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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ในสภาวะปัจจุบนัที�สังคมมีลกัษณะของการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามลกัษณะของ
โลกาภิวตัน์ (Globalization) ที�มีการสื�อสารขอ้มูล ความรู้ที�รวดเร็ว ทนัสมยั ดว้ยเทคโนโลยีชั4นสูง
ย่อมมีผลกระทบต่อคนในสังคมทุกคน ที�ต้องปรับตวัเรียนรู้เพื�อให้สามารถดาํเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพในสังคม การศึกษานับเป็นวิธีการหรือเครื�องมือสําคญัที�สามารถดาํเนินการในรูปแบบ 
ต่างๆ ให้คนเกิดการเรียนรู้และนาํไปสู่การปฏิบติัตน ให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของสังคม
ดงักล่าว (สัมมา รนิตย,์ 2546 : 1) หากแต่ผลที�เกิดจากความเปลี�ยนแปลงของโลกทุก ๆ ดา้นในยุค
โลกาภิวตัน์นี4  ทาํใหมี้ผลกระทบต่อสภาวะความเจริญเติบโตของประเทศทั4งทางดา้นสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและด้านการศึกษา ทั4 งนี4  ทุกฝ่ายต้องการเห็นการศึกษาของประเทศไทยมี
ศกัยภาพและมีพลงัเพียงพอในการที�จะพฒันาคุณภาพสมาชิกของสังคม ให้สามารถพฒันาประเทศ
ให้กา้วหน้าสืบไป โดยเฉพาะในดา้นคุณภาพการจดัการศึกษา ซึ� งนบัเป็นประเด็นวิกฤติที�ตอ้งเร่ง
ปรับปรุงแกไ้ข  

และเมื�อศึกษาสภาพการณ์ดา้นนกัเรียนในสังคมปัจจุบนั ทาํให้พบปัญหาระดบัวิกฤตของ
ประเทศ เนื�องดว้ยสถานการณ์ปัญหานกัเรียนในสังคมไทยยิ�งทวีความรุนแรง ซบัซ้อน และวิกฤต
มากขึ4น ซึ� งส่วนหนึ�งไดรั้บผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด การแข่งขนัแบบเสรี การ
เร่งเร้า และการกระตุน้ในลกัษณะบริโภคนิยมผา่นสื�อต่างๆ โดยเฉพาะการรับวฒันธรรมในยุคโลกา
ภิวตัน์ ซึ� งทาํให้โครงสร้างทางสังคมไทยอ่อนแอ ทั4งด้านศาสนา วฒันธรรมไทย และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น โดยที�นักเรียนเริ�มจะปฏิเสธไม่พร้อมจะยอมรับและให้ความเคารพนับถือ สาเหตุหลัก
ประการหนึ�งอาจมาจากการที�นกัเรียนไดรั้บการหล่อหลอมดว้ยบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�ไม่
สร้างสรรค ์ส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมที�เบี�ยงเบน ล่อแหลมต่อการกระทาํผิดกฎหมาย หรือหมิ�น
เหม่ต่อการทาํผิดศีลธรรมอนัดีงาม รวมถึงการมีค่านิยมที�ไม่พึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 1) ดงัเช่น การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การนิยมซื4อสินคา้ราคาแพง การเสพและดื�มของ
มึนเมา การเที�ยวกลางคืนตามสถานเริงรมยแ์ละสถานบนัเทิง การมั�วสุมเล่นการพนัน และเกม
คอมพิวเตอร์ การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง รวมทั4งการย ั�วยุเร่งเร้าจากสื�อเพื�อให้นกัเรียนมี
นิสัยฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่ายในการใชจ่้ายสาํหรับการดาํรงชีวติประจาํวนั 
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เพราะฉะนั4นผูมี้ส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา สถานศึกษา ครู ชุมชน 
องค์กรระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถิ�น ตอ้งเอาใจใส่ต่อปัญหาที�เกิดขึ4น พร้อมทั4งตอ้งมีการศึกษา
รับรู้ปัญหา เพื�อหาแนวทางป้องกนั แกไ้ข มิให้เกิดปัญหาต่างๆ กบันกัเรียน ซึ� งเป็นเยาวชนของชาติ 
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเร่งหาแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุน การดาํเนินงานดา้นต่างๆ ที�เป็นการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนในทุกดา้น รวมทั4งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
การประพฤติปฏิบติัตน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข และมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประเทศชาติใหเ้กิดความกา้วหนา้อยา่งย ั�งยนืตลอดไป 

การที�จะพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีคุณภาพ เกิดการเปลี�ยนแปลงและมีศกัยภาพที�
สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที�ดี สามารถดาํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข จาํเป็นตอ้งให้ความรู้ควบคู่
ไปกบัคุณธรรม และการปลูกฝังจิตสํานึกรักถิ�นฐานหรือทอ้งถิ�นของตนเอง จึงเกิดการปฏิรูประบบ
การศึกษาขึ4น หากแต่ที�ผา่นมา แมว้า่การจดัการศึกษาของไทยจะประสบผลสําเร็จอยู่บา้ง แต่ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและวิถีชีวิตของคนไดอ้ย่างแทจ้ริง เนื�องจากสภาพการจดัการศึกษาที�
ผา่นมา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดจุดหมาย เนื4อหาสาระ 
และกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งกวา้ง ๆ กระบวนการจดัการเรียนรู้มุ่งเนื4อหาสาระและประสบการณ์ที�เป็น
หลกัการทั�ว ๆ ไปไม่สามารถประมวลรายละเอียดเกี�ยวกบัสาระความรู้ตามสภาพแวดลอ้ม สังคม 
เศรษฐกิจ และปัญหาความตอ้งการของทอ้งถิ�นได ้และจากการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลก มี
ผลกระทบต่อทรรศนะและการดาํเนินชีวติของคนทั4งในเมืองและชนบท การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีการ
เรียนรู้สิ� งที�อยู่ไกลตัวมากกว่าสิ� งที�อยู่ใกล้ตัว ทาํให้ผูเ้รียนไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้จักวิถีชีวิตและ
สิ�งแวดลอ้มรอบตวัเอง ตลอดจนการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิ�นมาใช ้
ยงัไม่สามารถบูรณาการใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากเท่าที�ควร จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรระดบั
ทอ้งถิ�นขึ4น (วิยะดา แหล่มตระกูล, 2553 : บทสัมภาษณ์) อีกทั4งการจดัการศึกษาโดยรวมของเขต
กรุงเทพมหานครเท่าที�ผา่นมา ยงัให้ความสําคญัในส่วนของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในระดบัน้อย ส่งผล
ให้เยาวชนมองขา้ม ละเลย และไม่เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นมรดกที�บรรพบุรุษได้คิดคน้และสืบสานสิ�งดีงามมาเป็นเวลานาน 
ดังนั4นจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�ทุกฝ่ายต้องหันมามีส่วนร่วมในการพฒันา สืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น รวมไปถึงการอนุรักษ ์ดูแล สืบทอดมรดกทางปัญญาที�บรรพบุรุษไดส้ั�งสมไวใ้ห้ดาํรงคงอยู่
ต่อไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ (วยิะดา แหล่มตระกลู, 2553 : บทสัมภาษณ์) 

โดยในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 
ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนถึงเรื�องการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษา ซึ� งใหส่้วนกลางจดัทาํหลกัสูตรการศึกษา
ขั4นพื4นฐาน เนน้ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที�ดีของชาติ การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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ตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั4นพื4นฐานจดัทาํสาระหลกัสูตรในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื�อเป็นสมาชิกที�ดี
ของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั4 น โรงเรียนที�จัดการศึกษาขั4นพื4นฐาน จึง
จาํเป็นตอ้งจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�นให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพวิถีชีวิต และบริบทของชุมชนและ
ทอ้งถิ�น โดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนให้เหมาะสมกบัวยัและศกัยภาพ ซึ� งอาจกล่าวไดว้่า 
หลกัสูตรทอ้งถิ�น หมายถึงมวลประสบการณ์หรือเนื4อหาสาระและกิจกรรมต่าง ๆ ที�สถานศึกษาและ
บุคคลใน ทอ้งถิ�นไดร่้วมจดัขึ4นใหก้บัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความตอ้งการและสภาพของทอ้งถิ�นนั4น ๆ 

ในทาํนองเดียวกนั สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) 
ตั4งกรอบวสิัยทศัน์ของประเทศไทยในปัจจุบนัสู่ปี 2570 ความวา่... 

“...คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั�นใน
วฒันธรรมประชาธิปไตยและหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั4นพื4นฐานที�ทั�วถึง มีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภยัและมั�นคง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�ดี เกื4อกลูและเอื4ออาทรซึ� งกนัและกนั ระบบ
การผลิตเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม มีความมั�นคงดา้นอาหารและพลงังาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที�
พึ�งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัดิU ศรี” ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) ฉบบัที� 11 พ.ศ. 2555-
2559 ความวา่… 

“สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปลี�ยนแปลง” 

ตลอดจนมีความเชื�อมโยงสอดคลอ้งดา้นวิสัยทศัน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที�สอง 
(พ.ศ. 2552 – 2561) ความวา่... “คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ”  

ดงันั4นคาํสําคญัในการพฒันาคุณภาพคนไทยในช่วงปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2570 
จาํเป็นต้องมุ่งเน้นในด้าน การสร้างคนให้มีคุณธรรม มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกับมี
ความสามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปลี�ยนแปลงหรือมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี�ยนแปลง และเป็นผูมี้
ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม  

สําหรับแนวทางการนาํกรอบหลกัสูตรทอ้งถิ�นสู่หลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นที�รูปแบบ 
การบูรณาการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  1) บูรณาการตามความเหมาะสมของสภาพทอ้งถิ�นของแต่ละ
สถานศึกษา 2) กาํหนดหน่วยที�เกี�ยวขอ้งกบัทอ้งถิ�น 3) จดัเป็นรายวิชาเพิ�มเติม และ 4) บูรณาการใน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซึ� งจะเป็นลกัษณะของการกาํหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ทั4ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�มีความเหมาะสม พร้อมกบัการ 
บูรณาการเชื�อมโยงเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัทอ้งถิ�นหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อจดัเขา้เป็นส่วนหนึ� งของ
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โดยจากความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดงักล่าวนั4น นิทาน
พื4นบา้นจดัว่าเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีความสําคญัอยา่งยิ�งประเภทหนึ�ง อีกทั4งยงัมีความสําคญัใน
การนาํมาใชเ้ป็นสื�อการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประเภทหนึ�ง ซึ� ง
นิทานพื4นบ้านนี4 สะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการปฏิบติัตนของ
ประชาชนในทอ้งถิ�นนั4น และยงัเป็นที�สนใจของผูอ่้านทุกเพศทุกวยั (สุนนัทา มั�นเศรษฐวิทย,์ 2543 : 
70) สอดคลอ้งกบั แมน้มาส ชวลิต (2544 : 45) ที�กล่าววา่ สื�อการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยซึ� ง
ทาํให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ4นคือ การนาํนิทานประเภทต่าง ๆ มาใชเ้ป็น
สื�อในการอ่าน เนื�องจากนิทานเป็นสิ�งที�เด็ก ๆ รัก และผูใ้หญ่เองก็ชอบ ซึ� งนิทานแต่ละชาติจะมี
ลกัษณะของชาตินั4นปรากฏอยู ่นกัการศึกษามกัใชนิ้ทานเป็นเครื�องมือแสดงถึงภูมิธรรมของแต่ละ
ชนชาติตน ในทาํนองเดียวกนั วิชัย วงศ์ใหญ่ (2543 : 54) กล่าวว่า นิทานมีความสําคญัต่อเด็ก
โดยเฉพาะเด็กวยัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยเฉพาะในระดบัชั4นมธัยมศึกษาปีที� 1 ซึ� งเป็นช่วงรอยต่อ
ระหว่างระดบัชั4นประถมศึกษากบัระดบัมธัยมศึกษา ซึ� งเด็กจะเริ�มมีความคิดเป็นผูใ้หญ่มากขึ4 น
หากแต่ยงัให้ความสนใจและมีใจชอบการฟังนิทานมากที�สุด รวมถึงองักูล  สมคะเนย ์ (2535 : 37)  
ไดจ้าํแนกภูมิปัญญาทอ้งถิ�นออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ� งหนึ�งในสี�กลุ่มดงักล่าวนี4  นิทานหรือตาํนานพื4นบา้น
จดัอยูใ่นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นกลุ่มที� 1 ไดแ้ก่ เรื�องเกี�ยวกบั คติ  ความคิด  ความเชื�อ  ภาษาและหลกัการ
ที�เป็นพื4นฐานขององคแ์ห่งความรู้ที�เกิดจากการสั�งสมถ่ายทอดกนัมา โดยที�คติ ความคิด  ความเชื�อ  
ภาษาและหลักการที�เป็นพื4นฐานขององค์ความรู้ที�ปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน  ทั4 งที� เป็นการ
ประกอบพิธีกรรม  การปลูกพืช  การเลี4ยงสัตวแ์ละการใชแ้รงงานของตนเอง  รวมถึงการหาผลผลิต
ต่างๆที�มีอยูใ่นธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์เพื�อการยงัชีพ  ประกอบกบัความเชื�อทางศาสนา  ไดเ้ขา้ไป
มีส่วนเกี�ยวขอ้งดว้ย  คติ  คาํคม  สุภาษิต  คาํพงัเพย  นิทานหรือตาํนานพื4นบา้น  ภาษาถิ�นหรือภาษา
พื4นบา้น คติธรรมคาํสอนทางศาสนา  และปริศนาคาํทายต่าง ๆ  อีกทั4ง รุ่ง  แกว้แดง (2543 : 206- 
208)  ไดแ้ยกประเภทภูมิปัญญาไทยไว ้ 11 สาขา ซึ� งหนึ�งในสิบเอ็ดสาขาดงักล่าวนี4  นิทานพื4นบา้น
จดัอยูใ่นสาขาที� 9 อนัไดแ้ก่ สาขาภาษาและวรรณกรรม  โดยให้ความหมายไวว้า่ เป็นความสามารถ
ในการผลิตผลงานเกี�ยวกบัภาษาทั4งภาษาถิ�น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย และการใชภ้าษา  ตลอดทั4ง
ดา้นวรรณกรรมทุกประเภท ดงันั4นนิทานพื4นบา้นจึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีความสําคญัมากที�สุด 
และควรค่าแก่การอนุรักษ ์สืบสานใหด้าํรงคงอยูคู่่ประเทศชาติต่อไป ในทางกลบักนั สําหรับโลกาภิ
วตัน์ของยุคปัจจุบนักลบัพบว่า นิทานพื4นบา้นอนัเป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษมาหลายชั�วอายุ
คนไดถู้กลืมเลือนไป  

ทั4งนี4 ลกัษณะการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสามารถดาํเนินการไดใ้น 6 ขั4นตอน ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 2) ดา้นการวางแผนส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 3) ดา้น
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การส่งเสริมกิจกรรมเกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 4) ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ�น 5) ด้านการระดมทรัพยากรเพื�อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ�น และ 6) ด้านการส่งเสริม
สนบัสนุนบุคคลที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูที้�ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา
ของสถานศึกษา (พรชยั  กาพนัธ์, 2545) ดงันั4น การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบันิทานพื4นบา้น
ของกรุงเทพมหานคร ควรเริ�มพิจารณาถึงวรรณกรรมไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี รัชกาลที� 2 ซึ� งถือ
เป็นยุคทองแห่งวรรณคดี วรรณกรรม และเป็นยุคแห่งพระพุทธศาสนาที�มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ที� สุด ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และประวัติวรรณคดีไทย ระบุไว้อย่างชัดเจนที�ว่า  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ดา้นกวีนิพนธ์ ซึ� งในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดรั้บการยกย่องว่า เป็นยุค
ทองของวรรณคดีสมยัหนึ�งเลยทีเดียว พร้อมทั4งดา้นกาพยก์ลอนเจริญสูงสุด โดยในสมยัรัชกาลที� 6 
ไดย้กย่องวรรณคดีเรื�องอิเหนาซึ� งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที� 2 ให้เป็นยอดบทละครรําที�
แต่งดี ยอดเยี�ยมทั4งเนื4อความ ทาํนองกลอนและกระบวนการเล่นทั4งร้องและรํา นอกจากนี4 ยงัมีละคร
นอกอื�น ๆ เช่น ไชยเชษฐ์ มณีพิชยั หลวิชยัคาวี สังขท์อง และไกรทอง (เปลื4อง ณ นคร, 2545 : 285- 
310) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดสาระที� 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ท 5.1 ในวิชาภาษาไทย ระดบัชั4นมธัยมศึกษาปีที� 1 เพื�อให้
นกัเรียนเขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง โดยหนงัสือเรียนสําหรับรายวิชาภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการที�
ทุกโรงเรียนนาํมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนั4นคือ หนังสือเรียนรายวิชาพื4นฐาน ภาษาไทย 
วรรคดีวิจกัษ์ ซึ� งเนื4อหาที�กาํหนดให้เรียนเกี�ยวกบันิทานพื4นบ้านเป็นเรื� องสังข์ทอง อีกทั4งนิทาน
พื4นบา้นเรื� องไกรทองนั4น เป็นเนื4อหาสาระที�นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมาก่อนแล้ว เนื�องจาก
นิทานพื4นบา้นทั4งสองเรื�องดงักล่าวไดมี้การนาํมาสร้างเป็นภาพยนตร์ รวมถึงมีการเขียนเป็นหนงัสือ
การ์ตูน สําหรับการอ่านเล่นเพื�อสร้างความบันเทิงมาแต่ครั4 งนักเรียนย ังศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา หากแต่ยงัมีนิทานพื4นบา้นที�มีความสนุกสนาน พร้อมกบัให้ขอ้คิดในดา้นต่าง ๆ ของ
การดาํเนินชีวิต โดยเฉพาะการให้คติและขอ้คิดในเรื�องความเป็นเพื�อนแทใ้ห้กบันกัเรียนไดอ้ย่าง
แยบยลและเหมาะสมกบัพฒันาการทางดา้นสมองและสังคมของนกัเรียนระดบัชั4นมธัยมศึกษาปีที� 1 
มากที�สุด นั�นคือ นิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี ซึ� งเป็นหนึ�งในห้าเรื�องของละครนอก บทพระราช
นิพนธ์รัชกาลที� 2 
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 สําหรับการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย นกัการศึกษาไดพ้ฒันารูปแบบการ
สอน และวิธีการสอนไวอ้ย่างหลากหลายเพื�อให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิU ผลมากที�สุด ซึ� งการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ (The Thai Language Naturally) เป็น
แนวทางการจดัการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ� งที�จะสามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกสนใจใฝ่
เรียนรู้มากขึ4นได ้เนื�องดว้ยการสอนภาษาไทยที�เป็นไปตามธรรมชาตินั4นเน้นสื�อที�มีความหมายต่อ
ผูเ้รียน พร้อมทั4งผูเ้รียนสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจในสื�อที�ไดไ้ดร้วดเร็ว
ยิ�งขึ4น ทั4งนี4ผูเ้รียนยงัสามารถสร้างสรรคภ์าษาของตนเองอยา่งอิสระ ซึ� งผูส้อนตอ้งเขา้ใจและยอมรับ
ความแตกต่างด้านการออกเสียงที�เป็นสําเนียงภาษาของนักเรียนแต่ละคนประกอบเข้าด้วยเป็น
ประการสําคญั (อุมาพร บุญถม, 2553 : 25-26) ตลอดจนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติจะเน้น
การนําวรรณกรรมต่าง ๆ ที�ดีมาเป็นสื�อการสอน เพื�อให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ทางภาษาที�
หลากหลาย และสามารถนาํไปเป็นแบบอยา่งของการใช้ภาษาของตนเองร่วมกบัการใชสื้�อสารใน
สังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั4นการนาํนิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีมาประกอบการจดัการ
เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ จะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ความหมายจากเนื4อหา ร่วมกบัการ
จดัสภาพแวดลอ้มที�เอื4อต่อการเรียนภาษาโดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาสื�อสารกนัเองดว้ย
ภาษาที�นกัเรียนคิดคน้ขึ4น อีกทั4งยงัช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นทกัษะทางการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนไปพร้อม ๆ กนัไดโ้ดยการสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งเพื�อนและครูในบรรยากาศที�อบอุ่น
และการยอมรับซึ�งกนัและกนั 

สิ�งสําคญัมากที�สุดอีกประการหนึ�ง นั�นคือ “ภาษาไทย” เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เป็นสมบติั
ทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความ
เป็นไทย เป็นเครื�องมือในการติดต่อสื�อสารเพื�อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ทาํให้
สามารถประกอบธุระ การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสันติสุข และ
เป็นเครื�องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื�อพฒันา
ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค ์ให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนนาํมาใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความ
มั�นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี4ยงัเป็นสื�อที�แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม 
ประเพณี สุนทรียภาพ เป็นสมบติัลํ4 าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้อยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 37) อีกทั4งเป็นศาสตร์ที�ช่วยเชื�อมโยง ส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ในศาสตร์อื�น ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนในวิชาภาษาไทย จึงตอ้งการที�จะพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
นิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียน
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ ซึ� งนิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีถือเป็นภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นที�สําคญัอย่างยิ�งมาแต่ครั4 งบรรพบุรุษ อีกทั4งยงัเป็นสื�อการเรียนการสอนที�สามารถ
เสริมสร้างผลสัมฤทธิU ทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนให้สูงขึ4น พร้อมกบัช่วยการสร้างเสริม
บรรยากาศการเรียนที�ทาํให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติดีที�ดีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
นิทานพื4นบา้นของไดไ้ทยไดม้ากยิ�งขึ4น 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการเรียนการ
สอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกั เรียนโรงเรียนสาธิตมหาว ิทยาลยัราชภฎักลุ ่ม
รัตนโกสินทร์ 

  2. เพื�อประเมินผลการใช้หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีที�
พฒันาขึ4น ดว้ยการประเมินจากการวดัผล ดงันี4  
   2.1 เพื�อวดัผลสัมฤทธิU ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนทั4งก่อนและหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
   2.2 เพื�อวดัเจตคติของนกัเรียนที�มีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื4นบา้นเรื�อง
หลวิชยัคาวี โดยการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
 

กรอบแนวคดิในการวจัิย   
  การพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดยการเรียนการ
สอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกั เรียนโรงเรียนสาธิตมหาว ิทยาลยัราชภฎักลุ ่ม
รัตนโกสินทร์ครั4 งนี4  ผูว้ิจยัยึดหลกัแนวทางการพฒันาในรูปแบบการพฒันาบางส่วนของหลกัสูตร
แม่บท กล่าวคือ เป็นการปรับองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ� งของหลกัสูตรแม่บท เช่น ปรับ
รายละเอียดของสาระการเรียนรู้ เพิ�มเติมกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และ
ความตอ้งการของทอ้งถิ�น ทั4งนี4 ยงัยึดมาตรฐานของหลกัสูตรแม่บทอยู่ ซึ� งการวิจยัครั4 งนี4 กาํหนด
ใช้สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื4นฐาน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั4นพื4นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ช่วงชั4นที� 3 เฉพาะในระดบัชั4นมธัยมศึกษาปีที� 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
กลุ่มรัตนโกสินทร์ ซึ� งประกอบดว้ย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, โรงเรียน
มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา และโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
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 โดยผู้วิจัยใช้ขั*นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1972) ดังนี* 
 ขั*นที� 1 วินิจฉัยความตอ้งการ คือ การสํารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความ
จาํเป็นต่าง ของสังคม และผูเ้รียน  
 ขั*นที� 2 กาํหนดจุดมุ่งหมาย คือ การกาํหนดจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการใช้ชดัเจนหลงัจากได้
วินิจฉัยความตอ้งของสังคมและผูเ้รียนแลว้  
 ขั*นที� 3 คดัเลือกเนื4อหาสาระ คือ การเลือกเนื4อหาสาระให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย วยั 
ความสามารถของผูเ้รียน โดยเนื4อหาตอ้งมีความเชื�อถือได ้และสาํคญัต่อการเรียนรู้ 
 ขั*นที� 4 จดัเนื4อหาสาระ คือ เนื4อหาสาระที�เลือกไดต้อ้งจดัไดโ้ดยคาํนึงถึงความต่อเนื�อง 
และความยากง่ายของเนื4อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
 ขั*นที� 5 คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ครูผูส้อน หรือผูเ้กี�ยวขอ้งจะตอ้งคดัเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนื4อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
 ขั*นที� 6 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัโดยคาํนึงถึง
เนื4อหาสาระและความต่อเนื�อง 
 ขั*นที� 7 กาํหนดสิ�งที�จะประเมินและวิธีการประเมินผล คือ การตดัสินใจว่าจะตอ้ง
ประเมินอะไรเพื�อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่ และกาํหนดดว้ยว่า
จะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้เครื�องมืออะไร ดงัแสดงในภาพที� 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

ขั*นตอนการพฒันาหลกัสูตร Taba (1972) 
1. วนิิจฉยัความตอ้งการ 
2. กาํหนดจุดมุ่งหมาย 
3. คดัเลือกเนื4อหาสาระ 
4 จดัเนื4อหาสาระ 
5.คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
6. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
7. กาํหนดสิ�งที�จะประเมินและวิธีการ
ประเมินผล 

การศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล

หลกัสูตรภูมปัิญญาท้องถิ�น 
นิทานพื*นบ้านเรื�องหลวชัิยคาว ี 
สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัราชภัฎ 
กลุ่มรัตนโกสินทร์ 

การจดัการเรียนการสอน 
ภาษาไทยแบบธรรมชาต ิ

การประเมนิหลกัสูตร 
ภูมปัิญญาท้องถิ�น 
นิทานพื*นบ้านเรื�อง 

หลวชัิยคาวทีี�พฒันาขึ*น 
ด้วยการทดลองใช้ 

ผลสัมฤทธิCทางการเรียน  

เจตคตต่ิอหลกัสูตร 
ภูมปัิญญาท้องถิ�น 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 ผูว้ิจยัตอ้งการที�จะพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื4นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดย
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
กลุ่มรัตนโกสินทร์โดยกาํหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี4  
 1. ประชากร  
 ประชากรที�ใชใ้นการ คือ นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
ที�เปิดการเรียนการสอนระดบัชั4นมธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมศึกษาปีที� 1-3) ในระดบัชั4นมธัยมศึกษา
ปีที� 1 รวมทั4งสิ4นมีจาํนวน 576 คน จาํแนกได ้ดงันี4  
 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอนในระดบัชั4น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ซึ� งในระดบัชั4นมธัยมศึกษาปีที� 1 แบ่งออกเป็น 5 ห้องเรียน รวม
มีนกัเรียนทั4งหมดจาํนวน 226 คน  
 2 ) โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เปิดการเรียนการสอน
ในระดบัชั4นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ซึ� งในระดบัชั4นมธัยมศึกษาปีที� 1 แบ่งออกเป็น 3 
หอ้งเรียน รวมมีนกัเรียนทั4งหมดจาํนวน 150 คน  
 3) โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เปิดการเรียน
การสอนในระดบัชั4นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย ซึ� งในระดบัชั4นมธัยมศึกษาปีที� 1 แบ่ง
ออกเป็น 4 หอ้งเรียน รวมมีนกัเรียนทั4งหมดจาํนวน 200 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
 นกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ในระดบัชั4นมธัยมศึกษาปี
ที� 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา,โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา และโรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
โดยใช้หลกัการตามทฤษฎี Taro Yamaneโดยกาํหนดค่าของความเชื�อมั�นร้อยละ 95 และระดบัค่า
ของความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับได้ร้อยละ 5 ซึ� งคาํนวณจาํนวนนักเรียนได้ทั4งหมด 150 คน ซึ� ง
จาํแนกออกเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 1 ห้องเรียน โรงเรียนมธัยมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเ รียนมธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน รวมจาํนวนนกัเรียนระดบัชั4นมธัยมศึกษาปี
ที� 1 มี 3 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 50 คน ดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 3. ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

  3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของการพัฒนา 
หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ'นนิทานพื(นบา้นเรื'องหลวชิยัคาว ีโดยการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 
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แบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ 
  3.2 ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนวชิาภาษาไทย และเจตคติต่อหลกัสูตรภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ'นนิทานพื(นบา้นเรื'องหลวชิยัคาว ี
 4. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 ผูว้ิจยักาํหนดเนื(อหาสาระนิทานพื(นบา้นเรื'องหลวิชยัคาวี ซึ' งเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ'นสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ และจาํแนกเนื(อหาสาระออกเป็น 4 เรื'องไดแ้ก่ 
  1) การพูดแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี'ยวกบัเรื'องที'ฟัง 
  2) การอ่านออกเสียงและการอ่านจบัใจความสาํคญั 
  3) ความงามและคุณค่าของภาษา 
  4) การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 
 จากการกาํหนดเนื(อหาสาระทั(ง 4 ใหค้รอบคลุมสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตวัชี( วดัระดบัชั(นมธัยมศึกษาปีที' 1 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั(นพื(นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมีรายละเอียด ดงันี(  
 สาระที' 1  : การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1  : ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไป
ใช้ตดัสินใจ  แก้ปัญหา  และสร้างวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน, ตวัชี( วดั
ระดบัชั(นมธัยมศึกษาปีที' 1 : ตวัชี( วดัที' 1 อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และร้อยกรองไดถู้กตอ้งและ
เหมาะสมกบัเรื'องที'อ่าน 
 สาระที' 2 : การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 : ใชก้ระบวนการเขียนสื'อสาร  เขียนเรียงความ  ยอ่
ความ  และเขียนเรื' องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานขอ้มูลเรื' องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานขอ้มูลสารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นควา้อย่างมีประสิทธิภาพ, ตวัชี( วดัระดับชั(น
มธัยมศึกษาปีที' 1 :  ตวัชี(วดัที' 6  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี'ยวกบัสาระจากสื'อที'ไดรั้บ 
 สาระที' 3 : การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และ
สร้างสรรค,์  ตวัชี(วดัระดบัชั(นมธัยมศึกษาปีที' 1 :  ตวัชี(วดัที' 3 พดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี'ยวกบัเรื'อง
ที'ฟังและดู 
 สาระที' 4 : หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน  ท 4.1 : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย  การเปลี'ยนแปลงของภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบติัของชาติ, ตวัชี(วดัระดบัชั(นมธัยมศึกษาปีที' 1 : ตวัชี(วดัที' 5 แต่งบทร้อยกรอง 
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 สาระที' 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 : เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  
วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนาํมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง, ตวัชี( วดั
ระดบัชั(นมธัยมศึกษาปีที' 1 :  ตวัชี(วดัที' 3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที'อ่าน 
 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ผูว้ิจยัศึกษาเนื(อหา และประเด็นสําคญัของสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตวัชี( วดัในแต่ละขอ้ แลว้นาํมาเขียนแผนการเรียนรู้จาํนวน 4 แผนการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ละ 2 
คาบเรียน/สัปดาห์ คาบเรียนละ 60 นาที  ซึ' งจะมีการปฐมนิเทศการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ'นนิทานพื(นบา้นเรื'องหลวิชยัคาวีที'พฒันาขึ(น และทดสอบก่อนเรียน และ
จดัการเรียนการสอนโดยการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 4 แผนการเรียนรู้ และการสรุปเนื(อหา
สาระการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียนอีกครั( งพร้อมกบัการทดสอบหลงัเรียน และวดัเจตคติต่อหลกัสูตรภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ'นที'พฒันาขึ(น รวมจาํนวนคาบเรียนทั(งหมด 12 คาบเรียน (การวิจยัครั( งนี( ผูว้ิจยัทาํการ
ทดลองในภาคเรียนที' 1 ปีการศึกษา 2557 โดยกาํหนดระยะเวลาในการทดลองทั(งหมด 12 คาบเรียน 
เริ'มตั(งแต่วนัพุธ 11 กรกฎาคม – วนัศุกร์ที' 14 กนัยายน พ.ศ. 2557)  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการในการสร้างหลกัสูตรขึ4นใหม่ หรือปรับปรุง
หลกัสูตรที�มีอยู่แลว้แต่เดิมให้มีความหลากหลาย สอดคลอ้ง เหมาะสม ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียน และส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที�ตั4งไว ้
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ�น หมายถึง องค์ความรู้ทั4 งปวงที�ได้สั�งสมและสืบทอดกันมาอย่าง
ต่อเนื�อง โดยมีการคิดคน้ปรับเปลี�ยนหรือผสมผสานกบัความรู้ใหม่พร้อมกบัพฒันาให้สอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัยคุสมยั  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและมีส่วนพฒันาการดาํเนินชีวิตให้มี
ความสุข 
 3. นิทานพื4นบ้าน หมายถึง นิทานที�เล่าสืบต่อกนัมาในลกัษณะละครนอก เฉพาะเรื� อง              
หลวชิยัคาว ีซึ� งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที� 2 
 4. การสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที�ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ความหมายจากเนื4อหาร่วมกบัการจดัสภาพแวดลอ้มที�เอื4อต่อการเรียนภาษา โดยเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาสื�อสารกนัดว้ยภาษาที�ผูเ้รียนคิดคน้ขึ4น เพื�อเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นทกัษะ
ทางการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไปพร้อม ๆ กบัการสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่าง
ผูเ้รียนและครูในบรรยากาศที�อบอุ่นและการยอมรับซึ�งกนัและกนั 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวจัิย   

 1. ได้หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ'นนิทานพื(นบา้นเรื' องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอน
ภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์  
 2.  ได้ข้อมูลพื4นฐานสําหรับครูและผูที้� มีส่วนเกี�ยวข้อง นําไปเป็นแนวทางในจัดทาํ
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ�นประเภทอื�น ๆ เพื�อเป็นการเสริมสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิU ทางการเรียนที�สูงขึ4น พร้อมกบัมีความสุขและมีเจตคติที�ต่อการเรียนการสอน
ในรายวชิาต่าง ๆ  
 3. เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหาร และครูในการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ'นนิทาน
พื(นบา้นเรื'องหลวชิยัคาวโีดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ไปปรับและประยุกตใ์ชก้บั
การจดัการเรียนการสอนในระดบัต่าง ๆ ตั4งแต่ ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 
และปริญญาตรี  
  4. เป็นแนวทางสําหรับการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ'นนิทานพื(นบา้นเรื'องอื'น ๆ 
เพื'อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ6 ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ 
 5. เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ'นนิทานพื(นบา้น โดยการเรียนการ
สอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม 
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 เรื�องการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�นในสถานศึกษา ซึ� งหลกัสูตรการศึกษาขั4น
พื4นฐาน ที�มุ่งเนน้ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที�ดีของชาติ การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั4นพื4นฐานจดัทาํสาระหลกัสูตรในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
 
  
 


