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บทที� 2 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

ในการวิจยัเรื�องการพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีโดย
การเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ในการศึกษาเพื�อคน้ควา้วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งจาก
เอกสาร ตาํรา และระบบอินเทอร์เน็ต ตามลาํดบัขั�น ดงัต่อไปนี�  

1. ความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัหลกัสูตร 
2. การพฒันาหลกัสูตร 
3. การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น 
4. ความรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
5. แนวการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย : หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 
6. การสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
7. นิทาน 
8. กระบวนการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 
9. การมีส่วนร่วม 
10. หลกัการและแนวคิดเกี�ยวกบัเจตคติ 
11. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

1. ความรู้พื นฐานเกี�ยวกบัหลกัสูตร 
 1.1 ความหมายของหลกัสูตร 
 กู๊ด (Carter V. Good, 1973 : 7) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรไว ้3 ประการ คือ 
 ประการแรก หลกัสูตรคือเนื�อหาวิชาที�จดัไวเ้ป็นระบบให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา เช่น หลกัสูตร
สังคมศึกษา หลกัสูตรศิลปศึกษา เป็นตน้ ความหมายของหลกัสูตรในขอ้นี� หมายถึงหลกัสูตรเป็น
วชิา 
 ประการที�สอง หลักสูตรคือเค้าโครงทั�วไปของเนื�อหาหรือสิ� งเฉพาะที�จะต้องสอน ซึ� ง
โรงเรียนจดัให้เด็ก เพื�อให้มีความรู้จบชั�นหรือให้รับประกาศนียบตัร สามารถเขา้เรียนต่อในทาง
อาชีพต่อไป ความหมายในขอ้นี�หมายถึงหลกัสูตรทั�งฉบบัรวมทุกวชิาเขา้ดว้ยกนั 
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 ประการสุดทา้ย หลกัสูตรคือกลุ่มวชิาและการจดัประสบการณ์ที�กาํหนดไวใ้ห้ผูเ้รียน ไดเ้ล่า
เรียน ภายใตก้ารแนะนาํของโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา ความหมายในขอ้นี�  หมายถึง หลกัสูตร
ทั�งฉบบัซึ� งประกอบดว้ยเนื�อหาวชิาส่วนหนึ�งและประสบการณ์อีกส่วนหนึ�ง 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2545 : 41) กล่าววา่ หลกัสูตร มีความหมายเป็น 3 ประการคือ 
 1. หลกัสูตรเป็นศาสตร์ที�มีทฤษฎี หลกัการและการนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามที�มุ่งหมายไว้
 2.หลกัสูตรเป็นระบบในการจดัการศึกษา โดยมีปัจจยันาํเขา้ เช่น ครู นกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานที� กระบวนการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต คือ ผลสัมฤทธิS
ทางการเรียน ความสาํเร็จทางการศึกษา เป็นตน้ 
 3.หลกัสูตรเป็นแผนการจดัการเรียนการสอน ที�มุ่งประสงคจ์ะอบรมฝึกฝนผูเ้รียนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที�ตอ้งการ 
 ประชา สมศรี (2545 : 13) กล่าววา่ หลกัสูตรมีความหมายใน 2 ลกัษณะ คือ ความหมายใน
วงแคบกับความหมายในวงกวา้ง ความหมายในวงแคบหมายถึงวิชาและเนื�อหาวิชาต่าง ๆ ที�
กาํหนดให้เรียนในแต่ละชั�น จะตอ้งเรียนอะไรบา้งมากน้อยเพียงใด ในความหมายกวา้งหลกัสูตร
หมายถึง ประสบการณ์ที�โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนทั�งในและนอกห้องเรียน เพื�อให้เด็กมีความรู้ ทกัษะ
คุณธรรม เจตคติที�ดี อนัจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ 
 กล่าวโดยสรุป หลกัสูตร หมายถึง แผนงานหรือแผนการจดัมวลประสบการณ์หรือกิจกรรม
ที�โรงเรียนจัดขึ� นให้กับผู ้เ รียนทั� งในและนอกห้องเรียน เพื�อพัฒนาให้ผู ้เ รียนได้มีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และพฒันาศกัยภาพให้มีความสามารถในการนาํไปประกอบ
อาชีพและการดาํรงชีวติได ้
 1.2 ประเภทของหลกัสูตร 
 ไพฑูรย์ ถิรโพธ (2544 : 44–50) ได้สรุปประเภทของหลักสูตรไว ้7 ประเภท โดยมี
รายละเอียดของหลกัสูตรแต่ละประเภทไว ้ดงันี�  
  1. หลกัสูตรเนื อหาวชิา (Subject Curriculum) 
   1.1 ความมุ่งหมาย เนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้กวา้งขวาง และลึกซึ� งในศาสตร์ต่าง ๆ 
   1.2 โครงสร้าง จดัวชิาเรียนแยกเป็นรายวชิาไม่เชื�อมโยงกนั 
   1.3 การจดัการเรียนการสอน ความรู้ต่าง ๆ จะจดัไวเ้พื�อการถ่ายทอดอย่างมีระบบ
ระเบียบ วธีิการถ่ายทอดความรู้ใชก้ารบรรยาย ครูเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน 
   1.4 การวดัและการประเมินผล ใชว้ธีิวดัความจาํเป็นส่วนใหญ่ 
  2. หลกัสูตรหมวดวชิา (Broad Fields or Fused Curriculum) 
   2.1 ความมุ่งหมาย ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้วชิาที�มีความสัมพนัธ์กนัตามเนื�อหา 
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   2.2 โครงสร้าง จดัเนื�อหาวชิาที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาไวใ้นหมวดเดียวกนั 
   2.3 การจดัการเรียนการสอนเน้นการถ่ายทอดความรู้โดยใช้การบรรยายเป็นส่วน
ใหญ่ครูยงัเป็นศูนยก์ารของการเรียนการสอน นกัเรียนศึกษาจากตาํราที�มีอยู ่
   2.4 การวดัและการประเมินผล เนน้วดัความจาํเป็นส่วนใหญ่ 
  3. หลกัสูตรที�ยดึกจิกรรมและประสบการณ์ 
   3.1 ความมุ่งหมาย ใหค้วามสาํคญัต่อความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนมุ่งให้
ผูเ้รียนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
   3.2 โครงสร้าง นําเนื� อหาวิชาที�ผู ้เ รียนสนใจและกิจกรรมต่าง ๆ ที� ส่งเสริม
ประสบการณ์เพื�อช่วยใหผู้เ้รียนเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 
   3.3 การจัดการเรียนการสอน ถือว่าการเรียนรู้เ กิดจากประสบการณ์ และ
ประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการเรียนรู้และการปฏิบติัจริงทาํให้ผูเ้รียนเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม จึงเน้น
การสอนโดยการใหผู้เ้รียนแกปั้ญหา และลงมือกระทาํดว้ยตนเอง (Learning by Doing) 
   3.4 การวดัและการประเมินผล เน้นการวดัพฤติกรรมของผูเ้รียน ตลอดจนความ
รับผดิชอบ รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
  4. หลกัสูตรเพื�อชีวติและสังคม (Social Process and Life Function Curriculum) 
   4.1 ความมุ่งหมาย เพื�อให้ผูเ้รียนนําความรู้ที�ผสมผสานจากเนื� อหาต่าง ๆ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
   4.2 โครงสร้าง หลกัสูตรประเภทนี� ยึดเอาสังคมและชีวิตจริงของผูเ้รียนเป็นหลกั
และการมีส่วนร่วมในวฒันธรรมประเพณี ตลอดจนสังคมที�แวดลอ้มอยู ่โดยพยามยามให้เนื�อหามี
ส่วนสัมพนัธ์กบัชีวติ เพื�อใหผู้เ้รียนนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
   4.3 การจดัการเรียนการสอน เน้นการสอนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
หรือเป็นผูล้งมือทาํ (Active Learning) เนน้การสร้างประสบการณ์ เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้
   4.4 การวดัและการประเมินผล เน้นการวดัพฤติกรรมทุกด้านของผูเ้รียน คือ วดั
พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  5. หลกัสูตรแบบแกน (Core Curriculum) 
   5.1 ความมุ่งหมาย ส่งเสริมความต้องการและความสนใจของผูเ้รียน เน้นการ
ผสมผสานของเนื�อหาวชิาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้รียน และสามารถนาํไปใชไ้ด ้
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   5.2 โครงสร้าง ประกอบดว้ยวิชาพื�นฐานที�ทุกคนตอ้งเรียนส่วนหนึ� ง และวิชาเลือก
ตามความต้องการของผูเ้รียนอีกส่วนหนึ� ง เน้นความสัมพนัธ์ของเนื�อหาวิชาที�สามารถนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้
   5.3 การจดัการเรียนการสอน ใช้วิธีการสอน และกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง จดัเวลา
ยดืหยุน่ตามกิจกรรม ยดึการแกปั้ญหาและการปฏิบติัจริง ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ครูลดบทบาทจาก
ผูถ่้ายทอดความรู้มาเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
   5.4 การวดัและการประเมินผล ยดึความแตกต่างระหวา่งบุคคล วดัผลพฤติกรรมทุก
ดา้นของผูเ้รียน 
  6. หลกัสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) 
   6.1 ความมุ่งหมาย ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ที�ต่อเนื�องมีคุณค่าต่อการ
พฒันาชีวิต เพราะการเรียนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ� งเป็นรายวิชาไม่เพียงพอที�จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความ
สมบูรณ์ในชีวติได ้
   6.2 โครงสร้าง จะจดัเนื�อหาผสมผสานเป็นโครงสร้างที�มีองคป์ระกอบและรูปแบบ
สมบูรณ์ในตวัเอง เป็นการจดัการศึกษาเพื�อใหผู้เ้รียนมุ่งการนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวติ 
   6.3 การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรประเภทนี� นาํเนื�อหาในสาขาวิชาต่าง ๆ มา
ผสมผสานในลกัษณะหลอมรวมกนั ในชั�นตน้ ๆ จะมีการบูรณาการมาก จะแยกเป็นรายวิชามากขึ�น
ในระดบัที�สูงขึ�น การจดักิจกรรมตามแนวหลกัสูตรนี�จะเพิ�มขึ�น เพราะสอนคนมากกวา่สอนหนงัสือ
ตอ้งการใหผู้เ้รียน คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
   6.4 การวดัและการประเมินผล หลักสูตรแบบนี� เน้นการวดัและประเมินการนํา
ความรู้หรือประสบการณ์ที�ไดไ้ปใชใ้นชีวติและสังคม ตลอดจนวดัพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน 
  7. หลกัสูตรแบบเอกตัภาพ (Individual Curriculum) 
   7.1 ความมุ่งหมาย เพื�อสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
   7.2 โครงสร้างการจดัหลกัสูตรแบบนี� มุ่งส่งเสริมการพฒันาตนเอง อิสรภาพ การ
เลือก และความรับผิดชอบ ผูส้อนตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนได้อย่างถูกตอ้ง ครูตอ้ง
ติดตามความคืบหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และกิจกรรมที�เหมาะสมแก่ลกัษณะการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ย 
   7.3 การจดัการเรียนการสอน ยดึหลกัอยู ่3 ประการ ดงันี�   
    7.3.1 ใหผู้เ้รียนรู้วตัถุประสงคข์องการเรียน 
    7.3.2 ใหผู้เ้รียน เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
    7.3.3 ใหผู้เ้รียนรู้ความกา้วหนา้ของตนเอง 
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   7.4 การวดัและการประเมินผล ตอ้งอยู่ในดุลพินิจของครูผูส้อน ซึ� งสอดคลอ้งกบั
ความเหมาะสมและความสนใจของผูเ้รียน เพราะส่วนใหญ่ผูเ้รียนเรียนอย่างมีอิสระตามความตอ้งการของแต่ละ
บุคคล 
 

2. การพฒันาหลกัสูตร 
 2.1 ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร 
 ไทเลอร์ (Tyler, 1959 : 1) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตร เป็นการใช้หลกัการเกี�ยวกบัการ
พฒันา โดยเริ�มจากการตอบคาํถามที�เป็นพื�นฐาน 4 ขอ้ คือ 
  1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใดที�สถานศึกษาควรจดัใหก้บัผูเ้รียน 
  2. ประสบการณ์ใดที�สถานศึกษาจะจดัใหเ้พื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้
  3. ประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ จะจดัให้มีระบบระเบียบอยา่งมีประสิทธิภาพได ้อยา่งไร 
จะมีเกณฑใ์ดตดัสินไดว้า่จุดมุ่งหมายต่าง ๆ เหล่านั�นบรรลุแลว้ 
  4. การพฒันาหลักสูตร เป็นกระบวนการสร้างหลักสูตรขึ� นมาใหม่ หรือการจดัทาํ
หลกัสูตรที�มีอยูเ่ดิมใหดี้ขึ�น  
 ทาบา (Taba, 1972 : 12) กล่าววา่การพฒันาหลกัสูตร เป็นงานที�ตอ้งจดัลาํดบัความคิดให้
เป็นระเบียบในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรนั�นจะตอ้งพิจารณาทั�ง
ลาํดบัในการวางแผนงาน และวธีิการที�จะทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไป 
 บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 73) ไดส้รุปหลกัการพฒันาหลกัสูตรโดยทั�วไปไวด้งันี�  
  1. ใชพ้ื�นฐานจากประวติัศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวทิยา และวชิาความรู้ต่าง ๆ 
  2. พฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการ
และความจาํเป็นต่างๆของสังคม 
  3. พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการ ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 
  4. พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัของการเรียนรู้ 
  5. ในการเลือกและจดัประสบการณ์การเรียน จะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมในดา้น
ความยากง่าย ลาํดบัก่อนหลงั ความต่อเนื�อง และบูรณาการของประสบการณ์ต่าง ๆ 
  6. พฒันาในทุกจุดอย่างประสานสัมพนัธ์กนั ตามลาํดบัจากจุดประสงค์ สาระความรู้
และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
  7. พิจารณาถึงความเป็นไปไดสู้งในการปฏิบติั 
  8. พฒันาอยา่งเป็นระบบ 
  9. พฒันาอยา่งต่อเนื�องไม่หยดุย ั�ง 
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  10. มีการวจิยัติดตามผลอยูต่ลอดเวลา 
  11. ดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
  12. อาศยัความร่วมมืออยา่งจริงจงัของผูเ้ชี�ยวชาญและผูเ้กี�ยวขอ้งหลายฝ่าย 
 กล่าวโดยสรุป การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการในการสร้างหลกัสูตรขึ�นมาใหม่ 
หรือปรับหลกัสูตรที�มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลาย เหมาะสม สอดคลอ้งและตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดหมายของการศึกษา 
 2.2 กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
 ทาบา (Taba,1972 : 12) ขั�นตอนในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร เพื�อให้เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพไว ้7 ขั�นตอน คือ 
  ขั นที� 1 วินิจฉัยความตอ้งการ คือ การสํารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความ
จาํเป็นต่าง ของสังคม และผูเ้รียน  
  ขั นที� 2 กาํหนดจุดมุ่งหมาย คือ การกาํหนดจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการใช้ชดัเจนหลงัจาก
ไดว้ินิจฉัยความตอ้งของสังคมและผูเ้รียนแลว้  
  ขั นที� 3 คดัเลือกเนื�อหาสาระ คือ การเลือกเนื�อหาสาระให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
วยั ความสามารถของผูเ้รียน โดยเนื�อหาตอ้งมีความเชื�อถือได ้และสาํคญัต่อการเรียนรู้ 
  ขั นที � 4 จดัเนื�อหาสาระ คือ เนื�อหาสาระที�เลือกไดต้อ้งจดัไดโ้ดยคาํนึงถึงความ
ต่อเนื�อง และความยากง่ายของเนื�อหา วุฒิภาวะ ความสารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
  ขั นที � 5  คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ครูผูส้อน หรือผูเ้กี �ยวขอ้งจะตอ้ง
คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนื�อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
  ขั นที� 6 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ คือ ประสบการณ์การเรียนรู้ ควรจดัโดยคาํนึงถึง
เนื�อหาสาระและความต่อเนื�อง 
    ขั นที� 7 กาํหนดสิ�งที�จะประเมินและวิธีการประเมินผล คือ การตดัสินใจว่าจะตอ้ง
ประเมินอะไรเพื�อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไวห้รือไม่ และกาํหนดดว้ยว่า
จะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้เครื�องมืออะไร 
 

3. การพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�น 
 3.1 ความหมายของหลกัสูตรท้องถิ�น 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
27 (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน, 2547 : 15) กาํหนด
ไวว้่าให้คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อ
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ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื�อ
การศึกษาต่อ ใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีหนา้ที�จดัทาํสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคที์�เกี�ยวกบั
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื�อเป็นสมาชิกที�ดี
ของครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดงันั�น จึงจาํเป็นที�สถานศึกษาตอ้งจดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาและจดัทาํสาระเพิ�มเติมที�สอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถิ�น  
 นนัทน์ภสั ศิริเขตต ์(2546 : 11–12) กล่าววา่ หลกัสูตรทอ้งถิ�น หมายถึง การนาํเอาหลกัสูตร
ระดบัชาติหรือหลกัสูตรแม่บท มาปรับให้มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพแต่ละทอ้งถิ�น 
โดยโรงเรียนหรือบุคลากรในทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร ซึ� งสอดคลอ้งกบั อุดม 
ปานฮวด (2546 : 10) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรทอ้งถิ�นวา่ เป็นหลกัสูตรที�สถานศึกษา บุคคล
ในชุมชน รวมไปถึงองค์กรในชุมชนทุกระดับ จดัทาํขึ� นใช้ในทอ้งถิ�นของตนเอง โดยจดัทาํขึ� น
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ และเป็นการจดัประสบการณ์ให้กบัทอ้งถิ�นตน ตลอดจน
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และนาํไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
 กล่าวโดยสรุป หลักสูตรทอ้งถิ�น หมายถึง หลกัสูตรที�จดัทาํขึ� นเพื�อให้สอดคล้องสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของแต่ละทอ้งถิ�น โดยสามารถนาํหลกัสูตรแม่บทมาปรับ เพิ�ม ขยาย ให้มี
ความเหมาะสม โดยโรงเรียนและบุคลากรในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 
 3.2 ลกัษณะของการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�น 
 นิภา เพชรสม (2542 : 118) กล่าวถึงลกัษณะของหลกัสูตรทอ้งถิ�นที�ดี ควรมีเนื�อหาสาระ
และวตัถุประสงคจ์าํเป็น 5 ประการ คือ 
  1. เป็นสภาพชีวติ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมจริงของทอ้งถิ�น 
  2. เป็นสภาพปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครองและประชาชนในทอ้งถิ�น 
  3. ใชท้รัพยากรทอ้งถิ�นและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานสําคญัเพื�อพฒันาชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถิ�นใหดี้ขึ�น 
  4. ช่วยผูเ้รียนให้รู้จกัสภาพแวดล้อมในทอ้งถิ�น มีความรักถิ�นและมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาและพฒันาทอ้งถิ�นใหมี้สภาพดีขึ�น 
  5. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ผูเ้รียนเฉพาะกลุ่ม ที�มีความตอ้งการไดรั้บการ
พฒันาใหมี้ศกัยภาพสูงสุด 
 3.3 ความจําเป็นหรือเหตุผลในการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�น 
 ความจาํเป็นของการมีหลกัสูตรท้องถิ�นก็เนื�องจากหลกัสูตรแกนกลางซึ� งเป็นหลกัสูตร
ระดบัชาติ ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�นไดอ้ยา่งแทจ้ริง อนัเนื�องมาจากความ
ต้องการของแต่ละท้องถิ�นมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการนําหลักสูตรระดับชาติมาปรับให้
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เหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิ�น  โรงเรียนแต่ละแห่งมีหน้าที�จดัการศึกษาให้เหมาะสมกบัชุมชนนั�น ๆ 
เพราะชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพปัญหาและความตอ้งการแตกต่างกนัทอ้งถิ�นควรตอ้งมีส่วนร่วมใน
การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นของตนเอง 
 สงดั อุทรานนัท ์(2532 : 311) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น
วา่ หลกัสูตรทอ้งถิ�นเป็นหลกัสูตรที�มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการของการพฒันาหลกัสูตรไดม้าก
ที�สุดดว้ยเหตุผล ดงัต่อไปนี�   
  1. ตามหลกัการของหลกัสูตรนั�น หลกัสูตรที�สร้างขึ�นจาํเป็นจะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและสนองความตอ้งการของสังคมชุมชนที�ใช้หลักสูตรนั�น ๆ โดยเหตุนี� หาก
หลกัสูตรที�สร้างขึ�นมีจุดมุ่งหมายสําหรับใช้ในชุมชนแห่งหนึ� งแห่งใดโดยเฉพาะก็ย่อมสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมชุมชนนั�นไดม้ากที�สุด  
  2. ในการพฒันาหลกัสูตรไดมี้การยอมรับความสําคญัของผูใ้ชแ้ละให้ผูใ้ช้หลกัสูตรมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร ในทางปฏิบติัหากหลกัสูตรไดพ้ฒันาขึ�นมาเพื�อใชใ้นระดบัชุมชนที�
ไม่กวา้งขวางมากนกัก็ยอ่มสามารถเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชห้ลกัสูตรไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร
ได ้ 
 ใจทิพย ์เชื�อรัตนพงษ์ (2539 : 109-110) กล่าวถึงเหตุผลและความจาํเป็นในการพฒันา
หลกัสูตรระดบัทอ้งถิ�น สรุปไดด้งันี�   
  1. หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแม่บท ได้กาํหนดจุดหมาย เนื�อหาสาระ และ
กิจกรรมอย่างกวา้งๆ เพื�อให้ทุกคนได้เรียนรู้คล้ายคลึงกัน ทาํให้กระบวนการเรียนการสอนมุ่ง 
เนื�อหาสาระและประสบการณ์ที�เป็นหลกัการทั�วไป ไม่สามารถประมวลรายละเอียดเกี�ยวกบัสาระ
ความรู้ตามสภาพของทอ้งถิ�นได ้จึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถิ�นเพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการของทอ้งถิ�นนั�น ๆ 
  2. การเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินชีวิต เพื�อให้นาํความรู้และประสบการณ์ไปพฒันา
ทอ้งถิ�น ตลอดจนดาํเนินชีวติอยูใ่นทอ้งถิ�นของตนอยา่งเป็นสุข  
  3. การเรียนรู้ที�ดีควรจะเรียนรู้จากสิ�งที�ใกลต้วัไปยงัสิ�งที�ไกลตวั เพราะเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที�ผูเ้รียนสามารถดูดซับไดเ้ร็วกวา่ จึงควรมีหลกัสูตรระดบัทอ้งถิ�นเพื�อให้ผูเ้รียนไดรู้้ชีวิตจริง
ตามสภาพของทอ้งถิ�น ช่วยปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความรักและความผกูผนัต่อทอ้งถิ�น 
  4. ทรัพยากรทอ้งถิ�น โดยเฉพาะภูมิปัญญาทอ้งถิ�น โดยหลกัสูตรทอ้งถิ�นสามารถเอา
ทรัพยากรทอ้งถิ�นและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นทั�งหลายมาใชใ้นการเรียนการสอนได ้
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3.4 กระบวนการพฒันาหลกัสูตรท้องถิ�น 
 อุดม เชยกีวงศ ์(2545 : 33-37) กล่าวถึงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น ดงันี�  
  1. การสํารวจสภาพปัญหาชุมชน เป็นการศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชนและผูเ้รียน
เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ตรงกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นอยา่งแทจ้ริง  
  2. การวเิคราะห์สภาพปัญหาและกาํหนดความตอ้งการ  
  3. การจดัทาํผงัหลกัสูตร  
  4. การเขียนแผนการสอน  
   4.1 การกาํหนดหวัขอ้เรื�อง  
   4.2 การเขียนสาระสาํคญั  
   4.3 การกาํหนดขอบเขตเนื�อหา  
   4.4 การกาํหนดจุดประสงคท์ั�วไปหรือจุดประสงคป์ลายทาง  
   4.5 การกาํหนดจุดประสงคเ์ฉพาะหรือจุดประสงคน์าํทาง  
   4.6 การกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   4.7 การกาํหนดสื�อการเรียนการสอน  
  5. การจดัการเรียนการสอน  
  6. การประเมินผล 
 ขั�นตอนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ�นในการนั� นสามารถดําเนินการได้ทั� งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ซึ� งกรมวิชาการ 
(2545) ไดเ้สนอไว ้12 ขั�นตอนดงันี�  
  ขั�นที� 1 จดัตั�งคณะทาํงานเพื�อจดัทาํหลกัสูตร  
  ขั�นที� 2 ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน  
  ขั�นที� 3 กาํหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร  
  ขั�นที� 4 กาํหนดเนื�อหา  
  ขั�นที� 5 กาํหนดกิจกรรม  
  ขั�นที� 6 กาํหนดชั�วโมงการเรียน  
  ขั�นที� 7 กาํหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผล  
  ขั�นที� 8 จดัทาํเอกสารหลกัสูตร  
  ขั�นที� 9 ตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชห้ลกัสูตร  
  ขั�นที� 10 เสนอขออนุมติัใชห้ลกัสูตร  
  ขั�นที� 11 นาํหลกัสูตรไปใช ้ 
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  ขั�นที� 12 ประเมินผลหลกัสูตร  
 3.5 การบริหารและการนําหลกัสูตรท้องถิ�นไปใช้ 

  3.5.1 ความหมายของการบริหารหลกัสูตร 
  ใจทิพย ์เชื�อรัตนพงษ ์(2539 : 159) กล่าววา่ การบริหารหลกัสูตร หมายถึง การบริหาร
และดาํเนินการเกี�ยวกบัหลกัสูตร เพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรผูบ้ริหารจะ
เป็นแกนนาํโดยมีผูช่้วยฝ่ายต่าง ๆ ครูวิชาการ ครูผูส้อน และหน่วยงานอื�น ๆ ที�ส่งเสริมการบริหาร
หลกัสูตร เช่น กรรมการสถานศึกษา กรรมการบริหารหลกัสูตร เป็นตน้ 
  ธาํรง บวัศรี (2542 :  314–316) กล่าววา่ การบริหารหลกัสูตร จะตอ้งปฏิบติัหรือบริหาร
ในดา้น ดงันี�  
   1. กาํลงัคน 
   2. วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องใช ้และสื�อการเรียนการสอน 
   3. การพฒันาตนอยา่งต่อเนื�อง 
   4. การเพิ�มพนูขวญัและกาํลงัใจ 
   5. การนิเทศ 
   6. การแนะแนวการศึกษา 
  กล่าวโดยสรุป การบริหารหลกัสูตร หมายถึง การดาํเนินการวางแผนจดัการในด้าน 
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสูตร ทั�งดา้นคน งบประมาณ ทรัพยากร สิ�งแวดล้อม วสัดุอุปกรณ์และ
เทคนิควิธีการในการจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผลที�เหมาะสม เพื�อให้การ
ดาํเนินการนาํหลกัสูตรไปใชเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
  3.5.2 บทบาทหน้าที�การนําหลกัสูตรไปใช้ 
  บทบาทหนา้ที�ที�เกี�ยวกบัการนาํหลกัสูตรไปใช ้ผูบ้ริหารถือวา่เป็นบุคคลที�สําคญั เพราะ
ตอ้งเป็นผูน้าํเอาหลกัการ จุดหมาย โครงสร้างและเนื�อหาสาระของหลกัสูตรที�หน่วยงานระดบัชาติ
จดัวางไวไ้ปใชใ้หเ้กิดผล ซึ� งผูบ้ริหารควรมีบทบาทและหนา้ที�อยา่งหลากหลาย กรมวิชาการ(2546 : 
15–24) ดา้นบทบาทผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานไปใชใ้นสถานศึกษาวา่ การ
บริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกระดบั ทุกฝ่าย 
ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั�งทราบบทบาท ภารกิจ หน้าที� ตลอดจนแนวทางการปฏิบติัที�ช่วย
ส่งเสริมสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการ
นาํหลกัสูตรการศึกษาไปใชใ้นสถานศึกษามีบทบาทหนา้ที� ดงันี�  
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  1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
   (1) จัดให้มีแผนพฒันาสถานศึกษา เพื�อใช้ในการดําเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   (2) เป็นผูน้ําในการจัดทาํหลักสูตร โดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื�อ
กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ตลอดจนสาระตาม
หลกัสูตรของสถานศึกษา 
   (3) จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 
   (4) สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที�เอื�ออํานวยต่อการเรียนรู้สนับสนุนให้
บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาไดรั้บความรู้ และความสามารถจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั�ง
พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   (5) จดัใหมี้การนิเทศภายใน เพื�อนิเทศ กาํกบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งมีระบบ 
   (6) ให้มีการประเมินการนําหลักสูตรไปใช้ เพื�อการปรับปรุง พฒันาสาระของ
หลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถิ�น 
  2) ครูผู้สอน 
   (1) วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้ กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   (2) จดัทาํแผนการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริง 
แสดงออกอยา่งอิสระ และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 
   (3) จดัทาํและพฒันาสื�อการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทั�งภายในและภายนอก
สถานศึกษา จดัหาแหล่งการเรียนรู้อื�น ๆ ในชุมชน เช่น ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ สวนสาธารณะ แหล่ง
ผลิตศิลปหตัถกรรมพื�นบา้น เป็นตน้ 
   (4) พฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลที�ใฝ่รู้ ทนัต่อเหตุการณ์ 
   (5) เป็นแบบอยา่งที�ดี มีคุณธรรม ปฏิบติัดีต่อเพื�อนครูและนกัเรียน 
   (6) จดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน และสถานศึกษาใหเ้อื�อต่อการเรียนรู้ 
   (7) ใหมี้บรรยากาศดึงดูดความสนใจ ทา้ทายใหผู้เ้รียนอยากมีส่วนร่วม 
   (8) จดัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัสภาพจริง โดยประเมินจาก
การปฏิบติั การสังเกต การสัมภาษณ์ จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
   (9) จดัทาํวจิยัในชั�นเรียน เพื�อการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   (10) จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยใหมี้การประสานกนัระหวา่งสถานศึกษา
บา้น และชุมชน เพื�อการพฒันาใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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  3) นักเรียน 
   (1) มีส่วนร่วมในการวางแผนจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัผูป้กครองและครูวาง
แผนการเรียนรู้ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตนเอง 
   (2) มีความรับผดิชอบ ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ บริหารจดัการเรียนรู้ของตนเอง
ใหมี้คุณภาพ 
   (3) ปฏิบติัตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ สามารถสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง 
   (4) มีการประเมินและพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้อยา่งต่อเนื�อง 
   (5) รักษาสิทธิและโอกาสในการไดรั้บการศึกษาขั�นพื�นฐาน 12 ปี 
   (6) มีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัครูและเพื�อน ช่วยเหลือเอื�อเฟื� อเผื�อแผซึ่� งกนัและกนั 
  4) ผู้ปกครอง 
   (1) กาํหนดแผนการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมกบัครูและผูเ้รียน 
   (2) มี ส่วนร่วมในการกําหนดสาระของหลักสูตร และกําหนดแผนพัฒนา
สถานศึกษา หรือธรรมนูญสถานศึกษา 
   (3) ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา เพื�อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
   (4) จดับรรยากาศในบา้นใหเ้อื�อต่อการเรียนรู้ 
   (5) อบรมเลี�ยงดู เอาใจใส่ใหค้วามรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน 
   (6) สนบัสนุนทรัพยากรเพื�อการศึกษาตามความเหมาะสมและจาํเป็น 
   (7) ปฏิบติัตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที�ดี 
นาํไปสู่การพฒันาใหเ้ป็นสถาบนัครอบครัวแห่งการเรียน 
   (8) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และในการประเมินการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
   (9) จดัใหบุ้ตร ธิดา หรือบุคคลที�อยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 
  5) ประชาชน 
  (1) มีส่วนร่วมกาํหนดสาระของหลักสูตรและแผนพฒันาการศึกษาหรือธรรมนูญ
สถานศึกษา 
  (2) สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในดา้นการจดัการเรียนรู้ และทรัพยากร ต่าง ๆ 
เพื�อการศึกษาตามความเหมาะสมและจาํเป็น 
  (3) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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  (4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื�อให้สถานศึกษา
เป็นสถานศึกษาของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  6) ชุมชน 
   (1) มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 
   (2) มีส่วนร่วมในการกาํหนดสาระตามหลกัสูตรของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความ
ตอ้งการของสังคมและชุมชน 
   (3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนได้มีประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง 
   (4) ให้การสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
   (5) เสนอแนะแนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เป็นตน้ 
  ใจทิพย ์เชื�อรัตนพงษ์ (2539 : 156–157) กล่าวว่า ในการนาํหลกัสูตรไปใช้ในระดบั
ทอ้งถิ�นหรือในระดบัโรงเรียนนั�น มีงานหลกัที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 2 งาน ดงันี�  
  1. งานบริหารหลกัสูตร เป็นการบริหารและดาํเนินงานเกี�ยวกบัหลกัสูตรเพื�อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ผูบ้ริหารจะเป็นแกนนาํ โดยให้ผูช่้วยฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้า
หมวดวิชา ครูวิชาการโรงเรียน ครูผูส้อนและหน่วยงานอื�น ๆ ที�เสริมการบริหารหลกัสูตร เช่น
กรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการบริหารวชิาการ เป็นตน้ มีกิจกรรมที�สาํคญั ดงันี�  
   1) การศึกษาวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัสูตรและเอกสารประกอบ 
หลกัสูตรต่าง  ๆ  
   2) การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 
   3) การจดัครูเขา้สอน 
   4) การจดัตารางสอน 
   5) การจดัแผนการเรียน 
   6) การจดัวสัดุหลกัสูตรและสื�อการเรียนการสอน 
   7) การจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผูใ้ชห้ลกัสูตร เช่น สถานที� งบประมาณ 
การบริการหอ้งสมุด เป็นตน้ 
   8) การนิเทศติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
   9) การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรแก่ผูป้กครองและชุมชน 
  2. งานสอน เป็นการนาํหลกัสูตรที�วางแผนไวไ้ปสู่การสอน ซึ� งเป็นหนา้ที�โดยตรงของ
ครูผูส้อนที�จะใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมตามที�ระบุไวใ้นหลกัสูตร มีกิจกรรมที�สาํคญั ดงันี�  
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   1) การทาํความเขา้ใจในหลกัสูตรและปรับหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัสภาพและ
ความตอ้งการของทอ้งถิ�น 
   2) การวางแผนการสอน 
   3) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
   4) การพฒันาและใชสื้�อการเรียนการสอน 
   5) การจดัสอนซ่อมเสริม 
   6) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  กล่าวโดยสรุป การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ เป็นกระบวนการ
บริหารอยา่งหนึ�งที�ผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินการในเรื�อง ดงัต่อไปนี�  
  1. การเตรียมการวางแผนการใชห้ลกัสูตร 
  2. การเตรียมบุคลากร 
  3. การจดัตารางสอน 
  4. การจดัทาํแผนการเรียนรู้ 
  5. การสนบัสนุนวสัดุหลกัสูตรและสื�อการเรียนการสอน 
  6. การจดัอาคารสถานที�และบรรยากาศในการใชห้ลกัสูตร 
  7. การนิเทศติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 
  8. การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
 3.6 การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรท้องถิ�น 
 กาญจนา คุณารักษ ์(2540 : 220) กล่าวถึงการประเมินหลกัสูตรวา่ การประเมินผลหลกัสูตร 
เป็นการเตรียมขอ้สนเทศ เพื�อประโยชน์ในการตดัสินใจในระยะต่าง ๆ ของการพฒันาหลกัสูตร 
ขอ้สนเทศดงักล่าวอาจจะเกี�ยวกบัโปรแกรมที�สมบูรณ์ทั�งหมด หรือองคป์ระกอบเพียงบางส่วน 
 นิคม ชมภูหลวง (2542 : 178) กล่าวว่า การประเมินหลกัสูตร หมายถึง การศึกษารวบรวม
เกี�ยวกบักระบวนการจดัทาํหลกัสูตร การทดลองใช้ และผลการใช้หลกัสูตร ตลอดจนการตดัสิน
คุณค่าและคุณภาพของหลกัสูตร 
  3.6.1 ระยะของการประเมินผลหลกัสูตร 
  การประเมินผลหลกัสูตร ควรมีการดาํเนินการเป็นระยะๆ เพื�อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื�อง และจะได้นาํไปปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงที ทั� งนี� เพราะหลักสูตรอาจมี
ขอ้ผดิพลาดที�มาจากหลายสาเหตุ เช่น ขั�นตอนการยกร่างหลกัสูตรไม่เป็นไปตามขั�นตอน ไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถิ�น หรือองคป์ระกอบไม่สมบูรณ์ เป็นตน้ การ
ประเมินผลหลกัสูตรจึงตอ้งดาํเนินการใน 3 ระยะ คือ 
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   1. การประเมินผลหลกัสูตรก่อนนาํหลกัสูตรไปใช ้
   2. การประเมินผลหลกัสูตรในระหวา่งการนาํหลกัสูตรไปใช ้
   3. การประเมินผลหลกัสูตรหลงัการใชห้ลกัสูตร 
  3.6.2 ประโยชน์ของการประเมินผลหลกัสูตร 
   1. ทาํให้ทราบวา่หลกัสูตรที�สร้างหรือพฒันาขึ�นนั�นมีจุดดี หรือจุดเสียตรงไหน ซึ� ง
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงไดถู้กจุด ส่งผลใหห้ลกัสูตรมีคุณภาพดียิ�งขึ�น 
   2. ช่วยส่งเสริมและปรับปรุงการสอนให้ดีขึ� น เนื�องจากข้อมูลที�ได้จากการ
ประเมินผลจะชี� ใหเ้ห็นถึงขอ้ดี ขอ้เสียที�เกิดขึ�น จึงสามารถช่วยในการวางแผนการเรียนการสอน 
   3. ช่วยในการส่งเสริมการเรียนของผูเ้รียน เนื�องจากผูเ้รียนสามารถทราบระดบัการ
เรียนและการพฒันาของตนเอง ซึ� งเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนไดท้างหนึ�ง 
   4. ช่วยในการปรับปรุงการบริหารในสถานศึกษา และการปฏิบติังานของ บุคลากร 
   5. ช่วยในการแนะแนวทั�งดา้นการเรียนและอาชีพแก่ผูเ้รียน 
   6. ช่วยชี� ใหเ้ห็นคุณค่าของหลกัสูตรที�พฒันา 
  3.6.3 ขั นตอนในการประเมินผลหลกัสูตร 
  ในการประเมินหลักสูตรผู ้ประเมินควรดําเนินการตามขั�นตอนอย่างเป็นระบบ
ดงัต่อไปนี� คือ 
   1. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินหลกัสูตรให้ชดัเจนว่า จะประเมินในส่วน
ใดเรื� องใด กําหนดขอบข่าย วตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเด่นชัด จะเน้นกรอบของการ
ประเมินผลหรือเสนอแนะรูปแบบของการประเมิน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการประเมินไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
   2. วางแผนออกแบบการประเมินผล การวางแผนเปรียบเสมือนเข็มทิศที�จะนาํไปสู่
เป้าหมายของการประเมิน ผูป้ระเมินจะตอ้งตดัสินใจกาํหนด ดงันี�  
    1) การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ระเมินอาจไดข้อ้มูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ทั�งหมด หรือกลุ่มตวัอยา่งประชากร ซึ� งต่างก็มีขอ้ดี และขอ้เสียคนละอยา่ง 
    2) การกาํหนดแหล่งขอ้มูล ผูป้ระเมินตอ้งตดัสินใจวา่ จะใชข้อ้มูลจากที�ใด ตอ้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และควรพิจารณาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื�อข้อมูลที�ได้มีผล
น่าเชื�อถือมากขึ�น 
    3) การพฒันาเครื�องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรพิจารณาเลือกใช้ให้
เหมาะสม เพราะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายอย่าง อาจใช้วิธีเชิญผูเ้ชี�ยวชาญช่วยตรวจสอบ 
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อยา่งไรก็ตาม เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งมีความเชื�อถือได ้(Reliability) และมีความ
เที�ยงตรง (Validity) สูง 
    4) การกาํหนดเกณฑ์ในการประเมิน ผูป้ระเมินควรตั�งเกณฑ์ที�เหมาะสมไว้
ล่วงหนา้เพราะเกณฑเ์ป็นตวับ่งชี� คุณภาพในส่วนของหลกัสูตรที�ถูกประเมิน 
    5) การกาํหนดเวลา ผูป้ระเมินผลควรกาํหนดเวลาในการดาํเนินการประเมินผลใน
ขั�นตอนต่าง ๆ  โดยอาจกาํหนดเป็นปฏิทินการปฏิบติังาน เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ 
  ขั นเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูป้ระเมินเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกรอบขอบข่าย และระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นปฏิทิน
ปฏิบติังาน ถา้จะอาศยัผูอื้�นเป็นผูช่้วยตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของผูม้าช่วยดว้ย เพื�อให้ขอ้มูลที�เก็บ
รวบรวมมีความเที�ยงตรงและน่าเชื�อถือ 
  ขั นวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูป้ระเมินกาํหนดวิธีการจดัระบบขอ้มูลโดยอาจจาํแนกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ พิจารณา
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที�เหมาะสม ซึ� งขึ�นอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการประเมิน และลกัษณะ
ของขอ้มูล จากนั�นก็วิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั�น โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที�กาํหนดว่าสอดคลอ้งกนั
หรือไม่ขั�นรายงานผลการประเมินผูป้ระเมินต้องรายงาน และเสนอผลการประเมิน หลังจาก
วเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ เป็นความเรียงหรือในรูปของกราฟ 
  ปัญหาในการประเมินผลหลกัสูตร 
   1. ปัญหาด้านการไม่วางแผนการประเมินหลกัสูตร ทาํให้ขาดความรอบคอบ ไม่
ครอบคลุมสิ�งที�ตอ้งประเมิน 
   2. ปัญหาด้านเวลา กาํหนดเวลาไม่เหมาะสม ไม่เสร็จตามเวลาที�กาํหนดทาํให้ได้
ขอ้มูลชา้ ไม่ทนัต่อการนาํไปปรับปรุง 
   3. ปัญหาดา้นความเชี�ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ผูป้ระเมินไม่มี
ความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื�องหลกัสูตรที�จะประเมิน 
   4. ปัญหาด้านความเที�ยงตรงของขอ้มูล ขอ้มูลไม่เที�ยงตรง เนื�องจากผูป้ระเมินมี
ความกลวัเกี�ยวกบัผลการประเมิน ทาํให้ไม่ไดเ้สนอขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง และหรือผูถู้ก
ประเมินกลวัวา่ผลการประเมินออกมาไม่ดี 
   5. ปัญหาดา้นวิธีการประเมิน ส่วนมากจะมีการประเมินในเชิงปริมาณ ทาํให้ไดข้อ้
คน้พบที�ผวิเผนิ ไม่ลึก จึงควรมีการประเมินที�ใชว้ธีิการประเมินในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพควบคู่
กนั 
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   6. ปัญหาดา้นการประเมินหลกัสูตรทั�งระบบ การประเมินทั�งระบบมีการดาํเนินการ
นอ้ยมาก มีการประเมินเฉพาะดา้น ทาํใหไ้ม่ทราบสาเหตุที�แน่ชดั 
   7. ปัญหาดา้นการประเมินหลกัสูตรไม่ต่อเนื�อง 
   8. ปัญหาดา้นเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ไม่ชดัเจน ทาํให้ไม่เป็นที�ยอมรับและ ไม่ได้
นาํผลไปใช ้ในการปรับปรุงหลกัสูตร 
  ข้อเสนอแนะในการประเมินหลกัสูตร 
   1. การประเมินหลกัสูตรควรกระทาํต่อเนื�องกนัไปตลอดเวลา และใชข้อ้มูลที�ไดจ้าก
การประเมินหลกัสูตร มาปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ขึ�น 
   2. ประเมินใหค้รอบคลุมทุกองคป์ระกอบในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
   3. ในการประเมินดา้นผลผลิต (Outcome) ควรให้ครอบคลุมทั�งดา้นพุทธิพิสัย จิต
พิสัยและทกัษะพิสัย 
   4. ในการใชห้ลกัสูตรควรกาํหนดให้แน่นอน วา่จะประเมินผลการใช้หลกัสูตรใน
ระยะนานเท่าใด เช่น ทุก ๆ 3 ปี หรือทุก 5 ปี เป็นตน้ 
   5. การประเมินจะต้องอาศัยเครื� องมือที�เหมาะสม และแหล่งข้อมูลที�เหมาะสม    
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546 : 115) 
 

4. ความรู้เกี�ยวกบัภูมปัิญญาท้องถิ�น 
 4.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ�น 
 ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบา้น (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
(Local Wisdom) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวใ้นหลายลกัษณะต่าง ๆ กนั ดงันี�  
 องักูร  สมคะเนย ์ (อา้งถึงใน ทรงจิต พูลลาภ และคณะ. 2549 : 106) กล่าวว่า ภูมิปัญญา
ชาวบา้น หมายถึง มวลความรู้ และมวลประสบการณ์ของชาวบา้นที�ใชใ้นการดาํเนินชีวิตให้เป็นสุข 
โดยการถ่ายทอดสั�งสมกนัมาโดยผา่นกระบวนการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักาลสมยั 
 เสรี  พงศพ์ิศ (2548 : 14) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญาชาวบา้นไวว้า่หมายถึงพื�นเพ
รากฐานของความรู้ชาวบา้น 
 ประเวศ  วะสี (2548 : 14) ภูมิปัญญาชาวบา้นเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะ
เวลานาน มีลกัษณะเชื�อมโยงกนัไปหมดในทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชา ๆ แบบที�เราเรียน ฉะนั�น
วิชาเกี�ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ ความเป็นอยู่เกี�ยวกับการใช้จ่าย การศึกษา วฒันธรรมนั�นจะผสม
กลมกลืนเชื�อมโยงกนัไปหมด 
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 นิคม ชมพูหลง (2545 : 8–9) ไดน้าํเสนอความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นว่า ภูมิปัญญา 
ตรงกบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะความเชื�อและศกัยภาพ
ในการแกปั้ญหาของมนุษย ์ที�สืบทอดกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบนัอยา่งไม่ขาดสายและเชื�อมโยงกนัทั�ง
ระบบทุกสาขา ภูมิปัญญาส่วนบุคคล หมายถึง ภูมิปัญญาที�บุคคลเป็นผูคิ้ด ผูใ้ช้ มีผูเ้ป็นเจา้ของตน้
ตาํรับซึ� งอาจเป็นผูท้รงภูมิปัญญาหรือปราชญช์าวบา้น ประกอบดว้ย 
  1. ผูท้รงภูมิปัญญา (Wisdom Holder) หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของภูมิปัญญาหรือผู ้
สร้างสรรคภู์มิปัญญา หรือเป็นผูน้าํภูมิปัญญาต่าง ๆ มาใชป้ระโยชน์จนประสบความสําเร็จ มีผลงาน
ดีเด่นเป็นที�ยอมรับ ยกยอ่ง สามารถถ่ายทอดเชื�อมโยงคุณค่าภูมิปัญญานั�นให้แพร่หลายทั�วไปอยา่ง
กวา้งขวางในแต่ละสาขา นั�น ๆ 
  2. ปราชญช์าวบา้น หมายถึง บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของภูมิปัญญาชาวบา้น และนาํภูมิปัญญา
มาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิตจนประสบผลสําเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื�อมโยงคุณค่าของอดีตกบั
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3. ครูภูมิปัญญาไทย หมายถึง ผูท้รงภูมิปัญญา ซึ� งเป็นผูส้ร้างสรรค์หรือเจ้าของภูมิ
ปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�ครอบคลุมเนื�อหาสาระ 9 ดา้น ซึ� งอาจจะเป็นไปได้ในด้านใด
ดา้นหนึ�งหรือหลายดา้น และไดรั้บการยกยอ่งจากสภาภูมิปัญญาไทยให้ดาํรงตาํแหน่งครูภูมิปัญญา
ไทยเพื�อทาํหน้าที�ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาไทย ทั� งในระบบการศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ครูภูมิปัญญาไทยแบ่งเป็น 3 ประการ คือ 
   1) วุฒาจารย์ เป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานที�ยงัประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพชีวติต่อตนเอง ครอบครัว และทอ้งถิ�น เป็นวทิยากรระดบัตน้ 
   2) ปัญญาจารย ์เป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานที�ยงัประโยชน์ในการแกไ้ข ปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพชีวติต่อมนุษยช์าติในระดบัชาติ เป็นวทิยากรระดบักลาง 
   3) เมธาจารย ์เป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานที�ยงัประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพชีวติต่อมนุษยชาติ เป็นวทิยากรระดบัสูง 
 นนัท์นภสั ศิริเขตต ์(2546 : 20) ไดใ้ห้ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นวา่ หมายถึงความ
ถนดั ความสามารถและประสบการณ์ของชาวบา้นที�เกิดจากความคิด สติปัญญา นาํมาใชแ้กปั้ญหา 
การดาํเนินชีวิตให้มีความสุข ซึ� งภูมิปัญญาเหล่านี� ไดรั้บการถ่ายทอดและสั�งสมกนัมาอยา่งต่อเนื�อง
หลายชั�วอายคุน 
 จากนานาทศันะดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ�น 
หมายถึง องคค์วามรู้ทั�งปวงที�ไดส้ั�งสมและสืบทอดกนัมาอยา่งต่อเนื�อง โดยมีการคิดคน้ปรับเปลี�ยน
ผสมผสานกบัความรู้ใหม่และพฒันาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัยุคสมยั เพื�อใชใ้นการแกปั้ญหาและ
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พฒันาการดาํเนินชีวิตให้เป็นสุข ซึ� งมีลกัษณะทั�งที�เป็นรูปธรรม นามธรรม ตลอดจนมีความเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเองอยา่งชดัเจน 
 4.2 ลกัษณะของภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ�น 
 นิคม ชมพูหลง (2545 : 17) กล่าวถึงลกัษณะสําคญัของภูมิปัญญา ซึ� งสอดคล้องกบักรม
วชิาการ (2542 : 10–11) ไวด้งันี�  
  1. ภูมิปัญญา เป็นความรู้ เป็นขอ้มูล เน้นเนื�อหาสาระ เช่น ความรู้เกี�ยวกบัครอบครัว
ความรู้เกี�ยวกบัมนุษย ์เกี�ยวกบัผูห้ญิง ผูช้าย ประเภทครอบครัว ฯลฯ 
  2. ภูมิปัญญา เป็นความเชื�อของสังคม โดยอาจจะยงัไม่มีขอ้พิสูจน์ยืนยนัวา่ถูกตอ้ง เช่น 
เรื�องนรก สวรรค ์ตายแลว้ไปไหน 
  3. ภูมิปัญญา คือ ความสามารถหรือแนวทางในการแกปั้ญหาหรือป้องกนัปัญหา เช่น
ความสามารถในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาขึ�นในครอบครัว 
  4. ภูมิปัญญาทางวตัถุ เช่น เรือนชานบา้นช่อง เครื�องใชไ้มส้อยต่าง ๆ ในครอบครัว เพื�อ
ทาํใหค้รอบครัวมีความสะดวกสบายตามสภาพ เป็นตน้ 
  5. ภูมิปัญญาทางพฤติกรรม เช่น การกระทาํ ความประพฤติ การปฏิบติัตวัของคนใน
ครอบครัว จนทาํใหค้รอบครัวสามารถดาํรงอยูไ่ดก้็นบัเป็นภูมิปัญญาเช่นเดียวกนั  
 4.3 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ�น 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539 : 24-25) ไดจ้าํแนกภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไว ้
10 ประเภท ดงันี�  
  1. เกษตรกรรม หมายถึง ความรู้ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู้ทกัษะและ
เทคนิคด้านเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพฒันาบนพื�นฐานคุณค่าดั� งเดิม ซึ� งคนสามารถพึ�งพา
ตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้เช่น ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นตน้ 
  2. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จกัประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
การแปรรูปผลผลิต เพื�อชะลอการนาํเขา้ตลาดเพื�อแกปั้ญหาดา้นการบริโภคอนัเป็นกระบวนการให้
ชุมชนทอ้งถิ�นพึ�งตนเองทางเศรษฐกิจได ้
  3. แพทยแ์ผนไทย หมายถึง ความสามารถในการป้องกนัและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชนดว้ยสมุนไพรและรักษาโรคแบบโบราณ 
  4. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ทั�งการอนุรักษ ์พฒันาและใชป้ระโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและยิ�งยนื 
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  5. กองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในดา้นบริหารจดัการดา้นการสะสม
และบริการกองทุนและธุรกิจชุมชน ทั�งที�เป็นเงินตราและโภคทรัพย ์เพื�อเสริมชีวิตความเป็นอยูข่อง
สมาชิกในชุมชน 
  6. สวสัดิการ หมายถึง ความสามารถในการจดัสวสัดิการในการประกนัคุณภาพชีวิต
ของคนใหเ้กิดความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
  7. ศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม ทศันศิลป์ คีตศิลป์ เป็นตน้ 
  8. การจดัการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการ ดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ทั�ง
ขององคก์รชุมชน ศาสนา การศึกษา ตลอดจนองคก์รอื�น ๆ ในสังคมไทย 
  9. ภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี�ยวกบัดา้นภาษา 
ทั�งภาษาถิ�น ภาษาโบราณ ภาษาไทย ตลอดจนทั�งดา้นวรรณกรรมทุกประเภท 
  10. ศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์ ปรับใช้หลกัธรรมคาํสอน
ทางศาสนา ความเชื�อและประเพณีดั�งเดิมที�มีคุณค่าใหเ้หมาะสมต่อการประพฤติปฏิบติั 
 สอดคลอ้งกบั มณนิภา ชุติบุตร (2538 : 21) และนิคม ชมพูหลง (2542 : 131) ไดแ้บ่งภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
  1. คติ ความคิด ความเชื�อ และหลกัการ เป็นพื�นฐานขององคค์วามรู้ ที�ถ่ายทอดกนัมา 
  2. ศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีที�เป็นแบบแผนของการดาํเนินชีวิต
ที�ปฏิบติั สืบทอดกนัมา 
  3. การประกอบอาชีพในแต่ละทอ้งถิ�นที�ไดรั้บการพฒันาใหเ้หมาะสมกบักาลสมยั 
  4. แนวคิดหลกัปฏิบติัแลเทคโนโลยีสมยัใหม่ที�ชาวบา้นนาํมาใชใ้นชุมชนเป็นอิทธิพล 
ของความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 และไดแ้บ่งประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไว ้10 กลุ่ม ดงันี�   
  1. ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การขยายพนัธ์ การเลี� ยงสัตว ์การเกษตร
ผสมผสาน การทาํไร่นาสวนผสม การปรับใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัการเกษตร เป็นตน้ 
  2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น การจดัสาน ทอ การช่าง การทอผา้ การ
แกะสลกั เป็นตน้ 
  3. ดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น หมอสมุนไพร หมอยากลางบา้น หมอนวดแผนโบราณ 
หมอยาหมอ้ 
  4. ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เช่น การบวชป่า การสืบชะตา
แม่นํ�า การอนุรักษป่์าชายเลน 
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  5. ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน เช่น ผูน้าํในการจดัการกองทุนของชุมชน ผูน้าํในการ
จดัตั�งกองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาล ผูน้าํในการจดัระบบสวสัดิการ บริการชุมชน เป็นตน้ 
  6. ดา้นศิลปกรรม เช่น วาดภาพ (กิจกรรม) การปั� น (ประติมากรรม) นาฎศิลป์ ดนตรี 
การแสดง การละเล่นพื�นบา้น นนัทนาการ เป็นตน้ 
  7. ดา้นภาษาและวรรณกรรม เช่น ความสามารถในการอนุรักษ์ และสร้างผลงานดา้น
ภาษา วรรณกรรมทอ้งถิ�น การจดัทาํสารานุกรมภาษา หนงัสือโบราณ การฟื� นฟู การเรียนการสอน
ภาษาถิ�นของทอ้งถิ�นต่าง ๆ เป็นตน้ 
  8. ดา้นปรัชญา ศาสนา และประเพณี เช่น ความสามารถประยกุตแ์ละปรับใชห้ลกัธรรม
คาํสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื�อ และประเพณีที�มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม การถ่ายทอดวรรณกรรม คาํสอน การประยกุตป์ระเพณีบุญ เป็นตน้ 
  9. ดา้นโภชนาการ เช่น ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์ และปรุงแต่งอาหาร
และยา ไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินคา้
บริการส่งออกที�ไดรั้บความนิยมแพร่หลายมาก เป็นตน้ 
  10. ดา้นองคก์รชุมชน เช่น ร้านคา้ชุมชน ศูนยส์าธิตการตลาด กลุ่มออมทรัพยอ์งคก์ร
ดา้นการตดัเยบ็เสื� อผา้ กลุ่มจกัรสาน กลุ่มทอผา้ กลุ่มทอเสื�อ กลุ่มตีมีด ตีขวาน เครื�องมือที�ทาํจาก
เหล็ก กองทุนสวสัดิการชุมชน การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 
 จากการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�นกัการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ไดก้ล่าวมา
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ�นสามารถแบ่งตามลักษณะของคนในท้องถิ�นหรือชุมชนได้คิดหรือ 
ไดรั้บการถ่ายทอดและถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ ซึ� งเกิดจากความเชื�อ ความรู้สึก ความ
นึกคิด ในการสร้างสรรค์แบบแผนของการดําเนินชีวิต รวมถึงการนําเทคโนโลยีพื�นบ้านมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 4.4 ความสําคัญของภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นมีความสําคญัต่อชาวบา้น ครอบครัว และชุมชน ดงัต่อไปนี�  (สมจิตร  
พรหมเทพ. 2543 : 67-68) 
  1. เป็นมรดกทางวฒันธรรมที�สืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนานจนกลายเป็นวิถี
ชีวติประจาํวนัของตนเองและชุมชนตลอดมา 
  2. เป็นมรดกทางสังคมที�ไดจ้ากการเรียนรู้ โดยผา่นกระบวนการขดัเกลาของกลุ่มคน 
  3. เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาที�มีคุณค่ายิ�ง ไม่ยิ�งหยอ่นไปกวา่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
  4. เป็นขอ้มูลพื�นฐานในการดาํรงชีวติและการพฒันาอยา่งยิ�งยนืจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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  5. เป็นแนวทางนาํไปสู่การปรับตวัของชุมชน ช่วยพฒันาเศรษฐกิจแบบพึ�งตนเองของ
ชุมชน 
  6. ช่วยเพิ�มความสมดุลระหวา่งธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มกบัประชาชน 
 4.5 รูปแบบการนําภูมิปัญญาท้องถิ�นมาใช้ในการจัดการศึกษา 
 รูปแบบการนําภูมิปัญญาท้องถิ�นมาใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประกอบด้วย
องคป์ระกอบสาํคญั 5 ส่วน คือ จุดมุ่งหมาย หลกัการ เนื�อหา กระบวนการเรียนรู้ และวิธีการ นาํภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้นการจดัการศึกษา 
 จุดมุ่งหมาย  
 จุดมุ่งหมายของการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใช้ในการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีความรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น รู้จกัอนุรักษ์ และสืบ
สานภูมิปัญญาทอ้งถิ�นให้คงอยูสื่บไป รวมทั�งสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งมีความสุข 
 หลกัการ  
 หลกัการของการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้นการจดัการศึกษามี 3 ขอ้ คือ 
  1. นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใช้ในการจดัการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาตลอด
ชีวติ 
  2. ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาจดัการศึกษา 
  3. พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอยา่งต่อเนื�อง 
 เนื อหา  
 เนื�อหาของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�นาํมาใช้ในการจดัการศึกษา สามารถจดัไดต้ามบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน โดยคาํนึงถึงประเภทของภูมิปัญญาที�เหมาะสม 
 4.6 กระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�นที�นํามาใช้ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที�เนน้การสอน 6 ประการ ดงันี�  
  1. จดัเนื�อหาสาระเกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของ
ผูเ้รียน 
  2. จดัให้มีการฝึกทกัษะกระบวนการ การจดัการและการประยุกต์ความรู้เกี�ยวกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นมาใช ้
  3. จดัใหมี้การเรียนรู้เรื�องภูมิปัญญาทอ้งถิ�นจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัจริงให้
ทาํได ้ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 
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  4. มีการผสมผสานบูรณาการความรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุล
กนั 
  5. จดัการส่งเสริมบรรยากาศการเรียน สภาพแวดลอ้ม สื�อการเรียน ตลอดจนอาํนวย
ความสะดวกเพื�อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และรอบรู้เรื�องภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
   6. จดัการเรียนรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไดทุ้กเวลา ทุกสถานที� และให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา 
 4.7 วธีิการนําภูมิปัญญาท้องถิ�นมาใช้ 
 วธีิการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้นการจดัการศึกษามี 6 วธีิการ คือ 
  1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกนัสาํรวจ คน้ควา้ และศึกษาแหล่งภูมิปัญญาที�ปรากฏอยูใ่น
ทอ้งถิ�น 
  2. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทาํข้อมูลพื�นฐานเกี�ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ�นโดย
จาํแนกเป็นสาขาต่าง ๆ ไวเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ 
  3. โรงเรียนเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลที�เป็น
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
  4. โรงเรียนและชุมชนร่วมกนัจดัแผนแม่บทเกี�ยวกบัการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาใชใ้น
การจดัการศึกษาและนาํไปสู่การปฏิบติัร่วมกนั 
  5. โรงเรียนจดัทาํสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาในส่วนที�เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
บรรจุลงในสาระการเรียนรู้ 
  6. โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยให้บุคคลที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีบทบาทใน
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั�งในรูปแบบการสอนในชั�นเรียนและส่งนกัเรียน 
 4.8 แนวทางการพฒันาการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�น 
 การพฒันาการเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�น มีการเกิดขึ�นและเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาซึ� ง
ชุมชนที�มีความเขม้แข็งทางดา้นวฒันธรรมทอ้งถิ�น สามารถที�จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กบัชุมชนได้
อยา่งต่อเนื�องตลอดเวลา และสถานศึกษาสามารถนาํมาจดัประสบการณ์ไดห้ลายรูปแบบตามสภาพ
ความเหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียน  
 นิภา เพชรสม (2542 : 145–146) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาการเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�น
วา่ หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที�นาํเอาเนื�อหาสาระและวิธีการสอนของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมา
ใชใ้นการเรียนการสอน เพื�อพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน วิธีการสอนของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ไดแ้ก่ 
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  1. การเล่าเรื�อง การบอก การเทศน์ 
  2. การใหป้ฏิบติัจริง 
  3. การใหท้าํเลียนแบบ 
  4. การใหล้องผดิลองถูก 
  5. การใหศึ้กษาดว้ยตนเอง 
  6. การสอนแบบกลุ่ม 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่ การที�จะนาํภูมิปัญญาสู่การเรียนการสอนนั�น วิธีการที�จะให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึง
ภูมิปัญญาไดดี้ที�สุดคือ การถอดรหสัภูมิปัญญา โดยให้นกัเรียนไดท้าํการสืบคน้ความรู้โดยละเอียด
และนาํองคค์วามรู้ที�ไดม้าถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติได ้
 

5. แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั นพื นฐาน พทุธศักราช 2551 
 แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  พฤติกรรมทางภาษาเป็นการ
แสดงออกให้เห็นได้ด้วยอากปักริยาที�เกี�ยวขอ้งกบัการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ความ
สนใจและความกระตือรือร้นที�จะรับสารด้วยการฟัง และการอ่าน การมีสมาธิ การแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลตลอดจนพฤติกรรมอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับสารและส่งสาร นกัการศึกษาที�
สนใจในการสอนภาษาไทยไดน้าํวตัถุประสงคข์องการศึกษาของบลูม (Bloom.1956 : 57) มาปรับ
ใหเ้ป็นวตัถุประสงคข์องภาษาไทย ดงันี�  
 5.1 วตัถุประสงค์ทางด้านความรู้ 
 ลาํดบัขั�นของความรู้ที�มุ่งใหน้กัเรียนเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยจากพื�นฐาน
ไปสู่ขั�นสูงสุด ดงันี�  
  ขั นที� 1 ความรู้ (Knowledge) เป็นการวดัความรู้ในเรื� องที�ผูเ้ รียนได้เรียนมา โดย
สามารถจาํเนื�อเรื�อง ชื�อบุคคล สถานที� และสิ�งต่าง ๆ ที�อยูใ่นเนื�อเรื�อง นอกจากนั�นยงัรวมไปถึงกฎ 
ทฤษฎี และหลกัการต่าง ๆ ที�อยู่ในเนื�อเรื� อง ในขั�นนี� เป็นวตัถุประสงค์เบื�องต้นที�มีระดับการคิด
ตํ�าสุด 
  ขั นที� 2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นการวดัความเขา้ใจในเนื�อเรื�องที�ไดเ้รียนมา
โดยสามารถบอกหรือเล่าให้ผู ้อื�นฟังได้และสรุปเรื� องย่อได้ นอกจากนั� นยงัสามารถอธิบาย
ความหมายของคาํ กลุ่มคาํ ประโยค ขอ้ความ โดยใชค้าํพดูของตนเองเพื�อสื�อสารใหเ้ขา้ใจไดด้ว้ย 
  ขั นที� 3 การประยุกต์ใช้ (Applicasion) เป็นการวดัการนาํเรื�องที�เรียนไปใช้ประโยชน์
ในชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่ ถอ้ยคาํ วธีิการ กฎ ทฤษฎี หลกัเกณฑแ์ละแนวคิด 
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  ขั นที� 4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวดัคุณลักษณะย่อยจากเรื� องที�อ่าน เช่น 
ลกัษณะของตวัละคร สิ�งของและสถานที� นอกจากนั�นยงัเสนอแนวคิดยอ่ยอนัจะนาํไปสู่แนวคิดรวม
ได ้
  ขั นที� 5 การสังเคราะห์ (Syntesis) เป็นการวดัคุณสมบติัรวมของเหตุการณ์หรือเรื�องราว
ที�เรียนไปแลว้ นอกจากนั�นยงัเป็นการสรุปรวมแนวคิดเพื�อนาํไปเปรียบเทียบกบัเรื� องอื�น ๆ หรือ
สาํนวนไทย สุภาษิต คาํพงัเพย 
  ขั นที� 6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นการวดัคุณค่า เหตุผล ขอ้เท็จจริง และการ
ทาํนายเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ�น 
 5.2 วัตถุประสงค์ทางจิตพิสัย  จิตพิสัยเป็นความรู้สึกนึกคิด เป็นปฏิกิริยาที�เกิดขึ�นในขณะ
ทาํกิจกรรมการเรียนที�ผูส้อนจดัขึ�น ในขณะทาํกิจกรรมการเรียนมี 5 ประการ ดงันี�  
  1. การเป็นผูรั้บที�ดี คือการที�ผูเ้รียนยอมรับสถานการณ์ในห้องเรียนที�ผูส้อนจดัขึ�นและ
เร้าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกที�ตอ้งการอยากจะเรียน 
  2. การเป็นผูต้อบสนองที�ดี คือการที�ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาตอบสนองในขณะที�เรียนไดแ้ก่ 
ปฏิบติัตามขอ้งตกลงในหอ้งเรียน ส่งการบา้นตรงเวลา เป็นตน้ 
  3. การเป็นผูเ้ห็นคุณค่า คือการที�ผูเ้รียนมีความซาบซึ� งในเรื�องที�เรียน มีเจตคติที�ดีและมี
ความสนใจนาํเรื�องราวที�ไดรั้บจากการเรียนไปใชแ้กปั้ญหาในชีวติประจาํวนั 
  4. การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น คือการที�ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ย่างมีความสุข รู้จกั
สิทธิและหนา้ที�ของตน เคารพกฎ ระเบียบ ตลอดจนขอ้ตกลงของสังคม 
  5 .  กา รเ ป็ นผู ้มีลัก ษณ ะส่ วนตัว  คือก ารที� ผู ้เ รีย นมี ควา มเ ชื� อมั�นใ นตนเอง  มี
สติสัมปชญัญะทั�งในการเล่นและการเรียน นอกจากนั�นยงัมีสุขนิสัยและลกัษณะที�ดี 
 

6. การสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 
 6.1  ความหมายของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) หมายถึง การสอนภาษาที�
เป็นไปตามธรรมชาติ เนน้สื�อที�มีความหมายผูเ้รียนสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยทาํให้เขา้ใจสื�อ
ที�อ่านได้รวดเร็วขึ� น การสอนจะไม่แยกสอนส่วนย่อยของภาษาทีละส่วน แต่เน้นให้เข้าใจใน
ภาพรวมก่อนแลว้จึงเรียนรู้ดา้นโครงสร้างภาษาภายหลงั ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคภ์าษาของตนเอง
อยา่งอิสระ ผูส้อนตอ้งยอมรับความแตกต่างดา้นการออกเสียงที�เป็นสําเนียงภาษาถิ�น (Dialects) ใน
เบื�องตน้แลว้จึงพฒันาให้ถูกตอ้งในโอกาสต่อไป การสอนภาษาแบบธรรมชาติจะเน้นการนาํรวม
วรรณกรรมต่าง ๆ ที�ดีมาเป็นสื�อการสอน เพื�อให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ภาษาที�หลากหลาย 
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สามารถนาํไปเป็นแบบอยา่งการใชภ้าษาของตนเองและใชไ้ดใ้นสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั�น 
การจดัการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติจึงเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัและยึดหลกัการประชาธิปไตย
ในชั�นเรียน 
 อารี  สัณหฉวี (2537 : 54) กล่าววา่ การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หมายถึง การสอนเด็กให้
เรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์ที�มีความหมาย โดยเด็กไดรั้บการสนบัสนุนกาํลงัใจจากผูใ้หญ่และได้
แบบอย่างที�ดีของผูใ้หญ่ในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ทั�งนี�การเรียนรู้ภาษาจะง่ายและสนุกสําหรับ
เด็ก ถา้เด็กเขา้ใจมีประสบการณ์ตรงและไดอ้ภิปรายพดูคุยในบรรยากาศที�อบอุ่นและยอมรับ 
 พนิดา  ชาตยาภา (2544 : 16) ไดก้ล่าววา่ การสอนภาษาแบบธรรมชาตินั�น หมายถึง การ
จดัการให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื�อพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนไปพร้อม ๆ กนั โดยไม่แยกย่อย ทั� งนี� มุ่งเน้นความสัมพนัธ์ของภาษาเพื�อใช้ในการสื�อ
ความหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นการกระตุน้และเปิดโอกาสให้
เด็กเรียนรู้ภาษาในหลาย ๆ สถานการณ์การทาํกิจกรรมของเด็กจะถูกเชื�อมโยงเขา้สู่ภาษาอ่าน เขียน
ที�มีความหมายต่อเด็ก เด็กจะได้แสดงออกถึงความเข้าใจจากประสบการณ์ที�เด็กมี รวมทั�งเปิด
โอกาสใหเ้ลือกเล่นหรือทาํงานที�เด็กแต่ละคนชอบหรือสนใจที�มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื�อนและครู เด็กจะ
พอใจที�เรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 เยาวพา  เดชะคุปต์ (2543 : 10) ได้กล่าวว่า การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หมายถึง การ
จดัการเรียนรู้สาํหรับเด็กที�เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนั ซึ� งการเรียนรู้ภาษาที�ดี
นั�น ต้องใช้ทกัษะภาษาทั�ง 4 ด้าน เชื�อมโยงสัมพนัธ์กัน แต่ทั�งนี� อตัราการเรียนรู้ขึ� นอยู่กับความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล 
 วไิลวรรณ  เกื�อทาน (2540 : 38) ไดก้ล่าววา่ การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หมายถึง การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ�งที�มีความหมายต่อชีวิตประจาํวนัของเด็ก โดยใชภ้าษาเป็นศูนยก์ลาง
ในการเรียนรู้ การสื�อสารและการคิด ให้เด็กพฒันาทกัษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียนไปพร้อม 
ๆ กนั โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 สรุปไดว้่า การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ให้เด็กไดเ้รียนรู้ภาษา
จากสิ� งที�มีความหมายในชีวิตประจาํวนั โดยการจดัสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการเรียนภาษาเปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษาในการสื�อสาร ให้เด็กพฒันาทกัษะทางภาษาทั�งในด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนไปพร้อม ๆ กนัเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลือกทาํในสิ�งที�สนใจไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื�อนและครู
ในบรรยากาศที�อบอุ่นและยอมรับ 
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 6.2  ทฤษฎแีละแนวคิดเกี�ยวกบัธรรมชาติของภาษาและการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีว่าดว้ยธรรมชาติของภาษา และทฤษฎีวา่ดว้ยการอ่านการเขียน ซึ� งเป็นพื�นฐานการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติมีกลุ่มทฤษฎีหลกั ดงันี�  (บุษบง  ตนัติวงศ,์ 2536 : ไม่มีเลขหนา้) 
  1. ทฤษฎีวา่ดว้ยระบบของภาษา เมื�อพิจารณาถึงธรรมชาติของภาษา จะเห็นไดว้า่ภาษา
ประกอบดว้ย 3 ระบบ คือ ระบบความหมาย ระบบไวยากรณ์ และระบบเสียง ความหมายเป็นหวัใจ
ของภาษา ส่วนไวยากรณ์และเสียงเป็นเพียงส่วนประกอบ การสอนฟัง พูด อ่านและเขียน ควรให้
ความสาํคญักบัส่วนที�จาํเป็นต่อการสื�อความหมาย 
  ฮาลิเดย ์(Haliday,1979: upaged) กล่าวถึง การใชภ้าษาของเด็กวา่มีความมุ่งหมายต่าง ๆ 
ดงันี�  
   1. เด็กใชภ้าษาเป็นเครื�องมือในการแสดงความตอ้งการ 
   2. เด็กใชภ้าษาควบคุมพฤติกรรมของผูอื้�น 
   3. เด็กใชภ้าษาปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น 
   4. เด็กใชภ้าษาในการแสดงความเป็นตวัของตวัเอง 
   5. เด็กใชภ้าษาเพื�อคน้หาขอ้มูล 
   6. เด็กใชภ้าษาในการคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
   7. เด็กใชภ้าษาเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์จากคาํที�เด็กคิดและรับรู้ 
  2. ทฤษฎีวา่ดว้ยระบบของความหมาย ความคิดและสัญลกัษณ์สื�อสาร กล่าวไวว้า่ ภาษา
เป็นสัญลกัษณ์สื�อสารที�ไม่สามารถถ่ายทอดความคิดทุกเรื�องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เนื�องจากเด็ก
ไม่สามารถสื�อความคิดออกมาโดยตรงได้ เด็กจึงตอ้งคิดสัญลกัษณ์เพื�อสื�อความหมายหลายแบบ
ผสมผสานกนัไป ดว้ยเหตุนี�การจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จึงรวม
เอาศิลปะ ดนตรีและละครเป็นส่วนสําคญัของการเรียนการสอนเพื�อช่วยให้เด็กไดถ่้ายทอดเรื�องราว
ใหผู้อื้�นรับรู้อยา่งลึกซึ� ง เช่น ถา้เด็กไม่สามารถพดูใหผู้อื้�นเขา้ใจไดค้รบถว้น ครูจะช่วยเด็กให้เด็กเล่า
เรื�อง แสดงท่าทางหรือวาดภาพประกอบในการสื�อความหมายแทนการพูด ซึ� งจะทาํให้เด็กรู้สึกว่า
เขาประสบความสาํเร็จที�สามารถสื�อความหมายใหผู้อื้�นเขา้ใจดว้ยตนเอง 
  ไวก็อตกี�  (Vygotsgy, 1978 : 69) กล่าววา่ เพื�อนและครูมีความสําคญัต่อการเรียนรู้ภาษา
ของเด็ก การพูด การสนทนา การวาด การเขียน การอ่าน ตลอดจนการเล่นก็ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาของเด็กเช่นเดียวกนั เพราะกิจกรรมเหล่านี� เป็นการใชส้ัญลกัษณ์ 
  บรูเนอร์ (Bruner,1983 : 112) กล่าวว่า ภาษาเป็นสิ�งที�เด็กใช้ในการสื�อความหมายให้
ผูอื้�นได้รับรู้ ในขณะเดียวกันเด็กจะพยายามค้นหาความหมาย ความเข้าใจของตนว่าตรงกับ
ความหมายที�ผูอื้�นยอมรับ แนวคิดนี� ไดพ้ฒันาเป็นเทคนิคการสอนแบบ tutoring แบบหนึ�งที�เรียกว่า 
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Scaffolding (Applebee and Langer. 1983) ซึ� งเด็กเรียนรู้จากปรับความเขา้ใจให้สอดคลอ้งกบัของ
ครู และครูปรับการสอนให้สอดคลอ้งกบัความเขา้ใจของเด็ก ฉะนั�น การสอนภาษาแบบธรรมชาติ
จึงเนน้ใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ การสนทนาโตต้อบในกลุ่มช่วยเหลือสนบัสนุนซึ�งกนัและกนั 
  กู๊ดแมน (Goodman, 1986 : 21) ผูน้าํคนสําคญัในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ซึ� งถือ
เป็นบุคคลหนึ�งที�บุกเบิกการสอนภาษาแบบธรรมชาติในอเมริกาคดัคา้นแนวคิดที�วา่เด็กเรียนภาษา
โดยการลอกเลียนแบบผูใ้หญ่ เขา้กล่าวว่าคนไม่ใช่นกแกว้ที�เปล่งเสียงอยา่งไม่รู้ความหมาย ภาษา
ของมนุษย์เป็นตัวแทนของความคิดของผูใ้ช้ภาษา ไม่ใช่แทนสิ� งที�คนอื�นพูดไว ้เรารวบรวม
สัญลกัษณ์อนัไดแ้ก่ เสียงในภาษาพดูและตวัอกัษรในภาษาเขียนมาเป็นคาํเพื�อใชแ้ทนสิ�งต่าง ๆ แทน
ความรู้สึกและความคิด เราใช้ภาษาโดยมีความมุ่งหมายเพื�อสื�อสาร นอกจากนี� เรายงัใช้ภาษาเป็น
เครื�องมือในการคิดและในการเรียนรู้ 
  3. ทฤษฎีวา่ดว้ยธรรมชาติการเรียนการอ่านเขียนในระบบภาษา โดยปกติมนุษยทุ์กคน
ตอ้งสะสมประสบการณ์ทางภาษาไวเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับใชต่้อไป ประสบการทางภาษาพูดเป็นขอ้มูล
สาํหรับภาษาเขียน และประสบการณ์จากภาษาเขียนเป็นขอ้มูลสาํหรับการพดู 
  มอร์โรว ์(Morrow,1991 : 57) กล่าววา่ เด็กที�มีประสบการณ์ที�พ่อแม่อ่านหนงัสือให้ฟัง
เป็นประจาํจะสามารถอ่านหนังสือได้เอง แมว้่าจะยงัไม่เคยเขา้โรงเรียนหรืออ่านเขียนอย่างเป็น
ทางการ เด็กเรียนอ่านเขียนไดโ้ดยธรรมชาติเช่นเดียวกบัเด็กเริ�มเรียนพูด การพูดในตอนแรก ๆ เด็ก
จะพดูไม่ชดั ไม่ถูกตอ้ง แต่เด็กก็จะสื�อความหมายไดถ้า้ผูใ้หญ่พยายามรับฟัง และพยายามเขา้ใจก็จะ
ช่วยให้เด็กกลา้พูดจนพูดไดถู้กตอ้งชดัเจนภายหลงั เมื�อเด็กเริ�มอ่านเขียน เด็กจะมีขอ้ผิดมากมาย ถา้
ผูใ้หญ่คอยช่วยเหลือให้กาํลงัใจ เด็กก็จะอ่านเขียนต่อไปจนมีขอ้ผิดน้อยลงเรื�อยๆ  เช่นเดียวกบัใน
ภาษาพดู 
 6.3. หลกัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 กู๊ดแมน (Goodman, 1986 : 98) ไดเ้สนอแนะหลกัการของการสอนภาษาแบบธรรมชาติได ้
ดงันี�  
  1.  หลกัการสอนอ่านและเขียนภาษาแบบธรรมชาติ 
   1.1 ผูอ่้านจะตอ้งเก็บขอ้มูลและทาํความเขา้ใจความหมายของขอ้ความที�อ่านใน
ระหว่างการอ่านโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเข้าช่วยเพื�อให้เข้าใจได้ง่ายขึ� น มี
งานวิจยัดา้นการอ่านมากมายที�สนบัสนุนแนวคิดที�ว่า ผูอ่้านที�มีประสบการณ์หรือความรู้เดิมใน
สาขานั�น ๆ จะสามารถอ่านไดดี้และเขา้ใจเร็วกวา่ผูไ้ม่มีประสบการณ์ 
   1.2 ในระหวา่งการอ่าน ผูอ่้านจะตอ้งใชก้ลวิธีในการอ่านที�จะช่วยให้เขา้ใจขอ้ความ
ที�อ่านไดห้รือที�เรียกวา่ กระบวนการอ่าน ซึ� งจะเกิดขึ�นกบัผูอ่้านไดห้รือที�เรียกวา่กระบวนการอ่านซึ� ง
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จะเกิดขึ�นกบัผูอ่้านทุกคนในขณะที�อ่านเป็นขั�นตอน อนัประกอบด้วย การตั�งสมมติฐานหรือการ
คาดการณ์ล่วงหนา้ การเลือกสรรความหมายของคาํหรือขอ้ความและสนบัสนุนความหมายที�ถูกตอ้ง 
แต่หากเกิดความผิดพลาดก็สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง ทุกขั�นตอนดงักล่าวจะเกิดขึ�นใน
ขณะที�อ่านตลอดเวลา ทั�งผูที้�มีความสามารถในการอ่านระดบัสูงหรือผูที้�เริ�มเรียนการอ่าน 
   1.3 ดา้นการเขียน แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จะเน้นให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งการอ่านและการเขียน ซึ� งจะเกิดขึ�นต่อเนื�องกนัตลอดเวลาผูอ่้านมากจะมีขอ้มูลในการเขียน
มาก ดงันั�นในการเขียนควรฝึกให้ผูเ้ขียนมีขอ้มูลหรือรายละเอียดที�เหมาะสมเพียงพอ สามารถผลิต
งานเขียนที�มีผูอ่้านเกิดความเขา้ใจ สามารถรับสารของผูเ้ขียนได ้
   1.4 การเขียนตอ้งคาํนึงถึงระบบของภาษาซึ� งประกอบดว้ยตวัสัญลกัษณ์และเสียง 
(Grapho phonic system) หลกัเกณฑ์ไวยกรณ์ (Syntactic system) และการสื�อความหมาย (Semantic 
system) ทั�งสามระบบตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัอย่างถูกตอ้งในการเขียนจึงจะทาํให้ผูอ่้านสามารถ
ตีความหมายและเขา้ใจขอ้ความนั�นอยา่งถูกตอ้ง 
   1.5 จุดมุ่งหมายหลกัของการอ่านคือ ความหมายและความเขา้ใจในบทความที�อ่าน 
(Comprehendsion of meaning) ส่วนจุดมุ่งหมายในการเขียน คือสื�อความหมายให้ผูอ่้านเขา้ใจตาม
จุดประสงคข์องผูเ้ขียน (Expression of meaning)  
 จะเห็นไดว้า่การสอนเขียนตามแนวภาษาแบบธรรมชาติ ผูส้อนตอ้งใชเ้ทคนิค กลวิธีต่าง ๆ 
ที�ทาํให้เด็กสนใจจากการอ่าน การพูด และถ่ายทอดให้เด็กเขียนเป็นสัญลักษณ์และตัวอักษร 
ขอ้ความ ประโยค และเขียนเป็นเรื�องไดใ้นที�สุด 
 6.4 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษแบบธรรมชาติ 
 การสอนตามแนวทฤษฎีภาษาแบบธรรมชาติ เป็นเทคนิคการสอนวิธีหนึ�งที�ยึดผูเ้รียนเป็น
สาํคญั โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การคน้ควา้หาความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จะเนน้
กระบวนการเรียนรู้และการรับรู้ภาษาของผูเ้รียน เพื�อจดัลาํดบัขั�นตอนของกระบวนการให้กิจกรรม
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ตามความถนดัและความสนใจ ซึ� งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที�ถาวร จึงมี
ผูใ้หค้วามสาํคญัของการสอนตามแนวทฤษฎีภาษาแบบธรรมชาติ 
 สุรพนัธ์  กุศลส่ง (2543 : 17) กล่าวไวว้า่ แครชเชน และเทอร์เรลิ (Krashen and Terrell, 
1988 : 1) ไดก้ล่าวถึง วิธีการสอนที�ผ่านมา เช่น วิธีการสอนแบบฟัง-พูด หรือวิธีการอื�น ๆ วา่ยงัไม่
ประสบผลสําเร็จเท่าที�ควร ทั�งนี� เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการสอนในเรื�องโครงสร้างทางภาษา ไม่
สามารถจะนาํไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในชั�นเรียน เนื�องจากวิธีการสอนเหล่านี�  มิไดอิ้งหลกั
ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที�สองซึ� งเป็นวิธีการที�จะทาํให้ผูเ้รียนภาษาสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั
ไดจ้ริงทั�งในและนอกหอ้งเรียน 



 42

 วิธีการสอนภาษาโดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติเป็นวิธีการที�ได้รับการพฒันาโดยยึด
ทฤษฎีการรับรู้ภาษาที�สองของแครชเชน ซึ� งไดป้รับมาจากวิธีตามแนวธรรมชาติของเทอร์เรล แห่ง
มหาวิทยาลยัคาลิฟอร์เนีย (The University of Soutem California) นอกจากนี� ตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากผลงานของอชัเชอร์ (Total Physical Responsc) ซึ� งเป็นการสอน
ภาษาโดยธรรมชาติ การเรียนรู้ภาษาแม่ โดยใชว้ธีิการสื�อความหมายดว้ยภาษากาย (Language Body 
Communication)  
 แนวทฤษฎีการสอนภาษาตามแนวธรรมชาติจะเนน้การเขา้ใจกระบวนการรับรู้ และเรียนรู้
ภาษาของผูเ้รียนเพื�อจดัลาํดบัขั�นตอนกระบวนการให้กิจกรรมการเรียนการสอนต่อเนื�องเหมาะสม
กบัวยั มีนกัการศึกษาและผูรู้้ไดใ้หค้วามหมายและขั�นตอนในการจดักิจกรรมดงันี� คือ 
 วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545 : 112) กล่าวว่า การสอนภาษาไทยตามแนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ หมายถึงการสอนที�มุ่งเน้นการให้ปัจจยัป้อนเขา้และกระบวนการเรียนรู้ดว้ยกลวิธี
ต่าง ๆ ที�จะทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และไดป้ระสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาทั�งการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนอยา่งต่อเนื�อง เนน้การบูรณาการดว้ยตนเอง จากการพฒันาความเขา้ใจความหมาย
โดยรวมของเรื� องไปสู่องค์ประกอบย่อยของภาษา โดยยึดสื� อการเรียนและการจัดกิจกรรมที�
พฒันาขึ�นอย่างมีเป้าหมายในการนาํรูปแบบภาษาไปใชสื้�อสารในชีวิตประจาํวนัเป็นหลกั และให้
สอดคล้องกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในแต่ละชุมชนของผูเ้รียน ลาํดบักระบวนการการเรียนการ
สอนจะจดัตามหลกัพฒันาภาษาของผูเ้รียนในการเรียนรู้และรับรู้ตามธรรมชาติ โดยคาํนึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ระดบัความสามารถ ความถนดั ความสนใจ และสติปัญญาของผูเ้รียน 
 จะเห็นไดว้า่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติจะตอ้งจดักระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยกลวธีิต่าง ๆ ที�ทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม มีประสบการณ์ตรง โดยยึดสื�อการเรียนและการจดั
กิจกรรมที�พฒันาขึ�นอยา่งมีเป้าหมาย 
 6.5 ขั นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

  6.5.1 ครูเล่านิทานพื�นบา้น โดยใชสื้�อจริงประกอบและหลงัจากนั�นครูซกัถามนกัเรียน
และร่วมกนัอภิปรายถึงสิ�งที�ไดเ้รียนรู้จากเนื�อเรื�องหรือจากเรื�องที�ฟัง 
  6.5.2 ครู และนกัเรียนคิดร่วมกนั เช่น สนทนาเกี�ยวกบัภาษาถิ�น เขียนคาํศพัท์บญัชีคาํ
พื�นฐานให้ถูกตอ้ง นาํคาํศพัท์แต่งประโยค และเรียงลาํดบัเหตุการณ์ของนิทานจากการวาดภาพ 
หลงัจากนั�นครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านผลงานเขียนผลงานส่วนตวัหรือเป็นกลุ่มกบัเพื�อน ๆ ครูคอย
สังเกตและอ่านงานเขียนของนกัเรียนโดยใหค้าํแนะนาํและใหก้าํลงัใจ 
  6.5.3 ในขั�นตอนสุดทา้ยนกัเรียนเสนอผลงานตามความถนดัและความสนใจของตนเอง
กบัชั�นเรียนบา้ง ภายในกลุ่มบา้ง หรือกบัครูเป็นการส่วนตวั 



 43

 จากขั�นตอนการสอนดงักล่าว สรุปไดว้า่ การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ภาษา
ที�มีลกัษณะเป็นไปตามธรรมชาติของการใชภ้าษาและสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยเนน้การพฒันา
ภาษาจากการเข้าใจเรื� องราวในภาพรวมของเนื�อหา ซึ� งเป็นพื�นฐานในการเรียนรู้และเข้าใจ
องคป์ระกอบยอ่ยของภาษา เช่น โครงสร้างของภาษาและศพัท ์โดยรวมถึงการบูรณาการทกัษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ� งสอดคลอ้งกบั  (จรัสศรี  คิวสุวรรณ. 2545 : 42) ไดใ้ห้นกัเรียนฟังครูเล่า
เนื�อเรื�องใหฟั้ง ครูถามนกัเรียนเพื�อความแน่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจความหมายของเนื�อเรื�องโดยรวม ครู
และนกัเรียนคิดร่วมกนัเขียนแผนงานบนกระดาน หลงัจากนั�นครูใหน้กัเรียนเขียนผลงานของตนเอง 
โดยครูจะคอยสังเกตและช่วยเหลือนักเรียนนาํเสนอผลงานต่อเพื�อนนักเรียนและครู (Goodman, 
1986 : 91) 
 6.6  การเขียนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 การเขียนเป็นเครื�องมือในการสื�อสารที�มีความสาํคญัสาํหรับเด็ก ช่วยใหเ้ด็กไดแ้สดงออกถึง
ความคิด จินตนาการให้ผูอื้�นไดรั้บรู้โดยการใช้สัญลกัษณ์ในการถ่ายทอดความรู้ การเขียนเป็นการ
เรียนรู้ที�ตอ้งใช้สติปัญญาและความพร้อมของร่างกายคือตอ้งอาศยัการประสานสัมพนัธ์ระหว่าง
สมอง สายตา และการเคลื�อนไหวของกลา้มเนื�อมือ ในการจดักิจกรรมการเขียนให้กบัเด็กจึงตอ้ง
คาํนึงถึงพฒันาการของเด็ก การบงัคบัเด็กให้หดัเขียนเมื�อเด็กยงัไม่พร้อมทาํให้เด็กเกิดความเครียด 
และทาํใหเ้ด็กไม่รักการอ่านเขียน 
 ฉนัทนา  ภาคบงกช  (2544  :  14) ไดก้ล่าวถึง การเขียนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติไว ้ดงันี�  
  1. การเขียนอธิบายภาพที�เด็กวาด กิจกรรมนี�ควรทาํภายหลงัการวาดภาพ ครูควรแสดง
ความสนใจในภาพที�เด็กวาด ครูเวน้ระยะระหวา่งคาํแลว้หมั�นถามเด็กใหคิ้ดตาม บอกให้ครูเขียน ครู
อ่านข้อความที�เขียนเสร็จเป็นคาํ (ห้ามอ่านแยกส่วนประกอบของคาํ) เด็กจะรู้สึกว่าการเขียนมี
ความหมายเพราะถ่ายทอดความคิดของเด็กเป็นภาษาเขียน และคนอื�น ๆ สามารถอ่านเขา้ใจความคิด
ของเขาได้ กิจกรรมดงักล่าว ควรให้เด็กทาํสักระยะหนึ� งจึงกระตุ้นหรือชักชวนให้เด็กเขียน ใน
ระยะแรกอาจมีเด็กบางคนเขียนเลียนแบบครู สนใจเขียนเองแต่ไม่ควรชวนให้เด็กเขียนเองเร็ว
เกินไป เพราะจะทาํใหเ้ด็กเกิดความคิดวา่การเขียนคือการลอกเลียนแบบ เด็กจะขาดความเชื�อมั�นใน
การที�จะเขียนดว้ยตนเอง กิจกรรมวาดภาพและเขียนคาํบรรยายดาํเนินไดต้ลอดปี 
  2. การเขียนหนา้ชั�นเพื�อบอกกล่าว ทุกเชา้ครูควรหาโอกาสให้เด็กเห็นการเขียนของครู
วนัละ 1 ประโยคพร้อม ๆ กนั การเขียนนี�ควรเป็นไปตามธรรมชาติประกอบคาํบอกเล่าของครู หรือ
อาจเป็นการบนัทึกเพื�อจดจาํ เตือนความจาํ บอกเล่าหรือประกาศ การเขียนนี� มุ่งหมายให้เด็กเห็นว่า 
ความคิดของคนเราสามารถถ่ายทอดเป็นตวัหนงัสือและมีประโยชน์ในการสื�อความหมายให้คนอื�น
เขา้ใจ 
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  3. การจดัสถานการณ์ใหมี้การโตต้อบสื�อสารที�มีความหมายและเร้าความสนใจเด็กมาก
ที�สุดคือ การเขียนโตต้อบกนั 
  4. ฝึกการเขียนดว้ยกิจกรรมชื�อของเด็ก เด็กคุน้เคยกบัชื�อตนเองมากที�สุดและเรียนรู้จาก
ชื�อของตนเองไดดี้ โดยเฉพาะเสียงจากพยญัชนะตน้ของชื�อตนเอง นอกจากนี� ยงัเรียนรู้เสียงและ
พยญัชนะจากชื�อของเพื�อนดว้ย 
  5. การเขียนโดยอาศยัแหล่งอา้งอิง ในการเรียนหน่วยต่าง ๆ ยอ่มมีคาํซึ� งเด่นและมีการ
ใช้คาํเหล่านั�นค่อนขา้งถี� ครูอาจเตรียมบตัรคาํประกอบภาพ 3 – 4 บตัร ติดไวที้�มุมอา้งอิงเสมือน
พจนานุกรมเล็ก ๆ เพื�อให้เด็กสนใจอ่านและอาจเขียนโดยใชค้าํเหล่านั�นประกอบความสนใจ เด็ก
เริ�มตน้เขียนดว้ยตนเองสร้างคาํเองมีบตัรประกอบคาํซึ� งเป็นลกัษณะของกริยา เช่น วิ�ง นอน เดิน 
กระโดด ฯลฯ ควรติดไวใ้หเ้ด็กดูเพื�อใหเ้ด็กเลือกใชใ้นการแต่งประโยคเขียนขอ้ความ 
  6. การเขียนโดยรู้ที�มาของเสียง บางครั� งเด็กอยากเขียนคาํที�ตนตอ้งการแต่เขียนเอง
ไม่ไดแ้ละคน้ควา้จากแหล่งอา้งอิงไม่ได ้ครูควรเขียนคาํนั�น ๆ ให้เด็กดูเพื�อนาํไปเขียนตาม ควรทาํ
กิจกรรมหลงัจากเด็กพยายามเขียนคาํดว้ยตนเองจนเคยชินแลว้ มิฉะนั�นจะกลายเป็นการสร้างความ
ขลาดที�จะลองเขียนคาํดว้ยตนเองตอ้งรอครูเขียนให้ดูก่อนทุกครั� ง ซึ� งเป็นวิธีการที�ไม่ถูกตอ้งตาม
แนวคิดของการพฒันาภาษาแบบธรรมชาติ (ภาวณีิ  แสนทวสุีข, 2538 : 24 ; หรรษา นิลวิเชียร, 2535 
: 56) ไดก้ล่าวถึง การเขียนตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติไว ้ดงันี�  
   6.1 ขั�นเตรียมเป็นขั�นเตรียมความคิดที�แสดงออก เป็นขั�นที�เด็กใชภ้าษาพูดเป็นส่วน
หนึ� งของการเขียนเพราะภาษาพูดกบัความคิดมีความสัมพนัธ์กนั ความคิดของเด็กจะมีผลต่อสิ�งที�
เด็กพดู และสิ�งที�เด็กพดูจะมีผลต่อความคิดของเขา การกระตุน้ความคิดของเด็กใชค้าํพูดมากเท่าไรก็
จะเพิ�มศกัยภาพทางความคิดของเด็กมากเท่านั�น 
   6.2  ขั�นเขียนเป็นขั�นเขียนร่วมกนัระหวา่งครูกบัเด็ก โดยภาษาเขียนที�ใชจ้ะเป็นคาํที�
มีความหมายสําหรับเด็ก เป็นการจดัประสบการณ์ที�เด็กจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการเขียน 
ดว้ยการบอกให้ครูเขียนตามที�ตนตอ้งการสื�อความหมายออกมา ช่วยครูเขียนคาํง่าย ๆ ที�เด็กคุน้เคย 
ชี�ตาํแหน่งการติดงานเขียนใหไ้ดป้ระโยชน์ตามความมุ่งหมายของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
   6.3 ขั�นปรับปรุงแก้ไขเป็นขั�นที�ครูและเด็กช่วยกนัตรวจสิ�งที�เขียนว่าสามารถสื�อ
ความหมายตามความมุ่งหมายหรือไม่ ถ้าไม่ครูและเด็กจะช่วยกันคิดหาทางเขียนใหม่ให้สื� อ
ความหมายไดดี้ขึ�น 
 6.7 บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
 ครูเป็นบุคคลที�มีบทบาทสําคญัในการจดัประสบการณ์ให้เด็กตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ ครูจะตอ้งเป็นแบบอย่างที�ดีแก่เด็กในการใช้ภาษาในการสื�อสารทั�งดา้นการพูด การฟัง 
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การอ่าน และการเขียน นักวิชาการศึกษาได้กล่าวถึงบทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติไว ้ดงันี�  
 นฤมล  เนียมหอม (2540 : 21 ; อา้งใน Bissex, 1990 : 55) กล่าววา่ ครูมีบทบาทในการที�จะ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัเด็ก ครูจะตอ้งเป็นผูที้�กระตือรือร้น และสร้างองคค์วามรู้เกี�ยวกบัการสอนดว้ย
ตนเอง ครูจะตอ้งใชผ้ลการประมินให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
 นฤมล  เนียมหอม (2540 : 21 ; อา้งใน Blance, 1996 : 74) กล่าววา่ ครูมีบทบาทในการทาํ
ใหก้ารจดัการในชั�นเรียนเกิดความสมดุลระหวา่งบทบาทครูในฐานะที�เป็นผูค้วบคุมดูแลกบับทบาท
ในฐานะที�เป็นผูแ้นะแนวทาง เป็นผูส้นบัสนุนให้กาํลงัใจและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ครู
จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์และให้ความร่วมมือกบัเด็กในสิ�งที�เด็กริเริ�มตอ้งเปลี�ยนบทบาทครูจากผูป้้อน
ความรู้มาเป็นผูที้�ร่วมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัเด็ก 
 นฤมล  เนียมหอม (2540 : 22 ; อา้งใน Mills, 1990 : 69) กล่าววา่ ครูจะตอ้งเป็นผูที้�ยอมรับ
ความคิดเห็นและความพยายามของเด็ก ครูจะตอ้งสนบัสนุนเด็กแต่ไม่ใช่การสอนโดยตรง ครูตอ้ง
ให้เด็กมีโอกาสที�จะแกปั้ญหาดว้ยตนเองในการอ่านและการเขียนโดยไม่เขา้ไปเป็นผูแ้กปั้ญหาให้
เด็กเสียเอง 
 บุษบง ตนัติวงศ์ และศศิลกัษณ ขยนักิจ. (2551 : 142 - 150) ครูควรคาํนึงถึงการสร้าง
ทศันคติที�ดีต่อการเรียนการสอนใหก้บัเด็ก ครูจะแนะนาํใหเ้ด็กเขา้ใจการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ที�เด็กเคยประสบในชีวิตประจาํวนัและจะเปิดโอกาสให้เด็กตดัสินใจจะตอ้งระวงัอยา่งยิ�งที�จะไม่
ตดัสินใจแทนเด็กเพียงเพื�อป้องกนัขอ้ผดิพลาดในการอ่านเขียนของเด็ก ครูจะถือวา่การตดัสินใจเป็น
ส่วนสําคญัของกระบวนการทางภาษาของเด็ก เมื�อเด็กไดเ้ริ�มงานแลว้เด็กจะตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจใน
การนาํเสนอผลงานของตน ครูจะจดัสภาพแวดลอ้มที�สร้างประสบการณ์ทางภาษาให้แก่เด็ก เชิญ
ชวนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์นั�นและสนบัสนุนให้เด็กสื�อสารแลกเปลี�ยนประสบการณ์กบั
ผูอื้�น 
 6.8 บทบาทครูตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
  6.8.1 ครูเป็นผู ้อ ํานวยความสะดวก ครูจะต้องเป็นผู ้ตัดสินใจเกี� ยวกับการจัด
สภาพแวดลอ้ม การจดัหา จดัซื�อ และใชท้รัพยากรต่าง ๆ  เพื�อประโยชน์สูงสุดต่อประสบการณ์ของ
เด็กใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกทาํกิจกรรม สนบัสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็น สนบัสนุนให้ทดลองอ่าน
เขียน และตรวจสอบดว้ยตนเอง 
  6.8.2  ครูเป็นแบบอยา่ง ครูสามารถเป็นแบบอยา่งให้แก่เด็ก 2 ทางดว้ยกนั คือ ครูเป็นผู ้
ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ที�แสดงให้เด็กเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการรู้หนงัสือในชีวิตประจาํวนั
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ของผูใ้หญ่ และครูเป็นผูส้าธิต แสดงแบบอยา่งการใชภ้าษาหลาย ๆ ลกัษณะ ขณะอ่านหนงัสือเล่ม
ใหญ่ เล่านิทาน จากการอ่านเงียบ ๆ ตามลาํพงั 
  6.8.3  ครูเป็นผูจ้ดัการ ครูจะจดัการสถานการณ์ต่าง ๆ ในหอ้งเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ
ให้เด็กได้เ รียนรู้แบบร่วมมือและทํางานร่วมกัน ครูเป็นผู ้ร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 
  6.8.4  ครูเป็นผูป้ระเมิน ครูเป็นผูป้ระเมินพฒันาการเด็กเป็นผูเ้ก็บรวบรวมหลกัฐานงาน
ที�แสดงการเรียนรู้ของเด็ก ซึ� งครูจะตอ้งทราบวา่เด็กอยูใ่นระดบัใด และเด็กจะกา้วไปในระดบัใด ครู
จะช่วยให้เด็กได้พฒันาไปได้อย่างไร สิ� งสําคัญของการประเมินคือเพื�อส่งเสริมเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 
 สรุปไดว้า่ ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาตินั�น บทบาทของครูมี
ความสาํคญัครูจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จดัสภาพแวดลอ้มที�
เอื�อต่อการเรียนรู้ภาษา ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่เด็กในการอ่าน การเขียน เปิดโอกาสให้เด็กได้
เป็นผูต้ดัสินใจเลือกทาํกิจกรรมที�ตนถนดัและสนใจ และเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง 
ครูตอ้งยอมรับในผลงานของเด็กไม่ตาํหนิเมื�อเด็กเขียนผิดและตอบสนองต่อความพยายามของเด็ก
ในทางบวก ครูตอ้งจดัการให้การเรียนรู้ดาํเนินไปอย่างราบรื�นให้เด็กได้เรียนรู้แบบร่วมมือ และ
จะตอ้งประเมินพฒันาการเด็กเพื�อดูความกา้วหนา้และหาวิธีการที�จะส่งเสริมและพฒันาเด็กไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

7. นิทาน 
 7.1 ความหมายของนิทาน 

 “นิทาน” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 588) อธิบายความหมาย
ไวว้า่ “นิทานคือ เรื�องที�เล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นตน้” 
 นอกจากนี�ยงัมีท่านผูรู้้อธิบายความหมายไวค้ลา้ย ๆ กนั เช่น 
 กิ�งแกว้  อตัถากร (2519 : 12) อธิบายว่า นิทาน หมายถึง เรื�องที�เล่าสืบต่อกนัมาเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวิธีมุขปาฐะแต่ก็มีอยูส่่วนมากที�บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไว ้และนอกจากนี�ยงัอธิบายวา่นิทานเป็นเรื�องเล่าทั�วไป มิไดจ้งใจแสดงประวติัความเป็นมา จุดใหญ่
เล่าเพื�อความสนุกสนาน บางครั� งก็จะแทรกคติเพื�อสอนใจไปดว้ย นิทานมิใช่เรื�องเฉพาะเด็ก นิทาน
สาํหรับผูใ้หญ่ก็มีจาํนวนมาก และเหมาะสาํหรับผูใ้หญ่เท่านั�น 
 กุหลาบ   มลัลิกะมาส (2545 : 99-100) กล่าวถึง “นิทาน” ไวใ้นหนังสือคติชาวบ้านว่า 
นิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที�เล่าสืบต่อกนัมาหลายชั�วอายุคน เพื�อความสนุกสนานเบิกบานใจ
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ผอ่นคลายความตึงเครียด เพื�อเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจา้สิ�งศกัดิS สิทธิS เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรม
บ่มนิสัย ช่วยให้เขา้ใจสิ�งแวดลอ้มและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เนื�อเรื�องของนิทานเป็นเรื�องนานา
ชนิด อาจเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการผจญภยั ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขนั หรือ
เรื�องแปลกประหลาดผิดปกติธรรมดา ตวัละครในเรื�องก็มีลกัษณะต่าง ๆ กนั  อาจเป็นคน สัตว ์เจา้
หญิง เจา้ชาย อมนุษย ์แม่มด นางฟ้า แต่ให้มีความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมต่าง ๆ เหมือนคนทั�วไป
หรืออาจจะเหมือนที�เราอยากจะเป็น เมื�อนิทานตกไปอยูใ่นทอ้งถิ�นใดก็มกัมีการปรับเนื�อเรื�องให้เขา้
กบัสิ�งแวดลอ้มของถิ�นนั�น นิทานในแต่ละทอ้งถิ�นจึงมีเนื�อเรื�องส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั คือ สภาพ
ความเป็นมนุษย ์อารมณ์ ความรู้สึกรัก เกลียด ความโง่ ฉลาด ขบขนั อาฆาตแคน้ หรือทุกข ์สุข ส่วน
รายละเอียดจะแตกต่างไปบา้งตามสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลของวฒันธรรมความเชื�อของแต่ละ
ทอ้งถิ�น 
 สุมามาลย ์ พงษ์ไพบูลย ์(2542 : 7) กล่าวว่า นิทานเป็นคาํศพัท์ภาษาบาลี หมายถึงคาํเล่า
เรื�องไม่ว่าเป็นเรื� องประเภทใดแต่อยู่ที�ลกัษณะการเล่าที�เป็นกนัเอง แมจ้ะเป็นขอ้เขียนก็มีลกัษณะ
คลา้ยกบัการเล่าที�เป็นวาจา โดยใชภ้าษาพดูหรือภาษาปากในการเล่า 
 กล่าวโดยสรุป นิทาน คือ เรื� องเล่าที�มนุษย์ผูกเรื� องขึ� นด้วยภูมิปัญญา โดยส่วนใหญ่จะ
ถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ เนื�อเรื�องมีหลากหลายและใชเ้ล่าเพื�อจุดประสงคต่์าง ๆ กนั ตามโอกาสและ
สภาพแวดล้อมของแต่ละทอ้งถิ�น คาํที�ใช้เรียกนิทานมีต่าง ๆ กนัไป เช่น นิทานชาวบา้น นิทาน
พื�นเมือง วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นตน้ ในงานวจิยันี�จะใชว้า่ นิทานพื�นบา้น 
 7.2 นิทานที�เหมาะสมกบัเด็ก 
 นิทานที�มีเนื�อหาที�ใชถ้อ้ยคาํต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดแ้ก่นิทานต่าง ๆ ที�มีหลกัการสะสมคาํอยู่
ดว้ย 
 วรรณี  ศิริสุนทร (2543 : 24-30) ไดส้รุปนิทานที�เหมาะสาํหรับเด็กไว ้ดงันี�  
  1. นิทานเกี�ยวกบัสัตว ์สัตวที์�ฉลาดหรือโง่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัละครสําคญัแทนคนและ
ไดรั้บประสบการณ์ที�เป็นปัญหาคลา้ยคลึงกนั     
  2. นิทานที�มีความสําคญัเกี�ยวกบัสัตว ์หรือนิทานที�อธิบายถึงปรากฏการณ์บางอยา่งว่า
เป็นอยา่งไร หรือทาํไม 
  3. นิทานที�เป็นบทโคลงมีใจความเป็นแบบบรรยายโวหารอาจมีเหตุการณ์ของบุคคล
ต่าง ๆ ที�นิยมเล่ากนัออกมาในรูปบทโคลงมีใจความเป็นแบบบรรยายโวหาร อาจมีเหตุการณ์ของ
บุคคลต่าง ๆ ที�นิยมเล่ากนัออกมาในรูปของบทโคลงและร้องกนัมาตั�งแต่เดิม 
  4. ตาํนานนิทานพื�นบา้น นิทานพื�นบา้นมีลกัษณะที�ดาํเนินเรื�องอยา่งตรงไปตรงมาและ
รวดเร็ว ตวัละครมีการเคลื�อนไหวอยูเ่สมอ 



 48

  5. นิทานที�มีความเคลื�อนไหวอยูใ่นโดยเฉพาะเรื�องที�เล่าให้เด็กฟัง ควรจะมีคาํกริยาที�
ตอบคาํถามวา่ ใครทาํอะไร ไดม้ากที�สุด 
  6. มีเนื�อเรื�องเร้าใจ ก่อให้เกิดความตื�นเตน้ เด็กอยากฟังเรื� องตั�งแต่ตน้จนจบ การเล่า
เรื�องตอ้งใหแ้นบเนียน และมีเรื�องปลีกยอ่ยนอ้ยที�สุด 
  7. เนื�อเรื�องเป็นแบบพรรณนาโวหาร ซึ� งจะก่อให้เกิดภาพพจน์ เรื�องอยา่งนี� มีส่วนช่วย
นิทานใหน่้าฟัง แต่ตอ้งคาํนึงถึงอายขุองผูฟั้งดว้ย 
  8. เรื� องที�แสดงปฏิภาณไหวพริบของตวัละคร มีการสนทนาโตต้อบซึ� งแสดงให้เห็น
สติปัญญาเฉียบแหลม 
  9. เรื� องแสดงถึงความรู้สึกสะเทือนใจไม่ว่าจะเป็นความสะเทือนใจในเรื�องความรัก 
ความเกลียด หรือความโกรธ ซึ� งผูแ้ต่งนิทานเขียนไวท้าํให้นิทานน่าฟังยิ�งขึ�น เด็กไม่ชอบเรื�องที�ไม่มี
อะไร นิทานที�เล่าควรมีตอนที�น่าตื�นเตน้ เศร้าโศกสอดแทรกลงไปดว้ย 
  10. เรื�องผ ีควรเลือกเรื�องอยา่ให้น่ากลวัเกินไป เด็กจะขวญัเสีย หวาดกลวั อาจเป็นเรื�อง
ในแนวคนพบผ ีโดยที�ไม่รู้สึกอะไรและพดูจาโตต้อบกนัได ้
  11. เรื�องเกี�ยวกบัสัตวเ์ล็ก ๆ ที�ใชไ้หวพริบความสามารถชนะสัตวที์�ใหญ่กวา่ที�เกเร หรือ
ช่วยป้องกนัตวัเองให้พน้อนัตรายให้อยูร่อดปลอดภยั โดยอาศยัเล่ห์กล ปฏิภาณ ความสามารถและ
ความร่วมมือร่วมใจกนัระหวา่งเพื�อน ๆ  
  12. เรื�องขาํขนั มกัเป็นเรื�องเกี�ยวกบัความน่ารักของสัตว ์ความโง่ของคน ความโลภของ
คน 
 7.3  การเลอืกนิทาน 
 นิทานเป็นเรื�องราวที�คนชอบไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ เพราะใหค้วามสนุกสนานเบิกบาน
แก่ผูอ่้านและผูฟั้ง แต่เด็กในระดบัประถมศึกษาสามารถเรียนรู้จากเรื�องที�เล่าให้ฟังไดดี้กวา่การอ่าน 
ดงันั�นครูจึงใชก้ารเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง การเล่านิทานแต่ละครั� งตอ้งเลือกนิทานที�จะนาํมาเล่าเสียก่อน
เพื�อความเหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการ 
 ผูว้ิจ ัยมีแนวคิดว่า การเล่านิทานโดยครูเป็นผู ้เล่าด้วยภาษา และนํ� าเสียงที� เหมาะสม 
สอดคล้องกับเนื� อหา และตัวละครในเนื� อเรื� อง จะทําให้เ ด็กเกิดการเรียนรู้ได้เ ร็ว การใช้
ภาษาธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มใกลต้วัเด็ก ไดรู้้จกัสื�อที�มีความหมาย จึงเลือกครูภูมิปัญญามาเล่า ผูว้ิจยั
จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันิทานที�เล่า นกัเรียนจะกลา้ซกักลา้ถาม  
 ทิพยสุ์ดา  นิลสินธพ (2534 : 80-82) ไดก้ล่าวถึง การเลือกนิทานสําหรับเด็กวา่ ผูเ้ล่านิทาน
ควรไดศึ้กษาและมีความรู้ดงัต่อไปนี�  
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  1. ความสนใจของเด็ก ดูว่าเด็กในวยัไหนชอบนิทานประเภทใด ความยาวของนิทาน
ควรเหมาะสมกบัวยั และช่วงสมาธิของเด็ก นิทานบางเรื� องสนุกแต่ยาวมาก เด็กอาจหมดความ
อดทนในการฟัง 
  2. เนื� อหาในนิทานสอดแทรกข้อคิดอะไรให้กับเด็ก ปลูกฝังคุณธรรม และคุณค่า
หรือไม่มากนอ้ยเพียงใด 
  3. ควรมีรูปภาพประกอบนิทาน ที�มีขนาดพอเหมาะสมชดัเจนมีสีสวยงามเพื�อดึงดูด
ความสนใจ ภาพควรสื�อความหมายหรือสร้างอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เด็กจะชอบภาพลายเส้น
มากกวา่ภาพเลียนแบบของจริงหรือภาพเหมือน 
 นอกจากนี�  พรจนัทร์  จนัทรวิมล (2549 : 103-105) ไดก้ล่าวถึง การเลือกนิทานที�เหมาะสม
กบัเด็ก ดงันี�  
      1. เป็นเรื�องง่าย ๆ แต่สมบูรณ์เน้นเหตุการณ์อยา่งเดียวให้เด็กพอคาดคะเนเรื�องไดบ้า้ง
  2. มีการเดินเรื�องไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  3. ตวัละครนอ้ยมีลกัษณะเด่น จาํไดง่้าย 
  4. มีบทสนทนามาก ๆ เพราะเด็กส่วนมากไม่สามารถฟังเรื�องที�เป็นความเรียงไดดี้ 
  5. ใชภ้าษาง่าย ๆ ประโยคสั�น ๆ การกล่าวซํ� าหรือคาํสัมผสัจะช่วยให้เด็กจดจาํง่ายและ
รวดเร็ว 
  6. สร้างความรู้สึก ความพอใจใหก้บัผูฟั้ง 
     7. เป็นเรื�องใกลต้วัเด็ก เช่น ครอบครัว สัตวเ์ลี�ยง หรือเรื�องที�เด็กจะจินตนาการตามได ้ 
  8. ความยาวไม่เกิน 15 นาที 
 7.4 การใช้กจิกรรมนิทานในการเขียน 
 บนัลือ  พฤกษะวนั (2535 : 59-66) ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัการใช้กิจกรรมนิทานในการ
เขียนไว ้ดงันี�   
  1. จากการอ่านนิทานแล้วตอบคาํถามตามลาํดับเหตุการณ์ของเรื� องให้ได้คาํตอบที�
ถูกตอ้ง 
  2. จากการหลอมรวมคาํตอบที�ถูกตอ้ง ตามลาํดบัเหตุการณ์ของเรื�องจะไดเ้รื�องยอ่ หรือ
ยอ่เรื�อง 
  3. ตั�งคาํถามจากเรื�องยอ่ตามลาํดบัเรื�องเรื�องจะไดเ้คา้โครงเรื�องที�เป็นปัญหา หรือคาํถาม 
  4. จากปมปัญหาของเรื� อง จากโครงเรื� องจะได้ลักษณะและประเภทของปัญหาที�
สัมพนัธ์กบัคาํสุภาษิต คาํพงัเพยที�ใชส้อนผูอ่้าน (นิทานสุภาษิต-นิทานอีสป) 
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  5. จากแนวการคลี�คลายปัญหา (Solution) จะไดว้ธีิการคลี�คลายปัญหาจากสาเหตุปัญหา
นั�น 
  6. ส่งเสริมการแต่งนิทานโดยกาํหนดปมปัญหา หรือพฤติกรรมการแกปั้ญหาของตวั
ละคร 
  7. ส่งเสริมการแต่งความ หรือนิทานเองตามความสนใจ แนวการฝึกฝนการเขียนที�ได้
เสนอแนะมาตามลําดับที�กล่าวมาแต่ต้น คงจะช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กผู ้เรียนได้ดี
พอสมควรที�จาํเป็นตอ้งกล่าวคือ กลไกในการฝึกเขียน ผูเ้รียนไดผ้า่นกระบวนการฝึกเขียนคร่าว ๆ 
ดงันี�  
   7.1 การช่วยครูสะกดคาํฝึกเขียนไทยที�จะช่วยแกปั้ญหาในเรื�องการสะกดคาํที�เขียน
ไม่ได ้คงจะหมดไปเพราะไดฝึ้กเขียนไทยแบบเสียงพาไป ช่วยครูสะกดคาํขณะที�ครูเขียนแผนภูมิ
ประสบการณ์ และเขียนแบบบนัทึกจากแถบประโยค ซึ� งจะให้ผลทั�งอ่านเร็ว เขียนเร็ว จาํรูปคาํ และ
รูปแบบของประโยคในการสื�อความหมายไดอี้กดว้ย 
       7.2 การฝึกสร้างแผนภูมิประสบการณ์ทั�ง 3 รูปแบบ ที�วางแนวและให้วิธีฝึกสร้าง
แผนภูมิประสบการณ์ ยอ่มช่วยพฒันาการพูดเพื�อสื�อความคิดให้เป็นการเขียนเพื�อสื�อความคิดไดดี้ 
รวมทั�งการพฒันาคาํศพัท์ต่าง ๆ จากพื�นฐานประสบการณ์ของเด็กยอ่มช่วยให้การเขียนมากพอ ซึ� ง
เด็กเองได้รับการส่งเสริมและฝึกในการเรียบเรียงคาํเข้ารูปประโยคพร้อม ๆ กัน ด้วยการสร้าง
แผนภูมิประสบการณ์ จึงเป็นเครื�องมือสําคญัที�สุด แบบหนึ�งที�จะช่วยให้เด็กเกิดความมั�นใจในการ
ใชภ้าษาสื�อสารไดดี้ 
   7.3 การฝึกเขียนได้ประสบการณ์ เหตุการณ์ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและ
จินตนาการของคน ยอ่มช่วยเสริมทั�งการฝึกและใชก้ระบวนการคิดในการสื�อสาร โดยการเขียนใน
รูปแบบหลากหลายไดดี้และมั�นใจยิ�งขึ�น 
   7.4 การฝึกเขียนเป็นเรื�องราวและนิทาน ซึ� งไดว้างแนวทางหรือกระบวนการฝึกไว้
มากพอ นบัตั�งแต่การฝึกถอดโครงเรื�อง ฝึกเขียนตามโครงเรื�องที�ไดจ้ากการตอบคาํถามโดยการเติม
คาํในประโยค แลว้ใช้ประโยคเขียนเล่าเรื�องไปสู่การสร้างปมปัญหาและพฤติกรรม การแกปั้ญหา 
(คลี�คลายปมปัญหา) ตลอดจนฝึกทาํความเขา้ใจ คาํคม คาํสุภาษิต คาํพงัเพย เพื�อสร้างปมปัญหาให้
สามารถที�จะแต่งนิทานที�ประกอบคาํคม คาํสุภาษิตดงักล่าวไวแ้ลว้ 
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8. กระบวนการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ มีลาํดบัขั�นตอนดงันี�  (อาภรณ์ ใจเที�ยง, 2546 : 218) 
  1. วิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา รายปี หรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ที�สถานศึกษา
จดัทาํขึ�น เพื�อประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื�อนาํมาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้โดยครอบคลุม
พฤติกรรมทั�งดา้นความรู้ ทกัษะ/ กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
  3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที�เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัผูเ้รียนชุมชนและ
ทอ้งถิ�น 
  4. วิเคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 
  5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการว ัดและประเมินผลที� 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
  6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคดัเลือกสื�อการเรียนรู้ แลพะแหล่งการเรียนรู้ทั�งใน
และนอกหอ้งเรียน ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 
  7. การวดัผลและประเมินผล เป็นความจาํเป็นที�ผูส้อนจะตอ้งวดัประเมินผลทุกครั� งที�
สอน เพื�อให้ทราบวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุผลตามจุดประสงคที์�กาํหนดไวห้รือไม่ ผูส้อนอาจ
วดัผลทั�งก่อนเรียนและหลงัการเรียน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้การ
สังเกตการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน การซกัถาม การสัมภาษณ์ การใหท้าํแบบฝึกหดั ใหท้าํขอ้สอบหลงั
การเรียนเป็นตน้ 
  หลกัการเขียนการวดัผลประเมินผล มีดงันี�  
   1) เขียนเรียงตามลาํดบัวธีิการวดัผลที�ใชก่้อน-หลงั 
   2) เขียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคที์�กาํหนดไว ้
   3) เขียนใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน 
  การวดัและประเมินผลจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งต่อกระบวนการเรียนการสอน 
วิธีการวดัและประเมินผลที�สามารถสะทอ้นผลการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงของผูเ้รียนและครอบคลุม
กระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั�ง 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ จึงตอ้งวดัและ
ประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  การวดัและประเมินผลจากสภาพจริง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรม
การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคน้ควา้ กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน
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วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในการทาํกิจกรรมเหล่านี� ต้องคาํนึงว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพที�
แตกต่างกนั ผูเ้รียนแต่ละคนจึงอาจทาํงานชิ�นเดียวกนัไดเ้สร็จในเวลาที�แตกต่างกนั และผลงานที�ได้
ก็อาจแตกต่างกนัดว้ย เมื�อผูเ้รียนทาํกิจกรรมเหล่านี� แลว้ ก็จะตอ้งเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน 
ชิ�นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติการต่าง ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติที� ดีต่อ
วทิยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ� ง กิจกรรมที�ผูเ้รียนไดท้าํและผลงานเหล่านี�ตอ้งใชว้ิธีประเมินที�มี
ความเหมาะสมและ แตกต่างกนัเพื�อช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึกนึก
คิดที�แทจ้ริงของ ผูเ้รียนได ้การวดัและประเมินผลจากสภาพจริง จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื�อมีการ
ประเมินหลาย ๆ ดา้นหลากหลายวธีิ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที�สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงและตอ้งประเมิน
อยา่งต่อเนื�อง เพื�อจะไดข้อ้มูลที�มากพอที�จะสะทอ้นความสามารถที�แทจ้ริงของผูเ้รียนได ้
 

9. การมส่ีวนร่วม 
 9.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ�งของทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ ซึ� งไดพ้ฒันาเป็นยทุธศาสตร์สําหรับ
การปรับปรุงการปฏิบติังานในองคก์ร การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการบริหาร จะทาํ
ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกเกี�ยวข้องผูกพนักบังานหรือองค์กร การมีส่วนร่วม จึงถือเป็นเรื� อง
สาํคญัในการบริหารงาน มีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวห้ลายท่าน ดงันี�  
 เดวิสและนิวสตรอม (David and Newstrom. 1989 : 232) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมวา่ การมีส่วนร่วมเป็นเรื�องของความเกี�ยวขอ้งทางดา้นจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน
ที�มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ� งของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุน้ที�ช่วยทาํให้มีความสําเร็จ ซึ� งเป็นเป้ า
หมายของกลุ่ม หรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกนัดว้ยการเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง (Involvement) 
ช่วยเหลือ (Contribution) และร่วมรับผดิชอบ (Responsibility) 
 ฤทยัวรรณ หาญกลา้ (2547 : 147) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัการมีส่วนร่วมวา่ หมายถึงการ
ที�จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูที้�มีส่วนได้ส่วนเสีย และผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สามารถตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษา เช่น กาํหนดนโยบาย
ของสถานศึกษาและกาํหนดหลกัสูตรสถานศึกษา 
 9.2 ลกัษณะของการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
 ลกัษณะการมีส่วนร่วมที�ประยุกต์จาก Brenes (1994 : 4) (อา้งถึงใน นรินทร์ พฒันพงศา. 
2547 : 4) มีประเด็นสาํคญั 10 ประการ 
  1. ระยะเวลาและสถานที�ในการมีส่วนร่วมกบัโครงการ ควรตอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้
มามีส่วนร่วมใหต่้อเนื�องตามวถีิชีวติของโครงการ ตั�งแต่เริ�มตน้จนโครงการยติุ 
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  2. การมีส่วนร่วมนั�น มีมิติทั�งดา้นปริมาณและคุณภาพ โดย  
   1) ทางดา้นปริมาณ ถา้มีคนมามีส่วนร่วมมากก็ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดีขึ�น
มาก จากนั�นทาํใหอ้งคก์รทางสังคมก่อตวัขึ�น 
   2) ทางด้านคุณภาพ ควรให้มีส่วนร่วม มีมิติ ที�จะขดัขวางความสัมพนัธ์ที�ไม่เท่า
เทียมกนัระหวา่งบุคคล หรือความเป็นนาย-บ่าวกนั ให้มีส่วนร่วมเสมอภาคกนั จึงจะถือวา่มีคุณภาพ
ดี 
  3. จะให้การมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง (An End) หรือจะให้เป็นแนวทาง (A 
Mean) คือจะใหเ้พียงบุคคลต่างๆเขา้มาเกี�ยวขอ้งก็พอใจ คิดวา่บรรลุวตัถุประสงคบ์างสิ�งแลว้หรือจะ
พิจารณาวา่การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางที�ตอ้งทาํใหดี้ อนัเป็นการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมที�เป็นวิธีการ
หรือกระบวนการที�ตอ้งดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ ซึ� งทาํใหง้านเกิดความสาํเร็จดียิ�งขึ�น 
  4. การมีส่วนร่วมนี�  ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ�นไม่สมํ�าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได้ เช่น 
เวลาเกิดภยัพิบติัก็มาช่วยกนั เมื�อหมดภยัแลว้ก็แยกกนักลบัไปเช่นเดิม 
  5. การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ� งหากเกิดขึ�นไดคื้อให้
มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกันและกันไปด้วย จะเป็นเหมือนการให้การศึกษาแก่สังคมไปใน
ขณะเดียวกนั 
  6. สถานการณ์การมีส่วนร่วมนั�น ตอ้งคาํนึงวา่การมีส่วนร่วมที�แข็งขนั มิใช่เกิดขึ�นจาก
การออกคาํสั�ง แต่จะตอ้งสร้างขึ�นเอง การมีส่วนร่วมตอ้งใช้ความพยายามให้เกิดความเป็นอนัหนึ� ง
อนัเดียวกนั เกิดแนวคิดประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด 
เพราะทาํใหมุ้มมองกวา้งขึ�น และเกิดความรอบคอบขึ�น จนเป็นวถีิชีวติประจาํวนัของประชาชน 
  7. มีคณะผูบ้ริหารการมีส่วนร่วมพิจารณา เพื�อวางแนวดาํเนินการให้เหมาะสม วา่จะให้
บุคคลใด กลุ่มใด เขา้มามีส่วนร่วมเมื�อใด และโดยวิธีใด โดยคณะผูบ้ริหารการมีส่วนร่วมนี�  ควรมี
ตวัแทนผูไ้ดรั้บผลกระทบในจาํนวนมากพอควร และใหมี้ความหลากหลายมากพอ 
  8. การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วม จะทาํให้คนในชุมชนไดรู้้สภาพที�เป็น
จริงมากขึ�น การมีส่วนร่วมเพื�อคน้หาปัญหา ทาํให้เมื�อเห็นปัญหาแล้ว จะนาํความมุ่งมั�นที�จะคิด
หาทางแกไ้ขดว้ยกนัและร่วมแกปั้ญหานั�นๆได ้จะทาํให้เป็นบทเรียนที�จะแกปั้ญหากนัเองต่อไปได้
  9. คนที�อยู่ร่วมกนัในชุมชนส่วนใหญ่ มิไดใ้ช้ชุมชนเป็นเพียงที�รวมคนคลา้ยเอากอ้น
หินมากองรวมกนัเท่านั�น แต่คนในชุมชนหนึ�ง ๆ มกัมีความผกูพนัเอื�ออาทรต่อกนั มีค่านิยมร่วมกนั
  10. ควรทาํให้การมีส่วนร่วมมีลักษณะปนอารมณ์ขันประกอบไปบ้าง เพราะใน
สังคมไทยการมีอารมณ์ขนั จะช่วยให้บรรยากาศการมีส่วนร่วมเกิดขึ�นไดดี้ ดงันั�นในการประชุมถา้
ใชอ้ารมณ์ขนั ดนตรี เกมส์ กีฬาเขา้ร่วมดว้ย จะสร้างอารมณ์การมีส่วนร่วมใหเ้พิ�มขึ�นได ้
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 9.3 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 นรินทร์ชัย พฒันพงศา (2547 : 27–28) กล่าวว่า ประโยชน์หรือขอ้ดีของการมีส่วนร่วม 
ไดแ้ก่ 
  1. ทาํให้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกนัทาํกิจกรรม ทาํให้แต่ละฝ่ายได ้
เรียนรู้ซึ� งกนัและกนั แลกเปลี�ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั จนไปสู่การยอมรับความ 
แตกต่างในรูปร่าง ความรู้ นิสัย ค่านิยมต่าง ๆ อนัเป็นรากฐานสาํคญัของประชาธิปไตย 
  2. ทาํให้งานที�ยากบางอยา่งสําเร็จขึ�นมาได ้งานหลายอย่างหากทาํเพียงผูเ้ดียว หรือทาํ
นอ้ยคนอาจไม่สําเร็จ ตอ้งให้ผูร่้วมงานมากคนจึงจะสําเร็จ เช่น การสร้างบา้น สร้างเจดีย ์สร้างสิ�ง
มหัศจรรยข์องโลก หรืองานบางอย่างตอ้งการความร่วมมือโดยตลอด เช่น การลดปริมาณขยะ จึง
ตอ้งใหค้นทั�งชุมชนเห็นดว้ยและร่วมกนัปฏิบติั 
  3. ทาํให้บุคคลคิดช่วยตนเอง เพราะถา้รัฐเป็นฝ่ายทาํให้ก็จะรอความช่วยเหลือ หาก
มาร่วมกนัพิจารณา อาจทาํบางสิ�งไดเ้อง และจะร่วมดูแลรักษาสิ�งนั�นมากขึ�น 
  4. ทาํให้ความช่วยเหลือนั�นตรงกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในขั�นการ
ระบุประเด็นปัญหาและความตอ้งการ จึงไม่เกิดปัญหาที�สร้างไวเ้พื�อใชแ้ลว้ไม่ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
เช่นที�อ่านหนงัสือในหมู่บา้น สะพานลอยใหค้นขา้ม ซึ� งทาํแลว้ไม่มีผูใ้ชก้็เสียประโยชน์ 
  5. มกัทาํให้ประหยดัทรัพยากรลงได ้เพราะการช่วยตรงกบัความตอ้งการที�จะใชจ้ะทาํ
และยงัอาจมีแรงงานจากการมีส่วนร่วมมาช่วยได ้อาจมีบา้งถา้มีส่วนร่วมจนวุน่วาย ไม่มีการจดัการ
ที�ดีก็อาจสิ�นเปลืองทรัพยากรมากกวา่ที�ควร หรืออาจเกิดความเสียหายได ้
  6. ทาํให้รู้สึกเป็นเจา้ของ การมาร่วมคิดร่วมทาํทาํให้รู้สึกเป็นเจา้ของ ก็มกัร่วมกนัดูแล 
รักษา ซ่อมแซม และมีความภูมิใจในสิ�งที�ตนร่วมกนัทาํขึ�นมา สิ� งของที�บุคคลได้ร่วมกนัมาจึงอยู่
คงทน 
  7. เพิ�มทางเลือกที�ดีเพื�อการตดัสินใจ การได้รับรู้ในโครงการอย่างละเอียด ทาํให้
ช่วยกนัหาทางเลือก (ทางออก) หลายทางที�สมบูรณ์และเหมาะสมที�สุด ทาํให้เกิดผลเสียหายนอ้ยลง
หรือเกิดผลดีมากกวา่การไม่ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
  8. เกิดการสร้างฉนัทามติ (Consensus Building) หรือการเห็นพอ้งตอ้งกนัขึ�น มาไดโ้ดย
ในประเทศตะวนัตก การมีส่วนร่วมของประชาชน มกัทาํให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งคู่กรณี เกิดการ
สร้างขอ้ตกลงที�มั�นคงยนืยงได ้
  9. ทาํให้ชุมชนหรือสังคมเขม้แข็ง เพราะชุมชนที�เขม้แข็งตอ้งมีส่วนร่วมกนัตดัสินใจ 
ร่วมดูแลพิทกัษผ์ลประโยชน์ของชุมชนหรือสังคมนั�นเอง โดยมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํกิจกรรมที�เป็น
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ประโยชน์ต่อสังคมเสมอ ๆ ทาํให้ชุมชนรู้สึกว่าได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง แทนที�จะเป็นผู ้
ชาํนาญที�อื�นที� “เขาไม่รู้จกั” หรือไม่ไวใ้จมาควบคุม สั�งการ 
  10. ทาํให้การดาํเนินงานของชุมชนหรือสังคมนั�นโปร่งใส เพราะการมีส่วนร่วมเพื�อ
กิจการสาธารณะอยูเ่สมอ ทาํใหผู้ที้�จะทุจริตคดโกงก็หว ั�นเกรงกระทาํไดย้ากขึ�น กลวัพลงัการมีส่วน
ร่วมของประชาสังคม (Civil society) 
  11. ทาํใหบุ้คคลที�อาจยอมรับยากยอมรับโครงการนั�นได ้โดยยอมรับวา่เมื�อมี โครงการ
แลว้ ตนอาจเสียประโยชน์ไปบา้ง แต่เมื�อมีค่าชดเชยที�เหมาะสมและคนอื�น ๆ ยอมรับโครงการนั�น ก็
เห็นแก่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 
  12. ทางการเกษตรพบว่า การที�เกษตรกรเขา้ร่วมกนัเป็นสมาชิกองค์กรการเกษตร ทาํ
ให้เกิดการสื�อสารที�เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และไดรั้บบริการจากเจา้หนา้ที�ของรัฐมากกวา่ผูที้�ไม่
เป็นสมาชิก 
 

10. หลกัการและแนวคดิเกี�ยวกบัเจตคติ 
 10.1 ความหมายของเจตคติ 
 กู๊ด (Good, 1973 : 49) กล่าววา่ เจตคติ หมายถึง ความเอนเอียงหรือความชอบของบุคคลที�
แสดงผลเฉพาะไปสู่วตัถุ สิ�งของ สถานการณ์หรือ คุณค่า ตามปกติจะประกอบไปดว้ยความรู้สึก
และอารมณ์ 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546, 321) ให้ความหมาย เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง 
 10.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
 เทรสดิส (Traisdis, 1971 : 2-3) แบ่งองคป์ระกอบของเจตคติไว ้3 ประการ คือ 
  1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ ไดแ้ก่ แนวความรู้ ความคิดที�บุคคลมีต่อสิ�งเร้า ไม่วา่บุคคล
หรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ความรู้และแนวคิดดงักล่าวจะเป็นสิ�งกาํหนดลกัษณะของเจตคติของ
บุคคล กล่าวคือ ถา้บุคคลมีความรู้หรือแนวคิดต่อสิ�งเร้าใดครบถว้นแลว้ บุคคลนั�นจะมีเจตคติต่อสิ�ง
เร้าไปในทางบวกหรือทางลบชดัเจนขึ�น 
  2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ อารมณ์หรือความรู้สึกที�เป็นสิ�งกาํหนดลกัษณะ
หรือทิศทางของเจตคติต่อบุคคล กล่าวคือ ถา้บุคคลมีอารมณ์ หรือความรู้สึกที�ดีต่อสิ�งใด บุคคลใด ก็
จะมีเจตคติไปในทางบวกต่อสิ�งนั�น 
  3. องคป์ระกอบดา้นความพร้อมในการกระทาํ ไดแ้ก่ พฤติกรรมของบุคคลที�แสดงต่อ
สิ�งเร้าอยา่งใดอยา่งหนึ�ง พฤติกรรมดงักล่าวจะเป็นสิ�งที�บอกลกัษณะและทิศทางของเจตคติต่อบุคคล 
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กล่าวคือ ถา้พฤติกรรมที�แสดงออกต่อสิ�งเร้านั�นชดัเจนแน่นอน ทิศทางก็มีลกัษณะเด่นชดัแน่นอน
และเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือทางลบอยา่งชดัเจนดว้ย 
 10.3 เครื�องมือวดัเจตคติ 
 นาํสุข กลางสูงเนิน (2540 : 33) กล่าวถึงวิธีการวดัเจตคติไว ้ดงันี�  คือการใชแ้บบทดสอบวดั
เจตคติโดยตรง ซึ� งมกัเรียกวา่ "มาตรส่วนวดัเจตคติ" (Attitude scale) ที�นิยมใชก้นัแพร่หลาย คือ 
แบบทดสอบวดัเจคติของลิเคิร์ท (The Likert Technique) และแบบทดสอบวดัเจตคติของเธอร์สโตน 
(The Thurstone Method) 
  1. แบบทดสอบวดัเจคติของเธอร์สโตน (The Thurstone method) เป็นมาตรส่วน 11 
อนัดบั ตั�งแต่ความรู้สึกพอใจ (ชอบ) มากที�สุดไปจนถึงไม่พึงพอใจ (ไม่เห็นดว้ย) มากที�สุด แต่ละ
อนัดบัจะมีค่าเป็นตวัเลข คือ เห็นดว้ยมากที�สุด = 11 คะแนน รองๆลงไปก็เป็น 9.9, 8.8, 7.7, 6.6 
ความเห็นกลางๆได ้5.5 ต่อลงไปเป็น 4.4, 3.3, 2.2, 1.1 และไม่เห็นดว้ยมากที�สุด 0.0 
  2. แบบทดสอบวดัเจตคติตามแบบของลิเคิร์ท (The Likert technique) มีความเชื�อมั�นสูง
และพฒันาเพื�อวดัดา้นความรู้สึกไดห้ลายอยา่ง การสร้างขอ้ความที�แสดงความรู้สึกต่อเป้าหมายเจต
คติจะตอ้งใหค้รอบคลุมและสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั ขอ้ความอาจจะเป็นทางบวกทั�งหมดหรือทางลบ
ทั�งหมดหรือผสมกนัก็ได ้นาํคะแนนขอ้ที�เห็นดว้ยหรือขอ้ที�ไม่เห็นดว้ยมาเขียนกราฟจะเป็นรูปแบบ 
Monotonous คือ เป็นลกัษณะที�ไปดว้ยกนั (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 90) 
 สรุปไดว้า่แบบทดสอบวดัเจตคติ เป็นแบบทดสอบที�ใชว้ดัท่าที ความรู้สึกหรือพฤติกรรม
ของนักเรียนที�มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ�นนิทานพื�นบ้านที�
พฒันาขึ�น โดยสร้างเป็นขอ้ความที�แสดงถึงความรู้สึกซึ� งอาจมีทั�งทางบวกและทางลบ และให้
นกัศึกษาเลือกค่าตวัเลขที�เป็นมาตรส่วนที�แสดงความรู้สึกพอใจ ไปจนถึงไม่พึงพอใจตามความรู้สึก
ของตนเอง ซึ� งในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบวดัเจตคติโดยใช ้ลิเคิร์ท (Likert scale) เพื�อประเมิน
ท่าที ความรู้สึก พฤติกรรมของนักเรียนที�มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
ทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นที�พฒันาขึ�นหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

11. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 ประเทือง สุภาสอน (2551 : 137) ศึกษาผลการจดัประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติที�มีต่อความสามารถทางภาษาและความเชื�อมั�นในตนเองของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที� 2 
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา่ ความสามารถ
ทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนที�ไดรั้บการจดักิจกรรมตามแนวการ
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สอนภาษาแบบธรรมชาติ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01 
 อุบล เวยีงสมุทร (2550 : 70-72) ทาํวิจยัผลการปฏิบติักิจกรรมการเล่านิทานดว้ยเทคนิคการ
สร้างหนงัสือเล่มใหญ่ ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที�ส่งผลต่อความสนใจการอ่านและการ
เขียนของเด็กปฐมวยั พบว่า หลงัการจดักิจกรรมการเล่านิทานดว้ยหนงัสือเล่มใหญ่ตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติมีการพฒันาการเขียนสูงขึ�น 
 ศศิธร  ขนัติธรางกลู และคณะ (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการ
จดัการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของผูสู้งอายุในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล เขตจงัหวดัเลย พบวา่ ผูสู้งอายุมีบทบาทในการให้ขอ้มูลความรู้เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ประสบการณ์ประกอบกับการเป็นวิทยากร การมีส่วนร่วมผลิตสื� อการเรียนการสอน ร่วม
ประเมินผลการเรียนของเด็ก ให้ความสนบัสนุนแหล่งทรัพยากรที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และให้
ความรู้แก่ครูเพื�อนาํไปพฒันาความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ และทาํใหค้รูตระหนกัถึงคุณค่าของ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
 ฉวีวรรณ  นิติกาล (2549 : หน้า 82) ศึกษาการจดัประสบการณ์การเรียนรูตามแนวภาษา
แบบธรรมชาติที�มีผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวยั พบว่า หลงัการ
ทดลองนกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 โดยมีความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง 
 ยืนยง  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 
 ศรัญญา จนัทร์เที�ยง (2548 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การศึกษาสภาพการรับรู้ และ
สภาพการดาํเนินงานส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ�นของสถานศึกษา สังกัดสามญัศึกษา 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์พบวา่ สภาพการรับรู้และสภาพการดาํเนินการส่งเสริมสนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
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ของสถานศึกษา ในดา้นดนตรี ศิลปะการแสดงพื�นบา้น ดา้นภาษาถิ�น ดา้นวรรณกรรมพื�นบา้น ดา้น
ขนบธรรมเนียมประเพณี และดา้นวฒันธรรมวตัถุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 โชติกา ไชยวุฒิ (2547 : 183–184) ได้ทาํการศึกษาเรื� อง คุณลักษณะที�พึงประสงค์ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในจงัหวดัเชียงราย พบว่า คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�ตอ้งการให้มีคุณลกัษณะในระดบัมาก ได้แก่ ดา้นความรู้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความมุ่งหมาย หลกัการของการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพปัจจุบนั
ของชุมชนและของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานอย่างถ่องแท้ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับหลักการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
 สมพงษ ์ลอยลม (2547 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื�องการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสู่การพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอหนองม่วงไข่ จงัหวดัแพร่ พบว่า การ
สนบัสนุน ส่งเสริมและนิเทศติดตามของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะส่งเสริมผูส้อนโดยการจดัเอกสาร 
ใหค้าํแนะนาํแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ส่วนดา้นผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีการสร้างแรงจูงใจโดย
เชิญเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และนาํคณะครูเขา้ร่วมกบักิจกรรมชุมชน และระดมการมีส่วน
ร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ได้แก่ ครูผู ้สอน ผู ้มีความรู้
ความสามารถดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น กรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และผูป้กครองนกัเรียน และ
นิเทศติดตามการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน 
 สินธพ อุ่นกอง (2546 : 164) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง บทบาทของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุม สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอเวียงชัย
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 
 เมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์ (2546 : 156–157) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง กระบวนการร่วมมือในการ
บริหารการศึกษาระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นดงขนุน อาํเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย พบวา่ อุปสรรคที�เป็นปัจจยัสําคญัต่อความร่วมมือของคนในชุมชนคือ ฐานะทางเศรษฐกิจ
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ของครอบครัว ผูที้�มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะไม่มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เพราะวา่พะวงเรื�อง
การทาํมาหากิน ผูมี้ฐานะเศรษฐกิจไม่ดีจะร่วมกิจกรรมของโรงเรียนก็ต่อเมื�อวา่งจากการทาํงาน เพื�อ
หาเลี�ยงชีพหรือกิจกรรมในชุมชน เช่น ไม่ตรงกบัช่วงที�ตอ้งไปไถหวา่นหรือเก็บเกี�ยวขา้วในนาหรือ
งานแต่งงาน งานศพ งานขึ�นบา้นใหม่ เป็นตน้ 
 จนัทร์เพญ็ เรืองสวสัดิS  (2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นเรื�อง 
พืชสมุนไพรในทอ้งถิ�น ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนวดัโคกขี�หนอน อาํเภอพานทอง
จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ไดห้ลกัสูตรทอ้งถิ�นเรื�อง พืชสมุนไพรในทอ้งถิ�น ชั�นมธัยมศึกษาปี 
ที� 1 ที�มีความเหมาะสม นาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้ผลสัมฤทธิS ทางการเรียนหลงัการทดลองใช้
หลกัสูตรทอ้งถิ�น เรื�องพืชสมุนไพรในทอ้งถิ�น สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลกัสูตรทอ้งถิ�นอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และผูเ้รียนมีความรู้เกี�ยวกบัสมุนไพร มีทกัษะกระบวนการทาํงาน
ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้รู้จกัวางแผนและแกปั้ญหาในการทาํงาน มีนิสัยรักการทาํงาน เห็นคุณค่าของ
การทาํงาน มีความขยนั อดทน ซื�อสัตย ์เกิดความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�นของตน เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาในทอ้งถิ�น สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยูใ่นระดบัดีมาก 
 นฤมล  เฉียบแหลม (2545 : 54) ศึกษาพฒันาการดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ ผลการวิจยัพบว่า หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัที�
ไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติมีพฒันาการดา้นการเขียนสูงขึ�นอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 พนิดา  ชาตยาภา (2544 : 29 ; อา้งใน Fenna, 1988 : 124) ศึกษาวิธีการสอนและวิธีการรู้
หนงัสือในห้องเรียนอนุบาล 2 แบบ คือ ห้องเรียนแรกใชห้ลกัสูตรโดยแบบฝึกหดัที�เน้นพยญัชนะ 
เสียงและคาํ ห้องที�สองใช้หลกัสูตรตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยปฏิบติัต่อเด็กใน
ฐานะเป็นนกัอ่านนกัเขียน ผลการวิจยัพบว่า เด็กในห้องเรียนที�สอนภาษาแบบธรรมชาติมีความรู้
ดา้นการอ่านเขียนเพิ�มขึ�น เต็มใจที�จะเขียนและปรับปรุงการเขียนดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งให้ผูใ้หญ่
คอยช่วยเหลือและเรียบเรียงระหวา่งการเขียนบ่อยขึ�น 
 พิมพ์ประไพ ธวชัวงศ์ (2542 : 69) ศึกษาการใช้กิจกรรมนิทานเพื�อทกัษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ หลงัจากใชแ้ผนการสอน
การใชกิ้จกรรมนิทาน เพื�อพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคน์กัเรียนมีพฒันาทางการเขียนสูงขึ�น
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 ปวีณา  บุนนาค (2542 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�อง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทอ้งถิ�นสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื�อ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นรายวิชา ท 035 วรรณกรรมทอ้งถิ�นสําหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ�มสุคนธสิทธิ
อุปถมัภ)์ จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 17 คน เครื�องมือที�ใชป้ระกอบดว้ย 1)เอกสารประกอบหลกัสูตร
รายวิชา ท 035 วรรณกรรมท้องถิ�น 2)แบบประเมินกิจกรรมระหว่างเรียน 3)แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิS ทางการเรียนของนกัเรียน 4)แบบทดสอบวดัเจตคติของนกัเรียน ผลการวิจยัปรากฏว่า
เอกสารประกอบหลกัสูตร รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทอ้งถิ�น มีความเหมาะสมที�จะนาํไปใชส้อน 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิS ทางการเรียน รายวิชา ท 035 วรรณกรรมทอ้งถิ�น สูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้
(ค่าเฉลี�ย 82.70 เกณฑ์ที�กาํหนดไว ้ร้อยละ 70) และนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชา ท 035 
วรรณกรรมทอ้งถิ�นอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉลี�ย 4.38/5.00)     
 กนิษฐา ชูขนัธ์ (2541 : 58-59) ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ โดยใชแ้กนนาํในหน่วยการสอนที�มีต่อความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน ผลการวิจยั
พบว่า หลังการทดลองนักเรียนที�ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติโดยใช้แกนนาํในหน่วยการสอนมีความคิดสร้างสรรคสู์งขึ�นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 
 อาํพร ศรีหรัญ (2540 : 94) ศึกษาความสนใจในการอ่านและการเขียนของนกัเรียน จาํนวน 
30 คน ที�ไดรั้บจาการจดัการเรียนรุ้ภาษาแบบธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา่ หลงัการทดลองนกัเรียน
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติมีความสนใจในการอ่านและการเขียนสูงกวา่นกัเรียนที�
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 อาํพร ศรีหรัญ (2540 : 68 ; อา้งใน Charlers Read, Y.Goodman, 1989 : 154) ศึกษาการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติโดยสอนให้เด็กวาดภาพและเขียนเพื�อสื�อสารโดยอิสระไม่บงัคบัที�จะตอ้งเขียน
สะกดให้ถูกตอ้งตั�งแต่ตน้ เพื�อให้เด็กมีแรงจูงใจในการเขียนสื�อสาร ผลการศึกษาพบว่า ในระยะ
เริ�มตน้การเขียนเพื�อการสื�อสารจะคิดแบบการเขียนของตนเองขึ�น 
 นฤมล เนียมหอม (2540 : 34 ; อา้งใน Bobys, 1994 : 110) ศึกษาพฒันาการการเรียนรู้
หนงัสือในขั�นตอนของเด็กอนุบาลจาํนวน 21 คน ที�เรียนในห้องเรียนที�สอนภาษาแบบธรรมชาติ 
ผลการวจิยัพบวา่ เด็กมีความเชื�อมั�นวา่ตนสามารถอ่านและเขียนได ้และยงัพบวา่ความเขา้ใจในการ
อ่าน การเขียน และการคิดของเด็กพฒันาขึ�นดว้ย 
 นุสรา  กฤษณะเศรณี (2540 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื�อง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นรายวิชา   
ท 031 นิทานพื�นบา้น สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื�อ
พฒันาหลกัสูตรรายวิชา ท 031 นิทานพื�นบา้น สําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดั
ราชบุรี กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ในโรงเรียนหนองโพวทิยา อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี ที�เลือกเรียนรายวชิา ท 031 นิทานพื�นบา้น จาํนวน 20 คน เครื�องมือที�ใชป้ระกอบดว้ย 
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1)เอกสารประกอบหลกัสูตรรายวิชา ท 031 นิทานพื�นบา้น 2)แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม
ระหวา่งเรียน 3)แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 4)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน 5)
แบบประเมินวดัเจตคติ ผลการวิจยัปรากฏว่าเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา ท 031 นิทาน
พื�นบา้น มีความเหมาะสมที�จะนําไปใช้สอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิS ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที�
กาํหนดไว ้(ค่าเฉลี�ย 78.85) และนกัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อการเรียนอยูใ่นระดบัค่าเฉลี�ย 4.17 
 สุพจน์  สุทธิศกัดิS  (2539: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรื�อง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น รายวิชา ท 031 
นิทานพื�นบา้น สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงคเ์พื�อ
พฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�น รายวิชา ท 031 นิทานพื�นบ้าน สําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนต้น 
จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ที�เลือกเรียนรายวิชา ท 031 นิทานพื�นบา้น จาํนวน 18 คน ผลการวิจยั
ปรากฏว่า เอกสารประกอบหลกัสูตรรายวิชา ท 031 นิทานพื�นบา้น มีความเหมาะสมที�จะนาํไปใช้
สอนเนื�องจากนกัเรียนมีผลสัมฤทธิS ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดและมีเจตคติต่อรายวิชาอยู่
ในระดบัสูง 
 จนัจิรา  ขาวสอาด (2537: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเรื�อง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นรายวิชา ท 031 
นิทานพื�นบา้น สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เขตการศึกษา 5 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา
ความคิดเห็นและความต้องการของครูผูส้อนภาษาไทย และเพื�อพฒันาหลักสูตรท้องถิ�น กลุ่ม
ตวัอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
เขตการศึกษา 5 และกลุ่มนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�  2 โรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 20 คนเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลมี 4 ชนิด คือ 1)แบบสอบถามความ
คิดเห็นครูผูส้อนภาษาไทย 2)แบบประเมินความคิดเห็นความเหมาะสมของคู่มือครู 3)แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิS ทางการเรียน 4)แบบวดัเจตคติการเรียนของนกัเรียน ผลการวิจยัปรากฏวา่ ครูผูส้อน
วิชาภาษาไทยมีความตอ้งการและเห็นด้วยระดบัมากการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นรายวิชา ท 031 
นิทานพื�นบา้น คู่มือครูมีความเหมาะสมทุกดา้น นกัเรียนมีผลสัมฤทธิS ทางการเรียนสูงกวา่เกณฑ์ที�
กาํหนดไว ้และนกัเรียนมีเจคติต่อการเรียนรายวชิานี�อยูใ่นระดบัสูง  
 เดอร์ ครุฟ (De Kruif, 1992 : 53) ทาํการวิจยัเกี�ยวกบักลยุทธ์ในการส่งเสริมความสามารถ
ในการเขียนของนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนแต่ละคนมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนัในการที�จะ
กาํหนดหวัขอ้เรื�องที�จะเขียน เพราะนกัเรียนแต่ละคนมาจากพื�นฐานและสภาพครอบครัวที�แตกต่าง
กนั การอบรมเลี� ยงดูที�ไม่เหมือนกนัย่อมส่งผลต่อความสามารถในการเขียน แต่ทกัษะการเขียน
สามารถพฒันาปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงได้ทั�งด้านความรู้ ความสามารถ โดยการกระตุน้ความ
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สนใจนกัเรียนให้เกิดพฤติกรรมและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ยอ่มส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถ
ในการเขียนดีขึ�น 
     


