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การวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์
ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความยั่งยืนแก่นักเรียน 
ของโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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Abstract 

 The purposes of this research were to : 1) create science local wisdom lessons of Phetchaburi Province and  

2) compare knowledge transferring results of science local wisdom lessons in Phetchaburi Province to students in 

school for teacher professional practicum of Phetchaburi Rajabhat University before and after studying. The samples 

used in the research consisted of administrators, teachers, people and 166 Mathayomsuksa 3 from two schools of 

Kaeng Krachan District, identifying as 71 students from Padeng Witaya School and 95 students from Kaeng Krachan 

Witaya School. Three steps of research and development process were applied; namely, studying the baseline data 

on lesson elements and local wisdom, formulating science local wisdom lessons, evaluating efficiency and using of 

science local wisdom lessons. The instruments were record form, form for evaluating efficiency of content, language, 

and model of technique for creating science local wisdom lessons, a test of knowledge, science local wisdom  

lessons and focus group discussion. The statistics used in this study were mean and dependent t-test. 

 The results were as follows :

 1. Science local wisdom lessons consisted of 3 parts, i.e. introduction, content (contents and tests), and  

references (bibliography, consultants, and authors). The process of creating science local wisdom lessons of  

Phetchaburi Province indicated that science local wisdom was integrated in formal course of undergraduate teaching 

and learning. The obtained science local wisdom lessons of Phetchaburi Province in eight districts consisted of  

1) Lifestyle of Thai Song Dum of Khao Yoi District, 2) Phet Sai-roong Rose Apple of Mueang District, 3) Lifestyle of 

Karen of Nong Ya Plong District, 4) Laem Pak Bia Royal Project of Ban Laem District, 5) Sugar from Sugar Palm Tree 

of Ban Lat District, 6) Lime of Phetchaburi of Tha Yang District, 7) Sisal of Hup Ka Pong of Cha-am District, and  

8) Orchids of Kaeng Krachan National Park of Kaeng Krachan District.

 2. The knowledge transferring results of science local wisdom lessons in Phetchaburi Province to Mathayom-

suksa 3 students in schools for teacher professional practicum of Phetchaburi Rajabhat University before and after 

studying in Padeng Witaya School and Kaeng Krachan Witaya School were different with statistical significance at the 

.01 level.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเปรียบเทียบ 

ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียน 

ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ประชาชน นักศึกษา และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 166 คน จาก 2 โรงเรียนของอ�าเภอแก่งกระจาน ซึ่งได้แก่ 1) นักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา 71 คน และ  

2) นักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 95 คน กระบวนการวิจัยและพัฒนาถูกประยุกต์ใช้ใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ

องค์ประกอบ บทเรียนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสร้างและการใช้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึก 

แบบประเมินความเหมาะสมของด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และด้านรูปแบบเทคนิคการสร้างของบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบ บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ และการประชุมกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าที

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน�า ส่วนเนื้อหาที่มีเนื้อหาและแบบทดสอบ และ

ส่วนอ้างองิทีร่ะบเุอกสารอ้างอิง ทีป่รกึษาและผูจ้ดัท�า กระบวนการด�าเนนิการสร้างบทเรยีนภูมปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ของเพชรบรุี

มีการบูรณาการในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยได้น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ จ�านวน 8 เรื่อง ครอบคลุมใน 8 

อ�าเภอของจงัหวดัเพชรบรุ ีได้แก่ 1) อ�าเภอเขาย้อย : เร่ืองวถิชีวีติไทยทรงด�า 2) อ�าเภอเมอืง : เรือ่งชมพูเ่พชรสายรุง้ 3) อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง 

: เรื่องวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 4) อ�าเภอบ้านแหลม :  เรื่องโครงการพระราชด�าริแหลมผักเบี้ย 5) อ�าเภอบ้านลาด : เรื่องน�้าตาลโตนด  

6) อ�าเภอท่ายาง : เรื่องมะนาวเพชรบุรี 7) อ�าเภอชะอ�า : เรื่องป่านศรนารายณ์ที่หุบกะพง และ 8)  อ�าเภอแก่งกระจาน : เรื่องกล้วยไม้

อุทยานแก่งกระจาน 

 2. ผลการถ่ายทอดองค์ความรูบ้ทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ของจงัหวดัเพชรบรุก่ีอนเรยีนและหลังเรยีนของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนป่าเด็งวิทยา และนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : การวิจัยและพัฒนา บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 ได้ประกาศใช้เพ่ือปรบัปรงุการศกึษา

ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

สร้างเสรมิความรูแ้ละปลูกฝังจติส�านกึทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุ สนบัสนนุการค้นคว้าวจิยัในศิลปะและวทิยาการต่างๆ เร่งรดั

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  

พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ และ

วฒันธรรมของชาต ิจงัหวดัเพชรบรุแีบ่งเขตการปกครองส่วนภูมภิาค

เป็น 8 อ�าเภอ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ในหลายด้าน ได้แก่ อาหาร แหล่งท่องเที่ยว แหล่ง เรียนรู้เชิง

ประวัติศาสตร์และศาสนา สกุลช่างสิบหมู่ ขนมหวานเมืองเพชร 

อาหารทะเล โครงการพระราชด�าริที่ได้รับการพัฒนา ตอบสนอง

ความต้องการอันเป็นการสร้างประโยชน์แก่พสกนิกร

 ภมูปัิญญาท้องถิน่ (Local Wisdom) เป็นองค์ความรู ้เทคนคิ 

ทักษะ วิธีการต่างๆ ท่ีได้สั่งสมและปฏิบัติสืบทอดกันมาให้แก่ 

ลูกหลานคนไทยในแผ่นดินไทยรับไว้เป็นมรดก หรือเกิดจากการ 

แลกเปล่ียน การดัดแปลงมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิน่จ�าแนกได้หลายกลุ่มตามความเชือ่และศาสนา ประเพณแีละ
พิธีกรรม ศิลปะพื้นบ้าน อาหารและผักพื้นบ้าน สมุนไพรและต�ารา
ยาพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การประดิษฐกรรม เทคโนโลยีและสิ่งของ
เครือ่งใช้ การด�ารงชวีติตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและจ�าแนก
ตามปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
และกลุม่ทีช่่วยเสรมิปัจจยั 4 อกี 3 กลุม่ ได้แก่ คมนาคม อาชพี และ
นันทนาการ โดยเสรี พงศ์พิศ (2544) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ของการด�ารงชีวิตซึ่งได้สั่งสมและสืบทอด
จากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย แล้วถ่ายทอดสู่ลูกหลานจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งสอด คล้องกับงานวิจัยของ กุลยารัตน์ ทัศมี 
(2547) ที่ได้ศึกษาความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการสอนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในวิชาฟิสิกส์ พบว่า นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่า
ภูมปัิญญาท้องถิน่หลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
ที่ระดับ .01 และระดับของความตระหนักเพิ่มขึ้นจากขั้นการตอบ
สนองเป็นขั้นการเห็นคุณค่า และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังการสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญและเก่ียวข้องกับทุกคนทั้ง 

การงานอาชีพ เทคโนโลยี เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในชีวิตและการท�างานเป็นผลของความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาความคิดเชิงเหตุ

และผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส�าคัญในการ

ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น

วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบกับการจัดการเรียน 

การสอนในกลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์มุง่หวงัให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู ้

วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ

ส�าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการใน 

การสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท�ากิจกรรมด้วยการลงมือ

ปฏบิตัจิรงิและเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) 

สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545) ที่ได้ให้หลักการ

ว่าในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้นผู ้สอนควรจัด 

การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ผูเ้รยีนต้องใช้กระบวนการทางปัญญาสร้างความรูโ้ดยท�าความเข้าใจ

ความหมายของวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่

ใช้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ค้นหาความรู้ 

 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

เป็นลักษณะหน่ึงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  

ทีม่กีระบวนการค้นคว้าอย่างมรีะบบ เพือ่ต้องการสร้างทางเลอืกหรอื

วิธีการหรือนวัตกรรมที่เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สามารถน�าไปใช้

พัฒนาคุณภาพของงาน โดยกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา 

เริม่ต้นด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ และเข้าสูร่ะยะ 

ของการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ โดยการสร้างต้นแบบให้

ได้มาตรฐานแล้วจึงน�าไปทดลองใช้จริง (สุพักตร์ พิบูลย์, 2549) 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน�ากระบวนการ 

การวจิยัและพฒันามาใช้ในการพฒันาการบรหิารการศกึษา โดยผ่าน

กระบวนการก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ค้นคว้าแนวคิดและ

ทฤษฎ ีเพือ่น�ามาเป็นกรอบสร้างต้นแบบนวัตกรรมทีเ่ป็นต้นแบบทัง้

ประเภทส่ิงประดิษฐ์ หรือวิธีการ มีการทดลองใช้จริง เพื่อน�าไป

พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

 บทเรยีน คือ เนือ้หาสาระทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนการสอนให้

แก่ผู้เรียน การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นและ

น�าเนื้อหามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท�าให้นักเรียน

และครูผูส้อนได้บทเรยีนจากสภาพจรงิ เป็นบทเรยีน จากวถิชีวีติจริง

ที่ผู้เรียนด�ารงอยู่ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า บทเรียนจากท้องถิ่น

ให้ความรู้ท่ีนอกเหนือจากต�ารา การน�าภูมิปัญญาไทยมาใช้เพื่อ 

การเรียนการสอนต้องรวบรวม ศึกษา และเก็บรักษาภูมิปัญญา  

จัดระบบสารสนเทศของภูมิปัญญา ผลิตสื่อ และการใช้สื่อมวลชน 

ในการเผยแพร่ สนับสนุนให้ชาวบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางด้าน

การศึกษา หน่วยงานและสถาบนัต่างๆ ควรปรบัปรงุระบบการศกึษา

ให้เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชน ปลูกฝัง แนวคิดให้เด็กและเยาวชน 

เหน็คณุค่าของภมูปัิญญา รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้คนในชมุชนได้มี

ความเข้าใจ ยอมรับและเห็นในคุณค่าและประยุกต์ภูมิปัญญามาใช้

ในการด�าเนินชีวิต สนับสนุนเครือข่ายระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญาใน 

ท้องถิ่น บุคคล องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้

ร่วมกัน (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) ดังนั้น โรงเรียน

ควรเป็นผู้น�ากจิกรรมเนือ้หาสาระทีเ่ป็นภูมปัิญญาชาวบ้านไปจดัการ

เรียนการสอนหรือพัฒนาหลักสูตรข้ึนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  

โดยการคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิน่ และควรเชญิเจ้าของภมูปัิญญาท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการพฒันาหลกัสูตร เพือ่ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่และ

ให้บรรลุผลตามจดุมุ่งหมายของหลกัสูตร (ชยัวฒัน์ สทุธริตัน์, 2553) 

ดังนั้น บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นต้นแบบที่เป็นรูปแบบของ

การวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้เป็นส่ือส่งเสริมการเรียนการสอนใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพ ต๊ะใจ (2547)  

ที่ได้ศึกษาการสร้างเอกสารประกอบการสอนเรื่องเมืองยาว :  

เวียงโบราณแห่งหุบเขา ของโรงเรียนแม่สันวิทยา อ�าเภอห้างฉัตร 

จังหวัดล�าปาง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน  

6 คน เพื่อประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัย 

พบว่า ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 

เมืองยาว : เวียงโบราณแห่งหุบเขา ส�าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 

3 อยู่ในระดับดี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง 

การเรียนรู ้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  

เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน ส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน การวิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

พร้อมทัง้มหีน้าทีแ่สวงหาความจรงิ เพือ่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ 

บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา

สากล ประกอบกับเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที ่

หลากหลายและมีชื่อเสียง ดังค�าขวัญของเมืองเพชรบุรีท่ีกล่าวว่า 

“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล�้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” 

ผู ้ วิ จั ย จึ ง สน ใจที่ จ ะน� า แนวคิ ด ขอ งกา ร วิ จั ย และพัฒนา  
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(สพุกัตร์ พบิลูย์, 2549) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรยีนภูมปัิญญา

ท้องถิน่ด้านวิทยาศาสตร์ของจงัหวดัเพชรบุร ีด้วยการร่วมมือกับครู 

อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่าย  

ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการมีส่วนร่วมน�าเอาความรู้ด้าน

วทิยาศาสตร์มาบรูณาการและอธบิายภมูปัิญญาท้องถิน่ทีฝั่งรากลกึ

อยู่ในชุมชน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนของโรงเรียน

เครอืข่ายร่วมฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ท่ีต่อยอดองค์ความรู้เดิมของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และตอบสนองนโยบายการจัด 

การศึกษาของชาติต่อไปอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวิทยาศาสตร์  

ใน 8 อ�าเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการถ่ายทอดองค์ความรูบ้ทเรยีน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียน

และหลงัเรียนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนป่าเดง็วทิยา 

และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

สมมติฐานการวิจัย
 ผลของการถ่ายทอดองค์ความรู้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านวิทยาศาสตร์ ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียนและหลังเรียน 

ในแต่ละโรงเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 

ป่าเด็งวิทยา และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาแตกต่างกัน 

วิธีด�าเนินการ 
 ขั้นตอนการวิจัย 

 ผูว้จัิยได้ใช้การวจิยัและพฒันาใน 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบบทเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การสร้างและการใช้บทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ ดงันี้ 

 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิดขององค์ประกอบ 

บทเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษาหลักการ 

แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ประกอบและวิธีการในการสร้าง

เอกสารประกอบการสอนประเภทบทเรียน

 2. การสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวิทยาศาสตร์

ของจังหวัดเพชรบุรีใน 8 อ�าเภอ มีกลุ ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูล  

ในการวิจัยท่ีได ้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling) โดยมีเหตุผลในการเลือก คือ เป็นผู้ที่ยินดีให้ข้อมูลกับ 

ผู้วิจัย หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือมีองค์ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ครู 

จ�านวน 8 คน ประชาชน จ�านวน 9 คน นักศึกษา จ�านวน 20 คน 
รวมทั้งหมด 37 คน และด�าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ผูว้จิยัได้จดักลุม่ผู้ให้ข้อมลูทีอ่ยูใ่นพ้ืนท่ีแต่ละอ�าเภอ 
เพื่อร่วมศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ 
และเอกสารต�ารา บทความทางวชิาการต่างๆ รวบรวมและวเิคราะห์ 
ข้อมูลจัดล�าดับหัวข้อหลักและเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ บูรณาการความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ในแต่ละหวัข้อ จดัท�าโครงร่างรปูแบบองค์ประกอบ
ของบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2.2 การหาประสิทธภิาพและได้มกีารปรบัปรงุบทเรยีน
ภูมิป ัญญาท ้องถิ่ นด ้ านวิทยาศาสตร ์ของจั งหวัด เพชรบุรี  
โดยการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
พร้อมทั้งการประเมินความเหมาะสมโดยรวมองค์ประกอบของบท
เรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา  
ภาษาทีใ่ช้ และด้านรูปแบบเทคนคิการผลติ เท่ากบั 4.10 และ 3.84 
ตามล�าดับ จากน้ันจึงน�าบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
อกีครัง้หนึง่เพือ่วเิคราะห์หาความสอดคล้องด้านเนือ้หาและภาษาที่
ใช้ได้ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากับ 
1.00
 3. การใช้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวิทยาศาสตร์ 
ด�าเนินการ ดังนี้
  3.1 น�าบทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีได้
รบัการปรบัปรงุแล้วไปใช้น�าร่องกบันกัเรยีนในโรงเรยีนของ 8 อ�าเภอ 
ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 1) อ�าเภอท่ายาง โรงเรียนบ้านท่ายาง
ประชาสรรค์ (มะนาวเพชรบุรี)  2) อ�าเภอเขาย้อย โรงเรียน 
ไทยรัฐวิทยา 13 บ้านพุม่วง (วิถีชีวิตไทยทรงด�า) 3) อ�าเภอบ้านลาด 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา (น�้าตาลโตนด) 4) อ�าเภอเมือง โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ (ชมพู่เพชรสายรุ้ง) 5) อ�าเภอบ้านแหลม โรงเรียน
พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง (โครงการพระราชด�าริแหลมผักเบ้ีย)  
6) อ�าเภอแก่งกระจาน โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ (กล้วยไม้อุทยาน 
แก่งกระจาน) 7) อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง โรงเรยีนหนองหญ้าปล้องวทิยา 
(วิถีชีวิตกะเหรี่ยง) และ 8) อ�าเภอชะอ�า โรงเรียนบ้านหุบกะพง  
(ป่านศรนารายณ์แห่งหุบกะพง)
  3.2 น�าแบบทดสอบการวัดผลของด้านความรู ้ของ 
บทเรียนภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ใน 8 อ�าเภอของจงัหวดั 
เพชรบรุไีปทดลองใช้ (Try-out) กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ใน
โรงเรยีนหนองหญ้าปล้องวทิยา และน�าผลการทดลองใช้แบบทดสอบ
มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าความยากง่าย (Level of difficulty 
หรือค่า p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (Discrimination หรือค่า r) แล้ว
น�ามาปรบัปรงุให้ได้ตามเกณฑ์คณุภาพ โดยคดัเลอืกข้อสอบท่ีมคีวาม
ยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ระหว่าง 
0.20 ขึ้นไป โดยตัดข้อสอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ออกไป 
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  3.3 การวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผล

ด้านความรูบ้ทเรยีนภูมปัิญญาท้องถิน่ด้านวิทยาศาสตร์ใน 8 อ�าเภอ

ของจังหวัดเพชรบุรีตามสูตรของ คูเดอร์ ริชาร์คสัน (Kuder-Rich-

ardson) โดยใช้ KR-20 พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.80 

  3.4 น�าบทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่ไปใช้จรงิ กลุ่มตวัอย่าง 

ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้

อ�าเภอเป็นหน่วยในการสุ่ม ได้กลุม่ตวัอย่าง ทัง้ 2 โรงเรยีนของอ�าเภอ

แก่งกระจาน ได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาและโรงเรียน 

ป่าเด็งวิทยา จากนั้นการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ช่วงชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น (Random Selection) ด้วยวิธีการจับฉลากเข้าเป็น 

กลุม่ทดลอง (Random Assignment) ได้เป็นนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษา

ป ีที่  3 การวิจัยครั้ งนี้ ใช ้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง  

(Quasi-Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบ  

One Group Pretest – Posttest Designed (ชูศรี วงศ์รัตนะ และ

องอาจ นัยพัฒน์, 2551) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนที่ เป ็นกลุ ่มทดลองของโรงเรียน 

แก่งกระจานวทิยาและโรงเรยีนป่าเด็งวทิยา จ�านวน 95 และ 71 คน 

ตามล�าดับ

 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. แบบบันทึกเพื่อจัดล�าดับกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

จงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นแบบบนัทกึทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เอง เพือ่ใช้ในการจดั

ล�าดับของภูมิปัญญาท้องถ่ินในข้ันตอนท่ี 2 ของการวิจัย ผ่านการ

หาความสอดคล้องเชงิด้านเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่านโดย

การวิเคราะห์ค่า IOC ได้เท่ากับ 1.00  

 2. การด�าเนนิการจัดการประชมุสนทนากลุม่ เพือ่จดัล�าดบั

ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยผู้วิจัยได้ประสานงานและนัดหมายกับ

กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู ประชาชน นักศึกษา จ�านวน 37 

คน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จ�าเป็น และสถานที่ห้องประชุม  

ซึง่ต้องใช้ประกอบการด�าเนนิการสนทนากลุม่ ได้แก่ เอกสารรายชือ่

ผู้ร่วมประชุม กล้องถ่ายรูป เทปอัดเสียง ผู้บันทึกและสรุปผลการ

ประชุมให้ผู้เข้าร่วมตรวจสอบความถูกต้องการจัดล�าดับภูมิปัญญา-

ท้องถิ่น

 3. บทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ของจงัหวดั

เพชรบุรี ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการสอนที่เป็นหนังสือและมีแบบ

ทดสอบด้านความรูจ้�านวน 10 ข้อ และหาความสอดคล้องเชงิเนือ้หา 

การประเมินความเหมาะสมโดยรวมองค์ประกอบของบทเรียน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา  

ภาษาที่ใช้ และด้านรูปแบบเทคนิคการผลิต

 4. แบบประเมินคุณภาพโดยรวมของบทเรียนภูมิปัญญา-

ท้องถิ่น ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัย  

เป็นการประเมินความเหมาะสมโดยรวมองค์ประกอบของบทเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา  

ภาษาที่ใช ้ และด้านรูปแบบเทคนิคการผลิต มีลักษณะเป็น 

แบบประเมินค่า และแปลความหมายเป็น 5 ระดับ

 5. แบบทดสอบวดัผลด้านความรูบ้ทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่

ด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 อ�าเภอของเพชรบุรี รวม 80 ข้อ โดย 

ผู้เช่ียวชาญทั้งด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

จ�านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องเชิงเนื้อหาโดยการ 

หาค่า IOC และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่น

ตั้งแต่ .80 ขึ้นไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการถ่ายทอดองค์ความรู้บทเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 โรงเรียน 

ป่าเด็งวิทยา และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

  1.1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และของโรงเรียน 

แก่งกระจานวทิยา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบีย่งเบน- 

มาตรฐาน (S.D.) 

  1.2 การเปรียบเทียบผลการถ่ายทอดองค์ความรู  ้

บทเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

ป่าเด็งวิทยา และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดยการวิเคราะห์

หาค่าที แบบ dependent t-test 

สรุปผลการศึกษา
 การวจิยัและพฒันาความหลากหลายของบทเรยีนภมูปัิญญา

ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการถ่ายทอด 

องค์ความรู้สู่ความยั่งยืนแก่นักเรียน ของโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด�าเนินการวิจัยใน 3  

ขั้นตอนสามารถสรุปผลการวิจัย มีดังนี้

 1. ขัน้ที ่1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการสร้างบทเรยีน

ภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ของจงัหวดัเพชรบรุ ีของโรงเรยีน

ร่วมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ูมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ พบว่า  

องค์ประกอบของบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างควรมีลักษณะ

เป็นเอกสารประกอบการสอนท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา ทักษะกระบวนการ และ

ความรู ้ สึกนึกคิดต ่างๆ โดยเป ็นหนังสือเสริมประสบการณ์  

เป็นหนังสือที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ในการเรียนการสอน ส�าหรับเป็น
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หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือเสริมการอ่าน 
หนงัสอือ่านประกอบ หนงัสอือ้างองิ และมแีบบฝึกหดัประกอบด้วย 
โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ส่งผ่านไปสู่ผู้เรียน โดยสรุปบทเรียนภูมิปัญญา-
ท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ของเพชรบรุ ีจะมส่ีวนประกอบ 1) ส่วนน�า 
2) ส่วนเนือ้หา และ 3) ส่วนอ้างองิ ส่วนภมูปัิญญาท้องถิน่และบรบิท
ด้านต่างๆ ของอ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า แต่ละอ�าเภอของ
จังหวัดเพชรบุรีมีค�าขวัญประจ�าอ�าเภอที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2. ขั้นท่ี 2 การสร้างบทเรียนภูมิป ัญญาท้องถิ่นด้าน
วิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีใน 8 อ�าเภอของเพชรบุรี โดยม ี
การบรูณาการในการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ีจดักลุม่ผูใ้ห้
ข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่แต่ละอ�าเภอ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
จัดล�าดับหัวข ้อหลักและเน้ือหาและบูรณาการความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ มีการประเมินความเหมาะสมโดยรวมของบทเรียน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเนื้อหา ภาษา และด้านรูปแบบ
เทคนิคได้บทเรียนจ�านวน 8 บทเรียน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมโดยรวมองค์ประกอบของบทเรียนภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัด

เพชรบุรีด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบเทคนิคการผลิต

ชื่อบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าเฉลี่ย

ด้านเนื้อหา

ค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบเทคนิค

การผลิต
1. อ�าเภอเขาย้อย           (วิถีชีวิตไทยทรงด�า)     4.75 3.75
2. อ�าเภอเมือง              (ชมพู่เพชรสายรุ้ง) 4.25 4.00

3. อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง (วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง)  3.75 3.62

4. อ�าเภอบ้านแหลม        (โครงการพระราชด�าริแหลมผักเบี้ย) 4.25 3.87

5. อ�าเภอบ้านลาด          (น�้าตาลโตนด)  3.62 3.75
6. อ�าเภอท่ายาง            (มะนาวเพชรบุรี) 3.62 3.75

7. อ�าเภอชะอ�า              (ป่านศรนารายณ์ที่หุบกะพง)  4.38 4.38

8. อ�าเภอแก่งกระจาน     (กล้วยไม้อุทยานแก่งกระจาน)  4.25 3.62

รวม 4.10 3.84

 3. ข้ันที่  3 การใช ้บทเรียนภู มิป ัญญาท ้อง ถ่ินด ้าน

วิทยาศาสตร์ 

  3.1 การเกบ็ข้อมลูน�าร่อง โดยน�าบทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่

ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในปี 2556 กับนักเรียน ในโรงเรียนของ  

8 อ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรี และเปรียบเทียบการถ่ายทอด 

องค์ความรู้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัด

เพชรบุรีก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนร่วมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ�านวน 8 

โรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ dependent t-test และ Wilcoxon 

signed rank test พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และ .01 ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 สรปุผลการน�าร่องการเปรยีบเทยีบการถ่ายทอดองค์ความรูบ้ทเรยีนภูมปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ของจงัหวดัเพชรบรุก่ีอน

เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ชื่อโรงเรียน t Z p
1. บ้านท่ายางประชาสรรค์     อ.ท่ายาง               (มะนาวเพชรบุรี) --- 3.74** .  .000

2. ไทยรัฐวิทยา13 บ้านพุม่วง  อ.เขาย้อย              (วิถีชีวิตไทยทรงด�า) --- 2.03* .04

3. พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง     อ.บ้านแหลม           (โครงการพระราชด�าริแหลมผักเบี้ย) --- 3.438** .001

4. อ.ฮ.ลิงค์ฯ                      อ.แก่งกระจาน         (กล้วยไม้อุทยานแก่งกระจาน) --- 3.436** .001

5. หนองหญ้าปล้องวิทยา       อ.หนองหญ้าปล้อง    (วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง)  --- 4.68** .000

6. โรงเรียนบ้านหุบกะพง       อ.ชะอ�า                 (ป่านศรนารายณ์ที่หุบกะพง)  --- 2.95** .003

7. บ้านลาดวิทยา                อ.บ้านลาด             (น�้าตาลโตนด)  8.33** --- .000
8. เบญจมเทพอุทิศ              อ.เมือง                 (ชมพู่เพชรสายรุ้ง) 12.35** --- .000

 ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ *.05 และ ** .01
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  3.2 การเปรียบเทียบผลการถ่ายทอดองค์ความรู  ้

บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ ของจังหวัดเพชรบุรี 

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

ป่าเด็งวิทยา และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

โดยใช้การวิเคราะห์ dependent t-test พบว่า แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4

ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยการถ่ายทอดองค์ความรู้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน

X S.D X S.D X S.D X S.D

1. ชมพู่เพชรสายรุ้ง 3.63 1.36 4.26 1.9 3.57 1.5 5.05 1.59

2. วิถีชีวิตไทยทรงด�า 5 1.21 6.35 1.59 4.91 1.62 6.88 1.51

3. ป่านศรนารายณ์แห่งหุบกะพง 5.12 1.76 7.47 1.65 3.1 1.53 8.39 1.86

4. มะนาวท่ายาง 3.34 1.5 6.08 1.79 3.12 1.61 5.3 1.57

5. น�้าตาลโตนด 6.36 1.87 7.06 2.11 4.64 1.53 5.71 1.15

6. กล้วยไม้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 3.94 1.55 7.41 1.65 4.06 1.52 8.52 1.9

7. โครงการพระราชด�าริแหลมผักเบี้ย 4.35 1.67 5.95 1.44 3.72 1.6 6.95 1.7

8. วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 3.86 1.38 4.23 2.2 2.93 1.39 5.51 1.61

ตารางที่ 4 สรุปผลการเปรียบเทียบการถ่ายทอดองค์ความรู้บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียน โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียน คะแนน N X t p

แก่งกระจานวิทยา
ก่อนเรียน 95 29.88

12.44** .000
หลังเรียน 95 41.57

ป่าเด็งวิทยา
ก่อนเรียน 71 27.18

18.78** .000
หลังเรียน 71 47.49

 **ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01

 โดยรวมของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
เท่ากับ 29.88 และ 41.57 โรงเรียนป่าเด็งวิทยาเท่ากับ 27.18 และ 
47.49 แสดงว่าคะแนนของหลังเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ 

การอภิปรายผล
 การวจิยัและพัฒนาความหลากหลายของบทเรยีนภูมิปัญญา- 
ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการถ่ายทอด 
องค์ความรู้สู่ความยั่งยืนแก่นักเรียน ของโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถอภิปรายผล 

การวิจัย ดังนี้

 1. การสร้างบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์
ของจังหวัดเพชรบุรี ของโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า จังหวัดเพชรบุรีมีการแบ่งเขต
การปกครองเป็น 8 อ�าเภอ ส่วนภูมิปัญญาท้องถ่ินและบริบทด้าน
ต่างๆ ของอ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรีจะมีค�าขวัญประจ�าอ�าเภอท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตามขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและภมูปัิญญาท้องถิน่ 
บทเรยีนทีส่ร้างควรมส่ีวนประกอบ 1) ส่วนน�า ประกอบด้วย ปกนอก 
ค�าน�า สารบัญ 2) ส่วนเนื้อหา แบ่งเป็นหัวข้อย่อยหรือเป็นตอน  
ซึ่งจะมีชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องย่อย เนื้อหาโดยละเอียด และ 
แบบทดสอบ และ 3) ส่วนอ้างอิงจะอยู่ส่วนท้าย ซ่ึงประกอบด้วย 
เอกสารอ้างอิง ที่ปรึกษาและผู้จัดท�า เอกสารประกอบการสอนไม่มี
รูปแบบที่ตายตัว การสร้างควรค�านึงถึงการน�าไปใช้และกลุ่มผู้เรียน
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ท้องถ่ินทีเ่กดิจากการส่ังสมของประสบการณ์จากอดตีจนถงึปัจจบุนั 
สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2533) ที่กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการสะสมจากประสบการณ์ของคนในสังคมที่อยู ่ในท้องถิ่น  
มีการบูรณาการสูงที่เชื่อมโยงระหว่างชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิป ัญญาท้องถ่ินมาจากบรรพบุรุษ  
โดยมีสถาบันต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาไว้ ดังแนวคิดของ
ปฐม นิคมานนท์ (2535) ที่กล่าวว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีในหลายลักษณะ ได้แก่ การสืบทอดความรู ้ภายในชุมชน  
การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ ความช�านาญ
ซึง่เป็นความสามารถเฉพาะบคุคลหรอืเฉพาะครอบครวั บางอย่างมี
การหวงแหนและเป็นความลับในสายตระกูล ที่ส�าคัญการถ่ายทอด
บทเรยีนภมูปัิญญาท้องด้านวทิยาศาสตร์ในการวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยัใช้
การถ่ายทอดด้วยบทเรยีนภูมปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ทีท่�าให้
ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนและการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริม
ประสบการณ์ให้ผูเ้รยีนและผูส้อนใช้ในการเรยีนการสอน เป็นหนงัสอื
อ่านเพิ่มเติม หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือเสริมการอ่าน หนังสือ
อ่านประกอบ หนังสืออ้างอิง ซึ่งลักษณะการเขียนสอดคล้องกับ 
จินตนา ใบกาซูยี (2542) ที่กล่าวว่า มีลักษณะการเขียนแนวสารคดี 
เขียนจากเค้าความจริงไม่ใช่เกิดจากความคิด จินตนาการ มุ่งเสนอ
ความจริง ความรู้ และความคิด ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เป็นแนวการ
เขียนที่เรียบเรียงข้อความขึ้นเป็นเรื่องราว เป็นการบรรยายและ
อธิบายให้เกิดความเข้าใจ ความรู้ เป็นการให้ความกระจ่างเรื่องใด
เรื่องหน่ึง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเสริม ชูรักษ์ (2545)  
ได้เสนอการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยใช ้
การสอนแบบกระบวนการสืบค้น โดยใช้แหล่งเรยีนรูใ้นท้องถิน่มาใช้
เป็นเอกสารประกอบการสอนและประยุกต์การเรียนรู้สู ่นักเรียน  
พบว่า ผู้เรียนได้ค้นพบตัวเองว่าการปฏิบัติคือประสบการณ์ที่ท�าให้
นักเรียนเก่งและฉลาด และบัญญัติ ลายพยัคฆ์ (2547) ได้จัดท�าชุด
การเรียนรู้เรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์จากการละเล่นพื้นบ้าน  
พบว่า ได้น�าแนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์มาสอดแทรกกับ 
การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสร้างเป็นชุดการเรียนรู้ตามหลักสูตรใน 
ช่วงชั้นต่างๆ เป็นการสร้างความซาบซึ้งในภูมิปัญญา ประเพณี  
และวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
  1.1 ครคูวรน�าบทเรยีนภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ไป 
สร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
  1.2 ผู้วิจัยควรมีการเผยแพร่การถ่ายทอดองค์ความรู้
ของบทเรยีนภูมปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนเครอืข่าย
ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

เป็นส�าคัญ ใช้ลักษณะการเขียนแนวสารคดีจากเค้าความจริง ความรู ้

และความคิด ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เขียนออกมาเป็นความเรียง  

ใช้ลกัษณะการเรียบเรียงข้อความขึน้เป็นเร่ืองราว โดยใช้ภาษาพดูทีด่ี  

กระบวนการสร้างมีการบูรณาการในการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีทั้งในชั้นเรียนปกติและนอกเวลาเรียน ของรายวิชาการ

บริหารจัดการในสถานศึกษา และการศึกษาไทยและกฎหมาย 

การศกึษา ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัด้านการเรยีนการสอน การผลติ 

นักศึกษาและหน้าที่ของคณาจารย์ และเป็นนวัตกรรมที่เสริม

ประสบการณ์ส�าหรับนักศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูในอนาคต 

โดยด�าเนินการสร้างเรียบร้อยในระยะเวลา 3 เดือน ได้ภูมิปัญญา- 

ท้องถิน่จ�านวน 8 เรือ่งใน 8 อ�าเภอของจงัหวดัเพชรบรุ ีและโดยรวม

ของบทเรียนภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านวทิยาศาสตร์ของจงัหวดัเพชรบุรี

มีความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และด้านรูปแบบเทคนิค

การผลิต เมื่อมีการเก็บข้อมูลน�าร่อง โดยน�าบทเรียนภูมิปัญญา- 

ท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในโรงเรียนของ 8 อ�าเภอในจังหวัด

เพชรบุรี และเปรียบเทียบการถ่ายทอดองค์ความรู ้บทเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียน

และหลังเรียนกับนักเรียนในหลายระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) 

และช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1) จ�านวน 8 โรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์  

dependent t-test และ Wilcoxon signed rank test พบว่า  

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 และ .01 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ บุญเล้ียง ทุมทอง (2545) ได้ศึกษาเรื่องแนวทาง 

การพฒันารายวชิาสังคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตามความต้องการ

ของท้องถิ่น พัฒนาเน้ือหาสาระและประสบการณ์ของรายวิชา  

พบว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสามารถท�าได้ทุกรายวิชา และ

ด�าเนนิการได้ทัง้ระดบัเขตการศกึษาและระดบัห้องเรยีน การพฒันา

หลักสูตรระดับท้องถ่ินในกลุ ่มวิชาสังคมศึกษาเมื่อน�าไปใช้เป็น

เอกสารประกอบการสอน พบว่า ส่งผลดีต่อการเรียนการสอน 

มากขึ้นกว่าเดิม 

 2. การเปรียบเทียบผลการถ่ายทอดองค์ความรู้บทเรียน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีก่อนเรียน

และหลงัเรียนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนป่าเดง็วทิยา 

และของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติทีิร่ะดบั .01 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อน

เรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

วิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ เทคนิคทักษะวิธีการต่างๆ ที่เกิดจาก

การสั่งสม ปฏิบัติสืบทอดกันมาให้กับลูกหลานรับไว้เป็นมรดก เกิด

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

ความเป็นอยูข่องชมุชน มคีวามหลากหลายตามสภาพท้องถิน่ทัง้ด้าน

วัฒนธรรม ประเพณี โดยยังคงเอกลักษณ์และความเป็นภูมิปัญญา-
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  1.3 ผู้วิจัยควรเผยแพร่ผลการวิจัยในที่ประชุมผู้บริหาร
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรีท้ังในระดับประถมและ 
ระดับมัธยม เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ของสถานศึกษา

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมกีารพฒันาแผนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการด้วย
บทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์ 
  2.2 ควรท�าการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการบทเรียนภูมิป ัญญาท้องถิ่นด้าน
วิทยาศาสตร์
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