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บทน า 

 
 การจัดการความรู้โดยทั่วไปหมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายในบุคคลหรือ
เอกสารขององค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และน ามา
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาน้ัน กิจกรรมที่ส าคัญที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการค้นหาคน หรือกลุ่มคนที่ประสบ
ความส าเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน าเรื่องราวความส าเร็จ
ของแต่ละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นความรู้ และสังเคราะห์เป็น “แก่นความรู้” (Core Competence) 
เพื่อน าไปพัฒนาด้านวิชาการและการบริหารในหน่วยงานของตนต่อไป (วิจารณ์ พานิช, ออนไลน์: 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94) 

 องค์ความรู้เป็นกระบวนการ  (Process)  ที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานย่อยขององค์กร  เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกว่าเดิม 

 รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
ประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน, เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงข้ึน (http://th.wikipedia.org) 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการ
จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง  สร้าง
งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษ์  พัฒนา  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ 

 จากพันธกิจและความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัย ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และคีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ  ท าให้บุคลากรของวิทยาลัย ฯ 
ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้วิธีการของตนเองพัฒนางาน  
พัฒนาองค์กรโดยวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกัน  วิธีการต่าง ๆ นี้เอง  เป็นความรู้ความสามารถที่
แฝงอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีความส าคัญยิ่ง 

 วิทยาลัยได้เห็นความส าคัญขององค์ความรู้ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้เรื่อง 
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อน ามาพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (รุ่นท่ี ๑)  
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ลักษณะโครงการ โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
สอดคล้อง   
 ๑. ประเด็นยุทธศาสตร ์ ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
    องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒. เปูาประสงค์  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มีคณุค่าเป็น
    ที่ยอมรบัทัง้ในและต่างประเทศ 
 ๓. ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท าวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
 ๕.ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ร้อยละของบุคลากรที่รบัความรู้และทกัษะเพื่อสามารถท างาน 
    เกี่ยวกับการท าวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้าน  
    ศิลปวัฒนธรรม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝุายวิจัยและนวัตกรรม ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
ผลผลิตท่ี ๒  การวิจัยและการบรกิารสังคม 
กิจกรรม  จัดบรกิารทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณ  ๑๘๔,๕๐๐ บาท (หนึง่แสนแปดหมื่นสี่พันห้ารอ้ยบาทถ้วน) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการความรู้โดยทั่วไปหมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายใน
บุคคลหรือเอกสารขององค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
น ามาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาน้ัน กิจกรรมที่ส าคัญที่สุดคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการค้นหาคน หรือกลุ่มคนที่
ประสบความส าเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน าเรื่องราว
ความส าเร็จของแต่ละบุคคล บันทึกเป็นประเด็นความรู้ และสังเคราะห์เป็น “แก่นความรู้” (Core 
Competence) เพื่อน าไปพัฒนาด้านวิชาการและการบริหารในหน่วยงานของตนต่อไป (วิจารณ์ พานิช, 
ออนไลน:์ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/94) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการให้
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐานทั่วไป การบริหารการด าเนินงานของสถาบันฯ จึงต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างการ
บริหารงานวิชาการที่มีลักษณะเฉพาะ กับการบริหารสถาบันทางการศึกษาทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติของชาติ วิถีการด าเนินงานทั้งด้านเนื้อหา
วิชาการและการบริหารจัดการดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิง
ลึกในสายงานที่แตกต่างหลากหลาย การสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรเหล่านี้ ถือว่าเป็นการน า
แก่นความรู้หรือองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้
ต่างๆ อันเป็นหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (ครั้งที่๑) เพื่อตอบสนองนโยบายการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากร การน าแก่นความรู้และกระบวนการ
จัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป โดยแบ่งการ
ด าเนินงานเป็น ๓ กิจกรรม คือ 
  กิจกรรมท่ี ๑ การฟังอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการจัดท าการจัดการความรู้” และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
  กิจกรรมท่ี ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  กิจกรรมท่ี ๓ การน าเสนอผลการจัดการความรู้ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้ และน าไป
ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
  ๒.๒ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
บริหารงานทั่วไปของบุคลากรภายในสถาบันฯ   
  ๒.๓ เพื่อกระตุ้นความคิด และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเอง
ของบุคลากร    ส่งผลต่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม และ
เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  ๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของบุคลากรทั้งด้านวิชาการและการบรหิาร
จัดการของสถาบันฯ ต่อไป 
 
๓. เป้าหมาย 
 คณบด/ีผู้อ านวยการวิทยาลัย     จ านวน ๑๘ คน 
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๗๒ คน 
        รวมจ านวน ๙๐ คน 
 
๔.ตัวชี้วัดโครงการ 
  เชิงคุณภาพ 
  ๔.๑ บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ 
  ๔.๒ บุคลากรของสถาบันฯ  มีแนวคิด ทัศนคติและทักษะในการบูรณาการ
กระบวนการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ 
  ๔.๓ สถาบันฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรและเอกสาร เพื่อน ามาพัฒนา
สถาบันฯ ต่อไป 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๔ 
  

๕. วิธีด าเนินการ/แผนการด าเนินงาน 
 ๕.๑ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (รุ่นที่ ๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       ๑) การฟังอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการจัดท าการจัดการความรู้”ณ โรงละครวังหน้า วันที่ 
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
       ๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการจัดการความรู้ วันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.   
 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (รุ่นที่ ๑) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       การน าเสนอความก้ าวหน้าของการจัดการความรู้  ครั้ งที่  ๑ ต่อคณะวิทยากร 
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระยะเวลา ๒ วัน 
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
       การน าเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ – ๓ เดือนละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง 
เมษายน โดยให้แต่ละกลุ่มก าหนดสถานที่และเวลาด้วยตนเอง พร้อมส่งผลการด าเนินงานทางระบบ
ออนไลน์ มายังฝุายวิจัยฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อน าเสนอต่อวิทยากรในการให้ค าปรึกษาแนะน า
ส าหรับการด าเนินงานต่อไป  
 ๕.๓ การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (รุ่นที่ ๑) ครั้งที่ ๓ 
        การน าเสนอผลการจัดการความรู้  ณ  โรงละครวังหน้า  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 
๙ – ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลา ๕ เดือน การด าเนินงานแบ่งเป็น ๓ ระยะ  
 -  ระยะที่ ๑: การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ 
ระหว่าง   วันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมระยะเวลา ๒ วัน 
เพื่อก าหนดหัวข้อและจัดท าแผนงานร่วมกัน 
 -  ระยะที่ ๒: การด าเนินงานจัดการความรู้ ระยะเวลา ๕ เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 
พฤษภาคม 

- ระยะที่ ๓: การน าเสนอผลการจัดการความรู้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

๗. สถานท่ีด าเนินการ 
 โรงละครวังหน้า และห้องประชุม ๑ ๒ ๓ และ ๕ อาคารอ านวยการ ช้ัน ๒ สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนศิลป์ 
 
๘. ประมาณค่าใช้จ่าย 
  งบประมาณหมวดด าเนินงาน ผลผลิตที่ ๒ การวิจัยและการบริการสังคม กิจกรรม
จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๕ 
  

๒๕๕๖  จ านวน  ๑๘๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายในการจัด
สัมมนา ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี ๑ การฟังอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการจัดท าการจัดการความรู้” และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๔ มื้อ   = ๙,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าอาหารกลางวัน ๙๐ คน X ๑๒๐ บาท X ๒ มื้อ   = ๒๑,๖๐๐ บาท 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๑๒ ช่ัวโมง  = ๒๘,๘๐๐ บาท 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๘ ช่ัวโมง  = ๙,๖๐๐   บาท 
 - ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ๑๐๐ เล่ม x ๔๐ บาท  =  ๔,๐๐๐   บาท  
       รวมเป็นเงิน  = ๗๓,๐๐๐ บาท 
  กิจกรรมท่ี ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๔ มื้อ   = ๙,๐๐๐ บาท 
 -  ค่าอาหารกลางวัน ๙๐ คน X ๑๒๐ บาท X ๒ มื้อ   = ๒๑,๖๐๐ บาท 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๑๒ ช่ัวโมง  = ๔๓,๒๐๐ บาท 
       รวมเป็นเงิน  = ๗๓,๘๐๐ บาท 
  กิจกรรมท่ี ๓ การน าเสนอผลการจัดการความรู้ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ   = ๔,๕๐๐ บาท 
 -  ค่าอาหารกลางวัน ๙๐ คน X ๑๒๐ บาท X ๑ มื้อ   = ๑๐,๘๐๐ บาท 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๖ ช่ัวโมง  = ๒๑,๖๐๐ บาท 
       รวมเป็นเงิน  = ๓๖,๙๐๐ บาท 

รวมท้ังสิ้นจ านวน ๑๘๔,๕๐๐ บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝุายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

ประมาณการค่าใช้จา่ยโครงพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (รุ่นท่ี ๑) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

   
  งบประมาณหมวดด าเนินงาน ผลผลิตที่ ๒ การวิจัยและการบริการสงัคม กิจกรรม
จัดบรกิารทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณ
ทั้งสิ้นจ านวน ๑๘๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้ารอ้ยบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายดงันี ้
 
๑๐.ค่าใช้จา่ยในการจัดสัมมนา 
  กิจกรรมท่ี ๑ การฟังอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการจัดท าการจัดการความรู้” และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๔ มื้อ   = ๙,๐๐๐ บาท 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖ 
  

 -  ค่าอาหารกลางวัน ๙๐ คน X ๑๒๐ บาท X ๒ มื้อ   = ๒๑,๖๐๐ บาท 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๑๒ ช่ัวโมง  = ๔๓,๒๐๐ บาท 
       รวมเป็นเงิน  = ๗๓,๘๐๐ บาท 
  กิจกรรมท่ี ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๔ มื้อ   = ๙,๐๐๐ บาท 
 -  ค่าอาหารกลางวัน ๙๐ คน X ๑๒๐ บาท X ๒ มื้อ   = ๒๑,๖๐๐ บาท 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๑๒ ช่ัวโมง  = ๔๓,๒๐๐ บาท 
       รวมเป็นเงิน  = ๗๓,๘๐๐ บาท 
  กิจกรรมท่ี ๓ การน าเสนอผลการจัดการความรู้ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๙๐ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ   = ๔,๕๐๐ บาท 
 -  ค่าอาหารกลางวัน ๙๐ คน X ๑๒๐ บาท X ๑ มื้อ   = ๑๐,๘๐๐ บาท 
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ คน X ๑,๒๐๐ บาท X ๖ ช่ัวโมง  = ๒๑,๖๐๐ บาท 
       รวมเป็นเงิน  = ๓๖,๙๐๐ บาท 

รวมท้ังสิ้นจ านวน ๑๘๔,๕๐๐ บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
  * หมายเหตุ ขอเบิกจ่ายถัวเฉลี่ยทกุรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗ 
  

ก าหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ (รุ่นท่ี ๑) ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

วันท่ี เวลา กิจกรรม 
๙ พ.ค. ๕๖ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนาโดย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. การอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ ” 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร นายเล้ง พรรณวิเชียร และ 
ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติ  

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการวิจัย โดย    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร นายเล้ง พรรณวิเชียร และ  
ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติ  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การน าเสนอผลงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการวิจัย โดย    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร นายเล้ง พรรณวิเชียร และ  
ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติ 

๑๐ พ.ค. ๕๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การน าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร นายเล้ง พรรณวิเชียร และ  
ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การน าเสนอผลงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร นายเล้ง พรรณ
วิเชียร และ  ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติ 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. สรุปผลการอบรมและอภิปราย โดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   
พรรณวิเชียร นายเล้ง พรรณวิเชียร และ  ดร.ศลิล วัชรพงษ์กิตติ 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการสัมมนาโดย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 หมายเหต ุ  
 - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 -  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น.  
 -  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๘ 
  

ชื่อโครงการ     โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่

 แผนพัฒนาโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป ี
 แผนพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
 แผนพัฒนาการบริการวิชาการ และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
 แผนพัฒนาการบรหิารเชิงธรรมาภิบาล 

สอดคล้อง 

 แผนยุทธศาสตร์ (๒๕๕๓-๒๕๕๖) ฉบับปรบัปรุง 
๑. ประเด็นยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์  

นวัตกรรม  องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับทัง้
ในและต่างประเทศ 

๒. เปูาประสงค์ งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ด้านศิลปวัฒนธรรม  
มีคุณค่าเป็นที่ยอมรบัทั้งในและต่างประเทศ 

๓. ตัวช้ีวัดขอเปูาประสงค์ จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รบัการจัดการอย่างเป็นระบบ 
๔. กลยุทธ์  จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้และด าเนินการตามแผน 

และติดตามประเมินผล 
๕. ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ จ านวนองค์ความรู้ที่ไดรบัการจัดเก็บในแตล่ะปี 

 นโยบาย 
  รัฐบาล.............................................................................................................. 
  กระทรวงวัฒนธรรม……………………………………………………………………………… 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์............................................................................... 
  สถานศึกษา................................................................................................... 
  การประกันคุณภาพ 
     ระดับพื้นฐาน  มาตรฐานที่...................... ตัวช้ีวัดที่...................... 
     ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่       ๗     ตัวบ่งช้ีที่        ๗.๒ 
 งานประจ า(โครงสร้างพื้นฐาน) 

หน่วยงานรับผิดชอบ งานจัดการความรู้และบริการทางวิชาการ 
ผลผลิตที่ ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม   การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับข้ันพื้นฐาน 
     การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา 
ผลผลิตที่ ๒ การวิจัยและการบริการสังคม 

กิจกรรม   การวิจัยและบริการสังคม 
    โครงการที่ ๑ :โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ป ี



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๙ 
  

แหล่งเงินงบประมาณ  หมวดด าเนินงาน ผลผลิตที่ ๒ การวิจัยและการบริการสังคม กิจกรรม 
   จัดบรกิารทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
   พ.ศ. ๒๕๕๖  สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์ 
เงินนอกงบประมาณ  หมวด.................................................................................. 
งบประมาณ...........................๓๐,๐๐๐.-........................................................บาท 
๑. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัด
การศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  ระดับพื้ นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง  สร้าง
งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษ์  พัฒนา  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ 
 จากพันธกิจและความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัย ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และคีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ  ท าให้บุคลากรของวิทยาลัย ฯ 
นั้น  ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  โดยใช้วิธีการของตนเองพัฒนา
งาน  พัฒนาองค์กรโดยวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกัน  วิธีการต่าง ๆ นี้เอง  เป็นความรู้
ความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีความส าคัญยิ่ง 
 วิทยาลัยได้เห็นความส าคัญขององค์ความรู้ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้เรื่อง 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  และเทคนิคการเลือกหัวข้อในการ
สร้างงานวิจัย  เพื่อน ามาพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงาน
ทั่วไปของบุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ   
 ๒.๒ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคล  และพัฒนาวิทยาลัย ฯ  ให้สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้  และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 ๒.๓  เพื่อรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
๓. เป้าหมาย 

๓,๑ เชิงปริมาณ  
     มีการจัดการองค์ความรู้  ๒  เรื่อง 

๓.๒ เชิงคุณภาพ  
     องค์ความรู้จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ  เพื่อน ามาพัฒนาวิทยาลัย ฯ 
 ต่อไป 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๐ 
  

๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รบัการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ประชุมคณะท างานเพื่อท าแผนการจัดการความรู้ 

๒.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๓.  ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู ้
๔.  ด าเนินการท ารปูเล่ม 
๕.  ส่งรูปเล่มเผยแพร ่
๖.  รายงานผลโครงการ 
๗.  ส่งรูปเล่มใหส้ถาบันฯ 
 

๖. แผนการด าเนินงาน  
    ไตรมาสท่ี ๑  ตุลาคม –ธันวาคม ๒๕๕๕  
    ไตรมาสท่ี ๒   มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖ 
    ไตรมาสท่ี ๓  เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖ 
    ไตรมาสท่ี ๔  กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖ 
 

 
กิจกรรม 

แผนปฏิบัติงาน 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมคณะท างานเพือ่ท าแผนการ
จัดการความรู ้

   .....         

เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ    .....         
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู ้    .... .... .... .....      
ด าเนินการท ารูปเลม่        ....     
ส่งรูปเล่มเผยแพร ่        .....     
รายงานผลโครงการ        .....     
ส่งรูปเล่มให้สถาบันฯ        .....     

 
๗. สถานท่ีด าเนินการ 
    วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 
๘. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่าย  จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
  -ค่าใช้สอย ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๑ 
  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อบุคคล) 
      ๙.๑ นายวิชา  นวลนุช 
      ๙.๒ นางสาวสุมาลี  พาหมชาติ 
 ๙.๓  ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ 
 ๙.๔  นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร 
 ๙.๕  นางเกษร  เอมโอด 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงาน
ทั่วไปของบุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ   
 ๑๐.๒  มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคล  และพัฒนาวิทยาลัย ฯ  ให้สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้  และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 ๑๐.๓  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
๑๑. ผลลัพธ์ของโครงการ 
      วิทยาลัย ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป ์และคีตศิลป์ทีม่ีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรบัในระดบัท้องถ่ิน และระดบัชาติ   
 
๑๒. การบริหารความเสี่ยง 
      ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพือ่ด าเนินงานให้ตรงตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๒ 
  

 

 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๓ 
  

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้เร่ือง 

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๔ 
  

 
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย 

 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัด
การศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง  สร้าง
งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษ์  พัฒนา  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ 
 จากพันธกิจและความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้  ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ      
คีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถ่ิน และระดับชาตินั้น  นอกจากด้านการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จัก  และเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลภายนอกเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่ง  และการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นั้น  วิทยาลัยต้องเตรียมความ
พร้อมหลายด้าน  เช่น  เอกสาร  ต าราด้านศิลปวัฒนธรรม  นวัตกรรม  องค์ความรู้  และงานวิจัย     

ในปัจจุบันวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาฐานความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่ง
การเรียนรู้  โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นักวิจัยได้รวบรวมไว้  แต่การสร้างงานวิจัย
ของวิทยาลัยยังมีน้อย  อาจเป็นเพราะว่าการที่จะสร้างงานวิจัยได้นั้นผู้วิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีในการด าเนินการวิจัย  จะต้องมีเวลาในการด าเนินงาน  อาจรวมไปถึงต้องมีแหล่งเงินทุนที่
คอยสนับสนุนในการท างานวิจัย  และบางครั้งผู้วิจัยกลับไม่รู้ว่าตนเองจะท างานวิจัยเรื่องอะไรดีเพราะ
ก่อนจะท างานวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องท าการศึกษาแนวทางในการท างานวิจัยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือก
หัวข้อในการสร้างงานวิจัย 

การเลือกหัวข้องานวิจัยน้ันเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้และประสบความส าเร็จ  
วิทยาลัยได้เห็นความส าคัญขององค์ความรู้ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการ
เลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  เพื่อกระตุ้น  เสริมสร้าง  และพัฒนาบุคลากรในด้านการสร้างงานวิจัย  
เพื่อให้บุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างงานวิจัยมีความรู้สึกว่างานวิจัยไม่ใช่เรื่องที่ยากจน
เกินไป  ทุกคนสามารถสร้างงานวิจัยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๕ 
  

KM ๑  การจ าแนกองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์นวัตกรรม 

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม   
เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม  มีคุณค่าเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

จ านวนงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน  ๒  ช้ิน เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย 

 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๖ 
  

KM ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน                       : วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์               :  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย  งานสร้างสรรค์นวัตกรรม  องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)           :   เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย 
ตัวชี้วัด (KPI)                       :   ร้อยละของจ านวน  บุคลากร ที่น าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างงานวิจัย 
เปูาหมายตัวชี้วัด                  :    ร้อยละ  ๒๐  ของจ านวน  บุคลากร ที่น าองค์ความรู้ ไปใช้ในการสร้างงานวิจัย 
ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑ การค้นหาความรู้ 
ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อ
ก าหนดการบ่งชี้ความรู้และประเด็น
ความรู้ที่จ าเป็น 

กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖ 

จ านวนประเด็น
ความรู้ที่จ าเป็น
ที่ต้องด าเนินการ 

๑ เรื่อง คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team    /  

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-Explicit Knowledge 
-ศึกษาเอกสาร  ต ารา  งานวิจัย 
-Tacit Knowledge 
-จัดเสวนาประเด็นความรู้ดังกล่าวจาก 
 บุคลากรของวิทยาลัย 
-สัมภาษณ์ผู้มีความรู้และประสบการณ์  
 ด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
 วิทยาลัย 
-ถอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัด 
 เสวนาฯ และการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

-จ านวน 
 แหล่งข้อมูล 
 
-จ านวน  
 บุคลากรของ 
 วิทยาลัย 
 
 
 
-จ านวนประเด็น 
 ความรู้ 

๒  แหล่ง 
 

 
๒๐  คน 

 
 
 
 
 

๑  เรื่อง 

-ห้องสมุด 
 
 
-คณะครูของ 
 วิทยาลัย 
 
 
 
 
-เทคนิคการเลือก  
 หัวข้อในการสร้าง 

 งานวิจัย 

KM  Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

/  



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๑๗ 
  

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

-ประชุมคณะท างาน  KM  Team เพื่อ  
 ระดมความคิด  จัดหมวดหมู่ประเด็น  
 ความรู้ 
-จัดท าเป็นเอกสาร 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

มีเอกสารที่ได้รับ
การจัดหมวดหมู่
ประเด็นความรู้ 

๑  ฉบับ KM  Team   KM  Team   /  

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-คณะ  KM Team  ด าเนินการปรับปรุง 
 รูปแบบเอกสาร 
-เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร  ร่วม 
 ตรวจสอบ  
 

มีนาคม 
๒๕๕๖ 

จ านวนครั้ง
กิจกรรมการ
วิพากษ์ รายงาน
ความรู้จากผู้ 
ทรงคุณวุฒิฯ
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
แก้ไข 
 

๒  ครั้ง KM  Team   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บริหาร 

KM  Team   /  

๕ การเข้าถึงความรู้ 
-จัดท าเป็นเอกสารและ CD  
-จัดท า Link เพื่อให้บุคลากร 
  Download ฯ 
-จัดพิมพ์เผยแพร่ทางเว็บไซด์   
 

เมษายน  
๒๕๕๖ 

จ านวนช่องทาง
ในการเข้าถึง
ความรู้ 

๓  ช่องทาง คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การจัดการความรู้  
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ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทาง Face book   
  webpage / e-mail เพื่อสะท้อน 
  ความคิดและแลกเปลี่ยน 
 
 

พฤษภาคม  
๒๕๕๖ 

จ านวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
และความถี่ของ
การแลกเปลี่ยน 
 

อย่างน้อย  
๒ ครั้ง/
เดือน 

คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  

๗ การเรียนรู้ 
- การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ 
  สร้างงานวิจัย 
 

พฤษภาคม  
๒๕๕๖ 

ร้อยละของ
จ านวน  
บุคลากร ที่น า
ความรู้ ไปใช้ใน
การสร้าง
งานวิจัย 

ร้อยละ  ๒๐ คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  

ผู้ทบทวน :.....................................................................................  
               (..................................................................................)  

              ................................./................................./.................. 

ผู้อนุมัติ             :.....................................................................................  
                             (..................................................................................)  
                           . ................................/................................./..................  
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กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ 

 

๑.  การค้นหาความรู้ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้มอบหมายให้บุคลากรจ านวน  ๕  คน  ได้แก่ ๑) นายวิชา  นวลนุช  

๒) นางสาวสุมาลี  พรหมชาติ  ๓) ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ๔) นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  และ  
๕) นางเกษร  เอมโอด  เป็นคณะ  KM  Team เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดข้ึน  เพื่อร่วมก าหนดการบ่งช้ีความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็น   

ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่งช้ีความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็นนั้น  คณะ  KM  
Team  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย  งานสร้างสรรค์นวัตกรรม  องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  มาเป็นตัวก าหนดประเด็นความรู้  และเปูาหมาย
ในการจัดการความรู้คือ  “เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย”  เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มา
พัฒนาเทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  โดยมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ประกอบด้วย  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการสร้างงานวิจัย  จ านวน  ๓  คน  และบุคลากรของ
วิทยาลัยจ านวน  ๑๒  คน   

  จากการก าหนดประเด็นความรู้  คณะ  KM Team  ได้ร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้  
เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
๒.  การสร้างและแสวงหาความรู ้
 ในการสร้างและแสวงหาความรู้  คณะ  KM  Team  ได้ก าหนดกิจกรรมไว้   ๔  กิจกรรม  
ดังนี ้
 ๒.๑  ศึกษาเอกสารงานวิจัย 

คณะ  KM  Team  ได้ศึกษาเอกสาร  ต าราเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัย  รวบรวม  
เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลให้แก่บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า 
 ๒.๒  จัดเสวนาประเด็นความรู้ดังกล่าวจากครูผูส้อนของวิทยาลัยที่มปีระสบการณ์ในการสร้าง
งานวิจัย   

 คณะ  KM  Team  ได้ด าเนินการประชุมคณะท างานวางแผนการด าเนินงานในการ
จัดเสวนาตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  และก าหนดรายช่ือบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสร้าง
งานวิจัยเพื่อเชิญเข้าร่วมการเสวนา  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้จ านวน  ๑๒  คน  

 ประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ที่เข้าร่วมการเสวนาเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ
จัดการความรู้  ประเด็นความรู้ที่ก าหนด  และแจ้งข้ันตอนในการด าเนินงาน ซึ่งคณะท างานได้
ก าหนดให้มีการจัดเสวนาครูผู้สอนจ านวน  ๓  ครั้ง  คือในวันที่  ๕, ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  และ  ๑๔  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
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 ๒.๓  สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  คณะ  KM  Team  ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย  และสถาบันการศึกษาอื่นที่
มปีระสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสร้างงานวิจัย  จ านวน  ๓  คน  เพื่อเล่าประสบการณ์หรือ
เทคนิคของตนเองที่ใช้ในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดย
ให้เขียนลงในแบบสัมภาษณ์ 
 ๒.๔  ถอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสมัภาษณ์หรือการจัดเสวนาฯ 
  จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและการจัดเสวนาครผูู้สอนของวิทยาลัย ฯ คณะ  KM  
Team  ได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจดบันทึกการแลกเปลีย่นเรียนรู้และการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงโดย
เขียนออกมาเป็นความเรียง 
 
๓.  การจัดความรู้ให้เปน็ระบบ 
 ประชุมคณะท างาน  KM  Team เพื่อระดมความคิด  จัดหมวดหมู่ข้อมลูและสรุปข้อมลูที่ได้ใน
การจัดเสวนาแต่ละครั้ง  เพื่อเตรียมจัดท าเป็นเอกสารให้แกบุ่คลากร 
 
๔.  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

คณะ  KM  Team  ได้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  ใช้ภาษาเดียวกัน    
ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้สมบูรณ์  เพื่อส่งให้ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบและ
เสนอแนะ 

 
๕.  การเข้าถึงความรู ้
 หลังจากที่ได้ด าเนินการประมวลและกลั่นกรองเอกสาร  คณะ  KM  Team  ได้ด าเนินการ
จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มและแผ่น CD  แจกให้แก่บุคลากรทุกคน  และประสานกับฝุายประชาสัมพันธ์  
จัดท า Link  เพื่อให้บุคลากร  Download  และน าเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซด์   
 
๖.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 คณะ  KM  Team  ได้ด าเนินการประสานงานกับฝุายประชาสัมพันธ์  น าข้อมูลลง Facebook  
webpage  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัย ฯ และผู้สนใจ  เข้ามาสะทอ้นความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
๗.  การเรียนรู ้
 คณะ  KM  Team  เตรียมจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจผลการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ 
  สร้างงานวิจัย   
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สรุปผลการด าเนินการในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

 

 จากการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้เรื่อง  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้าง
งานวิจัย  ซึ่งคณะ KM  Team  ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ด้านการสร้างงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  จ านวน  ๓  คน  และ 
จัดการเสวนาครูผู้สอนทั้งหมด  ๓  ครั้ง  คือ  ในวันที่  ๕, ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  และ  ๑๔  พฤษภาคม  
๒๕๕๖  ซึ่งมีครูผู้สอนของวิทยาลัย ฯ ทุกภาควิชาและทุกสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ด้านการสร้าง
งานวิจัยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  แบ่งปัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   และให้แนวปฏิบัติที่ดีจ านวนทั้งสิ้น  
๑๒  คน ซึ่งได้รวบรวมเป็นกรณีไว้ทั้ง  ๓  ครั้งดังนี ้
 
กรณีท่ี ๑  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    รองศาสตราจารย์  ดร. ข าคม  พรประสิทธิ์   

รองศาสตราจารย์  ดร. ข าคม  พรประสิทธ์ิ  ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“การเลือกหัวข้อในการท างานวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์  ต้องเลือกหัวข้อ
เรื่องที่คิดว่าผู้ด าเนินการวิจัยมีความสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก  อาจจะขยายความต่อไปได้ว่า ผู้วิจัย
ต้องมีพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ ค่อนข้างมากหรือเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความถนัดหรือเป็นวิชาเอกของผู้วิจัยเลย
จะเป็นการดีที่สุดนอกจากนี้การเลือกหัวข้อในการด าเนินการวิจัย  ควรเลือกหัวข้อที่จะสามารถ
ด าเนินการวิจัยสืบเนื่องต่อไปอีกในอนาคตได้  เพราะการด าเนินการวิจัยน้ันไม่แล้วเสร็จเพียงเรื่องเดียว 
ครั้งเดียว  เพราะฉะนั้นการค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคตก็จะท าให้เลือกที่เราเลือกมาด าเนินการวิจัยครั้ง
แรกและครั้งต่อ ๆ ไป มีความลุ่มลึกเพิ่มข้ึนตามล าดับ  

หลังจากนั้นจะต้องพิจารณาสิ่งจ าเป็นอันดับต่อไปคือต้องท าการตรวจสอบข้อมูลดิบที่เรา
ต้องการท าการศึกษาวิจัยก่อนว่า  มีความข้อมูลดิบมากเพียงพอที่จะด าเนินการวิจัยหรือไม่  บางครั้ง  
สิ่งที่เรามีความสนใจ  มีความถนัด  แต่ข้อมูลดิบมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อการน ามาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และสรุปเป็นผลของการวิจัยได้  การด าเนินการวิจัยเรื่องนั้น ๆ  อาจจะล้มเหลว  และไม่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จได้  นักวิจัยหรือผู้ท าการศึกษา ก็จะต้องเลือกหัวข้อใหม่ 
ซึ่งท าให้เกิดการเสียเวลาเป็นอย่างมาก 

สิ่งควรพิจารณาอันดับต่อไปคือเรื่องของบุคคลข้อมูล  ผู้วิจัยควรตรวจสอบเบื้องต้นว่าหัวข้อที่
เราจะด าเนินการวิจัยน้ันมีภูมิปัญญา  มีผู้รู้  หรือว่ามีผู้ที่มีความเช่ียวชาญที่รู้เรื่องนั้นๆ หลงเหลืออยู่บ้าง
หรือไม่  เพียงพอในการสืบค้นข้อมูลหรือไม่  เพื่อที่จะไม่มีปัญหาเมื่อท าการศึกษาภาคสนามในช่วงของ
การสัมภาษณ์ 

และสิ่งส าคัญประการสุดท้าย  ผู้วิจัยควรค้นคว้าข้อมูลเอกสารเบื้องต้นโดยละเอียด  เพื่อให้เกิด
ความแน่ชัดว่า  หัวข้อที่เราด าเนินการวิจัยนั้น  ยังไม่มีการด าเนินการวิจัยมาก่อน  หากเป็นหัวข้อที่
ใกล้เคียงกัน  ผู้วิจัยก็ควรจะต้องตอบได้ว่าหัวข้อที่เราเลือกน ามาด าเนินการวิจัยน้ัน  ไม่ซ้ าซ้อนกับผู้วิจัย
คนอื่นที่ด าเนินการวิจัยมาก่อนหน้าที่เราจะท าโดยท าไว้ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมนั่นเอง” 
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เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เลือกหัวข้อที่ตนเองมีความถนัด  
และมีข้อมูลเพียงพอในการที่จะด าเนินการวิจัย 

 
กรณีท่ี ๒  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คมกริช  การินทร์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คมกริช  การินทร์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  ภาควิชา
ศิลปกรรมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้าง
งานวิจัยไว้ว่า   

“การสร้างงานวิจัย  คือการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้ระเบียบวิธีในการศึกษาและการคิด
อย่างเป็นระบบ  และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในวงวิชาการและสังคม  ซึ่งการสร้างงานวิจัย
นั้นมีขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ หลายข้ันตอน  และข้ันตอนการเลือกหัวข้องานวิจัยน้ัน  นับเป็นเรื่องที่ส าคัญอีก
เรื่องหนึ่งเช่นกัน  โดยการเลือกหัวข้อวิจัยน้ัน  ต่างคนต่างมีเทคนิคแตกต่างกัน  โดยในส่วนของข้าพเจ้า
มีวิธีการ  ดังนี้ 

๑.  เลือกเรื่องที่ตัวเองมีความรู้และเข้าใจมากที่สุด  เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเพราะเป็นเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด  เราจะมีความสุขในการท า  ไม่เครียด  ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะมี
วิธีการค้นคว้าหาค าตอบ  ของหัวข้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์  

๒.  เลือกเรื่องที่คิดว่าสามารถท าเสร็จตามก าหนดเวลา  เช่น  หนึ่งปี  สองปี  และเป็นเรื่องที่
สามารถลงเก็บข้อมูลได้สะดวก  เช่น  แหล่งข้อมูลไม่อยู่ไกลเกินไป  หรือเข้าถึงยากจนเกินไป 

๓.  เลือกเรื่องที่ก าลังอยูใ่นความสนใจของชุมชนหรือเรื่องที่ต้องมีการศึกษาอย่างเร่งด่วน เช่น 
การศึกษาบ้านดนตรีที่มีผู้สืบทอดเหลือน้อยหรือก าลังจะหมดไป  เป็นต้น 

๔.  เลือกตามที่แหล่งทุนหรือผู้ให้ทุนเป็นผู้ก าหนด” 
 

เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เลือกหัวข้อที่ตนเองมีความรู้  ความ
เข้าใจ  มีความสุขในการท า  สามารถท าเสร็จได้ตามก าหนดเวลาถนัด  เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก  
และต้องเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาเร่งด่วน  หรือเป็นเรืองที่แหล่งเงินทุนก าหนด 

 

กรณีท่ี ๓  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นายไพบูลย์  อมรประภา  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  

นายไพบูลย์  อมรประภา  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม 
ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“มีเทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  ดังนี ้
 ๑.  ดูจากพื้นฐานตามความชอบ  ความสนใจ  และความถนัดในสาขาวิชาที่จะท า 
 ๒.  เป็นหัวข้อที่ตนรับผิดชอบ  หรือต้องการแก้ไขปัญหา  หรือต้องการพัฒนางานที่ตนเอง
รับผิดชอบหรือเป็นเรื่องที่ทันสมัย  หรือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครท ามาก่อน  จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติการวิจัย
เบื้องต้น  เช่น  การเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา  ความต้องการ  และหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๒๓ 
  

ได้แก่  การส ารวจหรือทดลองเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  หรือแก้ไข
ปญัหาในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนก็จะใช้การทดลองรูปแบบการสอน ฯลฯ 
 ๓.  ต้องตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องว่างานวิจัยที่ตนเอง
จะสร้างนั้นมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับมากน้อยเพียงใด  
โดยสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทั้งในประเทศ  ได้แก่  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
ของต่างประเทศ  ได้แก่  Science  Direct หรือ IEEE  รวมทั้งประเด็นปัญหาที่จะน ามาสร้างงานวิจัย
น่าสนใจและตรงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  ตลอดจนเมื่อท าแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง  และ
ส่วนรวม 
 ๔.  ต้องมีที่ปรึกษา  การเข้าถึงที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญที่จะคอยให้ค าปรึกษาหรือที่จะให้
ความรู้  หรือคอยแก้ปัญหาในเรื่องที่เราติดขัดหรือไม่เข้าใจหรือให้ข้อมูลสนับสนุนให้งานวิจัยที่เรา
ต้องการสร้างนั้นจึงจะท าให้เราสร้างงานวิจัยที่เราสนใจได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  หรือเปูาหมายที่เรา
คาดหวังไว้ 
 ๕.  เมื่อเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยได้เรียบร้อยแล้ว  ต้องท างานนั้นให้ตลอดถึงฝั่ง  ฝันที่
เราได้ต้ังใจไว้  คือ  ต้องมุ่งมั่น  ต้องอดทน  และต้องซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่ได้รับไม่ว่าจะในแง่บวก  หรือแง่-
ลบก็ตาม  ตลอดต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเคร่งครัด  เที่ยงตรง  และเช่ือมั่นว่าวิธีวิจัยน้ีจะ
ให้ค าตอบที่เที่ยงตรงได้ 
 ๖.  สุดท้ายของการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  ต้องเป็นผลงานวิจัยที่สร้างขึ้นแล้วจะต้อง
มีความคุ้มค่ากับทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะเสียไป  คือ  ต้องไม่เสียเวลาและมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  ก็
สรุปได้ว่า  งานที่สร้างข้ึนแล้วต้องไม่เสียเวลา  ก็คือ งานนั้นต้องมีประโยชน์  และมีความคุ้มค่าต่อการที่
ได้ลงทุน หรือได้ลงมือ  ลงแรงไป" 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เลือกหัวข้อที่ตนเองมีความชอบ  
ความสนใจและมีความถนัด  พัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ  มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า  สามารถเข้า
พบผู้เช่ียวชาญได้ง่าย  และต้องเป็นประโยชน์  คุ้มค่าแก่การลงทุน   
 
กรณีท่ี ๔  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์ 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า    

“สิ่งส าคัญที่สุดในการเลือกหัวข้อหรือเรื่องส าหรับการท าวิจัยที่ดีก็คือ  ความรู้และความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ของผู้ที่จะการวิจัยว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร  มีวัตถุประสงค์อะไร  จะใช้ระเบียบวิธีการศึกษา
อะไรและอย่างไร  และงานวิจัยนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง  ซึ่งหากผู้ที่ท าวิจัยไม่มีความชัดเจนในเรื่อง  
ต่าง ๆ เหล่าน้ีแล้ว  ก็ยากที่จะเขียนหรือท าการวิจัยที่ดีได้” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๒๔ 
  

“ช่ือเรื่องควรมีความหมายสั้นกะทัดรัดและชัดเจน  เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะท าการศึกษาวิจัยว่า 
ท าอะไร  กับใคร  ที่ไหน  อย่างไร  เมื่อใด  หรือต้องการผลอะไร  นอกจากนี้  ควรค านึงด้วยว่าช่ือเรื่อง
กับเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการศึกษาควรมีความสอดคล้องกัน  การเลือกเรื่องในการท าวิจัยเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ หลายประเด็น  โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะได้รับจากผลของ
การวิจัยในการเลือกหัวเรื่องของการวิจัย มีข้อควรพิจารณา ๔ หัวข้อ คือ 

๑.  ความสนใจของผู้วิจัย  ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด  และควรเป็นเรื่องที่ไม่ยากจน
เกินไป 

๒.  ความส าคัญของเรื่องที่จะท าวิจัย  ควรเลือกเรื่องที่มีความส าคัญ และน าไปใช้ปฏิบัติหรือ
สร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ได ้  

๓.  เป็นเรื่องที่สามารถท าวิจัยได้  เรื่องที่เลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะท าวิจัยได้  โดยไม่มีผลกระทบ
อันเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เช่น  ด้านจริยธรรม  ด้านงบประมาณ  ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูล  ด้าน
ระยะเวลา  และการบริหารด้านการเมือง  หรือเกินความสามารถของผู้วิจัย 

๔.  ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยที่ท ามาแล้ว  ซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณา
เพื่อหลีกเลี่ยง  ได้แก่  ช่ือเรื่องและปัญหาของการวิจัย (พบมากที่สุด) สถานที่ที่ท าการวิจัย  ระยะเวลาที่
ท าการวิจัย  วิธีการ  หรือระเบียบวิธีของการวิจัย 
 ครั้งท่ี  ๓ 
 นางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

 “ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อวิจัย  หัวข้อตรงวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยหรือไม่  ผู้วิจัยมีความรู้
ประสบการณ์ในปัญหาวิจัยหรือไม่   ผู้วิจัยสนใจและได้ประโยชน์จากวิจัยหรือไม่   กลุ่มตัวอย่างและ
เครื่องมือที่จะใช้วิจัยมีหรือไม่  ตรงตามสาขาที่วิจัยหรือไม่  งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่ผู้วิจัย
มีงบประมาณพอหรือไม่” 
  
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เลือกหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ
และไม่ยากเกินไป  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและสามารถท าวิจัยได้  และเป็นเรื่องที่ไม่ซ้ าซ้อนกับ
งานวิจัยที่ท ามาแล้ว  

 
กรณีท่ี ๕  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นายพัชรชัย  สิทธิโชค 

 ครั้งท่ี  ๑  
นายพัชรชัย  สิทธิโชค  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิค

การเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า  

“การเลือกปัญหาในการวิจัย  เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจและประเมินผลในทุก ๆ ด้าน  เพื่อให้
การวิจัย  ส าเร็จได้ด้วยดี  หากเลือกปัญหาโดยไม่พิจารณาก็อาจท าให้ต้องเปลี่ยนหัวข้อปัญหาใหม่ได้  
การเลือกปัญหาในการวิจัยจึงควรพิจารณาให้แน่ใจว่าจะท าได้ส าเร็จ  ซึ่งมีหลักในการเลือกหัวข้อวิจัย
ดังนี ้ 



 

การจัดการความรู้  
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๑.  เป็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจมากที่สุด  มีความอยากรู้อยากเห็นที่จะแสวงหาค าตอบใน    
ปัญหาน้ัน  
  ๒.  คุณค่าของผลงานวิจัย   

-เกิดความรู้ใหม่  อาจเป็นในลักษณะสนับสนุน  หรือคัดค้าน หรือสร้างทฤษฎี  หรือ
หลักการข้ึนมาใหม่ 

-เกิดสติปัญญา  คือผลการวิจัยจะช่วยให้บุคคลมีความรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน  และ
สามารถสนองความต้องการของบุคคลและสังคมได้ 

-น าความรู้ไปใช้  คือ  ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้ปรับปรุงชีวิตหรือระบบงาน  
ให้ดีข้ึน  โดยใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

๓.  ความสามารถในการวิจัย  ผู้วิจัยต้องมีความรู้ความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติมใน   
ทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยในปัญหาน้ัน  สามารถใช้เวลาและมีเงินเพียงพอที่จะท าการวิจัยในปัญหา
นั้น 
 ครั้งท่ี  ๒ 

นายพัชรชัย  สิทธิโชค  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิค
การเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า  

“สภาพแวดล้อมจะต้องเอื้อต่อการวิจัย  มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ในปัญหาการวิจัย  มีอุปกรณ์
หรือเครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   และได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย”   

ครั้งท่ี  ๓ 
นายพัชรชัย  สิทธิโชค  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิค

การเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ลักษณะของหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัยไม่ควรกว้างหรือใหญ่โตเกินไป  ควรให้พอเหมาะกับ
เวลา  แรงงานและค่าใช้จ่าย  มีความส าคัญและมีประโยชน์  ทั้งในแง่ของการน าไปใช้และการ
เสริมสร้างความรู้   ไม่ควรซ้ าซ้อนกับเรื่องของผู้อื่น  ยกเว้นในกรณีที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อดูความ
เปลี่ยนแปลงของเรื่องนั้น  หรือต้องการค้นคว้าวิจัยต่อในเรื่องเดิม  หลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นข้อถกเถียง
และยังหาข้อยุติไม่ได้   และสามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้” 

       
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เลือกหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ   
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะท า  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้  มีเวลามากพอที่จะท าได้  มีเงินทุน
เพียงพอในการท าการวิจัย  มีแหล่งค้นคว้า  หัวข้อต้องไม่กว้างเกินไป  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ    
มีประโยชน์  เป็นเรื่องที่ไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยของผู้อื่น  หลีกเลี่ยงหัวข้อเรื่องที่เป็นปัญหา  เป็นข้อ
ถกเถียงหาข้อยุติไม่ได้  และเป็นหัวข้อที่สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้  
 
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๒๖ 
  

กรณีท่ี ๖  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นายสมชาย  ยิ้มแย้ม 
 ครั้งท่ี  ๑   

นายสมชาย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิค
การเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรเป็นเรื่องที่เรามีความสนใจ  ประสบการณ์ส่วนตัว  เช่น  ด้านการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ดนตรี  หรือปัญหาที่เกิดจากการท างาน  เช่น  ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวคิดที่เปลี่ยนไปกับ
สิ่งเดิม ๆ  หรือภูมิหลัง  เช่น  มีความชอบ  ความสนใจกับปัจจุบันและอดีต  หรือสนองนโยบายของ
องค์กร  เข้ากับประกันคุณภาพทางการศึกษา” 

 ครั้งท่ี  ๒ 
นายสมชาย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิค

การเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ  แปลก  และหาข้อมูลได้  งานวิจัยต้องเอื้ออ านวยในการวิจัย 
สะดวก  มีบุคลากรและอุปกรณ์ที่สะดวก  และมีแหล่งค้นคว้า  นอกจากนั้นเรื่องเวลาต้องสามารถเสนอ
งานวิจัยได ้ และจะต้องมีงบประมาณเหมาะสมกับงานวิจัยที่เสนอ” 

 ครั้งท่ี  ๓ 
นายสมชาย  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิค

การเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“เลือกหัวข้อที่มีสาระ  ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญสนับสนุนการท างาน” 
 

เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เลือกหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ  
หัวข้อที่เลือกต้องน่าสนใจ  เป็นเรื่องที่เกิดจากปัญหาในการท างาน  สนองนโยบายองค์กร  มีแหล่งที่
สามารถศึกษาค้นคว้าได้  ได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง  มีเวลามากพอที่จะท าได้  มีงบประมาณ
สนับสนุน   
 
กรณีท่ี ๗  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    ว่าท่ีร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ 

ครั้งท่ี  ๑   
ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ต้องเป็นเรื่องที่มีความแปลกใหม่  เป็นเรื่องที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจ  มีความแตกต่างของ      
ช่ือเรื่องที่จะน ามาท า  และจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับคนอื่นที่เคยท ามาแล้ว” 

ครั้งท่ี  ๒ 
ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๒๗ 
  

“ต้องค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา  งบประมาณและทรัพยากร  ควรท าวิจัยในเรื่อง
ที่ตนเองมีความเช่ียวชาญหรือมีความสามารถในการรวบรวมหรือค้นคว้า” 

ครั้งท่ี  ๓ 
ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรจะหลีกเลี่ยงการตั้งช่ือโดยใช้ค าที่เลิศมากหรือสูงมากยากแก่การเข้าใจเพราะจะท าให้มี
การสื่อความหมายผิด  และหัวข้อวิจัยต้องสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ให้กับองค์กรได้” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   คือ  เลือกหัวมีความแปลกใหม่        
เป็นเรื่องก าลังเป็นที่น่าสนใจ  และตนเองมีความเช่ียวชาญ 
 
กรณีท่ี ๘  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นางสาวชิสา  ภูจอมจิตร 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางสาวชิสา  ภูจอมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“การที่จะลงมือท างานใด ๆ รวมถึงการสร้างงานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีนั้น  
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านก าลังกาย  ก าลังใจ  และก าลังทรัพย์”  
 ครั้งท่ี  ๒ 

นางสาวชิสา  ภูจอมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ความสนใจและความมุ่งมั่นตั้งใจ  คือจุดน าทางที่เป็นการเปิดความรู้สึกของตนเองต่อเรื่อง   
อันเป็นเปูาประสงค์  โดยการด าเนินงานวิจัยน้ีต้องมีเงื่อนไขในความเป็นจริงของเนื้อหาสาระต่อช้ินงาน” 
 ครั้งท่ี  ๓ 

นางสาวชิสา  ภูจอมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“งานวิจัยสามารถท าได้ทุกเรื่อง  หากแต่เมื่อมาพิจารณาไตร่ตรองดูให้รอบคอบเสียก่อนว่าเรา
สนใจเรื่องนั้นจริงหรือไม่  มากน้อยขนาดไหน  เรื่องราวนั้นเมื่อท าไปแล้วส่งผลหรือมีประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือหน่วยงานเพียงไร  และสิ่งสุดท้ายที่ค านึงถึงแต่มีความส าคัญเป็นอย่างมากคือ   เรื่องของ  
ทุนทรัพย์ที่จะส่งผลให้งานวิจัยด าเนินไปได้จนประสบผลส าเร็จ” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เป็นเรื่องที่ตนเองสนใจ  มีประโยชน์
ต่อตนเองและหน่วยงาน  และทุนทรัพย์ที่ต้องใช้     
 
  
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๒๘ 
  

กรณีท่ี ๙  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า  

“เลือกจากประเด็นที่น่าสนใจ  และประสบการณ์ของตนเอง” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“จากการอ่านและศึกษาผลงานของผู้อื่น ซึ่งอาจท าให้พบเรื่องที่ตนเองสนใจที่จะศึกษา  
หลังจากการที่ได้อ่าน  และวิเคราะห์ผลงานนั้น ๆ ได้” 

ครั้งท่ี  ๓ 
นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรเลือกจากสิ่งรอบตัวหรือใกล้ตัว  เช่น  เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการตนเองซึ่งผู้ร่วมงานอาจ
เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้มากที่สุด  และไม่ท าเรื่องที่ซ้ ากับผู้อื่น” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เป็นเรื่องที่ตนเองสนใจ  มี
ประสบการณ์  หรือเลือกหัวข้อจากการศึกษางานวิจัยของผู้อื่น  และไม่ท าเรื่องที่ซ้ ากับผู้อื่น     
 
กรณีท่ี ๑๐  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร   
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“เลือกเรื่องที่เกิดความสนใจและมีประสบการณ์  หรือที่เป็นปัญหาในการท างาน  เพราะจะท า
ให้เกิดแรงบัดดาลใจในการท า  เห็นประโยชน์ในการท าและมุ่งมั่นที่จะท างานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  โดยการเลือกนั้นจะเลือกปัญหาที่ตรงกับความสามารถของบุคคลและความสามารถในการระดม
บุคคลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย  รวมถึงความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้  จะ
ส่งผลให้งานวิจัยแต่ละเล่มเป็นงานที่เพิ่มพูนความรู้ใหม่และมีแนวทางเสริมทฤษฏีที่เป็นประโยชนใ์นการ
ปฏิบัติงานอีกด้วย  นอกจากนั้นควรค านึง ถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา  งบประมาณ  
สภาพแวดล้อมที่จะเอื้ออ านวยต่อการวิจัยด้วย  เช่น  ปัญหาการได้รับความร่วมมือ  ปัญหาเรื่องอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ปัญหาด้านแหล่งค้นคว้า  เป็นต้น” 

 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๒๙ 
  

ครั้งท่ี  ๒ 
นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“การอ่านจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  การอ่านต าราวารสารวิจัย  ปริญญานิพนธ์ 
บทความ  รายงานการวิจัย  จะท าให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ มากข้ึนท าให้สามารถต่อยอด
ความคิดในการออกแบบงานวิจัยของตัวเองได้  รวมถึงการอ่านข้อเสนอแนะของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้  
เสนอไว้  ก็เป็นแนวทางที่ดีในการเลือกหัวข้อวิจัยได้” 

ครั้งท่ี  ๓ 
นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  

ได้ให้เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“เลือกหัวข้อวิจัย  จากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย  เพราะแหล่งทุนส่วนใหญ่จะมีการก าหนด
หัวข้อกว้าง ๆ ให้ทราบว่าแหล่งทุนให้ความสนใจในการสนับสนุนการวิจัยในหั วข้อใดบ้าง  เราก็น า
ตัวอย่างที่น่าสนใจของแหล่งทุนเหล่าน้ันมาดัดแปลงให้เข้ากับสภาพปัญหาที่มีอยู่  จะท าให้ได้หัวข้อวิจัย
ที่มีคุณค่า  และศึกษาจากช่ืองานวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย  แต่ละประเภทที่สนใจ  ดูจากการออกแบบ
งานวิจัย  และน ามาปรับใช้ให้ตรงกับความสนใจและปัญหาที่มีอยู่” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   คือ  เป็นเรื่องที่ตนเองสนใจ              
มีประสบการณ์หรือเกิดจากปัญหาในการท างาน  หรือเลือกหัวข้อจากการศึกษางานวิจัยของผู้อื่น  และ
เลือกหัวข้อวิจัยจากแหล่งเงินทุน     
 
กรณีท่ี ๑๑  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นางนภาภรณ์  คชแก้ว 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางนภาภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ในการเลือกหัวข้อการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยการศึกษา
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการสอน  ด้วยวิธีการสอบถามสนทนากับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
รายกลุ่ม  หรือท าแบบทดสอบ  เพื่อประเมินความสามารถก่อนเริ่มเรียนและท าการจัดกลุ่มระดับ
ความสามารถโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  พร้อมกับศึกษาภูมิหลังของผู้เรียน
โดยเฉพาะในกลุ่มอ่อนเป็นกรณีพิเศษเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข 
     ในระหว่างการสอนเนื้อหาแต่ละครั้ง  ข้าพเจ้าพยายามปรับปรุงวิธีการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพของผู้เรียนและเนื้อหา  เช่น  สอนด้วยวิธีการบรรยาย  การใช้บทบาทสมมุติ  การใช้กระบวน  
การกลุ่ม  การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาและอีกหลาย ๆ วิธี  ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีท าให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น  และใส่ใจคอยถามว่าช่ัวโมงต่อไปเราจะเรียนอะไรกัน 
     จากเหตุผลและพฤติกรรมข้างต้นท าให้ข้าพเจ้าสามารถสร้างงานวิจัยได้หลายเรื่องเพื่อท าการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงข้ึน  เช่น 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๓๐ 
  

๑.  การศึกษาสภาพผู้เรียน  ท าให้ข้าพเจ้าเลือกผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอ่อน  เช่น  อ่าน
หนังสือไม่คล่อง เขียนไม่ค่อยถูกต้อง  มาท าการพัฒนาปรับปรุงเป็นรายบุคคล 

๒.  ในระหว่างจัดการเรียนการสอน  นักเรียนไม่ค่อยชอบท างานส่ง  โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นงาน
มอบหมายให้ส่งช่ัวโมงถัดไป  ท าให้นักเรียนค้างงานมากปลายภาคเรียน  ข้าพเจ้าก็ปรับวิธีการสอนโดย
มอบหมายงานกิจกรรมเพื่อด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่ัวโมงเรียน  ก็ท าให้นักเรียนค้างงานน้อยลง  
ทั้ง ๆ ที่งานที่ข้าพเจ้ามอบหมายมีเกือบทุกช่ัวโมงและสอนถึง ๓ คาบต่อสัปดาห์  เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายวิชาอื่น  แต่ผู้เรียนก็มีปัญหาดังกล่าวในจ านวนน้อยมาก 

๓.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนทุกครั้ง และน าผลที่ได้ไปปรับเนื้อหา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไปให้เหมาะสม” 
 ครั้งท่ี  ๒   

นางนภาภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรเลือกหัวข้อที่แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน”   
 ครั้งท่ี  ๓   

นางนภาภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรเลือกหัวข้อจากการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อแก้ไข  พัฒนานักเรียนที่มีปัญหา  
ในการเรียน”  

  
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เป็นเรื่องที่ท าเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
โดยใช้วิธีศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แยกกลุ่มผู้เรียน  พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
กรณีท่ี ๑๒  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นายสรุเดช  ข าทวี 
 ครั้งท่ี  ๑   

นายสุรเดช  ข าทวี  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิคการ
เลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“อ่านวรรณกรรม  เอกสารและงานวิจัยเพื่อแรงบัดดาลใจหรือทบทวนประสบการณ์งานต่าง ๆ 
ที่ผ่านมา  เพื่อหาหัวข้อหรือปัญหาที่ตนเองสนใจ  นอกจากนัน้ควรติดตามข้อมูล  ข่าวสาร  เหตุการณ์
ปัจจุบัน  วิเคราะห์  เจาะลึก  เพื่อหาทิศทางแนวทางของปัญหา” 
 ครั้งท่ี  ๒   

นายสุรเดช  ข าทวี  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิคการ
เลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรศึกษาข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่ตนเองสนใจ  ปรึกษาผู้ทรงความรู้  ทรงคุณวุฒิในเรื่อง 
ที่เราสนใจ  เพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน  ตลอดจนกระบวนที่ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาที่
เป็นน่าเช่ือถือ” 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๓๑ 
  

 ครั้งท่ี  ๓   
นายสุรเดช  ข าทวี  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิคการ

เลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ศึกษาข้อมูลเพื่อดูว่างานวิจัยที่จะท า  มีคนท าแล้วหรือยัง” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เป็นเรื่องที่มีแรงบันดาลใจในการท า  
และเป็นบัญหาที่ตนเองสนใจ 
 
กรณีท่ี ๑๓  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นายบัณฑิต  ศรีบัว  
 ครั้งท่ี  ๑  

นายบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์  ส่วนใหญ่จะสนใจชีวิตในด้านมนุษย์จึงเน้นเรื่องคุณค่า อารมณ์ 
นามธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ความดี  ความงาม) การเลือกหัวข้อในด้านศิลปวัฒนธรรม       
ใช้แนวคิด  ๒ แนว  คือ  

ปฏิฐานนิยม  เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร์  เช่ือว่าวิธีการแสวงหาความรู้ที่ดีคือ  
การใช้วิธีแบบวิทยาศาสตร์อยู่บนข้อมูลเชิงประจักษ์  สามารถรับรู้ได้ด้วย  หู  ตา จมูก ลิ้น และสัมผัส 
เป็นสิ่งที่เป็นจริงและยอมรับได้และวัดได ้
     ปรากฏการณ์นิยม  การรับรู้อาจเกิดจากการถูกบังคับหรือยัดเหยียด  มนุษย์ควรศึกษาโลกและ
สังคมด้วยตัวของตัวเอง  สร้างระบบที่เป็นส่วนตัว  ให้ความส าคัญของข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิด 
     การเลือกหัวข้อการสร้างงานวิจัยในกระบวนการของศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
มนุษย ์  ซึ่งการวิจัยแบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับว่า เป็นการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบอื่น ๆ เมื่อ
เราเลือกวิธีการวิจัยแล้ว  หัวข้อการวิจัยจึงควรมีลักษณะอยู่ในวิจัยที่ผู้วิจัยมีความสามารถวิจัยในเรื่อง
นั้นได้อย่างแท้จริงและเข้าถึงข้อมูลได้มาก  เป็นหัวข้ออยู่ในความสนใจของผู้วิจัยและผู้คนทั่วไป         
ที่เกี่ยวข้องทางด้านน้ัน ๆ”     

ครั้งท่ี  ๒ 
นายบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ควรเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยจะมีผู้วิจัยท่านใดเจาะประเด็นการศึกษาและเรื่องที่ศึกษาสามารถ
แตกแขนงการวิจัยออกไปได้อีก” 

ครั้งท่ี  ๓ 
นายบัณฑิต  ศรีบัว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี  ตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๓๒ 
  

เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เป็นเรื่องที่ตนเองมีความรู้  มีความ
สนใจ  มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษามาก  เป็นเรื่องที่ยังไม่มีผู้อื่นท างานวิจัย  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
และสามารถแตกแขนงงานวิจัยออกไปได้อีก 

 

กรณีท่ี ๑๔  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นางฟ้ามุ่ย  ศรีบัว  
 ครั้งท่ี  ๑  

นางฟูามุ่ย  ศรีบัว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิคการ
เลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ในการสร้างงานวิจัยจะต้องดูที่ความสนใจหัวข้อ  ท าแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร  เกิดกับใคร  
มากน้อยเพียงใด” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นางฟูามุ่ย  ศรีบัว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิคการ

เลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ต้องเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญ” 
ครั้งท่ี  ๓  
 นางฟูามุ่ย  ศรีบัว  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ให้เทคนิคการ

เลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ต้องเป็นหัวข้อที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้” 

เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เป็นเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ  
และมีประโยชน์   
 
กรณีท่ี ๑๕  เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย   
โดย    นางเกษร  เอมโอด 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางเกษร  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   ได้ให้
เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ในการสร้างงานวิจัยนั้น  มีหลายประการที่จะต้องค านึงถึง  ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือท า 
งานวิจัย  ถ้าไม่ศึกษาข้อมูลหรือพิจารณาในการเลือกหัวข้อที่ท าอย่างดีแล้ว   อาจเกิดความล้มเหลว    
ในการท า  แล้วต้องเปลี่ยนหัวข้องานวิจัยบ่อย ๆ  ซึ่งส าหรับข้าพเจ้าแล้วมีเทคนิคในการเลือกหัวข้อใน
การสร้างงานวิจัยคือ  ประการแรกต้องเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราสนใจ  มีความรู้ในเรื่องนั้น  พอที่จะเขียน
เป็นงานวิจัยได้  แต่แค่มีความสนใจและมีความรู้เท่านั้นไม่เพียงพอ  บางครั้งในเรื่องที่เรามีความรู้อาจ
หาความรู้เพิ่มเติมไม่ได้  ไม่มีข้อมูลประเภทต ารา  หรืองานวิจัยของผู้อื่นให้เราอ้างอิง  เพราะฉะนั้นการ
เข้าถึงข้อมูลที่เราจะใช้เขียนงานวิจัยก็เป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง”   
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ครั้งท่ี  ๒ 
นางเกษร  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   ได้ให้

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“ในการสร้างงานวิจัย นอกจากข้อมูลประเภทต าราแล้ว  ยังต้องค านึงถึงข้อมูลประเภทบุคคล  
ว่ามีผู้เช่ียวชาญให้ข้อมูลเชิงลึก  ได้แก่  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  ว่ามีผู้ที่ให้ข้อมูลด้านการสัมภาษณ์
แก่เราหรือไม่  บางครั้งเราไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้  อาจท าให้การท างานวิจัยของเราไม่ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์”   

ครั้งท่ี  ๓  
นางเกษร  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย  ได้ให้

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยไว้ว่า   

“หัวข้อที่เราจะท างานวิจัยเมื่อเราคิดว่าจะท าเรื่องใดน้ัน  เราต้องมองให้ทะลุว่าต้ังแต่ต้นจนจบ
เราจะท าอะไร  อย่างไร  ต้องเตรียมการ  ต้องวางแผน  ถ้าเรามองทะลุตั้งแต่ต้นจนจบ  งานวิจัยช้ินนั้น
จะส าเร็จ”  

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย  คือ  เป็นเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ      
มีความรู้  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้  และเป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ   
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สรุปเทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย 

 
จากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ  “เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัย”  มาปรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการสร้างงานวิจัยของวิทยาลัย ฯ  นั้น  ได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยที่มี
ประสบการณ์ในการสร้างงานวิจัย  ซึ่งมีเทคนิคในการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยในแต่ละบุคคล  
สามารถกลั่นกรองเทคนิคดังกล่าวได้ดังนี้ 

 
ด้านตัวผู้วิจัย 

๑.  ต้องเลือกหัวข้อเรื่องที่คิดว่าผู้วิจัยมีความสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก  ผู้วิจัยต้องมีพื้นฐาน
ในเรื่องนั้น ๆ ค่อนข้างมาก หรือเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความถนัด  มีความสนใจ  หรือเป็นวิชาเอกของผู้วิจัย  
เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพราะเป็นเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด 

๒.  เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสุขในการท า  ไม่เครียด  ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะมีวิธีการค้นคว้า
หาค าตอบ  ของหัวข้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์ 
 
ด้านแหล่งข้อมูล  

๑.  เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยสามารถลงเก็บข้อมูลได้สะดวก  เช่น  แหล่งข้อมูลไม่อยู่ไกลเกินไป  หรือ
เข้าถึงยากจนเกินไป  หรือมีข้อมูลดิบน้อยไม่เพียงพอต่อการด าเนินการวิจัย 

๒.  ผู้ วิจัยควรพิจารณาเรื่องของข้อมูลบุคคล  ควรตรวจสอบเบื้องต้นว่าหัวข้อที่ เราจะ
ด าเนินการวิจัยนั้น  มีภูมิปัญญา มีผู้รู้ หรือว่ามีผู้ที่มีความเช่ียวชาญที่รู้เรื่องนั้น  ๆ หลงเหลืออยู่บ้าง
หรือไม่  เพียงพอในการสืบค้นข้อมูลหรือไม่  เพื่อที่จะไม่มีปัญหาเมื่อท าการศึกษาภาคสนามในช่วงของ
การสัมภาษณ์ 

๓.  เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลบุคคลได้สะดวก 
 

ด้านเนื้อหา 
๑.  เลือกตามที่แหล่งทุนหรือผู้ให้ทุนเป็นผู้ก าหนด 
๒.  เรื่องทีเ่ลือกต้องอยู่ในวิสัยทีจ่ะท าวิจัยได้โดยไมม่ีผลกระทบอันเนือ่งจากปญัหาต่าง ๆ เช่น  

ด้านจริยธรรม  ด้านงบประมาณ  ด้านตัวแปรและการเกบ็ข้อมูล  ด้านระยะเวลาและการบรหิาร ด้าน
การเมืองหรือหัวข้อใหญเ่กินไป  เกินความสามารถของผู้วิจัย   

๓.  เป็นเรือ่งทีผู่้วิจัยสามารถวางแผนการด าเนินการวิจัยได้ต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง 
๔.  หัวข้อที่เราด าเนินการวิจัยนั้น  ยังไม่มีการด าเนินการวิจัยมาก่อน  หากเป็นหัวข้อที่

ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยก็ควรจะต้องตอบได้ว่า หัวข้อที่เราเลือกน ามาด าเนินการวิจัยนั้น ไม่ซ้ าซ้อนกับผู้ วิจัย
คนอื่น  ที่ด าเนินการวิจัยมาก่อนหน้าที่เราจะท า 

๕.  ควรเลือกหัวข้อที่จะสามารถด าเนินการวิจัยสืบเนื่องต่อไปอีกในอนาคตได้ 
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๖.  เลือกหัวข้อโดยการอ่านจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  การอ่านต าราวารสาร  
วิจัย  ปริญญานิพนธ์ บทความ  รายงานการวิจัย  ข้อเสนอแนะงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น  แล้วน ามา
ต่อยอดหรือเป็นแนวทางในการท างานวิจัยของตัวเองได้ 

๗.  ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยงการท าวิจัยเรื่องปัญหาที่เป็นข้อถกเถียงและยังหาข้อยุติไม่ได้  
   

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
๑.  เป็นเรื่องที่ก าลังอยูใ่นความสนใจของชุมชนหรือเรื่องที่ต้องมีการศึกษาอย่างเร่งด่วน เช่น 

การศึกษาบ้านดนตรีที่มีผู้สืบทอดเหลือน้อยหรือก าลังจะหมดไป  เป็นต้น 
๒.  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  มีประโยชน์คุ้มค่าแก่การลงทุน  เกิดความรู้ใหม่น าไปใช้ปฏิบัติ

หรือสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ได้  หรือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานของตนเอง  แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน  แก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กรและตอบโจทย์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้ 
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กิจกรรมเสนอแนะ 

 
การจัดการความรูเ้ป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเปูาหมายอย่างน้อย ๔ ประการ  ได้แก่  บรรลุ

เปูาหมายของการพฒันางาน  บรรลเุปูาหมายการพัฒนาคน  บรรลเุปูาหมายการพฒันาองค์กรไปเป็น
องค์กรเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน  เป็นหมู่คณะ  ซึ่งจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อมีการน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันางาน  พัฒนาองค์กร  ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังนี้   
 ๑.  การตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารความรู้   

๒.  จัดท าแผนพัฒนาระบบบรหิารความรู ้
๓.  ติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพฒันางาน  พัฒนาองค์กร 
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การจัดการความรู้เร่ือง 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
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เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

 

 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการ
จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง  สร้าง
งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษ์  พัฒนา  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ 
 จากพันธกิจและความมุ่งมั่นที่จะให้วิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
ท้องถ่ินและระดับชาตินั้น  ท าให้บุคลากรของวิทยาลัยนั้น  ใช้กลยุทธต่าง ๆ  ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ  โดยใช้วิธีการของ
ตนเองพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด  โดยมีวิธีการจัดการเรียน     
การสอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบแตกต่างกันไป  ตามเนื้อหาสาระที่หลักสูตรก าหนด 
 ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะใช้กลวิธีต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลวิธีที่จะน าไปสู่ความส าเร็จใน
การจัดการเรียนการสอน  และกลวิธีเหล่าน้ีเป็นกลวิธีที่ได้กลั่นจากความรู้  ความสามารถ  ทักษะการ
สอนที่แฝงอยู่ในตัวครูผู้สอนแต่ละคนซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญยิ่ง 

วิทยาลัยได้เห็นความส าคัญขององค์ความรู้ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ เรื่อง 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลั ยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๓๙ 
  

KM ๑  การจ าแนกองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเดน็ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
 
พัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

 
ร้อยละ  ๑๐๐ 

 
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๔๐ 
  

KM ๒  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อหน่วยงาน                         : วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์                 :  พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K)             :   เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด (KPI)                         :   ร้อยละของจ านวน  บุคลากร ที่น าองค์ความรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เปูาหมายตัวชี้วัด                    :    ร้อยละ  ๗๐  ของจ านวน  บุคลากร ที่น าองค์ความรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

๑ การค้นหาความรู้ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดการ
บ่งชี้ความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็น 

มกราคม  
๒๕๕๖ 

๑ กิจกรรม ๑  กิจกรรม คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-Explicit Knowledge 
-ศึกษาเอกสาร  ต ารา  งานวิจัย 
-Tacit Knowledge 
-จัดเสวนาประเด็นความรู้ดังกล่าวจาก 
 ครูผู้สอนของวิทยาลัย 
-สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-ถอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์หรือการจัดเสวนาฯ  

กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

๔ กิจกรรม ๔ กิจกรรม คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-ประชุมคณะท างาน  KM  Team เพื่อ
ระดมความคิด  จัดหมวดหมู่ 
-จัดท าเป็นเอกสาร 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

๒  กิจกรรม ๒  กิจกรรม คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๔๑ 
  

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

-คณะ  KM Team  ด าเนินการปรับปรุง 
 รูปแบบเอกสาร 
-เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร  ร่วม 
 ตรวจสอบ  
 

มีนาคม 
๒๕๕๖ 

จ านวนกิจกรรม
การวิพากษ์ 
รายงานความรู้
จากผู้ 
ทรงคุณวุฒิฯ
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
แก้ไข 
 

๒  กิจกรรม KM  Team   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้บริหาร 

KM  Team   /  

๕ การเข้าถึงความรู้ 
-จัดท าเป็นเอกสารและ CD  
-จัดท า Link เพื่อให้บุคลากร 
  Download ฯ 
-จัดพิมพ์เผยแพร่ทางเว็ปไซด์   
 

เมษายน  
๒๕๕๖ 

จ านวนช่องทาง
ในการเข้าถึง
ความรู้ 

๓  ช่องทาง คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทาง Facebook  
webpage / e-mail เพื่อสะท้อน
ความคิดและแลกเปลี่ยน 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม  
๒๕๕๖ 

จ านวนครั้งของ
การแลกเปลี่ยน
และความถี่ของ
การแลกเปลี่ยน 
 

อย่างน้อย  
๒ ครั้ง/
เดือน 

คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  



 

การจัดการความรู้  
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ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
๗ การเรียนรู้ 

- การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียน 
  การสอน 
 

พฤษภาคม  
๒๕๕๖ 

ร้อยละของ
จ านวน  
บุคลากร ที่น า
ความรู้ ไปใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ  ๗๐ คณะครูของ
วิทยาลัย 

KM  Team   /  

ผู้ทบทวน :.....................................................................................  
               (..................................................................................)  

              ................................./................................./..................  

ผู้อนุมัติ             :.....................................................................................  
                             (..................................................................................)  
                           . ................................/................................./..................  



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๔๓ 
  

 
กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ 

 

๑.  การค้นหาความรู้ 
วิทยาลัยนาฏศิลสุโขทัยได้มอบหมายให้บุคลากรจ านวน  ๕  คน  ไก้แก่  ๑) นายวิชา  นวลนุช  

๒) นางสาวสุมาลี  พรหมชาติ  ๓) ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ๔) นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  และ  
๕) นางเกษร  เอมโอด  เป็นคณะ  KM  Team เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดข้ึน  เพื่อร่วมก าหนดการบ่งช้ีความรู้และประเด็นความรู้ที่จ าเป็น 

ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อบ่งช้ีความรู้และความประเด็นความรู้ที่จ าเป็น  คณะ  KM  
Team  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์  ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ  ซึ่งไดก้ าหนดประเด็นความรู้เรื่อง  “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม”  เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยมี
เปูาหมายในการจัดการความรู้ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือมีความเกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  ๓  คน  และบุคลากรของวิทยาลัยจ านวน  ๓๘  คน   

  จากการก าหนดประเด็นความรู้  คณะ  KM Team  ได้ร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้  
เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

 
๒.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ในการสร้างและแสวงหาความรู้  คณะ  KM  Team  ได้ก าหนดกิจกรรมไว้   ๔  กิจกรรม  
ดังนี ้
 ๒.๑  ศึกษาเอกสารงานวิจัย 

คณะ  KM  Team  ได้ศึกษาเอกสารและต าราเกี่ยวกับการบูรณาการจัดการเรียน  
การสอนเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมลูให้แกบุ่คลากรได้ศึกษาค้นคว้า 
 ๒.๒  จัดเสวนาประเด็นความรู้ดังกล่าวจากครูผูส้อนของวิทยาลัย   

คณะ  KM  Team  ได้ด าเนินการประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงานใน 
การจัดเสวนาตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนด  

ประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ฯ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้  ประเด็น 
ความรู้ที่ก าหนด  และแจ้งข้ันตอนในการด าเนินงาน ซึ่งคณะท างานได้ก าหนดให้มีการจัดเสวนา
ครูผู้สอนจ านวน  ๓  ครั้ง  คือในวันที่  ๕, ๑๒, ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   

ในการจัดเสวนาครั้งนี้คณะ  KM  Team  ได้แบ่งกลุ่มผู้เสวนาออกเป็น  ๓  กลุ่ม  คือ  
ครูภาควิชาศึกษาทั่วไป  ครูภาควิชานาฏศิลป์  และครูภาควิชาดุริยางคศิลป์  โดยมีคณะ  KM  Team  
เป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรของแต่ละกลุ่ม  ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้ด าเนินตามข้ันตอนที่คณะ  KM  
Team  ได้แจ้งไว้    
 



 

การจัดการความรู้  
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 ๒.๓  สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  คณะ  KM  Team  ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดสุโขทัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมจ านวน  ๓  คน  เพื่อเล่าประสบการณ์หรือเทคนิคของตนเองที่ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม   
 ๒.๔  ถอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสมัภาษณ์หรือการจัดเสวนาฯ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและการจัดเสวนาครูผู้สอนของวิทยาลัย ฯ คณะ  KM  
Team  ได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจดบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง  
และเขียนออกมาเป็นความเรียง 
 
๓.  การจัดความรู้ให้เปน็ระบบ 

ประชุมคณะท างาน  KM  Team เพื่อระดมความคิด  จัดหมวดหมู่ข้อมูลและสรุป 
ข้อมูลที่ได้ในการจัดเสวนาแต่ละครั้ง  เพื่อเตรียมจัดท าเป็นเอกสารให้แก่บุคลากร 
 
๔.  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

คณะ  KM  Team  ได้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  ใช้ภาษาเดียวกัน    
ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้สมบูรณ์  เพื่อส่งให้ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันตรวจสอบและ
เสนอแนะ 

 
๕.  การเข้าถึงความรู ้
 หลงัจากที่ได้ด าเนินการประมวลและกลั่นกรองเอกสาร  คณะ  km  Team  ได้ด าเนินการ
จัดท าเอกสารเป็นรปูเล่มและแผ่น CD  แจกให้แก่บุคลากรทกุคน  และประสานกับฝุายประชาสมัพันธ์  
จัดท า Link  เพื่อให้บุคลากร  Download  และน าเอกสารเผยแพรท่างเว็ปไซด ์  
 
๖.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 คณะ  KM  Team  ได้ด าเนินการประสานงานกับฝุายประชาสัมพันธ์  น าข้อมูลลง Facebook  
webpage  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัย ฯ และผู้สนใจ  เข้ามาสะทอ้นความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
๗.  การเรียนรู ้
 คณะ  KM  Team  เตรียมจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจผลการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ 
  เรียนการสอน   
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 สรุปผลการด าเนินการในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

 
จากการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้เรื่อง  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิง 

บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งคณะ km  Team  ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาซึ่งมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  จ านวน  ๓  คน  
และ จัดการเสวนาครูผู้สอนทั้งหมด  ๓  ครั้ง  คือ  ในวันที่  ๕, ๑๒, ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   ซึ่งมี
ครูผู้สอนของวิทยาลัย ฯ ทุกภาควิชาและทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  แบ่งปัน  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และให้แนวปฏิบัติที่ดี  จ านวนทั้งสิ้น  ๓๘  คน ซึ่งได้รวบรวมเป็นกรณีไว้ทั้ง  ๓  ครั้งดังนี ้
 
กรณีท่ี ๑  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม   
โดย  นางทองเจือ  สืบชมพู   

นางทองเจือ  สืบชมพู  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

  “การบูรณาการนั้นสามารถน าเรื่องของศิลปวัฒนธรรมสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน 
ในวิชาต่าง ๆ  ได้  ซึ่งในการเรียนการสอนสมัยก่อนก็มีการบูรณาการเช่นเดียวกัน  ซึ่งครูในสมัยก่อนน้ัน
ต้องสอนทุกวิชายกเว้นวิชาพลศึกษา  การสอนแต่ละวิชามีความเกี่ยวข้องกัน  บางครั้งสอนวิชา
ประวัติศาสตร์  ก็ต้องน าไปเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย  เช่น  เราสอนเรื่องเมืองสุโขทัย  พอถึงเรื่อง   
พ่อขุนรามประดิษฐ์ลายสือไทยข้ึนมาเราก็ต้องสอนเรื่องลายสือไทย  โดยเฉพาะเราอยู่จังหวัดสุโขทัย  
จ าเป็นต้องเรียนรู้รากเหง้าของเราโดยเฉพาะลายสือไทย  เด็กนักเรียนจ าเป็นต้องรู้  ต้องอ่านออก  
เขียนได้  ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการบรรจุเรื่องลายสือไทยลงในหลักสูตร (ครูทองเจือเป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
เรียนลายสือไทยลงในหลักสูตรของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย)   

บางครั้งการสอนก็จะต้องมีการแทรกในเรื่องของบทเพลงเข้าไป  เช่น  สอนกาพย์เห่เรือเจ้าฟูา
ธรรมาธิเบต  ซึ่งเป็นวิชาภาษาไทย  เราก็ต้องมีการร้องกาพย์เห่เรือให้ผู้เรียนได้ฟัง  ฝึกให้ผู้เรียนนั้นได้
ร้องกาพย์เห่เรือ  ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องกาพย์เห่เรือแล้ว  ยังต้องศึกษาประวัติของเจ้าฟูา 
ธรรมาธิเบต  ศึกษาเรื่องราวจากกาพย์เห่เรือซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกด้วย  จากกาพย์เห่เรือ
ของหลวงกลายมาเป็นกาพย์เห่เรือของชาวบ้าน  ผู้เรียนจะได้ศึกษาวิถีชีวิต  สังคม  วัฒนธรรม  
ประเพณีจากกาพย์เห่เรือของชาวบ้าน 

นอกจากนั้นในการเรียนวิชาสังคม  ภูมิศาสตร์  เราสามารถศึกษาได้จากบทเพลง  เช่น  สุโขทัย
มีเพลงร าโทน  ซึ่งสุโขทัยเรียกว่าร าวงแบบบท  ให้ผู้เรียนได้ฝึกร้องเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวไม่เกิด
อาการง่วงขณะเรียน  และบางครั้งผู้เรียนบางคนมีความถนัดทางด้านศิลปะ  เขาก็จะสามารถร้องได้เป็น
อย่างดี  ส าหรับเนื้อเพลงที่ใช้ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุโขทัย  ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  สังคม  การท ามาหากินท าไร่ไถนา  ส าหรับเนื้อร้องก็แต่งข้ึนมาจากวิถีชีวิตและ
ความรู้สึกของบุคคลในท้องถ่ินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร  การท ามาหากินทั้งสิ้น 
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ตัวอย่างเพลง 
ขุดดินฟันดินมาปลูกเข้าโพดสาลี  ปลูกไว้หลาย ๆ จะเอาไปขายธานี 

จากบทเพลงผู้เรียนจะได้ทราบถึงเรื่องการประกอบอาชีพ  และได้ฝึกการแปลความหมายจาก
บทเพลง  เช่น  ค าว่าธานี  หมายถึงอะไร  พื้นที่ตรงไหนของจังหวัดสุโขทัยที่เรียกว่าธานี 

การบูรณาการวิชาภาษาไทยจะบูรณาการกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมได้ดีเพราะมี
ความเกี่ยวข้องกัน  เช่น  ในการสอนวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์   ครูผู้สอนก็สามารถสอนให้ผู้เรียน   
พากย์โขน  และขับร้องเพลงไทยเดิมได้ 

ในปัจจุบันมีสื่อ  นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเกิดข้ึนมากมาย  ครูผู้สอนจึงสามารถน าสื่อมา
บูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น” 

       
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้การเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน    
จัดกิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ให้สอดคล้องกับบทเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาก
ยิ่งขึ้น  
 
กรณีท่ี ๒  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม   
โดย  ดร. มังกร  ทองสุขดี   
 ดร. มังกร  ทองสุขดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า 

“การบูรณาการนั้นสามารถน าเรื่องของศิลปวัฒนธรรมสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนใน
วิชาต่าง ๆ  ได้  และในวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมอยู่มาก 

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการทดลอง  ซึ่งในสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือยังมีไม่มากพอ        
ใช้วิธีการวาดภาพเป็นเครื่องช่วยเกี่ยวกับการทดลอง  หาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและอื่น ๆ  
ไปปรับปรุงเป็นเครื่องมือประกอบการสอน  การสาธิต  การทดลอง  เพื่อน าหลักการและทฤษฎีไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  หรือเพื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะใฝุเรียน  
ใฝุรู้และน าไปพัฒนาในชีวิตประจ าวันและการศึกษาในระดับสูงต่อไป   
 วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ที่ใช้แล้วประสบความส าเร็จ  และนักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้  มี
ความเข้าใจ  สนใจที่จะศึกษาต่อ  จะเน้นเรื่อง “ช้ีให้ท า  น าให้คิด  สาธิตให้ดู  และเรียนรู้จากการ
ปฎิบัติจริง   
 วัฒนธรรมศึกษา  ในการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับ“วิถีชีวิตของมนุษย์”
ตั้งแต่เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  การท างาน  การรื่นเริง  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเรื่องอาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ความสนุกสนาน  คนไทยไม่ว่าจะรื่นเริงหรือ     
เศร้าโศกอดสนุกไม่ได้  จึงมีกิจกรรมด้านนาฏศิลป์-ดนตรีเข้าไปเสริม  ไม่ว่าเครื่องดนตรี  ปี่  กลอง  ร้อง  
ร า  เป็นเรื่องวิถีชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น  ต่อมาก็มีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปเสริม  เช่น  การท ากลอง  การ
ขุดกลองให้เป็นโพรง  มีหน้ากลองใช้หนังสัตว์เข้ามาหุ้มมาเสริม  ตีอย่างไรจะเป็นจังหวะ  แม้กระทั่ง 
การตีให้ดัง  ซึ่งเป็นเรื่องของเสียงก็มีเรียนในวิทยาศาสตร์  ซึ่งผู้สอนต้องน าไปประยุกต์ใช้  เช่น  เรื่อง
คลื่นเสียง  ถ้าเครื่องปี่พาทย์จะดังต้องใช้ไม้เนื้อแข็ง  เช่น  ไม้ประดู่  ไม้ไผ่  พวกนักเลงระนาดจะรู้ว่าจะ 
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ใช้ส่วนไหนของไม้ไผ่  เอาไม้ไผ่มาท าลูกระนาดจะต้องเอาใช้ไม้ไผ่ทางซีกตะวันตกเพราะถูกแดดมากกว่า
ตะวันออกเนื้อไม้จะแกร่งกว่า  คนโบราณช่างสังเกต  ส าหรับความไพเราะนั้นอยู่ที่เสียงที่ตีลงไปผนวก
กับความแกร่งของเนื้อไม้  แม้กระทั่งตะกั่วที่ติดลูกระนาดหรือข้ีกลองนั่นก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์
เหมือนกัน  การน าข้ีเถ้า  เอาข้าวสุก  มาผสมกันด้วยปริมาณที่เหมาะสมซึ่งจะต้องมีสูตรเฉพาะ  และ
ต้องฝึกท า  ถ้าคนท าข้ีกลองไม่เป็นกลองก็ไม่ดัง  หรือเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราเอาใบตองมาพันแล้วเปุา
เป็นปี่  ก็เป็นเรื่องคลื่นเสียงเหมือนกัน  มันเป็นเรื่องประยุกต์  เวลาสอนต้องค่อย ๆ ขยายให้เด็กเห็น
แล้วก็ถาม   

เรื่องสรีระร่างกายกับการร าและการเล่นดนตรีนั้นเป็นวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกัน  มีวิจัย
บอกว่าร าวงมาตรฐานเป็นการก าลังกาย  ที่เขาวิจัยแล้วว่าได้ผลดีที่สุด  เป็นการออกก าลังกายประเภท
ไท้เก็ก     

การร าก็เกี่ยวข้องกับศิลปะการทรงตัว  ผู้เรียนจะยื่นเท้าเดียวอย่างไร  สองเท้าอย่างไร  ยกเท้า
อย่างไร  ยิ่งแสดงเป็นตัวทศกัณฑ์กับตัวพระรามแล้ว  ถ้ายืนไม่ดีก็หงายท้อง  ตั้งขาไม่ได้ฉากท าให้ล้ม  
และเรื่องของร าผู้หญิง  เมื่อเวลาซัดซ่นเท้า  ถ้าท าไม่ดีจะท าให้เจ็บเท้าได้  ลีลาท่าทางมีเหลี่ยมมีองค์ศา  
การเคลื่อนไหวที่แช่มช้อยเช่ืองช้าท าให้เกิดความสวยงาม  เช่น  ศิลปะล้านนาเป็นศิลปะที่รักสวยรักงาม  
เรียบไม่ก้าวร้าว  ไม่รุนแรง  ยกตัวอย่างของการฟูอนดาบ  ซึ่งใช้ดาบมากมาย  ๑๐  กว่าเล่มร่ายร าแต่
ไม่ชักดาบออกมาฟัน  นั้นแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยนิ่มนวล 
 โขนเป็นสิ่งที่นิ่มนวล  เป็นศิลปะช้ันสูง  ท าอย่างไรจะท าให้คนดูดูรู้เรื่อง  ซึ่งต้องใช้การสาธิตให้
ผู้ดูรู้เรื่องการตีท่า   

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของนาฏศิลป์ดนตรีเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งครูผู้สอนควรน ามา
สอดแทรกหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยสอดแทรกเรื่องของนาฏศิลป์  ดนตรี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
เข้าไปในการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากข้ึน  
 
กรณีท่ี ๓  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม   
โดย  นางสุมาลิน  วงศ์มณี   

นางสุมาลิน  วงศ์มณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า 
“การบูรณาการนั้นสามารถน าเรื่องของศิลปวัฒนธรรมสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนได้ 

ตัวอย่างเช่น  การใช้นาฎกรรมลิเกบูรณาการการเรียนการสอนได้ดังนี้    
  ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ  ช่วยประกาศเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรี 
 คือคันฉ่องส่องงามคุณความดี คือโคมฉายช่วยช้ีวิถีชน 

 ค าประพันธ์ข้างต้นช้ีให้เห็นว่า  ศิลปวัฒนธรรมของชนแต่ละชาติเป็นเอกลักษณ์ส าคัญ  เป็น
กระจกฉายส่องให้เห็นความงดงามความเจริญรุ่งเรืองของบรรพชนในอดีตที่คนในชาติควรให้ความสนใจ
ที่จะสืบทอดสิ่งดีงามเหล่าน้ันไว้ 
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 ค าว่า “ศิลปวัฒนธรรม”  หมายความถึงงานศิลปะทุกชนิด  จิตรกรรม  ประติมากรรม  
สถาปัตยกรรม  ดนตรีนาฎศิลป์  ตลอดจนประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนในทุกท้องถ่ิน  ที่สั่งสมสืบทอดจาก
คนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  จนกลายเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของคนไทย  การจะสืบทอดสิ่งดีงามเหล่านี้   
“ครู” ควรมีบทบาทส าคัญที่จะน าศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ินบูรณาการลงไปในกิจกรรมการเรียน      
การสอนอันจะเป็นการปลูกฝังสิ่งดีงามเหล่านี้ในจิตส านึกของเยาวชนให้ท าหน้าที่สืบสานให้อนุชน     
รุ่นหลังต่อไปอย่างไม่ขาดสาย 

ในขณะที่นักวิชาการหรือครูผู้สอนหลายคนคิดค้นวิธีสอน  หรือหากิจกรรมมาช่วยพัฒนา    
การสอนให้ประสบความส าเร็จ  ในกระบวนการเรียนรู้นั้นหลายอย่างถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นกลวิธี  หรือ
เครื่องช่วยสอน  เช่น  มีการน าละคร  โขน  หนังตะลุง  หุ่นกระบอก  ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน   
บทเพลงต่าง ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน  แต่มีการแสดงอย่างหนึ่งที่ถูกละเลยมองข้ามไป  คือ  
“นาฎกรรมลิเก  หรือ  การแสดงลิเก”  อาจมีกล่าวถึงบ้างก็เป็นการแสดงลิเกประเภทตลกขบขัน  หรือ
ร้องเล่น ๆ พอเป็นลิเกในกิจกรรมนอกหลักสูตรเท่านั้น  ยิ่งในปัจจุบันบางแห่งมีผู้นิยมการแสดงลิเก
น้อยลง  และมักจะมีในท้องถ่ินที่เป็นชนบทเท่านั้น  แต่ถ้าได้พิจารณาถึงการแสดงลิเกอย่างใกล้ชิดแล้ว  
ลิเกเป็นการแสดงที่น่าฉงนสนเท่ห์มาก  ด้วยว่าเป็นศิลปะการแสดงที่มีเสน่ห์  ผู้แส ดงต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัว  ในการสื่อเรื่องราวที่ให้เกิดความเข้าใจ  ต้องใช้ความสามารถต้องเข้าถึง
เรื่องราวในเนื้อหาของเรื่องได้เป็นอย่างดี  จึงจะสามารถเสนอเรื่องหรือด าเนินเรื่องราวให้ผู้ชมหรือผู้ฟัง
เข้าใจได ้

จากประสบการณ์ของผู้เขียนได้น าเสนอกิจกรรมลิเกในกิจกรรมนอกหลักสูตร  หรือกิจกรรมใน
โอกาสต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ชม  โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษ  วันสุนทรภู่  วันวิทยาศาสตร์  วันกฎหมาย -
ไทย  ตลอดจนวันส าคัญอื่น ๆ อีก  ถ้ามีกิจกรรมลิเกแล้วนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะให้ความสนใจ
มาก  เสียงกรีดร้องของเหล่านักเรียนที่สมมติตัวเป็นแม่ยกในขณะลิเกแสดงถึงบทรัก  เสียงร้องเชียร์ลั่น
เมื่อถึงบทรบ  และเสียงเงียบกริบเมื่อถึงบทเศร้า  ย่อมเป็นเครื่องช้ีให้เห็นว่า  ลิเกมีบทบาทเหนือจิตใจ
ของผู้ชมในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี  ฉะนั้นหากน าลิเกมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้       
ด้วยเหตุนี้ผู้ เ ขียนจึงของน าเสนอกิจกรรมลิเกเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนตาม
ประสบการณ์ที่เคยสอนแล้วประสบความส าเร็จ  

ก่อนที่จะน าลเิกไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน่าจะได้รูจ้กัลิเกว่าคืออะไร  มีที่มาอย่างไร 
“ลิเก” เป็นการแสดงของไทยอย่างหนึ่งที่พัฒนามาจากการสวดของแขก  หรือการขอพรจาก 

พระอัลล่าห์ของแขกมุสลิม  เรียกว่า  ซิกิร  เมื่อเผยแพร่เข้ามาในแถบชวามลายู  ก็เรียกว่า ดิกิร  (Dikir)  
หรือ ดจิเก (Dikey) แล้วแผลงมาเป็น ลิเก  ยี่เกในไทย 

การแสดงลิเกมีการร้องเล่นเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  ตามความพึงพอใจของผู้ชมจึงท าให้การ
แสดงไม่มีรูปแบบที่ตายตัวมากนัก  มีเพียงบทร้องที่เป็นหลักส าคัญของความเป็นลิเก  คือ การร้องราช- 
นิเกลิงและการร้องท านองสองไม้ถ้าเป็นการออกเดินทาง  นอกนั้นก็เป็นการร้องอื่น ๆ หรือบทเจรจา   
ที่จะเจรจาอย่างไรก็ได้เพียงแต่เป็นการด าเนินเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องเป็นอันว่าใช้ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเรื่องหรือด าเนินเรื่องก็มักใช้กลอนราชนิเกลิง  ซึ่งการร้องราชนิเกลิงนี้เป็น
บทร้องที่ง่าย  ฝึกหัดนิด ๆ หน่อย ๆ ก็สามารถร้องได้แล้ว  กลอนราชนิเกลิงเป็นลีลาที่พ่อครูดอกดิน  
เสือสง่า  และครูหอมหวน  นาคสิริ  ประดิษฐ์วิธีการร้องจากเพลงมอญร า  เมื่อประมาณร้อยปีกว่าแล้ว  
คือ  ในราว พ.ศ. ๒๔๔๐  นี่เอง  ลักษณะกลอนลิเก เป็นกลอนลงสั้นๆ   เช่น 
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       แม่ฝรั่งข้างรั้ว แม่จะสุกคาข้ัวเอาไว้คอยใคร 
 แม่จะหล่นกห็ล่น แต่ให้พี่คนละใบ  (ลง) 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
นอกจากนี้ในกลอนลิเกหรือกลอนราชนเิกลงิยังเป็นกลอนที่รอ้งลงง่าย  มีบทสัมผัสที่ไพเราะ  

สร้างความประทับใจให้แกผู่้ดูได้ง่ายๆ  เช่น 
บทตัวพระ  (ผู้ชาย)  ร้องราชนิเกลงิ 
  เมื่อแสงทองสอ่งสาด องค์ยุพราชองค์น้อย 
 ทรงพระเจริญรุ่งเรือง ไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อน 
 เหล่านิกรกราบก้ม ฟังพระบรมด ารสั 
 มิเคยจะเคืองข้องขัด พระคอยด ารสัสั่งสอน 
 พระคอยคุ้มกันขัดเกลา สมเป็นปกเกล้านิกร             .....ลง 
หรือ บทตัวนาง  (หญงิ)  ร้องราชนิเกลิง 
  สาวส ารวยสวยร่าง  เป็นธิดากษัตริยส์ูงศักดิ ์
 บิดาท่านรักดูแล  อยู่ในกระแสท่านสั่ง 
 ไม่ทุกข์ยากตรากตร า  ไม่เคยระก าหมองหม่น 
 ข้าทาสบริวารมากล้น  ทรัพยส์ินระคนพร้อมพรั่ง 
 มีสุขเทียมทิพย์วิมาน  อยู่ในสถานเวียงวัง               …….ลง 
 
 เป็นที่ยอมรับกันว่าธรรมชาติของการเรียนรู้นั้น  ถ้าจะเกิดข้ึนได้ต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ก่อน  เมื่อเกิดความสนใจย่อมจะต้องเอาใจใส่ติดตามเรื่องราว  วิธีการด าเนินเรื่องท าให้มีความรู้ หรือ
การเรียนรู้เนื้อหา  เรื่องราวในตอนน้ันเป็นอย่างดีไม่แพ้การแสดงอย่างอื่นเลยทีเดียว 
 ถึงตอนนี้หลายท่านคงสนใจบ้างแล้วใช่ไหม  และอาจเกิดค าถามต่อไปว่า  จะเอาลิเกมาเล่นได้
อย่างไร  เอามาเล่นในห้องเรียนมิเอิกเกริกมโหฬารหรือ  เปล่าเลย... เราเพียงแต่จัดกิจกรรมในช้ันเรียน
เฉกเช่น การใช้ละครหุ่น  หนังตะลุง  การแสดงละคร  โดยน าเอาวิธีการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน  แต่
แทนที่จะแสดงละคร  ก็เปลี่ยนมาจัดประยุกต์การแสดงลิเกในช้ันเรียนแทน 
 “ลิเก” เป็นการแสดงพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ใช้ลีลาการร้องกลอนราชนิเกลิงเป็นหลักในการด าเนิน
เรื่อง  มีบทเจรจา หรือพูดแทรก  เพื่อให้คนดูเข้าใจเนื้อเรื่อง  หรือร้องเพลงที่เข้ากับยุคสมัยมาประกอบ  
ถ้ามีเนื้อเรื่อง  โครงเรื่อง  ก็แต่งเนื้อร้องให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง จะเร้าความสนใจให้ผู้ชมในห้องเรียน
สนใจและสนุกสนาน 
 ตัวอย่าง  การใช้กิจกรรมลิเกในการสอนวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนขุนแผนข้ึนเรือนขุน
ช้างได้นางแก้วกิริยา 
 ฉากที่ ๑  ขุนแผนร้อง  ราชนิเกลงิ 
   โอ้เจ้าขุนแผนแสนสนิท ครุ่นคิดถึงมิตรแค้นเคือง 
  ขุนช้างมันมาท าเรื่อง ให้ขุ่นเคืองขมขื่น 
  ต้องสญูเมียเสียเพื่อน กราบทูลเชเชือนใสร่้าย 
  ซ้ ายังช่วงชิงพิมไป กอดกกแนบกายขมขื่น 
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  เราตรอมใจมาช้านาน สุดจะทนทานแล้วเจ้า 
  วันน้ีจะคืนเรือนเพื่อนเก่า ดูหน้าเมียที่เขาเป็นอื่น 
  ถ้าพบขุนช้างแล้วละกอ้... ขุนแผนจะขอเมียคืน.........(ลง) 
 เจรจา    ตัวของเรามีนามอยู่แล้วว่า ขุนแผนแสนสะท้าน เป็นทหารอยู่ในกรุงศรีอยุธยา  
ขณะนี้ขุนแผนทุกข์ใจเหลือเกิน  ทั้งนี้เพราะว่า  อ้ายขุนช้างเพื่อนเรามันเผาเรือน  เราไปรบศึกกลับมา
มันก็ใส่ร้ายว่าเราตาย  ยุแยงให้แม่ศรีประจันต์ยกวันทองเมียของเราให้เป็นเมียมัน  เมื่อเรา ไปอยู่กับ 
ลาวทองแล้วยังไม่หน าใจ  ยังเพ็ดทูลใส่ร้ายโดยกราบทูลพระพันวษาว่า เราหนีเวรยามไปเฝูาเมียท าให้
สมเด็จพระพันวษาทรงกริ้ว หาว่าเรารักเมียมากกว่าหน้าที่ สั่งลงโทษพรากลาวทองไปไว้ในวัง ส่วนเรา
ต้องหลบหนีอาญาเกรงถูกลงโทษ  เราต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ได้รับความทุกข์ยากยิ่งนัก 
 เราเที่ยวเตร่หนีอาญา  หาของส าคัญได้สามสิ่งแล้ว  ดาบฟูาฟื้น  ม้าสีหมอก  และกุมารทอง    
เราก็ยังเหงา  ว้าเหว่  แค้นใจอ้ายขุนช้างยิ่งนัก  ไอ้เพื่อนทรยศ  วันนี้เราตัดสินใจว่าจะไปข้ึนเรือนอ้าย
ขุนช้าง  ไอ้เพื่อนทรยศ  ถ้าได้จังหวะเราจะรับวันทองเมียรักกลับมาเป็นของเราให้ได้  พูดง่าย ๆ  ไปแย่ง
เมียมันคืนมาบ้าง  ดูทีรึ...ว่าไอ้ช้างมันจะเจ็บปวดบ้างไหม 
 ร้องท านองสองไม้ 
 คิดสมอารมณ์หมาย   เอ๊ย...อารมณ์หมายรีบไคลคลา  จะไปแอบลักพาวันทองมาเอย... 
 ฉากที่ ๒  ผีพราย  ๕  นางออก  ขุนแผนออกมาพบ 
 เป็นการเล่นกันระหว่างผีพรายที่เฝูาบ้านขุนช้าง  กับขุนแผน  และขุนแผนอ้อนขอข้ึนเรือน   
ขุนช้าง 
 ฉากที่ ๓  ขุนแผนข้ึนเรือนขุนช้าง 
 ร้องราชนิเกลิง 
  โฉมเจ้าพลายชายชาญ มาถึงที่บ้านขุนช้าง 
 เห็นแสงเดอืนเลือนราง ค่อยแฝงร่างเดินเลี่ยง 
 เห็นบ่าวไพร่ยืนยาม เจ้าพลายรปูงามยืนหยุด 
 เปุาพระเวทย์วิเศษสุด ให้ทาสมันหยุดส่งเสียง 
 สะกดบ่าวไพร่ที่เฝูาบ้าน เพี้ยง...หลับทั่วชานระเบียง...........(ลง) 
 เจรจา .............ฯลฯ 
 ร้องท านองสองไม ้
       โจนลงกลางชานร้านดอกไม ้ ของขุนช้างปลกูไว้อยู่ดาษดื่น 
 รวยรสเกสรเมื่อค่อนคืน ช่ืนช่ืนลมชายสบายใจ 
 กระถางแถวแก้วเกดพิกลุแกม ยี่สุ่นแซมมะสงัดัดดูไสว 
 สมอรัดดัดทรงสมละไม ตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกัน 
 ตะโกนาทิ้งกิ่งปะกับยอด แทงทวยทอดอินทรพรหมนมสวรรค์ 
 บ้างผลิดอกออกช่อข้ึนชูชัน แสงพระจันทรจ์ับแจ่มกระจ่างตา..... (ลง) 
(ยังมีต่อ) 
 นี่คือตัวอย่างบทการแสดง  แต่ถ้าสมบูรณ์ควรจะต้องมีบทเจรจาที่ครบถ้วน 
 ในการเรียนการสอน  อันดับแรก  ครูผู้สอนควรต้องเตรียมบทร้อง  โดยแต่งเนื้อร้องตามกลอน
หรือเนื้อเรื่องตามวรรณคดี  พยายามให้มีเนื้อร้องใกล้เคียงกับส านวนกลอน  แต่ปรับให้เป็นกลอนราชนิ
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เกลิง  เพื่อใช้ร้องลิเก  แต่บางบทก็ยังคงเป็นกลอนแปด เพื่อใช้ร้องบทสองไม้ หรือขับเสภาเพื่อด าเนิน
เรื่องบ้างก็ได้  การเตรียมบทนี้  นักเรียนบางคน หรือบางกลุ่มก็มีความสามารถในการแต่งบทร้องบท
เจรจาได้  ท าให้นักเรียนศึกษาเนื้อเรื่องได้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 
 จากนั้นก็แบง่นักเรียนเป็นกลุ่มๆ  ให้รับผิดชอบเนื้อหาในบทเรียนเป็นช่วงๆ คือ  
 ช่วงที่ ๑  ฉากที่ ๑ – ๓  ขุนแผนออกตามนางวันทองทีบ่้านขุนช้าง  พบปีศาจ  ๕  นาง 
 ช่วงที่ ๒  ฉากที่ ๔ – ๔  ขุนแผนได้นางแก้วกิริยา 
 ช่วงที่ ๓  ฉากที่ ๖ – ๘  ขุนแผนพบวันทอง และพาวันทองไปอยู่ปุา 
 ให้นักเรียนแต่ละกลุม่แสดงตามบท (Script)  ที่ก าหนดให ้
 เมื่อจบการแสดงแต่ละช่วง  มีกจิกรรมให้นักเรียนคิด  หรือตอบค าถาม  เช่น  ในช่วงที่ ๑ ตั้ง
ค าถามว่า 
 ๑. จากบทร้องราชนิเกลงิ  นักเรียนเข้าใจเนื้อหา สรุปได้ว่าอย่างไร 
 ๒. ขุนช้างท าเรื่องอะไรให้ขุนแผนขุ่นเคือง  ขมขื่น 
 ๓. “เมีย”  ขุนแผนในบทร้องคือใคร  ท าไมจงึต้องกลับมาขอเมยีคืน 
 ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ให้อ่านเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนจากในเอกสาร หรือเอกสารที่เตรียมไว้ 
 การใช้กลวิธีเช่นน้ีท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาโดยครูไม่ต้องยืนเล่าเรื่อง 
หรือบรรยาย  และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก  โดยเฉพาะนักเรียนที่รับผิดชอบ
การแสดงช่วงใด  กลุ่มนั้นต้องศึกษาเรื่องราวตอนนั้นอย่างละเอียด  ส่วนนักเรียนที่ได้ชมก็สนุกสนานกับ
การเรียน  พร้อมกับได้คิดไปด้วยว่า  ท าไมตัวละครผู้นั้นจึงท าพฤติกรรมเช่นนั้น  แล้วให้นักเรียน
วิเคราะห์  วิจารณ์ภายหลัง 
 การใช้กิจกรรมลิเกสอนวรรณคดีน้ีเป็นวิธีการที่ช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา  
และที่น่าแปลกคือ  นักเรียนส่วนใหญ่จะสามารถร้องกลอนลิเกได้  ถ้าเกิดติดขัดร้องไม่ได้  ก็ให้ฟังกลอน
ลิเก  ซึ่งสามารถศึกษาได้ในอินเตอร์เน็ท  นักเรียนจะสามารถร้องเล่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก  และ
จากการสอนไม่ว่าจะสอนนักเรียนในปีไหนๆ ปีใดๆ นักเรียนจะสามารถร้องกลอนลิเกได้อย่างสบายๆ 
ทุกคน  แต่ข้อส าคัญ  ครูต้องมีการวางแผนเตรียมการสอนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดี  และจัดเตรียมบทการ
แสดงไว้ให้พร้อม 
 การใช้กิจกรรมลเิกสอนวรรณคดีน้ีเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนานมาก  แต่
มีข้อจ ากัดกบัผูส้อนอยู่  ๒  ประการ  คือ 
 ๑. ผู้สอนต้องพยายามแต่งกลอนราชนิเกลิงให้มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเนื้อเรื่องในบทเรียน  แต่
ถ้าแต่งเองยังไม่ได้ให้ผู้มีประสบการณ์ด้านน้ี  เช่น  ผู้เคยแสดงลิเกหรือนักเรียนที่มีความสามารถในการ
เขียนบทกลอนได้ 
 ๒. ใช้ได้เฉพาะกับนักเรียนในท้องถ่ินที่มีกิจกรรมลิเก  ซึ่งบางจังหวัดไม่มี  เช่น  ในเขตล้านนา  
หรือภาคใต ้
 อย่างไรก็ตามนาฏกรรมลิเกเป็นการแสดงที่สนุกสนานไม่แพ้การแสดงอื่นๆ และที่ส าคัญ คือ  
ลิเกฝึกหัดง่ายเพราะเป็นการแสดงพื้นบ้าน  จะเล่นอย่างไร  ร้องอย่างไรก็ให้อรรถรสที่สนุกสนาน  ไม่มี
อะไรผิดอะไรถูกไม่ต้องยึดรูปแบบมากนัก จึงขอเชิญชวนครูอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอน
ของตน  น าลิเกมาจัดกิจกรรมการสอนซึ่งอาจน าใช้ได้หลายวิชา  เช่น  พลานามัย  สังคมศึกษา  
ภาษาไทย  ดนตรีนาฏศิลป์หรือวิชาอื่นๆ ก็ได้  จะช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ  
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นักเรียนจะประทับใจกับการแสดงของเพื่อน  จดจ าบทเรียนได้แม่นย าข้ึน  และยังเป็นการได้สนับสนุน
ให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์การแสดงของไทย  ปลูกฝังให้นักเรียนรักและศรัทธา มีค่านิยมต่อการแสดง
พื้นบ้านของไทย  ดีกว่าจะปล่อยให้ลุ่มหลงกับบทเพลงจากต่างชาติอย่างที่เห็นๆ กันอยู่ในปัจจุบัน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนวิชาภาษาไทย  โดยใช้การแสดงนาฏกรรมลิเกเข้ามาเป็นเครื่องช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
สอน  โดยเฉพาะในการสอนวรรณคดี  เพราะลิเกมีเนื้อหาง่าย  ไม่มีแบบแผนที่ตายตัว  มีทั้งศิลปะการ
ร้องและการร่ายร า  ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่าย  นอกจากใช้การแสดงลิเกมาพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยได้แล้ว  ยังน าลิเกมาจัดกิจกรรมการสอนซึ่งอาจน าไปใช้ได้หลายวิชา  
เช่น  พลานามัย  สังคมศึกษา  หรือแม้แต่กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ให้
นักเรียนได้ชม  โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษ  วันสุนทรภู่  วันวิทยาศาสตร์  วันกฎหมายไทย  ตลอดจนวัน
ส าคัญอื่นๆ อีก   
 
กรณีท่ี ๔  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์  โดยนางสาวสุมาลี  พรหมชาติ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางสาวสุมาลี  พรหมชาติ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     
ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นั้นได้ใช้การสอนแบบบูรณาการโดยให้นักเรียน
ท าโครงงาน  ๑  เรื่อง  เพื่อให้เกิดช้ินงาน  ๑  ช้ิน”     

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวสุมาลี  พรหมชาติ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     

ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นั้นได้ใช้การสอนแบบบูรณาการโดยให้นักเรียน
ท าโครงงาน  เพื่อลดช้ินงานของนักเรียน  ซึ่งการบูรณาการสามารถใช้การบูรณาการหลักสูตรและ
บูรณาการเนื้อหา  ผู้สอนควรก าหนดเนื้อหาตามมาตรฐานรายวิชาของตนเอง” 

ครั้งท่ี  ๓ 
นางสาวสุมาลี  พรหมชาติ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     

ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนโดยให้นักเรียนท าโครงงานนั้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้
เช่นเดียวกับวิชาอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดนตรีท้องถ่ินและความเป็นอยู่  หรือสิ่ง
ส าคัญในท้องถ่ิน  เป็นต้น” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนวิชาคณิตศาสตร์  โดยให้ผู้เรียนท าโครงงาน  เพราะการท าโครงงานนั้นสามารถใช้ได้กับทุกวิชา
และการท าโครงงานจะท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กรณีท่ี ๕  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยนางกนิษฐา  วงศ์เศรษฐภูษิต 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางกนิษฐา  วงศ์เศรษฐภูษิต  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        
ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นได้บูรณาการเรื่องที่ใกล้ตัวของผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็วข้ึน” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นางกนิษฐา  วงศ์เศรษฐภูษิต  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        

ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นได้บูรณาการเรื่องการใช้แสง  สี  เสียง  กับ
การจัดการแสดงแสงเสียง”   

ครั้งท่ี  ๓ 
นางกนิษฐา  วงศ์เศรษฐภูษิต  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        

ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นได้บูรณาการเรื่องเสียง  โดยท าเครื่องก าเนิด-
เสียง  ให้นักเรียนท าเป็นรายงานกับโครงงานด้วยกระบวนการกลุ่ม” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนวิทยาศาสตร์  โดยบูรณาการเนื้อหาที่ต้องการท าการเรียนการสอนกับการจัดการแสดงแสง
เสียงและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนท ารายงานและโครงงาน  เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 
กรณีท่ี ๖  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยนางอัมพวัลย์  พัชรพัฒนชัย 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางอัมพวัลย์  พัชรพัฒนชัย ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ  ใช้การศึกษาด้วยตนเอง  ค้นหาค าศัพท์เกี่ยวกับวิชาเอก        
ที่นักเรียนเรียน  เช่น  ค าศัพท์ด้านเครื่องดนตรี  ด้านนาฏย-ศัพท์”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางอัมพวัลย์  พัชรพัฒนชัย ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ  ให้นักเรียนฝึกการใช้บทสนทนากับชาวต่างประเทศเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย  โดยการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ  และจัดการเรียนเรื่องวัฒนธรรมชาติต่าง ๆ” 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๕๔ 
  

ครั้งท่ี  ๓   
นางอัมพวัลย์  พัชรพัฒนชัย ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ  ใช้การศึกษาด้วยวิธีท างานกลุ่ม  ด้านการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมแบบต่าง ๆ  เช่น  วัฒนธรรมด้านอาหาร  มารยาทไทยกับการแสดงวันส าคัญ  เอกลักษณ์ไทย  
จากนั้นน ามารายงานแบบกลุ่ม  มีการตั้งประธาน  รองประธานและบูรณาการกลุ่มเรื่องปัญหาและ
อุปสรรคการท างาน” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนภาษาอังกฤษ  โดยบูรณาการเนื้อหาที่ต้องการท าการเรียนการสอนกับค าศัพท์เกี่ยวกับวิชาเอก
ที่ผู้เรียนเรียนและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
ค้นคว้าท ารายงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับ        
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
กรณีท่ี ๗  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา  โดยนางสาวฉวีวรรณ  ขันธศรี 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางสาวฉวีวรรณ  ขันธศรี  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในวิชาสังคมศึกษาใช้วิธีแบ่งระดับ  นักศึกษาและให้นักเรียนเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชน”  
ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวฉวีวรรณ  ขันธศรี  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ให้นักเรียนออกบ าเพ็ญประโยชน์ที่อุทยานประวัติศาสตร์  ศึกษาวัฒนธรรม”   
ครั้งท่ี  ๓  
นางสาวฉวีวรรณ  ขันธศรี  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วให้นักเรียนอภิปรายภาพถึงเหตุผลที่วาดภาพนั้น  
และให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง  เช่น  ศึกษาเรื่องพระพุทธรูปปรางลีลา  เจดีย์ทรงพุ่ม
ข้าวบิณฑ์” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนสังคมศึกษา  โดยการบูรณาการนั้นต้องเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
ซึ่งน าไปบูรณาการในสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยได้แก่  การเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวัฒนธรรมของท้องถ่ินอย่างถ่องแท้       
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๕๕ 
  

กรณีท่ี ๘  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา  โดยนางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์ 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในรายวิชาสังคมศึกษา  ได้ใช้วิธีการแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๓  ระดับ  ระดับปริญญาตรี  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  เลือกกิจกรรมการสอน  เนื้อหาที่สอนให้เหมาะสม
กับนักเรียนแต่ละระดับช้ัน”  

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในรายวิชาสังคมศึกษา  ได้ใช้วิธีการพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
ให้นักเรียนสังเกตการเทียบศักราช  ให้นักเรียนที่มีประสบการณ์แสดงแสงเสียง  วาดภาพชุดการแสดง
พร้อมจัดท าหนังสือให้ผู้ปกครอง  แทรกเรื่องความหมายของเพลงชาติแต่ละวรรค ม.ปลาย  ใช้บทเพลง
สอนให้รู้ความเป็นมาของชาติจากเพลงชุมนุมเผ่าไทย  ศึกษาเนื้อเพลง   ท่าร า  การสอนนักศึกษา
ปริญญาตรี  ใช้วิธีการปลูกฝังวัฒนธรรมกับการด ารงชีวิต  เน้นความเสียสละต่อส่วนรวม  การมีจิตอาสา  
ควรเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา  ดูแลน้อง  ม.ต้น  น้อง  ม.ปลาย” 

ครั้งท่ี  ๓   
นางสาวเมทินี  ตัลยารักษ์  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในรายวิชาสังคมศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดท าโครงงาน  เช่น  พิธีไหว้เจ้า  ความเช่ือ
ของชุมชนมาท าวิจัย  ๕  บท  ขอความรู้จากวิทยากรในท้องถ่ินและน ามาบันทึกเป็นวีดิทัศน์และน า
กลับไปให้ชุมชน  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมหรืออาจน ามาจัดการแสดง” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนสังคมศึกษา  โดยการบูรณาการนั้นต้องเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
และน าเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องมาโยงความสัมพันธ์กับหลายวิชาและหลายกลุ่มประสบการณ์  เช่น  การน า
ผู้เรียนไปทัศนศึกษา  ให้ผู้เรียนจัดการแสดง  การวาดภาพ  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากบทเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดง  การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน  และการท าโครงงาน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว 
 
กรณีท่ี ๙  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์  โดยนางสาวมาลัยพร  กิจประสงค์ 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางสาวมาลัยพร  กิจประสงค์  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๕๖ 
  

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ฝึกให้นักเรียนมีมารยาทในการใช้ห้องเรียน  
การเคารพครูผู้สอน  และการรักษาสภาพแวดล้อมของห้องเรียน  โดยปลูกฝังจิตส านึกทุกคาบ  ในด้าน
การปฏิบัติตนของนักเรียนต่ออาจารย์ต้องแสดงออกอย่างอ่อนน้อม  ด้านการเรียนการสอนจะใช้วิธีพูด
อ่อนโยน”   
 ครั้งท่ี  ๒ 

นางสาวมาลัยพร  กิจประสงค์  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดง  เช่น  
ค านวณที่นั่งโดยใช้หลักคณิตศาสตร์  การจัดเวทีการแสดง  ใช้วิธีการเน้นการใช้ภาษาเขียนรายงาน    
ให้ถูกต้องตามหลักภาษาทั้งการเขียนและการพูด  ใช้วิธีพูดเชิงบวก  เสริมแรง  โน้มน้าวให้มีความมานะ
พยายามในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์”   
 ครั้งท่ี  ๓ 

นางสาวมาลัยพร  กิจประสงค์  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ได้บูรณาการเนื้อหากับการเรียนนาฏศิลป์  
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการจัดการแสดง  การประชาสัมพันธ์  เน้นให้ความจ าเป็นและเป็นเรื่องใกล้ตัวท าให้
รู้สึกง่าย  เรียนอย่างมีความสุข” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนคณิตศาสตร์  โดยการบูรณาการเนื้อหากับวิชานาฏศิลป์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การจัดเวที
การแสดง  การค านวณที่นั่งผู้เข้าชมการแสดง  และค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง  เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหา  สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
กรณีท่ี ๑๐  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย  โดยนางนภาภรณ์  คชแก้ว     
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางนภาภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ได้เน้นวัฒนธรรมทางภาษา  การอ่าน  การเขียน
โดยให้นักเรียนเขียนอธิบายและวาดรูปท่าร า  เครื่องดนตรี”   
 ครั้งท่ี  ๒ 

นางนภาภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ได้เน้นวัฒนธรรมทางภาษา  สัมภาษณ์พูดคุย
เกี่ยวกับงาน  พูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของตัวละคร  โดยพูดถึงความรู้สึกของตัวละคร”   

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๕๗ 
  

ครั้งท่ี  ๓ 
นางนภาภรณ์  คชแก้ว  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาไทย  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ได้เน้นนักเรียน ม.ปลาย  ให้เขียนบทความ
ความรู้สึกเกี่ยวกับวิทยาลัย  ป.ตรี  ให้เขียนบทละครและแสดงละคร  รวบรวมค าต่าง ๆ ของท้องถ่ิน 
ท ารายงาน”  

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนภาษาไทย  โดยการบูรณาการเนื้อหากับวิชานาฏศิลป์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   เช่น  การเขียน
บรรยายท่าร า  การเขียนบทละคร  เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
กรณีท่ี ๑๑  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยนางสาวหทัยชนก  นักธรรม 
 ครั้งท่ี  ๑      

นางสาวหทัยชนก  นักธรรม  ครูจ้างสอนรายช่ัวโมง  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการเรียนการสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพได้แบ่งนักเรียนออกเป็น  ๒  ระดับ  ม. ต้น  
และ ม. ปลาย  เพื่อเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงอายุ  ม. ต้น  มักจะให้ท าอาหาร  ส าหรับม. ปลาย
จะฝึกให้ใช้โปรแกรมต่าง ๆ”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวหทัยชนก  นักธรรม  ครูจ้างสอนรายช่ัวโมง  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการเรียนการสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ  แบ่งนักเรียนเป็น  ๒  ระดับ  นักเรียน  
ม.ต้น  ให้นักเรียนศึกษาการประกอบอาหารแต่ละท้องถ่ิน  ม.ปลายให้ท าเว็บไซด์อย่างง่าย”  

ครั้งท่ี  ๓ 
นางสาวหทัยชนก  นักธรรม  ครูจ้างสอนรายช่ัวโมง  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ให้นักเรียนฝึกท าเว็บไซด์อย่างง่าย ๆ  เกี่ยวกับเรื่องวิชาเอกของตนเองถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรี  นาฏศิลป์”  
 

เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการ
เรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เช่ือมโยงกับกับวิชาปฏิบัติเอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ให้ผู้เรียนฝึกท าเว็บไซด์เกี่ยวกับนาฏศิลป์  ดนตรี  
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ เรียนได้มากข้ึนและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๕๘ 
  

กรณีท่ี ๑๒  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาแนะแนว  โดยนางเพ็ญศรี  แก่นเรณู 
 ครั้งท่ี   ๑       

นางเพ็ญศรี  แก่นเรณู  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า  

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว  ใช้การสอนแบบเน้นทักษะชีวิต” 
ครั้งท่ี   ๒ 
นางเพ็ญศรี  แก่นเรณู  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า  

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว  ใช้การสอนแบบเน้นทักษะชีวิตและการด าเนินชีวิต
ตามวัฒนธรรมไทย” 

ครั้งท่ี   ๓             
นางเพ็ญศรี  แก่นเรณู  ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า  

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว  ใช้การสอนแบบเน้นทักษะชีวิต  การด าเนินชีวิต
ตามวัฒนธรรมไทยท่ามกลางโลกของเทคโนโลยีทันสมัยและวัฒนธรรมตะวันตก” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยใช้การสอนแบบเน้นทักษะชีวิต 
  
กรณีท่ี ๑๓  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยนางสาวระพีพร  แก้วแสนฉาย 
 ครั้งท่ี  ๑   

นางสาวระพีพร  แก้วแสนฉาย  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนช้ัน  ม.๑ และ ม.๔  เน้นวัฒนธรรม
การใช้เทคโนโลยี  บอกถึงประโยชน์และโทษและกฎหมายคอมพิวเตอร์”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวระพีพร  แก้วแสนฉาย  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนช้ัน ม. ต้น  ให้น าเสนอวัฒนธรรม
ท้องถ่ินของตนโดยใช้เทคโนโลยีจัดท าแผ่นพับ”   

ครั้งท่ี  ๓  
นางสาวระพีพร  แก้วแสนฉาย  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๕๙ 
  

“ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนช้ัน  ม.ปลาย  ให้แนะน าจังหวัดของ
ตนผ่านการท าวีดีโอ  นักศึกษาปริญญาตรี  ให้จัดท าสื่อการสอนโดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม เช่น การแสดง
ชุดต่างๆ” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนการงานและพื้นฐานอาชีพ  โดยการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่ือมโยงกับ
กับวิชาปฏิบัติเอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เน้นให้ผู้เรียนน าเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยี  เพื่อให้
ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง   เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ เรียนได้มากข้ึนและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
กรณีท่ี ๑๔  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกโขน  โดยว่าท่ีร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มรวมทุกระดับช้ัน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง”   

ครั้งท่ี  ๒ 
ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มรวมทุกระดับช้ัน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  ให้นักเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ  เลือกท าเรื่องที่ตนเองสนใจ  และจัด
ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนน าเสนอด้านการแสดง”   

ครั้งท่ี  ๓ 
ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ควรใช้สื่อวีดิทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  ท าให้นักเรียนได้คิด  และรู้จักใช้สื่อได้
ถูกต้อง” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมตามความสนใจ  และใช้สื่อวิดิทัศน์ในการเรียนการสอน  
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๐ 
  

กรณีท่ี ๑๕  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีเน้นการบูรณาการร่วม  ๙  กลุ่มสาระ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการ
สอนโดยแยกเนื้อหาให้เหมาะสม”   
 ครั้งท่ี  ๒ 

นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มาใช้ในการเรียน    
การสอน” 
 ครั้งท่ี  ๓ 

นางเหมือนขวัญ  ดีสมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  เช่น  วิเคราะห์กระบวนท่าร า  การน าเสนอ
การแสดง  เป็นต้น”   
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยบูรณาการ  ๙  กลุ่มสาระ  ให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบโครงงาน  เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  
 
กรณีท่ี ๑๖  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางนิรมล  หาญทองกูล 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางนิรมล  หาญทองกูล  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีครูเป็นแม่แบบและเด็กปฏิบัติตาม ดังนั้นครูต้องแม่นย าในท่าทา งมีความ
เข้าใจและถูกต้องในเรื่องแนวทางท่าร า”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางนิรมล  หาญทองกูล  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีอธิบายและสาธิต  โดยมีครูเป็นต้นแบบ” 
ครั้งท่ี  ๓   
นางนิรมล  หาญทองกูล  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๑ 
  

“การสอนจะใช้วิธีครูเป็นแม่แบบและเด็กปฏิบัติตาม  ครูต้องแม่นย าในเรื่องท่าร า  ส่วนการ
สอนจะใช้วิธีสอนโดยวิธีอธิบายและสาธิตเทคนิคโดยการน าประวัติการแสดงมาโยงเข้ากับชีวิตประจ าวัน 
และสอดคล้องกับแต่ละรายวิชา แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม มีจิตส านึก มีศรัทธา การใฝุหา
ความรู้ทางอินเตอร์เน็ตและส่งผลงานทางอินเตอร์เน็ต” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยใช้กระบวนการสาธิต  ครูเป็นต้นแบบ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้  และใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน   
 
กรณีท่ี ๑๗  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางลออ  น้อยวงศ์ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางลออ  น้อยวงศ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  
เรื่องการแต่งกาย โดยดูครูเป็นต้นแบบ  เน้นให้นักเรียน แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย ฯ” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นางลออ  น้อยวงศ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ใช้วิธีการสอนโดยบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น  วิชาศิลปะ  น าวัสดุเหลือใช้ตกแต่งภาพการแต่ง
กายยืนเครื่อง พระ – นาง  โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม”  

ครั้งท่ี  ๓  
นางลออ  น้อยวงศ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม อบรมในเรื่องการประพฤติ   ปฏิบัติตนให้อยู่   
ในกรอบของลูกที่ดี เป็นผู้ที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  หมดช่ัวโมงให้นักเรียนนั่งพับเพียบสวดมนต์  เพื่อ
ร าลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย  คุณครูบาอาจารย์  พ่อแม่” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้   และปลูกฝังเรื่อง
คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนท าหน้าที่ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดี  และบูรณาการกับรายวิชาอื่น  
เช่น  วิชาศิลปะ 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๒ 
  

กรณีท่ี ๑๘  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม 
 ครั้งท่ี  ๑ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย  โดยจ าลองปัญหาในการเรียน  เช่น ในห้องเรียนมีพื้นสกปรก      
ไม่สามารถเรียนได้หรือไม่น่าเรียนจะต้องท าสิ่งใดจึงจะเรียนได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นเด็กก็ต้องท าความ
สะอาดห้องเรียนเป็นประจ า  การแก้ปัญหาเด็กอ่อนก็จะวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะเด็กอ่อนจะไม่ค่อย  
เข้าหาครู  จึงใช้วิธีเพื่อนที่เก่งช่วยเพื่อนแนะน าเพื่อน” 

ครั้งท่ี  ๒ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนแบบเห็นจริงคือให้เด็กน าต้นไม้ในวรรณคดีมาปลูกและอธิบายถึงต้นไม้ที่อยู่ในการ
แสดงนั้น ๆ  หรือการจะท ากิจกรรมท่าร าระบ าสัตว์ก็ให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์  เวลาต่อท่าจะได้เข้าใจ
ในบทบาทอย่างลึกซึ้ง  การชมตัวละครและนักแสดงที่ช่ืนชอบและน ามาปฏิบัติตามก็เป็นวิธีให้เด็กเกิด
ความเข้าใจในบทบาทได้อย่างแท้จริงอีกทางหนึ่ง”   

ครั้งท่ี  ๓  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา  ยิ้มแย้ม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การตั้งค าถามต้องมีตลอดเวลาเพื่อจะได้ให้เด็กนั้นได้คิดนอกกรอบบ้าง  แต่ก็ต้องให้อยู่ในสิ่ง 
ที่ด ี ตระหนักให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนส าคัญในการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงศิลป์แขนงนาฏศิลป์ไทยอยู่
ตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนก าลังท าอยู่” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการท ากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นของจริงเพื่อน ามาประยกุตใ์ช้
ได้ถูกต้อง  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว  และใช้การตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดผู้เรียน  ตลอดจน
ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนท าหน้าที่ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 
กรณีท่ี ๑๙  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกโขน  โดยนายฤทธิชัย  ฝังนาค 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายฤทธิชัย  ฝังนาค  ครู  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า 

“การสอนโดยใช้ศาสตร์ด้านวัฒนธรรมการท าความเคารพของการแสดงโขนมาถ่ายทอด  เช่น  
การเต้นรับของตัวโขน ๒ ตัวที่มียศต่างกัน  การเต้นในเพลงต้องมีการเคารพผู้ที่มียศสูงกว่า  การใช้เพลง
ก็ต้องแยกประเภทการใช้ด้วย” 

 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๓ 
  

ครั้งท่ี  ๒ 
นายฤทธิชัย  ฝังนาค  ครู  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า 

“การสอนโดยใช้สื่อสมจริง  คือ  การแต่งกายของตัวโขน  จะให้เด็กได้สัมผัสการแต่งกายจริง 
ก่อนการแสดงจริง”   

ครั้งท่ี  ๓  
นายฤทธิชัย  ฝังนาค  ครู  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า 
“การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  จะให้วิธีการดูสื่อจากวีดิทัศน์แล้วให้เด็กวิเคราะห์และ

จ าลองการแสดงให้ชม  เช่น  การตรวจพลของตัวยักษ์  การวิเคราะห์ค าพากย์  การแปลความหมาย
ของเนื้อเพลง  เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอนโดยใช้สื่อ  เช่น  วีดิทัศน์  เครื่องแต่งกายโขน  มาเป็นเครื่องมือในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ  และเกิดความซาบซึ้งในสิ่งที่เรียน  ท าให้ผู้เรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนั้น
ครูผู้สอนได้เน้นในเรื่องให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ฝังแน่นในตัวผู้เรียน 
 
กรณีท่ี ๒๐  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกโขน  โดยนายอฐธน เดชะกูล 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะเน้นอธิบายก่อนการปฏิบัติ  เช่น  การตรวจพลจะช้ีแจงเกี่ยวกับการเรียงล าดับยศ
โดยอิงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ของเหล่าทหาร รวมทั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งอดีตและปัจจุบัน” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นายอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนไดส้อดแทรกการใช้ภาษาของนาฏศิลป์ไทยแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษ” 
ครั้งท่ี  ๓ 
นายอฐธน  เดชะกูล  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้เนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนน ามาปฏิบัติจริงกับการแสดง” 
 

เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการท ากิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นของจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๔ 
  

กรณีท่ี ๒๑  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางจารุเนศวร์  เลิศสมธีรโชติ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางจารุเนศวร์  เลิศสมธีรโชติ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า     

“การสอนจะเน้นทฤษฏี  องค์ประกอบและเนื้อหาเพลงของการแสดงนั้น ๆ ส่วนการปฏิบัติ   
จะเน้นจังหวะของเพลงและกระบวนการสอนจะใช้ช้า ๆ และซ้ า ๆ”    

ครั้งท่ี  ๒ 
นางจารุเนศวร์  เลิศสมธีรโชติ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า     

“ใช้การแบ่งกลุ่มเด็กจะใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน  เด็กอ่อนปนกับเด็กเก่ง  โดยปลูกฝังให้เด็กเกิด
การยอมรับซึ่งกันและกัน”  

ครั้งท่ี  ๓ 
นางจารุเนศวร์  เลิศสมธีรโชติ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูล  และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยจ า
ในวิชาเอก”  

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการสอดแทรกเนื้อหาด้านทฤษฎีให้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับภาคปฏิบัติ  และใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเรียนการสอน 
 
กรณีท่ี ๒๒  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางวัลยา  สุขภัฎ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางวัลยา  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนเนื้อร้องจะบูรณาการเนื้อร้องที่เป็นศัพท์สูง   ก็จะแปลความหมายโดยโยงกับวิชา
ภาษาไทย”  

ครั้งท่ี  ๒ 
นางวัลยา  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การต่อเพลงปลุกใจก็จะโยงเรื่องราวให้เข้ากับวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมใน
สมัยก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เด็ก”  

 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๕ 
  

ครั้งท่ี  ๓  
นางวัลยา  สุขภัฎ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการสอนจะใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนอีกแนวทางหนึ่ง” 
 

เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาปฏิบัติเอกกับรายวิชาต่าง ๆ  เช่น  วิชาภาษาไทย  วิชา
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  เพื่อโยงเรื่องราวต่าง ๆ  ให้เข้ากับเนื้อหาที่ท าการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น  
 
กรณีท่ี ๒๓  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย 
 ครั้งท่ี  ๑ 
 นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีสอนแนวปฏิบัติพื้นฐานให้ดีก่อน โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนในการ
ทบทวนท่าร า  และใช้กระบวนการกลุ่มให้เด็กเก่งปนกับเด็กอ่อน”   

ครั้งท่ี  ๒ 
 นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนระบ าเบ็ดเตล็ด  จะให้เด็กมีความเข้าใจประวัติความเป็นมาและธรรมชาติของ      
ตัวละคร เช่น ระบ าไก่  ระบ ากวาง  ปลุกใจ  หลังจากเรียนเสร็จจะใช้วิธีการประเมินผลโดยเพื่อน
ประเมินเพื่อน  ครูประเมิน  และประเมินตนเอง” 
 ครั้งท่ี  ๓  
 นางสาวนพภาภรณ์  ค าสระน้อย  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีสอนการฝึกปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับการรู้ทฤษฎี” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการสอดแทรกเนื้อหาด้านทฤษฎีให้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับภาคปฏิบัติ  เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่จะเรียนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๖ 
  

กรณีท่ี ๒๔  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางสาวชิสา  ภูจอมจิตร 
 ครั้งท่ี  ๑ 
 นางสาวชิสา  ภูจอมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“เป็นการสอนในระดับช้ัน ม. ๑  โดยการสอนจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  เอาใจใส่และ
สอดแทรกวัฒนธรรม  การเคารพผู้มีอาวุโสกว่า การมีน้ าใจระหว่างเพื่อนและครูอาจารย์”  
 ครั้งท่ี  ๒ 
 นางสาวชิสา  ภูจอมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนด้านทฤษฎี (ประวัติเพลง เนื้อเพลง)ใช้วิธีจดจ าตามค าบอกของครูค าไหนที่ยากครูจะ
เขียนให้ดูเพื่อความชัดเจนและจดจ าให้ถูกต้องตั้งแต่แรก”   
 ครั้งท่ี  ๓ 

นางสาวชิสา  ภูจอมจิตร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนปฏิบัติจะใช้วิธีการสาธิตและเด็กปฏิบัติตามแบบ  ช้า ๆ ชัดเจนและซ้ า ๆ โดยครู
จะต้องดูแลแก้ไขท่าร าอย่างใกล้ชิดในการนับจังหวะควบคู่ไปกับการฟังท านองเพลง” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการพัฒนาความรู้และพัฒนาการทางจิตใจควบคู่กันไป  การสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนให้เกิดข้ึนก่อนที่จะได้ลงมือศึกษา  เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน  นอกจากนั้นใช้
วิธีสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมในขณะที่สอน  สอนทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป 
 
กรณีท่ี ๒๕  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางศิวพร  บูรณพิริยะพงศ์ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางศิวพร  บูรณพิริยะพงศ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การน าหลาย ๆ วิชามาโยงในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย เช่น  ให้นักเรียนวาดภาพ
ลายเส้นตัวละครแล้วระบายสี  การแสดงเป็นชุดเป็นตอนก็จะโยงเข้าไปในวิชาภาษาไทยมีการเขียน   
บทเพลงและเรื่องราว  เช่ือมโยงกับการสอนวิชาขับร้องก็คือเน้นการร้องให้ถูกต้องจังหวะดี  การท างาน
ประดิษฐ์ก็น ามาใช้ในการแสดงได้”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางศิวพร  บูรณพิริยะพงศ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๗ 
  

“สอนให้ค้นคว้าข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์หรือวีซีดีที่นอกเนื้อจากการเรียนการสอน  แล้วน ามา
วิเคราะห์”   

ครั้งท่ี  ๓  
นางศิวพร  บูรณพิริยะพงศ์  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระละคร  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“น าศิลปะอาเซียนมาสอดแทรกในการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการน าหลาย ๆ วิชามาเช่ือมโยงสัมพันธ์กับเนื้อหาการเรียนการสอนนาฏศิลป์  เช่น  วิชา
ศิลปะ  วิชาภาษาไทย  วิชาคีตศิลป์ไทย  วิชาการงานอาชีพ  ให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
สื่อต่าง ๆ  และสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมของอาเซียน    
 
กรณีท่ี ๒๖  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกโขน  โดยนายบดินทร์  เจนนาวิน 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายบดินทร์  เจนนาวิน ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะปลูกฝังให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนศิลปวัฒนธรรม”   
ครั้งท่ี  ๒ 
นายบดินทร์  เจนนาวิน ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนก็จะใช้แนวโบราณ  ครูเป็นผู้สาธิตเด็กปฏิบัติตาม”   
ครั้งท่ี  ๓  
นายบดินทร์  เจนนาวิน ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้สื่อช่วย เช่น บทโขน แผ่นเพลง และการให้ค าปรึกษา” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการระหว่างการพัฒนาความรู้และ
พัฒนาการทางจิตใจ  โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบโบราณกับสมัยใหม่ร่วมกัน  และปลูกฝัง
ให้เกิดความภูมิใจในการเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเจตคติให้กับผู้เรียน   
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๘ 
  

กรณีท่ี ๒๗  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกโขน  โดยนายพงษ์เทพ  เรือนหลวง 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายพงษ์เทพ  เรือนหลวง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนโดยครูเป็นแบบแล้วเด็กปฏิบัติ”   
ครั้งท่ี  ๒ 
นายพงษ์เทพ  เรือนหลวง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“สมัยปัจจุบันมีสื่อวีดิทัศน์  ซึ่งท าการแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลป  และส านักการสังคีต  
สามารถน ามาใช้เป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอนได้” 

ครั้งท่ี  ๓  
นายพงษ์เทพ  เรือนหลวง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระโขน  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ให้นักเรียนไปชมของจริงยังโรงละคร ได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติและการแต่งกาย” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการท ากิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นของจริงเพื่อน ามาเป็นแนวปฏิบตัิ
ที่ดี  และใช้สื่อในการช่วยเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว   
 
กรณีท่ี ๒๘  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกละคร  โดยนางสาวกันยารัตน์  นาครัตน์ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางสาวกันยารัตน์  นาครัตน์  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระละคร  ให้วิธีการถ่ายทอด       
องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนควรใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ไม่ควรสอนสิ่งที่ยากเกินไป  จะท า
ให้นักเรียนไม่เข้าใจ  สับสน”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสาวกันยารัตน์  นาครัตน์  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระละคร  ให้วิธีการถ่ายทอด       

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การสอนจะใช้วิธีพูดภาษาง่าย ๆ ตรงตามวุฒิภาวะของเด็ก  แล้วจะไม่ท าโทษเด็กเฉพาะ
บุคคลแต่จะท าโทษในภาพรวมหรือกลุ่มเพื่อให้ความรัก  และรับผิดชอบร่วมกัน”  

ครั้งท่ี  ๓  
นางสาวกันยารัตน์  นาครัตน์  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระละคร  ให้วิธีการถ่ายทอด       

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า  



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๖๙ 
  

“ไดป้ลูกฝังให้เด็กสัมผัสอุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายจริง ๆ รวมทั้งการจัดเก็บ เครื่องแต่งกาย 
เป็นการสร้างความประณีตแก่ตัวนักเรียน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยการพัฒนาความรู้และพัฒนาการทางจิตใจควบคู่กันไป  ใช้วิธีการสอนแบบง่าย ๆ  ที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน  การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เกิดข้ึน  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นของจริงก่อนที่จะได้ลงมือศึกษา  เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
 
กรณีท่ี ๒๙  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกเครื่องสาย  โดยนางเกษร  เอมโอด   
 ครั้งท่ี  ๑ 
 นางเกษร  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ใช้วิธีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท ารายงาน  เช่น  เรียนเรื่องระบ าสุโขทัย  แต่ก าหนดให้
ผู้เรียนจะต้องศึกษาถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พื้นที่  สังคม  อาชีพ  ภาษา  วัฒนธรรม  ฯลฯ” 
 ครั้งท่ี  ๒ 
 นางเกษร  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“เราสามารถพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนท าโครงงานโดยบูรณาการสิ่งที่ได้
เรียนรู้  เกิดเป็นช้ินงาน” 
 ครั้งท่ี  ๓ 
 นางเกษร  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน  เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียน     
การสอน  โดยให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาที่จะเรียนจากการท ารายงาน  โครงงาน  เพื่อพัฒนากระบวน 
การคิด  และใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน    
 
กรณีท่ี ๓๐  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกเครื่องสาย  โดยนางจุฑารัตน์  นวลนุช 
 ครั้งท่ี  ๑   
 นางจุฑารัตน์ นวลนุช  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ใช้วิธีให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเพลงที่จะเรียนก่อน  ซึ่งเป็นการบูรณาการ
กับวิชาประวัติศาสตร์  ให้นักเรียนสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง”   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๐ 
  

 ครั้งท่ี  ๒ 
 นางจุฑารัตน์ นวลนุช  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การเรียนดนตรีสามารถบูรณาการกับนาฏศิลป์ไดด้้วย  โดยให้นักเรียนได้รู้จักกับการบรรเลง
ประกอบการแสดง”   
 ครั้งท่ี  ๓ 
 นางจุฑารัตน์ นวลนุช  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การเรียนการสอนสาขาเครื่องสายสามารถบูรณาการกับสาขาปี่พาทย์ได้โดยให้ นักเรียน      
ได้เรียนทางฆ้อง” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การบูรณาการเชิงเนื้อหาและกระบวนการในศาสตร์       
ที่เกี่ยวข้องกับเพลงที่จะสอน  ได้แก่  ประวัติเพลงกับวิชาประวัติศาสตร์   ฝึกทักษะการบรรเลง
ประกอบการแสดง  นอกจากนั้นยังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางฆ้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้
รอบด้าน   
 
กรณีท่ี ๓๑  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกดนตรีสากล  โดยนายดวงจันทร์  บุญล้ า 
 ครั้งท่ี  ๑ 
 นายดวงจันทร์  บุญล้ า  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ
บูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนน้ันครูควรที่จะบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน  ซึ่งเป็นการเน้นให้
นักเรียนได้รับองค์ความรู้หลายด้านไปพร้อม  ๆ  กัน  พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดรูปแบบ  
กระบวนการด้วยตนเอง  ซึ่งจะท าให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการแบบใหม่ที่สามารถท า ให้
นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างแท้จริง” 
 ครั้งท่ี  ๒ 
 นายดวงจันทร์  บุญล้ า  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ
บูรณาการไว้ว่า   

“ควรให้นักเรียนได้มีเวลาอยู่กับการฝึกทักษะทางดนตรีให้เกิดความช านาญก่อนที่จะบูรณาการ  
ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการด้วยตนเอง  แล้วให้นักเรียนน าเสนอ”   
 ครั้งท่ี  ๓ 
 นายดวงจันทร์  บุญล้ า  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ
บูรณาการไว้ว่า   

“ควรใช้สื่อเป็นตัวเสริมสร้างองค์ความรู้” 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๑ 
  

เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การบูณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน  เปิดโอกาสให้นักเรียน
คิดรูปแบบและกระบวนการการบูรณาการด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญ  และใช้สื่อ
เป็นตัวช่วยเสริมความรู้     
 
กรณีท่ี ๓๒  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกเครื่องสาย  โดยนางมัณฑนา  จันทร์เสม 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางมัณฑนา  จันทร์เสม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาณการพิเศษ  กลุ่มสาระเครื่องสาย   ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ก่อนที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้  ได้ต้ังเปูาหมายว่าต้องการให้นักเรียนได้อะไรจากเนื้อหา  ใน
ส่วนตัวแล้วได้แบ่งเปูาหมายเป็น  ๒  ด้าน  คือ  ด้านที่  ๑   เปูาหมายด้านทักษะการปฏิบัติวิชาเอก  
และ  ด้านที่  ๒ ด้านการบูรณาการ  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางมัณฑนา  จันทร์เสม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาณการพิเศษ  กลุ่มสาระเครื่องสาย   ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดองค์ความรู้  โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนอกกรอบ  
ยกตัวอย่างเช่น  เรื่องการปฏิบัติเพลงตับวิวาห์พระสมุทร  ได้สอบถามนักเรียน  ว่าเพลงตับวิวาห์พระ
สมุทรมีความเกี่ยวข้องกับ  วิถีชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรม  อย่างไร  เพื่อให้นักเรียนได้คิด  ซึ่งเป็น
การบูรณาการในวิชา  สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และนอกจากนี้ครูควรน าองค์ความรู้ที่ได้มา
รวมกันแล้วสรุปในท้ายช่ัวโมง  นอกจากนี้ควรให้นักเรียนน าความรู้เดิมมาใช้  ทั้งในประสบการณ์ที่เคย
สัมผัส  ใช้วิธีตั้งประเด็นโดยใช้สื่อประกอบ  สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนคิดตาม  เน้นเรื่องการฝังให้เกิด
ความจ า  จ าแนกท านองที่ให้ได้” 

ครั้งท่ี  ๓ 
นางมัณฑนา  จันทร์เสม  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาณการพิเศษ  กลุ่มสาระเครื่องสาย   ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ใช้วิธีตั้งหัวข้อแล้วให้นักเรียนบูรณาการสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน” 
 

เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การบูรณาการวิชาเอกกับ  ๘  กลุ่มสาระ  เปิดโอกาสให้
นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์เดิมมาคิดเนื้อหาที่จะใช้ในการบูรณาการด้วยตนเอง   
 
กรณีท่ี ๓๓  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกป่ีพาทย์  โดยนายพัชรชัย  สิทธิโชค 
 ครั้งท่ี  ๑ 
 นายพัชรชัย  สิทธิโชค  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาณการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๒ 
  

“ในการบูรณาการนั้น  ควรเริ่มจากการที่ผู้สอนตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  จากนั้นเริ่มปลูกฝัง
พื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติให้นักเรียนเกิดความช านาญเสียก่อน  เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดีแล้ว
ควรบอกให้นักเรียนได้เห็นโครงสร้างของเพลง  พร้อมกระตุ้นค าถามให้นักเรียนตอบ  ตลอดเวลาที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง”   
 ครั้งท่ี  ๒ 
 นายพัชรชัย  สิทธิโชค  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาณการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า  “ใช้วิธีการบูรณาการกับวิชาภาษาไทย  โดยการอธิบาย
เปรียบเทียบ  ระหว่างลักษณะกลอนแปดที่มีการสัมผัสสระและอักษรกับท านองเพลงซึ่งใช้หลักการ
สัมผัสเสียงเช่นกัน”   
 ครั้งท่ี  ๓ 
 นายพัชรชัย  สิทธิโชค  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาณการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“นอกจากนี้ใช้วิธีการบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์  ในเนื้อหาเรื่องโครงสร้างการแบ่งวรรค
เพลงและการบันทึกโน้ต  ในเรื่องของการกระจายตัวโน้ต  การแบ่งห้องโน้ตไทยกับสากล  นอกจากนี้ยัง
ได้เน้นการฟังระดับเสียงเครื่องดนตรี  โดยการฝึกทักษะให้นักเรียนฝึกฟังระดับเสียง” 
   
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  ใช้การบูรณาการเนื้อหาวิชาเอกทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
เข้าด้วยกัน  ใช้กระบวนการตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  นอกจากนั้นน าเนื้อหาวิชาเอกมาเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับหลายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน  
เช่น  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์   
 
กรณีท่ี ๓๔  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกเครื่องสาย  โดยนายพงษ์ศรี  แก้วัตนศรีโพธิ์ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธ์ิ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเครื่องสายไทย  นอกจากครูผู้สอนจะให้ความรู้ในเรื่อง
ของท านองเพลงทางเครื่องสายแล้ว  นักเรียนควรได้เรียนรู้ทางของเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ด้วย  
ยกตัวอย่างเช่น  ทางฆ้อง  ซึ่งเป็นทางหลักของการด าเนินท านองเพลง  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียน
ควรมีความรู้ในเรื่องของทางฆ้องเพื่อที่จะเกิดความคุ้นเคยในเวลาบรรเลงรวมวง  ซึ่งเป็นการบูรณาการ
กับสาขาปี่พาทย์” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธ์ิ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การเรียนสาขาเครื่องสายมีความจ าเป็นต้องฝึกการบรรเลงรวมวงกับปี่พาทย์และฝึกรับร้อง-
ส่งร้อง” 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๓ 
  

ครั้งท่ี  ๓  
นายพงษ์ศรี  แก้วรัตนศรีโพธ์ิ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า  

“ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องจังหวะหน้าทับ   เครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ  ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการแสดง  เช่น  ซึง  สะล้อ  กระจับปี่  ซอสามสาย  เป็นต้น” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การบูรณาการการเรียนเครื่องสายกับปี่พาทย์โดยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางฆ้อง  การบรรเลงรวมวง  การฝึกปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะชนิดต่าง ๆ  เครื่อง
ดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้รอบด้าน     
 
กรณีท่ี ๓๕  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกป่ีพาทย์  โดยนายอดุลย์  สิงเหม 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายอดุลย์  สิงเหม  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การบูรณาการควรเริ่มจากที่นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของทักษะการปฏิบัติเบื้องต้นก่อน  
ส่วนการที่นักเรียนจะเข้าใจได้น้ันควรใช้วิธีการสอนที่ท าให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย  ไม่ซับซ้อน” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นายอดุลย์  สิงเหม  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“การเรียนเครื่องเปุาควรมีการบูรณาการวิชาเอกประเภทอื่นๆ  เช่น  วิชาเอกปี่พาทย์ได้ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทางฆ้องและจังหวะก่อนที่จะเรียนปี่  บูรณาการกับวิชาคีตศิลป์ให้นักเรียนได้รู้จัก
ท านอง  เสียงร้อง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความช านาญ” 

ครั้งท่ี  ๓  
นายอดุลย์  สิงเหม  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ควรบูรณาการกับสื่อเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเรียนช้าโดยให้นักเรียนไปฟังเทปเพลงปี่พาทย์  
ก่อนเรียนและหลังเรียน  กระตุ้นให้นักเรียนฟังบ่อย ๆ  นอกจากนี้ยังใช้วิธีจับกลุ่มท ากิจกรรมนาฏศิลป์
และดนตรีร่วมกัน” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มวิชาเอกทั้งด้าน
ดนตรีและนาฏศิลป์  และกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาด้านทักษะของตนเองโดยใช้สื่อ  นวัตกรรม และ    
ท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๔ 
  

กรณีท่ี ๓๖  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกดนตรีสากล  โดยนายอัศวิน  โลหะการก 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายอัศวิน  โลหะการก  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ
บูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลนั้น  ได้ใช้การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหา
เรื่องการบันทึกโน้ต  การกระจายตัวโน้ต”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นายอัศวิน  โลหะการก  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ

บูรณาการไว้ว่า   

“บูรณาการวิชาทฤษฎีกับปฎิบัติเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นข้ันตอน  
การบูรณาการเนื้อหาที่สอนในเรื่องเครื่องดนตรี  ความแตกต่างของเสียง”   

ครั้งท่ี  ๓  
นายอัศวิน  โลหะการก  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ

บูรณาการไว้ว่า   

“ดนตรีสากลนั้นสามารถบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้  เช่น  เรื่องของการเปลี่ยนระดับ
เสียง” 
 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการ  ซึ่งได้ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล  เช่นคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และบูรณาการ
เนื้อหาของวิชาทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้อย่างเกี่ยวเนื่อง   สัมพันธ์กัน 
 
กรณีท่ี ๓๗  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกคีตศิลป์ไทย  โดยนางวาสนา  ปาลกะวงศ์ ณ  อยุธยา 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางวาสนา  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระคีตศิลป์ไทย   
ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกคีตศิลป์  ได้ใช้วิธีบูรณาการกับวิชาภาษาไทย  โดยน า
หลักภาษา  หลักการสัมผัส  มาบูรณาการกับการสอนวิชาคีตศิลป์”   

ครั้งท่ี  ๒ 
นางวาสนา  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระคีตศิลป์ไทย   

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า  

“เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกซ้อมกับเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์และเครื่องสาย  เพื่อให้เกิด
ทักษะการบรรเลงรวมวงเพื่อออกงานแสดงต่าง ๆ” 

 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๕ 
  

ครั้งท่ี  ๓  
นางวาสนา  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระคีตศิลป์ไทย   

ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกคีตศิลป์นั้น  ผู้เรียนต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษา
เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องหลักภาษา  หลักการสัมผัสของบทกลอน”   

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการ  ซึ่งได้  
บูรณาการกับวิชาภาษาไทย  และวิชาเอกปี่พาทย์  เครื่องสาย  เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการรับร้อง
ส่งร้องและการร้องประกอบการแสดง   
 
กรณีท่ี ๓๘  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกเครื่องสาย  โดยนางสายชล  ผดุงพันธ์ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นางสายชล  ผดุงพันธ์  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเครื่องสายนั้น  นอกจากจะถ่ายทอดท านองเพลงแล้ว  
ควรอธิบายโครงสร้างวรรคและท านองเพลง  จังหวะหน้าทับ  เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง” 

ครั้งท่ี  ๒ 
นางสายชล  ผดุงพันธ์  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์

ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ควรให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จากการบูรณาการกับสาขาคีตศิลป์  และสาขาปี่พาทย์  
โดยการน านักเรียนสาขา คีตศิลป์  ปี่พาทย์  มาบรรเลงรวมวง” 

ครั้งท่ี  ๓  
นางสายชล  ผดุงพันธ์  พนักงานราชการ  กลุ่มสาระเครื่องสาย  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์

ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเครื่องสายนั้น  ควรให้นักเรียนได้เรียนจังหวะหน้าทับ” 
   

เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  ใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการในวิชาเอกทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  รวมทั้งบูรณาการกับวิชาเอกปี่พาทย์และคีตศิลป์  ฝึกประสบการณ์
การด้านการบรรเลงและเพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ทุกด้าน 
 
 
 
 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๖ 
  

กรณีท่ี ๓๙  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกดนตรสีากล  โดยนางสาวรัชชนก  ศรีเจริญ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

น.ส.รัชชนก  ศรีเจริญ  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ 
บูรณาการไว้ว่า   

“ในการบูรณาการนั้น  ควรเริ่มจากการที่ผู้สอนตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  จากนั้นเริ่มปลูกฝัง
พื้นฐานในเรื่องของการปฏิบัติให้นักเรียนเกิดความช านาญเสียก่อน”   

ครั้งท่ี  ๒ 
น.ส.รัชชนก  ศรีเจริญ  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ 

บูรณาการไว้ว่า   

“ในการบูรณาการนั้นควรบูรณาการวิชาทฤษฎีกับปฏิบัติเข้าด้วยกัน”   
ครั้งท่ี  ๓  
น.ส.รัชชนก  ศรีเจริญ  ครู  กลุ่มสาระดนตรีสากล  ได้ให้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ 

บูรณาการไว้ว่า   

“ในการบูรณาการนั้น  สามารถบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่องการบันทึกโน้ต  การ
กระจายตัวโน้ต  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นข้ันตอน  ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายด้าน  
เช่น  ในเรื่องของการบันทึกโน้ตชุดการแสดงผลงานสร้างสรรค์  บูรณาการหลายสาขาวิชาในเรื่องของ
การสืบค้นประวัติบูรณาการกับวิชาสังคม  การบันทึกโน้ตบูรณาการกับคณิตศาสตร์  ระดับเสียง    
บูรณาการกับวิทยาศาสตร์”  

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการเนื้อหาที่ใช้สอน  ซึ่งได้บูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากลเข้าด้วยกัน  เช่น  ประวัติศาสตร์  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และบูรณาการเนื้อหาของวิชาทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้อย่างเกี่ยวเนื่อง   สัมพันธ์กัน 
 
กรณีท่ี ๔๐  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกป่ีพาทย์  โดยนายนิติ  เอมโอด 
 ครั้งท่ี  ๑ 

นายนิติ  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนด้านปี่พาทย์  ได้ใช้วิธีสอนให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง” 
ครั้งท่ี  ๒ 
นายนิติ  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนด้านปี่พาทย์  บางครั้งก็สอนนอกเหนือจากหลักสูตรไปบ้าง  เพลง
บางเพลงจ าเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตร  จึงใช้วิธีต่อเพลงประเภทที่น าไปพัฒนาฝีมือของนักเรียน 



 

การจัดการความรู้  

เทคนิคการเลือกหัวข้อในการสร้างงานวิจัยและเทคนคิการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม หน้า ๗๗ 
  

เช่น  เพลงเดี่ยวต่าง ๆ  แต่บางเพลงก็อยู่ในหลักสูตร  บางเพลงก็อยู่นอกหลักสูตร  เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ที่หลากหลาย  เมื่อนักเรียนได้ต่อเพลงเดี่ยวแล้ว  ถ้าน าไปฝึกฝนอยู่เรื่อยจะท าให้ฝีมือพัฒนาอย่าง
มาก”   

ครั้งท่ี  ๓ 
นายนิติ  เอมโอด  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการถ่ายทอด

องค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนด้านปี่พาทย์  ควรเน้นการน าความรู้ไปใช้จริง  ตัวอย่างเช่น  เมื่อ
นักเรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการพิเศษ  ในงานต่าง ๆ  ซึ่งมีการบรรเลงประเภทวงปี่พาทย์    
ไม้นวม  ก็จะต่อเพลงที่เข้ากับบรรยากาศของงาน  ตามความเหมาะสมของงานและพิจารณาถึงผู้ที่     
เข้าฟังเพลง  และผู้มาชมการแสดง  แล้วใช้เพลงต่างๆ  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์” 

 
เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการกระบวนการสอนกับสถานการณ์จริง  
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
กรณีท่ี ๔๑  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติเอกป่ีพาทย์  โดยว่าท่ีร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ 
 ครั้งท่ี  ๑ 

ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ในการจัดการเรียนการสอนด้านปี่พาทย์  ได้ใช้วิธีต่อเพลงในส่วนของท านองหลัก เสียก่อน  
ก่ออนที่จะแปลทาง  ในระหว่างจัดกิจกรรมจะอธิบายโครงสร้างลักษณะของเพลง  อธิบายลักษณะ
ท านอง  บอกประโยคเพลงที่ใช้เหมือนกันบูรณาการกับเพลงอื่นที่ใช้ทางฆ้องเหมือนกัน  พร้อมกระตุ้น
ค าถาม  ให้นักเรียนสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง 

ครั้งท่ี  ๒ 
ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้

วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ควรเน้นให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากสถานการณ์จริง  จากการไปงานจริง”   
ครั้งท่ี  ๓ 
ว่าที่ร้อยตรีบงกฎ  เขียนเจริญ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  กลุ่มสาระปี่พาทย์  ได้ให้วิธีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการไว้ว่า   

“ใช้วิธีสั่งงานนักเรียนให้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากการสืบค้น
ข้อมูล  ใช้สื่อการสอนที่ฝึกทักษะทั้งการอ่าน (ภาษาไทย)  คิด  วิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)  หาเหตุผล  
(วิทยาศาสตร์)” 
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เคล็ดลับความส าเร็จในการบูรณาการ  คือ  การใช้การบูรณาการกระบวนการเรียนการสอน  เนื้อหา
วิชาเอกทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ใช้การตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และใช้วิธีให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  นอกจากนั้นน า
เนื้อหาวิชาเอกมาเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับหลายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน  เช่น  วิชาภาษาไทย  วิชา
คณิตศาสตร์  เป็นต้น 
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สรุปเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

 

จากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ  “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม”  มาปรับใช้
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพน้ัน  ได้รวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดจากผู้ทรงคุณวุฒิของท้องถ่ินที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและ
ครูผู้สอนของวิทยาลัยในแต่ภาควิชา  ซึ่งมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละบุคคล  แต่ละรายวิชาแตกต่างกันข้ึนอยู่กับเนื้อหาที่สอนและในการจัดการเรียน
การสอนของบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้ใช้วิธีการน าเนื้อหาและเรื่องที่จะท าการสอนมา
บูรณาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับรายวิชา  ๘  กลุ่มสาระ รายวิชาปฏิบัติเอก  และการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  น าเนื้อหามาเช่ือมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสอนได้อย่างรวดเร็ว  
สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้  ซึ่งครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ  แต่ละสาขาวิชาได้ใช้เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม  ดังนี ้

 
๑.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 

 -ใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้การ
เช่ือมโยงเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์  สังคมและศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน  จัดกิจกรรมเสริมทักษะและ
ความรู้ให้สอดคล้องกับบทเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งข้ึน  เช่น  ในการสอน
วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ครูผู้สอนก็สามารถสอนให้ผู้เรียน   พากย์โขน  และขับร้องเพลงไทยเดิมได้   
สอนกาพย์เห่เรือเจ้าฟูาธรรมาธิเบต  ซึ่งเป็นวิชาภาษาไทย  ก็ใช้วิธีการร้องกาพย์เห่เรือให้ผู้ เรียนได้ฟัง  
ฝึกให้ผู้เรียนได้ร้องกาพย์เห่เรือ  ให้ผู้เรียนศึกษาสภาพสังคม และภูมิศาสตร์จากบทเพลง  เช่น  สุโขทัย
มีเพลงร าโทน  ซึ่งสุโขทัยเรียกว่าร าวงแบบ ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  สังคม  
การท ามาหากินท าไร่ไถนา   

 -  ใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  โดย
สอดแทรกเรื่องของนาฏศิลป์  ดนตรี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เข้าไปในการเรียนการสอน  
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากข้ึน  เช่น  เรื่องของเสียง  คลื่นเสียง  การสร้างเครื่องดนตรี   
เรื่องสรีระร่างกายกับการร าและการเล่นดนตรี  การทรงตัว   

 - ใช้การบูรณาการเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  โดยใช้การ
แสดงนาฏกรรมลิเกเข้ามาเป็นเครื่องช่วยพัฒนาการเรียนการสอนสอน  โดยเฉพาะในการสอนวรรณคดี  
เพราะลิเกมีเนื้อหาง่าย  ไม่มีแบบแผนที่ตายตัว  มีทั้งศิลปะการร้องและการร่ายร า  ท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนได้ง่าย  นอกจากใช้การแสดงลิเกมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยได้แล้ว  
ยังน าลิเกมาจัดกิจกรรมการสอนซึ่งอาจน าไปใช้ไดห้ลายวิชา  เช่น  พลานามัย  สังคมศึกษา  หรือแม้แต่
กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ชม  โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษ  วัน
สุนทรภู่  วันวิทยาศาสตร์  วันกฎหมายไทย  ตลอดจนวันส าคัญอื่น ๆ อีก   
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๒.  ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระภาษาไทย    

-ให้ผู้เรียนเขียนบรรยายท่าร าให้ถูกต้องเพื่อฝึกการเขียนบรรยาย 
-จัดการแสดงละครในเรื่องที่เรียน 
-เขียนบทละคร 
-วิเคราะห์ลกัษณะตัวละคร 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  - ให้ผู้เรียนศึกษาวัฒนธรรมชุมชน 

   - ศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินในรูปแบบโครงงาน 
 - ศึกษาประวัติศาสตรจ์ากบทเพลง 

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  - บูรณาการการเรียนการสอนเรื่องแสง  สี  เสียงเข้ากับการแสดงแสงสีเสียง  โดยให้ 
ผู้เรียนน าเสนอในรูปแบบการท ารายงานและโครงงาน 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  - บูรณาการเนื้อหาที่ต้องการท าการเรียนการสอนกับค าศัพท์เกี่ยวกับวิชาปฏิบัตเิอก   
เช่น  ค าศัพท์ด้านเครื่องดนตรี  ด้านนาฏยศัพท์  และการใช้บทสนทนากับชาวต่างประเทศเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย 

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  -ให้ผู้เรียนท าโครงงาน  เพราะการท าโครงงานนั้นสามารถใช้ได้กับทุกวิชาและการท า
โครงงานจะท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

-บูรณาการเนื้อหากับวิชานาฏศิลป์  เช่น  การจัดเวทีการแสดง  การค านวณที่นั่งผู้ 
เข้าชมการแสดง  และค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสามารถเรียนรู้
ได้รวดเร็ว 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่ือมโยงกับกับวิชาปฏิบัติเอกโดยให้ 

ผู้เรียนน าเสนอศิลปวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยี  เช่น ท าวีดีโอแนะน าจังหวัด  ท าสื่อการสอนเกี่ยวกับ 
นาฏศิลป-ดนตรี  ท าแผ่นผับ  ท าเว็บไซด์นาฏศิลป-ดนตรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนได้มากข้ึนและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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๒.  ภาควิชานาฏศิลป์   
 สาขานาฏศิลป์ 

-ใช้วิธีเน้นการบูรณาการร่วม  ๘  กลุ่มสาระ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียน 
การสอนโดยแยกเนื้อหาให้เหมาะสม  ใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มาใช้ 
ในการเรียนการสอน  เช่น  วิเคราะห์กระบวนท่าร า  การน าเสนอการแสดง  เป็นต้น   

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยน าความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา 
โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น   

บูรณาการกับวิชาศิลปะ  โดยการน าวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งการแต่งกายละคร   
วาดภาพและระบายสีตัวละคร   

บูรณาการกับวิชาภาษาไทย ในเรื่องการแปลความหมายของเนื้อร้อง  การ 
เขียนบทเพลง  การเขียนเล่าเรื่อง  การแปลความหมายค าศัพท์ช้ันสูง   

บูรณาการกับวิชาสังคมและประวัติศาสตร์  ในเนื้อหาเพลงปลุกใจ  เพื่อให้ 
ผู้เรียนได้ทราบถึงสภาพสังคมและประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ๆ   

บูรณาการวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ  ในเรื่องประวัติชุดการแสดง  ลักษณะของ 
ตัวละครแต่ละตัว   

บูรณาการกับดนตรี  ในเรื่องจังหวะเพลงและการนับจังหวะ  การฝึก        
ร้องเพลงชุดการแสดงที่มีเนื้อร้องและจังหวะให้ถูกต้อง 

-ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการได้เห็นของจริง  เพื่อให้ผู้เรียนน ามา 
ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเรียนรู้ได้เร็ว  เช่น  ผู้สอนสอนเรื่องระบ าสัตว์  จึงให้ผู้เรียนสังเกตพฤติกรรม
ของสัตว์  หรือให้ผู้เรียนชมตัวละครและนักแสดงที่ช่ืนชอบและน ามาปฏิบัติตาม  หรือให้ผู้เรียนศึกษา
เรื่องเครื่องแต่งกายของชุดการแสดงแต่ละชุดจากเครื่องแต่งกายจริง  หรือเรียนรู้การเก็บการบ ารงุรกัษา
เครื่องแต่งการ  เป็นต้น 

-ใช้การตั้งค าถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบ 
-ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน  

 สาขาโขน 
  - ใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ค าพากย์  บทร้อง 
  - ให้ผู้เรียนศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยศึกษาวัฒนธรรมในปัจจุบันแล้วน ามาเปรียบเทยีบ
กับการแสดง  เช่น  วัฒนธรรมการท าความเคารพผู้ที่มียศศักดิ์ ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการท า
ความเคารพของตัวแสดงโขนแต่ละตัว  ตลอดจนการใช้เพลงตามยศศักดิ์ 

-ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการได้เห็นของจริง  เพื่อให้ผู้เรียนน ามา 
ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเรียนรู้ได้เร็ว  เช่น  ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องเครื่องแต่งกายของตัวโขนแต่ละตัว 

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยน าความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา 
โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น  บูรณาการกับวิชาภาษาไทย  และวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องการแปล
ความหมายของภาษานาฏศิลป์ 

 -ใช้วิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มรวมทุกระดับช้ัน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่
รุ่นน้อง  โดยให้นักเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ  เลือกท าเรื่องที่ตนเองสนใจ  และจัดให้มีการ
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พูดคุยแลกเปลี่ยนน าเสนอด้านการแสดง  นอกจากนั้นควรใช้สื่อวีดิทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการเรียน   
การสอนท าให้นักเรียนได้คิด  และรู้จักใช้สื่อได้ถูกต้อง 

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติราชการพิเศษ 
  - ใช้สื่อวีดิทัศน์การแสดงโขนให้ผู้เรียนได้ศึกษา 

 
๓.  ภาควิชาดุริยางคศิลป์   
 สาขาป่ีพาทย์ 

-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยน าความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา 
โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น   

บูรณาการกับวิชาทฤษฎี  ซึ่งในการเรียนการสอนเพลงแต่ละเพลงก็จะสอน 
เรื่องโครงสร้างของเพลง  เรื่องระดับเสียงของเพลง  ควบคู่กันไปกับการปฏิบัติ   

บูรณาการกับวิชาภาษาไทย  โดยเปรียบเทียบสัมผัสสระและตัวอักษรของ 
กลอนแปดกับการสัมผัสเสียงของวรรคเพลง   

บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์  ในเรื่องการแบ่งวรรคเพลง  การกระจาย     
ตัวโน้ต  การแบ่งห้องโน้ต   

บูรณาการการกับวิชาคีตศิลป์ไทย  โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักท านองร้องเพื่อ 
สะดวกในการฝึกบรรเลงรับร้องส่งร้อง   

-ใช้วิธีบูรณาการกระบวนการสอนกับสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  เช่น  การพัฒนาฝีมือผู้เรียนโดยการต่อเพลงเดี่ยว  ฝึกการแปล
ท านองหลัก  และในส่วนของผู้เรียนที่เรียนปี่  ครูผู้สอนจะใช้วิธีให้ผู้เรียนได้รู้เรียนทางฆ้อง  รู้จังหวะ
ก่อนที่จะเริ่มเรียนปี่  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติราชการพิเศษ 

-ใช้วิธีการตั้งค าถามกระตุ้นความคิด  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
-ใช้สื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  ให้ผู้เรียนฟังซีดีเพลงเพื่อ 

ศึกษาวิธีการบรรเลง  ฟังซีดีเพลงเพื่อช่วยในการจ า 
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี-นาฏศิลป์อย่างสม่ าเสมอ 
-ให้ผู้เรียนฝึกการสืบค้นข้อมูลด้านดนตรีไทยด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จาก 

การสืบค้นข้อมูล   

 สาขาเครื่องสาย 
-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยน าความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา 

โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น   
บูรณาการวิชาปฏิบัตเิอกกับวิชาทฤษฎี  โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องโครงสร้าง 

ของเพลง  วรรคเพลง  ท านองเพลง  จังหวะหน้าทับ   
บูรณาการวิชาประวัติศาสตร์  โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   

เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากประวัติเพลง   
บูรณาการกับวิชานาฏศิลปะ  โดยให้ผู้เรียนฝึกบรรเลงประกอบการแสดง 
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บูรณาการกับปี่พาทย์  โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักทางฆ้อง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด 
ความคุ้นเคยในเวลาบรรเลงรวมวง   

บูรณาการกับวิชาสังคม  เช่น  ให้ผู้เรียนศึกษาว่าเพลงตับวิวาห์พระสมุทรมี 
ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างไร 

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี  เช่น  การร้องส่งกับวงปี่พาทย์   
เครื่องสาย  ตลอดจนฝึกซ้อมการร้องประกอบการแสดง   
  - ใช้วิธีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท ารายงาน  เช่น  เรียนเรื่องระบ าสุโขทัย  โดย
ก าหนดให้ผู้เรียนจะต้องศึกษาถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พื้นที่  สังคม  อาชีพ  ภาษา  วัฒนธรรม  ฯลฯ 
  - พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนท าโครงงาน  โดยบูรณาการสิ่งที่     
ได้เรียนรู้เกิดเป็นช้ินงาน  และใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน 

สาขาคีตศิลป์ไทย 
-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติเอกกับวิชาภาษาไทย  เช่น  น าหลัก 

ภาษา  หลักการสัมผัสของกลอนมาใช้ในการศึกษาบทร้อง 
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมด้านนาฏศิลป์-ดนตรี  เช่น  การร้องส่งกับวงปี่พาทย์   

เครื่องสาย  ตลอดจนฝึกซ้อมการร้องประกอบการแสดง   

สาขาดนตรีสากล 
-ใช้วิธีบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ โดยน าความรู้จากวิชาต่าง ๆ  มา 

โยงสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน  เช่น   
บูรณาการวิชาปฏิบัตเิอกกับวิชาคณิตศาสตร์  ในเรื่องการบันทึกโน้ต  การ 

กระจายตัวโน้ต  
 บูรณาการกับวิชาทฤษฎี  เรื่องเครื่องดนตรี  ความแตกต่างของเสียง   
บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องการเปลี่ยนระดับ 

-ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีบูรณาการการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น  บันทึกโน้ตเพลงผลงาน 
สร้างสรรค์ของวิทยาลัย  
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กิจกรรมเสนอแนะ 

 
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเปูาหมายอย่างน้อย ๔ ประการ  ได้แก่  บรรลุ

เปูาหมายของงาน  บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน  บรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กร
เรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ   

 ในการจัดการความรู้เมื่อด าเนินเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว  ควรมีการน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับงานให้เหมาะสม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  เช่น   

๑.  ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้  มีหน้าที่จัดท าวงจรพัฒนางานด้วย KM  
ติดตามและประเมินผลการน า  KM  ไปใช้ในการพัฒนางานงาน   
 ๒.  จัดท าเว็บไซด์ให้บุคลากรทุกคนเข้ามาบันทึกความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง  เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร  เห็นความส าคัญของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อเป็นการสร้างกรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ   
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