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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการส�ำหรับการสอนศิลปะแก่เด็กในชุมชนบ้าน
มะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมาย เป็น นักเรียนชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน
๓๐ คน เป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง เป็นเด็กผู้ชายร้อยละ ๖๐ เด็กผู้หญิงร้อยละ ๔๐ และ แบ่งเป็น
เด็กอายุ ๑๐ ปีร้อยละ ๓๖ เด็กอายุ ๑๑ ปีร้อยละ ๔๕ เด็กอายุ ๑๒ ปีร้อยละ ๑๙ เครื่องมือในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามความต้องการส�ำหรับการสอนศิลปะแก่เด็ก แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ (๑) ข้อมูล
พื้นฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ (๒) ความต้องการในการสอนศิลปะในชุมชนบ้าน มะเกลือ ๓ จังหวัด
นครปฐม (๓) แบบทดสอบด้านอารมณ์ความรู้สึก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้ การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานท�ำให้ทราบว่า เด็กในชุมชน มีเด็กผูช้ ายมากกว่า
เด็กผู้หญิง โดยแบ่งเป็น เด็กผู้ชายร้อยละ ๖๐ เด็กผู้หญิงร้อยละ ๔๐ และแบ่งเป็นเด็กอายุ ๑๐ ขวบ
ร้อยละ ๓๖ เด็กอายุ ๑๑ ขวบร้อยละ ๔๕ เด็กอายุ ๑๒ ขวบร้อยละ ๑๙ เด็กมีความต้องการเรียนศิลปะ
ร้อยละ ๖๖ โดยแบ่งเป็นต้องการเรียนวาดรูปโดยใช้สีไม้ ร้อยละ ๘๙ ใช้สีน�้ำ ร้อยละ ๕ ใช้สีเทียน ร้อยละ
๑ และ การท�ำสิ่งประดิษฐ์ ร้อยละ ๕ เด็กมีความต้องการเรียนศิลปะกับวิทยากรจากภายนอกคิดเป็น
ร้อยละ ๗๔ ไม่ต้องการเรียนกับวิทยากรภายนอกคิดเป็นร้อยละ ๒๖ เด็กมีความต้องการให้มีกิจกรรม
เสริมความรู้ด้านศิลปะนอกเหนือจากที่เรียนคิดเป็นร้อยละ ๗๘ เด็กไม่ต้องการให้มีกิจกรรมเสริมความรู้
ด้านศิลปะคิดเป็นร้อยละ ๒๒ เด็กมีความต้องการใช้เวลาว่างในการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะคิดเป็นร้อยละ
๘๓ เด็กไม่ต้องการใช้เวลาว่างในการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะคิดเป็นร้อยละ ๑๗ เด็กต้องการเรียนศิลปะ
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ในบรรยากาศภายนอกห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ ๘๑ เด็กไม่ต้องการเรียนศิลปะในบรรยากาศภายนอก
ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๙ และผลทดสอบจากการใช้เส้นพบว่า เด็กชอบเส้นตรงในแนวนอนร้อยละ ๔๘
เด็กชอบเส้นโค้งร้อยละ ๒๒ เด็กชอบเส้นฟันปลาร้อยละ ๑๒ เด็กชอบเส้นตรงในแนวตั้งร้อยละ ๑๑
เด็กชอบเส้นตรงในแนวเฉียงร้อยละ ๗ ผลทดสอบจากการใช้สีพบว่า เด็กชอบสีเขียวคิดเป็นร้อยละ ๔๑
เด็กชอบสีส้มคิดเป็นร้อยละ ๒๒ เด็กชอบสีม่วงคิดเป็นร้อยละ ๑๓ เด็กชอบสีน�้ำเงินคิดเป็นร้อยละ ๙
เด็กชอบสีเหลืองคิดเป็นร้อยละ ๘ เด็กชอบสีแดงคิดเป็นร้อยละ ๗

ค�ำส�ำคัญ: ความต้องการ; การสอนศิลปะ; เด็กในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม
Abstract

The research objective was to study the need for teaching arts to children in Ban
Mai 3 community, Nakhon Pathom; the target group was 30 students of the Ban Mai 3
community, Nakhon Pathom Province boys than girls. There were 60 percent boys, 40
percent girls, and 36 percent divided into 10-year-olds, 45 percent for 11-year-olds, and
19 percent for 12-year-olds. Research Instrument was a questionnaire for the needs for
teaching arts to children, divided into three parts as follows: (1) Basic information consisting
of gender, age (2) Needs for teaching arts in Ban Makai 3 community, Nakhon Pathom
Province (3) Emotional test.
The research found that the primary information study of children in the community
had more boys than girls, divided into 60 percent boys, 40 percent girls and divided into
ten-year-olds, 36 percent children aged 11 years, and 45 percent children. At twelve years
old, 19 percent of children need to learn art, 66 percent want to learn drawing using
wood paint, 89 percent use watercolors, 5 percent use crayons, 1 percent, and making
artifacts, 5 percent of the children wanted to learn the art with external speakers, 74
percent did not want to learn with external speakers, accounting for 26 percent. Accounted
for 78 percent of the children did not want to have activities to enhance their art knowledge,
accounting for 22 percent of the children needed to spend their free time practicing art
skills, accounting for 83 percent. Children who do not want to spend their free time in
Art skills training accounted for 17% of children wanting to learn art in the atmosphere
outside the classroom, accounting for 81%. Children who did not want to learn art in the
atmosphere outside the classroom accounted for 19%. Children liked a straight line
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horizontally, 48 percent liked a curve, 22 percent, 12% of the children liked the jagged
line, 12% of the children liked the vertical straight line, 11% the child liked the straight
line at an oblique line, 7% the results of the color testing showed that Children like the
color green accounted for 41 percent. Children who liked the color orange accounted
for 22 percent. Children who liked the color purple accounted for 13 percent. Children
liked blues, accounting for 9 percent, 7 percent.

Keywords: needs; teaching art; children in the community Makua 3
Nakhon Pathom
บทน�ำ

ศิลปะเป็นเสมือนสื่อกลางที่สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างยุคระหว่างสมัย มนุษย์ยุคปัจจุบัน
สามารถท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีตได้ โดยศึกษาจากงานศิลปะที่ผนังถ�้ำบ้าง ลวดลายที่
เขียนไว้ตามสิ่งของเครื่องใช้ที่ฝังไว้ในหลุมศพบ้าง เครื่องประดับที่ฝังไว้กับผู้ตายบ้าง ศิลปวัตถุเหล่านี้
สามารถคงทนอยู่ได้เป็นเวลาช้านาน ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนผู้สร้างงานศิลปะ
นอกนั้นศิลปะยังเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่
แตกต่างกัน เช่น คนในตะวันออก สามารถเข้าใจในวัฒนธรรมของคนตะวันตกได้ โดยใช้ศลิ ปะเป็นสือ่ กลาง
มีการศึกษาสถาปัตยกรรมบ้าง ภาพวาดบ้าง ดนตรีบา้ ง เป็นต้น1 ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหล่อหลอม
ให้คนในชาติเกิดความรักและความสามัคคี เป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน การให้ความรูค้ วามเข้าใจในพืน้ ฐานทาง
ศิลปะจะช่วยสร้างรากฐานของคนในชาติให้เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี หวงแหนในมรดกและ
วัฒนธรรมของชาติ พร้อมจะช่วยกันรักษาไว้ให้ด�ำรงอยู่ได้ การเริ่มต้นและปลูกฝังศิลปะตั้งแต่เด็กจะช่วย
ให้เขาเป็นบุคคลที่มีความรักชาติ มีความเสียสละ เพื่อส่วนรวม ในการท�ำกิจการงานต่าง ๆ ทั้งหน้าที่
ส่วนรวมและส่วนตัวก็มแี นวคิดทีจ่ ะพัฒนาชาติให้เจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป2 เด็กได้เริม่ สร้างงานศิลปะมาตัง้ แต่เขา
จ�ำความได้ จึงเป็นหน้าทีข่ องครูทจี่ ะเริม่ แนะน�ำประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่เด็ก เพียงเสริมประสบการณ์
ให้แก่เด็กบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่แล้ว เพื่อช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ทางศิลปะที่
กว้างขวางขึ้น ช่วยให้เด็กมีความสนใจในศิลปะมากขึ้น ช่วยให้เด็กมีความรู้ทางศิลปะที่ลึกซึ้งขึ้น ช่วยให้
เด็กตอบสนองต่องานศิลปะได้ฉบั ไวขึน้ และช่วยให้เด็กสามารถใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาคุณภาพของ
1

วิรัตน์ พิชญไพบูลย์, ศิลปะนิยม, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙), หน้า ๔.
ศึกษาธิการ กระทรวง ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศิลปะเด็ก, ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ สรุปการจัดชุมนุมเชิงปฏิบัติการศิลปะเด็ก ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, (๒๕๒๙),
หน้า ๗.
2
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ผลงานทางศิลปะได้ถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ ครูจะต้องกระท�ำโดยให้การแนะแนวที่
ถูกต้อง ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ กับเด็กเป็นรายบุคคล เพือ่ ให้เด็กเกิดความอบอุน่ และเกิดความมัน่ ใจในตนเอง
การที่ครูจะช่วยให้เด็กมีความสนใจในงานศิลปะตลอดไป และช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในงานศิลปะ
ของตนและความสามารถของตนนัน้ ทัง้ ครูและเด็กจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ และครูตอ้ งการเห็นความ
ก้าวหน้าของเด็กเพือ่ การปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับเด็ก และเป็นการช่วยให้เด็กเกิดความมัน่ ใจ และ
ภาคภูมใิ จในความสามารถของตน มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะสร้างงานต่อไป3 การปรับปรุงงานของเด็กมิได้
หมายความว่าจะต้องยกระดับมาตรฐานของตนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น แต่อาจเป็นการปรับปรุงวิธีการ
สร้างงาน การใช้วัสดุใหม่ ๆ การใช้ทักษะใหม่ ๆ ผลงานใหม่ของเด็กบางครั้งอาจจะดีไม่มากนัก แต่ก็ถือว่า
เป็นการปรับปรุงงานอย่างหนึ่ง ซึ่งครูจะต้องให้ความช่วยเหลือและแนะน�ำเด็กให้ได้ในสิ่งที่ดีขึ้น ในการ
สอนความรูด้ า้ นศิลปะให้แก่เด็กในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ ผูว้ จิ ยั จะเน้นเรือ่ งการใช้สี ทฤษฎีสตี ามทีส่ มเกียรติ
ตั้งนโม ได้กล่าวถึงทฤษฎีสีไว้ว่า ลักษณะของวัตถุที่กระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยาคือ
มีอ�ำนาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้การที่ได้เห็นสีจากสายตา สายตาจะส่งความ
รู้สึกไปยังสมองท�ำให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมาย
อย่างมากเพราะศิลปินใช้สเี ป็นสือ่ สร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนัน้
ให้เกิดแก่ผู้ดู มนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่าง
กันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและผู้สร้างงานศิลปะ เพราะเรื่องของสีนั้นมีหลัก
วิชาเป็นวิทยาศาสตร์ จึงควรท�ำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของสีจะบรรลุผลส�ำเร็จในงานมากขึน้ ถ้าได้ศกึ ษา
เรือ่ งสีดพี อแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิง่ 4 และค�ำนึงถึงสิง่ ไม่กอ่ ให้เกิดความเบือ่ หน่าย
แก่เด็กหรือสกัดกัน้ การแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ กึ อย่างอิสระและสร้างสรรค์ของเด็ก ครูตอ้ งปรับ
ความรู้ด้านศิลปะที่จะสอนแก่เด็ก ให้ง่ายและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ในการสอนจะต้องให้เด็กเกิด
ความเข้าใจและสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง มิใช่ท�ำตามค�ำสั่งของครูหรือลอกเลียนแบบงานของคนอื่น5
เป็นผลพวงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เขาเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ ในวันข้างหน้า ถ้าเด็กในวันนีเ้ ข้าใจคุณค่าของศิลปะ งานสร้างสรรค์
การหวงแหนวัฒนธรรมของชาติจากการซึมซับตัง้ แต่เด็กจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับตัวบุคคล งานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องละเอียดที่มีความส�ำคัญเพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักชาติอย่างแท้จริง6 ซึ่งผู้น�ำ
3

อัชชา แสงอัสนีย์, “การศึกษาขั้นพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่เรียนศิลปะ
ตามแนวเก่าและแนวใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า ๓.
4
สมเกียรติ ตั้งนโม, ทฤษฎีสี : A complete guide for Artists by Ralph Fabri, (กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๒๔.
5
วรพรรณี สมใจ, “การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดงานการประถม
ศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี”, ปริญญานิพนธ์, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, ๒๕๒๙), หน้า ๓.
6
กุศล สุจรรยา, ศิลปะปฏิบัติชั้นประถม, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๐๒), หน้าที่ ๑๔.
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ชุมชนจะมีส่วนกับการสร้างชาติในสังคมต่าง ๆ ได้นั้น ต้องศึกษาและมีแนวทางการพัฒนาความเป็นอยู่ให้
สมาชิกในชุมชนมีปัจจัยการด�ำรงชีพขั้นพื้นฐานที่เพียงพอกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยอาศัยหลักส�ำคัญ
๓ ประการ คือ วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวติ เป็นทักษะภายในทีจ่ ะช่วยให้บคุ คลสามารถเผชิญสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมส�ำหรับการปรับตัวในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสามารถจะท�ำให้
เอาชีวิตรอดและเป็นคนดีในสังคมได้ ให้มองเห็นสัจธรรมของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและอยู่ร่วม
กับมันให้ได้ การจะมีวิชาชีวิตที่สมบูรณ์ ส่วนหนึ่งต้องผ่านการอบรมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
คือ ไตรสิกขา ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา7 ศีลเป็นหนทางน�ำไปสู่สมาธิ สมาธิเป็นหนทางน�ำไปสู่ปัญญา
ด้วยการท�ำงานศิลปะไปพร้อมกับการเจริญภาวนา เป็นการเจริญสติผ่านการสังเกตและรับรู้สภาวะจิตใจ
ของตนเองต่อการรับรูจ้ ากผัสสะต่างๆทัง้ ก่อนท�ำขณะท�ำและหลังท�ำงานศิลปะ โดยมีกญ
ุ แจภาวนา ๔ ดอก
ในการท�ำงานศิลปะ คือ รู้เฉพาะหน้า เห็นตามจริง ท�ำไปตามนั้นและท�ำอย่างสม�่ำเสมอ จึงเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการฝึกสติ ด้วยการเริ่มที่ฝึกสมาธิซึ่งยังผลให้เกิดสภาพจิต อยู่กับปัจจุบันขณะ เห็นความต่อเนื่อง
ของจิตใจขณะท�ำงาน จนมองเห็นความสัมพันธ์ของกายและใจที่ส่งผลท�ำให้จิตใจมีความตั้งมั่นเหมาะสม
ในการปฏิบตั งิ าน ช่วยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ตนเอง และเกิดการเปลีย่ นแปลงท�ำให้เกิดฉันทะ ขึน้ ในตนจนเกิดความ
วิริยะอุตสาหะ ท�ำให้เกิดความผ่อนคลายในการกระท�ำต่าง ๆ ในวิถีชีวิตและการท�ำงาน และช่วยให้เข้าใจ
และยอมรับผู้อื่น ท�ำให้สามารถท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมากขึ้น8 นอกจากปัจจัย
พื้นฐานทางร่างกายที่ดีแล้ว การมีสุขภาพที่ดีและมีพื้นฐานทางสุขภาพจิตที่แจ่มใสย่อมท�ำให้ชุมชนนั้น
น่าอยู่เป็นที่ปรารถนาส�ำหรับทุก ๆ คน ที่ได้ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับประเทศ แนวทาง
การพัฒนาที่เจริญขึ้นนี้ย่อมเป็นที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆโดยทั่วไป การร่วมมือร่วมใจกันจ�ำเป็น
ต้องเกิดขึ้นจากหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อช่วยให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและพัฒนาในชุมชนเหล่านั้นได้ให้
เกิดขึ้นในหลาย ๆ ชุมชน9 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพที่คล้ายคลึงกัน มีลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้าน และผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน มีความรูส้ กึ ว่าเป็นคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการด�ำรงรักษาคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรมและ
7

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร., สันติวิธีในวิถีชีวิต, (พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๖๓), ค�ำปรารภ.
8
สมจิตต์ สุวรรณวงศ์ และปานใจ จารุวณิช, “จริยศิลป์: ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ภายใน”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
https://www.arsomsilp.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/preview.pdf [๒๕ ธันวาคม 2563].
9
ประดิษฐ์ มัฌชิมา, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๒),
หน้า ๕๗.
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ศาสนา และมีการถ่ายทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลังอีกด้วย10 สอดคล้องกับจีรพรรณ กาญจนะจิตรา ได้สรุป
ว่า ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มชนที่มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายคลึงกัน รวมขึ้นเป็นชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน ซึง่ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สถาบัน และกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นท้องทีเ่ ดียวกัน อยูใ่ ต้กฎหมาย
หรือข้อบังคับเดียวกัน11 ความเป็นชุมชนอาจเป็นการที่คนจ�ำนวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกันมีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท�ำมีการจัดการ
เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน12 ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ ๓ ตั้งอยู่ หมู่ ๔ ต�ำบลคลองโย่ง
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต�ำบลคลองโย่ง เดิมชาวบ้านอพยพมาท�ำมาหากิน
ในบริเวณหมู่บ้านปัจจุบัน และได้ริเริ่มสร้างวัดขึ้นมา สันนิษฐานว่าบริเวณที่สร้างวัดคงมีต้นมะเกลือขึ้นอยู่
มากพอสมควร ชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดว่าวัดมะเกลือ ซึ่งเดิมพื้นที่การปกครองอยู่ในเขตอ�ำเภอบางบัวทอง
ปัจจุบันเป็นอ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ต่อมาทางราชการได้ขุดคลองผ่านวัดมะเกลือ ไปจีนที่ต�ำบล
ล�ำพญาจึงได้มกี ารแบ่งเขตการปกครองใหม่ ถือเอาคันคลองฝัง่ เป็นเขตการปกครอง ขึน้ กับจังหวัดนครปฐม
ซึ่งมีบริเวณวัดมะเกลืออยู่ด้วย อันน่าจะเป็นชื่อหมู่บ้านมาจนถึงวันนี้ ชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ มีความพร้อม
ทางด้านปัจจัยพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีในระดับหนึ่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นชุมชน
ที่พร้อมที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ต่อไปอีก มีประชากรที่ไม่แน่นมากนักอาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกร มีเด็ก
และเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน พร้อมที่จะน�ำพาชุมชนต่อไปในอนาคต มีชาวบ้านที่เป็นงานฝีมือ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลผลิตจากวัฒนธรรมของแต่ละชุนชน ปรากฏทั้งในรูปนามธรรมที่เป็น
องค์ความรู้หรือแนวคิดสะสมอยู่ในตัวคนและรูปธรรม เช่น งานหัตถกรรม เครื่องดนตรี เครื่องมือท�ำกิน
เป็นต้น13 จากปัจจัยเหล่านี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญจึงน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช้
ขบวนการวิจยั ศึกษาความต้องการสอนศิลปะเด็กในชุมชนเพือ่ ทีไ่ ด้ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนา
จิตใจ และห่างไกลจากสิง่ อบายมุข และสิง่ เสพติด มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นก�ำลังทีส่ มบูรณ์ทงั้ ร่างการและ
จิตใจ เพื่อความส�ำเร็จของการพัฒนาประเทศชาติสืบไปในอนาคต

10

กาญจนา แก้วเทพ, การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อ
การพัฒนา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔.
11
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๓๐), หน้า
๑๑-๑๒.
12
ประเวศ วะสี, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, ๒๕๓๖),
หน้า ๓๓.
13
สุธิดา บุณยาดิศัย, ภูมิปัญญาการท�ำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ต�ำบลล�ำป�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), หน้า ๗.

20.

(

252-262).indd 257

24/12/2564 9:24:32

258

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความต้องการในการสอนศิลปะแก่เด็กในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม

ขอบเขตของการวิจัย

๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่
๑) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ ทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ลักษณะ
ความต้องการของผู้บริโภค แนวคิดความต้องการและความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ
๒) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน ความหมายของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ชุมชน
กับสังคมส่วนใหญ่
๓) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเด็กและการสอนศิลปะ การศึกษาศิลปะตามความคิดของเด็ก
การแสดงออกทางศิลปะ จิตวิทยาเด็ก
๒. ขอบเขตประชากรที่ศึกษา
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาค้นคว้าเป็นเด็กอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๒ ขวบ ของชุมชนบ้านมะเกลือกลุม่ ตัวอย่าง
คือ เด็ก อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๒ ขวบ จ�ำนวน ๑๐๐ คน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ดังนี้

๑. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็นขั้นตอน

การวิจัย

๑) ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
๒) ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓) ก�ำหนดประเด็นและขอบเขตของค�ำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของ

๔) น�ำข้อมูลที่ได้รับมาสร้างแบบสอบถาม
๕) น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มเด็กอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี ในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เด็กอายุระหว่าง ๑๐ - ๑๒ ปี ชุมชน
บ้านมะเกลือ ๓
๒) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามจ�ำนวน ๑๐๐ ชุด ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และน�ำแบบสอบถามที่ได้มาประมวลผล
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๓) น�ำแบบสอบถามที่ได้มาประมวลผลเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลกับความต้องการสอนศิลปะเด็กในชุมชนมะเกลือ ๓
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุป
ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการในการสอนศิลปะแก่เด็กในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓
จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำผลการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ตอนดังนี้
๑. ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ
๒. ความต้องการในการสอนศิลปะในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม
๓. แบบทดสอบด้านอารมณ์ความรู้สึก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
		 ๑. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานท�ำให้ทราบว่า เด็กในชุมชน มีเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง โดยแบ่ง
เป็น เด็กผู้ชายร้อยละ ๖๐ เด็กผู้หญิงร้อยละ ๔๐ และแบ่งเป็นเด็กอายุ ๑๐ ขวบร้อยละ ๓๖ เด็กอายุ ๑๑
ขวบร้อยละ ๔๕ เด็กอายุ ๑๒ ขวบร้อยละ ๑๙
		 ๒. การศึกษาความต้องการในการสอนศิลปะแก่เด็กในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษาพบว่า (๑) เด็กมีความต้องการเรียนศิลปะร้อยละ ๖๖ โดยแบ่งเป็นต้องการเรียนวาดรูป
โดยใช้สีไม้ ร้อยละ ๘๙ ใช้สีน�้ำ ร้อยละ ๕ ใช้สีเทียน ร้อยละ ๑ และ การท�ำสิ่งประดิษฐ์ ร้อยละ ๕
(๒) เด็กมีความต้องการเรียนศิลปะกับวิทยากรจากภายนอกคิดเป็นร้อยละ ๗๔ ไม่ตอ้ งการเรียนกับวิทยากร
ภายนอกคิดเป็นร้อยละ ๒๖ (๓) เด็กมีความต้องการให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านศิลปะนอกเหนือจากที่
เรียนคิดเป็นร้อยละ ๗๘ เด็กไม่ต้องการให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านศิลปะคิดเป็นร้อยละ ๒๒ (๔) เด็กมี
ความต้องการใช้เวลาว่างในการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะคิดเป็นร้อยละ ๘๓ เด็กไม่ตอ้ งการใช้เวลาว่างในการ
ฝึกฝนทักษะด้านศิลปะคิดเป็นร้อยละ ๑๗ (๕) เด็กต้องการเรียนศิลปะในบรรยากาศภายนอกห้องเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๘๑ เด็กไม่ต้องการเรียนศิลปะในบรรยากาศภายนอกห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๙
		 ๓. จากการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบด้านอารมณ์ความรู้สึกโดยการใช้ในเรื่องของเส้นและสี
ในการทดสอบ พบว่า (๑) ทดสอบจากการใช้เส้นพบว่า เด็กชอบเส้นตรงในแนวนอนร้อยละ ๔๘ เด็กชอบ
เส้นโค้งร้อยละ ๒๒ เด็กชอบเส้นฟันปลาร้อยละ ๑๒ เด็กชอบเส้นตรงในแนวตั้งร้อยละ ๑๑ เด็กชอบ
เส้นตรงในแนวเฉียงร้อยละ ๗ (๒) ทดสอบจากการใช้สีพบว่า เด็กชอบสีเขียวคิดเป็นร้อยละ ๔๑ เด็กชอบ
สีส้มคิดเป็นร้อยละ ๒๒ เด็กชอบสีม่วงคิดเป็นร้อยละ ๑๓ เด็กชอบสีน�้ำเงินคิดเป็นร้อยละ ๙ เด็กชอบ
สีเหลืองคิดเป็นร้อยละ ๘ เด็กชอบสีแดงคิดเป็นร้อยละ ๗
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

สรุปผลการวิจัย
พบว่า

จากการศึกษาวิจยั ความต้องการในการสอนศิลปะแก่เด็กในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม

๑) จากข้อมูลพื้นฐาน ท�ำให้ทราบว่าจ�ำนวนเด็กผู้ชายในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ มีจ�ำนวนเด็กชาย
มากกว่าเด็กหญิง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๑๑ ปี
๒) ความต้องการในการสอนศิลปะในชุมชนบ้านมะเกลือ ๓ จังหวัดนครปฐม พบว่าเด็กต้องการ
เรียนศิลปะในเรื่องการวาดรูปโดยใช้สีไม้ และต้องการเรียนกับวิทยากรภายนอกโดยให้มีการจัดกิจกรรม
ในเรือ่ งการวาดภาพระบายสีเพือ่ ช่วยเพิม่ ทักษะในการวาดภาพให้มากขึน้ และช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการฝึกฝนทักษะการวาดภาพสอดคล้องกับ วิรุณ ตั้งเจริญ ให้ความเห็นว่า การสอนวาดภาพ
ระบายสีต้องส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตั้งแต่เยาว์วัยและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การกระท�ำสิง่ ใดอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ ย่อมเท่ากับปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กโดยตรง พฤติกรรมสร้างสรรค์
ในตัวเด็กจึงเป็นเป้าหมายหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อตัวเด็กและต่อชีวติ ในสังคม14 เด็กต้องการให้บรรยากาศในการ
เรียนเป็นแบบได้สัมผัสกับธรรมชาติ
๓) แบบทดสอบด้านความรู้สึก ผลการศึกษาพบว่า เด็กต้องการการเรียนการสอนศิลปะแบบ
เรียบง่าย สงบ อยู่กับธรรมชาติ บรรยากาศสบาย ๆ ไม่อึดอัด แฝงไปด้วยความสนุกสนานร่าเริง แต่ไม่
ตื่นเต้นมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของสดใส ชะนะกุล ได้ศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมวาดภาพนอก
ชั้นเรียนที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่า
เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพนอกชั้นเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรม
วาดภาพในชั้นเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพนอก
ชั้นเรียน มีการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพในชั้นเรียนปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕15

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ท�ำให้ผู้วิจัยทราบความต้องการของเด็กว่าเด็กในช่วงวัยเดียวกัน
ย่อมมีความคิดที่คล้ายคลึงกันมากกว่าความคิดที่แตกแยกกัน ดังนั้นการให้ค�ำแนะน�ำด้านการสอนศิลปะ
ให้กับเด็กควรท�ำในช่วงวัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดเพราะเด็กจะท�ำตามกันและมีความเข้าใจในงาน
ศิลปะเหมือนกันท�ำให้ง่ายต่อการสอน และยังช่วยให้เด็กท�ำในทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นการพัฒนางานด้าน
14

วิรุณ ตั้งเจริญ, เอกสารการสอนชุดวิชา ๒๑๒๐๑ พฤติกรรมวัยเด็ก, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช,
๒๕๒๖), หน้า ๑๗.
15
สดใส ชะนะกุล, “ผลการจัดกิจกรรมวาดภาพนอกชั้นเรียนที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย”, ปริญญานิพนธ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๘), หน้า ๓.
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ศิลปะให้เด็กท�ำได้ดขี นึ้ ยังเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมครอบครัวเพราะการเรียนศิลปะท�ำให้เด็กมีสมาธิ ใจจดจ่อ
กับงานศิลปะที่ท�ำ ในบางกรณีเด็กจะมีสมาธิยาวขึ้น และเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ช่วยให้เด็กไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดแต่จะชักชวนกันมาท�ำงานศิลปะแทน และงานวิจัยครั้งนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ที่ก�ำลัง
คิดจะท�ำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้น�ำงานวิจัยนี้ไปต่อยอดในเรื่องการสอนงานศิลปะในชุมชน
ต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเนื้อหาในเรื่องวาดทุกสิ่งใกล้ตัวและทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรศึกษาพื้นฐานความสามารถเด็กในชุมชน
เพื่อให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการสอนศิลปะแก่เด็กในชุมชนต่อไป
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