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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบริบทชุมชนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพ
ของชุมชน พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม กลุมเปาหมาย คือ
ครูผูสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ ที่ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุต รดิต ถ
จํานวน 19 คน การศึกษาแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การศึกษาบริบท ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
และระยะที่ 3 การศึ กษาผลการใช ห ลั กสู ต ร เครื่ องมื อที่ ใ ช เ ป นแบบประเมิ นความรู แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินการปฏิบัติการสอน แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรม และแบบสัมภาษณผูเรียน รวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการบรรยาย
เชิงพรรณนา และขอมูลเชิงปริมาณ ดวยสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาปรากฏผล
ดังนี้ 1) ผลการศึกษาบริบทชุมชนเกี่ยวกับภูมิปญ
 ญาทองถิ่นที่ควรนํามาจัดบูรณาการในการเรียนการสอน 3 อันดับแรก ไดแก
เครื่ อ งจั ก รสาน เครื่ อ งป น ดิ น เผา และผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารท อ งถิ่ น คิ ด เป น ร อ ยละ 36.8 , 26.3 และ 15.8 ตามลํา ดั บ
2) หลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรีย นรูบูร ณาการภูมิปญ ญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ และการยัง ชีพ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก ที่มาและความสําคัญ หลักการ จุดมุงหมาย
โครงสรางเนื้อหาและเวลา แนวทางการจัด ประสบการณ การวัด และการประเมินผล มีค วามเหมาะสมสามารถนําไปใช
ฝกอบรมได และ3) ผลการใชหลักสูตรฝกอบรม ครูผูสอนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคผานเกณฑ
รอยละ 70 คิดเปนรอยละ 100 และผูเขาฝกอบรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.67; S.D.= 0.52)
Abstract
This research aims to: To study context of local wisdom in occupation and subsistence of the
community. To develop a training course and to study the effectiveness of using the development of
training course. The target audience were 19 a teacher for a small schools. The study was divided into 3 phases:
phase 1 Study context, phase 2 Development of training curriculum and phase 3 Study of curriculum
implementation. The tool used is the Knowledge Assessment Form, Activity evaluation form , Evaluation
of written learning plan, Practice Assessment Form, Satisfaction Assessment Form, and the interviewer.
Collect data both quantitatively and qualitatively. Descriptive analysis of descriptive data. And quantitative data
The frequency, percentage, mean, standard deviation The results of the study are as follows: 1) The results
of the community context study on local wisdom should be integrated in teaching and learning to develop
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the top three students, Clay pot And local food products 2) Training curriculum, writing plan, learning
management, integration of local wisdom on occupation and subsistence for small schools. Uttaradit Must
contain 6 elements: source and importance, principle, purpose, structure, content and time. Experience
Guidelines Measurement and Evaluation 3) The results of the training program. The instructors were
developed knowledge, skills and desirable characteristics through the 70% criterion, 100%, and the participants
were satisfied with the overall level of activities at the highest level ( ̅ = 4.67; S.D.= 0.52)
คําสําคัญ : หลักสูตรฝกอบรม, การบูรณาการ, การประกอบอาชีพ
Keywords : Training curriculum, Integrated, career skills.
บทนํา
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเปนยุท ธศาสตรสําคัญ ที่รัฐ บาลใหค วามสําคัญ และกําหนดไวใ นยุท ธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)มุงเนนการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อให เติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม
การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความ ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคน
ในแตละชวงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
ในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สง ผลตอสุข ภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2558: 4)
รากเหงาสังคมไทยจึงควรจะถูกฟนฟูดวยการดํารงไวซึ่งภูมิรูหรือความสามารถที่เกิดจากประสบการณในชีวิตของชาวบาน
ที่เรียกวา “ภูมิปญญาทองถิ่น” (Local wisdom) แบงเปน 3ประเภท ไดแก 1) ภูมิปญญาเกี่ยวกับการผลิตหรือการประกอบอาชีพ
มีลักษณะการประกอบอาชีพแบบพุทธเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุลสอดคลองกับธรรมชาติ
มุงการพึ่งพาตนเองเปนกระแสหลักมากกวาการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก ไดแก การทําสวนเกษตร การทําเกษตร
ผสมผสาน และการทําเกษตรแบบธรรมชาติ 2) ภูมิปญญาเกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม และประเพณี เปนภูมิปญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ซึ่งไดแก ความเชื่อ คานิยม และประเพณีที่ค นในชุม ชนถือปฏิบัติสืบ ตอกันมา และ
3) ภู มิ ป ญ ญาเพื่ อการยั ง ชี พ เป นภู มิ ป ญ ญาชาวบ านเพื่ อการยั ง ชี พ มี ขึ้ นเพื่ อการมี ชี วิต อยู ร อด อยู อย างมี ค วามสุ ข สบาย
ตามอัตถภาพ เปนภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการเสาะหาปจจัยพื้นฐานในการยังชีพของสังคม ไดแก วิธีทํามาหากิน วิธีเสาะหาและ
จัดการเกี่ยวกับปจจัย 4 คือ ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค (กนิษฐกานต ปนแกวและคณะ, 2558: 15)
การจัดการศึกษาของชาติเขาสูการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2553-2563) โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ เพื่อใหคนไทย
ไดเรียนรูตลอดชีวิต ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ กาวเขาสูประชาคมอาเซียนและเปนพลเมืองโลกที่ส มบูร ณ แตการปฏิรูป
ดังกลาวนั้นใชวาจะเกิดขึ้นโดยปราศจากอุปสรรค ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาของไทย ยังคงมีวิกฤติการศึกษาในหลายประเด็น
ในฐานะที่เปนนักหลักสูตรและการสอน ศูนยกลางแหงวิกฤติยอมไมอาจพนจากปญหาดานหลักสูตรและการสอนในปจจุบัน
ซึ่งเปน “หัวใจ” ของการศึกษาไปได ประเด็นปญหาสําคัญที่ควรนํามาวิพากษเพื่อสังเคราะหแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพไดแก รูปแบบและโครงสรางของหลักสูตรที่ควรจะเปนและเหมาะกับสภาพสังคมใหม กลาวคือ แทจริงแลว นักหลั ก สู ต ร
ควรให ค วามสํา คั ญ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รแบบเน น เนื้ อ หาวิ ช า (subject-matter) หรื อ เน น สมรรถนะ/ทั ก ษะชี วิ ต
(competencies/life skills) (เฉลิมลาภ ทองอาจ.สืบคนเมื่อ 21 มีนาคม 2560 จาก https://www.goto know.org/
posts/437500 ) ระบบการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ใหสามารถเรียนรู และเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และชุมชนจึงควรเปนสิ่งที่ผูรับผิดชอบหรือชุมชนมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder) ในกิจกรรมนั้นๆ การมีสวนรวมของชุม ชน (Participation) จึง เปนกระบวนการสําคัญ ที่ชุม ชนจะเขามา
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มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม พัฒนา มีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจเพื่อแกปญ หาของตนเอง และการใช ค วามคิด
สรางสรรค ความรูที่มีอยูต ามศักยภาพของชุมชนอยางเหมาะสม
ปจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ. ) จํานวน 31,508 โรง
เปนโรงเรียนระดับประถม 29,054 โรง ระดับมัธยม 2,361 โรง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 50 โรง และโรงเรียนพิเศษ 43 โรง
สําหรับโรงเรียนระดับประถมมีโรงเรียนที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คนจํานวน 14,397 โรง หรือเกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรีย น
ประถมทั้งหมด และมีนักเรียนนอยกวา 60 คนจํานวน 8,992 โรง มีนักเรียนนอยกวา 40 คนจํานวน 2,799 โรงโรงเรีย น
ขนาดเล็กเหลานี้มีปญหาที่สําคัญหลายประการคือ 1. งบประมาณไมพอเพียงสําหรับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 2. จํานวนครู
ไมครบชั้น และไมครบสาระวิชาตามหลักสูตร 3. ขาดโอกาสที่จะไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเชนคอมพิวเตอรเปนตน
และโรงเรียนบางสวนอยูในถิ่นทุรกันดารที่ไมมีไฟฟาเขาถึง 4. ผูปกครองเด็กขาดความเอาใจใสลูกหลานของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็ กบางส วนถู กพ อแม ทิ้ ง ให อยู กับ ปู ย าหรื อ กั บ ตายายเพื่ อ ไปทํา งานในเมื อ ง เด็ ก เหล า นี้ จึ ง ขาดการดู แ ลอย า งใกล ชิ ด
ทั้งจากครอบครัวและจากครู ปญหาดัง กลาวทั้ง หมดทําใหเ ด็กที่ศึกษาอยูใ นโรงเรีย นขนาดเล็กกลายเปนเด็กดอยโอกาส
ทางการศึกษาไปโดยปริยาย และเมื่อเติบโตขึ้นมาก็กลายเปนกําลังคนที่ไมมีคุณภาพของชาติหรือเปนไดเพียงแรงงานไรฝมือเทานั้น
(สมบัติ ธํารงธัชวงศ.สืบคนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561จาก https://www.facebook.com/Prof.Sombat Thamrongthanyawong)
นอกจากนี้ ปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาการใชหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก รวมถึ งการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ รียน ซึ่งเป นกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดใหผูเรี ยนไดรับประสบการณ พบวา ผู เรีย น
บางสวนยังขาดความรูแ ละทักษะการปฏิ บัติงานที่ ใชกับการปฏิบัติ ในชีวิตประจําวั น ซึ่งเป นผลมาจากการจัดกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตรดานทักษะอาชีพยังไมมีการพัฒนาพอและจากสภาพความเปนจริง พบวา ครูยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานทักษะอาชีพในขั้นตอนการดําเนินงานอยางเพียงพอ ไมสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมและ
จัดสื่อประกอบการจัดกิจกรรมได ทําใหผูเรียนไมไดรับการแกปญหาและพัฒนาเทาที่ควร โดยเฉพาะการจัดการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับกิจกรรมที่วางแผนอยางเปนทางการเพื่อใหสามารถนําใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพหรือแผนการ
สอนเปนแนวทางสําหรับผูสอนสนใจนําไปใชตามบริบทของสถานศึกษาตอไป
กระบวนการจัดการเรียนรูที่สามารถเชื่อมโยงและสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพและการยังชีพที่เขามามีบทบาท
ในปจจุบัน จําเปนตองมีลักษณะการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ เนนการปฏิบัติง านเสริม ประสบการณต รงใหกับ ผูเ รีย น
โดยการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เปนการพัฒนาการเรีย นรูดานวิท ยาศาสตร คณิต ศาสตร และเทคโนโลยี
สําหรับเยาวชนไทย จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิง่ ที่จะสรางเสริมใหเยาวชนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห สรางสรรค สามารถใชขอมูลแกปญหาใหเกิดประโยชน
ในการดํารงชีวิต หรือประกอบอาชีพอีกทั้งเปนการสรางรากฐานทางปญญาใหกับทรัพ ยากรบุ ค คลของประเทศ ใหเ ติบ โต
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสูสังคมฐานความรูอยางแทจริง (พระราชบัญญั ติ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2548: 6) คณะผูวิจัย ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อใหครูผูสอนไดผนวกองคความรู ภูมิปญญาของชุนชน เขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดวยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางศักยภาพและความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของคนในพื้ นที่ ตลอดจนสร างความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั ง คมให เ ป น รากฐานที่ มั่ น คงในการพั ฒ นาประเทศและ
สามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางรูเทาทัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ
และการยังชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการประกอบอาชีพและการยังชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชี พ
และการยังชีพ สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ โดยนําแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิด STEM Education
ซึ่งเปนการสอนบูรณาการศาสตร ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และนําความรูที่ไดมาใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน รวมถึงพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรกลุมเปาหมาย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีประชากรกลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดอุตรดิตถ ที่ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 และ เขต 2 จํานวน 16 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบท
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพของ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ ในการนํามาสรางหลักสูตรฝกอบรมใหต รงตามความตองการของสถานศึกษา
การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและการยังชีพของชุมชน เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย แบบศึกษาบริบทการจัดการเรียนรู
ของผูเรียนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ เปนแบบตรวจสอบรายการ และคําถามปลายเปด และแบบสัมภาษณ
เปนแบบคําถามปลายเปด ที่ใชสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ
ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการประกอบอาชีพและการยังชีพของชุมชน เครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย หลักสูตรฝกอบรม เปนหลักสูตรที่มีองคประกอบ
ทั้งหมด 6 องคประกอบ ไดแก ที่มาและความสําคัญ หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหา และเวลา แนวทางการจัดประสบการณ
การวัดและการประเมินผล และแบบประเมินคุณภาพหลักสูต ร เปนแบบประเมินประมาณคา 5 ระดับ เกี่ย วกับ ประเด็น
คุณภาพหลักสูตรตามองคประกอบที่กําหนด เปนการประเมินมาตรวัด 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด โดย
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
วั ต ถุป ระสงค เพื่ อศึ กษาผลการนําหลั กสู ตรฝ กอบรมการเขียนแผนการจั ด การเรีย นรู บูร ณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพของชุมชน ที่พัฒนาไปใชฝกอบรมครูผูสอนกลุมเปาหมาย เครื่องมือ
การวิจัย ประกอบดวย 1. แบบประเมินความรู เปนแบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู STEM
Education การบูรณาการการสอนโดยภูมิปญญาทองถิ่น ของผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 20 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
2. แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 3. แบบประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 4. แบบประเมินการปฏิบัติการสอน และ
5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ประชุมคณะวิจัยเพื่อวางแผนการทํางานและรับทราบบทบาทภาระหนาที่ในกระบวนการดําเนินการวิจัย
2) ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับบริบทชุมชน และภูมิปญญาทองถิน่ ดานการประกอบอาชีพและการยังชีพชุมชน
3) สรางเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย แบบสํารวจบริบทชุมชนและ แบบสัมภาษณ แบบเจาะลึกเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพชุมชน/เทศบาล
4) นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
5) ประชุมชี้แจงทําความเขาใจผูมีสวนเกี่ยวของในการเก็บขอมูลวิจัย
6) ลงพื้นที่สํารวจภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพของชุมชน
7) จัดเวทีเสวนาผลที่ไดจากการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ
และการยังชีพโดยผูเขารวมเสวนาชวยกันเติมเต็มขอมูลใหสมบูรณ
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8. พัฒนา(ราง)หลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบ
อาชีพและการยังชีพของชุมชน
9. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
10. จัดทําหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ
และการยังชีพของชุมชน
11. จัดฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพ
ของชุมชน
12. นิ เ ทศติ ด ตามการการนําแผนการจั ด การเรี ย นรู ไ ปใช จัด การเรี ย นรู ใ นห องเรี ย น มี การติ ด ตามเป นระยะ
จํานวน 3 ครั้ง เพื่อประเมินผลการนําแผนไปใชและประเมินทักษะในการประกอบอาชีพและการยังชีพในตัวผูเรียน
4. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้รวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ไดจากการศึกษาทั้ง 3 ระยะ และนํามาคัดกรองขอมูล
ตามประเด็นที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการสังเคราะหประเด็น จัดกลุมและสรุปผล เชิงพรรณนา จากการแบบประเมิน
เชิงคุณภาพทั้ง 3 ระยะ การสัมภาษณ และลงพื้นที่
2. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยสถิติคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพของชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น
ที่สมควรนํามาจัดบูรณาการในการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องจักรสาน
เครื่องปนดินเผา และผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น คิดเปนรอยละ 36.8 , 26.3 และ 15.8 ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ
และการยังชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก ที่มาและความสําคัญ หลักการ
จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหาและเวลา แนวทางการจัดประสบการณ การวัดและการประเมินผล ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรฝกอบรม พบวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅ = 4.25 ; S.D.= 0.45) และไดปรับปรุงกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับเวลา โดยนํากิจกรรมที่สามารถนําเนื้อหาและสาระการเรียนรูที่เรียนรูเชื่อมโยงสูการประกอบอาชีพในอนาคตได
3. ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ
และการยังชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ พบวา 1) ผลการประเมินความรูของครูผูสอนไดรับการฝกอบรม
ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบวา กอนฝกอบรม ครูผูสอนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 60 จํานวน 10 คน (คิดเปนรอยละ 52.63)
มีคะแนนเฉลี่ย 5.53 จากคะแนนเต็ม 10 (คิดเปนรอยละ 55.3) และหลังฝกอบรม ครูผูสอนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 60
จํานวน 19 คน (คิดเปนรอยละ 100) มีคะแนนเฉลี่ย 8.74 จากคะแนนเต็ม 10 2)ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักสูตร
ฝกอบรมของครูผูสอนไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบวา ครูผูสอนมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 19 คน
(คิดเปนรอยละ 100) ทั้ง 3 กิจกรรม และมีคะแนนเฉลี่ย 8.17 จากคะแนนเต็ม 10 (คิดเปนรอยละ 8.17) 3) ผลการประเมิน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูภายหลังครูผูสอนไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบวา โดยภาพรวมครูผูสอน
สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.74; S.D.= 0.40 ) ผลการประเมินในแตละดานมีดังนี้
อันดับที่ 1. ดานเนื้อหา อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.88 ; S.D.= 0.34) อันดับที่ 2. ดานชื่อแผนการจัดการเรีย นรู วัส ดุ
กรอบแนวคิด และ อุปกรณ อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.81 ; S.D.= 0.40) อันดับที่ 3. ดานสาระสําคัญ และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.75 ; S.D.= 0.45) 4) ผลการประเมินการปฏิบัติการสอนภายหลังครูผูสอน
ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบวา โดยภาพรวมครูผูสอนปฏิบัติการสอนอยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.75;
S.D.= 0.31 ) ผลการประเมินในแตละดานมีดังนี้ 1. ดานการนําเขาสูบทเรียน อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.72 ; S.D.= 0.45)
2. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82 ; S.D.= 016) 3. ดานการสรุปบทเรียน อยูในระดับมากที่สุด
( ̅= 4.86 ; S.D.= 0.25) ทั้งนี้ ผูเขาฝกอบรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด
( ̅ = 4.67; S.D.= 0.52 ) ผลจากการสัมภาษณผูบริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชนในชุม ชน พบวา ทางโรงเรีย น
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ตระหนักถึงความสําคัญของการบูรณาการการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการประกอบอาชีพและการยังชีพ ที่ไดพัฒนาขึ้น
และมั่นใจวาสถานศึกษาสมควรนําหลักสูตรนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางยิ่ง ดัง กลาวคํากลาวที่วา “หลักสูต ร
เปนหลักสูตรที่ดี เปนการนําจุดเดนของชุมชน คือการผลิตขาวเกรียบ การทําอาหาร การทํามาหากิน มาเปนกิจกรรมที่สงเสริม
ผูเรียน”(นางชูศรี นุชโพธิ์ ,โรงเรียนบานงิ้วงาม จ.อุตรดิตถ) “การจัดหลักสูตรใหกับนักเรียนไดเรียนรู ทําใหเกิดทั ศนคติที่ดี
สามารถตอยอดความรูสูการทํางานในอนาคตของเด็กนักเรียน ชวยเหลือผูป กครองได นอกจากนั้น ยัง เปนผสมผสานกับ
งาน อย.นอย เกี่ยวกับการแปรรูปขนมไทยของทางโรงเรียนได สงขายสรางรายไดตอไป” (นางสาววรรณภา วัชรพุทธ โรงเรียนบานวังเบน
(ภูธรอุปถัมภ) จังหวัดอุตรดิตถ.) ทั้งนี้ นักเรียนยังใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการประกอบอาชีพและ
การยังชีพวาเปนกิจกรรมที่สนุก เกิดความรู ลงมือปฏิบัติ ทํางานกลุม เกิดผลงานที่ทําใหภูมิใจ และตองการใหเกิดกิจกรรมอื่นๆ
ที่เปนการนําความรู ภูมิปญญา จากผูรใู นทองถิ่นมาสงเสริมมาใชตอไปอีก เชน เด็กชายบามี ปานทอง (นักเรียน ป.4 โรงเรียน
วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) จังหวัดอุตรดิตถ) กลาววา “ผมอยากทํานาขาวอินทรีย เหมือนที่ครูมาสอน จะไดมีขาวที่ปลอดภัย
กินกันครับ” ซึ่งจะเห็นวา การจัดการเรียนรูที่จัดขึ้นสามารถนําความรูและทักษะที่มีในชุมชนมาจัดการเรียนรูจะทําใหเ กิด
ความรวมมือรวมใจในการจัดการศึกษาของลูกหลานได ควบคูกับการประกอบสัมมาอาชีพ วิถีชีวิตของชุมชนกันอยา งลงตัว
ปลูกฝงจิตสํานักรักในบานเกิดเมืองนอน ชีวิตความเปนอยูของชุมชน การรักษาสุขภาพ และรักษาสิ่ง แวดลอม เสริม สราง
เศรษฐกิจครัวเรือน ภายใตการจัดการศึกษาที่ทุกฝายมีสวนรวม
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพและการยังชีพของชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ ส มควรนํามาจั ด บู ร ณาการในการเรี ย นการสอนเพื่ อให ส ามารถพั ฒ นาผู เ รี ย นในด านการประกอบอาชี พ และการยังชีพ
อาทิ เครื่องจักรสาน เครื่องปนดินเผา ผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูตาม พรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) มาตรา 29 กําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน ประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของ ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการ จัดการศึกษาอบรม
มีการแสวงหาความรูขอมูล ขาวสาร และรูจัก เลือกสรรหาภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให สอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ย นประสบการณการพัฒ นาระหวาง ชุม ชน”
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553:9) โดยแหลงเรียนรูในชุมชน ทองถิ่นในระดับอําเภอที่ตั้ง ของโรงเรีย น ถือเปน
สภาพแวดลอมที่นักเรียนคุนเคยและอยูใกลตัวนักเรียนที่สุด เหมาะสําหรับนํา ไปใชเปนสถานการณกระตุนการพัฒนาทักษะ
การสังเกตตามกระบวนการวิทยาศาสตร (ว 8) เก็บขอมูลที่ดีที่มีร ายละเอีย ดของขอมูล เปนเชิง ปริม าณ และเชิง คุณภาพ
เกิดขอสงสัยตั้งคําถามอยากรู พรอมคาดเดาคําตอบ เขาสูกระบวนการเรียนรูในหนวยการเรียนรูบูรณาการระดับ ชั้น และ
จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงคําถามอยากรูไปสูสาระสําคัญของแตละรายวิชาตอไป และคนตองมีทักษะและสมรรถนะทางประเภท
และสาขาวิชาชีพนั้น ขอสําคัญก็คือกลุมประกอบการ และสถานประกอบการใดตองการบุคลากรที่มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอยางใด
ตองเขามาจัดประสบการณ และบม เพาะสมรรถนะ คุณลักษณะตั้ง แตเ รีย นในระดับ มัธยมศึกษา (สํานักงานบริห ารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 2558. 13)
2. ผลการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ
และการยังชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ จะตองประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก ที่มาและความสําคัญ
หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางเนื้อหาและเวลา แนวทางการจัดประสบการณ การวัดและการประเมินผล ซึ่งผลการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรฝกอบรม พบวา หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได ทั้งนี้ ไดดําเนินการปรับปรุงบางกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับเวลา นําเนื้อหาและสาระการเรียนรูที่เรียนรูเชื่อมโยงสูการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งผลการพัฒนากิจกรรม
เน น การส ง เสริ ม ให ค รู ผู ส อนได เ รี ย นรู ท ฤษฎี ค วบคู กั บ การลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมด ว ยตนเอง ทํา ให ค รู ผู ส อนได เ รี ย นรู
ผานประสบการณตรง การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรูตางๆระหวางจัด กิจกรรมสง ผลใหเ กิด การปรับ เปลี่ย นมุม มอง
ในการจัดการเรียนรูที่เนนสมรรถนะวิชาชีพ จากเนื้อหาที่เรียนในการเรียนปกติสูการประกอบอาชีพในอนาคต สอดคลองกับ
แนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญา ครูและปราชญชาวบาน ถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัด การศึ กษาและ
การพั ฒ นาชุ ม ชนเป น อย างยิ่ ง จะเป นผู ถ ายทอดองค ค วามรู แ ละประสบการณ ใ นสาขาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเป นเยี่ยมแลว
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ยังเปนแหลง เรียนรูของคนในชุมชนที่มีคุณคายิ่ง อีกทั้งยังมีสวนสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบ โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ชวยใหประชาชนมีความรู พื้นฐานที่จําเปน มีทักษะในการประกอบอาชีพ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สําคัญชวยใหประชาชนศึกษาเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
2553:14) กระบวนการสรางความรูจึงตองอางอิง จากประสบการณข องผูเ รีย น เปนการเรีย นรูที่ผูเ รีย นเปนฝายกระทํา
ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูพลวัตของการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอไปอยางไมสิ้นสุด การเรียนรูในลักษณะนี้ จึงเนนถึง
ลักษณะทางสังคมของ การเรียนรูที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนกับผูสอน ผลก็คือ
เกิดการขยายตัวของเครือขาย ความรูที่ทุกคนมีอยูออกไปอยางกวางขวาง โดยอาศัยการแสดงออก ทางภาษา ไดแก การพูด
และการเขียน เปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน วิเคราะห และสังเคราะหความรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 : 159)
3. ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานการประกอบอาชีพ
และการยังชีพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ จะเห็นวาผูเขารวมอบรมไดรับการพัฒนาและผานการฝกอบรมทุกคน
และยังมีความสามารถในการเขียนแผนและการปฏิบัติการสอนไดในระดับมากที่สุด ซึ่ง แสดงใหเ ห็นวาผูเ ขารวมฝกอบรม
สามารถนําความรูที่ไดไปสูการประยุกตใชในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพและ
การยังชีพของผูเรียนได แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการคิด เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอนได ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การพัฒนาครูใหมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูครั้งนี้
ผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายในการศึกษาสภาพ บริบ ทของชุม ชน และเกิด จากความตองการของสถานศึกษา
รู ป แบบการฝ กอบรมเน นให ค รู ไ ด เ รี ย นรู ท ฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ ได รั บ ความอนุ เ คราะห จากผู เ ชี่ ย วชาญที่ ม ี ค วามรู และ
การจั ด การเรี ย นรู ใ นการตรวจสอบแผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติการสอนจริ ง ในสถานศึ กษา
เพื่อใหขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของอัสราพร วันดี
(2553:79.) ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถของครูในการเขีย นแผนการจัด การเรีย นรูแ บบบูร ณาการการคิด :
กรณี โ รงเรี ย นบ านนาโพธิ์ คุ รุ ร าษฏร พั ฒ นา สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาสกลนครเขต 1 พบว า ครู ที่ ไ ดรั บ การฝ กอบรม
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการคิด ทําใหครูที่เขารวมพัฒนามีความรูความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการการคิด มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการนําความรูไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะ
การประกอบอาชีพ ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต สอดคลองกับ การศึกษาของ
ทานตะวัน มาคิน (2552: 72) ความมุงหมายเพื่อประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรฝกอาชีพเสริมของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรฝกอาชีพเสริมของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน182 คน ที่เขาฝกอบรมระหวางเดือน มีนาคม - เมษายน 2551 ผลการศึกษา พบวา การฝกอบรม
หลักสูตรฝกอาชีพเสริมของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ทําใหผูผานการฝกอบรมการ สามารถนําความรู
ความชํานาญที่ ไ ด รั บ จากการฝ กอบรมไปประกอบอาชี พ หลั กและ อาชี พ เสริ ม เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ มากขึ้น
ดังนั้น ถือไดวาการฝกอบรมหลักสูตรฝกอาชีพเสริมของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เปนหลักสูตรที่มีความจําเปน
และสมควรที่จะกําหนดในแผนปฏิบัติการฝกตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 การพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนทักษะอาชีพ ครูผูสอนควรสํารวจและรวมรวบฐานขอมูลเกี่ยวกับ
อาชีพที่สําคัญของชุมชน และอาชีพที่ตลาดแรงงานตองการ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการ
1.2 การจัดการเรียนรูที่เนนการเสริมสรางทักษะอาชีพและการประกอบอาชีพ สามารถบูรณาการในรายวิชาใด
วิชาหนึ่งได หรือ จัดเปนหลักสูตรเพิ่มเติมในชั่วโมง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
1.3 เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ผูสอนอาจจัดตลาดนัดอาชีพใหแกผูเรียนไดนําเสนอผลงานที่ไดเรียนรูมา และ
เชิญผูปกครอง ชุมชนเขามารวมในการชื่นชมผลงานนักเรียนตอไป
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาเปนเพียงการสงเสริมใหผูสอนนําความรูไปสูปฏิบัติ อาจทําการวิจัยเพื่อติดตามผลวามีนักเรียนไดนํา
ความรูไปสูการปฏิบัติตอไปหรือไมเพียงใด
2.2 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบอาชีพสําหรับผูเรียน
มีหลากหลายรูปแบบ นอกจาก STEM Education ผูสอนอาจทําวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน หรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน
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