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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ิน สำาหรับจัดกิจกรรม

เสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษา อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ศึกษาผลการใช้
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษา ดำาเนินการวิจัยโดย
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) ออกแบบสร้างหลักสูตร 
3) ทดลองใช้หลักสูตร และ 4) ประเมินหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
อำาเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชียงใหม ่จำานวน 402 คนเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนตน้จำานวน 175 คน 
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายจำานวน 227 คน จำานวน 4 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้
มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ตำาบลเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้ระยะเวลาทดลอง 10 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง 
รวม 20 ช่ัวโมง ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษา 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 แบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการเรียนโดยใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษา  
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.73 ประเด็นคำาถามการจัดสนทนากลุ่ม แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent Samples 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษาที่พัฒนา
ขึ้นมีองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกัน ประกอบด้วย คำาชี้แจงในการใช้หลักสูตร ความนำา วิสัยทัศน์ 
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พันธกิจ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ คำาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  
เนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้ผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรภมูปิญัญาทอ้งถิน่สำาหรบัจดักจิกรรมเสรมิทกัษะอยูใ่นระดบัมาก

2. ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรภมูปิญัญาทอ้งถิน่สำาหรบัจดักจิกรรมเสรมิทกัษะทีพ่ฒันาขึน้พบวา่ 

2.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยหลักสูตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.2 นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียน
ประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษา  
กิจกรรมเสริมทักษะ โรงเรียนประถมศึกษา 

Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop local wisdom curriculum for  

organizing skill enhancement activities in elementary schools, Doi Lo District, Chiang Mai  
and 2) to study the effectiveness of a local curriculum. The research and development  
procedure comprised for 4 steps: 1) study the fundamental data. 2) design and construct 
the local curriculum. 3) implement the curriculum. 4) to assess the quality of the curriculum. 
The samples who were 402 grade 1-6: 175 primary school students, 227 upper primary  
students at 4 schools, 4 sub-district, Doilo district,, Chiang Mai. The cluster random  
sampling design was used. The experiment took two hours daily for 10 days. The instruments 
applied for this study included learning activities that encourage local wisdom curriculum for 
organizing skill enhancement activities in elementary schools,, learning units, lesson plans, 
multiple choices test on local wisdom with a reliability of 0.81., and questionnaire on students’ 
attitudes toward local wisdom curriculum with a reliability of 0.73, the question for group 
discussion and evaluation of the curriculum form. The data were analyzed by percentage, 
average, standard deviation. and t-test for dependent samples. 

The results of this study have shown that:

1. The developed local curriculum for organizing skill enhancement activities in  
elementary schools consisted the following elements: rationale, introduction, vision, mission, 
morale, objectives, learners’ competencies, desired qualifications, curriculum structure, subject 
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บทนำา
สังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วเน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยีส่งผลให้ประชากรโลก
ตื่นตัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทมาเป็น
สังคมเมืองนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่ือมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ การจัดการศึกษาจึงจำาเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงผู้เรียนต้องมีการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นรวมทั้งเลือกรับสิ่งที่ดีงามที่มีคุณ
ประโยชน์ สามารถครองตนอยู่ในความถูกต้องดี
งาม เรยีนรูท้ีจ่ะเขา้ใจความแตกตา่งทางวฒันธรรม
โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนา
ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการ 
เรียนรู้ควรจัดทำาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ปลูกฝัง 
จิตสำ านึ ก ให้ ผู้ เ รี ยนไ ด้อ นุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้ อม 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น
จากการสืบทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อจาก

ประสบการณ ์ในชวิีตทีก่ลมกลืนกับวิถชีีวิตระหว่าง
ตนเองกับธรรมชาติ มีการแก้ปัญหาการจัดการ
ปรบัตวัและการเรยีนรู้ เพือ่การดำารงอยูข่องบคุคล 
ชุมชน และสังคม ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต 
คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกเป็นองค์
ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะ
หลายๆ เรื่อง จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ 
สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา
จัดการและการปรับตัวในการดำาเนินชีวิตของคน
เรา ซ่ึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป
ในสงัคม ชมุชนและทีเ่กดิจากประสบการณใ์นชวีติ
ของคนผู้รู้เอง ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้
ปรงุแตง่และถา่ยทอดสบืตอ่กนัมาเพือ่ใชแ้กป้ญัหา
และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพ
แวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัยจึงควรมีการ
สืบค้นรวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและนำาไป
ใช้ประโยชน์ นับว่าเป็น คุณค่าแห่งปัญญาของคน
ไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมแต่กำาลังจะถูก
ลืมเลือนหายไป (สำานักพัฒนาเกษตรกร, 2551) 
เป็นแนวคิดที่ให้ความสำาคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กับสังคมไทยที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แนวทางการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัตกิาร

and learning standards, learning standards and learning outcomes, course description, units, 
learning arrangement, contents, time, instruction guidelines, educational media and resources, 
and learning evaluation and measurement. The local curriculum was evaluated at high level.

2. The efficiency of the proposed local curriculum

2.1 The 175 primary school students, 227 upper primary students,who learned 
using the local curriculum had learning achievements after studying higher than before at 
statistical significance level of .05.

2.2 The students’ satisfaction with the lesson plan of the local curriculum were high 
level. 

Keywords: local wisdom curriculum for organizing skill enhancement activities, skill  
enhancement activities, Elementary school
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ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 มคีวามมุง่หมายเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ ์เป็นคนดี มปีญัญา มคีวาม
สุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ รู้จักการประกอบ อาชีพสุจริต โดยกำาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง และมีวินัย
ในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
ความรู้อันเป็นสากล มีทักษะกระบวนการโดย
เฉพาะทักษะการคิด มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย มีจิตสำานึกในการอนรุกัษ์ วฒันธรรมประเพณ ี
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น เพื่อ
มุ่งผลประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน ที่เน้นการบูรณาการหลักสูตร
ให้มี ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม ย่อมจะ
แก้ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ เน้นความรู้คู่คุณธรรม 
กระบวนการเรยีนรูแ้ละบูรณาการตามความเหมาะ
สม ให้สถานศึกษาจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น สาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัดของนักเรียน โดยคำานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการประสานความร่วม
มือกับ บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่วน
การประเมินนักเรียนนั้นพิจารณาจากพัฒนาการ
ของนักเรยีน ความประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรม
นกัเรยีน การรว่มกจิกรรมและการทดสอบควบคูไ่ป
ในกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาหากประมวลองค์ความรู้
ภมูปัิญญาไทยนำามาจดัเปน็ประสบการณก์ารเรียน
รู้จากวิถีการดำาเนินชีวิต สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จัดเนื้อหา
สาระให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสภาพ
ความต้องการของแต่ละท้องถิ่น จัดให้สอดคล้อง
กบัธรรมชาติของมนษุย์ทีม่กีารรวมกลุม่และพ่ึงพา

อาศัยกันให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จาก
ภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ในท้อง
ถิน่ไดโ้ดยสะดวก (,วชิยั ประสทิธิว์ฒุเิวชช,์ 2542 ; 
ฆนทั ธาตทุอง, 2550) โดยเฉพาะปราชญช์าวบา้น
ทีเ่ปน็ผูรู้เ้กีย่วกบัประเพณพีธิกีรรมตา่งๆ และเปน็
ที่เคารพนับถือนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สำาคัญที่ควรให้ความสำาคัญและส่งเสริม

การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
จำาเป็นต้องใช้ลักษณะกระบวนการเทคนิควิธีการ
ทั้งหมดในการจัดทำาหลักสูตรการจัดเนื้อหาสาระ 
และประมวลประสบการณ์ในหลักสูตรที่จัดทำาข้ึน
มาเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน หาก
หลกัสตูรทีส่รา้งขึน้มจีดุมุง่หมายสำาหรบัใช้ในชุมชน
แห่งหน่ึงแห่งใดเฉพาะก็ย่อมสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุด ในการ
พัฒนาหลักสูตร เช่นเดียวกับชุมชนในอำาเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านมีภูมิปัญญาเรื่อง
การนำาผลผลิตด้านการเกษตรมาแปรรูปอาหาร
ท้องถ่ิน การจักสาน การแกะสลักไม้ และดนตรี
พื้นบ้าน เป็นต้น (วัชรี เกณฑ์ปัญญา, 2551) ทั้งนี้
ควรมีการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ทางด้วยภูมิปัญญา
ข้างต้น ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่มีบทบาทหรือมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษาโดยการ
สืบสานภูมิปัญญา

ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา
รับผิดชอบสอนนักศึกษาครูรายวิชาการพัฒนา
หลักสตูรสถานศกึษามคีวามสนใจพฒันาหลกัสตูร
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่อำาเภอดอยหลอ่จงัหวัดเชยีงใหม่ 
จัดทำาเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระ
เพิ่มเติมในสาระที่ 1 การดำารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำางาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำางานทักษะ
การจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะ
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การทำางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำางาน  
มีจิตสำานึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำารงชีวิตและครอบครัว โดย
นำาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
คาบเวลา “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาจำานวน 2 
หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่องขนม 
พืน้บา้นและหน่วยที ่2 อาหารพืน้บา้นอำาเภอดอย
หลอ่ภายในเวลา 14.30 น. ใหมี้ประสทิธภิาพและ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของอำาเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจภูมิปัญญาด้านอาหารและขนมใน 
ท้องถ่ินที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนเป็นการ
พัฒนานักเรียนได้ศึกษา เข้าใจบริบทของชุมชน
ท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกับบนพื้นฐานความแตก
ตา่งทางวฒันธรรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกดิทกัษะ
ในการปฏบิตัแิละเกดิความรกัในภูมปิญัญาท้องถิน่  
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน  
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรทำาให้นักเรียน
ตระหนกัถงึคณุคา่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และไมท่อดทิง้ 
ประเพณีและวฒันธรรมทีดี่งาม มคีวามรูส้กึผกูพัน
และหวงแหนท้องถิ่นของตน เกิดความภาคภูมิใจ
เนื่องจากมีผู้สืบทอดอนุรักษ์และช่วยกันส่งเสริม
อนรุกัษว์ฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ อกีทัง้ยงั
ช่วยกันเผยแพร่แก่คนรุ่นใหม่ต่อๆ ไป 

ดงัน้ัน ผูว้จิยัจงึเหน็ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
ศกึษาสภาพบรบิทของชุมชน ทอ้งถิน่ ตลอดจนนำา
กระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นแนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูล 
พื้นฐานซึ่งจะเป็นแนวทางสำาหรับครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน
การพฒันาหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของท้องถ่ินและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่พฒันาหลักสตูรภมูปิญัญาทอ้งถิน่

สำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถม
ศึกษา อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ในคาบ
เวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

2. เพือ่ศกึษาผลการใชห้ลกัสตูรภมูปิญัญา
ท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียน
ประถมศึกษา อำาเภอดอยหลอ่ จงัหวัดเชยีงใหม ่ใน
คาบเวลาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนกัเรียนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยหลกัสตูร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดำาเนินการในลักษณะของการวิจัย

และพฒันา (Research and Development) แบง่
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 ศึกษาบริบท วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานจำานวน 2 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจำานวน  
3 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำานวน 3 คน ครูจำานวน  
4 คน ผู้บริหารโรงเรียนจำานวน 2 คน นักเรียน
จำานวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 20 คนเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ประเด็นการสนทนากลุ่ม
สอบถามความต้องการและความจำาเป็นในการ
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พฒันาหลกัสตูร ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ
จำานวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง
และความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) พบว่าทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่น่าสนใจคือการทำาอาหาร 
ขนมพื้นบ้านยังขาดความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถ่ิน ไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนมา
จัดกจิกรรมในชว่งกจิกรรมชมรม กจิกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรฉบับ
ร่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในด้าน
ความเหมาะสมความ สอดคลอ้งขององคป์ระกอบ
ของหลักสูตรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ร่วมพัฒนา
หลกัสตูรภมูปิญัญาท้องถิน่จำานวน 4 คนผูป้กครอง
นักเรียนจำานวน 3 คน วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหลักสูตร
จำานวน 5 ท่านเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพหลกัสตูร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์คุณภาพพบว่า ผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม4.40 อยู่ในระดับมาก 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการศึกษานำาร่อง (Pilot 
study) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้จากการใช้
หลักสูตรจากสถานการณ์จริงและประเมินความ
เหมาะสมการใช้หลกัสตูร นำาขอ้มลูทีไ่ด้มาปรบัปรงุ
หลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 จำานวน 47 คนเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนต้นจำานวน 23 คน ชั้นประถม
ศึกษาตอนปลายจำานวน 24 คน โรงเรียนวัดหน
องหลั้ว ตำาบลยางคราม อำาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือ 

ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หลักสูตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ในโรงเรียนประถมศึกษา อำาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำานวน 2 
หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่องขนมพื้นบ้านอำาเภอ
ดอยหล่อใช้สำาหรับสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ตอนต้น ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  
จำานวน 9 แผน และหน่วยที่ 2 เรื่องอาหารพื้น
บ้านอำาเภอดอยหล่อใช้สำาหรับสอนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ จำานวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึง
พอใจในการเรยีนโดยใชห้ลกัสตูรภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ (1) ทดสอบก่อน
เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ทดสอบ
หลังเรียนกับนักเรียนหลังใช้หลักสูตร โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมผล
การทดลองนำาร่องการใช้หลักสูตรพบว่าเวลาใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติไม่เหมาะ
สมกับเวลาและแบบทดสอบยากใช้เวลาทำานาน

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินหลักสูตรเพื่อศึกษา
ผลการทดลองใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
พัฒนาขึ้นในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-6โรงเรียนประถมศึกษา อำาเภอ 
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน402 คนเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้นจำานวน 175 
คน ชั้นประถมศึกษาตอนปลายจำานวน 227 คน 
จำานวน 4 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ไดม้าจากการสุม่แบบกลุม่ (cluster random  
sampling) โดยใช้ตำาบลเป็นหน่วยในการสุ่ม ใช้
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ระยะเวลาทดลอง 10 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 
20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก จำานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.81 และแบบประเมินความพึงพอใจใน
การเรียนโดยใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 9 
ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ (1) ทดสอบก่อนเรียน
กับนักเรียนก่อนใช้หลักสูตร โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (2) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และ (3) ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบ
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มค่ีาความยาก
ง่ายของข้อสอบ ระหว่าง 0.20–0.80 มีค่าอำานาจ
จำาแนก ระหว่าง 0.54–0.85 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.81 วัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
หลกัสตูรภูมิปญัญาทอ้งถิน่ วเิคราะห ์คา่เฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเทียบกับเกณฑ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลจากประเด็นการสนทนากลุ่ม

สอบถามความต้องการและความจำาเป็นใน
การพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา

2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินที่พัฒนาข้ึน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน และสถิติทดสอบ t - test แบบ  
Dependent Samples 

3. วิเคราะห์คะแนนวัดความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายการแปลความหมาย  
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) ดังนี้

4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก

2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย

1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. หลกัสูตรภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาข้ึน

มีองค์ประกอบที่สอดคล้อง ซึ่งประกอบด้วย คำา
ชี้แจงในการใช้หลักสูตร ความนำา วิสัยทัศน์ พันธ
กจิ หลกัการ จดุหมาย สมรรถนะสำาคญัของผูเ้รยีน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้  
คำาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ เนื้อหา เวลาเรียน ข้ันตอนการ
จัดการเรียนการสอน สื่อและ แหล่งการเรียนรู้  
การวัด และการประเมินผล ผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับ
มาก

2. ผลการทดลองใช้หลักสูตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น พบว่า 2.1นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาตอนต้นและตอนปลายท่ีเรียนด้วยหลักสูตร
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ผลปรากฏดังตาราง 1

2.2 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนตน้และ
ตอนปลายที่เรียนด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก
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จากตาราง1นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ตอนต้นและชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่เรียน
ดว้ยหลกัสตูรภมูปิญัญาทอ้งถิน่สำาหรบัจดักจิกรรม
เสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนัียสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญา

ท้องถ่ินจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสนทนากลุ่ม
เพื่อกำาหนดองค์ประกอบและกรอบเนื้อหาของ
หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
พบวา่ ทางโรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบั
ท้องถิ่นที่น่าสนใจคือการทำาอาหาร ขนมพื้นบ้าน
ยังขาดความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีใน 
ท้องถิ่น ไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัด
กิจกรรมในช่วงกิจกรรมชมรม กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ส่วนคุณภาพของหลักสูตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันระหว่าง
องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ สภาพปัญหา 
และความจำาเปน็ หลกัการ เป้าหมายของหลกัสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ประเมินประสิทธิผล
หลักสูตร สามารถนำาไปใช้สอนในคาบกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้ เพราะการสร้าง

หลักสูตรดำาเนินการตามขั้นตอน เริ่มจากศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จาก
นั้นการยกร่างหลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไขจน 
คาดว่ามีความสมบูรณ์จึงนำาไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
จำานวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องประกอบกับการสร้างหลักสูตร
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (กฤษิยากร เตชะ
ปิยะพร, 2552) ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การ
ทดลองใช้หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 การประเมิน
หลกัสตูร ทัง้นีก้ระบวนการในการพฒันาหลกัสตูร
สอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันา หลกัสตูรจากงาน
วิจัยของฉวีวรรณ ตาลสุก และมาเรียม นิลพันธุ 
(2558) พบว่าหลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความ
เป็นไปได้สามารถนำาไปทดลองใช้ได้เนื่องมาจาก
หลกัสตูร ไดพ้ฒันาขึน้อยา่งเปน็ระบบ มกีารดำาเนนิ
การ ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ (มารตุ พฒัผล, 2556) ทีส่รปุสาระ
สำาคัญของหลักการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์สิ่งกำาหนดในหลักสูตร เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นต่อ
การพัฒนาหลักสูตร 2. การกำาหนดรูปแบบของ
หลักสูตร เป็นการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบของ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
พฒันา หลกัสตูร และกลุม่เปา้หมาย 3. การพฒันา
หลกัสตูร เปน็การจดัทำาเอกสารหลกัสตูรทีม่คีวาม

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายหลังจากเรียนรู้จากหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับชั้น N ก่อนเรียน S.D. หลังเรียน S.D. df t

ประถมศึกษาตอนต้น 175 3.71 1.25 6.78 0.84 174 27.07

ประถมศึกษาตอนปลาย 227 8.94 1.91 13.17 1.66 226 28.44
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เชื่อมโยงตลอดแนว (Alignment) ระหว่างจุดมุ่ง
หมายของหลกัสตูร การจดัประสบการณก์ารเรียนรู ้
และการวดั และประเมนิผลบนพ้ืนฐานสารสนเทศ
และองค์ความรู้ที่ ได้จากขั้นตอนวิเคราะห์สิ่ง
กำาหนดหลักสูตร และ4.การสอบทานคุณภาพ
หลักสูตร เป็นการตรวจสอบ คุณภาพของเอกสาร
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและ นำาไปทดลองใช้
นำาร่อง (Pilot Study) เพื่อให้มั่นใจว่า หลักสูตรจะ
สามารถนำาไปใช้จริงได้ อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความสอดคล้องกับชาดา กลิ่นเจริญ  
และจารชุา ธนิศาเดชาภัค (2553) ศกึษาเรือ่งการ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการทำาผา้ลายเขยีนเทยีน 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้การวิจัย
เชิงพัฒนา 4 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ
งานวจิยัของลสิา ศรไีพล และคณะ (2550) ศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้การทำามาหากินของ
ชุมชนในพื้นท่ีป่าบุ่ง-ป่าทาม กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านเพียมาต ตำาบลหนองแค อำาเภอราษีไศล 
จงัหวดัศรสีะเกษ พฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีเ่หมาะ
สมกับสภาพพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4 
ขั้นตอนเช่นกัน 

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดทฤษฏีการ
พัฒนาหลักสูตรจะพบความสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักพัฒนาหลักสูตร ไทเลอร์, ทาบา, เซเลอร์  
อเล็กซานเดอร์, และเลวิส ซึ่งประกอบด้วย 4 
ข้ันตอน คือ การศึกษาค้นคว้าและสำารวจข้อมูล
พื้นฐาน สร้างหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตรและ
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร (Taba, 1992 
อ้างถึงในรุจิร์ ภู่สาระ, 2545) ว่าการพัฒนา
หลักสูตรควรเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลของ
ชุมชนและของโรงเรียน ผสมผสานความเป็น
อยู่กับความต้องการใหม่แล้วสรุปเป็นความเห็น
เดียวกันกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ของ อดุม เชยกวีงศ ์(2545) ทีก่ลา่วถงึการสำารวจ
สภาพปญัหาของชมุชนเปน็การศกึษาขอ้มลู ความ
เป็นอยู่ของชุมชนและนักเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ตรงกับ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ
มากทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะ
สมแสดงว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุก
ประเด็น ทำาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ชีย่วชาญกอ่นไปทดลองใชใ้นขัน้ตอนน้ีทำาให้
ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของธำารง บัวศรี (2542) ที่กล่าวถึงการ
ประเมนิเบือ้งตน้ของหลกัสตูรกอ่นนำาไปทดลองใช้
เปน็ขัน้ตอนทีม่คีวามสำาคญัเพราะเปน็การทบทวน
ตรวจสอบหลักสูตรที่จัดทำาข้ึนว่ามีส่ิงใดบกพร่อง
และสมควรปรับปรุงแก้ไข 

2. หลงัจากนำาหลกัสตูรภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในคาบกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ผลดังนี้

2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่าหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้สามารถนำาไปใช้
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้
ผ่านการประเมินตรวจสอบและปรับปรุงตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับครู วิทยากร ภูมิปัญญา และเพื่อนนักเรียนได้
เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจที่แตกต่างกัน เรียนรู้จากง่ายไปยากตาม
ลำาดับ โดยมีครู และวิทยากรคอยแนะนำาช่วย
เหลือ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของสุกัญญา  
งามบรรจง (2560) ศึกษารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
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ศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ พบว่า กระบวนการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ที่พัฒนาขึ้นในขั้นที่ 2 ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
และความถนัด (Choose:C) ขั้นสำารวจความรู้
และประสบการณ์เดิมของตนเองร่วมกันวางแผน
การทำากิจกรรมสืบเสาะแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 3 
เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim and Act: A) 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ประเมินตนเองและ
สะท้อนผลการประเมินมาสู่การพัฒนาตนเอง
และขั้นที่ 4 สะท้อนแก่นการเรียนรู้ (Reflect: 
R) สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ตนเอง
ได้เรียนรู้ (self-reflection) ขั้นที่ 5 การยกระดับ
สู่คุณภาพ (Enhance: E) นำาเสนอผลการเรียนรู้ 
ของตน ชื่นชมความสำาเร็จในการเรียนรู้ของตน 
ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมที่เน้น
การสร้างประสบการณ์การลงมือฝึกปฏิบัติ มี
การนำาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็น
จุดสำาคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และในขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรหลัง
จากทดลองใช้ ผู้วิจัยได้ปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนท้ังสองหน่วยการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีเวลาฝึกปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร ในการ
ออกแบบกิจกรรมมีการสอดแทรกความรู้ด้าน
วฒันธรรม ประเพณ ีความเช่ือ วถิชีีวติของชาวบา้น 
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารพ้ืนบ้านเน้นให้
นักเรียนได้อภิปราย เล่าประสบการณ์ สะท้อนคิด
ของกลุม่และของตนเอง นอกจากน้ีผูว้จัิยออกแบบ
กิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ของ Driver and Bell (1986) 
และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เกี่ยวกับการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการทำา
ขนมและอาหารพื้นบ้าน โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื การสาธิต กระบวนการกลุ่ม 

การศึกษาค้นคว้า การประเมินชิ้นงานประเมิน
ตนเอง ประเมินผลตามสภาพจริง การสะท้อนคิด 
ถงึจุดเดน่จดุดอ้ยของผลงานตนเองและกลุม่เพือ่น 
ผลของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นทำาให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน เนื่องจากนักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้
เป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนในสิ่งที่ 
ใกล้ตัว มีความหมายกับตนเองนำาไปใช้ในวิถีชีวิต
ทำาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง ภมูปิญัญา
ดา้นอาหารมคีวามสมัพนัธก์บัวัฒนธรรม ประเพณ ี
จึงส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เร่ืองการจัด
กิจกรรมสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และเกิด
ทักษะที่จะนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
ในการจัดกิจกรรมใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วย
ทำาให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมายส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
และการเรยีนรูท้ีค่งทนมากขึน้ จากการดำาเนนิการ
วิจัยทำาให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในช้ันเรียนเป็นปัจจัย
สำาคัญในการเรียนการสอน เพราะบรรยากาศการ
เรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน 
เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกทำาโครงงานขนม อาหาร
พื้นบ้านที่ตนสนใจ ทำาให้สร้างสรรค์นวัตกรรม
อาหาร และนำาเสนอในรูปของการจัดนิทรรศการ 
ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เกิดโครง
งานที่หลากหลาย จะเห็นได้จากการนำาเสนอโครง
งานทีแ่ตกตา่งตามความสามารถของแตล่ะกลุม่ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตนเองและกลุ่ม
เพื่อน นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสุข  
สนุกสนานไปกับการเรียน บรรยากาศการเรียนรู้
ท่ีดีดังกล่าว ส่งเสริมและส่งผลให้นักเรียนมีความ
ตั้งใจ มีสุขภาพจิตที่ดี และใช้เวลาเรียนอย่าง
อิสระซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี 
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(2552) ที่กล่าวถึงความสำาคัญของบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม และกจิกรรมทีดี่ทำาใหน้กัเรยีนเกดิ
การพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี 

นอกจากนีผู้้วิจัยได้ขอ้ค้นพบเพ่ิมเตมิจาก
การตดิตามการใชห้ลกัสตูรทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ พบวา่  
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและ
เหมาะสมกับนักเรียนทั้งในด้านเนื้อหาและการ
จัดกิจกรรม เช่น เร่ืองการทำาขนมพ้ืนบ้านอำาเภอ 
ดอยหล่อที่นำาผลผลิตจากการทำาเกษตร เช่น นำา
กลว้ยน้ำาวา้มาทำาขนมกลว้ย การทำาขา้วตม้หวัหงอก  
การทำาไสข้นมจากลำาไย แคนตาลปู ถัว่เขยีว ถัว่ลสิง  
ฟักทอง มะพร้าว การทำาอาหารพ้ืนบ้านอำาเภอ
ดอยหลอ่ใหส้อดคลอ้งกบัความเชือ่ของชุมชน เช่น 
แกงฟักเขียวใส่เน้ือไก่เป็นอาหารสำาหรับจัดงาน
เลีย้งแขกรบัเชญิในวนัขึน้บ้านใหมซ่ึง่มคีวามเช่ือวา่
เปน็อาหารท่ีใชใ้นงานมงคล ฟักเขยีวแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นทำาให้คนที่จะอาศัยใน
บ้านท่ีสร้างขึ้นมีครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุข การ
รับประทานแกงขนุนในวันปากปีในช่วงเทศกาล
สงกรานต์จะทำาให้การทำางานประสบความสำาเร็จ
มีคนคอยเกื้อหนุน อาจวิเคราะห์ว่าการออกเสียง
ภาษาล้านนาคำาว่าขนุน กับเกื้อหนุน ออกเสียง
คล้องจองกันมีความหมายถึงการสนับสนุน การ
เกื้อหนุน สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทำา
อาชีพเกษตร นำาพืช ผัก ผลไม้มาประกอบอาหาร 
ส่วนใหญ่ได้มาจากการทำาสวน ทำาให้ประหยัด 
ปลอดภัยจากสารเคมี บางครั้งได้จากการแบ่งปัน
จากเพื่อนบ้าน การรับประทานลาบโดยใช้ผักพื้น
บ้านเป็นเคร่ืองเคียง สะระแหน่ ผักคาวตอง ต้น
หอม ผกัช ีเปน็ตน้ ซึง่เปน็ขอ้ค้นพบทีน่ำามาเปน็ขอ้
เสนอแนะใหบ้รโิภคอาหารพ้ืนบา้นเพ่ือสขุภาพ บน
พืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพียงและบรบิทชุมชน เพราะ
นอกจากจะมีคุณลักษณะเป็นอาหารสมดุลทาง
คุณค่าด้านโภชนาการแล้ว ยังมี คุณสมบัติอื่นๆ 

ที่ส่งเสริมสุขภาพนอกเหนือจากคุณค่าทางด้าน
โภชนาการพื้นฐาน อีกด้วย เช่น สรรพคุณทางยา
จากพืช ผักสมุนไพรที่มีประโยชน์นานาชนิด

2.2 ผลการประเมินความ พึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารูโ้ดย
รวมอยู่ในระดับมาก ผลเนื่องจากผู้วิจัยได้จัดทำา
แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องกบัความตอ้งการ
ความสนใจของนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และ วิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นปัจจัยเอื้ออำานวยต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นไปตามแผนและมีการประเมิน
ตามสภาพจริง นักเรียนจึงเรียนรู้อย่างมีความ
สุข กิจกรรมการเรียนมีความหมายต่อนักเรียน  
จึงทำาให้นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของชาดา  
กลิ่นเจริญ และจารุชา ธนิศเดชาภัค (2553) 
ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำา
ผ้าลายเขียนเทียน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมในระดับมาก เนื่องจากกิจกรรม
ที่ได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุขและสนุกได้
รับการถ่ายทอดจากวิทยากรท้องถิ่น นอกจากนี้ 
นักเรียนมีความภูมิใจที่ เป็นส่วนหนึ่งของคน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ทั้งน้ี
เนื่องจากใน การจัดกิจกรรมมีการวางแผนการ
สอนร่วมกันระหว่างครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ดี เตรียมสื่อ อุปกรณ์ จัดห้องครัว ห้องปฏิบัติ
กจิกรรมทีพ่รอ้มทำาใหบ้รรยากาศการเรยีนรูร้าบรืน่  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธิดา ศรีปลั่ง,  
ณัฐกานต์ ภาคพรต และกาญจนา บุญส่ง (2559) 
ศกึษาโรงเรยีนนำารอ่งสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 พบว่า นักเรียน
มีความ พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทัง้นีเ้นือ่งจากครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู้ 



Journal of Education, Mahasarakham University 271 Volume 14 Number 1 January-March 2020

ได้ด้วยตนเองมากกว่าการเรียนรู้จากการทำาแบบ
ฝึกและการท่องจำา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรู้มีกำาลังใจในการเรียนรู้และ
ครูส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 
ครู วิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสร้างสภาพ
แวดลอ้มในการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การปฏบิตักิจิกรรม
อย่างต่อเน่ืองนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ตารางเรียนที่จัดให้หลากหลายสนองตอบต่อ
กิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถ
ของตนเอง และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อสังเกตเพิ่มเติมในระหว่างการวิจัยพบ
ว่าผู้วิจัยต้องเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และมีมนุษย์
สัมพันธ์ในท้องถ่ินรวมทั้งมีความกระตือรือร้นสูง
ในการติดต่อสื่อสารกับแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน โรงเรียนตลอดจน
หน่วยงานในชุมชนจะส่งผลให้การทำาวิจัยราบรื่น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�หลักสูตร

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นไปใช้

1.1 การนำาผลการวิจัยไปใช้ไปใช้ควร
คำานึงถึงความพร้อม ของชุมชนท้องถิ่น บุคลากร 
นโยบายของสถานศึกษา และความร่วมมือจาก
ชุมชน 

1.2 หลกัสูตรภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทีพ่ฒันา
ขึ้นเป็นหลักสูตรที่ใช้สำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
สามารถปรับเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาได้ 

1.3 การใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่พัฒนาข้ึนอาจมีข้อจำากัดในเรื่องของเวลาใน 
การสอน เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในเวลาของ
กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ ควรมกีารกระชบั
เวลาและจัดตารางเวลาในการสอนแต่ละภาคการ
ศึกษาให้ยืดหยุ่นได้ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�หลักสูตร

2.1 การพัฒนาหลักสูตร ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น สถานศึกษา ความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง

2.2 การจัดทำาเอกสารประกอบการใช้
หลักสูตร ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น ควรจัดทำาให้
มีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้ที่จะนำาไปใช้ศึกษา
ทำาความเข้าใจได้ง่าย

2.3 การคดัเลอืกโรงเรียนทีเ่ขา้รว่มพฒันา
หลักสูตรควรคัดเลือกโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้การทำางาน
ประสบความสำาเร็จ

3. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แบบเน้นกระบวนการที่ส่ ง เสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญในด้าน
วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี และวิถีชีวิตเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด

3.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แบบเน้นกระบวนการที่ส่ ง เสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับอ่ืนๆ ทั้งในการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
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