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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม
สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนและ 5) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
บัวขาว จ�ำนวน 32 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 3) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design จ�ำนวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง
4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ 5) แบบทดสอบ
วัดการวิเคราะห์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ และ 6) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่
มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญ เป็นแบบมาตรราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 30 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องต้องการให้พฒ
ั นาหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
2. หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา
เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/86.09
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3. ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค่าเท่ากับ 0.6993 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียน คิดเป็นร้อยละ 69.93
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่เรียนด้วยหลักสูตรสาระท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
5. นักเรียนมีเจตคติตอ่ วัฒนธรรมประเพณี พิธกี รรมการสูข่ วัญ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ และ
มีเจตคติแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วย
โดยสรุปหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา
เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้น�ำหลักสูตรนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เพือ่ ให้บรรลุตามจุดประสงค์
ของรายวิชาต่อไป
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 2) ได้ตดิ ตามประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 - 2554) เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคนใน
สังคมไทยทีย่ ดึ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10. 2550 : 47) และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21
จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยให้ความส�ำคัญต่อท้องถิ่นและสถานศึกษา ได้น�ำไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้มคี ณ
ุ ภาพด้านความรู้ และทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2552 : 3)
การพัฒนาหลักสูตรจากส่วนกลางอันเป็นหลักสูตรแม่บท หรือหลักสูตรแกนกลางได้กำ� หนดสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนทัง้ ประเทศ ซึง่ เป็นภาพรวมกว้าง ๆ เพือ่ เป็นแนวทางให้สถานศึกษา
น�ำไปปรับใช้กบั บริบทของตนเอง บางครัง้ ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิน่
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับความต้องการ ตรงสภาพความเป็นจริงของท้องถิน่ แต่ละ
แห่งให้มากที่สุด ซึ่งใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 109) มีความคิดเห็นในท�ำนองเดียวกันกับ นิคม ชมพูหลง
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(2544 : 90) และ ฆนัท ธาตุทอง (2550 : 157) เกี่ยวกับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เนือ่ งจากหลักสูตรเป็นปัจจัยส�ำคัญในกระบวนการการจัดการศึกษา หากสถานศึกษามีหลักสูตร
เป็นของตนเอง มีคณะกรรมการร่วมกันวางนโยบาย หลักการ เป้าหมาย และจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นการบูรณาการหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม ย่อมจะแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของแต่ละท้องถิน่ นัน้ ๆ (ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552 : 20)
ผลทีต่ ามมาคือผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่ ของตนเองอย่างลึกซึง่ ยิง่ ขึน้ เกิดความรักความผูกพันกับท้องถิน่
และสามารถใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้ สถานศึกษาจึงต้องด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรขึน้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนแก่ผู้เรียน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสาระ
ในหลักสูตรแกนกลางมาผสมผสานระหว่างสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั สภาพความต้องการ
ของท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายในชุมชน (ส�ำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552 : 7)
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกันอย่างกว้างขวาง การสื่อสารของโลก
ในยุคไร้พรมแดน สิ่งที่ตามมาที่ส�ำคัญคือ วัฒนธรรมภาษาไทยที่สังคมยุคใหม่ ใช้ภาษาไทยผิดหลักภาษา ไม่
ค�ำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาไทย ซึง่ กาญจนา นาคสกุล (2553 : 23) ราชบัณฑิต และนายกสมาคม
ครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ทีจ่ ะถึงในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 สรุปได้วา่ “เป็นห่วงเด็กไทย เห่อเรียนภาษาอืน่ เกินกว่าเหตุ” ทีเ่ ยาวชนไทย
ในยุคปัจจุบันที่ไม่สนใจใช้ภาษาไทยหันไปนิยมภาษาต่างประเทศ ที่ส�ำคัญเยาวชนใช้ภาษาไทยผิดหลักการ
ใช้ภาษา ไม่สนใจภาษาถิ่นอันเป็นมรดกของบรรพบุรุษ การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นในวรรณกรรมพื้นบ้าน
จึงเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายควรให้ความส�ำคัญ หากไม่รีบด�ำเนินการแก้ไข เกรงว่าภาษาไทย ภาษาถิ่นอันเป็น
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยอาจจะถูกลืมเลือนไป ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีนโยบายเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา
วัฒนธรรมรวม 21 รายการ ใน 4 สาขา โดยเฉพาะประเภทบทสวดหรือบทกล่าวในพิธกี รรม ได้แก่ บทสูข่ วัญ
ข้าว บทสู่ขวัญนาค (กระทรวงวัฒนธรรม. 2553 : 23) ที่ให้ความส�ำคัญ และเป็นการกระตุ้นในคนในชาติ
เกิดความตระหนัก หันมาสนใจร่วมอนุรักษ์ภาษาถิ่นในระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย
ภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่น มีองค์ความรู้ส�ำคัญส่วนหนึ่งที่ต้องปลูกฝังให้กลับเยาวชนได้เรียนรู้
และสร้างความตระหนักให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหากประมวล
องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย น�ำมาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนการสอน โดยการเรียนรู้จากวิถีการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสภาพความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีการรวมกลุ่มและพึ่งพาอาศัยกัน
ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้โดยสะดวก
(ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539 : 15 ; วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. 2542 : 124 ; ฆนัท ธาตุทอง. 2550 : 159)
โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านหรือหมอสูตร ทีเ่ ป็นผูร้ ู้ เกีย่ วกับพิธกี รรมการสูข่ วัญ บทสูข่ วัญประเภทต่าง ๆ เป็น
อย่างดี และเป็นทีเ่ คารพนับถือ นับว่าเป็นแหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีส่ ำ� คัญในท้องถิน่ อีกด้านหนึง่ ทีค่ วร
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ให้ความส�ำคัญและส่งเสริม
ปัญหาการใช้ภาษาไทย ภาษาถิน่ ในระดับสถานศึกษาทีพ่ บคือ นักเรียนไม่คอ่ ยสนใจเรียนภาษาไทย
อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โรงเรียนบัวขาว
ประจ�ำปีการศึกษา 2551 (โรงเรียนบัวขาว. 2551 : 9) พบว่าการจัดการเรียนรูใ้ นสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา
เรื่องการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ชุมชนยังมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย เนือ่ งจากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนเป็นชุมชนขนาดเล็ก ผูป้ กครอง
มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างยากจน ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนา และรับจ้างต่างจังหวัด ผู้เรียนต้องช่วยเหลือ
ตัวเองท�ำให้ไม่มเี วลาเอาใจใส่ในการเรียนรูเ้ ท่าทีค่ วร ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในสาระนีแ้ ละในภาพรวม
ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง ที่ประเมินโรงเรียน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2551
ในมาตรฐานที่ 5 ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ มีผลการประเมินทุกกลุ่มสาระใน
ระดับต�่ำ และผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในมาตรฐานที่ 4 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ที่ส�ำคัญคือ สถานศึกษายัง
ขาดหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการสาระท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งนี้ สมศ. ได้ให้ข้อเสนอ
แนะให้สถานศึกษาต้องเร่งด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบครบวงจรการพัฒนาหลักสูตร
โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรจากการมีสว่ นร่วมของท้องถิน่ ผูร้ ภู้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในชุมชน (ส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2551 : 2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระหลักให้สูงขึ้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดการศึกษาต้องการที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด
ความสนใจ เพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางด้านความคิด สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษา
เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยเกี่ยวกับการหาความรู้การสร้างความรู้ ความคิดและความเชื่อ
จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดแบบท่องจ�ำจากความรูเ้ ดิม ค่านิยมเดิม และจากต�ำราซึง่ มักจะล้าสมัย การสอน
ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือค้นคว้าสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เป็นผลให้
ผูเ้ รียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตของการศึกษาไทยจึงเป็นผลผลิตที่มีความรู้แบบท่องจ�ำตามต�ำรา ไม่สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์. 2552 : 15) สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2546
: 5 - 6) ได้แสดงความคิดเห็นถึงความจ�ำเป็นทีค่ รูตอ้ งสอนให้เด็กคิดเป็น เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสังคม
จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสื่อสาร การสอนให้
ผู้เรียนรู้จักการพัฒนาความคิดของตนเอง สามารถอ่าน และคิดวิเคราะห์ประเมินข้อมูลข่าวสาร และตัดสินใจ
เลือกมาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนทีห่ ลากหลายเพือ่ ส่งเสริมการ
คิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ค�ำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย ข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ให้เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการคิดและพัฒนา
การคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น
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จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบัวขาว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เพื่อสอบถาม
ปัญหาและความต้องการของผูป้ กครองเพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนซึง่ ผูป้ กครองต้องการเน้นให้ผเู้ รียนอ่านออก
เขียนได้ รูจ้ กั การคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาเป็น ทัง้ นี้ ผูป้ กครองมีความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เป็น
ของตนเอง เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียนได้ตรงกับความต้องการ
โดยการน�ำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น มาเป็นสื่อการเรียนรู้ และเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของ
ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ในชุมชนบ้านบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริม และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิน่ พร้อมกัน นอกจากนัน้ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการละเลยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของเด็ก ๆ และเยาวชน
อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าอันดีงามของศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอนั มีคณ
ุ ค่ายิง่ ของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ให้ท้องถิ่นได้มี
โอกาสในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพความต้องการได้
ในการประชุมผูป้ กครองนักเรียนจึงมีมติในทีป่ ระชุมได้ผลสรุปว่า เรือ่ งทีค่ วรน�ำมาจัดท�ำเป็นเอกสารประกอบ
หลักสูตรคือ เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ผู้วิจัยจึงน�ำผลการประชุมผู้ปกครองน�ำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา และทีป่ ระชุมฝ่ายบริหารโรงเรียนบัวขาว เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น
เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
ดังนั้นหากมีการจัดท�ำหลักสูตรสาระท้องถิ่นที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผล
ให้มคี วามสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
มีการก�ำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมจะท�ำให้ผู้เรียนหันมาสนใจศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น พิธีกรรม
ประเพณีส�ำคัญ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น สนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 27 วรรค 2 ทีบ่ งั คับใช้หลักสูตรท้องถิน่ ไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดท�ำหลักสูตรขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิถีชีวิตตนเอง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ จากใกล้ตวั ไปสูไ่ กลตัว ได้เรียนรูจ้ ากสภาพจริงในท้องถิน่ อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผล
ให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิคม ชมพูหลง (2544 : 7) และวีรนุช ปิณฑวนิช (2543 : 19) ที่ว่าการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลแล้วย่อมจะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เติบโตทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย
และคุณธรรม อันเป็นจุดมุ่งหมายส�ำคัญของหลักสูตรที่แท้จริงได้
ผู้วิจัยเห็นความส�ำคัญและคุณค่าของพิธีกรรมการสู่ขวัญ โดยเฉพาะบทสู่ขวัญที่ใช้ภาษาถิ่นสอด
แทรกคติ แนวคิดในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของชาวอีสานเกีย่ วกับความเชือ่ ค่านิยมในชุมชน บ้านบัวขาว
อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ ทีย่ งั อยูใ่ นวงจ�ำกัดแค่ปราชญ์ ชาวบ้านยังมิได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางทางการศึกษา อนึง่
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การน�ำเอากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางภาษาของปราชญ์ชาวบ้าน และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน มาจัดท�ำเอกสารประกอบหลักสูตร สาระท้องถิ่นมาบูรณาการสอดแทรกในสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูใ้ นรายวิชาเพิม่ เติม วรรณกรรมพืน้ บ้าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เพือ่ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้
ย่อมจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความตระหนักที่จะศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง อันจะเป็นการ
สืบทอดและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษาอีกทางหนึ่งด้วย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ปรับ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา และการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิน่ ของผูเ้ รียน ผูป้ กครองและชุมชนในเขตชุมชนบ้านบัวขาว อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรที่ตั้งไว้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัย
ได้น�ำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเอกสารประกอบ
หลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่
เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาวอ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development
: R & D) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ตอนที่ 2 การพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร
ฉบับร่าง การตรวจสอบด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ 6 ด้าน
คือ ด้านจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ด้านโครงสร้างและเนือ้ หา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอัตราเวลาเรียน
ด้านแหล่งเรียนรู้ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ และด้านการวัดประเมินผล น�ำมาตรวจสอบ ปรับปรุงก่อนน�ำไปใช้
ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการน�ำเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
ทดลองใช้กบั กลุม่ ประชากรเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา จากการทดลองสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น�ำข้อมูลที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีม่ ตี อ่ วัฒนธรรม
ประเพณีพิธีกรรมการสู่ขวัญ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ตอนที่ 4 การเผยแพร่หลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว เป็นการน�ำเอกสารประกอบหลักสูตร
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ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนบัวขาว เพื่อต้องการประเมินว่า
หลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว สามารถน�ำไปใช้ได้กบั ทุก
โรงเรียนและกับนักเรียนในทุกระดับชั้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานความต้องการของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่
ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เรือ่ ง วรรณกรรม
พื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง
วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2.5 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมการสู่
ขวัญระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน
บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จ�ำนวน 7 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ�ำนวน 132 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในเขตอ�ำเภอบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย
โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม จ�ำนวน 65 คน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จ�ำนวน 35 คน และโรงเรียนกุฉินารายณ์
จ�ำนวน 32 คน และปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�ำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 306 คน
3.1.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2557 จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ และโรงเรียน
กุฉินารายณ์ จ�ำนวน 5 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน
3.1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บัวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เนื่องจากผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้
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3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556
ถึงเดือนมีนาคม 2557
3.3 ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ เรื่องราวที่ก�ำหนดในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น เรื่อง
วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 ภูมิใจถิ่นก�ำเนิด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิธีกรรมล�้ำเลิศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทสู่ขวัญน่าศึกษา หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 สืบทอดตามกันมา และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ร่วมรักษาประเพณี
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ผลของการวิจยั ครัง้ นีท้ ำ� ให้ได้เอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถน�ำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุงหมายได้
4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองตลอดจนเกิดเจตคติ
ที่ดี มีความรักความภาคภูมิใจและรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เห็นความส�ำคัญของพิธีกรรมการสู่ขวัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ของตน
4.3 ชุมชนเห็นความส�ำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา สนับสนุนให้มกี ารน�ำภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อตอบสนองท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษต่อไป
4.4 เป็นแนวทางแก่ครูในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ทีเ่ น้นสาระท้องถิน่
ส�ำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานความต้องการหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ�ำนวน 7 คน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ�ำนวน 132 คน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตอ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย โรงเรียน
หนองห้างพิทยาคม จ�ำนวน 65 คน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จ�ำนวน 35 คน และโรงเรียนกุฉินารายณ์
จ�ำนวน 32 คน และปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�ำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 306 คน
5.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มบัวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2557 จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ และโรงเรียน
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กุฉินารายณ์ จ�ำนวน 5 ห้อง นักเรียน 132 คน
5.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 32 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ�ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ
พัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
ชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม
การสู่ขวัญ มีรายละเอียด ดังนี้
5.4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ศกึ ษาข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ น�ำมาพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิน่ ประกอบด้วย
			 5.4.1.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น
			 5.4.1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพือ่ ใช้สมั ภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร)
ในเขตชุมชนบ้านบัวขาว ต�ำบลบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 5 คน มีจุดประสงค์เพื่อ
ต้องการทราบความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมการสู่ขวัญ บทสู่ขวัญ มาพัฒนาเป็นสาระการ
เรียนรู้ ในหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว
5.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
			 5.4.2.1 หลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว
อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
			 5.4.2.2 แผนการจัดการเรียนรูห้ ลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จ�ำนวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง
			 5.4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดสอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติอ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญ
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ก�ำหนดเวลาในการสอบ 50
นาที
			 5.4.2.4 แบบวัดการคิดวิเคราะห์ มีจุดประสงค์เพื่อวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ในด้านความส�ำคัญ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลักการ จากสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด เป็นแบบปรนัยชนิดเลือก
ตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ก�ำหนดเวลาในการสอบ 50 นาที
			 5.4.2.5 แบบวัดเจตคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ประเพณี วัฒนธรรมพิธกี รรมการสูข่ วัญใน
ด้านความรู้ ความเชื่อ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มพฤติกรรม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีเกณฑ์ให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จ�ำนวน 30 ข้อก�ำหนดเวลาในการสอบ 30 นาที
5.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
494 Vol.5 No.1 January - June 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรของบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะ
กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน รวม 301 คน พบว่า
6.1.1 ทุกฝ่ายมีความต้องการให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
			 6.1.1.1 ด้านกระบวนการน�ำภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
เนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก
			 6.1.1.2 ด้านเนื้อหาสาระ เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ พิธีกรรมสู่ขวัญประวัติ
อ�ำเภอกุฉินารายณ์ บทสู่ขวัญนาค บทสู่ขวัญแต่งงาน บทสู่ขวัญทั่วไป บทสู่ขวัญเด็ก บทสู่ขวัญข้าว และบท
สู่ขวัญสัตว์สิ่งของ (ร้อยละ 32.01, 30.47, 15.06, 8.70, 6.28, 3.73, 2.70 และ 1.04 ตามล�ำดับ)
			 6.1.1.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนมีความต้องการเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่
การจัดทัศนศึกษา การประกวดโครงงาน การเชิญวิทยากร การวาดภาพ การจัดนิทรรศการการตอบปัญหา
การอภิปราย การเขียนบทความ (ร้อยละ 29.54, 16.67, 15.15, 10.61, 9.85, 9.09, 6.82 และ 2.27 ตาม
ล�ำดับ)
			 6.1.1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การปฏิบัติจริงการ
ทดสอบ การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินตนเอง แฟ้มสะสมงาน การสังเกต (ร้อยละ 46.22,
15.91, 15.15, 9.85, 9.09, 2.27 และ 1.51 ตามล�ำดับ)
6.1.2 การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�ำนวน 5 คน เพื่อน�ำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
พิธีกรรมการสู่ขวัญ มาสร้างเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงสร้างพิธีกรรมการสู่ขวัญ ส่วน
ประกอบของบทสู่ขวัญในด้านเนื้อหาสาระ คือ พิธีกรรมการสู่ขวัญ บทสู่ขวัญนาค บทสู่ขวัญแต่งงาน บทสู่
ขวัญเด็ก บทสู่ขวัญทั่วไป และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
6.2.1 หลักสูตรสาระท้องถิน่ ทีส่ ร้างขึน้ ประกอบด้วย ความน�ำ วิสยั ทัศน์ หลักการจุดมุง่ หมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส�ำคัญของนักเรียน โครงสร้างเวลาเรียน การวัดและประเมินผล
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ค�ำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
6.2.2 การประเมินหลักสูตรฉบับร่าง พบว่า ความสอดคล้องของหลักสูตรโดยภาพรวมพบว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก และความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูฉ้ บับร่าง ก่อนน�ำไปทดลองใช้
โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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6.2.3 หลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชา
เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/86.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ 80/80
ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เท่ากับ 0.6993 คิดเป็นร้อยละ 69.93
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนผลการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเจตคติต่อ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญหลังเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�ำคัญสามารถน�ำมาอภิปรายผลไดดังนี้
7.1 ผลการศึกษาความต้องการพื้นฐานการจากบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
พบว่า ทุกฝ่ายมีความต้องการให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน กลุม่ สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ที่ได้มาจากการส�ำรวจข้อมูลทั่วไปของนักเรียน บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น�ำมาจัดประสบการณ์ และมีการ
คัดเลือกเนื้อหาสาระความคิดเห็นตรงกันว่า เนื้อหาสาระวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว เป็นสาระที่ควรเรียนรู้
และสืบทอดประเพณี พิธกี รรมส�ำคัญทีใ่ ช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของท้องถิน่ อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ทั้งด้านสภาพสังคมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและค่านิยม คติค�ำสอน
แนวคิดจากบทสู่ขวัญ และคุณค่าทางภาษาด้านวรรณศิลป์ สมควรให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอด
ต่อไป นอกจากนีก้ ารน�ำเอาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิน่ อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและท้องถิ่น
7.2 ประสิทธิภาพของหลักสูตรหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ เท่ากับ 87.33/86.09
หมายความว่า ผลการสอนโดยใช้หลักสูตรสาระท้องถิน่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
7.2.1 เนื้อหาสาระ เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว
7.2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ
7.2.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน
7.2.4 การประเมินตามสภาพจริง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

			 กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ได้จากการสอบถามความต้องการของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอนมีขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ทั้งด้าน
กระบวนการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล ท�ำให้ได้หลักสูตรทีส่ นองต่อความต้องการ ความส�ำคัญและบริบท
ของท้องถิน่ อย่างแท้จริง เมือ่ น�ำหลักสูตรสาระท้องถิน่ มาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วธิ กี าร
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองตามความต้องการของนักเรียน เช่น เน้นการปฏิบัติจริง การใช้สื่อ
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้จริง ตลอดจนการวัดและประเมินผล ที่ครูใช้สอนนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ผ่านการประเมินและหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
ท�ำให้หลักสูตรสาระท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
7.3 การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.6993 หรือร้อยละ 69.93 แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากเดิม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการพัฒนาหลักสูตรขึน้ มาจากพืน้ ฐานความ
ต้องการของนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องหลักสูตรผ่านการกลั่นกรองจากหลายฝ่ายอย่างมีระบบ มีขั้นตอน
ทั้งกระบวนการสร้างหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการคัดเลือกเนื้อหาสาระน�ำมาเป็น
บทเรียน ผ่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง เหมาะสมและถูกต้อง การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วย
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระ
ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นการอภิปราย รายละเอียดดังนี้
7.4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน
สอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สาระการเรียนรู้เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้าน
บัวขาว ได้รบั การออกแบบ วางแผนอย่างมีระบบ ผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ด้านเนือ้ หาและทฤษฎี
จึงมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาการด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
อย่างชัดเจน ซึ่งหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่องวรรณกรรมค�ำสู่ขวัญมีลักษณะเด่น คือ
			 7.4.1.1 การประเมินตามสภาพจริง ผู้วิจัยได้วางแผนการวัดผลประเมินผลโดยน�ำผล
การสอบถามความต้องการของนักเรียนมาเป็นกรอบในการวัดและประเมินผล โดยใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
ในการทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จึงท�ำให้ได้ขอ้ มูลตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียน สังเกต
จากนักเรียนบางคนอาจได้คะแนนทดสอบย่อยน้อยคะแนน แต่มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ที่ดี มีทักษะใน
การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ หรือมีทกั ษะในการสือ่ สาร ท�ำให้ได้คะแนนทีส่ งู ขึน้ ได้ ในขณะทีน่ กั เรียนทีท่ ำ� คะแนน
ทดสอบได้ดี แต่ขาดความมุ่งมั่นในการท�ำงานขาดจิตสาธารณะ ความมีน�้ำใจ ก็อาจท�ำให้ได้คะแนนน้อยได้
			 นอกจากนี้การประเมินตามสภาพจริง ยังเป็นการประเมินที่นักเรียนสามารถประเมิน
ตนเอง ประเมินเพื่อนได้ เนื่องจากมีการก�ำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน นักเรียนสามารถพัฒนา
ภาระชิน้ งานของตนได้ตรงประเด็น ท�ำให้ได้คะแนนตามทีต่ นต้องการได้ ท�ำให้นกั เรียนมีความมัน่ ใจในตนเอง
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มั่นใจในผลงานที่ท�ำจนประสบความส�ำเร็จ นักเรียนจะรู้ผลการประเมินงานทันทีที่ส่งตรวจ ท�ำให้เกิด
แรงจูงใจในการท�ำงาน
			 นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาขัน้ ตอนการออกแบบการเรียนรูอ้ ย่างมีเป้าหมายให้เหมาะสม
มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกันอย่างมีระบบ ในแต่ละขั้นตอนการประเมินระหว่างเรียนที่ยึด
จุดมุ่งหมายเป็นหลัก และที่ส�ำคัญค�ำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
เพื่ อฝึกความมี วินัย ความรับผิดชอบ ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ท�ำ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรตั้งไว้ และสามารถประเมินผ่านตามจุดประสงค์ที่วางไว้หากประสบปัญหา
ระหว่างด�ำเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั จะแก้ไขข้อบกพร่องได้ทนั ที ทัง้ นีก้ ารประเมินตามสภาพจริง ท�ำให้นกั เรียน
เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน
7.4.2 ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูว้ จิ ยั จัดกระบวนการเรียน
การสอน การจัดเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนการสอน โดยเน้นการปฏิบัติจริง สนองความต้องการ
ของนักเรียนตามแบบสอบถาม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นศักยภาพของ
นักเรียน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ด้านความคิด ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการรวบรวมข้อมูล
การกลั่นกรองข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�ำให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา ช่วยให้เกิดทักษะการคิด
7.5 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม
การสู่ขวัญ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีเจตคติ ด้านความรู้ความเชื่อ และด้านความ
รูส้ กึ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ส่วนด้านแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหลังเรียนมีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
7.5.1 การใช้แรงจูงใจในการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการใช้การเสริม
แรงจูงใจทางการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ท�ำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมและ
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ครูให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลหากกลุ่มใดชนะการแข่งขัน
นอกจากนี้ การเชิญวิทยากร (หมอสูตร) มาให้ความรู้ในเรื่องพิธีกรรมสู่ขวัญ บทสู่ขวัญ และสาธิตการสู่ขวัญ
นักเรียนทุกคนได้รับการผูกข้อมือ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจ ท�ำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น
และมีความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น
7.5.2 จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงงาน แบ่งนักเรียนออก
เป็นกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมค�ำสู่ขวัญตามความสนใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย ทั้งการออกไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน การสนทนา การสังเกตและการเข้าร่วมประกอบ
พิธีกรรมการสู่ขวัญเมื่อชุมชนในท้องถิ่นจัดขึ้นตามโอกาส โดยเฉพาะกระบวนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท�ำให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น มีความสุขและ
สนุกกับการวางแผนโครงงานร่วมกัน การได้แสดงความสามารถและความคิดทีเ่ ป็นอิสระ ครูให้การเสริมแรง
ให้ความสนใจ ก�ำลังใจ ค�ำชมให้ความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเองแก่นกั เรียน ภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของตนเอง
ผลทีต่ ามมาคือนักเรียนเกิดจิตส�ำนึกทีด่ มี เี จตคติตอ่ วัฒนธรรม ประเพณี พิธกี รรมการสูข่ วัญ โดยเฉพาะด้าน
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ความรู้ความเชื่อ และด้านความรู้สึก นักเรียนมีเจตคติที่ดีมากขึ้นกว่าก่อนเรียน ส่วนด้านแนวโน้มที่จะ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต่อวัฒนธรรมประเพณีพธิ กี รรมสูข่ วัญหลังเรียนไม่แตกต่างจากก่อนเรียน ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นด้วยนักเรียนมีเจตคติต่อวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรมการ
สูข่ วัญหลังเรียน ในด้านความรู้ ความเชือ่ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ด้านความรูส้ กึ มีคา่ เฉลีย่ อยู่
ในระดับ มากที่สุด ส่วนด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Finding) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล
ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
8.1.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
			 8.1.1.1 การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยหลักสูตรท้องถิน่ เพือ่ ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน
บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครูผู้สอนควรค�ำนึงถึง
ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน เช่น กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนที่
ก�ำหนดไว้
			 8.1.1.2 ก่อนน�ำหลักสูตรไปใช้ ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา
			 8.1.1.3 ก่อนน�ำหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อ
เป็นแนวทางในการน�ำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุด
			 8.1.1.4 ควรจัดท�ำสารสนเทศ และทะเบียนวิทยากรท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน ให้เป็น
รูปธรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน ช่วยให้ครูผู้สอน สามารถรายงานผลการปฏิบัติ
งาน เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาต่อไป
			 8.1.1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรม ทั้งนี้ให้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและให้ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) มีบทบาทมากที่สุด ทั้งนี้
ครูผสู้ อน อาจนัดหมายและชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับปราชญ์ชาวบ้าน ถึงขัน้ ตอน กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนล่วงหน้า ให้เป็นไปตามก�ำหนดการสอนที่วางไว้
			 8.1.1.6 การประเมินผลก่อนเรียนครูผู้สอนควรชี้แจง ภาระงาน ชิ้นงาน ทักษะ
กระบวนการ พฤติกรรมการเรียน ในส่วนของเกณฑ์การวัดและประเมินผล ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากครูผสู้ อน
และนักเรียน และครูต้องแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนรับทราบเป็นระยะ ๆ ไปเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจใน
การเรียน
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
8.2.1 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการนั้น ๆ ให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บัวขาว อ�ำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8.2.2 ควรมีการศึกษาติดตามการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย รายวิชาเพิม่ เติม สาระท้องถิน่ เรือ่ ง วรรณกรรมพืน้ บ้านบัวขาว ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการบูรณาการกับรายวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
เน้นการประเมินตามสภาพจริง
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