น าไปประกอบวิชาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยได้ตรัสถึงช่างสิบหมู่ควรจะน ามา
จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนสามเณร ในขณะนั้นมีนางจุฬารัตน์ บุญยากร  เป็นผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้น้อมรับพระราชด ารัสนั้นไปด าเนินการเพ่ือสนองงานตาม
พระราชด าริของพระองค์ และในปีงบประมาณต่อมา (ปี ๒๕๕๓) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็
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ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริฯ เป็นการ
สนองงานแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยจังหวัดน่าน 
เชียงราย และแพร่ ในขณะนั้น  
 ในการบริหารจัดการมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้น ๆ ควบคุมดูและเป็นพ่ี และจัดสรรงบอุดหนุนตามมติ
คณะกรรมการบริหารของกลุ่มโรงเรียนฯ แต่ละจังหวัด  ในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็มีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายควบคุมดูแล และเป็นพ่ีเลี้ยงในการบริหารจัดการในฐานที่ต้นสังกัด 
ต่อมาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีนโยบาย
ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการของส่วนงานฯ  โดยน างบประมาณอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม -
ราชกุมารี ไปอุดหนุนให้ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วน าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริฯ ทั้งหมดไปขึ้น
ตรงกับศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และแบ่งงบประมาณอุดหนุนที่มี
อยู่ให้แก่โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการตามพระราชด าริฯ คือจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมอีกด้วย โดยไม่ได้มี
การผ่านการพิจารณาระดับโรงเรียนในกลุ่มที่อยู่โครงการตามพระราชด าริฯ เลย จึงนับว่าเป็นการหัก
ดิบงบอุดหนุนที่สนองงานตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งผิดจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ตั้งไว้ว่า จะสนับสนุนการเรียนรู้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาท่ีอยู่ในโครงการตามพระราชด าริฯ แต่ป๎จจุบันมีโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการตาม
พระราชด าริฯ ได้แบ่งส่วนไปด้วย ท าให้นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริฯ 
ต้องลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของที่เคยได้รับการอุดหนุน แต่ละปีต้องไปถกเถียงกันในระดับการจัดสรร
งบอุดหนุนที่วัดศรีสุพรรณ4  นั้นแสดงให้เห็นว่า กระบวนการบริหารจัดการระดับกลุ่มฯ ไม่โปร่งใส 
เบียดบังงบอุดหนุนที่สนองงานตามโครงการพระราชด าริฯ ตามแนวคิดของผู้วิจัยซึ่งเคยควบคุมดูแล
งบอุดหนุนนี้ในครั้งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕) เห็นว่า ต้นสังกัด ควรแบ่งงบอุดหนุนเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่สนับสนุนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ควรจัดตั้งงบประมาณขึ้นมาใหม่ หรือจัดสรรงบอุดหนุนที่
มีอยู่เป็นสองส่วน โดยไม่ต้องให้ไปพัวพันเก่ียวข้องกันจะเป็นการดียิ่ง เพราะยังจะได้ชื่อว่าได้สนองงาน

                                           
4 พระครูวิสิฐวรนารถ, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, 

สัมภาษณ์, ๒๕๖๐) 
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ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรากุมารีเช่นเดิม แต่บัดนี้เป็นลดความส าคัญในส่วน
ของพระองค์ลง จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ได้สร้างสรรค์ ซึ่งแย้งกับที่ ปราโมทย์  
ขันติลาภาพันธ์5  กล่าวถึง ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้บุคคล
กระท าสิ่งต่างๆ ได้ประสบผลส าเร็จ รู้จักวิธีแก้ป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณสมบัติที่ทุกหน่วยงานและสังคมต้องการ เพราะบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ จะพยายามหาโอกาสปรับปรุงและแก้ไขสภาพการท างานในรูปแบบเดิมด้วย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนช่างสิบหมู่ย่อมเป็นวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่
นักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หากส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติซึ่งเป็นต้นสังกัดมีความปรารถนาที่จะให้นักเรียนสามเณรนอกจากนี้ได้ศึกษาเรียนรู้วิชาชีพ
ช่างสิบหมู่เช่นกันก็จะเป็นการดียิ่ง แต่ต้องตั้งงบประมาณอุดหนุนเพ่ิมเติมขึ้นมิใช่เบียดบังตัดยอดเอา
ไปจากงบอุดหนุนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ที่อยู่ในโครงการตามพระราชด าริฯ เช่นทุกวันนี้   
  

ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นต้นสังกัดควรน าผลการวิจัยนี้ไปประกอบการ
วางแผนงานในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนให้การเรียนการสอนช่างสิบหมู่ให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนในสังกัด 
๒. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้นสังกัด ควรน าไปประกอบการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการเรียนการสอนวิชาช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่อยู่ใน
โครงการตามพระราชด าริฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ให้ชัดเจน  
๓. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

  การวิจัยครั้งต่อไปควรจะท าวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้ 
 ๑) กระบวนการส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 ๒) ติดตามและประเมินการน าวิชาชีพช่างสิบหมู่ไปประกอบอาชีพของผู้เรียนที่จบ

การศึกษาและลาสิกขา 

                                           
5 ปราโมทย์  ขันติลาภาพันธ์, ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนด้าน ภาษาไทยและ

คณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดระยอง, 
(รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๒๓. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง Chiang Rai city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย นี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงาน
การเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนจากส านักงาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงท าให้ทีมผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย ค้นคว้า 
จนส าเร็จด้วยดี 
 จึงขอขอบคุณผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดช
เชียงรายทั้ง ๒๑ แห่ง ศิลปิน (สล่า) เชียงราย คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมที่ได้ให้ข้อมูล 
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เมตตาให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์จนท าให้ทึมผู้วิจัยด าเนินการวิจัยส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี  จึงขอขอบคุณ อนุโมทนาไว้ ณ 
โอกาสเป็นอย่างยิ่ง   

บรรณานุกรม 
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. ข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑). กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๖๐.   
ปราโมทย์  ขันติลาภาพันธ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนด้าน ภาษาไทยและ 
 คณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
 ที ่๒ จังหวัดระยอง. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๓๐. 
พระครูวิสิฐวรนารถ. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. 

สัมภาษณ์, ๒๕๖๐. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย. ข้อมูลพื้นฐานส ารวจนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย. (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย. 
 ๒๕๕๘. 
https://www.dailynews.co.th/education/511242. 



 

 
ภาคผนวก ข 

 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

------------------- 
 
๑.  กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

- สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น
รายวิชาวัฒนธรรมไทย รายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมจังหวัด พุทธสมาคม เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมผลงานศิลปะช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะท่ียั่งยืน 
 

๒.  กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
- จัดท าเอกสาร แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน องค์กรการท่องเที่ยวน าไปใช้เป็น

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอ าเภอละหนึ่งศิลปะ สู่เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ 
- จัดนิทรรศการผลงานช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในโรงเรียน และจัด

นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะสงฆ์จังหวัด เป็นต้น 
 

๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 
- มีการพัฒนาชุดความรู้ช่างสิบหมู่ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

จังหวัดเชียงราย เผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อต่าง ๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการเผยแพร่ใน
จังหวัดเชียงราย 



 

 

ภาคผนวก ค 

 
Gantt  chart 

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์/กิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการและกิจกรรมที่ท าจริง 
โครงการวิจัย 

เร่ือง Chiang Rai city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 

Chiang Rai City of Art: The Ten schools in Buddhist Scripture Department of 
Education, Chiang Rai Province. 

------------------ 
1.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 3. เพ่ือจะส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่ศิลปะท้องถิ่นจากองค์ความรู้
ช่างสิบหมู่  

สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal ในรอบ 12 เดือน 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน 

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความ 
พึงพอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
ที่มาของช่างสิบหมู่ที่
สอนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมฯ จังหวัด
เชียงราย 

 ได้ทราบแนวคิด 
ทฤษฎีของช่างสิบ
หมู่ที่สอนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
จังหวัดเชียงราย 

1. ได้ประวัติความ
เป็นมาของช่างสิบหมู่ที่
สอนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจังหวัด
เชียงราย 
 

ข้อที่ 1 100 % 
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ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน 

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความ 
พึงพอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
2. ลงพ้ืนที่ภาคสนาม
ศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอนช่างสิบ
หมู่ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมฯ จังหวัด
เชียงราย 

ได้ข้อมูล
กระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอน
ช่างสิบหมู่ใน
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม จังหวัด
เชียงราย 

2. ได้แนวทางพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนวิชาช่างสิบหมู่ 
  

ข้อที่ 1,2 100 % 

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนช่างสิบหมู่ใน
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมฯ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

ได้แนวทางการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พุทธศิลปกรรมของ
วัดที่เป็นพระอาราม
หลวงจังหวัด
เชียงราย 

3. ได้แนวทางการ
ส่งเสริมผลงานช่างสิบหมู่
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
ในท้องถิ่นแต่ละอ าเภอ  

ข้อที่ 2,3 100 % 

4. สร้างเครือข่ายส่งเสริม
เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ 

ได้เครือข่ายส่งเสริม
ผลงานช่างสิบหมู่ของ
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมฯ เชียงราย 

4. มีหนว่ยงาน องค์กร 
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
เป็นเครือข่ายเผยแพร่
ผลงานของช่างสบิหมู ่

ข้อที่ 2,3 100 % 

5. กิจกรรมอ่ืนและการ
รายงานความก้าวหน้า 

ได้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การวิจัย 

ได้ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
วิจัยและองค์ความรู้ใหม่ 

ข้อที่ 1,2,3 100 % 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ มจร. 
 - มจร.ควรจะคัดเลือกบุคคลที่ท างานด้านวิจัยให้มากขึ้น เพ่ือปูองกันการส่งงานไม่ตรง
เวลา  

ลงนาม..................................................... 
( พระครูวิมลศิลปกิจ, ผศ.ดร. ) 
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 

วันที่  20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
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ตาราง  Output 
เร่ือง Chiang Rai city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 

Output 
ในกรณีล่าช้า (ผลส าเร็จไม่ถึง 

๑๐๐%) ให้ระบุสาเหต ุ
และการแก้ไข 

วัตถุประสงค์/กิจกรรมในข้อเสนอโครงการวิจัย ผลส าเรจ็%  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบ
หมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
    2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
วิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
    3. เพ่ือจะส่งเสริมให้แต่ละอ าเภอเป็นแหล่งศึกษา
เผยแพร่ศิลปะท้องถิ่นจากองค์ความรู้ช่างสิบหมู่  

 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่มาของช่างสิบหมู่ที่สอนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดเชียงราย 

100 %  

2. ลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เชียงราย 

 
100 % 

 

3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมฯ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
100 % 

 

4. สร้างเครือข่ายส่งเสริมเชียงรายเมืองแห่งศิลปะ 100 %  
5. กิจกรรมอ่ืนและการรายงานความก้าวหน้า   
6. รายงานฉบับสมบูรณ์ 100 %  
7. บทความการวิจัย 100 %  

   ลงนาม................ ............. ......................หวัหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
            ( พระครูวิมลศิลปกิจ, ผศ. ดร. ) 

วันที่  20  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก  ง 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth interview) 

โครงการวิจัยเรื่อง Chiang Rai city of Art: ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 

*************************** 

 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ…………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์………………………………  
ต าแหน่ง………………………………………………………ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ…………………......................  

 
ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
ส าหรับผู้บริหาร 

1. กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
ศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
      1.1 รูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการของการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่เป็น
อย่างไร อาทิ โครงสร้างการบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร/แหล่งทุนสนับสนุน  วิธีการ
ด าเนินงาน/การจัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน  

  1.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนที่ผ่านมามีอะไรบ้าง 
ป๎ญหา และความต้องการในเรื่องเหล่านี้มีหรือไม่/อย่างไร 

  1.3 แนวทางในการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และการ
ให้บริการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิชาชีพช่างสิบหมู่ อย่างต่อเนื่องควรเป็นอย่างไร 

2. แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร 

3. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของท่าน
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ ควรเป็นอย่างไร 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



134 
 

ส าหรับครูสอนวิชาช่างสิบหมู่ 
 1. ความถนัดของวิชาช่างสิบหมู่ เช่น ด้านช่างเขียน ด้านช่างแกะ ด้านช่างสลัก ด้านช่าง
ปูน เป็นต้น 

2. รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน การถ่ายทอดวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย เป็นอย่างไร 

3. การจัดกิจกรรม การด าเนินการเรียนการสอนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีป๎ญหาและ
อุปสรรคหรือไม่  

4. แนวทางพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร 

5. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาผลงานช่างสิบหมู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นของท่าน
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ ควรเป็นอย่างไร 

6. ป๎จจัยที่ส่งเสริมช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาช่างสิบหมู่ให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต มีอะไรบ้าง 

7. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชาช่างสิบหมู่ 

1.  เหตุผล ความสนใจและแรงจูงใจที่เลือกเรียนวิชาชีพช่างสิบหมู่ 
2.  ความสนใจ และความถนัดของวิชาช่างสิบหมู่ เช่น ด้านช่างเขียน ด้านช่างแกะ ด้าน

ช่างสลัก ด้านช่างปูน เป็นต้น 
3.  เปูาหมายของการเรียนวิชาช่างสิบหมู่ ในอนาคต 
4.  ป๎ญหาและอุปสรรคในการเรียน 
5.  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับวิชาช่างสิบหมู่ เช่น การประกวด 
6.  กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพช่างสิบหมู่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร 
7.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
 
 



 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบการศึกษาวิจัย 
กิจกรรมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานช่างสิบหมู่ฯ 14-15 ธันวาคม 2560 

ณ โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 
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ภาพประกอบการศึกษาวิจัย 
กิจกรรมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานช่างสิบหมู่ฯ 14-15 ธันวาคม 2560 

ณ โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 

 

 

 



137 
 

ภาพประกอบการศึกษาวิจัย 
กิจกรรมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานช่างสิบหมู่ฯ 14-15 ธันวาคม 2560 

ณ โรงเรียนวัดปุางิ้วปริยัติศึกษา อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 
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ภาพประกอบการศึกษาวิจัย 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

ณ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 



ภาคผนวก ฉ 

ประวัติผู้วิจัย 
1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย

1.1  ช่ือ-สุกล พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Phrakhruwimonsinlapakit  

(Ruangrith Kaewpiang) assistant professor. 
1.2  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   

1.3  ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  

1.4 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
ดอยจ าปี  ถนนฤทธิประศาสน์  ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์  053-715876 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9613345 โทรสาร 053-715876 
E-mail. Wcp2558@gmail.com

1.5  ประวัติการศึกษา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.=การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2548 
พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.=สังคมศึกษา)   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
พ.ศ. 2545 

1.6  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
- ช านาญการด้านการอ่าน เขียนภาษาล้านนาได้เป็นอย่างดี
- การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word Exel Powerpoint
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1.7  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : 
1) เรื่อง การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2555) 
2) เรื่อง การศึกษาบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาใน

กลุ่ม 5 เชียง  (พ.ศ. 2557) 
3) เรื่อง การวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาคร่าวสี่บท

ของพระยาพรหมโวหาร (พ.ศ. 2558) 
4) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และคุณภาพชีวิตตามกรอบ กพด. (พ.ศ. 2559) 
5) เรื่อง วิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย : การ

วิเคราะห์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี  (พ.ศ. 2559) 
6) เรื่อง นครแห่งศิลปะ : การส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรมของวัดที่

เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 
1) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์

ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557)  
เผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิสาขบูชาโลก ปี 2555 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ 
มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ าเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา (แหล่งทุน : 
วช.)      

2) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “ศึกษาสภาพป๎ญหาในการท าวัตร -สวดมนต์ของชุมชน
วัดพระแก้ว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” เสนอ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553 

3) ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของสามเณร
ชาวไทยภูเขาที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย” เสนอ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) 
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2. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 1
1. ชื่อ – นามสกุล   (ภาษาไทย)

 (ภาษาอังกฤษ) 
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน

พระครูพิธานพิพัฒนคุณ  
Phrakhruphithanphiphattanakun 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

รหัสไปรษณีย์ 57210 โทรศัพท์  053-662097 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9803648 โทรสาร 
053-662097  E-mail: phithanp4211@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   พธ.บ.  (สังคมศึกษา)   มจร.วิทยาเขตแพร่ พ.ศ. 2545 
ปริญญาโท   ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  ม.ราชภัฏเชียงราย  พ.ศ. 2548 

6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)
- ช านาญการด้านการอ่าน เขียนภาษาล้านนาได้เป็นอย่างดี

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : 
- เรื่อง การเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาล

ต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557)  (แหล่งทุน : วช.) 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 
1) เรื่อง การศึกษาบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาในกลุ่ม 5 เชียง  (พ.ศ.

2557) (แหล่งทุน : วช.) 
2) เรื่อง การวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาคร่าวสี่บทของพระยาพรหม

โวหาร (พ.ศ. 2558) (แหล่งทุน : วช.) 
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3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 2

1. ช่ือ – นามสกุล ภาษาไทย:   ผศ.ดร. ใจ  บุญชัยมิ่ง
        ภาษาอังกฤษ    Assistant professor, Dr. Jai Boonchaiming 

2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
3. ต าแหน่ งปัจจุบัน  อาจารย์ พิเศษ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      วิทยาเขตพะเยา 
4. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อสะดวก:

ที่ท างาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตพะเยา  หมู่ 2  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 ที่บ้าน เลขที่ 592 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
56000  โทรศัพท์ 083- 5784143 

5 . ประวัติการศึกษา  
น.ธ. เอก วัดปฐมแพงศรี อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
: เปรียญธรรม 4  วัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
: ปริญญาตรี พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 
: ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
: ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 

6. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ
: เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา, ภาษาบาลี 
: พระพุทธศาสนา 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : 
: เรื่อง เปรียบเทียบการเผยแผ่ค าสอนศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์ในเขตภาคเหนือ 
: เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดสาธารณูปการในจังหวัดพะเยา 

          ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 : เรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์มิติทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาที่ปรากฏในมหาชาติภาค 

พายัพ ฉบับสร้อยสังกร พ.ศ. 2556 


