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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้ 3) ทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนโดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้ กลุม่
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 จำ�นวน 34 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความรู้
ด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แบบสอบถามค่านิยมพืน้ ฐานและจิตสำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ แี บบไม่อสิ ระ (t-test แบบ Dependent Samples)
และการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูผสู้ อนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องมีความ
ต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้ ทีม่ อี งค์ประกอบ
หลักคือ คู่มือครู คู่มือนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน
ใบความรู้ แบบฝึกกิจกรรม และการวัดผลประเมินผล ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเ้ รียนให้สงู ขึน้ 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง ร้อยเอ็ด
เพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น
ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า SCADE Model มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียน
การสอน สิง่ ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู้ เงือ่ นไขในการใช้ชดุ การเรียนรูแ้ ละการขยายผล ซึง่ มีกระบวนการเรียน
การสอน 5 ขัน้ ตอนคือ (1) Stimulate : S กระตุน้ จิตสำ�นึก (2) Construction : C สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
(3) Application : A พัฒนาค่านิยมและปลูกจิตสำ�นึก (4) Discussion : D วิเคราะห์อภิปรายผล และ
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(5) Evaluation : E การประเมินผล มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ 3) ผลทดลองใช้รปู แบบการจัดการ
เรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ พบว่า ชุดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพเท่ากับ 87.12/85.98 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 และนักเรียนมีค่านิยมพื้นฐานและมีจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
4) ผลการความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาด้วยชุดการ
เรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมพื้นฐาน จิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the state of instruction on
local wisdom about the learning model of local wisdom 2) to create and develop the
learning model of local wisdom 3) to demonstrate the learning model of local wisdom
and 4) to evaluate the students’ satisfaction after learning by using learning model of
local wisdom. The participants were 34 Prathom 5/1 students of Anuban Municipal
Muang Roi – Et School, who were studying in the first semester of academic year 2017,
by using Cluster Random Sampling. The instruments were the learning model of local
wisdom by using learning package of “The Beauty of Roi – Et: Isan’s Saket”, lesson
plans, local wisdom test, basic questionnaire and satisfaction survey. The data were
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t – test (dependent samples)
and content analysis. The results were: 1) The students and related persons needed
the learning model of local wisdom, which had the main components, included
teacher’s handbook; student’s textbook; learning standards; indicators, purposes,
learning process, worksheets, exercise and the evaluation which could develop the
students’ effective results increasingly. 2) The developed learning model was called
SCADE Model, which had the principles, purposes, learning process and promoting
learning tools. This process had 5 steps, S: Stimulate, C: Construction, A: Application,
D: Discussion and E: Evaluation. was appropriate. 3) The experimental results of the
learning model of local wisdom was effectively at 87.12/85.98, which was higher than.
The criterion 4) The result of the students’ satisfaction towards the learning model
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by using learning package resulted on the students’ effective results on pre – test
and post – test by using the learning model of local wisdom, the efficiency difference
was statistically significant at the .05 level and the students’ satisfaction towards the
learning model was at the high level.
Keywords
Develop the learning model, local wisdom, promoting basic values, local
conservation
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มุ่งใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมค่า
นิยมและปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รูจ้ กั รักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าทีเ่ สรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาคและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ มีความรัก ภาคภูมใิ จในความเป็นไทย รูจ้ กั รักษาผลประโยชน์สว่ นรวม
และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานั้นเป็นความคาดหวังของสังคมไทยเพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยให้มีคุณภาพ วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เหมาะสมเป็นพิเศษที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวิถี
ชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ซึ่งการเรียนรู้มิใช่เพียงการเรียนโดยการท่องจำ� แต่ควรหมายรวมถึงการ
เรียนรูแ้ ละชืน่ ชมความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง มีการตัดสินใจ มีความเชือ่ และปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจำ�วันบน
พื้นฐานของคุณธรรมที่ถูกต้องดีงามเพื่อให้สังคมดีขึ้นกว่าเดิม โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิด ตั้งข้อสังเกต
ตั้งคำ�ถาม วิพากษ์ ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตเพื่อนักเรียนมีความรู้ ทักษะและ
เจตคติอันเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) อย่างไรก็ตาม
ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า
มีปญ
ั หาด้านพฤติกรรมการเรียน รวมทัง้ ปัญหาความสามารถในการคิด การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (รายงานประเมินตนเอง สำ�นักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,
2559) ซึ่งสาระการเรียนรู้ของวิชาสังคมศึกษามีความหลากหลายและมีสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคนอันจะนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองดี ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ และด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของบางเนื้อหานั้น
ยังเป็นนามธรรม ครูสอนเนื้อหายึดตำ�ราหรือหนังสือเรียนเป็นหลัก ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาสู่แหล่ง
เรียนรู้จริงในท้องถิ่น และการปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ ทำ�ให้นักเรียนไม่
เข้าใจในเนือ้ หาทัง้ หมด เกิดการรับรูไ้ ด้แต่ไม่สามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ จริงได้ ครูขาดสือ่ การเรียนการสอน
และนักเรียนมองไม่เห็นความสำ�คัญในการนำ�สิ่งใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นกับกระบวนการเรียน
รู้ของตนเอง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้อง
ถิน่ บุคคลสำ�คัญนักปราชญ์ทอ้ งถิน่ การละเล่นพืน้ บ้าน เครือ่ งดนตรีและการแสดงในท้องถิน่ ทีค่ วรส่ง
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เสริมให้มีความรู้ ความตระหนักหวงแหน มีส่วนร่วมสืบทอดรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้
นักเรียนโดยส่วนใหญ่ไม่นิยมเรียนรู้เนื่องจากคิดว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
จากความเป็นมาและสภาพของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสำ�คัญในการศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงาม
นามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพือ่ มุง่ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชดุ การเรียนรูท้ เี่ ป็นสือ่ การ
สอนแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญและเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิต
สำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น สนองต่อความต้องการของครูและโรงเรียนในพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ด
เพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้
เรือ่ ง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมพืน้ ฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์
ท้องถิน่ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง
ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้

ขอบเขตการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำ�นักการศึกษา เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการ
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เรียนรู้ที่คล้ายคลึงกันและคละความสามารถทุกห้อง
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำ�นักการศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 34 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random
Sampling)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนือ้ หาทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำ�นักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยชุดการ
เรียนรู้ 9 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เล่าขานตำ�นานเมืองสาเกต ชุดที่ 2 บุญผะเหวดตำ�นานพระเวสชาดก ชุดที่ 3
มรดกประเพณีไทยอีสาน ชุดที่ 4 ลื่อกังวานปราชญ์ชุมชนท้องถิ่น ชุดที่ 5 ทรัพย์แผ่นดินโบราณสถาน
ชุดที่ 6 ฟังนิทานและการละเล่นภูมิปัญญา ชุดที่ 7 ตระการตาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ชุดที่ 8 อิ่มอร่อย
สราญอาหารพื้นถิ่น และชุดที่ 9 ดนตรีศิลป์การแสดงลํ้าค่า

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง
ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมพืน้ ฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำ�นวน
8 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 5 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
จำ�นวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำ�นวน 1 ฉบับ
ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิต
สำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำ�นวน
8 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จำ�นวน 5 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
จำ�นวน 5 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และเครือ่ งมือประเมินความสอดคล้อง
มี 6 ชนิด ได้แก่ 1) แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น จำ�นวน 1 ฉบับ 2)
แบบประเมินความสอดคล้องของชุดการเรียนรู้ จำ�นวน 1 ฉบับ 3) แบบประเมินความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 1 ฉบับ 4) แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จำ�นวน 1 ฉบับ 5) แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามค่านิยมพื้นฐานและ
ปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่ จำ�นวน 1 ฉบับ และ 6) แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความ
พึงพอใจ จำ�นวน 1 ฉบับ
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้
เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำ�นวน 34 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ จำ�นวน 9 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้
จำ�นวน 18 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแบบ
เลือกตอบ จำ�นวน 30 ข้อ มีคา่ อำ�นาจจำ�แนกรายข้อตัง้ แต่ 0.27-0.76 มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.84 4) แบบวัดค่านิยมพื้นฐานและจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จำ�นวน 30 ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อ (ใช้ค่า r) ตั้งแต่ 0.43-0.82 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.89
ขั้นที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จำ�นวน 34 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการจัดกาเรียนการสอภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำ�นวน 20 ข้อ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อ(ใช้ค่า r) ตั้งแต่ 0.48-0.91 มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.92
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะของขั้นตอนด้วยตนเอง รวมถึงการทดลองใช้เครื่องมือ
มีระยะเวลาดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนการจัดการ
เวลา
เรื่องย่อย
เรียนรู้
(ชั่วโมง)
ทดสอบก่อนเรียน
1
1. เล่าขานตำ�นาน
แผนที่ 1 ของดีเมืองร้อยเอ็ด
1
เมืองสาเกต
แผนที่ 2 ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
1
2. บุญผะเหวดตำ�นาน
แผนที่ 3 แห่บุญผะเหวด
1
พระเวสชาดก
แผนที่ 4 ฟังเทศน์มหาชาติ
1
3. มรดกประเพณี
แผนที่ 5 ฮีตสิบสองคองสิบสี่
1
ไทยอีสาน
แผนที่ 6 ประเพณีไทยอีสาน
1
4. ลื่อกังวานปราชญ์
แผนที่ 7 ปราชญ์ช่างศิลป์
1
ชุมชนท้องถิ่น
แผนที่ 8 ปราชญ์หมอลำ� ศิลปินแห่งชาติ
1
5. ทรัพย์แผ่นดิน
แผนที่ 9 9 วัดประจำ�เมือง
1
โบราณสถาน
แผนที่ 10 ปรางค์กู่
1
6. ฟังนิทานและ
แผนที่ 11 นิทานเรื่องเล่าครูภูมิปัญญา
1
การละเล่นภูมิปัญญา
แผนที่ 12 การละเล่นพื้นบ้าน
1
7. ตระการตาผลิตภัณฑ์ แผนที่ 13 ผ้าไหมสาเกต
1
พื้นบ้าน
แผนที่ 14 เครื่องปั่นดินเผา
1
8. อิ่มอร่อยสราญ
แผนที่ 15 ข้าวจี่
1
อาหารพื้นถิ่น
แผนที่ 16 ห่อข้าวต้มขนมเทียน
1
9. ดนตรีศิลป์การแส
แผนที่ 17 เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
1
ดงลํ้าค่า
แผนที่ 18 ขับร้องและฟ้อนรำ�
1
ทดสอบหลังเรียน
1
รวม
เรื่อง

วัน เดือน ปี
ที่ทดลองใช้รูปแบบฯ
31 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
2 สิงหาคม 2560
8 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม 2560
15 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
29 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม 2560
5 กันยายน 2560
6 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560
13 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560
20 กันยายน 2560
26 กันยายน 2560
27 กันยายน 2560
28 กันยายน 2560
20 ชั่วโมง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ 2 วิธี ดังนี้
1. วิเคราะห์โดยใช้วธิ ที างสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบสถิติทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent Samples)
2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง
ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมพืน้ ฐานและปลูกจิตสำ�นึก รักษ์
ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ปรากฏดังนี้
ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิต
สำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ที่มีองค์ประกอบหลักคือ คู่มือครู คู่มือนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์
กระบวนการเรียนการสอน ใบความรู้ แบบฝึกกิจกรรม และการวัดผลประเมินผลที่สามารถพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรือ่ ง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมพืน้ ฐานและปลูกจิต
สำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีชอื่ เรียกว่า SCADE Model มีองค์ประกอบคือ
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เงื่อนไขในการใช้และการ
ขยายผล ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ (1) Stimulate : S ขั้นกระตุ้นจิตสำ�นึก (2)
Construction : C ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ (3) Application : A ขั้นพัฒนาค่านิยมและปลูกจิต
สำ�นึก (4) Discussion : D ขั้นวิเคราะห์อภิปรายผล และ (5) Evaluation : E ขั้นการประเมินผล และ
ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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3. ผลการทดลองใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้
เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ปรากฏดังตาราง 2-3
ตาราง 2 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกต
แห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผลการทดลอง
คะแนนจากการทำ�ใบกิจกรรม แบบ
ทดสอบย่อยหลังเรียน ของการใช้
ชุดการเรียนรู้ 9 เรื่อง (E1)
คะแนนจากการทำ�แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม
270
30

235.24

S.D.
2.93

เฉลี่ยร้อยละ
87.12

25.79

1.09

85.98

X

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลีย่ จากคะแนนระหว่างเรียน มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 87.12 และจาก
คะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 85.98 ดังนัน้ การพัฒนาชุด
การเรียนรู้ เรือ่ ง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมพืน้ ฐานและปลูกจิต
สำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5/1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.12/85.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง ร้อยเอ็ด
เพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
34
34

**มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

19.03
25.79

S.D.
2.10
1.09

df

t

P

33

29.98**

0.00
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จากตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดนอีสาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิต
สำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียน ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5/1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการ
จากการศึกษาด้านความคิดเห็น เรือ่ ง ความพึงพอใจหลังเรียนโดยใช้รปู แบบการจัดการเรียน
การสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยชุดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก ด้าน
ที่นักเรียนนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จำ�นวน 1 รายการ คือ ด้านการดำ�เนินการ
สอนและบรรยากาศในชัน้ เรียน และนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จำ�นวน 4 รายการ คือ
ด้านวัตถุประสงค์และเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้าน
การวัดและประเมินผล

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้ผลการวิจัยมีประเด็นที่จะได้นำ�มาอภิปรายผล ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูท้ เี่ กีย่ วข้องมีความต้องการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน และ
รูปแบบการเรียนจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เสริมสร้าง
ค่านิยมพื้นฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระ
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ร้อยเอ็ดเพชรงามนามสาเกตแห่งแดน
อีสาน เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมพืน้ ฐานและปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ทอ้ งถิน่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ประเมินความเหมาะ
สมและความสอดคล้องของคู่มือการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ความเหมาะสมในการนำ�รูปแบบไปใช้ เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นารูปแบบตามหลักการของการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอน กล่าวคือ ได้ก�ำ หนดแบบแผนหรือโครงสร้างทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบของรูปแบบการสอนไว้อย่างชัดเจน โดยผ่านขัน้ ตอนการสร้างอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้นกั เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2555) ได้กล่าวว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบตามระบบระเบียบ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ
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แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอน
นั้นเป็นไปตามหลักการที่เชื่อถือได้
ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ได้ทำ�ได้คิดเป็น ทำ�เป็น ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ทกุ วิชา ทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนได้รไู้ ปพร้อมกัน จากสือ่ ทีห่ ลากหลายให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้
ทุกเวลาทุกสถานที่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับพื้นฐานหรือวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
ท้องถิ่น เป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและดำ�รงชีวิต
อย่างมีความสุขได้ในชุมชนของตนเอง ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างความรู้และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่มีจุด
ประสงค์ให้นักเรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับเป็นวิธีการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล มีขั้นตอน
การสอน 5 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้นจิตสำ�นึก ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นพัฒนาค่านิยมและปลูกจิต
สำ�นึก ขั้นวิเคราะห์อภิปรายผล และขั้นการประเมินผล ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสมและสามารถนำ�ไปพัฒนานักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี
จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะในการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงออกในด้านความรู้ ความภาคภูมิใจ ความชื่นชอบใน
เนื้อหาและกิจกรรมการสอน การเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมสืบทอดต่อไปให้กับ
คนรุ่นหลังต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรกำ�หนดเชิงนโยบายและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ ในสถานศึกษา และการจัดทำ�หลักสูตรสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ สูก่ ารจัดการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียน เพือ่
ทำ�ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
ครูผู้สอนที่จะนำ�รูปแบบไปใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบ ขั้นตอนของรูปแบบในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และข้อมูลการใช้สื่อประกอบ การวัดประเมินผลอย่างเข้าใจ ปรับได้ตามความเหมาะสม
ของบริบทโรงเรียน และชั้นเรียน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำ�มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ
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