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บทคัดยอ

สิ่งสําคัญของการจัดการศึกษาคือหลักสูตร หลักสูตรคือมวลประสบการณทั้งหมดที่รัฐ นักการศึกษา
ผูสอนและบุคคลอื่นๆ ไดจัดใหกับผูเรียน หลักสูตรมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและกระตุนใหนักเรียนไดมีความรูให
มากที่สุด ทักษะตางๆ และการนําสิ่งที่ดีที่สุดไปใชในชีวิต วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
2) สรางหลักสูตร 3) ศึกษาผลการใชหลักสูตร กลุมตัวอยางประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) กลุมที่ศึกษาขอมูล
พื้นฐานไดแก นักการศึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิ 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
3 คน ปราชญชาวบาน 3 คน และผูปกครอง 3 คน และ 2) กลุมผูใชหลักสูตร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ไดมาจากการสุมแบบกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก (1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.27-0.73 มีความยากงายตั้งแต 0.36-0.81 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ
0.93 (2) แบบประเมินการใชทักษะทางสังคม มีคาอํานาจจําแนกดวยสถิติ t แบบ know group เทคนิค 25%
ไดคาวิกฤติ t อยูระหวาง 0.760-4.473 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.92 การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ ผลการวิจัย พบวา 1) ในการสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานไดใช
ปรัชญาการศึกษา แบบบูรณาการนิยมและทฤษฎีทางจิตวิทยา ประกอบดวยแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
และวัยรุน ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูราและทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน 2) หลักสูตร
ภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน มีองคประกอบ 6 ประการ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนรูสื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล สวนเนื้อหามี 5 หนวยการเรียนรู ไดแก ศาสนพิธีในทองถิ่น
อีสาน ตํานานหมอลํา ผญา เทียนพรรษาโบราณอีสานอุบลราชธานีและสุนทรียเพลงกลอมลูกอีสาน 3)หลังจาก
ที่ใชหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานแลวพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 81.98 และ
มีการใชทักษะทางสังคม คิดเปนรอยละ 82.22
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, ภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน, ทักษะทางสังคม
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ABSTRACT
The important thing of education management is the curriculum. The curriculum is
the whole of the experiences which the government, the educator, the instructor and others
people have provided for the students to study. The curriculum is aimed to develop and
encourage the students to have the most knowledge, the skills of using and applying the
best activities in daily life. This research aimed to 1) study the basic data 2) construct the
curriculum and 3) study the effectiveness of using of the curriculum. The sample were two
groups like these; group 1 is the group of studying the basic data that composts of 3 educators
and 3 luminaries, 3 pundits, 3 office committees of Luekamharnvarinchamrab school, 3
students’ fathers or mothers, this group is special selecting group. Group 2 is the experimental
group that consists of 42 Matthayomsuksa 1 students, in the second semester of the
academic year 2012 of Luekamharnvarinchamrab school, selected by the cluster random
sampling . The instruments used were; an achievement test; a 40 –item achievement
test with discriminating power ranging 0.27–0.73, difficulties ranging at 0.36 – 0.81 and
a reliability at 0.93 and a social skill test a 30 –item with discriminating power (t 25%)
ranging at 0.760– 4.473 and a reliability at 0.92. Data were analyzed using mean, standard
deviation and percentage. The results were found that 1) there were the integratism and the
theory of psychology such as the theory of the developmental psychology of child
and adolescence, the social learning theory of Bandura and the theory of the development
of personality of Ericson were used to construct the Isan local wisdom curriculum 2)
there were 6 elements; the principle, the objective, the course details, the activity, the media,
and the evaluation. There were 5 units; the Isan Ritual, the legend of Moalam, Phaya, the
ancient of Isan candle, and the aesthetical of Isan lullabies, 3) after used the curriculum, it
was found that the learning achievement score was 81.98 and the social skills score
was 82.22 percent.
Keywords : the development of curriculum, the Isan local wisdom, the social skill
บทนํา

ในกระแสโลกาภิวัตน วิถีชีวิตของผูคนมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเรื่องของการกาว
ใหทันกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือแมกระทั่งในดานศิลปะและวัฒนธรรมสมัยใหม หรือ
ในเรื่องของขนบธรรมเนียม จารีตดั้งเดิมที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ฉะนั้น การเรียนรูที่จะปรับตัวใหเกิด
ทักษะทางสังคม จึงเปนสิ่งสําคัญที่บุคคลพึ่งเรียนรูไวเพื่อใหการดําเนินชีวิตดําเนินไปอยางมีทิศทางที่ถูกตอง
และเหมาะสมและการเรียนรู ในสิ่งเหลานี้นี่เองจะเปรียบเสมือนเข็มทิศที่นําพาใหชีวิตของบุคคลมีความสุข
การศึกษาจึงอีกเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหบุคคลเกิดความตระหนักรูและเห็นคุณคาของสิ่งที่เปนวิถีชีวิตของ
ตนเองในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นและสามารถปรับตนใหเกิดการใชทักษะทางสังคมไดอยางมีความสุข
ภูมิปญญาอีสานจัดเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่กอกําเนิดสั่งสม ปรับเปลี่ยนตามเหตุปจจัยอยูในจิตใจ
ระบบคิด พฤติกรรม ความเคยชิน ความสันทัดชัดเจนที่เรียกเปนองครวมวา วัฒนธรรมของชาวบานเพื่อชาวบาน
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ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการทดสอบในชีวิตจริง ผานกาลเวลา สถานการณและบริบททางเศรษฐกิจ สังคมที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเปนนิจ สงผลใหภูมิปญญาทองถิ่นหลายสิ่งหลายอยางตกสมัยไปแลว แตก็ยังมีอีก
หลายอยางที่ยังคงอยูแตหากมีการปรับใชตามสถานการณแลวงอกงามตอไป กลาวโดยรวมวาภูมิปญญาทองถิ่น
มีเกิด ดับ ปรับเปลี่ยน เรียนรูใหมและงอกงามอยูเสมอเมื่อเปนเชนนี้การจัดการเพื่อนําภูมิปญญาที่คนในสังคม
รูและเขาใจมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด จึงตองมียุทธศาสตรและอุบายหลายอยางในความคิดและการ
กระทําที่แตกตางจากความรูทั่วไปโดยฐานคิดเหลานี้จึงเปนปญหาที่ทาทายใหแสวงหาวิธีการจัดการที่เหมาะสม
เพื่อนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น (เอกวิทย ณ ถลาง. 2546 : 7-8)
ทักษะทางสังคมเปนทักษะที่สรางความสัมพันธเชิงบวกใหเกิดขึ้นโดยใชหลักการสื่อสารและการมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันในสังคม เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนตอมนุษย เพราะมนุษยไมสามารถอยูไดตาม
ลําพังตองมีเพื่อน มีกลุมสังคมที่ตองดํารงชีวิตอยูรวมกัน ในทุกสังคมตองมีการติดตอสัมพันธกันพึ่งพาอาศัยกัน
การที่บุคคลมีทักษะทางสังคมที่ดีนั้นยอมสงผลใหบุคคลเหลานั้นสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตรวมกับบุคคล
อื่นอยางมีความสุข ความสามารถในการใชทักษะทางสังคมเปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันของ
บุคคลในสังคมดวยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยาง
เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น (อุษณีย โพธิสุข. 2545 : 120)
จากการสํารวจโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน (Child Watch) โดยสถาบันรามจิตติ
ในป 2552 พบวา เด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 6.49 เลนพนันฟุตบอล รอยละ 7.63 การเสพยาเสพติดในสถานศึกษา
รอยละ 19.93 การตั้งครรภไมพึงประสงค รอยละ 81.78 เที่ยวกลางคืน รอยละ 4.33 เสพสื่อลามก 21.06
(สถาบันรามจิตติ. 2552 : 34) เมื่อพิจารณาจากผลการสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชนสะทอนใหเห็นถึง
สถาบันครอบครัว จะเห็นไดวาในปจจุบันนี้สภาพครอบครัวโดยมาก มีสถานะเปนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผูปกครอง
ไมมีเวลาใหบุตรหลาน เพราะตางมุงหวังในการเสริมสรางสถานะทางเศรษฐกิจใหมีความมั่นคง ละเลยและ
หลงลืมวาสถาบันครอบครัว อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางคุณภาพชีวิตของมนุษย อีกทั้งความหางเหิน
แตกแยกของคนในครอบครัวและสังคม ทําใหมีปญหาความสัมพันธที่ออนแอลง การขาดปฏิสัมพันธภายใน
ครอบครัว มีการสื่อสารระหวางกันที่ดอยประสิทธิภาพ สงผลใหเยาวชนที่กําลังเติบโตขึ้นมานั้นขาดทักษะทาง
สังคมและกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหาตางๆ มากมาย
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางทักษะทางสังคมใหกับ
บุคคลไดเกิดกระบวนการเรียนรูจากสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นและยังเปนการสืบทอดความเปนภูมิปญญาของทองถิ่น
ใหดํารงอยูในสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น
อีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นอีสานและสามารถใชทักษะ
ทางสังคมไดเปนอยางดี ซึ่งถือวาเปนภูมิคุมกันที่จะชวยใหเผชิญหนารับมือกับปญหาตางๆ และเปนการเตรียม
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมตอไปในอนาคต
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
2. เพื่อสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
3. เพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยใชกระบวนการวิจัยรูปแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) เปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ในการดําเนินการวิจัยเปนระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ระยะนี้เปนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อกําหนดขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและตองการในการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งแบงขั้นตอนการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงเอกสารที่หลากหลายทั้งเอกสารที่เปนแนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร องคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาอีสาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะทางสังคมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นอีสานมาใชในการจัดการศึกษา
สวนที่ 2 การสนทนากลุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและตองการใน
การพัฒนาหลักสูตร
เปนการเก็บขอมูลของผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน
เพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม โดยใชวิธีการสนทนากลุม ผูวิจัยไดกําหนดผูรวมสนทนากลุม จํานวน 12 คน ซึ่งเปน
ผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาและใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผูรวมสนทนากลุมประกอบดวย นักวิชาการ
และผูทรงคุณวุฒิ ปราชญชาวบาน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ ประเด็นการสนทนากลุม มีรายละเอียดดังนี้
1) บริบททางสังคม เศรษฐกิจ ลักษณะทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน
2) สภาพทั่วไปของโรงเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3) สภาพการจัดการเรียนรูโดยทั่วไป
4) สภาพการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
5) ความจําเปนและตองการในการสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริม
ทักษะทางสังคม
6) ความคิดเห็นตอการนําภูมิปญญาทองถิ่นและการสงเสริมทักษะทางสังคมมาใช
ในการสรางหลักสูตร
7) เนื้อหาที่ควรนํามาสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทาง
สังคม
8) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะ
ทางสังคม/สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
9) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริม
ทักษะทางสังคม
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
ใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปกําหนดรางหลักสูตรในการวิจัยระยะที่ 2
ระยะที่ 2 การสรางหลักสูตร
ระยะนี้เปนการเขียนรางหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานในระยะที่ 1 โดยแบงการ
ดําเนินการออกเปน 3 สวน คือ การรางหลักสูตร การตรวจสอบรางหลักสูตรและการปรับปรุงรางหลักสูตร
กอนนําไปทดลองใช
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สวนที่ 1 การรางหลักสูตร ผูวิจัยดําเนินการ คือ การกําหนดกรอบรางหลักสูตรและการ
เขียนรางหลักสูตรตามกรอบที่กําหนดไวซึ่งมีองคประกอบ 6 ประการ คือ
1) แนวคิดหลักการของหลักสูตร เปนการกําหนดแนวทางหรือทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร ดวยการพิจารณาขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมในการวิจัยระยะที่ 1
2) วัตถุประสงคของหลักสูตร เปนการกําหนดคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
โดยใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาทักษะทางสังคม
3) โครงสร า งหลั กสู ต ร เป น การกํ า หนดเนื้ อ หาสาระโดยกํ า หนดให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของหลักสูตร มีการกําหนดหนวยการเรียนรูและจํานวนชั่วโมงการเรียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการกําหนดวิธีการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
5) สื่อการเรียนรู เปนการกําหนดสื่อประกอบการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
และกิจกรรมการเรียนรู
6) การวัดและประเมินผล เปนการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ
จุดประสงคของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรูโดยคํานึงถึงพฤติกรรมที่แสดงออก
ของทักษะทางสังคม
สวนที่ 2 การตรวจสอบรางหลักสูตร
ผูวิ จั ย นํ า ร า งหลั กสู ตรที่ จั ด ทํ าขึ้ น เสนอผู เชี่ ย วชาญเพื่ อตรวจสอบร างหลั กสู ตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตร โดยใชเครื่องมือในการประเมินรางหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ดังนี้
1) แบบประเมินความเหมาะสมของรางหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
2) แบบประเมิน ความสอดคลองระหว างองคป ระกอบภายในร างหลั กสู ตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตร
สวนที่ 3 การปรับปรุงรางหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากสวนที่ 2 การตรวจสอบรางหลักสูตรมาเปนเกณฑในการปรับปรุง
รางหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช การปรับปรุงหลักสูตร มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
1. แนวคิดหลักการของหลักสูตรไดอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจําเปนที่
ตองการพัฒนาและปรับปรุงภาษาใหใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมสาเหตุของการพัฒนาหลักสูตรจากปญหา
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความตองการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากแนวนโยบายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ แผนการศึกษาชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความสําคัญของทักษะทาง
สังคมและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการสําคัญของหลักสูตร 2 ประการ คือ
1) การพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางสังคม
2) การเรียนรูที่มุงเนนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
2. วัตถุประสงคของหลักสูตรไดเขียนใหชัดเจนขึ้น ปรับวัตถุประสงคของหลักสูตร
จากเดิมเปลี่ยนเปน
1) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน
2) เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางสังคม
3. โครงสรางหลักสูตรไดปรับใหสอดคลองกับประสบการณของผูเรียนปรับจากการเขียน
ความเรียงเปนรูปแบบตารางเพื่อใหเขาใจงาย
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4. กิจกรรมการเรียนรูไดปรับกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใชในแตละ
กิจกรรมและสอดคลองกับวิธีการพัฒนาทักษะทางสังคมในแตละดาน
5. สื่อการเรียนรูไดปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
6. การวัดและประเมินผลไดปรับปรุงภาษาที่ใชในแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหมีความชั ดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงแบบประเมิน การใชทักษะทางสังคมใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่นักเรีย น
แสดงออกและปรับปรุงเกณฑการประเมินใหมีความชัดเจนมากขึ้น
สรุป ผลการตรวจสอบรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คือ ใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและนําไปใชทดลองในระยะตอไป
ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร
ระยะนี้เปนการนํารางหลักสูตรที่ไดจากระยะที่ 2 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตร ประกอบดวยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษา
การใชทักษะทางสังคม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนลือคําหาญ
วารินชําราบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน
12 หองเรียนและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 42 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
1.1) หลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
1.2) เอกสารประกอบหลักสูตร ไดแก คูมือการใชหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2) แบบประเมินการใชทักษะทางสังคม
3. การวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑที่กําหนดคือผานรอยละ 80
ผลการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริม
ทักษะทางสังคม
การวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยา
ที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร องคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นอีสานและทักษะทางสังคม
ผลการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางหลักสูตร พบวา ปรัชญาการศึกษา
ที่นํามาใชในการสรางหลักสูตร คือ ปรัชญาการศึกษาบูรณาการนิยม ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้ไปใชในการสราง
องคประกอบของหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมและไดฝก
การปฏิบัติการใชทักษะทางสังคมคือ มีการพูดคุย ติดตอสื่อสาร การใหความรวมมือชวยเหลือกันภายในกลุม
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาใชในการสรางหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผูเรียนประกอบดวย 1) แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุน 2) ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา
3) ทฤษฎี การพัฒนาบุคลิกภาพของอีริคสัน ผูวิจัยไดนําทฤษฎีทางจิตวิทยาดังกลาวมาใชในการสรางองคประกอบ
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ของหลักสูตร คือ ดานแนวคิดหลักการของหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากมีความสอดคลอง
กับการพัฒนาทักษะทางสังคมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนกลาว คือ การพัฒนาทักษะทางสังคมจําเปนตองอาศัยการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม การติดตอสื่อสาร การรูจักวิธีการอยูรวมกันในสังคมทั้งนี้ก็เพื่อการรักษาสัมพันธภาพ
ระหวางกลุม
แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน พบวา ภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเปนความรู ประสบการณมีรากฐาน
จากคําสอนทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อ ประเพณี คานิยม วัฒนธรรมทางการเกษตรที่เรียกวา “เฮ็ดอยูเฮ็ดกิน”
การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใชในการจัดการศึกษาสามารถทําไดหลายวิธีการ ไดแก การจัดทําหลักสูตร
ปราชญทองถิ่นหรือครูเปนผูสอน การสรางตําราทองถิ่น การใหชุมชนเขามามีสวนรวม การจัดสรางเครือขาย
การเรียนรู ภูมิปญญา ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหเอกสารในสวนนี้ไปใชในการสรางองคประกอบของหลักสูตร
คือ ดานโครงสรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยภูมิปญญาดานศาสนา ภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพื้นบาน
ภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรม ภูมิปญญาดานศิลปกรรมและภูมิปญญาดานประเพณี สําหรับดานวัตถุประสงค
ของหลักสูตรไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นอีสานและดาน
สื่อการเรียนรู ตัวอยางเชน สื่อบุคคล ปราชญภูมิปญญาทองถิ่นดานตางๆ ประกอบดวย หมอลํา ครูภูมิปญญา
เทียนพรรษา
องคประกอบของทักษะทางสังคม พบวา ทักษะทางสังคมเปนทักษะที่แสดงถึงความสามารถ
ในการเรียนรูที่จะอยูรวมกันกับบุคคลอื่น ซึ่งทักษะทางสังคมตามแนวคิดของแมนทรูกา วิทแมนและโพสเนอร
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ ทักษะการติดตอสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธและเจรจาตอรอง
ทักษะการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ทักษะการใหความรวมมือและทักษะการเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น ผูวิจัย
ไดนําผลการวิเคราะห ในสวนนี้ไปใชในการสรางองคประกอบของหลักสูตร คือ ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร
คือ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางสังคมและดานการวัดและประเมินผลกําหนดใหผูเรียนมีระดับการใช
ทักษะทางสังคมผานเกณฑรอยละ 80
การสนทนากลุมเพื่อศึกษาความจําเปนและตองการในการสรางหลักสูตร
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน
ปราชญชาวบาน จํานวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 3 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 3 คน
รวม 12 คน
ความจําเปนและตองการในการสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะ
ทางสังคมประกอบดวย
1) ภูมิหลังของจังหวัดอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานีเปนเมืองนักปราชญเมืองธรรมะ
มีภูมิปญญาอีสานดานตางๆ ที่ไดรับการถายทอดจนกลายเปนเอกลักษณของจังหวัด
2) ภูมิปญญาทองถิ่นอีสานมีความเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบัติ
ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่เปนวัฒนธรรมของคนอีสาน
3) ปญหาสําคัญในการถายทอดภูมิปญญา คือ ขาดเอกสาร ตํารา จํานวนปราชญผูรู
ภูมิปญญาดานตางๆ ที่เริ่มเหลือนอย
4) สภาพสังคมในปจจุบัน รูปแบบการใชชีวิตที่เหินหางจากวัฒนธรรม ทําใหเด็กกาวราว
เด็กเรียนรูดวยตนเองโดยขาดการไตรตรองไมสามารถตัดสินใจทําในสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทําได
5) ปญหาการอนุรักษมรดกทางภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ที่ขาดบุคลากร
และความตอเนื่องในการอนุรักษ การปรับเปลี่ยนประเพณีไปจากความหมายเดิม ปญหาการสรางเครือขายใน
การอนุรักษ

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
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1) ภูมิปญญาดานศาสนา คือ พิธีกรรมสวดมนตไหวพระแบบอีสาน การสวดมนตไหวพระ
แบบอีสานสวนที่สําคัญ การมีผูนําการมีผูนําเปนกุศโลบายใหเรามีคารวะธรรม คือ มีความคารวะตอผูนํา ผูนํา
ตองมีความเครงครัด ปฏิบัติตนตามฮีตคอง ถูกตองและดีงาม ผูนอยก็จะใหความคารวะ
2) ภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพื้นบาน คือ หมอลํา หมอลําเปนเอกลักษณของชาวอีสาน
เกิดมาควบคูกับชาวอีสาน เปนวิถีแหงการสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณของชาวอีสาน คือ ชอบ
สนุก
3) ภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรม คือ ผญา ผญาอีสาน เปนปรัชญาชีวิตของชาวอีสาน
เปนสิ่งที่สะทอนชีวิตความเปนอยู เรื่องราวตางๆ เปนคําสอนที่ชวยเตือนสติใหขอคิดในการดําเนินชีวิต
4) ภูมิปญ ญาด านศิล ปกรรม คื อ ประติมากรรมเที ยนพรรษาอุบ ลราชธานี ภูมิปญ ญา
การทําเทียนพรรษาอุบลราชธานี เปนเอกลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี ความหมายในการทําเทียนพรรษา
คือ การหลอมรวมใจ ความสมัครสมานสามัคคี การรวมแรงรวมใจกันเพื่อถวายแดพระภิกษุสงฆในบุญเดือนแปด
บุญเขาพรรษา
5) ภูมิปญญาดานประเพณี คือ เพลงกลอมลูกพื้นเมืองอีสาน เพลงกลอมลูกมีความสัมพันธ
กับภาษาถิ่นซึ่งมีหลากหลาย แสดงความรักของพอแม แสดงถึงชีวิต วิถีชีวิต ฟงสนุกเพลิดเพลิน ใหคติสอนใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม/
สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู
1) การนําครูภูมิปญญาดานตางๆ มาสอนภายในโรงเรียน
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรเนนใหนักเรียนไดมีการรวมกิจกรรม เชน การฝกเขากลุม
ฝกการสนทนา อภิปรายแสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ฝกใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางเพื่อนๆ ในกลุม การฝกปฏิบัติ เชน การฝกพูดผญาอีสาน การฝกการสวดมนตไหวพระแบบอีสาน
3) การจัดแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทั้งในและนอกโรงเรียน เชน แหลงเรียนรู การทํา
เทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานี แหลงเรียนรูหมอลํา
4) การรวบรวมแหลงความรูอิเลคทรอนิค เว็บไซด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน
1) ไดเครือขายและเกิดความตอเนื่องในการทํางานอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
2) เปนแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นอีสานจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อให
เด็กและเยาวชนไดเรียนรูและรับการถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานที่ถูกตองและดีงามนําไปยึดถือและปฏิบัติ
ตามที่เรียกวา “สืบฮอยตา วาฮอยปู”
การวิจัยระยะที่ 2 การสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
การสรางรางหลักสูตร
เปนการนําขอมูลพื้นฐานจากการวิจัยในระยะที่ 1 มาเขียนเปนรางหลักสูตรและรางเอกสาร
ประกอบหลักสูตร รางหลักสูตรประกอบดวย แนวคิดหลักการของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรูและการวัดและประเมินผลการเรียนรู รางเอกสารประกอบ
หลักสูตร ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการตรวจสอบรางหลักสูตรโดยประเมินความเหมาะสม
และความสอดคล องของร างหลั กสู ตรจากผู เชี่ ย วชาญเพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมและสอดคล องและให
ขอเสนอแนะแลวนําผลการประเมิน มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งผลการวิเคราะห
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พบวา รางหลักสู ตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและคาดัชนีความสอดคลองอยูร ะหวาง 0.80-1.00
จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญใหสมบูรณยิ่งขึ้นและดําเนินการ
ตรวจสอบรางเอกสารประกอบหลักสูตรโดยประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ
พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดและคาดัชนีความ
สอดคลองมีคาเทากับ 1.00
การทดลองใชรางหลักสูตรและรางเอกสารประกอบหลักสูตร
นํารางหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 42 คน เพื่อทดสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินการใชทักษะ
ทางสังคม พบวา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27-0.73 และมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.88 และแบบประเมินการใชทักษะทางสังคมไดคาวิกฤต t อยูระหวาง 0.760-4.473 และมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.92
การวิจัยระยะที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
การวิจัยในระยะนี้ผูวิจัยนําหลักสูตรไปใชทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 ปการศึกษา
2555 จํานวน 42 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 32.79 คะแนน คิดเปน
รอยละ 81.98 และการใชทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 74.16 คะแนน คิดเปนรอยละ
82.22
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน เพื่อสงเสริม
ทักษะทางสังคม
จากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสนทนากลุมเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ในการสรางหลักสูตร พบวา การสรางหรือพัฒนาหลักสูตรจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย จากขอมูล
หลายๆ ดาน นํามาผานกระบวนการคือการสรางหลักสูตรและกอใหเกิดผลลัพธสอดคลองกับ นิตยา เปลื้องนุช
(2554 : 11) ที่ไดเสนอแนวคิด เรื่อง ระบบหลักสูตรเปนกระบวนการในการสรางหลักสูตร คือ การสงวัตถุดิบ
เขาสูกระบวนการ ซึ่งวัตถุดิบประกอบดวย พื้นฐานการศึกษา ลักษณะชุมชน ลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวของ
เนื้อหาวิชาที่ผานมาแนวทางของศาสตรแตละสาขา คุณคาทางสังคมและคุณคาทางวัฒนธรรม โดยที่กระบวนการ
ประกอบดวยการเลือกขั้นตอนหลักสูตร การเลือกบุคคลการดําเนินการ การพิจารณาวัตถุประสงค ของหลักสูตร
การเลือกรูปแบบของหลักสูตร การวางแผนและเตรียมหลักสูตรและการนําไปทดลองใช ซึ่งจะไดผลผลิตนั่นก็คือ
การเพิ่มความรูหรือการเปลี่ยนทัศนคติ
การดําเนินการสนทนากลุมโดยกําหนดตัวแทนผูเขารวมสนทนาที่มีทั้งผูทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปญญา
ทองถิ่นอีสาน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนมีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 สอดคลองกับแนวคิดของสําเนียง สรอยนาคพงษ (2535 : 24) ที่ไดเสนอวาการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นเขามาจัดการศึกษาในสถานศึกษาโดยใหหลายภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวางแผนหลักสูตร ใน
ลักษณะของเครือขายระหวางชุมชน หมูบาน สถานศึกษา ปราชญทองถิ่น พระภิกษุ ครู โดยใชรากฐานความรู
ภูมิปญญาที่มีอยู ในแตละสวนเขามาประสานกันดําเนินการพึ่งพาอาศัยกัน ทําใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญา
รวมกันและนําไปใชประโยชนไดจริง
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การวิจัยระยะที่ 2 การสรางหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคม
การรางหลักสูตร
ผูวิจัยไดนําแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสนทนากลุมจาก
การวิจัย ในระยะที่ 1 มาวิเคราะหองคประกอบทีจ่ ําเปนในการสรางหลักสูตรการจัดสนทนากลุมกับผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อทราบขอเท็จจริงหลายๆ อยางที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม
ทั้งนี้เพื่อพิจารณาขอมูลพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ชุมชน สิ่งแวดลอม จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมากําหนด
เปนแนวคิดหลักการของหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับแนวคิดของนิตยา เปลื้องนุช
(2554 : 10) ที่กลาววา ฐานในการกําหนดแนวคิด หลักการ จุดมุงหมายของการศึกษาเปนผลมาจากขอมูล
หลายๆ ดานและขอมูลนั้นจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน ในการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยเนนสงเสริม
การเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธสอดคลองกับ UNICEF (2012 : Online) ซึ่งกลาววา การสอนทักษะชีวิตทางสังคม
เพียงอยางเดียวโดยที่ขาดการมีปฏิสัมพันธของสมาชิกกลุมจะไมชวยทําใหเกิดทักษะชีวิตขึ้น ดังนั้นจึงควรใช
เทคนิคตางๆ มาประยุกตใชเพื่อปรับพฤติกรรมทางสังคมใหดีขึ้น สําหรับการเลือกใชสื่อการเรียนรู ควรคํานึงถึง
ความสนใจ ความตองการ เหมาะสมกับวัยและประสบการณของผูเรียน (ธํารง บัวศรี. 2542 : 288) การวัด
และประเมินผลการเรียนรูในหลักสูตรนี้มีการประเมินผลหลังการใชหลักสูตรโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และประเมินการใชทักษะชีวิตทางสังคมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไทเลอร (Tyler. 1949 : 75) ที่กลาววา
การประเมินผลเปนการตรวจสอบวากระบวนการจัดการเรียนที่จัดขึ้นนั้นเกิดผลในระดับใด สามารถบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมการประเมินผลจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว
ผลการตรวจสอบรางของหลักสูตร
ผลการตรวจสอบรางหลักสูตรโดยใหผูเชี่ยวชาญ พบวา องคประกอบรางหลักสูตรแตละ
องคประกอบของรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนิน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางมีระบบตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของนักพัฒนาหลักสูตรหลายทาน
ไดแก ธํารง บัวศรี (2542 : 8-9) วิชัย วงษใหญ (2554 : 98) นิตยา เปลื้องนุช (2554 : 10-11) บุญเลี้ยง ทุมทอง
(2554 : 167) ทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือการศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตร การทดลองใชหลักสูตรและการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงรางหลักสูตร
ผูวิจัยไดปรับปรุงองคประกอบในรางหลักสูตรตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกับ
แนวคิดของนพเกา ณ พัทลุง (2554 : 4) ที่ไดอธิบายองคประกอบของหลักสูตรไววา หลักสูตรทุกระดับมักจะมี
องคประกอบสําคัญ 4 ประการที่เหมือนกัน คือ 1) จุดมุงหมายการเรียนรู 2) สาระการเรียนรู 3) กิจกรรม
การเรียนรูและ 4) การประเมินผลการเรียนรู ดังนั้นในการจัดทําหลักสูตรนั้นตองใหองคประกอบทุกขอมี
ความสัมพันธและสอดคลองกัน
การวิจัยระยะที่ 3 ผลการทดลองใชหลักสูตร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการนําหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานเพื่อสงเสริมทักษะทางสังคมไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดซึ่ง
เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาที่นํามาใชในการสรางหลักสูตรเปนเนื้อหาใน
ทองถิ่นและ ไดนํามาพัฒนาเปนหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นอีสานกอใหเกิดความนาสนใจ กระตุนใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการเรียนรู มีกิจกรรมใหแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย มีการตั้งคําถามเพื่อทําความเขาใจ
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และนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นทําใหเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ จึงมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุช วราศิระ (2548 : 74-131)
การศึกษาการใชทักษะทางสังคม
จากผลการทดลองใชการทดลองใชหลักสูตร พบวา คาเฉลี่ยของการใชทักษะทางสังคมของ
นักเรียนหลังการทดลอง มีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเปนเพราะขอคําถามมีลักษณะเปนพฤติกรรม
มีความชัดเจนและเมื่อเกิดสถานการณดังกลาวทําใหนักเรียนสามารถตัดสินใจไดวาจะแสดงพฤติกรรมอยางไร
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศันสนีย เต็มเปยม (2548 : 33-50) สกล วรเจริญศรี (2550 : 133-214) และ
Sharon ; Sue ; and Juliana (2003 : 160–165)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1) กอนที่ผูสอนจะนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน ควรศึกษาเอกสาร
หลักสูตรทั้งฉบับอยางละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจจนทําใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิผล
2) การนําหลักสูตรไปใชครูควรมีบทบาทในการสนับสนุน แนะนํา ใหกําลังใจ เพื่อใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะทางสังคมดวยความเชื่อมั่น
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูในบางเรื่อง เชน หนวยการเรียนรูเทียนพรรษาโบราณอุบลราชธานี
ทางสถานศึกษาควรเชิญครูภูมิปญญาทองถิ่นอีสานดานเทียนพรรษาเขามาสอนในชั้นเรียนหรือจัดใหผูเรียนได
ไปศึกษาคนควาในแหลงการเรียนรูเทียนพรรษาอุบลฯ เพื่อใหผูเรียนไดสรางเสริมประสบการณดวยการเรียนรู
จริง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เพิ่มในสวนที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน เชน เจตคติที่มีตอการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน
2) ควรมีการศึกษาความตอเนื่องของการสรางทักษะทางสังคมโดยใชระยะเวลาที่นานขึ้นและมี
การเก็บขอมูลเพื่อใหทราบพัฒนาการ
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