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การอนุรักษ์ และสร้ างจิตสานึกต่ อภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นไทลือ้ ลวงเหนื อผ่ านการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน*
สาเนา หมื่นแจ่ ม**
(วันที่รับบทความ: 24 เมษายน 2563; วันแก้ ไขบทความ: 16 กรกฎาคม 2563; วันตอบรั บบทความ: 22 กรกฎาคม 2563)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม โดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่อสร้างจิตสานึ กในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ และ 2) ศึกษาผลการสร้าง
จิตสานึ กในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ จานวน 96 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ชุมชน แนวทางการระดมสมอง แบบประเมินคุณภาพของคู่มือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทลื้อ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง แบบสังเกตพฤติกรรม การสอนของครู
แบบประเมินจิ ตสานึ กในอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นไทลื้ อลวงเหนื อ แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้อง หาคุณภาพของเครื่ องมือ ใช้วิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหากับจุดประสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence หรื อ IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 ทุกฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1. การบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่อสร้างจิ ตสานึ กในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ ใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
การเตรี ยมการ 2) ขั้นการวางแผน 3) ขั้นการปฏิบตั ิ1 4) ขั้นการสะท้อนผล 1 5)ขั้นการปฏิบตั ิ 2 6) ขั้นการ
สังเกต และ 7) ขั้นการสะท้อนผล 2
2. ผลการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านลวงเหนือ
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรี ยน พบว่า ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนนจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกระดับชั้น
2.2 ความคิ ดเห็ นของผูม้ ี ส่วนร่ วมพบว่า ครู มีความรู ้ สึกที่ ดีต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ชุ มชนมี
ความรู ้ สึก ดี ใจที่ ได้เข้ามามี ส่วนร่ วม ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จนเกิ ดศูนย์อตั ลักษณ์ ไทลื้อขึ้นในโรงเรี ยน
นักเรี ยนมีความสุข สนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ ของไทลื้อ
คาสาคัญ: การอนุรักษ์, สร้างจิตสานึก, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ไทลื้อ
*
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Abstract
The objectives of this research were to investigate the integration of a school-based participatory learning
management to raise awareness on the conservation of Tai Lue wisdom at Luang Nua, and to study the results of
awareness-raising on Tai Lue wisdom conservation among students at Ban Luang Nua School. The target group
consisted of 96 Prathom 1-6 students at the school. The data collection instruments included a documentary analysis, a
community interview, a brainstorming guideline, a quality assessment of the Tai Lue wisdom handbook, a participatory
behavioral observation record of concerned individuals, a teachers’ instructional behavioral observation record, an
assessment on awareness on the Tai Lue wisdom conservation, and an interview for concerned individuals. The Index
of Item-Objective Congruence (IOC) was applied to find out the quality of the instruments by experts, and their values
ranged from 0.60 to 1.00. The quantitative data were statistically analyzed for mean and percentage, and the content
analysis was used to analyze the qualitative data. The research results are summarized as follows.
1. The integration of the school-based participatory learning management utilized seven steps of the
participatory action research process. The steps included preparation, planning, action 1, reflection 1, action 2,
observation, and reflection 2.
2. The results of raising awareness on Tai Lue wisdom conservation of the students were as follows.
2.1 The comparison of their awareness scores revealed that the average percentage points of their
awareness scores passed the 75-percent criterion in all levels.
2 .2 The opinions of concerned individuals revealed that the teachers had positive opinions on the
organization of the learning activities. The community members were pleased to participate in organizing learning
activities until a Tai Lue identity center was established in the school. The students were happy, enjoyed themselves
and took pride in their ethnic arts, culture, traditions, and lifestyles.
Keywords: Conservation, Awareness Raising, Local Wisdom, Tai Lue
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บทนา
ปัจจุบนั รัฐบาลให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน โดยกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23, 24, 59, และมาตรา 69
มุ่ งเน้นให้มี การนาประสบการณ์ ความรอบรู ้ ความช านาญ และภู มิปัญญาท้องถิ่ น มาใช้ เพื่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์ทางการศึกษา ให้มีการบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย
เข้าไปในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มี ความสาคัญอย่างยิ่งที่ จะต้องได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริ ง (ยุพิน อินทะยะ, 2560: 1)
ตาบลลวงเหนื อ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นพื้นที่ ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศที่ มีป่าไม้
อุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธารที่ไหลลงสู่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สาหรับพื้นที่ใต้เขื่อนเป็ นพื้นที่ราบ
ลุ่มน้ าแม่กวง พื้นดินส่ วนใหญ่เป็ นดินดาอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาว
ไทลื้ อที่ อพยพมาจากแคว้นสิ บสองปั นนา สาธารณรั ฐประชาชนจี น มาตั้งถิ่ นฐานเรี ยงรายอยู่บนพื้ นที่
ราบลุ่มแม่น้ ากวง ณ บริ เวณบ้านลวงเหนื อ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 1932 ก่อให้เกิดประเพณี วัฒนธรรมที่
แสดงออกถึงความเป็ นชาวไทลื้ออย่างชัดเจนคื อ ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน เป็ นต้น นอกจากจะมี
ความน่าสนใจทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้ว บ้านลวงเหนือยังพรั่งพร้อมด้วย องค์ความรู ้ภูมิปัญญาของคน
ในชุมชน ที่เป็ นอาชีพของคนในชุมชนอีกด้วย เช่น การแกะสลักตุ๊กตาไม้ การทาผลิตภัณฑ์กระดาษสา การ
ทาข้าวควบ ข้าวแคบ การทาน้ าผัก (อาหารพื้นบ้านชาวไทลื้อ) การทอผ้าไทลื้อ เป็ นต้น (สาเนา หมื่นแจ่ม,
2558: 1)
ปั จจุบนั วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ กาลังเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรื อการก้าวสู่ ยุคโลกาภิ วตั น์ ความทันสมัยของเทคโนโลยีนามาซึ่ ง
ความสะดวกสบายในการดารงชีวิตของคนในสังคม ส่ งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อการดารง
ชี พของบรรพบุรุษกาลังถูกทอดทิ้ง ถึงแม้ว่าจะมีนกั วิจยั จากหลายหน่วยงาน เข้ามาดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนในหลายรู ปแบบ แต่ยงั ไม่พบว่ามีการ
อนุรักษ์และสร้างจิตสานึ กต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม โดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ซึ่ งงานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม เริ่ มจากการวิเคราะห์ แ ละ
จัดทาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น นาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปออกแบบหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ จัดทา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน และนาไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่ออนุรักษ์และ
สร้างจิ ตสานึ กต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วม โครงการวิจยั นี้ นอกจากจะสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
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ให้กบั นักวิจยั แล้วยังเป็ นงานที่สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั ครู โรงเรี ยนบ้านลวงเหนือ ให้เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของการพัฒนาผูเ้ รี ยน ที่จะเป็ นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
จุดแข็งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งของโครงการวิจยั นี้ เจ้าอาวาสวัดศรี มุงเมือง (วัดลวงเหนื อ) กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูน้ าองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้ความสาคัญ และเห็ นคุ ณค่ าของการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านลวงเหนือ อนุญาตและพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินงานวิจยั ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะอนุรักษ์ และสร้างจิตสานึ กต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ
ผ่านการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้นกั เรี ยนได้
ซึ มซับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึกษาการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่อสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ
2. ศึ กษาผลการสร้ า งจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์ภู มิปั ญญาท้องถิ่ นไทลื้ อ ของนักเรี ย นโรงเรี ยน
บ้านลวงเหนือ
กรอบแนวคิดในการวิจยั
สภาพบริ บทเชิงพื้นที่ของภูมิปัญญา
ไทลื้อชุมชนลวงเหนือ
สภาพปั ญหาและความต้องการ เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทลื้อลวงเหนือ
การมีส่วนร่ วมของชุมชน ครู นักเรี ยน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผูป้ กครองนักเรี ยน

การบูรณาการ
การจัดการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วมโดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทลื้อ ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้านลวงเหนือ
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ระเบียบวิธีวจิ ยั
ขั้นตอนที่ 1 การบูรณาการการจัดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานเพื่ อ สร้ าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ
กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ ตาบลลวงเหนื อ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 96 คน
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้แก่ 1) ชุ มชน จานวน 15 คนได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive
Sampling) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก คื อ ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูแ้ ทนชุ มชนที่ อาศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้านลวงเหนื อไม่ต่ากว่า 20 ปี มีเหตุผล มีความน่าเชื่ อถือ และยินดีให้ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั 2) ครู
โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ จานวน 7 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอนไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี สมัครใจเข้าร่ วมโครงการและ
ยินดีให้ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั ตลอดการดาเนิ นการวิจยั 3) นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่1-6 จานวน 15 คน
ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
ในกิ จกรรมของสถานศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผูท้ ี่ กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุ ผล และให้ความสนใจที่ จะ
ร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา และยินดีให้ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั ตลอดการดาเนิ นการ
วิจยั 4) ผูป้ กครองนักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 15 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดเกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กคื อ เป็ นผู ้มี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรมของ
สถานศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง มีเหตุผล มีความน่ าเชื่ อถือ กระตื อรื อร้นในการพัฒนาบุตรหลานของตน และ
ยินดี ให้ความร่ วมมื อกับผูว้ ิจยั ตลอดการดาเนิ นการวิจยั 5)ภู มิปัญญาท้องถิ่ น จานวน 12 คน ได้มาด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็ นผูม้ ีองค์ความรู ้เรื่ อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ มีเหตุผล มีความน่าเชื่อถือ กระตือรื อร้นในการพัฒนาบุตรหลานของตน และยินดี
ให้ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั ตลอดการดาเนินการวิจยั 6)ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 1 คน
เครื่ องมือ
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เป็ นแบบวิเคราะห์เอกสารแบบมีโครงสร้าง ในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรี ยน สภาพบริ บทของชุมชน
2. แบบสัมภาษณ์ชุมชน เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็นเกี่ ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของคน ไทลื้อ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงามและภาคภูมิใจของคนไทลื้อ สภาพปั จจุบนั ของ
ชุมชนไทลื้อ และความต้องการของคนในชุมชนไทลื้อ
3. แนวทางการระดมสมอง ในประเด็นเกี่ ยวกับคุณลักษณะของนักเรี ยน สภาพการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ของครู ความต้องการและบทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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4. แบบประเมินคุณภาพของคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
แบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ซึ่ งมีระดับคะแนนเป็ น 1, 2, 3, 4 และ 5 จานวน 10 ข้อ ในประเด็นเกี่ยวกับรู ปเล่มของ
คู่มือ เนื้อหา และการนาไปใช้ประโยชน์
5. แบบสังเกตพฤติกรรม เป็ นแบบสังเกตพฤติกรรมแบบมีโครงสร้าง จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
5.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
บทบาทของผูม้ ีส่วนร่ วมแต่ละกลุ่ม
5.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู ในประเด็นเกี่ยวกับการเตรี ยมการสอน สภาพแวดล้อม
ความพร้อมของนักเรี ยน พฤติกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม พฤติกรรมของนักเรี ยนขณะ
เรี ยนรู ้ และบรรยากาศการเรี ยนรู ้
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ทั้ง 6 ฉบับ มีข้ นั ตอน ดังนี้ 1)วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเพื่อสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ 2) ศึกษาการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์
แนวทางการระดมสมอง แบบประเมินคุณภาพของคู่มือภู มิปัญญาท้องถิ่ นไทลื้อ แนวทางการประชุ ม
เชิ งปฏิ บตั ิ การ แบบบันทึ กการนิ เทศ และแบบสังเกตพฤติ กรรม กาหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อย
ข้อค าถามให้ครอบคลุ มวัตถุประสงค์การวิจัย 3) สร้ า งเครื่ องมื อการวิจยั 6 ฉบับ ประกอบด้วย แบบ
วิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แนวทางการระดมสมอง แบบประเมิ นคุ ณภาพของคู่ มือภู มิปัญญา
ท้องถิ่นไทลื้อ แบบสังเกตพฤติ กรรมการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และแบบสังเกตพฤติ กรรมการ
สอนของครู 4) นาเครื่ องมือการวิจยั ที่ สร้างขึ้ นเสนอให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
เนื้อหา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องเชิ งเนื้อหา และหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 ทุกฉบับ 5) แก้ไขเครื่ องมือวิจยั ทั้ง 6 ฉบับ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และจัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์แล้วนาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทลื้อของนักเรี ยนโรงเรี ยน
บ้ านลวงเหนือ
กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1. กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ ตาบลลวงเหนื อ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 96 คน
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ 1)ครู โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ จานวน 7 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดเกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กคื อ เป็ นผู ้มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอน
ไม่ น้อยกว่า 1 ปี สมัครใจเข้าร่ วมโครงการและยิ นดี ให้ความร่ วมมื อกับผูว้ ิ จัยตลอดการด าเนิ นการวิ จัย
2) นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-6 จานวน 15 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลื อกคื อ เป็ นผูม้ ี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมของสถานศึ กษาอย่างต่ อเนื่ อง เป็ นผูท้ ี่ กล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผล และให้ความสนใจที่จะร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและยินดีให้
ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั ตลอดการดาเนิ นการวิจยั 3) ผูป้ กครองนักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-6
จานวน 15 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็ น
ผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง มีเหตุผล มีความน่าเชื่ อถือ กระตือรื อร้นในการพัฒนา
บุตรหลานของตน และยินดีให้ความร่ วมมือกับผูว้ ิจยั ตลอดการดาเนินการวิจยั
เครื่ องมือ
1. แบบประเมินจิตสานึ กในอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1.1 แบบประเมินจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ สาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบให้นกั เรี ยนวาดรู ปพร้อมบรรยายใต้ภาพ จานวน 1 ข้อ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ /คุณค่าของภูมิปัญญาไทลื้อ
1.2 แบบประเมินจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ซึ่ งมีระดับ คะแนนเป็ น
1, 2, 3, 4 และ 5 จานวน 12 ข้อ ในประเด็นเกี่ยวกับจิตสานึกด้านการรับรู ้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบตั ิ
2. แบบสัมภาษณ์ ความคิ ดเห็ นของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง ใน
ประเด็นเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ การมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
และปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ทั้ง 3 ฉบับ มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่อสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุ รั กษ์ภู มิปัญญาท้อ งถิ่ นไทลื้ อ ลวงเหนื อ 2) ศึ กษาการสร้ า งแบบประเมิ นจิ ตส านึ ก และแบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นกาหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยข้อคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั
3) สร้างเครื่ องมือการวิจยั 3 ฉบับ ประกอบด้วย แบบประเมินจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทลื้อลวงเหนื อ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 แบบประเมินจิตสานึ กในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้อง 4) นาเครื่ องมือการวิจยั ที่สร้างขึ้นเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้ อหา และหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้
ค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 ทุกฉบับ 5) แก้ไขเครื่ องมือวิจยั ทั้ง 3 ฉบับ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและ
จัดทาเป็ นฉบับสมบูรณ์แล้วนาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
การดาเนินการวิจยั
การดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ใช้การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research:
PAR) 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการ (Preparation)
1.1 คัดเลือกชุมชน ชุมชนเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ ตาบลลวงเหนื อ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1.2 ศึกษาเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรี ยน
1.3 สัมภาษณ์ชุมชน
2. ขั้นการวางแผน (Planning)
2.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิระดมสมองจากผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ครู 2) นักเรี ยน 3)ผูป้ กครองนักเรี ยน
2.2 วางแผนการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่อ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ
3. ขั้นการปฏิบตั ิ1 (Action1)
3.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 จัดทาคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 หาคุณภาพคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ขั้นการสะท้อนผล1 (Reflection1)
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสะท้อนผลการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่ องของดาเนินการ
และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
5. ขั้นการปฏิบตั ิ2 (Action2)
5.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการออกแบบหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้
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5.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5.3 ตรวจสอบและหาคุณภาพของหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5.4 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
6. ขั้นการสังเกต (Observation)
ผูว้ ิจยั กับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนร่ วมกันสังเกตพฤติกรรมของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้
7. ขั้นการสะท้อนผล2 (Reflection2)
ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้ให้ ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และผูป้ กครองนักเรี ยนได้รับทราบ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณ ภาพโดยวิ เคราะห์เ นื้ อหา (Content Analysis) ที่ ได้จากการวิเ คราะห์
เอกสาร การระดมสมอง การสังเกต และการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลและหาข้อสรุ ป
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณที่ได้จากการประเมินคุณภาพของคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ และ
การประเมินจิตสานึกในอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ ใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการอนุรักษ์และสร้างจิตสานึ กต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อผ่านการบูรณาการ การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลออกเป็ น 2 ประเด็นดังนี้
1. การบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่อสร้างจิตสานึ กใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 7 ขั้นตอน
1.1 ขั้นเตรี ยมการ (Preparation) โดยเริ่ มจากการคัดเลือกชุ มชนเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจยั คื อ
โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ ตาบลลวงเหนื อ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจากโรงเรี ยนตั้งอยู่
ในชุมชนไทลื้อที่มีประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การแต่งกาย อาหารที่แสดงออกถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาวไทลื้ อ ศึ ก ษาเอกสารและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานของโรงเรี ย น เกี่ ย วกับ ประวัติ แ ละภู มิ ห ลัง
สัมภาษณ์ชุมชนในประเด็นเกี่ ยวกับสภาพชุ มชน ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทลื้อ พบว่า กาลังจะสู ญหาย
ไปพร้อมกับกาลเวลา และความต้องการของชุมชนคือการอนุรักษ์และสื บสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนาไปจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ปลูกฝั งถึงคุณค่าความเป็ นเอกลักษณ์
ของคนไทลื้อให้คงอยูต่ ลอดไป
1.2 ขั้นวางแผน (Planning) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการระดมสมองจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะของนักเรี ยน สภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ความต้องการและบทบาทของผูม้ ี
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ส่ วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของครู นาข้อมูลที่ได้มาวางแผนโดยการสร้างความตระหนัก จัดทา
ตารางการด าเนิ นการบู รณาการการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบมี ส่ วนร่ วม โดยใช้โ รงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่ อสร้ าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ และกาหนดบทบาทหน้าที่ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
1.3 ขั้นการปฏิบตั ิ1 (Action1) ดาเนินการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชิญครู และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาระดมความคิด ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ สร้างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ชุด
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแบบวิเคราะห์เอกสารภูมิปัญญาท้องถิ่น นาเสนอและวิพากษ์
ร่ วมกันระหว่างวิทยากรจนได้เครื่ องมื อสมบูรณ์ ครู และนักเรี ยนลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนา
ข้อมูลมาจัดทาคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่ น ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาโดยการวิพากษ์จากภู มิปัญญา
ท้องถิ่นจานวน 12 คน นาผลการวิพากษ์มาปรับปรุ งข้อมูลในคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ถูกต้อง ลาดับต่อไป
เป็ นการหาคุณภาพคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ทาการประเมินคุณภาพของคู่มือ
ภู มิปัญญาท้องถิ่ น ได้ผลการประเมิ นคุ ณภาพอยู่ในระดับดี มาก (4.54) จากนั้นนาไปจัดพิ มพ์เป็ นคู่ มือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดทาเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-book) จานวน 13 เรื่ อง
ได้แก่ 1) ภาษาไทลื้อ 2) ชุดไทลื้อ 3) การขับลื้อและการฟ้อนลื้อ 4) น้ าผัก 5)ข้าวแคบ 6) ตุงไส้หมู 7) บายศรี
8) กรวยดอกไม้ 9) เกษตรอินทรี ย ์ 10) น้ าหมักชีวภาพ 11) พืชสมุนไพร 12) ตุ๊กตาไม้ 13) กระดาษสา
1.4 ขั้นการสะท้อนผล1 (Reflection1) สะท้อนผลการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง พบว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิ จ และหน้าที่ ของตนเอง การเก็บข้อมูลจึ งต้องมีการปรับเวลาตามความสะดวก
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น สาหรับการจัดทาคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการดาเนิ นงานไปด้วยดี เนื่ องจากมีการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชดั เจน
1.5 ขั้นการปฏิบตั ิ2 (Action2) เมื่อได้คู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ผูว้ ิจยั จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ให้ครู วิเคราะห์หลักสู ตร เพื่อออกแบบหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้คนละ 1 หน่วยการเรี ยนรู ้ รวม 7 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ จากนั้นจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบและหาคุ ณภาพของหน่ วยการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นความถูกต้องเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน ครู นาไปปรับปรุ งแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนนี้ ครู นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
1.6 ขั้นการสังเกต (Observation) สังเกตพฤติ กรรมของครู และจัดประชุ มเป็ นระยะ เพื่อสอบถาม
ปั ญหา ช่วยเหลือ และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ หลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ให้
นักเรี ยนทาแบบประเมินจิตสานึก ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ
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1.7 ขั้นการสะท้อนผล2 (Reflection2) ประชุ มเชิ งปฏิ บัติการสะท้อ นผลการจัด การเรี ย นรู ้
ให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะครู นักเรี ยน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผูป้ กครองนักเรี ยนได้รับทราบผลการอนุรักษ์
และสร้างจิ ตสานึ กต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อผ่านการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมี ส่วน
ร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2. ศึ กษาผลการสร้ างจิ ต ส านึ กในการอนุ รั กษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นไทลื้ อ ของนักเรี ย นโรงเรี ยน
บ้านลวงเหนือ สรุ ปได้เป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ของนัก เรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังตารางที่ 1 และ 2
ตาราง 1 การเปรี ย บเที ย บคะแนนจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั กษ์ภู มิ ปั ญญาท้อ งถิ่ น ของนักเรี ย นระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 กับเกณฑ์ร้อยละ 75
ผลการเปรี ยบเทียบกับ
ระดับชั้น
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
เกณฑ์ร้อยละ 75
ประถมศึกษาปี ที่ 1 (N=18)
10
8.94
89.44
ผ่าน
ประถมศึกษาปี ที่ 2 (N=22)
10
8.64
86.36
ผ่าน
ประถมศึกษาปี ที่ 3 (N=7)
10
9.00
90.00
ผ่าน
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกระดับชั้น
ตาราง 2 การเปรี ย บเที ย บคะแนนจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ของนัก เรี ย นระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 กับเกณฑ์ร้อยละ 75
ผลการเปรี ยบเทียบกับ
ระดับชั้น
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
เกณฑ์ร้อยละ 75
ประถมศึกษาปี ที่ 4 (N=21)
60
48.05
80.08
ผ่าน
ประถมศึกษาปี ที่ 5 (N=14)
60
47.57
79.29
ผ่าน
ประถมศึกษาปี ที่ 6 (N=14)
60
50.00
83.33
ผ่าน
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจิตสานึก ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกระดับชั้น
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2.2 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.2.1 ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทลื้อลวงเหนื อ พบว่า ครู มีความรู ้สึกที่ดีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่ องจากได้คู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ครู ไ ด้รั บ ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการนาภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่ น มาประยุกต์ใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน
โรงเรี ยนได้แนวทางในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ กาลังจะสู ญหาย มาจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ น
รู ปธรรม สามารถเก็บรักษาไว้ได้ แต่ยงั มีปัญหาและอุปสรรคคือ ครู มีภาระงานมากที่ นอกเหนื อจากงาน
สอนทาให้การดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
2.2.2 ความคิ ดเห็นของชุมชน ที่ มีต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทลื้ อลวงเหนื อ พบว่า ชุ มชนมี ความรู ้ สึกดี ใจที่ มีหน่ วยงานทางการศึ กษามาช่ วยเหลื อในการอนุ รั ก ษ์
ภู มิปัญญาท้องถิ่ นไทลื้ อ ที่ ชุมชนก็เกิ ดความกังวลว่าจะสู ญหาย ขอบคุ ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยความร่ ว มมื อ ของโรงเรี ย น ท าให้ ชุ ม ชนและโรงเรี ย น
เกิ ด ความสัมพันธ์ อ ันดี ต่ อ กัน เกิ ด ศู นย์อ ตั ลักษณ์ ไ ทลื้ อ ในโรงเรี ย น มี การจัด กิ จกรรมที่ ดี ที่ ช่ วยสร้ า ง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทลื้อ นักเรี ยนได้ร่วมกิจกรรมที่ดี
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ พบว่า นักเรี ยนมีความสุ ข สนุ กสนาน เกิ ดความภาคภูมิใจในศิ ลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวิ ถีชี วิต ของชุ มชน เกิ ด การเห็ นคุ ณ ค่ า และประโยชน์ข องสิ่ งที่ ไ ม่ มีค่า
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น การเรี ยนรู ้กบั ครู ภูมิปัญญาทาให้เกิด
ความกล้าแสดงออกมากขึ้ น เนื่ องจากครู ภูมิปัญญามีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน เพราะใช้ภาษาไทลื้ อ
ในการสื่ อสาร
อภิปรายผลการวิจยั
1. การบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เพื่อสร้างจิ ตสานึ กใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม และออกแบบขั้นตอนการวิจยั ออกเป็ น 7 ขั้นตอน โดยเริ่ มจาก 1) การเตรี ยมการ ผูว้ ิจยั คัดเลือก
ชุมชนเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คื อ โรงเรี ยนบ้านลวงเหนื อ ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ชุมชน 2) วางแผน
วิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรี ยน จากนั้นนามาวางแผนการอนุรักษ์และสร้างจิตสานึ กต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทลื้ อลวงเหนื อ ร่ วมกันกาหนดกิ จกรรมให้มีความชัดเจน ในด้านระยะเวลาและบทบาทของผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย 3)ปฏิบตั ิการ1 ลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ โดยมีเป้ าหมายหลักในการเก็บรวบรวมองค์
ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทาคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบและหาคุณภาพของคู่มือ
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และจัดทาเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-book) 4)สะท้อนผล1 เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข
การดาเนิ นงานในวงรอบต่ อไป 5)ปฏิ บตั ิ การ2 โดยการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การออกแบบหน่ วยการจัดการ
เรี ยนรู ้ จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบและหาคุ ณภาพของหน่ วยการจัดการเรี ยนรู ้ และแผนการ
จัด การเรี ย นรู ้ และน าไปจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 6)สั งเกตพฤติ กรรมของครู และจัดประชุ มเป็ นระยะ
เพื่อสอบถามปั ญหา ช่วยเหลือ และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้ นในแง่มุมต่าง ๆ และ 7) สะท้อนผล2 ให้ผบู ้ ริ หาร
โรงเรี ยน คณะครู นักเรี ยน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผูป้ กครองนักเรี ยนได้รับทราบ พบว่า ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
ได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มตามบทบาทของตนเองในการจัด การเรี ย นรู ้ เพื่ อสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ภู มิปัญญาท้องถิ่ นไทลื้ อลวงเหนื อ ตั้งแต่ เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการงาน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูว้ ิจยั
ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมให้ขอ้ มูล ร่ วมวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรี ยน ร่ วมวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และกาหนดบทบาทหน้าที่ ของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง ให้ความร่ วมมื อและถ่ายทอดองค์ความรู ้ ให้แก่
นักเรี ยน ร่ วมตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา และร่ วมสะท้อนความคิ ดเห็นต่ อการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
สร้างจิ ตสานึ กในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ จากขั้นตอนการดาเนิ นงานทั้งหมด ผูว้ ิจยั
ได้ยึดหลักของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง บนฐานของความเชื่ อที่ว่าบุคคลภายในจะมีความรู ้ และ
ความเข้าใจชุ มชนเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญาของการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วมว่า คนมี
สิ ทธิ ในการตัดสิ นการพัฒนา และตระหนักถึงความต้องการ สาหรับการมีส่วนร่ วมในการให้ความหมาย
ของคนในท้อ งถิ่ น ในกระบวนการเกี่ ยวกับการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ต่ า ง ๆ ของเขาเพื่ ออยู่เหนื อ การ
ถูกควบคุมหรื ออานาจ นอกจากนี้ ยงั นาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Attwood, 1997; อมาวสี อัมพันศิริรัตน์,
และพิมพิมล วงศ์ไชยาม, 2560) เช่นเดียวกับ Stringer (2007) และไพศาล วรคา (2552) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเข้ามาดาเนิ นการวิจยั ตั้งแต่การระบุปัญหา การสารวจ วิเคราะห์ขอ้ มูล ลงมือปฏิ บตั ิ
แก้ปัญหาจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน นอกจากการมีส่วนร่ วมผูว้ ิจยั ยังได้ดาเนิ นงาน โดยคานึ งถึงการ
เตรี ยมตัวและวางแผนอย่างรัดกุม มีความต่อเนื่ องติดตามผลและสะท้อนผล ทาให้สามารถพัฒนาปรับปรุ ง
การดาเนิ นการสร้างจิ ตสานึ กของนักเรี ยนได้ตรงกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับชู ชาติ พ่วงสมจิ ตร์
(2557) กล่าวโดยสรุ ป ขั้นตอนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั เตรี ยมการประสาน
พื้นที่ ขั้นลงมือวิจยั ใส่ ใจกระบวนการชุ มชน ไปจนถึงขั้นก้าวสู่ งานพัฒนา มุ่งแก้ปัญหาชุ มชน ซึ่ งนักวิจยั
จะต้องมีการเตรี ยมตัว และวางแผนการทางานที่ รัดกุมพอสมควร ข้อสาคัญอีกประการหนึ่ งคื อ มองการ
ทางานแต่ละขั้นควรให้เป็ นวงจรต่อเนื่ อง มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาในขั้นสุ ดท้าย เพื่อหาแนวทาง
ร่ วมกันในการปรับปรุ งพัฒนางานต่อไป
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2. ศึ กษาผลการสร้ างจิ ตส านึ กในการอนุ รั กษ์ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นไทลื้ อ ของนักเรี ยนโรงเรี ย น
บ้านลวงเหนื อ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจิตสานึ กในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 1-6 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกระดับชั้น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ จากการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการภู มิปัญญาท้องถิ่ น ที่ ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องเข้ามามี ส่วนร่ วมในทุ กขั้นตอน ผ่าน
กระบวนการออกแบบและดาเนิ นการอย่างมีข้ นั ตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการในเนื้ อหาวิชาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Farthing
(1992) ที่ได้ศึกษากระบวนการสร้างจิตสานึ กรักท้องถิ่น จะต้องให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจถึงประวัติ
ความเป็ นมาของท้องถิ่น และเห็นความสาคัญทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ผ่านการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคะแนนจิตสานึ กรักท้องถิ่นของนักเรี ยนสู งขึ้ น
ซึ่ งสอดคล้องกับ คนึ ง เทวฤทธิ์ , วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์, และอภิ ราดี จันทร์ แสง (2559) ทาการศึ กษาการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจิตสานึ กรักท้องถิ่นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใช้กระบวนการทางสังคม พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีจิตสานึ กรักท้องถิ่นหลังเรี ยน สู งกว่านักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สาหรั บความคิ ดเห็ นของผูม้ ี ส่ วนร่ วม พบว่า ครู มีความรู ้ สึ กที่ ดี ต่ อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ชุ มชนมีความรู ้สึกดี ใจที่ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จนเกิ ดศูนย์อตั ลักษณ์ไทลื้ อขึ้ น
ในโรงเรี ยน นักเรี ยนมีความสุ ข สนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ของไทลื้อ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการบูรณาการการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างจิตสานึ กในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนื อ ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน ทาให้ครู มีความมัน่ ใจในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั นิ เทศติ ดตามช่ วยเหลื ออย่างกัลยาณมิ ตร ชุ มชน ผูป้ กครองนักเรี ยน ภู มิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี นักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมื อปฏิ บตั ิ มีการสังเกต สัมภาษณ์ อภิ ปราย
ซักถาม และนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนชุมชนมีผสู ้ ื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อ ซึ่ งสอดคล้องกับ Gold (2000)
ที่ ได้ศึกษาการเข้ามามีส่วนร่ วมของชุ มชน ในการจัดการศึ กษาระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยเน้นการให้
ความร่ วมมือระหว่างชุมชน ผูป้ กครอง และนักการศึ กษาในเมืองฟิ ลาเดลเฟี ย สหรัฐอเมริ กา ผลการศึ กษา
พบว่า ชุมชนเป็ นสื่ อกลางระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่ งเสริ มการอ่านออก
เขี ยนได้ และการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับบริ บทของชุ มชน เช่ นเดี ยวกับ อาวรณ์ อาจหาญ (2562) ได้ศึกษา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมระหว่างโรงเรี ยนและชุ มชน ในการปลูกข้าวอินทรี ยโ์ ดยใช้หลัก
ทางสิ่ งแวดล้อมศึ กษา เพื่อพัฒนาจิ ตสานึ กรักท้องถิ่น พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบระดับจิ ตสานึ กรักท้องถิ่น
ของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนในการปลูก
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ข้าวอินทรี ยโ์ ดยใช้หลักทางสิ่ งแวดล้อมศึ กษา เพื่อพัฒนาจิ ตสานึ กรั กท้องถิ่ นสู งขึ้ นอย่างมี นยั สาคัญสถิ ติ
ที่ ระดับ .05 การจะทาให้เกิ ดการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นให้มีความยัง่ ยืน โรงเรี ยนควรมีการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ ให้โรงเรี ยนที่ สนใจ นาไปเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนรู ้ การนาชุมชน ผูป้ กครองนักเรี ยน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วม สนับสนุนในการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. โรงเรี ยนควรร่ วมมือกับชุมชนเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ งเป็ นศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของชุมชน จัดทาเป็ นสารสนเทศในรู ปแบบคู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-book)
3. โรงเรี ยนควรเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการประสานความร่ วมมือกับชุมชน ผูป้ กครองนักเรี ยน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ควรศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาครู ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างจิ ตสานึ กในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ควรศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างจิตสานึ กในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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