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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม 

สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ 

จงัหวดักาฬสินธุ ์2) พฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว 

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�านวน 32 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง 3) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design จ�านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง 

4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชนดิปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ�านวน 40 ข้อ 5) แบบทดสอบ

วัดการวิเคราะห์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ และ 6) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่

มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญ เป็นแบบมาตรราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 30 สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า

1.  บคุคลทีเ่กีย่วข้องต้องการให้พฒันาหลักสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

2.  หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา 

เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/86.09



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 487

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3.  ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค่าเท่ากับ 0.6993 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ

เรียน คิดเป็นร้อยละ 69.93

 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่เรียนด้วยหลักสูตรสาระท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 5.  นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอวฒันธรรมประเพณ ีพธิกีรรมการสูข่วญั อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ และ

มีเจตคติแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วย

โดยสรุปหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา

เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม บุคคลท่ีเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนา

หลักสูตรท้องถ่ินเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อหลักสูตร 

ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้น�าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่ เพือ่ให้บรรลตุามจดุประสงค์

ของรายวิชาต่อไป

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ส�านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2552 : 2) ได้ติดตามประเมนิผลการ

ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 - 2554) เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคนใน

สงัคมไทยทีย่ดึ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” และ “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเป็นแนวทางปฏบิตัิ

เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10. 2550 : 47) และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 

จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยให้ความส�าคัญต่อท้องถิ่นและสถานศึกษา ได้น�าไปใช้เป็น 

กรอบแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไทยทกุระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้มคุีณภาพด้านความรู ้และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชีวติในสงัคม  

ที่มีการเปล่ียนแปลง ตลอดจนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวง

ศึกษาธิการ. 2552 : 3)

การพฒันาหลกัสตูรจากส่วนกลางอนัเป็นหลกัสตูรแม่บท หรอืหลักสตูรแกนกลางได้ก�าหนดสภาพ

ปัญหาและความต้องการของประชาชนทัง้ประเทศ ซึง่เป็นภาพรวมกว้าง ๆ  เพือ่เป็นแนวทางให้สถานศกึษา

น�าไปปรบัใช้กบับรบิทของตนเอง บางครัง้ไม่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิน่ 

จงึจ�าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้ตรงกบัความต้องการ ตรงสภาพความเป็นจรงิของท้องถิน่แต่ละ

แห่งให้มากที่สุด ซึ่งใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 109) มีความคิดเห็นในท�านองเดียวกันกับ นิคม ชมพูหลง 
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(2544 : 90) และ ฆนัท ธาตุทอง (2550 : 157) เกี่ยวกับความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา เน่ืองจากหลกัสตูรเป็นปัจจัยส�าคญัในกระบวนการการจดัการศกึษา หากสถานศกึษามหีลกัสตูร

เป็นของตนเอง มีคณะกรรมการร่วมกันวางนโยบาย หลักการ เป้าหมาย และจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีเน้นการบูรณาการหลักสูตรให้มี

ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม ย่อมจะแก้ไขปัญหาได้

ตรงตามความต้องการทีแ่ท้จรงิของแต่ละท้องถ่ินนัน้ ๆ  (ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2552 : 20) 

ผลทีต่ามมาคอืผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้กีย่วกับท้องถิน่ของตนเองอย่างลกึซึง่ยิง่ข้ึน เกดิความรกัความผกูพนักบัท้องถิน่  

และสามารถใช้ทรพัยากรท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ สถานศกึษาจงึต้องด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรขึน้ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนแก่ผู้เรียน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสาระ 

ในหลกัสตูรแกนกลางมาผสมผสานระหว่างสาระการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู ้ตัวชีวั้ด สภาพความต้องการ

ของท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกฝ่ายในชุมชน (ส�านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552 : 7)

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกันอย่างกว้างขวาง การสื่อสารของโลก

ในยุคไร้พรมแดน สิ่งที่ตามมาที่ส�าคัญคือ วัฒนธรรมภาษาไทยที่สังคมยุคใหม่ ใช้ภาษาไทยผิดหลักภาษา ไม่

ค�านึงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ทางภาษาไทย ซ่ึงกาญจนา นาคสกลุ (2553 : 23) ราชบณัฑติ และนายกสมาคม

ครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

ท่ีจะถงึในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2553 สรปุได้ว่า “เป็นห่วงเดก็ไทย เห่อเรยีนภาษาอืน่เกนิกว่าเหต”ุ ทีเ่ยาวชนไทย 

ในยุคปัจจุบันที่ไม่สนใจใช้ภาษาไทยหันไปนิยมภาษาต่างประเทศ ที่ส�าคัญเยาวชนใช้ภาษาไทยผิดหลักการ

ใช้ภาษา ไม่สนใจภาษาถิ่นอันเป็นมรดกของบรรพบุรุษ การเรียนรู้เก่ียวกับภาษาถ่ินในวรรณกรรมพื้นบ้าน 

จึงเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายควรให้ความส�าคัญ หากไม่รีบด�าเนินการแก้ไข เกรงว่าภาษาไทย ภาษาถิ่นอันเป็น

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยอาจจะถูกลืมเลือนไป ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีนโยบายเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา

วฒันธรรมรวม 21 รายการ ใน 4 สาขา โดยเฉพาะประเภทบทสวดหรอืบทกล่าวในพธิกีรรม ได้แก่ บทสูข่วญั

ข้าว บทสู่ขวัญนาค (กระทรวงวัฒนธรรม. 2553 : 23) ที่ให้ความส�าคัญ และเป็นการกระตุ้นในคนในชาติ 

เกิดความตระหนัก หันมาสนใจร่วมอนุรักษ์ภาษาถิ่นในระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย

ภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่น มีองค์ความรู้ส�าคัญส่วนหนึ่งที่ต้องปลูกฝังให้กลับเยาวชนได้เรียนรู้ 

และสร้างความตระหนักให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหากประมวล 

องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย น�ามาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนการสอน โดยการเรียนรู้จากวิถีการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสภาพความต้องการ

ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีการรวมกลุ่มและพึ่งพาอาศัยกัน  

ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้โดยสะดวก 

(ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539 : 15 ; วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. 2542 : 124 ; ฆนัท ธาตุทอง. 2550 : 159)  

โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านหรอืหมอสตูร ทีเ่ป็นผูรู้ ้เกีย่วกบัพธิกีรรมการสูข่วญั บทสูข่วญัประเภทต่าง ๆ  เป็น

อย่างด ีและเป็นทีเ่คารพนบัถอื นบัว่าเป็นแหล่งเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถ่ินทีส่�าคญัในท้องถ่ินอกีด้านหนึง่ทีค่วร



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 489

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ให้ความส�าคัญและส่งเสริม

ปัญหาการใช้ภาษาไทย ภาษาถิน่ในระดบัสถานศกึษาทีพ่บคอื นกัเรยีนไม่ค่อยสนใจเรยีนภาษาไทย

อย่างจรงิจงั ดงัจะเหน็ได้จากการประเมนิหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนบวัขาว 

ประจ�าปีการศกึษา 2551 (โรงเรยีนบวัขาว. 2551 : 9) พบว่าการจดัการเรยีนรู้ในสาระท่ี 4 หลกัการใช้ภาษา 

เรื่องการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ชุมชนยังมีส่วนร่วมใน

การจัดการศกึษาค่อนข้างน้อย เนือ่งจากสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคมของชุมชนเป็นชุมชนขนาดเลก็ ผูป้กครอง

มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างยากจน ส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา และรับจ้างต่างจังหวัด ผู้เรียนต้องช่วยเหลือ 

ตวัเองท�าให้ไม่มเีวลาเอาใจใส่ในการเรยีนรูเ้ท่าทีค่วร ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในสาระน้ีและในภาพรวม 

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง ที่ประเมินโรงเรียน ระหว่างวันท่ี 2 - 4 ธันวาคม 2551  

ในมาตรฐานที่ 5 ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ มีผลการประเมินทุกกลุ่มสาระใน

ระดับต�่า และผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในมาตรฐานที่ 4 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ที่ส�าคัญคือ สถานศึกษายัง

ขาดหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการสาระท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งนี้ สมศ. ได้ให้ข้อเสนอ

แนะให้สถานศึกษาต้องเร่งด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบครบวงจรการพัฒนาหลักสูตร 

โดยเฉพาะการพฒันาหลกัสตูรจากการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน ผูรู้้ภมูปัิญญาท้องถ่ินในชุมชน (ส�านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2551 : 2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม

สาระหลักให้สูงขึ้น

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดการศึกษาต้องการที่จะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความถนัด 

ความสนใจ เพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางด้านความคิด สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษา 

เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยเกี่ยวกับการหาความรู้การสร้างความรู้ ความคิดและความเช่ือ

จะเป็นลกัษณะการถ่ายทอดแบบท่องจ�าจากความรูเ้ดมิ ค่านยิมเดมิ และจากต�าราซึง่มกัจะล้าสมัย การสอน

ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือค้นคว้าสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เป็นผลให ้

ผูเ้รยีนไม่สามารถประยกุต์ใช้ความรูท้ีไ่ด้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผลผลิตของการศึกษาไทยจึงเป็นผลผลิตที่มีความรู้แบบท่องจ�าตามต�ารา ไม่สามารถน�าความรู้มาประยุกต์

ใช้ได้อย่างเหมาะสม (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์. 2552 : 15) สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2546 

: 5 - 6) ได้แสดงความคดิเหน็ถงึความจ�าเป็นทีค่รตู้องสอนให้เดก็คดิเป็น เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของสงัคม

จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสื่อสาร การสอนให้ 

ผู้เรียนรู้จักการพัฒนาความคิดของตนเอง สามารถอ่าน และคิดวิเคราะห์ประเมินข้อมูลข่าวสาร และตัดสินใจ 

เลอืกมาใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัได้ สถานศกึษาควรจดักจิกรรมการเรยีนทีห่ลากหลายเพือ่ส่งเสรมิการ

คิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย ข้อคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  

และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ให้เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการคิดและพัฒนา 

การคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น
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จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบัวขาว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เพื่อสอบถาม

ปัญหาและความต้องการของผูป้กครองเพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนซึง่ผูป้กครองต้องการเน้นให้ผูเ้รยีนอ่านออก 

เขยีนได้ รูจ้กัการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหาเป็น ทัง้นี ้ผูป้กครองมคีวามต้องการพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เป็น

ของตนเอง เพ่ือถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนได้ตรงกับความต้องการ 

โดยการน�าเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น มาเป็นสื่อการเรียนรู้ และเนื้อหา

ในการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของ

ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ในชุมชนบ้านบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริม และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถิน่พร้อมกนั นอกจากนัน้ยงัเป็นการแก้ไขปัญหาการละเลยภมูปัิญญาท้องถิน่ของเดก็ ๆ  และเยาวชน 

อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมคณุค่าอนัดงีามของศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัมคีณุค่ายิง่ของชมุชน

ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ให้ท้องถิ่นได้มี

โอกาสในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพความต้องการได้  

ในการประชมุผู้ปกครองนกัเรยีนจึงมมีติในทีป่ระชมุได้ผลสรุปว่า เรือ่งท่ีควรน�ามาจดัท�าเป็นเอกสารประกอบ

หลักสูตรคือ เร่ืองวรรณกรรมพ้ืนบ้านบัวขาว ผู้วิจัยจึงน�าผลการประชุมผู้ปกครองน�าเสนอในท่ีประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษา และทีป่ระชมุฝ่ายบรหิารโรงเรยีนบวัขาว เพือ่พจิารณาด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถ่ิน  

เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

ดังนั้นหากมีการจัดท�าหลักสูตรสาระท้องถิ่นที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผล 

ให้มคีวามสามารถในการวเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิข้ึน รวมทัง้สามารถศกึษาค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เติม  

มีการก�ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมจะท�าให้ผู้เรียนหันมาสนใจศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น พิธีกรรม 

ประเพณีส�าคัญ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน สนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ในมาตรา 27 วรรค 2 ทีบ่งัคบัใช้หลกัสตูรท้องถ่ินไว้อย่างชดัเจน เพือ่ให้สถานศกึษา 

แต่ละแห่งจัดท�าหลักสูตรขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้เรียนรู ้วิถีชีวิตตนเอง  

สภาพสังคม เศรษฐกจิ จากใกล้ตวัไปสูไ่กลตวั ได้เรยีนรูจ้ากสภาพจรงิในท้องถิน่อย่างเป็นระบบ อนัจะส่งผล

ให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิคม ชมพูหลง (2544 : 7) และวีรนุช ปิณฑวนิช (2543 : 19) ที่ว่าการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลแล้วย่อมจะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เติบโตทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย

และคุณธรรม อันเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของหลักสูตรที่แท้จริงได้

ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญและคุณค่าของพิธีกรรมการสู่ขวัญ โดยเฉพาะบทสู่ขวัญท่ีใช้ภาษาถ่ินสอด

แทรกคต ิแนวคดิในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของชาวอสีานเกีย่วกบัความเชือ่ ค่านยิมในชมุชน บ้านบวัขาว 

อ�าเภอกุฉนิารายณ์ ทีย่งัอยูใ่นวงจ�ากดัแค่ปราชญ์ ชาวบ้านยงัมไิด้เผยแพร่อย่างกว้างขวางทางการศึกษา อน่ึง
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การน�าเอากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางภาษาของปราชญ์ชาวบ้าน และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน มาจัดท�าเอกสารประกอบหลักสูตร สาระท้องถ่ินมาบูรณาการสอดแทรกในสาระและ

มาตรฐานการเรยีนรู้ในรายวชิาเพิม่เตมิ วรรณกรรมพืน้บ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เพือ่จดักจิกรรม

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้  

ย่อมจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความตระหนักท่ีจะศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง อันจะเป็นการ

สืบทอดและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษาอีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่ เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบวัขาว ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 ตามหลกัสตูรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นข้ันตอน เป็นระบบ ปรับ

แนวทางในการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนกจิกรรมฝึกการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา และการมส่ีวนร่วม

ของชมุชนในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว ย่อมจะตอบสนองความต้องการ

ในการพฒันาหลักสูตรสาระท้องถ่ินของผู้เรยีน ผู้ปกครองและชุมชนในเขตชมุชนบ้านบวัขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตรที่ตั้งไว้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัย

ได้น�าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเอกสารประกอบ

หลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่  

เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาวอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 

: R & D) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ตอนที่ 2 การพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร

ฉบับร่าง การตรวจสอบด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ 6 ด้าน 

คือ ด้านจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ด้านโครงสร้างและเนือ้หา ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน ด้านอตัราเวลาเรยีน 

ด้านแหล่งเรียนรู้ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ และด้านการวัดประเมินผล น�ามาตรวจสอบ ปรับปรุงก่อนน�าไปใช้

ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการน�าเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น

ทดลองใช้กบักลุม่ประชากรเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการวจิยัและพฒันา จากการทดลองสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น�าข้อมูลที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคดิวเิคราะห์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และศึกษาเจตคตขิองนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมต่ีอวฒันธรรม

ประเพณีพิธีกรรมการสู่ขวัญ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอนที ่4 การเผยแพร่หลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว เป็นการน�าเอกสารประกอบหลักสูตร
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ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับชุมชนบัวขาว เพื่อต้องการประเมินว่า

หลกัสูตรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว สามารถน�าไปใช้ได้กบัทกุ

โรงเรียนและกับนักเรียนในทุกระดับชั้น 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐานความต้องการของบุคคลทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินเพือ่

ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่ เรือ่ง วรรณกรรม

พื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 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 การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรท้องถ่ิน

เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง 

วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

2.5  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมการสู่

ขวัญระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

3.  ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อถ่ายทอด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน

บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 3 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จ�านวน 7 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน 132 คน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในเขตอ�าเภอบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย 

โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม จ�านวน 65 คน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จ�านวน 35 คน และโรงเรียนกุฉินารายณ์  

จ�านวน 32 คน และปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�านวน 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�านวน 5 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน 

 3.1.3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บัวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 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�าหนดในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถ่ิน เรื่อง 

วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 ภูมิใจถิ่นก�าเนิด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิธีกรรมล�้าเลิศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทสู่ขวัญน่าศึกษา หน่วย

การเรียนรู้ที่ 4 สืบทอดตามกันมา และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ร่วมรักษาประเพณี

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ผลของการวิจัยครัง้นีท้�าให้ได้เอกสารประกอบหลักสูตรท้องถ่ินเพือ่ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน  

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุงหมายได้

4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ ยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองตลอดจนเกิดเจตคติ

ที่ดี มีความรักความภาคภูมิใจและรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ เห็นความส�าคัญของพิธีกรรมการสู่ขวัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ของตน

4.3  ชมุชนเหน็ความส�าคัญและให้ความร่วมมือในการจดัการศกึษา สนบัสนุนให้มกีารน�าภมูปัิญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อตอบสนองท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ถ่ายทอดมา

จากบรรพบุรุษต่อไป 

4.4  เป็นแนวทางแก่ครใูนการสร้างและพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ทีเ่น้นสาระท้องถิน่ 

ส�าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานความต้องการหลกัสตูรท้องถ่ินเพ่ือถ่ายทอดภมูปัิญญา

ชาวบ้าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 3 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ�านวน 7 คน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน 132 คน นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย โรงเรียน

หนองห้างพิทยาคม จ�านวน 65 คน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จ�านวน 35 คน และโรงเรียนกุฉินารายณ์ 

จ�านวน 32 คน และปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�านวน 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�านวน 5 ห้อง นักเรียน 132 คน

5.3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 32 คน ซึง่ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

5.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ�านวน 7 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ

พัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม

การสู่ขวัญ มีรายละเอียด ดังนี้

 5.4.1  เครือ่งมอืทีใ่ช้ศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน เพือ่น�ามาพฒันาหลกัสตูรสาระท้องถ่ินประกอบด้วย

   5.4.1.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น

   5.4.1.2 แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง เพือ่ใช้สมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสตูร) 

ในเขตชุมชนบ้านบัวขาว ต�าบลบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 5 คน มีจุดประสงค์เพื่อ

ต้องการทราบความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมการสู่ขวัญ บทสู่ขวัญ มาพัฒนาเป็นสาระการ

เรียนรู้ ในหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว

 5.4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย

   5.4.2.1  หลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว 

อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   5.4.2.2  แผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัสตูรท้องถ่ินเพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 จ�านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง

   5.4.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดสอบความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญ 

เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ก�าหนดเวลาในการสอบ 50 

นาที

   5.4.2.4  แบบวัดการคิดวิเคราะห์ มีจุดประสงค์เพื่อวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ในด้านความส�าคญั ด้านความสมัพนัธ์ และด้านหลกัการ จากสถานการณ์ทีก่�าหนด เป็นแบบปรนยัชนดิเลอืก

ตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ก�าหนดเวลาในการสอบ 50 นาที

   5.4.2.5  แบบวดัเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอประเพณ ีวฒันธรรมพธิกีรรมการสูข่วญัใน

ด้านความรู้ ความเชื่อ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มพฤติกรรม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) มีเกณฑ์ให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จ�านวน 30 ข้อก�าหนดเวลาในการสอบ 30 นาที

5.5  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 495

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.  ผลการวิจัย

6.1 ผลการศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรของบุคคลท่ีเก่ียวข้องประกอบ

ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 คณะ

กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน รวม 301 คน พบว่า

 6.1.1  ทกุฝ่ายมคีวามต้องการให้มกีารพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภูมปัิญญาชาวบ้าน 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

   6.1.1.1  ด้านกระบวนการน�าภมูปัิญญาท้องถิน่ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน

เนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม มีความต้องการอยู่ใน

ระดับมาก

   6.1.1.2  ด้านเนื้อหาสาระ เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ พิธีกรรมสู่ขวัญประวัติ

อ�าเภอกุฉินารายณ์ 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�าดับ)

   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�าดับ)

   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�าดับ)

 6.1.2  การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�านวน 5 คน เพื่อน�าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

พิธีกรรมการสู่ขวัญ มาสร้างเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงสร้างพิธีกรรมการสู่ขวัญ ส่วน

ประกอบของบทสู่ขวัญในด้านเนื้อหาสาระ คือ พิธีกรรมการสู่ขวัญ บทสู่ขวัญนาค บทสู่ขวัญแต่งงาน บทสู่

ขวัญเด็ก บทสู่ขวัญทั่วไป และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 ผลการพฒันาและหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า

 6.2.1  หลกัสตูรสาระท้องถิน่ทีส่ร้างขึน้ ประกอบด้วย ความน�า วสิยัทศัน์ หลกัการจดุมุ่งหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส�าคัญของนักเรียน โครงสร้างเวลาเรียน การวัดและประเมินผล 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ค�าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

 6.2.2  การประเมนิหลกัสตูรฉบบัร่าง พบว่า ความสอดคล้องของหลกัสตูรโดยภาพรวมพบว่า 

มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก และความสอดคล้องของแผนการจดัการเรยีนรูฉ้บบัร่าง ก่อนน�าไปทดลองใช้ 

โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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 6.2.3 หลกัสตูรท้องถิน่เพ่ือถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิา

เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/86.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ 80/80

ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบัวขาว อ�าเภอ

กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เท่ากับ 0.6993 คิดเป็นร้อยละ 69.93

นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนผลการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก

ก่อนเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเจตคติต่อ

วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญหลังเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลไดดังนี้

7.1  ผลการศึกษาความต้องการพื้นฐานการจากบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร  

พบว่า ทกุฝ่ายมคีวามต้องการให้มกีารพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถ่ิน เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  

ที่ได้มาจากการส�ารวจข้อมูลทั่วไปของนักเรียน บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น�ามาจัดประสบการณ์ และมีการ

คัดเลือกเนื้อหาสาระความคิดเห็นตรงกันว่า เนื้อหาสาระวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว เป็นสาระที่ควรเรียนรู้

และสบืทอดประเพณ ีพธิกีรรมส�าคัญทีใ่ช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของท้องถ่ินอ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดั

กาฬสินธุ์ ทั้งด้านสภาพสังคมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและค่านิยม คติค�าสอน

แนวคิดจากบทสู่ขวัญ และคุณค่าทางภาษาด้านวรรณศิลป์ สมควรให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอด 

ต่อไป นอกจากนีก้ารน�าเอาวฒันธรรมประเพณีในท้องถิน่อ�าเภอกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์มาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและท้องถิ่น

7.2 ประสิทธิภาพของหลักสูตรหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถ่ิน เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเท่ากับ เท่ากับ 87.33/86.09 

หมายความว่า ผลการสอนโดยใช้หลกัสตูรสาระท้องถิน่ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

 7.2.1  เนื้อหาสาระ เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว

 7.2.2  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ

 7.2.3  การมีส่วนร่วมของชุมชน

 7.2.4  การประเมินตามสภาพจริง



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 497

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ได้จากการสอบถามความต้องการของบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอนมีข้ันตอนการสร้างอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน ท้ังด้าน

กระบวนการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลและประเมนิผล ท�าให้ได้หลกัสตูรทีส่นองต่อความต้องการ ความส�าคญัและบริบท

ของท้องถิน่อย่างแท้จรงิ เมือ่น�าหลกัสตูรสาระท้องถิน่มาจดักระบวนการจัดการเรยีนการสอน โดยใช้วธิกีาร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองตามความต้องการของนักเรียน เช่น เน้นการปฏิบัติจริง การใช้สื่อ 

อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้จริง ตลอดจนการวัดและประเมินผล ที่ครูใช้สอนนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ผ่านการประเมินและหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 

ท�าให้หลักสูตรสาระท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

7.3  การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.6993 หรือร้อยละ 69.93 แสดง

ให้เหน็ว่า นักเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จากเดมิ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการพฒันาหลกัสตูรขึน้มาจากพืน้ฐานความ

ต้องการของนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องหลักสูตรผ่านการกลั่นกรองจากหลายฝ่ายอย่างมีระบบ มีขั้นตอน  

ทั้งกระบวนการสร้างหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการคัดเลือกเนื้อหาสาระน�ามาเป็น 

บทเรียน ผ่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง เหมาะสมและถูกต้อง การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีเรียนด้วย

หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระ 

ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นการอภิปราย รายละเอียดดังนี้

 7.4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน

สอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สาระการเรียนรู้เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้าน

บวัขาว ได้รบัการออกแบบ วางแผนอย่างมรีะบบ ผ่านการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ด้านเนือ้หาและทฤษฎี 

จงึมส่ีวนส�าคญัในการพฒันาการด้านความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน

อย่างชัดเจน ซึ่งหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่องวรรณกรรมค�าสู่ขวัญมีลักษณะเด่น คือ

   7.4.1.1  การประเมินตามสภาพจริง ผู้วิจัยได้วางแผนการวัดผลประเมินผลโดยน�าผล

การสอบถามความต้องการของนกัเรยีนมาเป็นกรอบในการวดัและประเมนิผล โดยใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย

ในการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จงึท�าให้ได้ข้อมลูตามความสามารถและศกัยภาพของนกัเรยีน สงัเกต

จากนักเรียนบางคนอาจได้คะแนนทดสอบย่อยน้อยคะแนน แต่มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ที่ดี มีทักษะใน

การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ หรอืมทีกัษะในการสือ่สาร ท�าให้ได้คะแนนทีส่งูข้ึนได้ ในขณะทีน่กัเรยีนทีท่�าคะแนน

ทดสอบได้ดี แต่ขาดความมุ่งมั่นในการท�างานขาดจิตสาธารณะ ความมีน�้าใจ ก็อาจท�าให้ได้คะแนนน้อยได้

   นอกจากนี้การประเมินตามสภาพจริง ยังเป็นการประเมินที่นักเรียนสามารถประเมิน

ตนเอง ประเมินเพื่อนได้ เนื่องจากมีการก�าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน นักเรียนสามารถพัฒนา

ภาระชิน้งานของตนได้ตรงประเด็น ท�าให้ได้คะแนนตามท่ีตนต้องการได้ ท�าให้นกัเรยีนมคีวามม่ันใจในตนเอง 



Vol.5 No.1 January - June 2016498

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

มั่นใจในผลงานที่ท�าจนประสบความส�าเร็จ นักเรียนจะรู้ผลการประเมินงานทันทีท่ีส่งตรวจ ท�าให้เกิด 

แรงจูงใจในการท�างาน 

   นอกจากนีผู้ว้จัิยได้ศกึษาขัน้ตอนการออกแบบการเรียนรู้อย่างมเีป้าหมายให้เหมาะสม

มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกันอย่างมีระบบ ในแต่ละขั้นตอนการประเมินระหว่างเรียนที่ยึด 

จุดมุ่งหมายเป็นหลัก และที่ส�าคัญค�านึงถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมการท�างานเป็นกลุ่ม 

เพื่อฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ ่ม ท�าให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรตั้งไว้ และสามารถประเมินผ่านตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้หากประสบปัญหา

ระหว่างด�าเนินการทดลอง ผูว้จิยัจะแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท ีทัง้นีก้ารประเมนิตามสภาพจรงิ ท�าให้นกัเรยีน

เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 

 7.4.2  ผลการเปรยีบเทยีบการคดิวเิคราะห์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนเรียนและ

หลังเรียน พบว่า การคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากผูวิ้จยัจดักระบวนการเรยีน

การสอน การจัดเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนการสอน โดยเน้นการปฏิบัติจริง สนองความต้องการ

ของนักเรียนตามแบบสอบถาม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นศักยภาพของ

นักเรียน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ด้านความคิด ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการรวบรวมข้อมูล  

การกลั่นกรองข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าให้เกิดความกระตือรือร้น

ในการสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา ช่วยให้เกิดทักษะการคิด

7.5  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม

การสู่ขวัญ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีเจตคติ ด้านความรู้ความเชื่อ และด้านความ

รูส้กึ มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ ส่วนด้านแนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหลงัเรยีนมีค่าเฉลีย่

อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

 7.5.1  การใช้แรงจูงใจในการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการใช้การเสริม

แรงจูงใจทางการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมและ

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ครูให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลหากกลุ่มใดชนะการแข่งขัน 

นอกจากนี้ การเชิญวิทยากร (หมอสูตร) มาให้ความรู้ในเรื่องพิธีกรรมสู่ขวัญ บทสู่ขวัญ และสาธิตการสู่ขวัญ 

นักเรียนทุกคนได้รับการผูกข้อมือ เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ ท�าให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น 

และมีความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น

 7.5.2 จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงงาน แบ่งนักเรียนออก

เป็นกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมค�าสู่ขวัญตามความสนใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการท่ี

หลากหลาย ท้ังการออกไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน การสนทนา การสังเกตและการเข้าร่วมประกอบ

พิธีกรรมการสู่ขวัญเมื่อชุมชนในท้องถิ่นจัดข้ึนตามโอกาส โดยเฉพาะกระบวนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท�าให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น มีความสุขและ

สนุกกบัการวางแผนโครงงานร่วมกนั การได้แสดงความสามารถและความคดิทีเ่ป็นอสิระ ครใูห้การเสรมิแรง 

ให้ความสนใจ ก�าลงัใจ ค�าชมให้ความรูส้กึทีดี่ต่อตนเองแก่นกัเรยีน ภาคภูมใิจในภมูปัิญญาท้องถิน่ของตนเอง 

ผลทีต่ามมาคอืนักเรยีนเกิดจิตส�านกึทีด่มีเีจตคตต่ิอวฒันธรรม ประเพณ ีพธิกีรรมการสู่ขวญั โดยเฉพาะด้าน
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ความรู้ความเชื่อ และด้านความรู้สึก นักเรียนมีเจตคติที่ดีมากขึ้นกว่าก่อนเรียน ส่วนด้านแนวโน้มที่จะ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่อวฒันธรรมประเพณพีธิกีรรมสูข่วญัหลงัเรยีนไม่แตกต่างจากก่อนเรยีน ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นด้วยนักเรียนมีเจตคติต่อวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรมการ

สูข่วญัหลงัเรยีน ในด้านความรู ้ความเชือ่ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ด้านความรูส้กึ มค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดับ มากที่สุด ส่วนด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Finding) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล 

ดังนี้

8.1  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 8.1.1  ข้อเสนอแนะส�าหรับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน

   8.1.1.1  การวางแผนจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ด้วยหลกัสตูรท้องถ่ินเพือ่ถ่ายทอด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน

บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครูผู้สอนควรค�านึงถึง

ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน เช่น กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนท่ี

ก�าหนดไว้

   8.1.1.2  ก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา

   8.1.1.3  ก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อ

เป็นแนวทางในการน�าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุด

   8.1.1.4  ควรจัดท�าสารสนเทศ และทะเบียนวิทยากรท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน ให้เป็น

รูปธรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน ช่วยให้ครูผู้สอน สามารถรายงานผลการปฏิบัติ

งาน เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาต่อไป

   8.1.1.5  กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับการ

จัดกิจกรรม ทั้งน้ีให้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและให้ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) มีบทบาทมากท่ีสุด ท้ังนี ้

ครูผูส้อน อาจนดัหมายและชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัปราชญ์ชาวบ้าน ถึงข้ันตอน กระบวนการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนล่วงหน้า ให้เป็นไปตามก�าหนดการสอนที่วางไว้

   8.1.1.6 การประเมินผลก่อนเรียนครูผู้สอนควรชี้แจง ภาระงาน ชิ้นงาน ทักษะ

กระบวนการ พฤติกรรมการเรยีน ในส่วนของเกณฑ์การวดัและประเมนิผล ซึง่ได้รบัการยอมรบัจากครผููส้อน

และนักเรียน และครูต้องแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนรับทราบเป็นระยะ ๆ ไปเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจใน 

การเรียน

8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  8.2.1 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม

พัฒนาการนั้น ๆ ให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 8.2.2  ควรมีการศึกษาติดตามการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที ่5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธ์ุ โดยการบูรณาการกับรายวชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และ

เน้นการประเมินตามสภาพจริง
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