
บทที� 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชยัคาวีโดยการเรียนการ
สอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะตามลาํดบัดงัต่อไปนี�  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวโีดยการเรียนการ
สอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกั เรียนโรงเรียนสาธิตมหาว ิทยาลยัราชภฎักลุ ่ม
รัตนโกสินทร์ 
  2. เพื�อประเมินผลการใช้หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีที�
พฒันาขึ�น ดว้ยการประเมินจากการวดัผล ดงันี�  
   2.1 เพื�อวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนทั�งก่อนและหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
  2.2 เพื�อวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�อง
หลวิชยัคาวี โดยการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเรื�อง การประเมินผลการใชห้ลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�อง
หลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
ในขั�นการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีและการสร้างเครื�องมือ 
และเป็นแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ในขั�นการประเมินหลกัสูตรทอ้งถิ�น
นิทานพื�นบา้นที�พฒันาขึ�น ดว้ยรูปแบบการทดลอง The One – Group Pretest – Posttest Design ซึ� ง
ผูว้จิยัแบ่งลาํดบัขั�นการดาํเนินงานออกเป็น 2 ขั�นตอน 
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 ขั$นที� 1 การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�นนิทานพื$นบ้านและสร้างเครื�องมือ (Development & 

Test Construction) 

 1. การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�นนิทานพื$นบ้าน (Development) 
  การสร้างหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี ผูว้ิจยัดาํเนินการตาม
ขันตอนพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Taba, 1972 : 12) ขันตอนในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร 
เพื(อใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพไว ้7 ขันตอน คือ 
 ขั�นที� 1 วินิจฉยัความตอ้งการ 
 ขั�นที� 2 กาํหนดจุดมุ่งหมาย 
 ขั�นที� 3 คดัเลือกเนื�อหาสาระ 
 ขั�นที� 4 จดัเนื�อหาสาระ 
 ขั�นที� 5 คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ขั�นที� 6 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ขั�นที� 7 กาํหนดสิ�งที�จะประเมินและวธีิการประเมินผล 
 การประเมินการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการ
เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์ โดยสิ�งที�ประเมินคือ สาระของหลกัสูตร ทรัพยากรของหลกัสูตร การจดัหลกัสูตร 
และผลที�ไดจ้ากการจดัหลกัสูตรโดยให้ผูเ้ชี�ยวชาญประเมินจากแบบถามประมาณค่า 5 ระดบั ซึ� ง
สอบถามเกี�ยวกบัคุณภาพของหลกัสูตรทอ้งถิ�น ซึ� งมีการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามดา้น
ความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) ด้วยการวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งของรายการ
ประเมินกบัจุดมุ่งหมาย ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ (IOC) จาํนวน 5 คน และวิเคราะห์คุณภาพ
ดา้นความเชื�อมั�น (Reliability) ดว้ยการทดลองใช้กบันกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา จาํนวน 30 คน 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย (Test Construction) 

 เครื(องมือที(ใชใ้นการวจิยัครั งนี มี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
  1. หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ี 
  2. แผนการจดัการเรียนรู้  
  3. แบบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 
  4. แบบวดัเจตคติ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั จาํนวน 20 
ขอ้ 



95 

 

 

ขั$นที� 2 การประเมินหลกัสูตรท้องถิ�น  (Evaluation) 

 ในการวจิยัครั� งนี� เป็นการวิจยัการพฒันาทดลอง (Experimental development) ผูว้ิจยักาํหนด
ขอบเขตการวจิยั ดงันี�  
 1. ประชากร  
 ประชากรที�ใช ้คือนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ ที�เปิดการ
เรียนการสอนในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมศึกษาปีที� 1-3) โดยกาํหนดเฉพาะนกัเรียนใน
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์รวมมีจาํนวน
ทั�งหมด 576 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ใน
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา,โรงเรียนมธัยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร โดยใชห้ลกัการตามทฤษฎี Taro Yamane จาํนวนนกัเรียนทั�งหมด 150 
คน ซึ� งจาํแนกออกเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 1 ห้องเรียน โรงเรียนมธัยม
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมจาํนวนมีนกัเรียน 3 ห้องเรียน ห้องเรียน
ละ 50 คน ดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 3. ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

  3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนตามขั�นตอนการพฒันาหลักสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ�นนิทานพื�นบ้านเรื� องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และเจตคติต่อหลกัสูตรภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ�น 
 4. ขอบเขตด้านเนื$อหา 
 ผูว้ิจยักาํหนดนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ซึ� ง
จาํแนกเนื�อหาออกเป็น 4 เรื�องไดแ้ก่ 
 1) การพดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง 
 2) การอ่านออกเสียงและการอ่านจบัใจความสาํคญั 
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 3) ความงามและคุณค่าของภาษา 
 4) การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 
 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ผูว้จิยัศึกษาเนื�อหา และประเด็นสาํคญัของสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชี� วดั
ในแต่ละขอ้ แลว้นาํมาเขียนแผนการการเรียนรู้จาํนวน 4 แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ละ 2 คาบ
เรียน/สัปดาห์ คาบเรียนละ 60 นาที ซึ� งจดัการปฐมนิเทศการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
ทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นที�พฒันาขึ�น และทดสอบก่อนเรียน และเมื�อเรียนครบ 4 แผนการเรียนรู้ ผูว้ิจยั
ดาํเนินการสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียนอีกครั� งและให้นกัเรียนทาํแบบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการ
เรียนหลงัเรียน รวมจาํนวนคาบเรียนทั�งหมด 12 คาบเรียน 
 6. การดําเนินการทดลอง 

  1.  ขั$นก่อนทดลอง เป็นการปฐมนิเทศเพื�อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และ
ทดสอบก่อนเรียน ดงันี�  
    1.1  ชี�แจงหลกัการ และวตัถุประสงคห์ลกัสูตรและจุดประสงคก์ารเรียนรู้แก่ผูส้อน 
และนกัเรียน 
   1.2  ชี� แจงขอบเขตของเนื�อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และหลกัเกณฑ์การประเมินผล
แก่ผูส้อน และนกัศึกษา   
   1.3  ใหน้กัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ก่อนเรียน (Pre - test)  
  2.  ขั$นทดลอง ผูว้จิยัดาํเนิน การจดัการเรียนการสอนตามขั�นตอนการพฒันาหลกัสูตร
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ และจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ที�สร้างไว ้
  3.  ขั$นประเมินผล (Evaluation) ผูว้ิจยัประเมินหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ�น
โดยการวดั ดงันี�  
   3.1  วดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนวชิาภาษาไทยหลงัเรียน 
   3.2 วดัวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�อง
หลวชิยัคาวซึี� งโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประกอบดว้ย 



97 

 

   4.1  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิเคราะห์ความเที�ยงตรงเชิง
เนื�อหาดาํเนินการโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
   4.2  ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนดาํเนินการดงันี�  
     1)  วเิคราะห์ความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบทดสอบ 
     2)  วเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดั 
     3)  วิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�นของวดัที�เป็นแบบปรนยัใชสู้ตร KR - 20 (Kuder 
Richardson - 20) 
  5.  สถิติที�ใช้วเิคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียน 
โดยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการใชห้ลกัสูตรทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ�น โดยค่าสถิติที�ใชมี้
ดงันี�  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ7 ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test for 
Dependent Samples) (Welkowitz, 1971 : 143)  

 

สรุปผลการวจัิย 
 1.  ผลการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวโีดย 
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั 
ราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  1.1 การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผูบ้ริหาร/ประธานกรรมการ
สถานศึกษา/คณะครู เพื�อลงมติใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่าง ๆ ในการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
นิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ ดงันี�  1) กาํหนดวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร มี
ความชดัเจน และเหมาะสมดี 2) การกาํหนดเนื�อหาสามารถจดัไดต้รงตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้
3) การจดัลาํดบัของเนื�อหามีความเหมาะสม ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 4) มีการใชภ้าษาที�เขา้ใจ
ง่าย และความชัดเจน ทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนการสอนได้ง่ายขึ�น 5) การใช้
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนสามารถใชเ้ป็นฐานและแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรไดเ้หมาะสม 
6) การจดักิจกรรมในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มีความครอบคลุมเนื�อหาดี 7) เวลาที�ใช้ในแต่ละ
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แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมดี 8) การเขียนความเป็นมาของหลกัสูตรมีความชัดเจน
สามารถแสดงจุดเนน้ของหลกัสูตรไดดี้ อีกทั�งยงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้และ
การจดัการเรียนการสอน 9) การเขียนวตัถุประสงค์มีความสอดคลอ้งกบัความเป็นมาของหลกัสูตร 
และมีความชัดเจน สามารถแสดงสิ�งที�มุ่งหวงัให้เกิดกบันักเรียนได้เหมาะสม 10)  การเรียบเรียง
เนื�อหามีความสอดคลอ้ง และครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 แต่ควรปรับ
ให้น้อยลงเนื�องจากในการเรียนรู้หากนกัเรียนไดรั้บเนื�อหาสาระมากเกินไปจะทาํให้เกิดความเบื�อ
หน่ายได ้อีกทั�งมีขอ้กาํหนดเรื�องเวลาเป็นขีดจาํกดั ซึ� งเมื�อปรับเนื�อหาให้น้อยลงในแต่ละเรื�องจะ
สามารถเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไวไ้ด้ และ 11)  
การกาํหนดหลกัการวดัและประเมินผลมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 1.2 การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นกัเรียนที�เป็นตวัแทนของกลุ่ม
ประชากร (เป็นตวัแทนนกัเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, โรงเรียนมธัยม
สาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร และโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา) เพื�อศึกษาขอ้มูลจริงเกี�ยวกบั ความสามารถทางวิชาภาษาไทย ความ
ตอ้งการและความสนใจ รวมถึงสภาพปัญหาดา้นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ซึ� งมีขอ้สรุปจาก
ขอ้เสนอแนะ ดงันี�  1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดท้าํงานเป็นกลุ่ม มีการระดมความคิด 
ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นเป็นกิจกรรมที�ดี เนื�องจากได้
เสริมสร้างทกัษะทางสังคมควบคู่กบัการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ�นกบันักเรียนและสมาชิก
ภายในกลุ่ม  อีกทั�งทาํให้นักเรียนได้คน้พบความถนัด ความสามารถของตนเอง รวมถึงเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเช่น ความเมตตา กรุณา เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ให้กบัเพื�อนนกัเรียน 2) ควรจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที�กระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งหลากหลายดว้ยตนเอง มากกวา่การ
นั�งฟังในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 3) ควรนาํความรู้และการเปลี�ยนแปลงใหม่ ๆ มาสอนอยู่เสมอ 
และควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดเ้ชื�อมโยงความรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจาํวนั  เพื�อให้
เรียนมีการเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทนัเหตุการณ์และความเปลี�ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิ
วตัน์ 4) ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้สนุกและมีชีวิตชีวา เนื�องจากวิชาภาษาไทยเป็นวิชาพื�นฐาน และ
ตอ้งอ่านหนงัสือและท่องจาํมาก จึงทาํให้เกิดการเบื�อหน่ายได ้และทาํให้นกัเรียนสนุกในการเรียน 
ไม่เครียด 5) ครูทุกรายวชิาควรจดัใหมี้การประเมินผลก่อนเรียน เพื�อให้นกัเรียนไดต้รวจทานความรู้
เบื�องตน้ของตนเอง เพื�อที�จะเรียนรู้และพฒันาตนเองในสิ�งที�ไม่รู้ไม่เขา้ใจให้มีความเขา้ใจชดัเจน
มากยิ�งขึ�น 6) ครูทุกรายวิชาเอาใจใส่และให้กาํลงัใจนักเรียนในการเรียนการสอน และควรติชม
นกัเรียนอยา่งสร้างสรรค ์เพื�อเป็นการเสริมแรงให้นกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ�งขึ�น และทาํให้นกัเรียน
ได้รับความเป็นกนัเอง และความเขา้ใจจากครูมากขึ� น 7) การใช้นิทานพื�นบา้นเป็นหลักในการ
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จดัการเรียนการสอนทาํให้ การเรียนการสอนสนุกสนานไม่น่าเบื�อ และเสริมสร้างจินตนาการของ
นกัเรียน 8) การฝึกใหน้กัเรียนไดพ้ดูแสดงความคิดเห็น เป็นสิ�งที�ดี และช่วยเสริมสร้างทกัษะการพูด 
การกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตย 9) การเรียนภาษาไทย โดยการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดความรักที�จะเรียนวชิาภาษาไทยมากขึ�น เพราะสนุกไม่น่าเบื�อ 10) 
หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเรื�องหลวชิยัคาวี ทาํให้ นกัเรียนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ และอยากที�จะสืบสานต่อไป 11) ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดแ้ลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ระหวา่งนกัเรียนกบัเพื�อนและนกัเรียน หรือในลกัษณะที�เรียกวา่ เพื�อนสอนเพื�อน 12) 
ควรจดัหลกัสูตรนิทานพื�นบา้นเรื�องอื�น ๆ ที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นให้มากขึ�น นกัเรียนจะไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจ และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และ13) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นให้นกัเรียนได้
ศึกษาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายหรือการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นหรือเนื�อหาสาระที�มี
ความสัมพนัธ์กบัโรงเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหม้ากยิ�งขึ�น 
 1.3  การตรวจสอบความเหมาะสมแบบประเมินหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ�น นิทาน
พื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี โดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ ฉบบัยกร่างโดยคณะผูเ้ชี�ยวชาญทั�ง 5 ท่าน หลงัจากที�
ผูว้ิจยันาํมติขอ้เสนอแนะดา้นต่าง ๆ จากการจดัสนททนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พบว่า
ผูเ้ชี�ยวชาญมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น นิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชยัคาวี โดยการ
เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด (M = 4.88) ในส่วน
ตอนที� 2 เป็นคาํถามปลายเปิดเพื�อให้ผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะเพิ�มเติม ดงันี�  1) การกาํหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ ซึ� งผูว้ิจยัปรับกิจกรรมโดยตั�งประเด็นปัญหาให้มีความน่าสนใจ และเป็นประเด็นคาํถาม
ที�ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั สามารถเชื�อมสถานการณ์ เพื�อกระตุน้การคิดของนกัเรียนให้มากยิ�งขึ�น 
2) การจดัเนื�อหา ผูว้ิจยัไดป้รับเนื�อหาที�มีความสอดคลอ้งและเสริมทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ใน
ส่วนของการวิเคราะห์คุณค่าผลงานกวีนิพนธ์ของ องัคาร กลัยาพงศ์ ในการเชื�อมโยงและถ่ายโอน
การเรียนรู้ในส่วนของคาํประพนัธ์ประเภทกลอนแปด ให้นกัเรียนไดร่้วมกนัวิเคราะห์ เชื�อมโยงให้
นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะการคิดวิเคราะห์มากยิ�งขึ�นได ้และ 3) การปรับเปลี�ยนเวลาในแต่ละขั�นตอน
ของกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม และสามารถสร้างแผนการจดัเรียนรู้ไดส้ะดวกมากยิ�งขึ�น 
 1.4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ แผนการจดัการเรียนรู้ โดยคณะผูเ้ชี�ยวชาญทั�ง 
5 ท่าน (คณะผูเ้ชี�ยวชาญชุดเดียวกนั) ดว้ยแบบสอบถามที� ผูว้จิยัศึกษาตามวธีิสร้างของลิเคอร์ท 
(Likert’s Summated Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หนา้ 39) พบวา่ผูเ้ชี�ยวชาญมีความ
คิดเห็นต่อแผนการจดัการเรียนรู้โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก (M = 4.88) ในส่วนที� 2 ของ
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แบบสอบถาม เป็นข้อคาํถามปลายเปิดสําหรับการให้ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม ดังนี�  1) การเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งระหวา่งเนื�อหา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัชี� วดั สาระสําคญั และผลการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม แต่ควรมีการพิสูจน์อกัษรการพิมพใ์ห้
ถูกตอ้งมากยิ�งขึ�น 2) การเขียนผลการเรียนรู้ที�คาดหวงัแสดงพฤติกรรมที�เสริมสร้างความตระหนกั
ในคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไปพร้อมกบัทกัษะทางสังคม 3) การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ แต่ควรปรับสาระการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ให้
นอ้ยลงจะทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น มีความเหมาะสมกบัการสอนมากยิ�งขึ�น
4) การกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ และปัญหาเป็นหลกัทาํให้การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลําดับขั�นตอนได้ 5) การกําหนดสื� อการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การ
กาํหนดเอกสารประกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ และ
สาระการเรียนรู้ 7) การกาํหนดวิธีวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 
และ 8) การเขียนแผนการสอนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกตอ้ง อ่านง่าย และสื�อความหมายได้
ชดัเจน และมีความเป็นไปไดสู้งที�จะนาํไปใชเ้สริมสร้างทกัษะการคิดวเิคราะห์ใหก้บันกัเรียน 
 1.5 ผลการทดลองใช ้(Try-out) ผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้ทั�งหมด 4 แผนการ
จดัการเรียนรู้ สาํหรับการทดลองใช ้(Try-out) ครั� งนี�  ผูว้จิยัไดเ้ลือกแผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 การพูด
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี�ยวกับเรื� องที�ฟัง ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั�นตอน
หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี โดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบ
ธรรมชาติ สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ที�ผูว้ิจยัพฒันา
ขึ�นกบักลุ่มตวัแทนประชากร 3 กลุ่ม ดงันี�  1) ผลการทดลองใช้กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� 1/1 
รายบุคคล (1: 1) พบว่าคะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียน ได้
คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เมื�อจดักิจกรรมการเรียนดว้ยหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
นิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชยัคาวี โดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ (แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 การพูดแสดงความ
คิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง) และทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนหลงัเรียน พบวา่ 
นกัเรียนไดเ้ตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนตอนที� 2 เป็นคาํถามปลายเปิดเพื�อให้นกัเรียน
เสนอแนะเพิ�มเติม ดงันี�   “ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มนอ้ยเกินไป ทาํให้นกัเรียน
เกิดความสับสนที�จะสรุปเป็นความคิดรวบยอดของกลุ่ม” 2) ผลการทดลองใช้กับนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที� 1/1 กลุ่มเล็ก (1: 10)  พบวา่คะแนนการทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียน
ของนกัเรียน พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ย 11.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.33 เมื�อจดักิจกรรมการ
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เรียนรู้ตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ�น นิทานพื�นบ้านเรื� องหลวิชัยคาวี โดยการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
(แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี�ยวกับเรื� องที�ฟัง) และ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนหลงัเรียนพบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ย 28.50 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ในส่วนตอนที� 2 เป็นคาํถามปลายเปิดเพื�อให้นกัเรียนเสนอแนะเพิ�มเติม ดงันี�  “การพูด
แสดงความคิดเห็น นกัเรียนภายในกลุ่มไม่กลา้แสดงความคิดเห็นและยงัไม่ให้ความร่วมมือในการ
ทาํกิจกรรมกลุ่มเท่าที�ควร” และ“ขอ้สอบหลงัเรียนบางขอ้ยากเกินไป และบางขอ้โจทยไ์ม่ชดัเจน” 
3) ผลการทดลองใช้กับนักเรียนมธัยมศึกษาปีที� 1/1 กลุ่มใหญ่ (1: 20) พบว่า คะแนนการวดัผล
สัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ย 11.55 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 38.50 เมื�อจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยั
คาว ีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ (แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
เกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง) และทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนหลงัเรียนพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ย 
28.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.16 ในส่วนตอนที� 2 เป็นคาํถามปลายเปิดเพื�อให้นกัเรียนเสนอแนะ
เพิ�มเติม ดงันี�  “การจดักิจกรรมใหพ้ดูแสดงความคิดเห็น เป็นเรื�องที�ทาํให้นกัเรียนไดก้ลา้แสดงความ
คิดเห็นต่อผูอื้�น ทั�งภายในกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่หนา้ชั�นเรียน และสามารถฝึกให้เป็นผูฟั้งที�ดีดว้ย” 
“ขอ้สอบหลงัเรียนบางขอ้ยากเกินไป” 
 2. ผลการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดย
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์  
  2.1 ผลการวเิคราะห์ความตรงเชิงเนื�อหา (IOC: Item Objective Congruence Index) 
จากการตรวจสอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน (ชุดเดียวกนั) 
ในแต่ละข้อของผูท้รงคุณวุฒิทั� ง 5 ท่าน พบว่าผู ้เชี� ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน (ชุดเดียวกนั) ซึ� งในขอ้คาํถามที�มีค่า IOC > 0.5 
หมายถึง เป็นขอ้คาํถามที�มีความตรงเชิงเนื�อหา ไปใชไ้ดท้ั�งหมดจาํนวน 36 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที� 1-6, 8,  
9, 11-13, 15-16, 18,19, 21-26, 28,29, 31-36, 37, 38 และ 40-45 ในส่วนของขอ้คาํถามที�มีค่านอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 0.5 มีจาํนวนทั�งหมด 9 ขอ้ ไดแ้ก่ 7, 10, 14, 17, 20, 27, 30, 37 และขอ้ที� 39 ซึ� งผูว้ิจยั
จะตดัขอ้คาํถามทั�ง 9 ขอ้นี�ออกเพราะเป็นขอ้คาํถามที�ไม่มีความตรงเชิงเนื�อหา 
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   2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน ดว้ย
การใช้กราฟเส้นเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนพบว่า  
คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนมีระดบัคะแนนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนทุกคน 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที�
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการเรียน
การสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ โดยใช้สถิติทดสอบผลการเปรียบเทียบ (t-test for Dependent Samples) พบว่า 
คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี�ยก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05  
 4. ผลการตอบแบบสอบถามวดัเจตคติของนักเรียนที�มีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
นิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชัยคาวี โดยการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ พบว่ามี
ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน พบวา่เจตคติของนกัเรียนที�มีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น นิทาน
พื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี โดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�น โดยรวมนกัเรียนมีเจตคติอยูใ่นระดบั
มากที�สุด (M = 4.87) ในส่วนตอนที� 2 เป็นคาํถามปลายเปิดเพื�อให้นกัเรียนเสนอแนะเพิ�มเติม ดงันี�  
“การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ส่งเสริมใหก้ลา้พดูแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ต่อผูอื้�น และที�ประชุม” , “การจดักิจกรรมในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้กระตุน้ให้นกัเรียนสนใจที�
เรียนรู้ และบรรยากาศในการเรียนการสอนแบบธรรมชาติทาํให้รู้สึกผอ่นคลายไม่ตึงเครียด” , “การ
ฟังนิทานทาํให้นกัเรียนนึกถึงสมยัยงัเป็นเด็ก ๆ สนุกสนานและมีความสุข” , “เด็กทุกคนชอบฟัง
นิทาน ดงันั�นการใชนิ้ทานมาจดักิจกรรมการเรียนสอนทาํให้นกัเรียนมีความสุข และอยากเรียนรู้” , 
“การเรียนรู้หลกัการอ่านจบัใจความสําคญัทาํให้สามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านเนื�อหา และจบั
ใจความสําคญัของเรื�องอื�น ๆ ในวิชาอื�น ๆ ได”้ ,“กิจกรรมสรุปความรู้จากเนื�อหาโดยการให้แสดง
บทบาทสมมุติทาํให้เขา้ใจเนื�อหาไดอ้ยา่งลึกซึ� ง และสามารถตีความหมายของเนื�อหาตามความคิด
ของตวัเองไดดี้” , “การแต่งกลอนแปดทาํให้เกิดจินตนาการที�กวา้งไกล และเชื�อมโยงความรู้พร้อม
กบัความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนเพิ�มเติมลงไปได้” ,“ควรนํานิทานพื�นบ้านเรื� องอื�น ๆ มาใช้จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากยิ�งขึ�น” , “การสรุปเนื�อหาของบทเรียนดว้ยการแต่งเป็นกลอนแปด
ทาํให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ�งขึ�น” ,“ไดอ่้านบทกวีนิพนธ์เรื�อง“วิมานนํ� าคา้ง” ของ 
องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์ทาํใหจิ้นตนาการกวา้งไกล และเขา้ใจความงามของภาษาอยา่งชดัเจน” ,“อยาก
เรียนด้วยนิทานแบบนี� อีกหลาย ๆ บทเรียน” และ“พึ� งเขา้ใจว่าภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีคุณค่าสําหรับ
เยาวชนรุ่นหลงัอยา่งพวกเรา” 
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อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวโีดย 
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั 
ราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  
 1. การพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการเรียนการ
สอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
พบวา่ผูเ้ชี�ยวชาญมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี โดย
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ� น โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากที�สุด สืบเนื�องจากการที�
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้กระบวนการ และขั�นตอนการสร้างหลกัสูตรอย่างละเอียด ถี�ถ้วน และครบ
สมบูรณ์ อีกทั�งไดน้าํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาสร้างหลกัสูตร ทาํให้ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�น
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซึ� งสอดคลอ้งกบัใจทิพย ์เชื�อรัตนพงษ ์(2539 : 109-110) ที�กล่าวถึงเหตุผลและความ
จาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถิ�นไวว้า่ การเรียนรู้ที�ดีควรจะเรียนรู้จากสิ�งที�ใกลต้วัไปยงั
สิ� งที�ไกลตวั เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนสามารถดูดซับได้เร็วกว่า จึงควรมีหลกัสูตร
ระดบัทอ้งถิ�นเพื�อให้ผูเ้รียนไดรู้้ชีวิตจริงตามสภาพของทอ้งถิ�น ช่วยปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรักและ
ความผูกผนัต่อทอ้งถิ�น และทรัพยากรทอ้งถิ�น โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถิ�น โดยหลกัสูตรทอ้งถิ�น
สามารถเอาทรัพยากรทอ้งถิ�นและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นทั�งหลายมาใชใ้นการเรียนการสอนได ้ตลอดจน
นิภา เพชรสม (2542 : 145–146) ได้กล่าวว่า การพฒันาการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นว่า 
หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที�นาํเอาเนื�อหาสาระและวิธีการสอนของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใช้
ในการเรียนการสอน เพื�อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน วิธีการสอนของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ไดแ้ก่ การเล่าเรื�อง การบอก การเทศน์ การให้ปฏิบติัจริง การให้ทาํเลียนแบบ การให้ลองผิดลองถูก 
การใหศึ้กษาดว้ยตนเอง และการสอนแบบกลุ่ม 
 อีกทั�งผูว้ิจยัยงัได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากการจดัการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) จากผูบ้ริหาร/ประธานกรรมการสถานศึกษา/คณะครู เพื�อลงมติให้ขอ้เสนอแนะดา้น
ต่าง ๆ ซึ� งถือเป็นส่วนสาํคญัในการบริหารหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
สอดคล้องกับ ใจทิพย์ เชื�อรัตนพงษ์ (2539 : 159) กล่าวว่า การบริหารและดาํเนินการเกี�ยวกับ
หลกัสูตร เพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรผูบ้ริหารจะเป็นแกนนาํโดยมีผูช่้วย
ฝ่ายต่าง ๆ ครูวชิาการ ครูผูส้อน และหน่วยงานอื�น ๆ ที�ส่งเสริมการบริหารหลกัสูตร เช่น กรรมการ
สถานศึกษา กรรมการบริหารหลกัสูตร เป็นตน้ พร้อมด้วยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group 
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Discussion) นกัเรียนที�เป็นตวัแทนของกลุ่มประชากร เพื�อศึกษาขอ้มูลจริงเกี�ยวกบั ความสามารถ
ทางวิชาภาษาไทย ความตอ้งการและความสนใจ รวมถึงสภาพปัญหาดา้นการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย ทาํให้ได้ข้อมูลพื�นฐานที�มีความตรงและสอดคล้องกบัทั�งความตอ้งการของผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน และนกัเรียน และเมื�อนาํขอ้มูลมาสรุปจดัทาํเป็นหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้น 
อีกทั�งผูว้ิจยัยงัไดน้าํขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมต่าง ๆ มาปรับและประยุกต์ใช้เพื�อให้หลกัสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ�นมีความสมบูรณ์สุงสุด สอดคลอ้งกบัสมพงษ ์ลอยลม (2547 : บทคดัยอ่) ไดท้าํ
การวิจยัเรื�องการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสู่การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
อาํเภอหนองม่วงไข่ จงัหวดัแพร่ พบว่า การสนับสนุน ส่งเสริมและนิเทศติดตามของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะส่งเสริมผูส้อนโดยการจดัเอกสาร ให้คาํแนะนาํแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ส่วนดา้นผู ้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีการสร้างแรงจูงใจโดยเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และนาํคณะ
ครูเขา้ร่วมกบักิจกรรมชุมชน และระดมการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น กรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน และผูป้กครองนักเรียน และนิเทศติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน และสินธพ อุ่นกอง (2546 : 164) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง บทบาทของชุมชนต่อการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุม สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาอาํเภอเวียงชยั
จงัหวดัเชียงราย พบวา่ สภาพการดาํเนินงานและบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา
ของโรงเรียนที�ผา่นมาค่อนขา้งนอ้ย ชุมชนไม่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมากนกั อาจเป็นเพราะเห็นวา่เป็นเรื�องเฉพาะและเห็นวา่เป็นหนา้ที�ของโรงเรียน แต่ปัจจุบนั
ชุมชนเริ�มเขา้มามีบทบาทในการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนมากขน้ เช่น เรื�องของภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น ที�ชุมชนไดใ้หก้ารสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือโรงเรียน ในการนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
ไปช่วยสอนในวชิาชีพเฉพาะ ถึงแมจ้ะมีปัญหาบา้งในเรื�องของความเชื�อมั�นของผูป้กครองที�มีต่อภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�น 
 ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ทาํใหน้กัเรียน มีความสุขและ
รักที�จะเรียนรู้ ส่งผลเชิงบวกในการสนบัสนุนใหห้ลกัสูตรที�พฒันาขึ�นมีความเหมาะสมในระดบัมาก
ที�สุด สอดคลอ้งกบักนิษฐา ชูขนัธ์ (2541 : 58-59) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยใช้แกนนาํในหน่วยการสอนที�มีต่อความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
ผลการวจิยัพบวา่ หลงัการทดลองนกัเรียนที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติโดยใช้แกนนาํในหน่วยการสอนมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ�นอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05 อีกทั�งการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติยงัส่งเสริมและเสริมสร้าง
ทกัษะการพูด การอ่าน และการเขียนของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ�งขึ�นได ้สอดคลอ้งกบั
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อาํพร ศรีหรัญ (2540 : 94) ศึกษาความสนใจในการอ่านและการเขียนของนกัเรียน จาํนวน 30 คน ที�
ไดรั้บจาการจดัการเรียนรุ้ภาษาแบบธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า หลงัการทดลองนกัเรียนไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติมีความสนใจในการอ่านและการเขียนสูงกวา่นกัเรียนที�ไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 รวมถึงอาํพร ศรีหรัญ (2540 : 68 ; 
อา้งใน Charlers Read, Y.Goodman, 1989 : 154) ศึกษาการสอนภาษาแบบธรรมชาติโดยสอนให้
เด็กวาดภาพและเขียนเพื�อสื�อสารโดยอิสระไม่บงัคบัที�จะตอ้งเขียนสะกดให้ถูกตอ้งตั�งแต่ตน้ เพื�อให้
เด็กมีแรงจูงใจในการเขียนสื�อสาร ผลการศึกษาพบวา่ ในระยะเริ�มตน้การเขียนเพื�อการสื�อสารจะคิด
แบบการเขียนของตนเองขึ�น ตลอดจนนฤมล เนียมหอม (2540 : 34 ; อา้งใน Bobys, 1994 : 110) 
ศึกษาพฒันาการการเรียนรู้หนงัสือในขั�นตอนของเด็กอนุบาลจาํนวน 21 คน ที�เรียนในห้องเรียนที�
สอนภาษาแบบธรรมชาติ ผลการวิจยัพบวา่ เด็กมีความเชื�อมั�นวา่ตนสามารถอ่านและเขียนได ้และ
ยงัพบวา่ความเขา้ใจในการอ่าน การเขียน และการคิดของเด็กพฒันาขึ�นดว้ย และประเทือง สุภาสอน 
(2551 : 137) ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที� มีต่อ
ความสามารถทางภาษาและความเชื�อมั�นในตนเองของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที� 2 โรงเรียนอนุบาล
สกลนคร สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา่ ความสามารถทางดา้นการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนที�ได้รับการจดักิจกรรมตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 2. การประเมินผลการใช้หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดย
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ดว้ยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที�
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการเรียน
การสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์ โดยใช้สถิติทดสอบผลการเปรียบเทียบ (t-test for Dependent Samples) พบว่า 
คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี�ยก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 เนื�องมาจากการที�ผูว้ิจยัไดท้ดลองใช ้(Try-out) หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นกบั 
นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นกบักลุ่มตวัแทน
ประชากร 3 กลุ่ม โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้ทั�งหมด 4 แผนการจดัการเรียนรู้ สําหรับ
การทดลองใช้ (Try-out) ครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 การพูดแสดงความคิดเห็น
อยา่งสร้างสรรคเ์กี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง ไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามขั�นตอนหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
นิทานพื�นบ้านเรื� องหลวิชัยคาวี โดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ทาํให้ได้ข้อมูล
พื�นฐาน จากสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนจริงถึง 3 กลุ่ม ทาํให้ได้ข้อมูลที�ชัดเจนของ
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กระบวนการจดัการเรียนการสอน การใช้หลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตรดว้ยการทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียน และหลงัเรียน พร้อมกบัสามารถนาํผลคะแนนการสอบวดัผลสัมฤทธิ7
ทางการเรียนทั�งก่อนเรียน และหลงัเรียนมาปรับปรุง และประยุกต์ใชใ้นการใชห้ลกัสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นกบักลุ่มตวัอยา่งจริงไดอ้ยา่งเหมาะสมมากที�สุด สอดคลอ้งกบันุสรา  กฤษณะเศรณี (2540 : 
บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรื�อง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นรายวิชา   ท 031 นิทานพื�นบา้น สําหรับนกัเรียน
ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ท 031 นิทาน
พื�นบา้น สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 3 ในโรงเรียนหนองโพวิทยา อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ที�เลือกเรียนรายวิชา   
ท 031 นิทานพื�นบา้น จาํนวน 20 คน เครื�องมือที�ใช้ประกอบด้วย 1)เอกสารประกอบหลกัสูตร
รายวชิา ท 031 นิทานพื�นบา้น 2)แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมระหวา่งเรียน 3)แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน 4)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียน 5)แบบประเมินวดัเจตคติ ผลการวิจยั
ปรากฏว่าเอกสารประกอบหลกัสูตรรายวิชา ท 031 นิทานพื�นบา้น มีความเหมาะสมที�จะนาํไปใช้
สอน นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนดไว ้(ค่าเฉลี�ย 78.85) และนกัเรียนมีเจต
คติที�ดีต่อการเรียนอยู่ในระดบัค่าเฉลี�ย 4.17 และสุพจน์  สุทธิศกัดิ7  (2539: บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื�อง 
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น รายวิชา ท 031 นิทานพื�นบา้น สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น รายวิชา ท 031 นิทานพื�นบา้น 
สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นักเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดันครศรีธรรมราช ที�เลือกเรียนรายวิชา ท 031 
นิทานพื�นบา้น จาํนวน 18 คน ผลการวจิยัปรากฏวา่ เอกสารประกอบหลกัสูตรรายวิชา ท 031 นิทาน
พื�นบา้น มีความเหมาะสมที�จะนําไปใช้สอนเนื�องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑที์�กาํหนดและมีเจตคติต่อรายวชิาอยูใ่นระดบัสูง 
 3. การใช้แบบสอบถามวดัเจตคติของนักเรียนประเมินผลการใช้หลักสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ พบวา่เจตคติ
ของนักเรียนที�มีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น นิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชัยคาวี โดยการเรียนการ
สอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์
ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น นกัเรียนมีเจตคติอยูใ่นระดบัมากที�สุด เนื�องมาจาก พื�นฐานของนกัเรียนหรือของ
เยาวชนทุกคน มีความสนใจ ชอบและรักในการฟังนิทาน ซึ� งนิทานสามารถสร้างสรรคจิ์นตนาการ
ใหก้บัเยาวชนทุก ๆ คนได ้อีกทั�งสามารถปลูกฝังลกัษณะนิสัย รวมไปถึงจิตใจที�ดีงามไดจ้ากการฟัง
นิทาน  รวมถึงสามารถสร้างพฒันาการที�ดีให้กบัเด็กได ้สอดคลอ้งกบั ทิพยสุ์ดา  นิลสินธพ (2534 : 
80-82) กล่าวถึง การเลือกนิทานสําหรับเด็กว่า ผูเ้ล่านิทานควรได้ศึกษาและมีความรู้ดงัต่อไปนี�        
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1) ความสนใจของเด็ก ดูวา่เด็กในวยัไหนชอบนิทานประเภทใด ความยาวของนิทานควรเหมาะสม
กบัวยั และช่วงสมาธิของเด็ก นิทานบางเรื�องสนุกแต่ยาวมาก เด็กอาจหมดความอดทนในการฟัง 2) 
เนื�อหาในนิทานสอดแทรกขอ้คิดอะไรให้กบัเด็ก ปลูกฝังคุณธรรม และคุณค่าหรือไม่มากน้อย
เพียงใด และ3) ควรมีรูปภาพประกอบนิทาน ที�มีขนาดพอเหมาะสมชดัเจนมีสีสวยงามเพื�อดึงดูด
ความสนใจ ภาพควรสื�อความหมายหรือสร้างอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เด็กจะชอบภาพลายเส้น
มากกวา่ภาพเลียนแบบของจริงหรือภาพเหมือน รวมถึงอุบล เวียงสมุทร (2550 : 70-72) ที�ทาํวิจยัผล
การปฏิบติักิจกรรมการเล่านิทานดว้ยเทคนิคการสร้างหนงัสือเล่มใหญ่ ตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติที�ส่งผลต่อความสนใจการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวยั พบว่า หลงัการจดักิจกรรม
การเล่านิทานด้วยหนังสือเล่มใหญ่ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีการพฒันาการเขียน
สูงขึ�น และยืนยง  แปงการิยา (2548 : 51) ทาํการวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนิทานของ
นักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  3 โรงเรียนสันก้างปลา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
มหาสารคามเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนิทานนักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย ในภาพรวมทุกเนื�อหาสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย ในภาพรวมทุกเนื�อหาสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีร้อยละของ
คะแนนเฉลี�ยที�เพิ�มขึ�นอยูใ่นช่วงร้อยละ 49.10-57.20 โดยความสามารถการแต่งนิทานจากตวัละครที�
กาํหนดให้มีการเพิ�มสูงสุดร้อยละ 57.20 คะแนนเนื�อหาการแต่งนิทานจากชื�อเรื�องที�กาํหนดให้ร้อย
ละ 49.10  
 ตลอดจนการนาํนิทานซึ� งถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นกลบัมาจดัการเรียนการสอนให้กบั
เยาวชน ยงัช่วยสะทอ้นภาพชีวติของบรรพบุรุษใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซึ� ง ทาํให้
เกิดความรู้สึกตระหนกัที�จะร่วมกบัอนุรักษ์และธาํรงนิทานพื�นบา้นซึ� งภูมิปัญญาทอ้งถิ�นให้คงอยู่
สืบไป สอดคลอ้งกบัจนัทร์เพญ็ เรืองสวสัดิ7  (2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาหลกัสูตร
ทอ้งถิ�นเรื�อง พืชสมุนไพรในทอ้งถิ�น ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนวดัโคกขี�หนอน 
อาํเภอพานทองจงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า ไดห้ลกัสูตรทอ้งถิ�นเรื�อง พืชสมุนไพรในทอ้งถิ�น 
ชั�นมธัยมศึกษาปี ที� 1 ที�มีความเหมาะสม นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้ผลสัมฤทธิ7 ทางการเรียน
หลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ�น เรื� องพืชสมุนไพรในท้องถิ�น สูงกว่าก่อนการทดลองใช้
หลกัสูตรท้องถิ�นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และผูเ้รียนมีความรู้เกี�ยวกบัสมุนไพร มี
ทกัษะกระบวนการทาํงานทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้รู้จกัวางแผนและแกปั้ญหาในการทาํงาน มีนิสัยรัก
การทาํงาน เห็นคุณค่าของการทาํงาน มีความขยนั อดทน ซื�อสัตย ์เกิดความรักและภาคภูมิใจใน
ทอ้งถิ�นของตน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในทอ้งถิ�น สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยู่
ในระดบัดีมาก  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยั  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  
 1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัครั� งนี�  
  1.1 หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ ที�
พฒันาขึ�นนี� เป็นเพียงหน่วยเรียนเดียวในรายวิชาภาษาไทยพื�นฐาน ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาชั�นปีที� 1 
จึงทาํให้มีขอ้จาํกดัเรื�องของเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงันั�นหากมีการนาํหลกัสูตร
ไปใชค้วรปรับเนื�อหาให้เพิ�มมากขึ�น ขยายเวลา และเพิ�มเป็นอีกหนึ�งหน่วย หรือเพิ�มอีกหลายหน่วย
การเรียนรู้ หรือจดัทาํหลกัสูตรเป็นรายวชิาเพิ�มเติม เพื�อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียน
จะไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในวิถีชีวิตของตนและเกิดจิตสํานึกในการในการรักภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
และร่วมอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�นโดยเฉพาะนิทานพื�นบา้นของไทยใหค้งอยูสื่บไป 
  1.2 นิทานพื�นบ้านเรื� องหลวิชัยคาวี เป็นเพียงภูมิปัญญาท้องถิ�นเรื� องที� มีความ
สนุกสนาน เหมาะสม และมีความสําคญัเรื� องหนึ� ง จากอีกหลาย ๆ เรื� องที� บรรพบุรุษของเราได้
สร้างสรรคไ์ว ้ดงัเช่น บทพระราชนิพนธ์ ละครนอก ในรัชกาลที� ๒ ไดแ้ก่ เรื�องสังขท์อง, เรื�องไชย
เชษ�์ุ, เรื�องไกรทอง, เรื�องมณีพิชยั, และ เรื�องสังขศิ์ลป์ชยั สามารถนาํมาจดัทาํเป็นหลกัสูตรภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นไดอ้ยา่งดีเยี�ยม จึงควรจดัทาํหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้น
ในเรื�องอื�น ๆ เพื�อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ไปพร้อมจินตนาการณ์ และปลูกฝังคุณธรรมให้กบั
เยาวชนไทยไดอ้ยา่งดีเยี�ยม 
  1.3 การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ถือเป็นหัวใจสําคญัประการหนึ� งใน
การเพิ�มศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ที�ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจในเนื�อหาวิชาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อีกทั�งยงัสามารถเพิ�มพูนทกัษะการสื�อสารทั�งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล จึงควรนาํการเรียนการสอนนี� ไปใช้สอนในเนื�อหาสาระอื�น ๆ ที�
ค่อนขา้งยาก หรือยาก ทาํให้นกัเรียนมีความรู้ และความเขา้ใจที�ง่ายขึ�นได ้พร้อมกบัมีความสุขใน
การเรียนรู้ 
 
 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครั� งต่อไป 
  2.1 ควรมีการทาํวิจยัเกี�ยวกบัการจดัทาํหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื�น ๆ เพื�อเป็นแนวทางการพฒันาการเรียนรู้ต่อไป  
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  2.2 ทาํการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้การเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบธรรมชาติ กบัการเรียนรู้แบบอื�น  


