
 
 

 

 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายวิฑูรย์ คุ้มหอม 

 
 

 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายวิฑูรย์ คุ้มหอม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ข 
 

DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT MODEL ON WISDOM AND LOCAL 
CULTURE BASED ON ANTHROPOLOGICAL APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
WITOON KOOMHOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree  
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

Curriculum and Teaching of Educational Administration 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 



ค 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา” เสนอโดย นายวิฑูรย์ คุ้มหอม เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
 
       
      ..................................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      วันที่........เดือน.............................พ.ศ.......... 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
 
...................................................... ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์) 
........./ ...................../ ............ 
 
 
...................................................... กรรมการ      ......................................................กรรมการ 
  (อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ)                (รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ) 
........./ ...................../ ............          ........./ ...................../ ............ 
 
 
......................................................กรรมการ       ......................................................กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล)       (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์) 
........./ ...................../ ............          ........./ ...................../ ............ 



ง 
 

54262803: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ค าส าคัญ: ครูสังคมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีการทางมานุษยวิทยา 

วิฑูรย์ คุ้มหอม: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ, ศ.ดร.สิริวรรณ      
ศรีพหล และผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ.์ 306 หน้า 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (2) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (4) ขยายผล
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ผลการวิจัย พบว่า 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ 

พบว่า มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ  วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้ และเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ซ่ึงขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย (1) 
เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา (2) เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ (3) ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ (4) ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 
(5) จัดหมวดหมู่ความรู้ (6) คืนความรู้สู่ชุมชน  

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาฯ พบว่า (1) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ในเน้ือหาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ สูงกว่าก่อนเรียน  (2) ผลการเรียนรู้ในเน้ือหาวิธีการ
เรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยาหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีกา รทาง
มานุษยวิทยาฯสูงกว่าก่อนเรียน (4) ผลการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ทักษะการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมมีสูงที่สุด (5) ผลของทักษะทางสังคมหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธี การ
ทางมานุษยวิทยาฯ ทักษะการท างานกลุ่มมีสูงท่ีสุด 4) ผลของเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น                  

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด โดยขั้นตอนใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด เนื่องจากชาวบ้านมีความเป็นกันเอง ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง                                         

ตอนท่ี 4 ผลการขยายผลรูปแบบ พบว่า ด้านผลการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ผลของความรู้ด้านทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยา ทักษะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมีสูงท่ีสุด ผลของทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี
มีมากที่สุด  ผลของเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีเจตคติท่ีดี เห็นคุณค่า ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด 
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The main purposes of this research were; 1) to develop the instructional model of local wisdom and 

local culture management by using the anthropological approach for secondary school students 2) to examine 
the instructional model with the sampling groups 3) to study students’ satisfaction level towards the instructional 
model and 4) to explore the instructional model with secondary school students.  

The research results revealed as followings;  
Part 1: The development on the instructional model of local wisdom and local culture management by 

using the anthropological approach for secondary school students revealed that there were 4 elements; the 
principle, the objectives, the instructional management, and the application condition. Stages used in the 
instructional management included; 1) to study an anthropology 2) to visit a community for students’ interest, 3) 
to practice the students’ searching, 4) to learn the community immersion in students’ field trip; 5) to organize the 
knowledge; and 6) to return the knowledge the community. 

Part 2: The evaluation results revealed that; 1) Students’ test scores on the content of local wisdom 
and local culture after using the instructional model of local wisdom and local culture management by using the 
anthropological approach for secondary school students were higher than before higher than before they 
studying. 2) Students’ scores after learning by using the anthropology field trip were higher than before they 
studying. 3) Students’ performance scores by the anthropology field trip were at high level and the participant 
observation was at highest. 4) The social skill result was at high level and the group working was the highest. 5) 
Students’ attitude after using the instructional model of local wisdom and local culture management by using the 
anthropology technique for secondary school students indicated the good level. 

Part 3:  Students’ satisfaction level towards the instructional model showed the level of highest. 
Student’s satisfaction level towards the community immersion students’ field trip showed the level of highest. 
The reasons are good relationship in the community, the local people’s kindness, and learning from real situation 
and experience. 

Part 4: The instructional model exploration with secondary school students showed the following 
results; the students’ scores of using local wisdom and local culture were higher than before their studying, 
students’ scores for skills in their anthropology field trip were higher than before their studying, the social skill 
performance was at high level and the participant observation skill was at highest, the social skill was at the 
highest level and the civil living skill was at highest, the attitude toward local wisdom and local culture was at 
good level; students agreed to participate in local wisdom and local culture conservation, and students’ 
satisfaction towards the instructional model was at highest level.  
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สารบัญ 

 
                                                                                                                                               หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย    ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  จ 
กิตติกรรมประกาศ  ช 
สารบัญตาราง    ญ 
สารบัญแผนภูม ิ    ฏ 
บทที ่  
1  บทน า    1 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  1 
 กรอบแนวคิดการวิจัย  5 
 ค าถามการวิจัย  13 
 วัตถุประสงค์การวิจัย  13 
 ขอบเขตของการวิจัย  14 
 นิยามศัพท์เฉพาะ  14 
 ประโยชน์ที่ได้รับ  15 
2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง     16 
 สภาพการหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  16  
 รูปแบบการเรียนการสอน  21 
 ทฤษฎีการเรียนรู้  27 
 แนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา  32 
 แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  39 
 แนวคิดทักษะทางสังคม  44 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  46 
3  การด าเนินการวิจัย     49 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านนโยบายการศึกษา หลักสูตร การศึกษา

สภาพการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  51 
 ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ เป็นการร่างและตรวจสอบรูปแบบ  51 
 ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  68 
 ระยะที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  73 
 ระยะที่ 5 ระยะการขยายผลรูปแบบ เป็นการน ารูปแบบไปใช้ในโรงเรียนมัธยมขนาด 74 



ซ 
 

ใหญ่และขนาดเล็ก  
บทที ่  หน้า 
4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล     75 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านนโยบายการศึกษา หลักสู ตร และ

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  75 
 ตอนที่ 2  ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา  82 

 ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  103 

 ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  117 

 ตอนที่ 5 ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  136 

5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     160 
 สรุปผลการวิจัย  160 
 อภิปรายผล  164 
 ข้อเสนอแนะ  172 
รายการอ้างอิง    174 
ภาคผนวก    182 
 ภาคผนวก ก รายชื่อครูสังคมศึกษาผู้ให้ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยวิธีการสัมภาษณ์  183 
 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลด้านภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม ด้วยวธิีการสัมภาษณ์  184 
 ภาคผนวก ค ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   185 

 ภาคผนวก ง ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  186 
 ภาคผนวก จ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  187 
 ภาคผนวก ฉ เครื่องมือในการวิจัย  241 
 ภาคผนวก ช ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน  255 
 ภาคผนวก ซ งานกลุ่มของนักเรียน  278 
 ภาคผนวก ฌ ประมวลภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้

วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  301 



ฌ 
 

ประวัติผู้วิจัย    306 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที ่ หน้า 
1 แสดงกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่พัฒนา
ปรับปรุงจากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  54 

2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  60 
3 ตารางก าหนดแบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการวิจัยทางมานุษยวิทยา  62 
4 แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  70 

5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง)   85 

6 ร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  92 

7 แสดงผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของ
ผู้เชี่ยวชาญ  95 

8 แสดงผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเมืองเพชรโดยผู้เชี่ยวชาญ  97 

9 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  100 

10 ผลคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  104 

11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  106 

12 ผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา  108 

13 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  110 

14 ตารางแสดงผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนรายบุคคล  112 



ญ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 
15 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  115 
16 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลัง

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  137 

17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  139 

18 แสดงผลคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  141 

19 แสดงผลทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  143 

20 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  144 

21 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  148 

22 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  151 

23 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาจ าแนกตามกลุ่มก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  153 

24 แสดงผลคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  155 

25 แสดงผลทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  157 

26 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   159 

 



ฎ 
 

 
สารบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิที ่ หน้า 
1 กรอบแนวคิดการวิจัย  12 
2 กรอบการด าเนินการวิจัย  50 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาให้มุ่งปลูกจิตส านึก ความภาคภูมิใจ และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมของชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549 : 6) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ความสามารถด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ให้ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และให้ส่งเสริมการจัดระบบการจัด
เรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560 : 70) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในสาระที่ 4 สาระประวัติศาสตร์ มาตรฐาน 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย (ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน, 
2551)  

ความส าคัญของภูมิปัญญามีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในการอยู่รอดของคนในท้องถิ่น 
ท าให้คนในชาติได้ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีที่สะท้อนถึงความเป็นไทย สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับ
บ้านเมือง (นิศารัตน์ หวานชะเอม, 2557 : 40) การศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญามีความส าคัญ เพ่ือช่วยใช้
เข้าใจความหมาย คุณค่า และคุณลักษณะของภูมิปัญญา และท าให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจต่อไป เพ่ือให้
คนในสังคมชื่นชมและภูมิใจในมรดกทางปัญญาที่สั่ งสมสืบสานกันมา เพ่ือผดุงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิใน  
ภูมิปัญญาและปรีชาญาณที่ได้มีผู้สร้างสรรค์และสั่งสมไว้ เพ่ือค้นหาศักยภาพและพลังสร้างสรรค์แล้ว
น าศักยภาพและพลังสร้างสรรค์มาปรับใช้กับสมัยปัจจุบันและอนาคต และเพ่ือสร้างรอยต่อและขุม
ข่ายแห่งการเรียนรู้ (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540 : 49-50) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 และความส าคัญกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาสภาพ
ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นก าลังสูญเสียความหมายดั้งเดิม 
และเริ่มสูญหายไปอย่างรวดเร็ว (ยศ สันตสมบัติ, 2542 : 58) การสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่นน าไปสู่ 
การสูญเสียความเป็นชุมชน เปรียบเสมือนคนที่สูญเสียสมอง คนในชุมชนชนบทเดินตามกระแสโลก
ของการโฆษณาสินค้าที่ เป็นส่วนเกินของชีวิต การที่มุ่งพัฒนาสู่สังคมอุตสาหกรรมท าให้ขาด          
การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่ส าคัญการขาดความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาท้องถิ่น     
(พีระพงศ์ ภักคีรี, 2558 : 46-51) ในด้านปัญหาการศึกษากับภูมิปัญญาไทยมีหลายประการ ได้แก่    
การขาดการยอมรับภูมิปัญญาไทย การละเลยและละทิ้งภูมิปัญญาไทย การรับภูมิปัญญาใหม่อย่าง
ขาดความระมัดระวัง ขาดความเชื่อมั่นในภูมิปัญญา ภูมิปัญญาใหม่ท าลายสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ การด ารงชีวิตของผู้คนปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหา ระบบการศึกษาแผน ใหม่ละเลย
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กระบวนการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย ขาดนโยบายในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย การจัดการศึกษา   
ไม่สามารถขยายโอกาสการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาไทยไว้ได้ และการบริหารการศึกษาและ     
การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการศึกษาสืบทอดภูมิปัญญาไทย เป็นต้น (ทิพย์ หาสาสน์ศรี 
และคณะ, 2551 : 229-235) รวมถึงคนรุ่นใหม่ของสังคมขาดความเข้าใจและการเห็นคุณค่าของ
รากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง ต้องมีการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนในท้องถิ่นใช้ปลูกฝัง
วัฒนธรรมแก่เยาวชนของตน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้กับการศึกษาให้เกิดความรู้ด้านต่างๆ โดยมี
ชุมชนเป็นฐานรองรับ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2556) ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันส่งผลต่อ
การเข้าใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาได้มีการแสดงออกถึงพลังและศักยภาพของปราชญ์ชาวบ้าน
และชุมชนในท้องถิ่น เช่น พระพะยอมแห่งวัดสวนแก้ว ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และการสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนสาคลี เป็นต้น (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540 : 362) มีการเสนอวิธีการ
ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่าควรให้มีการค้นคว้าวิจัย อนุรักษ์และฟ้ืนฟู น าภูมิปัญญา
มาประยุกต์และพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของผู้ทรงภูมิปัญญา และจัดการศึกษาและกิจกรรม โดย
จัดหลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน และสนับสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ ด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง (ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์, 2554 : 2-33-2-34) ซึ่งมีความท้าทายทางการศึกษา
เนื่องจากแม้แต่สถาบันในการผลิตครูซึ่งท าหน้าที่โดยตรงต่อการจัดการศึกษาก็ยังไม่ได้สอนหรือมี     
การเรียนรู้น้อยในการสร้างความเข้าใจพลังชุมชนท้องถิ่น บริบทพ้ืนบ้านของไทย และวิธีการ
ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นกับความเป็นสากล (สุมน อมรวิวัฒน์, 2554 : 12) 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อม เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลง เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 
132) ส าหรับครูสังคมศึกษาเองได้เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาให้เน้น
ด้านทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ความต้องการการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษานั้น ต้องการเทคนิคการสอนสังคมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่เสนอเกี่ยวกับการวิจัยด้าน
การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) 
มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ยังมี
จ านวนไม่มากนัก ขณะนี้มีเพียงงานวิจัยของทัศนีย์ ทองไชย (2556) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียน   
การสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบดังกล่าวมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกนั้นเป็นการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนในสาระและกระบวนการ แนวคิด การผสมผสานของกระบวนการจัดการเรียนรู้
ต่างๆ แบบอื่นๆ เช่น งานวิจัยที่ใช้เนื้อหาสาระประวัติศาสตร์ของชัยรัตน์ โตศิลา (2555) งานวิจัยที่ใช้
เนื้อหาสาระภูมิศาสตร์ของวชิร พรหมวงศ์ (2556) งานวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
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แนวคิด พุทธศาสน์ของนรา ตรีธัญญา (2558) งานวิจัยพัฒนารูปแบบกาเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
รูปแบบการแก้ปัญหาทีโอทีอาร์ร่วมกับหลักการจัดการเรียนรู้ของเกศินี ครุณาสวัสดิ์ (2556) วิจัย
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสรักติวิชต์และการก ากับตนเอง
ของศรัณย์พร ยินดีสุข (2556) 

ในส่วนของวิธีการสอนสังคมศึกษาท่ีนักสังคมศึกษาใช้ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมทุกเนื้อหา
สาระ คือ วิธีการสอนโดยการสืบสวนสอบสวน ส่วนวิธีการสอนแบบอ่ืนที่ได้พัฒนาและใช้กับเฉพาะ
สาระ ได้แก่ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบไตรสิกขา 
วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ และวิธีสอนแบบสืบสวน
สอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ใช้วิธี
สอนโดยการสาธิต วิธีสอนโดยการอภิปราย วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ วิธีสอนโดยใช้เกม
จ าลองสถานการณ์ และวิธีสอนโดยการแก้ปัญหา สาระเศรษฐศาสตร์ใช้วิธีสอนโดยน าวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง วิธีสอนแบบร่วมมือ สาระประวัติศาสตร์ใช้วิธี
สอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีสอนโดยการแก้ปัญหา วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ วิธี
สอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง วิธีสอนโดยการศึกษานอกสถานที่ สาระภูมิศาสตร์ใช้วิธีสอนโดยการใช้
โครงการ วิธีสอนโดยการศึกษานอกสถานที่ และวิธีสอนโดยใช้วิธีการส ารวจ (สิริวรรณ ศรีพหล, 
2552, 2553, 2558) 

จะเห็นได้ว่าสังคมศึกษามีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ซึ่ง มีวิธีการสอนโดยวิธีการสืบสวนสอบสวนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับทุกเนื้อหา
สาระ  ขณะเดียวกันแต่ละเนื้อหาสาระได้มีการพัฒนาวิธีการสอนใช้ในการจัดการเรียนรู้ แต่การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาสาระภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีจ านวนน้อยมาก ซึ่ง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาจะช่วยเติมเต็มให้การ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้บรรลุถึงเป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของวิชาสังคมศึกษา คือ การเป็นพลเมืองดีของสังคม 

ตลอดจนแนวทางการสอนสังคมศึกษาที่เป็นการปฏิบัติดีเลิศ (Best Pract) ที่นักสังคม
ศึกษาเสนอไว้ ประกอบด้วย 1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกหัวข้อที่อยากศึกษาและค้นคว้าอย่างลุ่มลึก 
เป็นการค้นคว้า การสืบสวนสอบสวน และการแก้ปัญหา ในลักษณะการท าโครงงานและการท าวิจัย 
2) ครูสังคมศึกษาต้องรู้จักตั้งค าถามปลายเปิด เพ่ือกระตุ้น/ท้าทายความคิดแก่ผู้เรียนในการอภิปราย
กลุ่ม เป็นการฝึกการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียนและชุมชน จัดกิจกรรมท าให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าเชิงลึก เน้นทักษะการคิด ทักษะ        
การสื่อสาร ทักษะการเก็บข้อมูล และจัดกิจกรรมที่มีวิทยากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง ผู้น า
ท้องถิ่น 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้กลุ่ม ซึ่งจะช่วยพัฒนาลักษณะนิสัย        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการอ่าน การเขียน การสังเกต 
การอภิปราย การโต้แย้งความคิดเห็น การแก้ปัญหา การสะท้อนความคิด  การอภิปราย 6) การสอน
สังคมศึกษาควรเริ่มจากพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียนมากกว่าการคิดว่าผู้เรียนไม่มีความรู้พ้ืนฐานใด 
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โดยมีการตรวจสอบความรู้เดิม สอนผู้เรียนให้พัฒนาความเข้าใจให้เป็นรูปธรรม มโนมติ (Concept) 
และหลักการ (Generalization) 7) จัดกิจกรรมที่ตอบสนองผู้เรียนที่มีความสามารถหลากหลาย จัด
กิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เรียนหลายระดับ พัฒนาทักษะแก่ทุกคน 8) สังคมศึกษามีเนื้อหาที่บูรณาการองค์
ความรู้จากสาขาสังคมศาสตร์ ควรจัดเนื้อหาให้มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร เพ่ือให้เกิด 
การเชื่อมโยงความรู้ เพ่ือให้การเรียนมีความหมาย 9) การประเมินผลสังคมศึกษาต้องสะท้อนให้เห็น
ความคิดของผู้เรียน การเตรียมตัวเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบมากกว่าเน้นความจ าข้อมูล มี      
การทดสอบเน้นระดับของความคิดต่าง ๆ การสัมภาษณ์ข้อมูลที่เป็นความคิด และข้อมูลการเรียน ท า
แฟ้มสะสมผลงาน และในการประเมินควรให้ผู้เรียนร่วมประเมินด้วย ร่วมตั้งเกณฑ์การประเมินผลงาน 
(วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554 : 2-19-2-20) 

การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งการน าหลักการทางมานุษยวิทยามา
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากการศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมวิชามานุษยวิทยาให้ความส าคัญโดยมีการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม หรือการมองภาพ
ทั้งหมดในสิ่งที่ก าลังศึกษา วิธีการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและถูกน าไปปรับใช้ในวิชา 
คือ วิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้เข้าใจถึงวิถีชีวิต จิตใจ ความรู้สึกนึก
คิดของผู้คน หลักการและวิธีการดังกล่าวนี้ จะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริง (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543; ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2529; ยศ สันติสมบัติ, 2556; อานันท์     
กาญจนพันธุ์, 2553) ในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยายังเป็น
วิธีการศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ถูกศึกษา มีปฏิบัติการ    
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการซึมซับสู่วิถีชีวิต (ชิกาฮารุ ทานาเบ, 2555; มงคลชัย วิริยะพินิจ, 2554)   
อีกท้ังการเรียนรู้ภาคสนามยังเป็นการสั่งสมประสบการณ์จนเกิดเป็นความรู้ทางการปฏิบัติ ในลักษณะ
ของการแก้ปัญหา การใช้ไหวพริบปฏิภาณ (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2545 : ค าน า) ทั้งนี้
เครื่องมือส าคัญในการศึกษาและสร้างความรู้ตามวิธีการทางมานุษยวิทยา คือ ตัวศึกษาเอง โดยผู้
ศึกษาต้องเรียนรู้จาก “คนใน” ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพ่ือจะเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่งมี
คุณค่าและความหมาย ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน โดยผู้ศึกษาจะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมใน
การศึกษา  เนื่องจากผู้ศึกษาจะต้องน าตนเองไปสู่การสร้างประสบการณ์ในบริบทของชุมชนที่ศึกษา  
(ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2545; อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2559)  

ส าหรับประโยชน์ของวิชามานุษยวิทยาเมื่อได้เรียนรู้วัฒนธรรมของมนุษย์จะท าให้เข้าใจ       
การถ่ายทอดวัฒนธรรมในสังคม เข้าใจการเกิดการเรียนรู้ของคนในสังคม โดยสิ่งส าคัญของวัฒนธรรม
คือ การปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้เรียนรู้
วิชามานุษยวิทยาที่จะเน้นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจะท าให้ลดอคติต่อกลุ่มชนต่างๆ เพราะ 
โดยปกติแล้วมนุษย์จะมองโลกจากมุมมองของตนเองที่เรียนรู้จากวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อมี         
การเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมอ่ืนจะท าให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน ลดอคติต่อการมองคนในสังคมอ่ืนได้ 
เมื่อมีอคติก็จะท าให้เราตัดสินคนอ่ืน และใช้มาตรฐานทางวัฒนธรรมของตนไปตัดสิน ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่
ถูกต้อง ประโยชน์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการมองความจริงว่าทุกสังคมมีความแตกต่างกันเกิดจาก
การเรียนรู้วัฒนธรรมที่มีบริบททางสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ต่างกัน แต่สิ่งที่
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เหมือนกันคือมนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาวัฒนธรรม มีการคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมของตนเองได้ 
ประการสุดท้าย มานุษยวิทยาจะท าให้เรามีมโนภาพวัฒนธรรมสัมพัทธ์ ซึ่งถูกเราไม่สามารถตัดสินได้
ว่าสังคมใดดีกว่าหรือสูงกว่าสังคมใด แต่เราจะเข้าใจวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้นๆ (งามพิศ สัตย์สงวน, 
2543 : 15-18) นอกจากนี้การศึกษาวิชามานุษยวิทยาเป็นวิธีคิด ซึ่งมีความเป็นกระบวนการ ได้แก่ 
การใคร่ครวญไตร่ตรึกตรอง อันจะสอนให้ผู้ศึกษารู้จักตั้งค าถาม รู้จักการโต้เถียง รู้จักการตรวจสอบ 
และรู้จักการวิเคราะห์ปัญหา (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2553 : 14)  

แนวทางการสอนสังคมศึกษาที่เป็นการปฏิบัติดีเลิศและวิธีการทางมานุษยวิทยามีความ
สอดคล้องกันในด้านการเรียนรู้ที่มีการค้นคว้าหาค าตอบของผู้เรียนด้วยตนเอง เรียนรู้ในชุมชน โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครอง ครู และปราชญ์ชาวบ้าน โดยผู้เรียนจะต้องลงไปใช้ชีวิตใน
ชุมชนเพ่ือศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตนเองสนใจ โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึกความรู้ต่างๆ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษา  โดยน าวิธีการทางมานุษยวิทยาที่ส าคัญมาปรับใช้ นั่นคือ 
การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา จะท าให้ผู้เรียนสามารถได้รับองค์ความรู้ในสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ
ได้อย่างองค์รวม โดยเห็นการเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกันภายในสังคม  วิธีการวิจัยภาคสนามมีส่วนในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการตั้งแต่การตั้งค าถาม การรวบรวมข้อมูล การสรุปความรู้จากการศึกษาอย่าง
มีส่วนร่วมด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการวิจัยภาคสนามอย่างมีส่วนร่วมจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงชีวิต จิตใจ 
และความใฝ่ฝันของผู้คน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในชีวิตด้านที่ไม่เป็นทางการ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ , 
2553 : 15) ข้อเท็จจริงของกระบวนการศึกษาเหล่านี้ ผู้เรียนจะเกิดเจตคติต่อผู้คนที่เข้าใจพฤติกรรม 
เงื่อนไขความจ าเป็นในวิถีชีวิต อันจะท าให้เข้าใจ “มนุษย์” อย่างแท้จริงและลึกซ้ึง 

ดังนั้นงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่ งวิธีการทางมานุษยวิทยาสามารถจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมได้ ทั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการของ
การเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยาและลักษณะการการสอนสังคมศึกษาที่ดีเลิศ เพราะผู้เรียนได้
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในสภาพสถานการณ์จริง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา มีทักษะทางสังคม และมีเจตคติ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมนักเรียนก็จะเกิด
ความตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่มีความแตกต่าง มีความเหมือนกัน เกิดความเห็นอกเห็นใจเพ่ือน
มนุษย์ด้วย มีความรักในเพ่ือนมนุษย์ ซึ่งต้องเกิดจากการไม่มีอคติต่อระหว่างกัน อันส่งผลไปถึง      
การเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น อันจะท าให้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
บนความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของผู้คนต่อไป  

 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้อง 
คือการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของ Kruse (2012) แนวคิดการพัฒนา
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รูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce  Weil and Calhoun (2009 : 25-34) ปรัชญาการศึกษา 
ทฤษฎีการเรียนรู้ และวิธีการทางมานุษยวิทยา มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  เป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ในแง่มุมใหม่เกี่ยวกับผลผลิต กระบวนการ ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ประยุกต์ความรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลผลิต กระบวนการแบบใหม่ขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพและเป็นความต้องการของบุคคลหรือ
องค์การ โดยมีลักษณะของการน าความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาพัฒนาเป็นต้นแบบใช้งาน เป็นการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ มี
การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการท าวิจัย มุ่งตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลวิจัย
และพัฒนา และผลงานวิจัยมีคุณค่า โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นกระบวนการ
ค้นคว้าเพ่ือไปใช้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น (มาเรียม นิลพันธ์, 2555 : 236-237; 
องอาจ นัยพัฒน์, 2554 : 230-234)  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยที่มุ่งอธิบายปรากฏการณ์ กระบวนการ ความรู้สึก
นึกคิด ชาย โพธิสิตา (2554) กล่าวถึง ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ส าคัญ มีดังนี้ 1) เป็นการวิจัย
ที่ท าในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ 2) เป็นการด าเนินวิจัยแบบอุปนัย  3) เน้นการท าความเข้าใจแบบ
เป็นองค์รวม 4) ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก 5) นักวิจัยติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
6) ให้ความส าคัญแก่พลวัตของสิ่งที่ศึกษา 7) สนใจศึกษากรณีที่มีลักษณะเฉพาะ 8) ให้ความส าคัญแก่
บริบทของสิ่งที่ศึกษา 9) มีการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่นได้ และ10) มีเครื่องมือการวิจัยหลายอย่าง 
แต่นักวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ สุภางค์ จันทวานิช (2555) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิง
คุณภาพ 1) เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวม โดย การมองจากหลายแง่มุม 2) เป็นการศึกษา
ติดตามระยะยาวและเจาะลึก 3) ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 4) ค านึงถึง
ความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย 5) ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย 6) เน้นปัจจัยหรือ    
ตัวแปรด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ และความหมาย 

3. แนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  Joyce  Weil and Calhoun (2009 : 25-34) เสนอว่า รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาตน 
และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพฤติกรรม โดยจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ  
4 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 กล่าวถึงท่ีมาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) 
ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ข้อตกลงเบื้องต้น หลักการ มโนทัศน์ที่ส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของ
รูปแบบการสอน 

 ส่วนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching) มี 4 ส่วน คือ 
กิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกันไป 1) ขั้นตอนของ
รูปแบบ (Syntax) เป็นการจัดเรียงตามล าดับกิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจ านวน
ขั้นตอนการสอนแตกต่างกันไป 2) รูปแบบของสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของ
ครู และนักเรียน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันไป 3) หลักการแสดงการโต้ตอบ (Principle of 
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Reaction) เป็นการบอกวิธีการที่ครูจะตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียนกระท า อาจจะเป็นการให้รางวัล 
การสร้างบรรยากาศท่ีมีอิสระไม่มี การประเมินว่าถูกหรือผิด เป็นต้น 4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
(Support System) เป็นการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจ าเป็นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน    
ให้เกิดผล เช่น การสอนฝึกทักษะนักเรียนจะต้องได้ฝึกการท างานในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่
ใกล้เคียงกับสภาพการท างานจริง ๆ 

 ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน า และ
ให้ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใช้เนื้อหาประเภทใดใช้กับเด็กระดับใดจึงจะ
เหมาะสม เป็นต้น 

 ส่วนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม (Instructional and 
Nurturant Effects) เป็นการบอกให้รู้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดผลอะไรบ้างกับนักเรียน  โดยที่ผล
ทางตรงมาจากการสอนของครูที่จัดขึ้นตามข้ันตอน  ส่วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็น
ผลกระทบ ที่เกิดแฝงไปกับการสอนซึ่งสามารถใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ 

4. ปรัชญาการศึกษา 
 ปรัชญาพิพัฒนนิยมเป็นปรัชญาการศึกษาที่ได้พัฒนามาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม ซึ่ง

เป็นปรัชญาที่น าแนวความคิดหลากหลายมาพัฒนาจนเป็นหลักการของตนเอง ปฏิบัตินิยมเชื่อว่า
ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต ความคิดเป็นเครื่องมือในการกระท า โดยการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญของหลักปรัชญาปฏิบัตินิยม (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, 2556) 

 ทัศนะของของปรัชญาปฏิบัตินิยม ความจริงเป็นโลกธรรมชาติ โลกและธรรมชาติ
ต่างๆเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ความรู้ได้มาจากประสบการณ์ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ความเป็น
จริงไม่ได้เป็นสาระที่มีแก่นแท้แน่นอน หรือมีลักษณะตายตัว แต่ความจริงมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ไหลต่อเนื่องไปตามแต่เหตุการณ์ การพัฒนาการของชีวิตของมนุษย์จึงต้องพบเจอกับปัญหา การคิด
แก้ปัญหาจะต้องปฏิบัติเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตน (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, 
2556; ประทุม อังกูรโรหิต, 2556) 

5. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ทฤษฏีการเรียนรู้มีส่วนช่วยให้การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย โดยทฤษฎีการเรียนรู้เป็นความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ของบุคคลว่าเกิดขึ้นได้
อย่างไร มีปัจจัยใดท าให้เกิดการเรียนรู้ 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ที่
เน้นวิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรง Vygotsky และ Piaget มีความเชื่อว่า ผู้เรียนสร้าง
ความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์  ดังนั้นความรู้หรือการเรียนรู้เรื่องใหม่จึงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์เดิม แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ และวิธีการได้มาซึ่งความรู้ได้มาจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังนั้นการจัดการกับสิ่งแวดล้อม  
และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ การเรียนรู้ตามแนวทางการสร้างความรู้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากความรู้ เดิม หรือ
ประสบการณ์เดิมเป็นการแสวงหาความหมายใหม่ ความรู้ความเข้าใจใหม่ และเป็นการสร้าง      
ความเข้าใจในภาพรวมมากกว่าเรียนรู้เป็นส่วน ๆ (David, 1996 : 242) 
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 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (Jean Piaget’s Cognitive Development 
Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางปัญญาของบุคคล มีเป้าหมายในการแยกแยะและศึกษา
กฎโดยรวมของพัฒนาการทางปัญญา ซึ่งเน้นพัฒนาการทางการคิดเชิงเหตุผล จากวัยทารกถึงวัย
ผู้ใหญ่ ซึ่งพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลที่มีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม 
และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา พัฒนาการเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ถ้าหากว่าไม่สามารถ
สัมพันธ์กันได้ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Piaget (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545 : 91 ) เชื่อว่าคนทุกคน 
จะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามล าดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ทางสังคมวุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนั้น (สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2545 : 49 - 50; ทิศนา แขมมณี, 2545 : 90 - 91) และในขั้นที่ 4 ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม 
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 11 - 15 ปี พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา และความคิดของเด็กเป็นขั้นสุดยอด 
คือ เด็กวัยนี้เริ่มคิดเป็นผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กเริ่มสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผล นอกเหนือไปจาก
ข้อมูลที่มีอยู่สามารถคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างสมมติฐาน และทฤษฎี มีความคิดสิ่งที่เป็น
นามธรรมขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาทั้ง 4 ขั้นนี้ มิได้เกิดขึ้น โดยล าพัง หรือแยกออกจากกันขั้นตอน
ของแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้น จะเป็นตัวน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป อย่างเป็นล าดับ ความคิดที่ส าคัญๆ อยู่กับ
เจริญทางร่างกาย ประสบการณ์จากการที่เด็กได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลอ่ืน 
ตลอดถึงความสมดุล กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเด็กไม่มีโอกาสพบปะผู้คน หรือสัมผัส
กับสิ่งแวดล้อม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545 : 56 - 57) ซึ่งนักศึกษาอยู่ในช่วงนี้เป็นต้นไป 

 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky เน้นความส าคัญของวัฒนธรรมและสังคม 
และการเรียนรู้ที่มีต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา โดยกล่าวว่า การเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์จะต้อง
เข้าใจวัฒนธรรมที่เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู เริ่มตั้งแต่แรกเกิดมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นผลงานของมนุษย์ คือ วัฒนธรรม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545 : 61) เขาได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  
การพัฒนาการทางการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก โดยอธิบายว่ามนุษย์
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิดซึ่งนอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมซึ่งก็คือ วัฒนธรรมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้น ดังนั้นครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทาง
เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนั้นภาษายังเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิดและการพัฒนา
เชาวน์ปัญญาขั้นสูง พัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็ก ซึ่งการพัฒนาจะเริ่มด้วยพัฒนาที่
แยกจากกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะเป็นไปร่วมกัน ทั้งนี้ยังได้อธิบายอีกว่า การจัด 
การเรียนรู้จะต้องค านึงถึงระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง และระดับ
พัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริงและระดับพัฒนาการที่
สามารถจะเป็นไปได ้เรียกว่า พ้ืนที่รอยต่อพัฒนาการเป็นการท าหน้าที่หรือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ในปัจจุบันที่บุคคลยังไม่มีความสามารถจะท าได้ แต่อยู่ในกระบวนการที่จะท าให้บุคคลมีความพร้อม 
สามารถท าหน้าที่หรือท างานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เป็นกระบวนการที่ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มต้น
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทางทักษะทางสังคม  
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6.  ขั้นตอนกำรวิจัยภำคสนำมทำงมำนุษยวิทยำ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยภาคสนาม ซึ่งนักมานุษยวิทยามีขั้นตอนการวิจัย

ภาคสนาม ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 Pertle J. Pelto (1978) กล่าวว่าขั้นตอนการวิจัยภาคสนามมี 3 ขั้นตอน 1) การ

เลือกสนาม 2)การเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกในสนาม 3)การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 นิยพรรณ วรรณศิริ  (2540) กล่าวว่าขั้นตอนการวิจัยภาคสนามประกอบด้วย         

7 ขั้นตอน 1) ขั้นเริ่มต้น เป็นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การหาเงินทุน และการเลือกพ้ืนที่ส าหรับเป็น
สนามวิจัย 2) ขั้นเตรียมการ เตรียมการเรื่องเอกสาร เตรียมการเข้าอยู่อาศัยในสนาม เตรียมที่อยู่
อาศัยและยานพาหนะ 3) เริ่มเข้าหมู่บ้าน ต้องเตรียมใจไว้รับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทุกอย่าง  
แนะน าตนเองและแสดงบทบาทต่อชาวบ้านให้ประทับใจ สร้างมิตรภาพเมื่อแรกพบและต่อเนื่อง ต้อง
รู้จักโครงสร้างของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดี และเตรียมสิ่งของต่างๆไม่วิ่งเข้าวิ่งออกหมู่บ้าน 4) ช่วงสุ่ม
ตัวอย่างและท าการส ารวจ เป็นการส ารวจพ้ืนที่และสุ่มตัวอย่าง 5) ชีวิตในหมู่บ้าน ต้องมีสัมพันธภาพ
กับชาวบ้าน 6) ปัญหาที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล 7) ออกจากหมู่บ้าน 

 งามพิศ สัตย์สงวน (2551) 1)การเตรียมตัวก่อนเข้าสนามวิจัย (1) การเตรียม
เครื่องมือวิจัยสนามที่ส าคัญที่สุด คือ นักวิจัย โดยท าความเข้าใจตนเอง เข้าใจจุดอ่อนและข้อจ ากัด
ของตนเอง เตรียมสุขภาพร่างกายตนเอง (2) เรียนรู้จริยธรรมในการวิจัย (3) เตรียมปัญหาวิจัย ซึ่งจะ
มีหรือไม่มีปัญหาวิจัยก็ได้ (4) การเลือกสนามวิจัย (5) การเยือนชุมชนที่เลือกศึกษา (6) การหาข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชนที่เลือกศึกษา (7) การเตรียมตัวเข้าชุมชนที่ศึกษา เป็นการติดต่อเจ้าหน้าที่ (ผู้น าชุมชน)
อย่างเป็นทางการ 2) การวิจัยสนามเริ่มแรก (1) การติดต่อกับชาวบ้าน (2) การกระท าทางสังคมกับ
ชาวบ้าน (3) การหาที่อยู่อาศัย (4) การเลือกบทบาทที่ต้องแสดงในสนามวิจัย (5) การเรียนรู้ระบบ
เครือญาติ (6) การไม่รู้แนวทางของวัฒนธรรมใหม่ (7) การตกตะลึงทางวัฒนธรรม (8) การอยู่ภายใต้
ระบบค่านิยมของชาวบ้าน (9) การเรียนรู้หัวข้อต้องห้าม (10) การเรียนรู้หัวข้อตอนต้นๆ ของการวิจัย 
(11) การสังเกตท่ัวไป (12) การสัมภาษณ์ (13) การใช้สถานการณ์จ าลอง (14) การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของคนภายนอก (15) การจดบันทึกสนาม 3) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าว
ส าคัญ 4) การออกจากสนาม 5) การเขียนรายงานวิจัย 

 ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ได้เป็น 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 1. เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าสนามวิจัย การเรียนรู้
เกี่ยวกับมโนทัศน์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เรียนรู้เครื่องมือการวิจัยและด าเนินการฝึกฝนทักษะการใช้
เครื่องมือให้คุ้นเคย ตลอดทั้งเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

 2. เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ เป็นการเยือนชุมชนที่จะศึกษาวิจัย เพ่ือ
ส ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนเบื้องต้น เพ่ือก าหนดความสนใจและจัดกลุ่มในการวิจัย
ภาคสนาม 

 3. ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ เป็นการสืบค้นความรู้โดยทางสื่ออินเตอร์เน็ต หนังสือ และ
วารสารต่างๆ ในประเด็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนที่ตนเองจะศึกษาภาคสนาม 
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  4. การใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน เป็นการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึกภาคสนามในภูมิปัญญาที่ตนเองและกลุ่มสนใจ 

 5. จัดหมวดหมู่ความรู้ เป็นการน าข้อมูลมาแยกแยะ จัดหมวดหมู่ และคิดออกแบบ
การน าเสนอต่อชุมชน 

 6. คืนความรู้สู่ชุมชน เป็นการน าเสนอความรู้สู่ชุมชนเพ่ือการตรวจสอบและสร้าง
พลังให้กับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 

7.  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 7.1 แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยศ สันตสมบัติ (2542) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่หรือ

ระบบนิเวศ องค์ความรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ พืช 
พลังตามธรรมชาติ ดวงวิญญาณ ที่ดิน แหล่งน้ า และลักษณะภูมิประเทศในอาณาบริเวณแห่งใดแห่ง
หนึ่งโดยเฉพาะ  โดยก่อร่างสร้างขึ้นมาจากความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในสัมพันธภาพของสรรพสิ่งและ
สรรพชีวิตต่างๆ ที่ก่อเกิด ด ารงอยู่ และแตกดับในระบบนิเวศชุดนั้น ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งน าไปสู่
ความสามารถในการบริหารจัดการ ปรับแต่ง ใช้ประโยชน์ และพัฒนาทรัพยากรในระบบนิเวศชุดนั้น
อย่างยั่งยืน  

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวโยงกับมิติทางสังคม กล่าวคือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างกลุ่มคน ครอบครัว เครือญาติและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมองได้ 3 ลักษณะ           
1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผี เทวดา) มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับ
ธรรมชาติ 

  ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2536, 2545) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง สติและ
ปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้ สะสม และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของบุคคลในท้องถิ่น ซึ่งท า
หน้าที่ชี้แนวทางการใช้ชีวิตกับธรรมชาติรอบตัวอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะ 1) ภูมิปัญญาที่
เป็นรูปธรรมที่เป็นเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 2) อุดมการณ์ในการด ารงชีวิตที่ก ากับหรือมีบทบาทส าคัญที่อยู่
เบื้องหลังเทคโนโลยี 

  อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) กล่าวว่า ภูมิปัญญาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือจัดความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในสังคมให้อยู่ในลักษณะที่ไม่ท าให้เกิดปัญหา ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข  

  ศรีศักร วัลลิโภดม (2551) กล่าวว่า ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ซ้อนอยู่ในวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา คือ สิ่งที่มนุษย์ปรับตัวของคนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพ่ือที่จะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสภาพ 
แวดล้อมเดียวกัน มนุษย์คิดขึ้นจากการสังเกต เห็นจากการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ซึ่ งการสังเกตเป็น
ศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ ภูมิปัญญาอยู่ในการแต่งกาย ประเพณี คติธรรม และความเชื่อ     
การเรียนรู้ภูมิปัญญา มี 3 มิติ 1) มิติของจิตวิญญาณ 2) มิติของวัตถุ 3) มิติของความสัมพันธ์ในสังคม 

 7.2  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 
  อมรา พงศาพิชญ์ (2543) กล่าวว่า วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ก าหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรืออาจเป็น
การก าหนดพฤติกรรมและความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน วัฒนธรรมมี 2 ด้าน          
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1) วัฒนธรรมในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ 2) วัฒนธรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ์
และสถาปัตยกรรม  

  ยศ สันตสมบัติ (2556) กล่าวว่า วัฒนธรรมมีลักษณะที่ส าคัญ 1) เป็นความคิดร่วม
และค่านิยมทางสังคมซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 2) เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ในสังคมที่เติบโต ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 3) มีพ้ืนฐานมาจากการใช้
สัญลักษณ์ 4) เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญา 5) เป็นกระบวนการที่มนุษย์ก าหนดนิยามความหมาย
ให้กับชีวิตและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 6) เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนจัดภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีกำรทำง

มำนุษยวิทยำ ส ำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษำ 
1. เรียนรู้วิธีกำรทำงมำนุษยวิทยำ เป็น

การเตรียมตัวก่อนเข้าสนามวิจัย การเรียนรู้
เกี่ยวกับมโนทัศน์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
เรียนรู้เครื่องมือการวิจัยและด าเนินการฝึกฝน
ทักษะการใช้เครื่องมือให้คุ้นเคย ตลอดทั้ง
เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมในชุมชน 

2. เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหำควำมสนใจ 
เป็นการเยือนชุมชนที่จะศึกษาวิจัย เพื่อส ารวจ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนเบื้องต้น 
เพื่อก าหนดความสนใจและจัดกลุ่มในการวิจัย
ภาคสนาม 

3. ใฝ่ฝึกฝนหำควำมรู้ เป็นการสืบค้น
ความรู้โดยทางสื่ออินเตอร์เน็ต หนังสือ และ
วารสารต่างๆ ในประเด็นภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของ ชุมชนที่ ตน เองจะศึ กษา
ภาคสนาม 

 4. ใช้ชีวิตภำคสนำมในชุมชน เป็นการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึกภาคสนามในภูมิ
ปัญญาที่ตนเองและกลุ่มสนใจ 

5. จัดหมวดหมู่ควำมรู้ เป็นการน าข้อมูล
มาแยกแยะ จัดหมวดหมู่ และคิดออกแบบการ
น าเสนอต่อชุมชน 

6. คืนควำมรู้สู่ชุมชน เป็นการน าเสนอ
ความรู้สู่ชุมชนเพื่อการตรวจสอบและสร้างพลัง
ให้กับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

มโนทัศน์ของมำนุษยวิทยำ 
มโนทศัน์ภมูิปัญญำ 
ยศ สันตสมบัต ิ(2542) 
ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
(2536,2545) 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) 
ศรีศักร วัลลิโภดม (2551) 
มโนทัศน์วัฒนธรรม 
อมรา พงศาพิชญ์ (2533) 
ยศ สันตสมบัต ิ(2556) 
 

ขั้นตอนกำรวิจัยภำคสนำม
ทำงมำนุษยวิทยำ 

Pertle J. Pelto (1978)  
นิยพรรณ ผลวัฒนะ (2540)  
งามพิศ สัตยส์งวน (2551)  
 

แนวคิดกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.รูปแบบการสอนของ 
Joyce Weil and 
Shower (1992)  
2. การพัฒนารูปแบบการ
สอนADDIE Model ของ 
Kruse (2102) 
3. การวิจัยและพัฒนา  
องอาจ นัยพัฒน์ (2554)  
3.การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ชาย โพธิสิตตา(2554) 
สุภางค์ จันทวานิช(2555) 
 

 

ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้  
Piaget (1972) 
Vygotsky (1986) 
 

ผลต่อผู้เรียน 
1) ความรู้ด้านภมูิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
2) ทักษะการเรียนรูภ้าคสนามทางมานุษยวิทยา  
3) ทักษะทางสังคม 
4) เจตคติต่อภมูิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ปรัชญาพิพัฒนนิยม 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1. รูปแบบการจัดการเรียนจัดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีลักษณะอย่างไร 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 
 2.1  ผลการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนที่เรียนตาม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหลังเรียน     
สูงกว่าก่อนเรียน 

 2.2  ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยาของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและอยู่ในระดับใด 

 2.3  ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในระดับ/มีลักษณะ
อย่างไร 

 2.4  เจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนักเรียนที่เรียนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เป็นอย่างไร 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในระดับใดและเป็นอย่างไร 

4. การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีผลเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

2. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยาศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

4. เพ่ือขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1. กลุ่มนักเรียนอาสาสมัคร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาภาคการ

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน วิชาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี จ านวน 14 คน 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 15 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบเรียน รวม 30 คาบเรียน  

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 4.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย  
  4.1.1 ผลการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี 
  4.1.2 ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษวิทยา 
  4.1.3 ทักษะทางสังคม 
  4.1.4 เจตคตติ่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างองค์ประกอบการเรียน
การสอนตามแนวคิด Joyce Weil and Shower (1992) แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research  
and Development) ด าเนินการพัฒนารูปแบบ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) 
การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบ  
การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design 
and Development: D) เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและหาประสิทธิภาพรูปแบบ    
การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การน าไปใช้ (Implementation: I) เป็น 
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล 
(Evaluation E) เป็นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน และการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา หมายถึง แบบแผนการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
เพชรบุรี ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากวิธีการทางมานุษยวิทยา ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) เรียนรู้วิธีการทางมานุษวิทยา 2) เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ 3) ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้      
4) ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 5) จัดหมวดหมู่ข้อมูล 6) คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

3.  ภูมิปัญญา หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการคิดเพ่ือให้ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
คุณสมบัติ และคุณประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมท่ีมีเฉพาะตัวในขอบเขตชุมชนที่ก าหนด 
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4.  วัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง ผลที่ได้จากภูมิปัญญาและน ามาสร้างสรรค์ทั้งที่เป็น
รูปธรรม และนามธรรม และผ่านการกลั่นกรองเหลือเฉพาะสิ่งที่ท้องถิ่นใช้ด าเนินในชีวิตประจ าวันได้ 

5.  ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความรู้ด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเป็นข้อสอบแบบอัตนัย และสร้างเกณฑ์         
การตรวจให้คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6.  ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา หมายถึง ความช านาญของนักเรียนที่เกิดจาก     
การฝึกฝนด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งประกอบด้วย การสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจดบันทึกภาคสนาม โดยวัดจากแบบวัดทักษะ   
การเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา สมุดบันทึกภาคสนาม แบบรายงานตนเอง และแบบทดสอบ
วัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

7.  ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเองและสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ในชุมชน และทักษะการใช้ชีวิตเป็นพลเมืองดี โดยวัดจากแบบวัดทักษะทางสังคม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

8.  ความพึงพอใจ หมายถึง การสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ    
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษา โดยวัดได้จากแบบประเมินความพึงพอใจทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น 

9.  นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี  

10.  เจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมายถึง การการแสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งวัดจากแบบประเมินเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

2.  นักเรียนมัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้
ภาคสนามทางมานุษยวิทยาที่ได้ปฏิบัติจริงพร้อมน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.  นักเรียนมัธยมศึกษามีทักษะทางสังคมพร้อมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ใน         
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

4.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. สภาพการหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
4. แนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา 
5. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. แนวคิดทักษะทางสังคม 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  สภาพการหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษา, 2552) ได้ก าหนด
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไว้ว่า  สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่า
มนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน      
มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน      
การด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่
มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ไว้ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 2) 

1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
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2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ลักษณะ และ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ         
การด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

3. เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ประวัติศาสตร์ เวลา  และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน
อดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก 

5. ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ทาง
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่กล่าวมาทั้ง 5 สาระข้างต้นนั้น
จะเห็นได้ว่าสาระที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารงชีวิต
อย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน การด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ  และสังคมโลก  ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ได้   

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย

ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ซึ่ง สิริวรรณ ศรีพหล (2553 : 83) ได้กล่าวถึง มาตรฐานการเรียนรู้
ว่าจะระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญใน    
การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการ
อะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบ
เพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด ซึ่งสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคม
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ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ จ านวน 11 มาตรฐาน ดังนี้ 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 

และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค    

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้าน

ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี

ผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อ  
ให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้ง 5 สาระ ได้แก่  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม สาระ
เศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์นั้นมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเด็กให้มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงสังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ 
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1.3 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา   
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีแนวทางการจัดการเรียนรู้      

ตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
1.  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม  

จริยธรรม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ตลอดจนเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2547 : 5) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก
ความรู้สึกนึกคิดของเขาเอง (สิริวรรณ ศรีพหล, 2552 : 6) ซึ่งในจุดมุ่งหมายข้อ 1 ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังระบุไว้ว่า เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สิ่งที่จะต้องเกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีวิธีการสอนหลายวิธี  
และสิริวรรณ ศรีพหล (2552) ยังได้กล่าวถึงวิธีการสอนมีหลายวิธี  ได้แก่  วิธีการสอนแบบบรรยาย  
วิธีการสอนแบบไตรสิขา วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา  วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา วิธีสอนแบบสืบสวน
สอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์ วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ วิธีสอนตามหลักพหูสูต วิธีสอนตาม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

2.  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม การจัดการเรียนการสอน
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข ตลอดจนเข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นพลเมืองดี  ซึ่ง สิริวรรณ  
ศรีพหล (2554 : 100) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดี  
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ต้องมุ่งจัดกิจกรรมในหลาย ๆ ลักษณะ ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
กิจกรรมที่จัดต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี พัฒนา
เจตคติและจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีตลอดจนมีทักษะ และความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคมมีกิจกรรมการเรียน การสอนหลายวิธี และสิริวรรณ ศรีพหล  
(2552) ได้กล่าวไว้  ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสาธิต กิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
การอภิปราย กิจกรรมการเรียนสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม
จ าลองสถานการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอนโดย  
การสืบสวนสอบสวน   

3. สาระเศรษฐศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  ตลอดจนเข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 5) การ
จัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ มีวิธีการสอนหลายวิธี และสิริวรรณ ศรีพหล (2552) ได้กล่าวไว้ 
ได้แก่ การสอนโดยการน าวิธีการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ การสอนโดยการสืบสวนสอบสวนการสอน
โดยใช้สถานการณ์จ าลองการสอนแบบร่วมมือ   

4. สาระประวัติศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง
ความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
(2552) และสิริวรรณ ศรีพหล (2552) ได้กล่าวถึง สาระประวัติศาสตร์ว่า เป็นสาระที่ส าคัญสาระหนึ่ง
ที่ผู้เรียนทุกชั้นปีต้องเรียน เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
มนุษย์ในอดีต เพื่อให้เข้าใจถึงพ้ืนฐานของมนุษย์ วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม รวมทั้งความส าเร็จ
และความผิดพลาดของมนุษย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมในปัจจุบัน การสอน
ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี และมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราว
ของมนุษยชาติในอดีต ให้นักเรียนมีความผูกพันต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ  ตลอดจนสังคมระดับโลก 
สิริวรรณ ศรีพหล (2552 : 18) ยังกล่าวอีกว่า การศึกษาประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจ
พ้ืนฐานของตนเอง  เข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่าพัฒนาการเป็นล าดับขั้นตอนอย่างไร ได้
เรียนรู้ความส าเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน  
การศึกษาประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่การฝึกจ าเหตุการณ์ ระยะเวลา ชื่อบุคคล หากมุ่งเพ่ือให้รู้ จักตนเอง  
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การจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์มีวิธีการสอนหลายวิธี  และสิริวรรณ ศรีพหล (2552) ได้
กล่าวไว้ ได้แก่ วิธีการทางประวัติศาสตร์ และวิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า   

5.  สาระภูมิศาสตร์  การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจ
ลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ พัฒนาให้มีทักษะทางภูมิศาสตร์ และพัฒนาให้มีเจตคติทางภูมิศาสตร์ ซึ่ง สิริวรรณ 
ศรีพหล (2552 : 113) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ ไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือด้านเนื้อหา ด้านทักษะ และด้านเจตคติด้วยกัน โดยจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งอาจน าวิธีการทางภูมิศาสตร์เข้ าไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนได้ด้วย การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย
วิธี   และสิริวรรณ ศรีพหล (2552) ยังได้กล่าวถึงกิจกรรม การเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสืบสวนสอบสวน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โครงการ กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการส ารวจ กิจกรรม
การจัดท าแผนที ่

โดยสรุปตามสภาพของหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ ซึ่งการท าความเข้าใจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจะท าให้ความเข้าใจในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ ทั้งนี้สาระประวัติศาสตร์ได้ก าหนดสาระและมาตรฐาน ส 4.3 ไว้ว่าต้องเข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และธ ารงความเป็นไทย  

ในการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นให้
นักเรียนได้ลงไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนเพ่ือไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนและลงมือปฏิบัติแบบต่างๆ 
ตามสถานการณ์จริง อันจะท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ของสังคมไทย ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นเนื้อหาภูมิปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ ให้มีความเด่นชัดยิ่งขึ้น 
 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ นักการศึกษาใช้ค าแตกต่างกันบ้าง เช่น รูปแบบการเรียนการสอน แต่ความหมาย
ใกล้เคียงกันและใช้ในความหมายเดียวกัน  มีดังนี้ 

วัชรา เล่าเรียนดี (2553 : 44) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า 
หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันในการด าเนินการสอนให้บรรลุเป้าหมายและประสบ



22 

ผลส าเร็จ ซึ่งจะอยู่ในรูปของกระบวนการเช่นเดียวกับวิธีสอน ความแตกต่างกันจะอยู่ที่รูปแบบการ
สอน อาจจะมีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนปรากฏอยู่ ทิศนา แขมมณี (2555 : 222) ได้ให้
ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะ
ของการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือ
ความเชื่อต่าง ๆ  โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยอาศัยวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้าไปช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ และ
จอยส์ เวล และซาวเวอร์ (Joyce  Weil  and  Showers, 1992 : 4) ให้ความหมายของรูปแบบการ
เรียนการสอน  หมายถึง  แผนหรือแบบที่สามารถใช้ในการสอนในห้องเรียนโดยตรง หรือการสอนเป็น
กลุ่มย่อย หรือเพ่ือจัดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลักสูตรวิชา แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการเรียน      
การสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์   

ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความเชื่อ ปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ และแนวคิดท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ   

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จะบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักการความเชื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยอาศัยรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการ
สอนที่จะเข้ามาช่วยให้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
และในการจัดกลุ่มรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้มีนักการศึกษาได้แบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้  
อาทิเช่น   

ทิศนา แขมมณี (2555 : 222-255) ได้แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนไว้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นรูปแบบ

ที่มุ่งช่วยผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง มโน
ทัศน์ หรือความคิดรวบยอด รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ 
(Concept Attainment  Model) รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด กาเย (Gagne’s  Instructional  
Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance Organizer  
Model) รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ า (Memory Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ผังกราฟิก (Graphic Organizer Instruction Model)   

2. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective  Domain) เป็นรูปแบบที่
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์  ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยากแก่การพัฒนาหรือปลูกฝัง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่เพียงช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มักไม่เพียงพอต่อการช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีได้  จึงต้องอาศัยหลักการและ
วิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนา
ด้านจิตพิสัยของบลูม (Instructional Model Based on Bloom’s Domain) รูปแบบการเรียน   
การสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential  Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
(Role Playing Model) 
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3. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) เป็น
รูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระท า หรือการแสดงออกต่าง ๆ  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาด้านจิตพิสัยหรือพุทธิพิสัย รูปแบบการสอน
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
(Instructional Model Based on Simpsion’s Processes for Psycho-Motor Skill  Development) 
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติของเดฟ (Dave’s Instructional Model  for  Psychomotor  
Domain) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์ประกอบของทักษะ  (Instructional  Model  
for Psychomotor Domain Based on Skill Components) 

4. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบ  
การสอนทักษะกระบวนการที่เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการ
ทางสติปัญญา เช่น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้ หรือกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น การคิด
วิเคราะห์ การอุปนัย การนิรนัย การใช้เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นต้น หรืออาจเป็นกระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการท างานร่วมกัน  เป็นต้น  
รูปแบบการสอนในกลุ่มนี้  ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและการแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) รูปแบบกระบวนการคิดอุปนัย  
(Inductive Thinking  Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
(Synectics Instructional Model) รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของทอแรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Instructional Model)   

5. รูปแบบการสอนที่ เน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบที่จะพยายาม
พัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้การบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ รูปแบบ
การสอนที่ใช้ในกลุ่มนี้ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)  
รูปแบบการเรียนการโดยการสร้างเรื่อง  (Storyline Method)  รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Instructional Model of Cooperative 
Learning)   

Joyce  Weil and Calhoun (2009 : 25-34) ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น     
4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ (The Information-
Processing Family) เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการส่งเสริมแรงกระตุ้นภายในของบุคคลในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  โดยการเรียนรู้และจัดกระท าข้อมูลให้เป็นระบบ รับรู้และจัดกระท ากับปัญหา  
รวมทั้งการพัฒนามโนทัศน์และภาษาในการถ่ายทอด ในบางรูปแบบเป็นการเตรียมผู้เรียนในเรื่องการ
รวบรวมข้อมูลและมโนทัศน์  บางรูปแบบเน้นการสร้างมโนทัศน์และการตรวจสอบสมมติฐาน  
รูปแบบการสอนกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ความรู้  มีความสามารถทางปัญญาและ
สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสังคม รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การคิดแบบอุปนัย  
(Think Inductively) การบรรลุผลด้านมโนทัศน์  (Attaining  Concept)  รูปแบบการคิดแบบอุปนัย
ของรูปภาพ-ค า  (The Picture-Word Inductive Model) การสืบเสาะแบบวิทยาศาสตร์และการ
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สืบเสาะความรู้ (Scientific Inquiry and Inquiry Training) การใช้เทคนิคช่วยจ า (Memorization)  
การสังเคราะห์ (Synectics) และการเสนอมโนทัศน์ล่วงหน้า (Advance Organizers)   

2. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) เป็น
รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้และทักษะสังคม  ให้ความส าคัญ
กับการสร้างชุมชนการเรียนรู้ การพัฒนาความสัมพันธ์ในชั้นเรียนโดยการเรียนรู้ร่วมกันการพัฒนา
วัฒนธรรมของความสัมพันธ์ในโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการ
สอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การสืบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation) บทบาทสมมติ (Role Playing) 
และการสืบสวนสอบสวน (Jurisprudential Inquiry) 

3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและความตระหนักในตนเอง  โดยการรับรู้สิ่งที่
เป็นตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิต สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ รูปแบบการเรียน 
การสอนกลุ่มนี้ ได้แก่ การสอนแบบไม่ชี้น า (Nondirective Teaching) การส่งเสริมความตระหนักรู้
ในตน (Enhancing Self Concepts)     

4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพฤติกรรม (The Behavioral System Family)  
เป็นรูปแบบการสอนจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม ซึ่งเชื่อว่า
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการปรับแก้ตนเอง เพ่ือให้พบกับความส าเร็จ เน้น    
การพัฒนาทักษะการอ่าน การค านวณ ทักษะทางกายภาพ เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่สังเกตได้และวัดได้ รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ ได้แก่ การเรียนรู้เพ่ือรอบรู้ 
(Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instructional) การเรียนรู้สถานการณ์จ าลอง  (Simulation)   

2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
Keeves  (2002 : 121) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของรูปแบบ ว่าต้องประกอบด้วย 4 

ส่วน ดังนี้ 
1.  รูปแบบต้องน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ 
2.  โครงสร้างของรูปแบบต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ สามารถใช้อธิบาย

ปรากฎการณ์ได้ 
3.  รูปแบบต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ และ

ขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
4.  รูปแบบประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง 
Joyce  Weil and Calhoun (2009 : 25-34) องค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้ 
1.  กล่าวถึงที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน (Orientation to the Model) 

ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ข้อตกลงเบื้องต้น หลักการ มโนทัศน์ที่ส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของ
รูปแบบการสอน 

2.  รูปแบบการเรียนการสอน (The Model of Teaching)  มี 4 ส่วน  คือ กิจกรรมที่
จะสอนเป็นขั้น ๆ  ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอนการสอนแตกต่างกันไป 1) ขั้นตอนของรูปแบบ 
(Syntax) เป็นการจัดเรียงตามล าดับกิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจ านวนขั้นตอน  
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การสอนแตกต่างกันไป 2) รูปแบบของสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครู และ
นักเรียน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันไป 3) หลักการแสดงการโต้ตอบ (Principle of Reaction) 
เป็นการบอกวิธีการที่ครูจะตอบสนองต่อสิ่งที่นักเรียนกระท า อาจจะเป็นการให้รางวัล การสร้าง
บรรยากาศที่มีอิสระไม่มี การประเมินว่าถูกหรือผิด เป็นต้น 4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
(Support System) เป็นการบอกเงื่อนไข หรือสิ่งจ าเป็นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดผล เช่น การสอนฝึกทักษะนักเรียนจะต้องได้ฝึกการท างานในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่
ใกล้เคียงกับสภาพการท างานจริง ๆ 

3.  การน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะน า และให้
ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนั้น เช่น จะใช้เนื้อหาประเภทใดใช้กับเด็กระดับใดจึงจะ
เหมาะสม เป็นต้น 

4.  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม (Instructional and Nurturant 
Effects) เป็นการบอกให้รู้ว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดผลอะไรบ้างกับนักเรียน โดยที่ผลทางตรงมาจาก 
การสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอน ส่วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผลกระทบ       
ที่เกิดแฝงไปกับการสอนซึ่งสามารถใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ 

การจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 12-13) ได้กล่าวถึง

บทบาทครูผู้สอน และบทบาทของผู้เรียนไว้ ดังนี้ 
1.  บทบาทครูผู้สอน 
 1.1  การส ารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนควรค านึงว่าผู้เรียน    

แต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ (Learning Styles) แตกต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องให้เวลาในการเรียนรู้  
และให้โอกาสกับผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จึงจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและท าให้การเรียนรู้
นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ครูผู้สอนควรด าเนินการดังนี้ 

  1.1.1  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ละ
คนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการ
ที่แตกต่างกัน และการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ 
และเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน 

  1.1.2 ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ/
กระบวนการที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 1.2  การบูรณาการและการถ่ายโยงความรู้ ครูผู้สอนควรได้บูรณาการสิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน น าไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ ในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 

  1.2.1 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและเน้นคุณธรรม  
จริยธรรม  เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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  1.2.2 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด                
การเรียนรู้ 

  1.2.3 จัดเตรียม และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  1.2.4 ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 

  1.2.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย 

2.  บทบทบาทของผู้เรียน 
 2.1  ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตาม

เป้าหมาย 
 2.2  แสวงหา และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และรู้จักวิเคราะห์  

สังเคราะห์ข้อมูล  ข้อความรู้  เพ่ือน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม 
 2.3  ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 2.4  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน  และครู 
  2.5  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ครูผู้สอน
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นผู้สอนจึงต้องรู้จักน าวิธ การสอนและเทคนิค
การสอนมาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอน ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนนั้นจะต้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนจะต้องรู้วิธีการฝึกผู้เรียนให้มี
ทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  จัดให้มีกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผู้สอนจะต้องรู้จัก
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีความสมดุลกัน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาสมองและ
เน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ นอกจากนั้นผู้สอนควรจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ
อ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
สภาพการจัดการเรียนดังกล่าว และให้ผู้เรียนสามารถจัดการความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้เต็มตามความสามารถ 
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โดยสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการจัดระบบขององค์ประกอบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้บนความสัมพันธ์ของครูผู้สอนกับนักเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้
หนึ่งๆ จะมีจุดเน้นของตนเอง เช่น เน้นด้านพุทธิพิสัย เน้นจิตพิสัย เน้นทักษะพิสัย เน้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ และเน้นการบูรณาการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยการใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้าน เพราะ
วิธีการทางมานุษยวิทยาวิทยาเป็นวิธีการเรียนรู้มนุษย์โดยการน าตัวเองลงไปสัมผัสวิถีชีวิตจริงของ
ชุมชนเพ่ือให้ได้ความรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ต้องสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือนและชุมชน ต้องใช้
กระบวนการปฏิบัติจริงในการได้มาซึ่งความรู้ โดยกระบวนการดังกล่าวยังท าให้นักเรียนได้ เผชิญกับ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เป็นช่วงที่ได้ตรวจสอบตัวเองไปพร้อมๆ กับการท าความเข้าใจคนอ่ืน 
 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการทราบถึงจิตวิทยาของบุคคลว่าเกิดการเรียนรู้อย่างไร 
ทั้งนี้มีนักคิดได้ท าการค้นคว้าวิจัยได้ ดังนี้ 

3.1 ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist Theory) 
ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้มีมาตั้งแต่สมัยของ Socrates,Plato และAristotle (470-320 

B.C.) ซึ่งกล่าวถึงการสร้างความรู้ มีหลักการส าคัญว่า ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท า และ
สร้างความรู้ ความเชื่อพ้ืนฐานของ Constructivism มีรากฐานมาจาก 2 แหล่งคือ 

1.  Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญาซึ่งมีรากฐาน มา
จากทฤษฎีพัฒนาของเพียเจต์ เน้นผู้เรียนเป็นผู้กระท า และเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาขึ้น ท าให้ผู้เรียนปรับความรู้ความ
เข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนท าให้เกิดความสมดุล และเกิดเป็นความรู้ใหม่
(Fowler 1994 ; Green, et al. 1996, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2554 : 210) 

2.  Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มีฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของ Vygotsky 
เน้นบทบาทของภาษาและสังคม โดยธรรมชาติ และเกิดขึ้นในสภาพทางวัฒนธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะ
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกๆ ที่ ดังนั้น องค์ประกอบทางสังคมเป็นองค์ประกอบหลักที่ท าให้บุคคลเรียนรู้
เกี่ยวกับตนเองและโลกภายนอก การเรียนรู้ จึงเน้นการเรียนรู้จากสภาพชีวิตจริงมากกว่าการเรียนใน
โรงเรียน  

 คุณลักษณะร่วมของทฤษฎี Constructivism แม้ว่านักจิตวิทยาจะมีความเชื่อ
แตกต่างกันเกี่ยวกับค าอธิบายในการสร้างความรู้ของผู้เรียน  แต่ทั้งสองก็มีความเห็นร่วมกันของ
คุณลักษณะConstructivism ดังนี้ คือ 

 1.  ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.  การเรียนรู้สิ่งใหม่ ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 3.  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
 4.  การจัดสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีความหมาย (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2554 : 210-211) 
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3.2 แนวคิดพื้นฐานทางทฤษฎีที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (Jean Piaget’s Cognitive Development 

Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางปัญญาของบุคคล มีเป้าหมายในการแยกแยะและศึกษา
กฎโดยรวมของพัฒนาการทางปัญญา ซึ่งเน้นพัฒนาการทางการคิดเชิงเหตุผล จากวัยทารกถึงวัย
ผู้ใหญ่ Piaget อธิบายว่า พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคลที่มีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการ
ซึมซาบหรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา พัฒนาการเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับและ
ซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ถ้า
หากว่าไม่สามารถสัมพันธ์กันได้ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะ
สมดุลยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Piagetเชื่อว่า (Piaget, 1972 อ้างถึงใน ทิศนา   
แขมมณี, 2545 : 91) คนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามล าดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ์
และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคมวุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุลของ
บุคคลนั้น (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545 : 49 - 50; ทิศนา แขมมณี, 2545 : 90 - 91) Piaget ถือว่า การ
พัฒนาเชาวน์ปัญญาของมนุษย์จะเป็นไปตามล าดับขั้น เปลี่ยนแปลงข้ามขั้นไม่ได้ โดยจ าแนกออกเป็น 
4 ขั้น ดังนี้ 

1.  ขั้นการใช้กล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส จะอยู่ในช่วงแรกเกิด- 2 ปี พฤติกรรมของ
เด็กแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การมอง การดูด การไขว่คว้า 

2.  ขั้นเตรียมส าหรับความคิดที่มีเหตุผล อยู่ในช่วงอายุ 2 - 7 ปี เด็กวัยนี้เริ่มด้วยการพูด
เป็นประโยค และการเรียนรู้ค าต่างๆ เพ่ิมขึ้น เด็กจะรู้จักคิดในใจ ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับการ
รับรู้เป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะใช้ภาษาได้อย่างลึกซึ้งสามารถท่ีจะเรียนรู้สัญลักษณ์และใช้สัญลักษณ์
ได้ เด็กวัยนี้มักเล่นสมมติ 

3.  ขั้นความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม อยู่ในช่วงอายุระหว่างปี 7 - 11 ปี เป็นขั้นที่
เด็กสามารถใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล แต่กระบวนการคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหายังต้อง
อาศัยรูปธรรมกล่าวคือ จะต้องเป็นวัตถุ หรือเหตุการณ์ที่เด็กได้พบเห็นจริงๆ จุดเด่นของเด็กวัยนี้ คือ 
เด็กเริ่มมีเหตุผล สามารถคิดกลับไปกลับมาได้  

4.  ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม อยู่ในช่วงอายุระหว่าง11 - 15 ปี พัฒนาการทาง
เชาวน์ปัญญา และความคิดของเด็กเป็นขั้นสุดยอด คือ เด็กวัยนี้เริ่มคิดเป็นผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็ก
เริ่มสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผล นอกเหนือ ไปจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ 
สามารถสร้างสมมติฐาน และทฤษฎี มีความคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาทั้ง 4 ขั้นนี้ 
มิได้เกิดขึ้น โดยล าพัง หรือแยกออกจากกันขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้น จะเป็นตัวน าไปสู่
ขั้นตอนต่อไป อย่างเป็นล าดับ ความคิดท่ีส าคัญๆ อยู่กับเจริญทางร่างกาย ประสบการณ์จากการที่เด็ก
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลอ่ืน ตลอดถึงความสมดุล กระบวนการดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเด็กไม่มีโอกาสพบปะผู้คน หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545 : 
56 - 57) 

3.3 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky เน้นความส าคัญของวัฒนธรรมและ
สังคม และการเรียนรู้ที่มีต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา Vygotsky กล่าวว่า การเข้าใจพัฒนาการของ
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มนุษย์จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมที่เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู เริ่มตั้งแต่แรกเกิดมนุษย์จะได้รับอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลงานของมนุษย์ คือ วัฒนธรรม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545 : 61) Vygotsky 
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก      
เขาอธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิดซึ่งนอกจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
แล้วก็ยังมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งก็คือ วัฒนธรรมที่แต่ละสังคมสร้างขึ้น ดังนั้นครอบครัวจะมีอิทธิพล
ต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนั้นภาษายังเป็นเครื่องมือส าคัญของการคิด
และการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขั้นสูง พัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็ก ซึ่งการพัฒนาจะ
เริ่มด้วยพัฒนาที่แยกจากกัน แต่เมื่ออายุมากขึ้นพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะเป็นไปร่วมกัน โดย Vygotsky 
ได้อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เป็น
จริง และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริงและ
ระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่า พ้ืนที่รอยต่อพัฒนาการเป็นการท าหน้าที่หรือท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ในปัจจุบันที่บุคคลยังไม่มีความสามารถจะท าได้ แต่อยู่ในกระบวนการที่จะท าให้
บุคคลมีความพร้อม สามารถท าหน้าที่หรือท างานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เป็นกระบวนการที่ยังอยู่
ในระหว่างการเริ่มต้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทางทักษะทางสังคม และเกิดการเรียนรู้ต้อง
อาศัยสื่อกลางที่มีความหมาย ดังที่ Vygotsky ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 

1.  ภาษา  
 ภาษาเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นภาษาที่ไม่ได้แสดงถึงความคิด  เป็นช่วงระยะเวลาที่

ความคิดกับภาษาไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่เมื่อเด็กมีพัฒนาการมากขึ้น ความคิดกับภาษาจะเริ่มมี
ความสัมพันธ์กันมากขึ้น ความคิดถูกแสดงให้เห็นออกมาผ่านทางภาษา ซึ่งภาษาที่แสดงออกมาจะมี
ความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ก็เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ความคิดที่มากขึ้น (Vygotsky, 1986 : 
citing Dixon-Krauss, 1996 : 19) ดังนั้น ภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิด และใน
ขณะเดียวกันเราก็พัฒนาภาษาโดยผ่านทางการคิดด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและ
กันนี้ ท าให้เกิดความเชื่อท่ีว่าพฤติกรรมทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา สามารถน าไปสู่การเพ่ิม
พัฒนาการทางความคิดได้ และนี่เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ทฤษฎีของ Vygotsky มีความแตกต่างไปจาก
นักจิตวิทยารุ่นเดียวกันกับเขาเด็กใช้ภาษาในการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล และสื่อสารกับ
ความคิดของตนเองด้วยการพูดกับตนเอง จากการที่เด็กๆ พูดไปพร้อมๆ กับที่ท ากิจกรรม Vygotsky 
อธิบายว่า เด็กเริ่มต้นจากการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน แล้วกลายมาเป็นการสื่อสารกับความคิดของตนเอง
โดยการพูดกับตนเอง ต่อมาเมื่อเด็กได้สร้างความรู้และเพ่ิมพูนความเข้าใจในสิ่งต่างๆ มากขึ้น เสียงที่
เปล่งออกมาจากการพูดกับตนเองจึงค่อยๆ เงียบไป กลายเป็นการสื่อสารภายในกระบวนการคิดของ
เด็กเท่านั้น ซึ่งขณะที่เด็กก าลังใช้ความคิดแสดงว่าเด็กก าลังสร้างความรู้ความเข้าใจภายในตนขึ้น  อัน
เป็นการสร้างความหมายใหม่ขึ้นจากภายในตน โดยใช้ความคิดของตนตีความหมายของภาษาหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ เพ่ือท าให้ความรู้ความเข้าใจของตนเองมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
 การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กับพ่อแม ่คร ูและคนอ่ืนๆ ที่ให้ความเอาใจใส่ ดูแล 

ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยท าให้เด็กได้สร้างและเด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับบริบท
ทางสังคมที่จะเอ้ือให้เด็กเกิดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ความช่วยเหลือ
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ในพ้ืนที่รอยต่อพัฒนาการนอกจากจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้เริ่มฝึกหัด เมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถมากกว่าได้ช่วยเหลือผู้เริ่มฝึกหัด  ทั้งนี้รวมไปถึงการร่วมมือทางสังคมใน 
การท ากิจกรรมด้วย ซึ่งไม่ใช่เพียงเด็กต้องการผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือเท่านั้น  ยังเชื่อว่าเด็ก
สามารถเริ่มกิจกรรมในพ้ืนที่รอยต่อพัฒนาการระดับที่สูงขึ้นได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
เพ่ือนๆ หรืออาจจะกับเด็กๆ ที่อยู่ในระดับพัฒนาการที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกับเพ่ือนในจินตนาการ
ส าหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้น ผู้สอนอาจท าได้หลายอย่าง เช่น ผู้สอนอาจ
แสดงการพูดเป็นนัยหรือเพียงแคบ่อกใบ้ สร้างเงื่อนไขในการเรียนรู้บางอย่างขึ้นมา การถามค าถามน า 
การบอกให้ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่ได้พูดอธิบายไปแล้ว การถามผู้เรียนว่าเข้าใจอะไรบ้างจากการเรียนรู้
เป็นระยะๆ การสาธิตประกอบการอธิบายซึ่งบางงานอาจจะสาธิตบางส่วนหรือบางงานก็อาจะสาธิตให้
เห็นทั้งหมด การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ การฝึกหัดทักษะเฉพาะอย่างที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมยังรวมไปถึง
การโต้ตอบพูดคุยกับบุคคลซึ่งได้น าเสนอผลงาน หรือแม้กระทั่งขณะที่เด็กก าลังจินตนาการ แล้วก าลัง
พยายามถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นค าพูดเพ่ืออธิบายบางสิ่งบางอย่างให้แก่เพ่ือนๆ 

3.  วัฒนธรรม  
 Vygotsky อธิบายว่า เด็กจะปรับเปลี่ยนความคิดความเข้าใจไปตามประสบการณ์ที่

ได้รับจากสังคมและวัฒนธรรมของเขา จนกระทั่งสร้างความรู้ขึ้นมา ท าให้เด็กมีกระบวนการทาง
ปัญญาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแต่ละวัฒนธรรมจะถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของความเชื่อและค่านิยมใน
วัฒนธรรมนั้นไปสู่เด็กๆ ท าให้เขารู้ว่า เขาคิดอะไร และควรคิดอย่างไร จึงจะเหมาะสม เช่น เด็กที่อยู่
นอกระบบการศึกษา แม้ว่าจะไม่สามารถคิดค านวณตัวเลขด้วยวิธีการที่เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
เหมือนกับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียน แต่เด็กเหล่านั้นก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขที่จะต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในแบบฉบับของเขา รู้จักใช้ตัวเลขในการเจรจาต่อรองหรือการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้เขาสามารถเอาตัวรอดจากการถูกคุกคามต่างๆ ได้ ซึ่งเด็กที่เรียนในระบบการศึกษาอาจยังไม่มี
ความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเท่ากับเขา นั่นเป็นเพราะเด็กทั้งสองกลุ่มอยู่คนละบริบทเชิงสังคมวัฒนธรรม 

4.  การเลียนแบบ 
 การเลียนแบบมีความส าคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ เช่น ถ้าเด็กก าลังเกิด

อุปสรรคในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูจึงแก้ปัญหาให้เห็นเป็นตัวอย่างบนกระดานด าใน
ขณะนั้นเด็กอาจจะเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาของครู โดยสร้างความเข้าใจขึ้นภายในตนเอง แต่ถ้าครู
ให้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยากขึ้น อันเป็นการขยายสิ่งที่เรียนรู้แล้วไปสู่สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ เด็กอาจจะยัง
ไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ลักษณะนี้หลายๆ ครั้ง 
เพ่ือให้เด็กค่อยๆ เลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

5.  การชี้แนะหรือการช่วยเหลือ  
 การชี้แนะหรือการช่วยเหลือ เป็นการร่วมมือทางสังคม ที่สนับสนุนให้พัฒนาการทาง

ความรู้ความเข้าใจเกิดการเจริญงอกงาม จะเน้นไปที่การมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญกว่าอาสาที่จะมี
ส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การเรียนรู้โดยให้การดูแลเอาใจใส่และปรับปรุงผู้เรียนที่เริ่ม
ฝึกหัด การจัดเตรียมสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา  ซึ่ง 
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Vygotsky เปรียบเทียบว่าเป็น “นั่งร้าน (Scaffold)” ซึ่งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ หมายถึง 
“การเสริมต่อการเรียนรู้”  

3.4 แนวคิดทางการศึกษาของ Dewey John Dewey เกิดที่ Burlington, Vermont 
ในปี 1859 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย John  Hopkins ในปี 1884 เริ่มท างาน
ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Michigan และต่อมาได้ย้ายมาเป็นหัวหน้าภาควิชาปรัชญา จิตวิทยา และ
การศึกษาที่มหาวิทยาลัย Chicago ในปี 1899 ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสมาคมจิตวิทยา
อเมริกัน (American Psychological Association) และปี 1905 ได้รับเลือกเป็นประธานสมาคม
ปรัชญาอเมริกัน (American Philosophical Association) ระหว่างปี 1905-1930 Dewey  ย้ายมา
สอนที่มหาวิทยาลัย Columbia John Dewey ได้รับยกย่องให้เป็นทั้งนักจิตวิทยา นักปรัชญา นัก
การศึกษา นักวิจารณ์สังคม และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง แนวคิดที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการจัด
การศึกษาของประเทศต่างๆ คือ Learning-by-Doing  นอกจากนี้ เขายังได้เดินทางไปบรรยายและ
วิเคราะห์การศึกษา ณ ประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน ตุรกี ตลอดจนได้ศึกษาสภาพโรงเรียนในประเทศ
รัสเซียด้วย Dewey ถึงแก่กรรมที่นิวยอร์กเมื่ออายุได้ 93 ปี (นุชลี อุปภัย, 2556 : 6) 

แนวคิดทางการศึกษาของ Dewey (Dewey’s Educational Perspective) Dewey 
ได้รับสมญานามว่าบิดาการศึกษาแผนใหม่หรือบิดาแห่งการศึกษาลัทธิพัฒนานิยมแนวคิดทาง
การศึกษาที่ส าคัญของ Dewey มักจะกล่าวกันเป็นวลีที่ว่า “เรียนโดยการกระท า” (วรวิทย์ วศินสรากร, 
2539 : 673-675) Dewey เชื่อมโยงความคิดทางปรัชญาและความคิดทางการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การศึกษาตามแนวคิดของ Dewey มี 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรก คือ หลักสูตร เป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ของผู้เรียนมากกว่าเรื่องในอดีตเรียกว่า หลักสูตรที่ยึดการจัดประสบการณ์เป็น
ศูนย์กลาง เนื้อหาของหลักสูตรเป็นลักษณะการบูรณาการมีทั้งส่วนที่ให้แนวคิดและที่เป็นทักษะ
กระบวนการ เนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและสังคม องค์ประกอบที่ 2 คือ ครู มีหน้าที่วางแผนการ
สอนโดยพิจารณาพัฒนาการ ความ สนใจ และความต้องการของเด็ก เตรียมสิ่งแวดล้อมและสื่อในการ
เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก โดยเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และองค์ประกอบที่ 3 คือ เด็ก มีหน้าที่ท าความเข้าใจว่าตนมีความสนใจและมีปัญหาอะไร
อยู่ และร่วมกับครูวางแผนทิศทางการพัฒนาตนเองตามเนื้อหาที่ตนสนใจและถนัดด้วยการลงมือ
กระท าด้วยตนเองนอกจากนี้ เขากล่าวถึงกระบวนการของการศึกษาว่าการเรียนการสอนจะต้องใช้วิธี
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีแก้ปัญหา วิธีท าโครงการ และวิธีแบบประชาธิปไตยในการร่วมงานกัน ระบบ
บริหารยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยบุคลากรหลายฝ่ายร่วมกันวางแผน  ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหา และเน้นบทบาทของการศึกษาต่อสังคม การศึกษามีหน้าที่สร้างเด็กที่เข้าใจสังคมอย่างดี
และมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะพัฒนาสังคม (ภัทรดา พันธุ์สีดา, 2551 : 30-31) 

ส าหรับทฤษฎีการสร้างความรู้ วรรณทิพา รอดแรงค้า (2540 : 20-21) ได้กล่าวว่า         
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง บุคคลต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพ่ืออธิบายสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เหล่านั้น การหาค าอธิบาย บุคคลจะได้สร้างโมเดลหรือตัวแทนของวัตถุ ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ที่เขาได้พบในสมอง  โดยโมเดลที่สร้างขึ้นอาจแตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวไว้ก่อนหน้า  
บุคคลทุกคนสร้างความหมายให้กับสิ่งที่เขารับรู้ ความหมายที่สร้างขึ้นอาจได้รับค าแนะน าจากบุคคล
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อ่ืนๆ ได้  การสร้างความหมายเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนต้องมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ครูเป็นเพียงผู้สนับสนุน ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  
และผู้เรียนสร้างความหมายโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ซึ่งแนวคิดการสร้างความรู้ สมบัติ มีลุน 
(2544) ซึ่งเป็นครูสังคมศึกษาที่ได้น าไปด าเนินการวิจัยแล้วได้ผลว่าผู้เรียนมีการสร้างความรู้ได้สูงขึ้น
จากการเรียนปกติ  

โดยสรุปทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นทฤษฎีที่ผู้เรียนต้องสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมี
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่คล้ายชีวิตจริง การสร้างความรู้นั้นต้องเกิดภายใต้
วัฒนธรรมของภาษา ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเลียนแบบ และการแนะน าช่วยเหลือจากบุคคลรอบ
ข้าง ทั้งนี้การสร้างความรู้ที่ส าคัญคือการได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ด้วยการกระท าด้วยตนเอง เมื่อความรู้เดิมที่มีอยู่ได้รับการต่อเติมจากความรู้ใหม่จะเกิดเป็นความ
เข้าใจ ซึ่งจะเป็นความเข้าใจในความหมายต่างๆ ที่อยู่ในความรู้เหล่านั้น ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา โดยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้วยตนเองในชุมชน จาก
ความคิดเดิมที่มีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเมื่อได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน ได้สัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้าน ได้ร่วมกิจกรรมทางสังคมของชุมชน นักเรียนจะมีมีความรู้ความเข้าใจต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเหล่านั้น ทั้งนี้กระบวนการสร้างความรู้ของนักเรียนต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้ภาคสนาม
ทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคมในการท างานกับเพ่ือน และสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 
ดังนั้นความรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นได้ภายใต้บริบทของชุมชนและได้จากประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติการเรียนรู้ของนักเรียนเอง 
 
4. แนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา 

มานุษยวิทยาเป็นวิชาหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่ศึกษามนุษย์อย่างรอบด้านตั้งแต่การก าเนิด
ของมนุษย์จนถึงวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งมีความกว้างขวางของสาขาวิชาอย่างสูง ในที่นี้ผู้วิจัย
ขอเสนอหัวข้อเกี่ยวกับมานุษยวิทยา ได้แก่ ความหมายและสาขาของมานุษยวิทยา ลักษณะและ
เป้าหมายของมานุษยวิทยา แนวคิดทฤษฎีและมโนมติของมานุษยวิทยา วิธีการทางมานุษยวิทยา และ
การประยุกต์ใช้มานุษยวิทยาในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

ความหมายและสาขาของมานุษยวิทยา 
ความหมายของมานุษยวิทยา มีผู้ให้ความหมายได้ดังนี้  
มานุษยวิทยา (Anthropology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Anthropos แปลว่า 

มนุษย์ (Man) และ Logos แปลว่า การค้นคว้าท าความเข้าใจ (Study) มานุษยวิทยาจึงหมายถึงวิชา
ว่าด้วยการศึกษาค้นคว้าท าความเข้าใจมนุษย์ (ยศ สันตสมบัติ, 2544 : 2)  

มานุษยวิทยาในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Anthropology มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 
คน คือ anthropos มีความหมายว่ามนุษย์ (humankind) และ logos แปลว่า ค า (word) หรือ 
การศึกษา (study) ดังนี้นมานุษยวิทยาจึงหมายถึงการศึกษามนุษย์ทั้งหมายและสังคมทั้งปวง ทั้งที่ยัง
มีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วยังเจริญรุ่งเรืองอยู่หรือสูญพันธุ์ล้มสลายไปแล้ว (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 
2545: 399) 
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มานุษยวิทยา (Anthropology) เป็นค าผสมในภาษากรีกสองค า คือ Anthropos 
แปลว่ามนุษย์หรือคน Logos แปลว่าการศึกษาหรือศาสตร์หรือความรู้ที่ได้จากการจัดระเบียบ เมื่อ
รวมกันจึงมีความหมายว่า วิชาที่ศึกษาเรื่องมนุษย์ทุกๆ ด้าน (ด ารงค์ ฐานดี, 2552 : 6) 

มานุษยวิทยา (Anthropology) หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาถึงความเป็นมนุษย์ในทุกๆ ด้าน 
ทั้งอดีตของมนุษย์ และอนาคตของมนุษย์ (จุลนี เทียนไทย, 2553 : 2) 

ดังนั้นความหมายของมานุษยวิทยา หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวในทุกด้าน
ของมนุษย์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  

สาขาของมานุษยวิทยา 
มานุษยวิทยาเป็นวิชาที่มีความหมายกว้างขวาง และมีมิติของเวลาตั้งแต่อดีตจนถึง

อนาคต จึงแบ่งเป็น 2 สาขาใหญ่ ได้แก่ มานุษยวิทยากายภาพและมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (ยศ สันต
สมบัติ, 2556 : 3-8)  

มานุษยวิทยากายภาพสนใจศึกษามนุษย์ในแง่ชีววิทยาเป็นการน าความรู้และทฤษฎี
ทางด้านพันธุกรรม เคมี และฟิสิกส์ มาใช้ศึกษาและอธิบายความแตกต่างและวิวัฒนาการของมนุษย์
จากอดีตจวบจนปัจจุบัน โดยนักมานุษยวิทยากายภาพมีค าถามส าคัญในการค้นคว้า ได้แก่ ชุดค าถาม
เกี่ยวกับต้นก าเนิดและวิวัฒนาการของมนุษย์ และชุดค าถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความแตกต่างหลายหลายระหว่างมนุษย์ในแต่ละกลุ่ม 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 สาขาย่อย ได้แก่ ชาติพันธุ์วรรณา มานุษยวิทยา
สังคม และชาติพันธุ์วิทยา 

โบราณคดี เป็นสาขาที่สนใจศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตและประวัติความเป็นมา
ของอารยธรรมของเผ่าพันธุ์ต่างๆ โดยการศึกษาจากวัตถุที่หลงเหลืออยู่ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชา
นะถ้วยชาม ซากพืชและสัตว์ และโครงกระดูกของมนุษย์ 

ภาษาศาสตร์ เป็นสาขาที่สนใจศึกษาระบบภาษา ระบบการจ าแนกแยกแยะ และ
การสือความหมายของมนุษย์ในสังคมต่างๆ 

ชาติพันธุ์วิทยาเป็นสาขาที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ลักษระที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พ้ืนฐานของชาติพันธุ์วิทยาอยู่ที่การท าวิจัยภาคสนาม (field reseach) ซึ่ง
เป็นการศึกษาสั งคมวัฒนธรรมโดยการเข้ าไปสั ง เกตการณ์อย่ างมีส่วนร่วม (participant 
observation) 

ลักษณะและเป้าหมายของวิชามานุษยวิยา  
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ลักษณะของวิชามานุษยวิทยาจากนักมานุษยวิทยา (งามพิศ สัตย์สงวน, 

2543; ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2545; ยศ สันตสมบัติ, 2544; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2545) ได้ดังนี้ 
1.  เน้นการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในพฤติกรรมด้านต่างๆ ของ

มนุษย์ โดยพยายามค้นหาว่ามีกฎเกณฑ์ใดที่ท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมเหมือนกันและต่างกัน เพ่ือ
พยายามเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมสังคมวัฒนธรรมทั่วโลก  

2.  เน้นศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติ /กลุ่มอ่ืน เพ่ือหากฎเกณฑ์ที่ เป็นสากลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ และเพ่ือลดอคติในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เพราะเมื่อศึกษาแล้วท าให้ความรู้
ว่าในสังคมมนุษย์ที่เรียกว่า “อคติเชิงชาติพันธุ์” ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตนเองดีกว่าหรือเหนือกว่าคนอ่ืน 
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หรือรู้สึกว่าขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบแผนพฤติกรรม และสังคมวัฒนธรรมของเราดีกว่าสังคม
วัฒนธรรมอ่ืน คือ การวัดและประเมินคุณค่าของสังคมวัฒนธรรมอ่ืน โดยใช้ตัวเองใช้สังคมและ
วัฒนธรรมของตนเองเป็นมาตรฐาน เมื่อศึกษาทางมานุษยวิทยาท าให้เกิดความเข้าใจ ผ่อนปรน ลด
อัตตา มีลักษณะของความประนีประนอม 

3.  มุ่งศึกษามนุษย์ในทุกวัฒนธรรมและทุกยุคทุกสมัย เริ่มตั้งแต่การปรากฎตัวของ
บรรพบุรุษมนุษย์เมื่อล้านกว่าปีก่อนโดยศึกษาทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางวัฒนธรรม 
และพยายามคาดคะเนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในอนาคต
ด้วยจนถึงศึกษารูปแบบการปรับตัว กระบวนการและวิวัฒนาการของมนุษย์ ในปัจจุบัน หรือกล่าวได้
ว่าเป็นการศึกษาสังคมในทุกระดับการพัฒนานับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา และศึกษา
ทุกแห่งทั่วโลก  

4.  เน้นศึกษาชีวิตมนุษย์ทุกด้านของชีวิต โดยแนวคิดว่าการจะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ที่
สมบูรณ์ต้องศึกษาอย่างรอบด้าน ซึ่งเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสังคมของมนุษย์เพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้เราเห็นถึงพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันเข้าใจเก่ียวกับตัวเองน้อยลง ทั้งที่มนุษย์คิดค้นวิทยาการและ
เทคโนโลยีก้าวหน้า ชีวิตสะดวกสบาย แต่ปัญหาต่างๆในสังคมมีจ านวนมาก ทั้งนี้การเข้าใจเหตุปัจจัย
ของปัญหาจะท าให้เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เข้าใจตนเองและเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลกมากยิ่งข้ึน 

5.  เน้นการศึกษาสังคมวัฒนธรรมแบบองค์รวม นักมานุษยวิทยาจะศึกษาสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนแห่งหนึ่ง ๆ จะต้องท าความเข้าใจกับบริบททางประวัติศาสตร์ ลักษณะ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การตั้งถิ่นฐาน การจัดองค์กรทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบ
ครอบครัวและเครือญาติ ภาษา ศาสนา ศิลปะฯลฯ การศึกษาต้องเจาะลึกรายละเอียดของข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจและอธิบาย การศึกษาแบบองค์รวมท าให้ได้ข้อมูลที่กว้างและลึก 
เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบจะท าให้เข้าใจกับความคล้ายคลึงและแตกต่างของสังคมนุษย์ทั่วโลก 

6.  วิชามานุษยวิทยามีระเบียบวิธีวิจัยที่ เฉพาะของตนเอง เรียกว่างานวิจัยสนามทาง
มานุษยวิทยา โดยมีเทคนิคส าคัญ คือ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยนักมานุษยวิทยาต้องเข้า
ไปอาศัยในชุมชนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบ้านในแง่มุมต่างๆ  

เป้าหมายของมานุษยวิทยา 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ลักษณะของวิชามานุษยวิทยาจากนักมานุษยวิทยา(งามพิศ สัตย์สงวน, 

2543; อานันท์ กาญจพันธุ์, 2553) ได้ดังนี้ 
1.  การท าความเข้าใจกับความเหมือน ความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษยชาติทั่วโลก

และการค้นหาธรรมชาติของมนุษย์ โดยพยายามท าความเข้าใจธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
ของเราเองและสังคมอ่ืน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

2.  การน าความรู้ความเข้าใจไปใช้พัฒนาสังคม เชิงวิชาการมานุษยวิทยาเป็นการเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ อธิบายความสัมพันธ์ต่างๆในสังคม ตลอดจนอธิบายการเปลี่ยนแปลงในสังคม  เชิง
สังคมเพ่ือสร้างเสริมให้ผู้ศึกษาเป็นสมาชิกท่ีมีค่าของสังคม เนื่องจากมีความคิดเป็นอิสระ รู้จักแสวงหา
ความรู้อย่างแยกแยะด้วยการคิดวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งรู้จักโต้แย้งความคิดและเคารพความคิดที่
แตกต่าง รู้จักปรับแก้ความเข้าใจผิดและอคติในสังคม เพ่ือใช้พัฒนาสังคม การศึกษามานุษยวิทยาเพ่ือ
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น าความรู้จากการศึกษาไปด าเนินการแสวงหาทางเลือกในการพัฒนา หรือน าไปด าเนินการพัฒนาโดยมี
การจัดการร่วมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

แนวคิดทฤษฎีและมโนมติของมานุษยวิทยา  
แนวคิดทฤษฎีของมานุษยวิทยา 
ทฤษฎีของมานุษยวิทยาวิทยามีหลายทฤษฎีในที่นี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอ 3 ทฤษฎี ได้แก่ 

ทฤษฎีหน้าที่นิยม วัฒนธรรมสัมพัทธ์ และนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
หน้าที่นิยม 
หน้าที่นิยมของBronislaw Malinowsky เสนอว่ามนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานที่ต้อง

ได้รับการตอบสนองจากสังคม ได้แก่ ความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกายและจิตใจ เช่น อาหาร ที่อยู่
อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม และการพักผ่อน เป็นต้น  การตอบสนองร่วมกันของสมาชิกในสังคม เป็นการ
ท างานร่วมกันของสมาชิกสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานของร่างกาย เกิดเป็นสถาบันสังคม
ต่างๆ  และความต้องการเชิงสัญลักษณ์เป็นการตอบสนองโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศาสนา ไสย
ศาสตร์ และศิลปะในแต่ละสังคม การศึกษาตามทฤษฎีหน้าที่นิยมคือการค้นหาความหมายของระบบ
ต่างๆ ว่ามีการท างานและมีการรวมตัวกันอย่างไร เพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างราบรื่น A.R. Radcliff-
Brownเป็นนักมานุษยวิทยาที่มองสังคมโดยเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตมีระบบต่างๆ ที่ท างาน
เช่นเดียวกับร่างกาย ดังนั้นการค้นหาและอธิบายระบบต่างๆ ของสังคมมีโครงสร้างและหน้าที่อย่างไร 
แต่ละระบบสัมพันธ์กันอย่างไร ความสัมพันธ์เหล่านั้น คือ  โครงสร้างของสังคม  การศึกษาสังคม
สามารถศึกษาจากโครงสร้างของสังคม โดยดูจากหน้าที่ของพฤติกรรมต่างๆ ว่ามีส่วนช่วยในการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นและรักษาความสมดุลของสังคมได้อย่างไรบ้าง เช่นการศึกษาพิธีกรรม (ยศ สันตสมบัติ, 
2556) 

แนวคิดวัฒนธรรมสัมพัทธ์ 
วัฒนธรรมสัมพัทธ์เป็นการศึกษาสังคมวัฒนธรรมแห่งใดแห่งหนึ่งภายในบริบทของสังคม

และวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่เอามาตรฐานของตนเองและไปวัดสังคมอ่ืน หลีกเลี่ยงการประเมินคุณค่าของ
สังคมและวัฒนธรรมแง่ดีกว่า/เหนือกว่า มีมุมมองต่อมนุษย์ว่ามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในทุกสังคม
วัฒนธรรม มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ยกย่อง ให้
เกียรติ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (ยศ สันตสมบัติ, 2556) 

แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเน้น

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวก าหนดกระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม ตามความคิด
ของJulian Steward อธิบายแนวคิดนิเวศวัฒนธรรมว่าเป็นการศึกษากระบวนการปรับตัวของสังคม
ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี
ทางการผลิตที่เป็นตัวก าหนดส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อวัฒนธรรม ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าว
เรียกว่าวิธีการของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่ าวน าสู่การเข้าใจกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและรูปแบบวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นต่างๆ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2550; ชนัญ วงษ์วิภาค, 2529; ยศ สันตสมบัติ, 2556) 
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มโนมติของมานุษยวิทยา 
มโนมติที่ส าคัญที่สุดของมานุษยวิทยา คือ วัฒนธรรม เนื่องจากมานุษยวิทยาศึกษา 

ความเป็นมนุษย์ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรม มานุษยวิทยาวัฒนธรรมเป็นสาขา
ที่มุ่งเน้นศึกษาสังคมวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเป็นมโนมติที่ส าคัญโดยได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 
โดยSir Edward B. Tylor เป็นนักมานุษยวิทยาท่านแรกที่ได้ใช้ค าว่าวัฒนธรรม โดยให้ความหมายไว้
ว่า “วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี 
ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม”  

ลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของวัฒนธรรมมี 6 ประการ ได้แก่  ประการแรก วัฒนธรรมเป็น
ความคิดร่วม (Shared Ideas) และค่านิยมทางสังคมซึ่งก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรม คนใน
วัฒนธรรมเดียวกันจะคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกันท าให้มีความสอดคล้องกัน  ประการที่สอง 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ (Culture is learned) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดและเติบโตใน
สังคมหนึ่งๆ วัฒนธรรมเสมือนมรดกทางสังคม ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
โดยผ่านการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหรือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประการที่สาม วัฒนธรรมมีพ้ืนฐาน
มาจากการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) พฤติกรรมของมนุษย์มีต้นก าเนิดมาจากการใช้สัญลักษณ์ ได้แก่ 
เงินตรา สัญญาณไฟจราจร สัญลักษณ์ทางศาสนา ระบบสัญลักษณ์ที่ส าคัญที่สุด คือ ภาษา ประการที่
สี่ วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา วัฒนธรรมมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ วัฒนธรรมช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือความเจริญและความอยู่รอดของมนุษย์  ประการที่ห้า วัฒนธรรมคือกระบวนการที่
มนุษย์ก าเนิดนิยามความหมายให้กับชีวิตและสิ่งต่างๆ รอบตัว ประการที่หก วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่
หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงใดๆ มีสาเหตุหลากหลาย
ประการ (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 14-16) 

วิธีการทางมานุษวิทยา 
จาการสังเคราะห์วิธีการทางมานุษยวิทยาเป็นวิธีการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ที่นัก

มานุษยวิทยาได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบโดยมีวิธีการทีมีลักษณะต่อไปนี้ (งามพิศ สัตย์สงวน, 
2551; ชาย โพธิสิตา, 2554; ด ารงค์ ฐานดี, 2552) 1) การมองพฤติกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ใน
ภาพรวม (Holistic Approach) โดยมองหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมในทุกแง่มุม เพราะสังคม
ประกอบด้วยมิติต่างๆ ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการ จึงต้องท าความเข้าใจอย่างรอบด้าน  โดยศึกษา
ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อม ภูมิหลัง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
โครงสร้างของระบบวัฒนธรรม 2) ใช้วิธีการออกไปอาศัยอยู่และร่วมกิจกรรมกับประชากรที่ศึกษาเป็น
ระยะเวลานานพอสมควร เพื่อให้รู้สภาพสังคมตามบริบทของสังคมนั้นๆ เรียกว่า การลงภาคสนาม  3)
ใช้เทคนิค “การสังเกตแบบมีส่วนร่วม” (Participant Observation) โดยท าตัวให้เข้ากับประชากรที่
ศึกษาพร้อมกับการสังเกตเพ่ือเก็บข้อมูล คือ การที่นักมานุษยวิทยาเข้าไปอยู่อาศัยในชุมชนที่เลือก
ศึกษา การที่ต้องเข้าไปอยู่อาศัยกับชาวบ้าน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมชาวบ้านประจ าวัน การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จจะต้องร่วมกิจกรรมต่างๆของชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจและ
ยอมรับ นอกจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมจะใช้เทคนิคต่างๆในการบันทึกข้อมูลเช่น การถ่าย
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หนัง ถ่ายวีดิโอ ถ่ายรูปในงานพิธีต่างๆ ในชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น 4) ใช้
กรอบการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมของประชากรที่ไปศึกษา (Emic) มิใช่กรอบซึ่งหมายถึง
ค่านิยม/ทฤษฎีของผู้วิจัย (Etic) ในการอธิบายสังคม 5) เน้นการค้นหาข้อมูลและอธิบายปรากฏการณ์
ของวัฒนธรรมที่ศึกษาเชิงพรรณนา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ของปรากฏการณ์ด้วยเหตุผลแบบคุณภาพ 6) การศึกษาเชิง
มานุษยวิทยาเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เป็นการศึกษาอย่างลุ่มลึกในสังคมนั้นๆ ผล
การศึกษาเน้นเฉพาะกรณีนั้นๆ มากกว่าการอ้างเป็นกฎสากลที่จะอธิบายสังคมอ่ืนได้ทุกแห่ง 

ขั้นตอนการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาของPertle J. Pelto (1978) กล่าวว่า
ขั้นตอนการวิจัยภาคสนามมี 3 ขั้นตอน 1) การเลือกสนาม 2)การเผชิญกับอารมณ์ความรู้สึกในสนาม 
3)การเก็บข้อมูลภาคสนาม นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) กล่าวว่าขั้นตอนการวิจัยภาคสนาม
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 1) ขั้นเริ่มต้น เป็นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การหาเงินทุน และการเลือกพ้ืนที่
ส าหรับเป็นสนามวิจัย 2) ขั้นเตรียมการ เตรียมการเรื่องเอกสาร เตรียมการเข้าอยู่อาศัยในสนาม 
เตรียมที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ 3) เริ่มเข้าหมู่บ้าน ต้องเตรียมใจไว้รับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ทุกอย่าง  แนะน าตนเองและแสดงบทบาทต่อชาวบ้านให้ประทับใจ สร้างมิตรภาพเมื่อแรกพบและ
ต่อเนื่อง ต้องรู้จักโครงสร้างของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดี และเตรียมสิ่งของต่างๆไม่วิ่งเข้าวิ่งออกหมู่บ้าน 
4) ช่วงสุ่มตัวอย่างและท าการส ารวจ เป็นการส ารวจพ้ืนที่และสุ่มตัวอย่าง 5) ชีวิตในหมู่บ้าน ต้องมี
สัมพันธภาพกับชาวบ้าน 6) ปัญหาที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล 7) ออกจากหมู่บ้าน งามพิศ สัตย์สงวน 
(2551) กล่าวว่าขั้นตอนการวิจัยภาคสนาม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) ขั้นการเตรียมตัวก่อนเข้า
สนามวิจัย ต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องมีความเข้าใจตนเอง รู้จุดเด่นรู้ข้อจ ากัดของตนเอง ต้องรู้
จริยธรรมในการวิจัย ต้องมีปัญหาการวิจัย เลือกสนามวิจัย การเยือนชุมชนที่เลือกศึกษา การหาข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชนที่เลือกศึกษา และการเตรียมเข้าชุมชนโดยติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ทางการก่อนเข้าสู่ชุมชน 2) ขั้นการศึกษาภาคสนาม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะเริ่มแรก (Rapport) 
ได้แก่ การติดต่อกับชาวบ้าน มีการกระท าทางสังคมกับชาวบ้าน การหาที่อยู่อาศัย เลือกบทบาทที่ต้อง
แสดงในสนาม ระบบเครือญาติ ความไม่รู้แนวทางของวัฒนธรรมใหม่ การตกตะลึงทางวัฒนธรรม 
ค่านิยมชาวบ้าน หัวข้อต้องห้าม หัวข้อความใช้ตอนต้นของการวิจัย การสังเกตทั่วไป การใช้
สถานการณ์จ าลอง การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคนภายนอก และการจดบันทึกสนาม และระยะการ
เก็บข้อมูลช่วงต้นและเก็บข้อมูลภาคสนาม 3) ขั้นการออกจากสนาม คือ ช่วงต้องลาจากชาวบ้านหรือ
ชุมชนที่ศึกษาภาคสนาม และ 4) ขั้นเขียนรายงานวิจัย แบ่งได้เป็น 4 เรื่องหลักที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 
การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่  

เครื่องมือการเก็บข้อมูลของนักมานุษยวิทยา ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   
การสัมภาษณ์ผู้ใช้ข้อมูลส าคัญ และการจดบันทึกภาคนาม (สุภางค์ จันทวานิช, 2537; ชยันต์ วรรธนะภูติ, 
2544) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสังเกตคือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และก าหนดไว้
อย่างมีระเบียบวิธีเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆกับสิ่งอ่ืน การสังเกต  แบ่งออกเป็น
การสังเกตโดยตรงหรือการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสังเกตการแบบมีส่วนร่วม            
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์คือการสนทนาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือการซักถามบุคคลในชุมชนที่เป็นผู้มี
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คุณสมบัติพิเศษ การจัดบันทึกภาคสนามเป็นการจดบันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกต โดยมีขั้นตอนแรกคือ
การจัดบันทึกย่อขณะสังเกต โดยกรอบการสังเกตต้องมีชุดค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน กับใคร และ
ขั้นตอนการบันทึกข้อความขยาย การบันทึกอย่างละเอียดไม่ควรทิ้งไว้เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากสังเกต 
เพราะอาจเกิดการลืมเลือน  

จริยธรรมของนักมานุษยวิทยา สมาคมมานุษยวิทยาอเมริกันได้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรมในงานวิจัยทางมานุษยวิทยาในปี 1968 และได้แถลงการณ์ถึงภาระรับผิดชอบ 6 ประการ 
ได้แก่ (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 377-378) 1) ความรับผิดชอบหลักของนักมานุษยวิทยาคือภาระ
รับผิดชอบต่อกลุ่มชน    ที่ตนเองศึกษา หากมีเหตุขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น นักมานุษยวิทยาจะต้องท าทุก
วิถีทางเพ่ือปกป้องมิให้เกิดอันตรายใดๆ ทั้งทางร่างกาย สิทธิ และความรู้สึกของบุคคล 2) ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณชนโดยไม่สร้างเรื่องเท็จเพ่ือหลอกลวงสาธารณชน แต่มีหน้าที่สร้างความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ ให้สาธารณชนรับทราบ 3) ความรับผิดชอบต่อสาขาวิชา โดยต้องรักษา
ชื่อเสียงของมานุษยวิทยา และไม่ท างานวิจัยที่เป็นความลับ 4) ความรับผิดชอบต่อนักศึกษา โดยต้อง
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 5) ความรับผิดชอบต่อผู้ให้ทุน โดยไม่
หลอกลวงเรื่องคุณสมบัติของตน หรือเนื้อหาของโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน และ6) ความรับผิดชอบ
ต่อรัฐบาลของตนเองและรัฐบาลของกลุ่มชนที่ตนศึกษา ไม่ท างานวิจัยหรือท าการใดๆ ที่อาจน าไปสู่
ความขัดแย้งและความเข้าใจผิดระหว่างประเทศทั้งสอง และนักมานุษยวิทยามีหน้าที่ในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและกันของประเทศต่างๆ 

การประยุกต์มานุษยวิทยาในการเรียนการสอนสังคมศึกษา สุมนทิพย์ บุญสมบัติ (2555 : 
6-57-6-59) ได้สรุปความคิดของนักสังคมศึกษาของสหรัฐอเมริกาในวัตถุประสงค์ของการสอน
มานุษยวิทยาในวิชาสังคมศึกษาไว้ว่า 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจแบบแผนพฤติกรรมหรือ
วัฒนธรรมของมนุษย์แต่ละชนชาติในทุกแง่มุม 2) เพ่ือให้ผุ้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
วัฒนธรรม 3) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะตามวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา 
และเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และเสนอว่าการจัดการเรียนการสอน
มานุษยวิทยาในวิชาสังคมศึกษาควรน าการออกภาคสนามและการสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมมาให้
ผู้เรียนได้รู้จักและฝึกฝน James A. Banks (2010 : 71) กล่าวว่าถึงการศึกษาและความหลากหลาย
ว่านักเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม James W. 
Stockard, Jr (2007 : 35-36) นักมานุษยวิทยามีข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม 
และการขุดค้นทางโบราณคดี ซึ่งนักเรียนพัฒนาการเรียนรู้และมีความซาบซึ้งจากแบบอย่างการศึกษา
ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาได้ 

โดยสรุปแนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยาที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการศึกษามนุษย์
เป็นความหมายของค าว่ามานุษยวิทยา ซึ่งลักษณะของมานุษยวิทยามีขอบเขตกว้างขวางทั้งด้าน
กายภาพและด้านวัฒนธรรมของมนุษย์ จึงท าให้มีสาขาแยกย่อยเฉพาะ แต่การศึกษาด้านวัฒนธรรม
นั้นมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเป็นสาขาที่ศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งมีสาขาย่อยได้แก่ชาติพันธุ์วิทยาซึ่งมี
ระเบียบวิธีวิจัยภาคสนามเป็นวิธีการหลัก เพ่ือให้ผู้ศึกษาลงไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน โดย
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชน โดยแนวคิดทฤษฎีที่
ใช้ในการวิเคราะห์วัฒนธรรมมีหลากหลาย ทั้งนี้แนวคิดหน้าที่นิยม วัฒนธรรมสัมพันธ์ และนิเวศวิทยา
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วัฒนธรรมเป็นแนวคิดทฤษฎีกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในการใช้อธิบายภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนได้ แต่
ทั้งนี้จริยธรรมของผู้ศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึง เนื่องจากชุมชนจะต้องไม่ได้รับความความ
เสียหาย อีกท้ังต้องได้รับเกียรติจากผู้ศึกษา และผู้ศึกษาเองพึงน าประสบการณ์ ความรู้ จากสิ่งที่ศึกษา
มาเผยแพร่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีของคนในสังคมวงกว้าง และนักสังคมศึกษาต่างมีความเห็น
ตรงกันว่าควรน าวิธีการทางมานุษยวิทยามาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมโดยประยุกต์วิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา
มาสู่การเรียนรู้ทักษะภาคสนามทางมานุษยวิทยา ลงไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนระยะสั้นๆ เพ่ือให้
นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ตนเองสนใจ โดยก่อนจะลงไป
ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และการจดบันทึก เพ่ือเตรียมพร้อมสร้างความคุ้นเคยกับทักษะดังกล่าว ก่อนจะไป
ส ารวจภายในชุมชน เพ่ือเห็นสภาพชุมชน ได้เห็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รวมทั้งได้สร้าง
ความสัมพันธ์เบื้องต้นกับชาวบ้าน และเมื่อลงไปเรียนรู้ในการใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนจริง ได้เรียนรู้
โดยใช้ตนเองเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ทั้งนี้การสร้างความรู้
ดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเพ่ือนและชุมชน ซึ่ งเหมาะสม
ส าหรับการสร้างความรู้ ใช้ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ใช้ทักษะทางสังคมให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน และส่งผลต่อเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสังเคราะห์
วิธีการทางมานุษยวิทยาแล้วประยุกต์ให้เหมาะสมพ้ืนฐานความรู้ เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
เพ่ือใช้เป็นวิธีการในการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5.1 ความหมายของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รัตนะ บัวสนธ์ (2535) ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของ

บุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานมาจากค าสอนทาง
ศาสนา คติจารีตประเพณีที่ดีรับการถ่ายทอด สั่งสอน และปฏิบัติสืบต่อมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขของชุมชนและปัจเจกบุคคล 

ยศ สันตสมบัติ (2542) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้น
ในบริบททางกายภาพและวัฒนธรรมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศชุดหนึ่ง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่หรือระบบนิเวศ องค์ความรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ พืช พลังตามธรรมชาติ ดวงวิญญาณ ที่ดิน แหล่งน้ า และลักษณะภูมิ
ประเทศในอาณาบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ  โดยก่อร่างสร้างขึ้นมาจากความเข้าใจอย่างชัด
แจ้งในสัมพันธภาพของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตต่างๆ ที่ก่อเกิด ด ารงอยู่ และแตกดับในระบบนิเวศชุด
นั้น ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งน าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ ปรับแต่ง ใช้ประโยชน์ และ
พัฒนาทรัพยากรในระบบนิเวศชุดนั้นอย่างยั่งยืน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวโยงกับมิติทางสังคม กล่าวคือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างกลุ่มคน ครอบครัว เครือญาติและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมองได้ 3 ลักษณะ 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผี เทวดา) มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ 
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ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2536, 2545) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง สติและปัญญาอันเกิด
จากการเรียนรู้ สะสม และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของบุคคลในท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ชี้แนว
ทางการใช้ชีวิตกับธรรมชาติรอบตัวอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะ 1) ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม     
ที่เป็นเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน 2) อุดมการณ์ในการด ารงชีวิตที่ก ากับหรือมีบทบาทส าคัญที่อยู่เบื้องหลัง
เทคโนโลยี 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ให้ค าจ ากัดความค าว่า “ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด 
ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารง
ชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสั งคมวัฒนธรรม ที่ได้มีการ
พัฒนาสืบกันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่เป็นผลของ
การใช้สติปัญญาปรับตัวกับภาวะต่างๆในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยน
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือ
ปรับเปลี่ยนน ามา สร้างประโยชน์ หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนนั้น” 

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) กล่าวว่า ภูมิปัญญาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือจัด
ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในสังคมให้อยู่ในลักษณะที่ไม่ท าให้เกิดปัญหา ด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข  

ศรีศักร วัลลิโภดม (2551) กล่าวว่า ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ซ้อนอยู่ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
คือ สิ่งที่มนุษย์ปรับตัวของคนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพ่ือที่จะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสภาพ 
แวดล้อมเดียวกัน มนุษย์คิดขึ้นจากการสังเกต เห็นจากการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ซึ่งการสังเกตเป็น
ศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ ภูมิปัญญาอยู่ในการแต่งกาย ประเพณี คติธรรม และความเชื่อ     
การเรียนรู้ภูมิปัญญา มี 3 มิติ 1) มิติของจิตวิญญาณ 2) มิติของวัตถุ 3) มิติของความสัมพันธ์ในสังคม 

5.2 ประเภทของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จ าแนกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 6 สาขา 

ได้แก่ 
1. วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้านโดย

ครอบคลุมทั้งวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าและท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย 
7 สาขาย่อย 

 1.1  นิทานพ้ืนบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆ กันมา ประกอบด้วย นิทาน
เทวปกรณ์/ต านาน นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานมหัศจรรย์ นิทานชีวิต นิทานประจ าถิ่น นิทาน
อธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว์ นิทานเรื่องผี มุขตลก และเรื่องโม้ นิทานเข้าแบบของไทย 

 1.2  ประวัติศาสตร์บอกเล่า หมายถึง เรื่องเล่าเกี่ยวประวัติการตั้งถิ่นฐาน การอพยพ 
ความเป็นมา และบุคคลส าคัญในชุมชน 

 1.3  บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม ค าสวดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น บทท า
ขวัญ ค าบูชา ค าสมา ค าเวนทาน บทสวดสรภัญญ์ คาถาบทอานิสงส์ บทประกอบการรักษาโรค
พ้ืนบ้าน ค าให้พร ค าอธิษฐาน ฯลฯ 
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 1.4  บทร้องพ้ืนบ้าน ค าร้องที่ถ่ายทอดสืบกันมาในโอกาสต่างๆ เช่น บทกล่อมเด็ก 
บทร้องเล่น บทเก้ียวพาราสี บทจ๊อย ค าเซิ้ง ฯลฯ 

 1.5  ปริศนาค าทาย หมายถึง ค าหรือข้อความที่ตั้งเป็นค าถาม ค าตอบที่สืบทอดกันมา 
เพ่ือให้ผู้ตอบได้ทายหรือตอบปัญหา เช่น ค าทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหมี 

 1.6  ต ารา องค์ความรู้ที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เช่น ต าราโหราศาสตร์ 
ต าราดูลักษณะคนและสัตว์ ต ารายา ฯลฯ 

2. ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ 
โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อผ่านเสียง ได้แก่ การขับร้องหรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย เช่น การร่ายร า 
การเชิด การเต้น การแสดงท่าทาง ฯลฯ 

 2.1  ดนตรี หมายถึง เสียงที่ประกอบกันเป็นท านองเพลง และ/หรือลีลาจังหวะ 
เครื่องบรรเลงซึ่งเสียงดัง ท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็ นต้น ดนตรีมี
บทบาทหน้าที่ในการบรรเลงเพ่ือการขับกล่อม ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรม และประกอบการแสดง 

 2.2  การแสดง หมายถึง แสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่าร า 
การแสดงกิริยาของการเต้น การร า การเชิด ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก และการเล่าเรื่ อง  
การแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ 

 2.3  ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม หมายถึง การผสมผสานระหว่างการแสดง      
การร้อง การร่ายร า และดนตรีที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในการด ารงชีวิต 
การรักษาโรค การเรียกขวัญก าลังใจ การประกอบอาชีพ เป็นต้น 

 2.4  เพลงพ้ืนบ้าน หมายถึง บทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่คิดรูปแบบการร้อง 
การเล่น เป็นบทเพลงที่มีท่วงท านอง ภาษาที่เรียบง่ายมุ่งความสนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสต่างๆ 
หรือการร่วมแรงร่วมใจการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการประกอบอาชีพ 

3. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
แบบอย่างที่นิยมประพฤติปฏิบัติสืบๆกันมา 

 3.1  ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งว่า
เป็นความจริง การยอมรับนี้จะเกิดขึ้นได้จากสติปัญญาโดยมีเหตุผล หรือความศรัทธา หรือไม่มีความจริง 
หรือโดยไม่มีเหตุผลก็ได้ ทั้งนี้อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หรือความเชื่อของกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มชน 
เช่น ความเชื่อเรื่องผีและอ านาจเหนือธรรมชาติ โฉลก โชคลาง เครื่องรางของขลัง ข้อห้าม และอ่ืนๆ 

 3.2  ขนบธรรมเนียม หมายถึง แบบอย่างที่คนในท้องถิ่นนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น 
การไหว้ การผูกเสี่ยว การสมมาหรือขอขมา กิริยามารยาท และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 3.3  ประเพณีและพิธีกรรม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยึดถือประพฤติปฏิบัติต่อกันมา
ตามความนิยมจนเป็นแบบแผน กิจกรรมหรือกรรมวิธี เช่น พิธีกรรมการท ามาหากิน พิธีกรรมการดูแล
สุขภาพ พิธีกรรมส าหรับแต่ละขั้นตอนในชีวิต พิธีกรรมในศาสนา พิธีกรรมในรอบปี /ประเพณี 12 
เดือน งานเทศกาล และอ่ืนๆ 

4. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง พ้ืนเพความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและจักรวาลของกลุ่มชน ชุมชนและท้องถิ่น 
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 4.1  การตั้งถิ่นฐาน เป็นองค์ความรู้ในการเลือกท าเล หรือที่ตั้งชุมชน การสร้างที่อยู่
อาศัยและอ่ืนๆ 

 4.2  อาหารการกิน เป็นองค์ความรู้ในการผลิต ปรุงแต่ง ถนอมอาหาร และอ่ืนๆ        
ที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา เช่น วัฏจักรของอาหาร การแปรรูป การถนอมอาหาร อาหารใน
พิธีกรรม ภาชนะเครื่องใช้ และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 4.3  การดูแลสุขภาพ เป็นองค์ความรู้ในการจัดการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบดั้งเดิม 
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับความเชื่อพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากร
ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับของชุมชนนั้นๆ เช่น วิถีการปฏิบัติเพ่ือการดูแล
สุขภาพและรักษาโรค ความเชื่อและระบบความสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพ และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 4.4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นองค์ความรู้ในการจัดการดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิ่นและชุมชนที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา เช่น    
การจัดการดิน และแร่ธาตุ ป่า น้ า และอ่ืนๆ เป็นต้น 

 4.5  โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการท านายทายทักดวงชะตา 
ดวงดาว จักรวาล และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ หรือเป็นวิชาที่ว่าด้วยการท านายอนาคต การให้ฤกษ์ และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธี
การสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนของกลุ่มชน 

 5.1  ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากการทอ ย้อม ถึก ปัก ตี
เกลียว ยก จก มัดหมี่ พิมพ์ลาย ขิด เกาะ/ล้วง เพ่ือใช้เป็นเครื่องนุ่มห่ม แสดงสถานภาพทางสังคม 
ลักษณะของผ้าไทยเป็นผ้าหน้าแคบ ลวดลายผ้ามีความเกี่ยวข้องกับต านานพ้ืนถิ่น ความเชื่อ และ
ธรรมชาติ ซึ่งลวดลายดังกล่าวมักเกิดจากเส้นพุ่งเป็นหลัก เอกลักษณ์ของผ้าไทยที่เด่นชัด คือ ไม่นิยม
ตัดแต่งผ้า มักใช้ทั้งผืน เช่น ผ้าขาวม้า ถุงย่าม ผ้าซิ่น โสร่ง ถ้าเป็นผ้านุ่งจะใช้ผ้าลายแต่ถ้าเป็นผ้าห่ม
จะใช้ผ้าพื้น 

 5.2  เครื่องจักสาน หมายถึง ภาชนะเครื่องใช้ประจ าบ้านของคนไทย เช่น ตะกร้า 
กระจาด ท าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไผ่ หวาย กระจูด ล าเจียก โดยน ามาจักและสาน จึงเรียกว่ า 
เครื่องจักสาน กลวิธีในการท าเครื่องจักสาน ได้แก่ การถัก ผูก รัด มัด ร้อย โดยใช้ตอก หวาย เพ่ือให้
เครื่องจักสานคงทนและคงรูปอยู่ได้ตามต้องการ 

 5.3  เครื่องรัก หมายถึง หัตถกรรมที่ใช้รักเป็นวัสดุส าคัญในการสร้างผลงาน เช่น  
ปิดทองรดน้ า ภาพก ามะลอ ประดับมุก ประดับกระจกสี ปั้นกระแหนะ และ เขิน รักหรือยางรัก มี
คุณสมบัติเป็นยางเหนียว สามารถเกาะจับพ้ืนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเคลือบรักเป็นผิวมันภายหลังรัก
แห้งสนิท มีคุณภาพคงทนต่อความร้อน ความชื้น กรดหรือด่างอ่อนๆ และยังเป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมสมุก 
หรือสีเข้าด้วยกัน 

 5.4  เครือ่งปั้นดินเผา หมายถึง หัตถกรรมที่ใช้ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต 
มีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ โดยที่เนื้อดินเหนียวต้องมีส่วนผสมของทรายแม่น้ าที่เป็นทรายเนื้อ
ละเอียดและช่วยให้เนื้อดินแห้งสนิทไม่แตกร้าว ดินเหนียวที่ใช้ท าเครื่องปั้นดินเผาจากที่ต่างๆ ให้สี     
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ไม่เหมือนกัน เช่น ดินเหนียวเกาลินจากล าปาง จะให้เครื่องปั้นดินเผาเป็นสีขาว ดินเหนียวจากราชบุรี
ให้สีแดง ดินเหนียวจากด่านเกวียนให้สีเหลือง น้ าตาลอมม่วง หรือน้ าเงิน 

 5.5  เครื่องโลหะ หมายถึง สิ่งที่มีวัสดุหลักเป็นเหล็ก ทองเหลือง หรือทองแดง เครื่อง
เหล็กนิยมท าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน และการเกษตร โดยการเผาไฟให้อ่อนตัวและตีเหล็กเป็นรูปทรง
ต่างๆ ให้ได้สัดส่วน เครื่องโลหะที่ท าจากทองเหลืองเป็นวัสดุหลัก น าทองเหลืองมาเผาจนหลอมเหลม
แล้วจึงน าไปเทลงในแบบรูปต่างๆ ตาลักษณะที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงน ามาตกแต่งให้เรียบร้อย    
ส่วนเครื่องโลหะท่ีท าจากทองแดงเป็นวัสดุหลัก มีการน าทองแดงมาใช้เป็นโลหะเจือหลัก ส าหรับผลิต
ตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงินเจือ 

 5.6  เครื่องไม้ หมายถึง งานฝีมือช่างที่ท าจากไม้ซุง หรือไม้แปรรูปเป็นท่อน เป็นแผ่น 
เพ่ือใช้ใช้ในงานช่างก่อสร้างประเภทเครื่องสับ เครื่ องเรือน เครื่องบูชา เครื่องตั้ง เครื่องประดับ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องศาสตรา เครื่องดนตรี เครื่องเล่น และยานพาหนะ โดยอาศัยเทคนิควิ ธี    
การแกะ สลัก สับ ขุด เจาะ กลึง ถาก ขูด และขัด 

 5.7  เครื่องหนัง หมายถึง งานหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่ท ามาจากหนังสัตว์ โดยผ่ าน
กระบวนการหมักและฟอกหนังเพ่ือไม่ให้เน่าเปื่อย และให้เกิดความนิ่มนวลสามารถบีบงอได้ตามที่
ต้องการ เครื่องหนังนิยมน าไปใช้เกี่ยวกับศิลปะการแสดง เช่น ท าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีหนัง 
ได้แก่ กลองแขก กลองชนะ กลองชาตรี กลองทัด กลองมลายู กลองมอญ กลองยาว กลองสองหน้ า 
ตะโพน โทน บัณเฑาะว์ เปิงมาง ร ามะนา ไหซอง เป็นต้น ประเภทการแสดง เช่น รูปหนังตะลุง       
หนังใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มีหนังเป็นส่วนประกอบ 

 5.8  เครื่องประดับ หมายถึง งานช่างฝีมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือการตกแต่งให้เกิด
ความงดงาม เริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่พบได้ง่ายในท้องถิ่นน ามาผลิตเป็นเครื่องประดับตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เป็นการใช้อัญมณีและโลหะมีค่าชนิดอื่นๆ 

 5.9  งานศิลปกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง งานที่มีการแสดงอารมณ์สะท้อนออกทางฝีมือ
การช่าง ให้ประจักษ์เห็นเป็นรูปธรรมเพ่ือตอบสนองในด้านการยังชีพ และความต้องการคุณค่าด้าน
ความงาม เช่น ภาพเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานหล่อ เป็นต้น 

 5.10 ผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน หมายถึง งานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 9 
ประเภทแรกได้ ซึ่งอาจเป็นงานฝีมือประดิษฐ์หรือผลิตขึ้นจากวัสดุในท้องถิ่นหรือจากวัสดุเหลือใช้  
เป็นต้น 

6. กีฬา การละเล่นพ้ืนบ้าน และศิลปะป้องกันตัว หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลหรือชุมชนการแข่งขัน ศาสตร์การต่อสู้ เพ่ือความสนุกสนาน ผ่อนคลาย การพัฒนาด้านร่างกาย 
และจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงชีวิต สังคม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น 

 6.1  กีฬาพ้ืนบ้าน 
 6.2  การละเล่นพื้นบ้าน 
 6.3  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
5.3 ความส าคัญของภูมิปัญญาและการเรียนรู้ภูมิปัญญา 
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2539 : 49-50) ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิต

และกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย ในโครงการกิตติเมธี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 



44 

สุโขทัยธรรมาธิราช ได้สรุปความส าคัญภูมิปัญญาในการเรียนรู้ ดังนี้  เพ่ือให้เข้าใจความหมาย คุณค่า 
และคุณลักษณะของภูมิปัญญา  เพ่ือให้คนในแผ่นดินสามารถชื่นชมและภูมิใจในมรดกทางปัญญา เพ่ือ
ผดุงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ความงดงาม และความแยบยลของภูมิปัญญา ปรีชาญาณที่ได้มีผู้สร้างสรรค์
และสั่งสมไว้  เพ่ือค้นหาศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ที่มีพลวัตอยู่ในสังคมไทยแล้วน าเอาศักยภาพไป
เป็นพลังสร้างสรรค์  เพื่อสร้างรอยต่อและขุมข่ายแห่งการเรียนรู้ 

ทิพย์ หาสาสน์ศรี และพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2551 : 77-78) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมมีส่วนก าหนดคุณค่า ก าหนดลักษณะของสังคม เป็นสิ่งที่
เหมาะสม ทรงคุณค่า และมีความส าคัญในการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

โดยสรุปภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดจากการคิดเพ่ือให้ได้รู้ความจริง
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และคุณประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่มีเฉพาะตัวในขอบเขตชุมชนที่
ก าหนดผลที่ได้จากภูมิปัญญาและน ามาสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และผ่านการ
กลั่นกรองเหลือเฉพาะสิ่งที่ท้องถิ่นใช้ด าเนินในชีวิตประจ าวันได้  

กระบวนการลงไปเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาโดยการส ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และลงไปใช้ชีวิตภาคสนามเพ่ือ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ เป็นปราชญ์ชาวบ้านในภูมิปัญญาแต่ละ
ด้าน และจดบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกของตนเอง การจัดการเรียนรู้โดยใชวิธีการทางมานุษยวิทยาจะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมที่อยู่เบื้องหลังภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้
ทั่วไป เห็นการใช้ประโยชน์จากการน าพืชพรรณธรรมชาติในชุมชนมาใช้กิน ใช้ท าเครื่องนุ่งห่ม ท าที่อยู่
อาศัย ตลอดจนเห็นถึงการวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นนักเรียนจึงได้ทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ได้กระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ได้ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทาง
มานุษยวิทยา ได้ทกัษะทางสังคม และมีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
6. แนวคิดทักษะทางสังคม 

ทักษะทางสังคมเป็นทักษะส าคัญที่นักการศึกษาให้ความหมายและจัดแบ่งประเภทไว้ 
ผู้วิจัยขอเสนอ ดังนี้ 

นาตยา ภัทรแสงไท (2525) กล่าวว่าทักษะทางสังคมเป็นเป้าหมายหนึ่งของสังคมศึกษา 
โดยทักษะทางสังคม หมายถึงความสามารถต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย การพัฒนาความคิดด้วยการมีปฏิกิริยาร่วมกับผู้อ่ืน การสนองตอบอย่างสุภาพต่อค าถามหรือ
ข้อสงสัยของผู้อื่น และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งหากจัดเป็นองค์ประกอบของทักษะทางสังคม มี 
3 ประการ 1) ความสามารถในการร่วมมือกับผู้ อ่ืนในการท างานทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย           
2) ความสามารถในการช่วยเหลือการท างาน และการอภิปรายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล และ           
3) ความสามารถเป็นผู้น าได้เม่ือจ าเป็นและอย่างเหมาะสม 

ประนอม เดชชัย (2536) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมเป็นทักษะที่จะใช้ในการด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคม เพ่ือสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท 1) ทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคม ประกอบด้วย ความสามารถในการสร้าง
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มนุษยสัมพันธ์ในสังคมได้อย่างถูกต้อง การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ มีมารยาทเป็นที่ยอมรับของ
สังคม เคารพต่อระเบียบของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ สามารถพัฒนาความคิดด้วยการมีความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน และความสามารถวางแผนร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ทักษะกระบวนการกลุ่ม ได้แก่  
ความสามารถในการท างานกลุ่ม ความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการอภิปรายอัน
เป็นวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ (2546) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมเป็นประเภทหนึ่งของทักษะใน
วิชาสังคมศึกษา ซึ่งทักษะในวิชาสังคมศึกษาประกอบด้วย ทักษะทางวิชาการ (Academic skills) กับ 
ทักษะทางสังคม (Social skills) โดยทักษะทางสังคมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทักษะทาง
กระบวนการกลุ่ม (Group-process skills) เช่น ความสามารถในการมีส่วนร่วมท างานในกลุ่ม 
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการอภิปราย และ ทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม 
(Social living skills) เช่น ความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี การปฏิบัติตนเองมีความ
รับผิดชอบ มีมารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม  การเคารพต่อระเบียบของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
สามารถพัฒนาความคิดด้วยการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และสามารถวางแผนงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สิริวรรณ ศรีพหล (2554) กล่าวว่า หลักสูตรสังคมศึกษาต้องมีวัตถุประสงค์ด้านทักษะ 
โดยทักษะในวิชาสังคมศึกษาประกอบด้วยทักษะด้านวิชาการ (Academic skills)และทักษะด้าน
สังคม (Social skills) โดยทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ ทักษะในการเรียน เช่น ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การตีความ การสรุป การสร้างแผนภูมิ การใช้วัสดุอ้างอิง และทักษะในการคิด เช่น 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา  ส่วนทักษะทางสังคม ได้แก่ ทักษะทาง
กระบวนการกลุ่ม เช่น ความสามารถในการมีส่วนร่วมท างานกลุ่ม ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมเีหตุผล  และทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคม  เช่น ความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การมีความรับผิดชอบ การเคารพต่อกฎกติกาของสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2555) ได้เสนอความคิดเก่ียวกับทักษะทางสังคมศึกษาว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอนสังคมศึกษาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดี ซึ่งต้องต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมที่เรียกว่า “social action skills” 
โดยมีส่วนประกอบส าคัญที่ความรู้สึกว่าจะต้องมีพันธะที่จะต้องท า จะต้องมีความรับผิดชอบ มี
ความสามารถในการสื่อสาร และรู้จักกาลเทศะ โดยทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการท างานกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1.1)การตระหนักและ
วิเคราะห์ผลของการกระท าของตนเองและผลการกระท าของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน  1.2) การแสดงความ
เข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน 1.3) มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 1.4) มีความสามารถในการท างาน
กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของกลุ่ม 1.5) สามารถปรับตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในกลุ่มตามสถานการณ์ 1.6) ยอมรับการวิจารณ์ติชมและข้อเสนอแนะ 1.7) ยอมรับและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ 1.8) มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 2) ทักษะการอภิปราย 
เป็นวิธีสอนที่ส าคัญของวิชาสังคมศึกษา เป็นวิธีที่แสดงความคิดเห็นของบุคคลและแสดงเหตุผล
สนับสนุนด้วยวาจา 3) ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย 3.1) ความสามารถในการ
เผชิญกับความขัดแย้ง 3.2) ความสามารถในการระบุประเด็นที่ขัดแย้ง 3.3) ความสามารถสื่อสาร
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แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะร่วมมือในกระบวนการแก้ปัญหา 3.4) ความสามารถในการตรวจสอบ
และระบุแนวคิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ และ 3.5) ความสามารถในการเจรจาเพ่ือตกลงในประเด็นต่าง ๆ 
ร่วมกัน 4) การปฏิบัติการเรียนรู้จากการบริการสังคม เป็นการเรียนรู้ทักษะทางสังคมที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ ท าให้เกิดประสบการณ์โดยจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการทั้งด้านวิชาการ ด้าน
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

Jim Ollhof and Laurie Ollhoff (2004) แบ่งทักษะทางสังคมเป็น 7 ขั้น ได้แก่         
1) ความมั่นใจในตนเอง 2) การควบคุมตนเอง 3) การรับมือกับการจัดการอารมณ์และสิ่งแวดล้อม
ด้านลบ 4) ความอยากรู้ ความรู้สึกแปลกเก่ียวกับโลก ต้องการแสดงหาความรู้ตลอด 5) การสื่อสารใน
การฟังและแสดงออก 6) การสร้างชุมชน การสร้างมิตรกับในสังคม 7) การหาทางออกในความขัดแย้ง 
ท างานที่มีความขัดแย้ง และผ่านความขัดแย้งต่างๆ ได้ 

คณะกรรมมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (UNESCO, 1996) เสนอ
สี่เสาหลักทางการศึกษา คือ การเรียนเพ่ือรู้ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพ่ือชีวิต และการ
เรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นการ
เรียนรู้เพื่อความสันติ เนื่องจากท่ีผ่านมามนุษยชาติมีความขัดแย้ง มีความเสี่ยงต่ออันตราย การสอนให้
เคารพผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่จะสามารถท าให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งเป็นสิ่ งที่ต้องเกิดจากการมีทักษะทางสังคม
นั่นเอง  

กล่าวโดยสรุป ทักษะทางสังคมเป็นทักษะที่เกิดจากการจัดการตนเองได้และน าตนเองสู่
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคม เริ่มจากการสัมพันธ์ในสังคมขนาดเล็ก ท าหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคม เมื่อมีปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้น จากสังคมขนาดเล็ก
ขยายสู่สังคมที่ใหญ่ข้ึน และสังคมที่ใหญ่ที่บุคคลนั้นๆ อาศัยอยู่ในฐานะของการเป็นพลเมืองที่ดีที่คนใน
สังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีปกติสุข 

การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถตรวจสอบตัวเองเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่ม สามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยร่วมเรียนรู้กับคนในชุมชนในการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม และสามารถจะวางบทบาทของตนต่อการจะด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองดีของ
สังคมได้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้นี้ใช้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง น าตนเองไปสู่ประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจะจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์กันอันจะท าให้เกิดทักษะทางสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาในบริบท
ของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เกศินี ครุณาสวัสดิ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษาโดยบูรณาการแก้ปัญญาทีโอทีร่วมกับหลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
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จัดการตนเองของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่าผลของการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนได้รูปแบบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ การก าหนดประเด็นในการศึกษา การ
วางแผนในการด าเนินงาน การปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงาน การอภิปรายและแลกเปลี่ยนการ
ด าเนินงานกับผู้อ่ืน และการสะท้อนกลับและการประยุกต์ 

จิราภรณ์ พิมใจใส (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล พบว่าผลของการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ ขั้น
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นสร้างความรู้ และขั้นประเมินผล 

ทัศนีย์ ทองไชย (2556) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า กระบวนการเรียนการ
สอนตามแนวคิดจัดการความรู้ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการจัดการความรู้กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การออกแบบการจัดการความรู้เป็นการก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ 
ก าหนดหน้าที่บทบาทของนักเรียน และวิธีการจัดการความรู้ให้ตรงตามเป้าหมาย  การสร้างความรู้
จากความรู้ที่ฝังลึกเป็นความรู้แจ้ง การแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้โดยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่ม  
การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเป็นฐานความรู้โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น และการประยุกต์ใช้ความรู้เป็นการน าความรู้ที่ได้มาสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

นรา ตรีธัญญา (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
ศาสน์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนารูปแบบและประเมินประสิทธิภาพผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ านวน 40 คน พบว่า กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยขั้นตอน คือ 
การสร้างศรัทธาและเสนอข้อเท็จจริง การสะท้อนคิด การค้นพบหลักการ การสู่กระบวนการเรียนรู้  
และข้ันประเมินผลและประยุกต์ใช้ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนนี้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นจากระดับตอบสนองเป็นระดับการจัดระบบ และมีพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สูงขึ้นจากระดับตอบสนองเป็นระดับการเห็นคุณค่า 

ปาริฉัตร ลีลาเลอเกียรติ (2554) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาธุรกิจในโรงเรียนและชุมชน พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการมีกลุ่ม
อาชีพ 68 กลุ่ม และน ามาใช้ในจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 9 อาชีพ ได้แก่ กุ้งเหยียด ผลิตภัณฑ์
ปลาสลิด ขนมจาก วุ้นในลูกมะพร้าว แหนมปลา แชมพูสมุนไพร ลุกประคบสมุนไพร การประดิษฐ์
ดอกไม้จากเกล็ดปลา และผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ทั้งนี้น ามาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ กุ้งเหยียด 
ผลิตภัณฑ์ปลาสลิด และขนมจาก ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท าได้โดยการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีการก ากับดูแลของครู ปราชญ์ชุมชน และปราชญ์
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกว่าผู้เรียนจะเกิดความรู้ ทักษะ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง 

ศรัณย์พร ยินดีสุข (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์และการก ากับตนเองเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและความใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลของรูปแบบกระบวนการเรียนรู้มี 
6 ขั้นตอน ได้แก่ กระตุ้นความสงสัย วางแผน สืบสอบรอบตัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกผลึกความคิด 
และประเมินตนเอง 

อรุณี เมืองมา (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติในวิชางานธุรกิจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ มี 4 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้น ขั้นพัฒนาการเรียนรู้ ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และข้ันวัดและประเมินผล ซึ่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจและมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจได้ 

ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นภายใต้บริบท
ของประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน         
การจัดการเรียนรู้ของแต่ละประเทศจึงได้รับการพัฒนาจากบรรยากาศของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศไทยมีจ านวนน้อย        
แต่งานวิจัยเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

49 

 

 
บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 2) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาและ 5) ขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การวิจัยใช้การกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านนโยบายการศึกษา หลักสูตร การศึกษาสภาพ
การเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ เป็นการร่างและตรวจสอบรูปแบบ  
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ เป็นการน ารูปแบบที่ พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ

กลุ่มเป้าหมาย  
ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบ เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบ 
ระยะที่ 5 ระยะการขยายผลรูปแบบ เป็นการน ารูปแบบไปใช้ในโรงเรียนมัธยมขนาด

ใหญ่และขนาดเล็ก  
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แผนภูมทิี่ 2 กรอบการด าเนินการวิจัย 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี

 

 

1) ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง
เกี่ยวกบันโยบาย
การศึกษา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
2) ศึกษาเอกสารมโนทัศน์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวธิีการทาง
มานุษยวิทยา 
3) ศึกษาเอกสารแนวคิด
การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้
4) ศึกษาเอกสารปรัชญา
การศึกษาและทฤษฎีการ
เรียนรู ้
5) สัมภาษณ์นักเรียน ครู
สังคมศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน         
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

กำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดกำรเรยีนรู้ภูมปิัญญำ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วธิีกำรทำง
มำนุษยวิทยำส ำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

1) น ารายละเอยีดจาก
การศึกษาเอกสารต่างๆ 
และการสัมภาษณ์ มา
พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ซ่ึงมี
องค์ประกอบ 4 ส่วน  
ได้แก่ (1) หลักการ (2) 
วัตถุประสงค์ (3) 
กระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ และ (4) เง่ือนไข
การน ารูปแบบไปใช้ 
2) น ารูปแบบดังกล่าวไป
ตรวจสอบคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่มของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
3) ปรับปรุงรูปแบบตาม
ค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4) ออกแบบหนว่ยการ
จัดการเรียนรู้ และสรา้ง
เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน
ตรวจสอบคุณภาพ 
5) น ารูปแบบไปทดสอบ
ประสิทธิภาพขั้นทดลอง
ใช้เบื้องต้น (Try Out)  
6) ปรับปรุงรูปแบบ
ภายหลังทดสอบประสิทธิ
ขั้นทดลองใช้เบื้องต้น 
แล้วน าไปทดลองใช้จริง 
 

ผลกำรใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรยีนรู้ภูมปิัญญำ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วธิีกำรทำง
มำนุษยวิทยำส ำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วธิีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน
ขั้นการทดลองใช้แล้ว
พิจารณาผลการเรียนรู้
จากแบบวัดผลกอ่นและ
หลังเรยีน พิจารณาผล
ทักษะการเรียนรูท้าง
มานุษยวิทยาจากแบบวัด
ความรู้และแบบวัดการ
ทักษะทางมานุษยวิทยา 
แบบรายงานตนเอง และ
และสมุดบันทึกภาคสนาม 
พิจารณาผลทักษะทาง
สังคมจากแบบวัดทกัษะ
ทางสังคม และพิจารณา
ผลเจตคติต่อภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
จากความคิดเห็น  และ
พิจารณาผลของความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯ จากระดับ
ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯ 

ผลกำรขยำยผลกำรใช้
รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
ภูมิปญัญำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีกำรทำง

มำนุษยวิทยำส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ศึกษาผลการขยายผลการ
ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในการขยาย
ผลโรงเรียนขนาดใหญ่
และโรงเรียนขนาดเล็ก
แล้วพิจารณาผลผลการ
การเรียนรู้จากแบบวัดผล
การเรียนรู้ก่อนและหลัง
เรียน พิจารณาผลทักษะ
การการเรียนรูท้าง
มานุษยวิทยาจากแบบวัด
ความรู้และแบบวัดทักษะ
รูท้างมานุษยวิทยา แบบ
รายงานตนเอง และและ
สมุดบันทึกภาคสนาม 
พิจารณาผลทักษะทาง
สังคมจากแบบวัดทกัษะ
ทางสังคม และพิจารณา
ผลเจตคติต่อภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
จากความคิดเห็น  และ
พิจารณาผลของความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯ จากระดับ
ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯ 
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ระยะที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ หลักสูตร กำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากฎหมายทางการศึกษาแห่งชาติ ศึกษาเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สภาพการจัดการเรียนรู้ ความต้องการ ความมุ่งหวัง
ต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิธีการทางมานุษยวิทยา เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ศึกษาเอกสารนโยบายการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  
(ฉบับปรับปรุง 2545) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ 
ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา แนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา แนวคิดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น แนวคิดทักษะทางสังคม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.  สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 30 คน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยมีแนวค าถามการสัมภาษณ์ เทปบันทึกการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึกข้อมูลส าหรับบันทึก
ค าสัมภาษณ ์

3.  สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากครู
สังคมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 8 คน เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1) สอนสังคมศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 2) เป็นครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 3) มีประสบการณ์การสอนสังคม
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี (รายชื่อดังภาคผนวก ก) โดยมีแนวค าถามการสัมภาษณ์ เทปบันทึกการ
สัมภาษณ์ และสมุดบันทึกข้อมูลส าหรับบันทึกค าสัมภาษณ์ 

4.  สนทนากลุ่มเกี่ยวกับความมุ่งหวังต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 6 คน คัดเลือกโดยยึดค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี กรรมการชุดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคติชน 
(รายชื่อดังภาคผนวก ข) โดยมีแนวค าถามการสัมภาษณ์ เทปบันทึกการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึก
ข้อมูลส าหรับบันทึกค าสัมภาษณ์ 
 
ระยะที่ 2 กำรออกแบบและพัฒนำรูปแบบ  

ระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากการสังเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้ร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนรู้ และเงื่อนไข
การน ารูปแบบไปใช้ 
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 1.1  หลักการ 
  หลักการ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้

วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการวิจัยเชิง
คุณภาพ และปฏิบัติการวิจัยภาคสนามในชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดลักษณะ
ของผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ที่ได้ตลอดจนกระบวนการวิจัยภาคสนามไปประยุกต์ใช้
ต่อไปได ้

 1.2  วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์: เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการวิจัยทางมานุษยวิทยา ทักษะทาง

สังคม และเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 1.3  กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การเตรียมการและการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน  ส่วนที่สอง การจัดการเรียนรู้มี 8 ขั้นตอน ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 การก าหนดหัวข้อการเรียนรู้  
  ขั้นที่ 2 การแบ่งกลุ่ม  
  ขั้นที่ 3 การเลือกสนามวิจัย  
  ขั้นที่ 4 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น/ชุมชน  
  ขั้นที่ 5 การฝึกฝนทักษะการวิจัยภาคสนาม 
  ขั้นที่ 6 การเข้าสู่สนามวิจัย  
  ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ขั้นที่ 8 การน าเสนองานวิจัยภาคสนาม 
 1.4  เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
 เงื่อนไข: ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุนต่อการเรียนรู้ 
2.  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง) 
 2.1  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการศึกษาชุมชน ด้าน
มานุษยวิทยา และด้านการวัดผลและประเมินผล จ านวน 5 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง)  

  2.1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากการสนทนากลุ่ม มีดังนี้  
   แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีความเห็นว่าเป็นทฤษฏีทีสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้  
   หลักการของรูปแบบ ควรเน้นให้เห็นการส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ

และการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นหลักการที่สะท้อนถึงการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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   วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ สามารถท าให้เกิดได้เนื่องจากการเรียนรู้
ภาคสนามทางมานุษยวิทยาเป็นวิธีการที่เจาะลึกในการศึกษาผู้คน มีคลามละเอียดอ่อน การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ ใน 4 ด้าน คือ ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคม และเจต
คตติ่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

   กระบวนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการปรับให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มานุษยวิทยาและควรให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชนในการเรียนรู้ จึงควรปรับขั้นตอนให้
สะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ ขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรสร้างการ
เรียนรู้ที่มีพลังให้กับชุมชนที่เราศึกษา และชุมชนได้รับประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาคสนามของนักเรียน 

   เชิงเงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควรว่าจะได้
ทราบเมื่อการวิจัยด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพราะไม่สามารถก าหนดลงไปได้ก่อนการวิจัย และการวิจัย
เชิงคุณภาพผลจะเกิดเมื่อด าเนินการวิจัยสิ้นสุดลง 

  2.1.2 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจนได้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

3.  พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมี 3 องค์ประกอบ คือ หลักการ 
วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 3.1 หลักการ 
  หลักการ: หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้โดยปฏิบัติการณ์เรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองตามสภาพแวดล้อมจริง 

 3.2 วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์: การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา มีทักษะทางสังคม และมีเจตคติต่อภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม 

 3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  กระบวนการจัดการเรียนรู้: การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ส่วนที่
ครูต้องสอนเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียน และ ส่วนที่สอง 
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เรียนรู้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา 2) เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ 3) ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ 4) ใช้ชิวิตภาคสนามใน
ชุมชน 5) จัดหมวดหมู่ความรู้ และ 6) คืนความรู้สู่ชุมชน รายละเอียด ดังตาราง 
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ตารางที ่1  แสดงกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่พัฒนาปรับปรุงจาก
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรม บทบำทครู บทบำทนักเรียน 

1. เรียนรู้วิธีการทาง
มานุษวิทยา 

1.การฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา ได้แก่ 
การสังเกตการอย่างมี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และ
การจดบันทึก 
2.การเรียนรู้แนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการเรียนรู้
ภาคสนามทาง
มานุษยวิทยา 

4.ครูให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ การสังเกตการ
อย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการจด
บันทึก  
2.ครูให้ความรู้เรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการวิจัย 

4.นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ การ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และการจด
บันทึก  
2.นักเรียนเรียนรู้ เห็น
ความส าคัญ เข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตน
และจริยธรรมในการ
เรียนรู้ภาคสนาม 
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

2. เยี่ยมเยียนชุมชมชน
ค้นหาความสนใจ 

1.ส ารวจชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงด า
บ้านหนองปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และจด
บันทึกข้อมูลจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.ระบุประเด็นทีส่นใจ
ศึกษาเชิงลึก 
4.จับกลุ่มตามประเด็นที่
สนใจศึกษาที่มี
เหมือนกัน/เกี่ยวข้องกัน 
5.พูดคุยถึงแนวการ
ปฏิบัติตนและก าหนด
หน้าที่การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

1.ครูประสานงานกับ
ชุมชนและส ารวจพื้นที่
ในการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
2.ครูจัดเตรียมรถรับส่ง
นักเรียนและเตรียม
ประเด็นในการไป
ส ารวจชุมชน 
3.ครูประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนและ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ 
4.ครูจัดกิจกรรมค้นหา
ความสนใจและจัดกลุ่ม
นักเรียน 
5.ครูให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติตนในการไป
อยู่ภาคสนามในชุมชน 

1.นักเรียนส ารวจชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า
บ้านหนองปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และจดบันทึก
ข้อมูลจากปราชญ์
ชาวบ้าน 
3.นักเรียนระบุประเด็นที่
สนใจศึกษาเชิงลึก 
4.นักเรียนจับกลุ่มตาม
ประเด็นที่สนใจศึกษาที่มี
เหมือนกัน/เกี่ยวข้องกัน 
5.นักเรียนแต่พูดคุยถึง
แนวการปฏิบัติตนและ
ก าหนดหน้าที่การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 
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ตารางที่ 1  แสดงกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่พัฒนาปรับปรุงจาก
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

3. ใฝ่ฝึกฝน
หาความรู้ 
 

1.นักเรียนศึกษา
เอกสารประเภท
หนังสือ บทความ 
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ประเด็นภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
2.นักเรียนสรุปข้อมูล
แล้วน าเสนอต่อเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 
 

1.ครูแนะน าหนังสือ เอกสาร และ
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.ครูให้ค าแนะน าในการสรุปข้อมูล
เพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปราย
ร่วมกัน 
4.ครูแนะน าการแยกแยะข้อมูล 

1.นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประเภทหนังสือ 
บทความ สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
2.นักเรียนสรุปข้อมูลแล้ว
น าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
3.นักเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
สภาพทั่วไปของชุมชน 
4.นักเรียนเรียบเรียงข้อมูล
ร่างเอกสาร 

4. ใช้ชีวิต
ภาคสนามใน
ชุมชน 

1.นักเรียนเข้าสู่สนาม
วิจัยที่เลือก สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยา
ร่วมกัน 

1.ครูเข้าสู่ภาคสนามพร้อมกับนักเรียน 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบา้น และ
ให้ก าลังใจนักเรียนในการวิจัย
ภาคสนาม 
2.ครูเรียนรู้การด าเนินชวีิตของชาวบ้าน
ในชุมชน และสังเกตการณ์การเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยาของนักเรียน 
3.ครูสังเกตการณ์อย่างมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมของชาวบ้าน สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึกภาคสนาม 
และสังเกตการณ์การเรียนรู้ภาคสนาม
ของนักเรียน สัมภาษณ์ผู้ที่นักเรียนไป
สัมภาษณ์ และบันทึกสนามการเรียนรู้
ของนักเรียน 
4.ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาร่วมกันกับ
นักเรียน  

1.นักเรียนเข้าสู่ภาคสนาม
ที่เลือกสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้าน
ในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคสนามร่วมกัน 
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ตารางที่ 1  แสดงกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่พัฒนาปรับปรุงจาก
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5. จัดหมวดหมู่
ความรู้ 

1.นักเรียนวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการ
เรียนรู้ภาคสนาม 
สังเคราะห์ และเรียบ
เรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

1.ครูให้ขอ้เสนอแนะ ตั้ง
ข้อสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยภาคสนาม 
สังเคราะห์ และเรียบเรียง 
2.ครูสนับสนุนให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการเรียนรู้
ภาคสนาม สังเคราะห์ 
และเรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

6. คืนความรู้สู่
ชุมชน 

1.นักเรียนจัดท า
หนังสือท ามือ /หนังสือ
เล่มเล็ก /จัด
นิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียม
สถานที่ ต้อนรับ
ชาวบ้านและผู้รู้ของ
ชุมชน และน าเสนอ
ข้อมูลคืนสู่ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.ครูชี้แนะแนวทางในจัดท า
หนังสือท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก 
/จัดนิทรรศการแสดง ผลงาน 
2.ครูประสานกับชุมชนในการ
คืนข้อมูลสู่ชุมชน และทักทาย
กับผู้รู้ของชุมชน 
3.ครูคอยช่วยเหลือให้นักเรียน
สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือ
ท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก /
จัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียม
สถานที่ ต้อนรับชาวบ้าน
และผู้รู้ของชุมชน และ
น าเสนอข้อมูลคืนสู่ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
4.  ตรวจสอบความสอดคล้องของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้ปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน (ภาคผนวก ง) ได้แก่ ผู้เชียวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านมานุษยวิทยา และด้านวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 
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 จากนั้นน าแบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์โดยส่วนที่เป็นมาตราส่วน น ามาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามาวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับการให้ความหมาย ผู้วิจัย
ได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (Best and Kahn,1998 : 247) 

 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 

 4.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้         
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สรุปความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.80, S.D. = 0.42) ถือว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุดทีจ่ะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 4.2 น าเครื่องมือของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้รับปรับปรุงแล้ว น าไปทดลองให้กับ
กลุ่มท่ีมิใช่เป้าหมาย (Try Out) และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มจริงต่อไป 

5.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร ตาม
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

 5.1  ศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฏีจิตสังคม และทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม 
ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา และศึกษามโนทัศน์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 5.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5.3  ศึกษาเกี่ยวกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 5.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมือง
เพชร โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้มีองคป์ระกอบส าคัญ ดังนี้ 

  5.4.1  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  5.4.2  สาระส าคัญ / แนวคิด 
  5.4.3  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5.4.4  สาระการเรียนรู้ 
  5.4.5  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด        

การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งตั้งแต่หน่วยที่     
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1- 5 เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 6 ขั้นตอน รายละเอียดของหน่วย
การเรียนรู้มีดังนี้  

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางมานุษยวิทยา : มรรควิธีในการศึกษาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เหลียวหลังแลหน้าส ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน 

   หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เหลียวหลังแลหน้าค้นคว้าภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  บ้านหนองปรง : สนามวิจัยทางมานุษยวิทยาที่
ส าคัญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เสริมพลังภูมิปัญญา สร้างคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5.4.6 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สื่อส าคัญที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อบุคคลใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สื่อบุคคลในครอบครัวของนักเรียน และชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง 
  5.4.7 การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวัดและ

ประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินวิเคราะห์นักเรียนก่อนการเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ระยะที่ 2 ประเมิน
ความก้าวหน้าด้วยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์จากสมุดบันทึกภาคสนามของ
นักเรียน และระยะที่ 3 เป็นการประเมินหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบวัด
ความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาชุดเดิม โดยประเมินร่วมกับชิ้นงานที่นักเรียนน าไปคืนความรู้
ต่อชุมชน และประเมินจากแบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน 

 5.5 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเมืองเพชร ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน (ภาคผนวก ง) ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านมานุษยวิทยา และด้านวัดและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 

  จากนั้นน าแบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้
จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์โดยส่วนที่เป็นมาตราส่วน น ามาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามาวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับการให้
ความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (Best and Kahn,1998 : 247) 

  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 

 5.6 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้         
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร สรุปความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.86, S.D. 
= 0.38) ถือว่ารูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 5.7 น าเครื่องมือของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้รับปรับปรุงแล้ว น าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มที่มิใช่เป้าหมาย(Try Out) และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มจริงต่อไป 

6.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล แบ่งเป็น 7 ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบ 
วัดผลการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา แบบวัดทักษะการ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยา แบบวัดทักษะทางสังคม แบบวัดเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และแบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเครื่องมือ
แต่ละชนิดมีรายละเอียด ดังนี้  

 6.1  แบบทดสอบวัดผลการการเรียนรู้ มีข้ันตอนการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
  6.1.1 ก าหนดเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบอัตนัย 
  6.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างข้อค าถามของแบบวัดผลการเรียนรู้แบบอัตนัย 
  6.1.3 ก าหนดข้อค าถาม สร้างเกณฑ์การให้คะแนน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

 6.1.4 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
    
ข้อ/เกณฑ์

กำรให้
คะแนน 

4 
ดีมำก 

3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ต้องปรับปรุง 

1 อธิบายของภูมปิัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่าง
ละเอียด ยกตัวอย่างภูมิ
ปัญญา พรอ้มทั้งอธิบาย
ลักษณะของภูมิปัญญานั้น
ได้ละเอียดครบถ้วน 

อธิบายของภูมปิัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่าง
ละเอียด ยกตัวอย่างภูมิ
ปัญญา พรอ้มทั้งอธิบาย
ลักษณะของภูมิปัญญานั้น
ได้บ้าง 

อธิบายของภูมปิัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้บ้าง 
ยกตัวอย่างภูมิปัญญา 
พร้อมทั้งอธิบายลักษณะ
ของภูมิปัญญานั้นได้บ้าง 

อธิบายของภูมปิัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
บ้าง ยกตวัอย่างภูมิ
ปัญญาได้ แต่ไม่อธิบาย
ลักษณะของภูมิปัญญา 

2 อธิบายความส าคัญของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยวิเคราะห์ได้
อย่างละเอียดครบถว้น
ครอบคลุม 

อธิบายความส าคัญของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้โดยวิเคราะห์ได้
อย่างละเอียด 

อธิบายความส าคัญของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างคราวๆ มี
รายละเอียดเล็กนอ้ย 

อธิบายความส าคัญของ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างคราวๆ
เท่านั้น 

3 บอกภูมปิัญญาและและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 4 
อย่าง พรอ้มทั้งอธิบาย
ลักษณะของภูมิปัญญาเหล่า
ได้อย่างละเอียด 

บอกภูมปิัญญาและและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 3 
อย่าง พรอ้มทั้งอธิบาย
ลักษณะของภูมิปัญญา
เหล่าได้อย่างละเอียด 

บอกภูมปิัญญาและและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 2 
อย่าง พรอ้มทั้งอธิบาย
ลักษณะของภูมิปัญญา
เหล่าได้อย่างละเอียด 

บอกภูมปิัญญาและและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 1 
อย่าง พรอ้มทั้งอธิบาย
ลักษณะของภูมิปัญญา
เหล่าได้อย่างละเอียด 

4 วิเคราะห์โดยใช้แนวคิด 3 
แนวคิดโดยน าเสนออยา่ง
ละเอียดครบถ้วนทุก
ตัวอยา่ง 

วิเคราะห์โดยใช้แนวคิด 3 
แนวคิดโดยน าเสนออยา่ง
ละเอียด 

วิเคราะห์โดยใช้แนวคิด 2 
แนวคิดโดยน าเสนออยา่ง
ละเอียด 

วิเคราะห์โดยใช้แนวคิด 
1 แนวคิดโดยน าเสนอ
อย่างละเอียด 

5 อธิบายและวิเคราะห์ถึง
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ภูมิปัญญา พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบได้ 4 
ตัวอยา่ง 

อธิบายและวิเคราะห์ถึง
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ภูมิปัญญา พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบได้ 3
ตัวอยา่ง 

อธิบายและวิเคราะห์ถึง
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อ
ภูมิปัญญา พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบได้ 2 
ตัวอยา่ง 

อธิบายและวิเคราะห์ถึง
สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อภูมิปัญญา พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบได้ 1 
ตัวอยา่ง 

6 บอกลักษณะของภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมบ้านหนอง
ปรงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมได้ 
พร้อมยกตวัอยา่ง 4 
ตัวอยา่ง 

บอกลักษณะของภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมบ้านหนอง
ปรงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมได้ 
พร้อมยกตวัอยา่ง 3 
ตัวอยา่ง 

บอกลักษณะของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมบ้าน
หนองปรงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมได้ 
พร้อมยกตวัอยา่ง 2 
ตัวอยา่ง 

บอกลักษณะของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
บ้านหนองปรงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมได้ 
พร้อมยกตวัอยา่ง 1 
ตัวอยา่ง 

 

  6.1.5 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้าน
หลักสูตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา  ด้านมานุษยวิทยา  และด้านการวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของเชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2555 : 179) 
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    ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 

6.1.6 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 

  6.1.7 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 7 คน (ตารางภาคผนวก ฉ) ผลพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.71, S.D. 
= 0.49) ถือว่าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ 

  6.1.8 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน และน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 6.2 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา  
  6.2.1 ก าหนดเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้

ทางมานุษยวิทยา แบบปรนัย 
  6.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างข้อค าถามของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 
  6.2.3 ก าหนดรูปแบบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา โดยให้

คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม ตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ดัง
ตาราง 
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ตารางที่ 3 ตารางก าหนดแบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการวิจัยทางมานุษยวิทยา 
 

เนื้อหาสาระ ระดับผลการเรียนรู ้ รวม 

ความจ า ความ
เข้าใจ 

การ
ประยุกต ์

การ
วิเคราะห ์

ประเมินค่า สร้างสรรค ์

1.การเข้าสูส่นามใน
ช่วงแรก (การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชาวบ้าน) 

2 2 2 2 - - 8 

2.การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม 

2 2 3 2 1 1 11 

3.การสัมภาษณ ์ 1 2 2 2 1 - 8 

4.การจดบันทึก 1 1 1 1 1 - 5 

5.การเขียนแผนท่ี
ชุมชน 

1 1 1 1 - - 4 

6.การเขียนผังเครือ
ญาต ิ

1 1 1 1 - - 4 

รวม 8 9 10 9 3 1 40 

    

  6.2.4  น าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ที่
ปรับปรุงตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดย
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้าน
มานุษยวิทยา และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาของเชี่ยวชาญ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 179) 

   ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 
  6.2.5  น าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา มาหา

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามา
แก้ไขปรับปรุงก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากที่สุด  
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 
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  6.2.6  น าแบบทดสอบความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ขอบแบบทดสอบแต่ละข้อ และหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richrdson) KR-20 โดยพิจารณาแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และมีค่าจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
โดยค่าความเชื่อม่ัน 0.85  

  6.2.7 น าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยน าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยามาแปล
ความหมาย ก าหนดเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย 9.00-10.00 หมายความว่า มีความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา ดีมาก  

   ค่าเฉลี่ย 7.00-8.00 หมายความว่า มีความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา ดี  

   ค่าเฉลี่ย 5.00-6.00 หมายความว่า มีความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา ปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 5.00 หมายความว่า มีความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา ต้องปรับปรุง 

  6.2.8  ผลการตรวจสอบแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา สรุปความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.86, S.D. = 0.38) (ตาม
ภาคผนวก ช) ถือว่าแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

  6.2.9 น าแบบวัดผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน และน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 6.3  แบบวัดทักษะการเรียนรู้ ทางมานุษยวิทยา ประกอบด้วย ทักษะการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทักษะการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และทักษะการบันทึกภาคสนาม
  6.3.1 แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต าราที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนการ เรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียน ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการ
บันทึกภาคสนาม  

  6.3.2  สร้างเกณฑ์การให้คะแนนการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา เพ่ือน ามาก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Scoring Rubric) 5 ระดับ เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมเชิงทฤษฏี และน าไปปรับปรุง  

  6.3.3 น าแบบวัดทักษะทางการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาที่ปรับปรุงตาม
ข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านมานุษยวิทยา และด้าน
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การวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของ
เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 179) 

   ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 
  6.3.4 น าแบบทดสอบสอบถามผู้ปกครองมาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากที่สุด  
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง พึงพอใจน้อย

ที่สุด 
  6.3.5  ผลการตรวจสอบแบบวัดทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา โดย

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบวัดทักษะการการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  
= 4.86, S.D. = 0.38) ถือว่ารูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้วัดทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาในการจัดการจัดเรียนรู้ได้ 

  6.3.6 น าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

  6.3.7 น าแบบวัดทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาที่เกิดจากการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาวิเคราะห์ผลทางสถิติและมาบรรยายเชิงพรรณนา 

6.4  แบบประเมินทักษะทางสังคม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นเครื่องมือส าหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางสังคม 4 ระดับของนักเรียนภายหลังจากเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

  6.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถาม และประเด็นค าถาม 

  6.4.2  ก าหนดข้อค าถาม และประเด็นรายงานตนเอง 
  6.4.3  สร้างแบบประเมินทักษะทางสังคมทั้งข้อค าถามและประเด็นค าถามเสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไปปรับปรุง 
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  6.4.4  น าแบบประเมินทักษะทางสังคมที่ปรับปรุงตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้าน
หลักสูตรและการสอน 2 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา 2 คน ด้านมานุษยวิทยา 2 คน และด้านการวัด
และประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 179) 

   ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 
  6.4.5  ผลการตรวจสอบแบบวัดทักษะทางสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน 

คุณภาพของแบบวัดทักษะทางสังคมของรูปแบบการจัดเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ (N = 7) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อแบบวัดทักษะทางสังคมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.86, S.D. =0.38) จึงถือว่าแบบวัดทักษะทางสังคมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ใน
การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ได้ 

  6.4.6 น าแบบวัดทักษะทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน 
และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

  6.4.7 น าแบบวัดทักษะทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มาวิเคราะห์ผลทางสถิติและมาบรรยายเชิงพรรณนา 

 6.5 แบบประเมินเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเครื่องมือส าหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายหลังจากเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แบบรายงาน
ตนเองของนักเรียน 

  6.5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถาม และประเด็นค าถาม 

  6.5.2  ก าหนดข้อค าถาม และประเด็นรายงานตนเอง 
  6.5.3  สร้างแบบประเมินเจตคติทั้งข้อค าถามและประเด็นค าถามเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไปปรับปรุง 
  6.5.4 น าแบบประเมินเจตคติที่ปรับปรุงตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร
และการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านมานุษยวิทยา และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือ
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ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของเชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 179) 

   ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 
  6.5.5  น าแบบทดสอบประเมินเจตคติมาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด  
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง พึงพอใจน้อยที่สุด 
  6.5.6 ผลของคุณภาพแบบวัดเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบวัดเจตคติของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. =0.53) จึงถือว่าแบบวัดเจตคติมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลได้ 

  6.5.7 น าแบบประเมินเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน และน าไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

  6.5.8  น าแบบประเมินเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาบรรยาย
เชิง พรรณนา 

 6.6  แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้แบบประเมินประมาณค่า และแบบ
รายงานตนเองของนักเรียน 

  6.6.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถาม และประเด็นค าถาม 

  6.6.2 ก าหนดข้อค าถาม และประเด็นรายงานตนเอง 
  6.6.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจทั้งข้อค าถามและประเด็นค าถามเสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไปปรับปรุง 
  6.6.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ปรับปรุงตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้าน
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หลักสูตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านมานุษยวิทยา และด้านการวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของเชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2555 : 179) 

   ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด 
  6.6.5 น าแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงก าหนดเกณฑ์ 
ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากที่สุด  
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง พึงพอใจน้อยที่สุด 
  6.6.6 ผลการตรวจสอบแบบวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 5.00, S.D. = 0) จึงถือว่าแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลหลังการเรียนการสอนได ้

  6.6.7 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน และน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป                  
  6.6.8 น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
วิเคราะห์ทางสถิตและการบรรยายเชิงพรรณนา 

 6.7 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนในด้านของความรู้ ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ทักษะทาง
สังคม เจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้     
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

  6.7.1 ศึกษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวกับการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียน 

  6.7.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนด
ประเด็นค าถามในการสร้างแบบสอบถาม 
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  6.7.3 ก าหนดโครงสร้าง และประเด็นค าถาม 
  6.7.4 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และน าไปปรับปรุง 
  6.7.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนที่ปรับปรุงตามข้อแนะน า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้านมานุษยวิทยา และด้านการวัด
และประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาของเชี่ยวชาญ ดังนี้         
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 179) 

   ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล้อง มาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด                                    
  6.7.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 

ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงก าหนด
เกณฑ์ ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มากที่สุด  
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง มาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความสอดคล้อง พึงพอใจน้อยที่สุด  
  6.7.7  ผลการตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน โดย

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.38) จึงถือว่า
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลหลัง     
การเรียนการสอนได้ 

   6.7.8 น าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมาย (Try Out) และน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
ระยะที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีกำร
ทำงมำนุษยวิทยำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
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3.2 ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือขออนุญาต พูดคุย และตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา  

3.3 ประสานงานและส ารวจชุมชนไทยทรงด าต าบลหนองปรงในการไปเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม โดยประสานงานกับผู้น าด้านภูมิปัญญาที่พร้อมให้การเรียนรู้ ประสานงานบ้านพัก
อาศัยที่นักเรียนต้องไปนอนค้าง 2 คืน 3 วัน และนัดหมายวันเวลาในการลงไปเยี่ยมเยียนชุมชน        
ลงภาคสนาม และคืนความรู้สู่ชุมชน 

3.4  เตรียมเครื่องมือการวิจัย 
 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้

วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 
 3.4.1 แผนการเรียนจัดการเรียนรู้ รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมือง

เพชร ที่สร้างขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 3.4.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
 3.4.3 แบบทดสอบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
 3.4.4 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
 3.4.5 แบบวัดทักษะทางสังคม 
 3.4.6 แบบวัดเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3.4.7 แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 3.4.8 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน 
3.5  ด าเนินการทดลอง 
 การด าเนินการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย

ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
 3.5.1  ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

และแบบทดสอบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ก่อนเริ่มเรียน 
 3.5.2  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้
ในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การฝึกปฏิบัติภายในครอบครัวของ
นักเรียน และกระบวนการเรียนรู้ภาคสนามในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การด าเนินการ 6 ขั้นตอน   
ได้แก่ 1) เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา 2) เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ 3) ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ 
4) ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 5) จัดหมวดหมู่ความรู้ และ 6) คืนความรู้สู่ชุมชน รายละเอียด         
ดังตาราง 
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ตารางที่ 4  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

กิจกรรม บทบำทครู บทบำทนักเรียน 

1. เรียนรู้วิธีการ
ทางมานุษวิทยา 

1.การฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
ได้แก่ การสังเกตการ
อย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการจดบันทึก 
2.การเรียนรู้แนวทาง 
การปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการเรียนรู้
ภาคสนามทาง
มานุษยวิทยา 

4.ครูให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
การสังเกตการอย่างมีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และการจด
บันทึก  
2.ครูให้ความรู้เรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการวิจัย 

4.นักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการจดบันทึก  
2.นักเรียนเรียนรู้ เห็น
ความส าคัญ เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติตนและจริยธรรม
ในการเรียนรู้ภาคสนาม 
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

2. เยี่ยมเยียนชุม
ชมชนค้นหาความ
สนใจ 

1.ส ารวจชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงด า
บ้านหนองปรง 
2.นักเรยีนสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และจด
บันทึกข้อมูลจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.ระบุประเด็นที่สนใจ
ศึกษาเชิงลึก 
4.จับกลุ่มตามประเด็นที่
สนใจศึกษาที่มี
เหมือนกัน/เกี่ยวข้องกัน 
5.พูดคุยถึงแนวการ
ปฏิบัติตนและก าหนด
หน้าที่การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

1.ครูประสานงานกับชุมชน
และส ารวจพื้นที่ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
2.ครูจัดเตรียมรถรับส่ง
นักเรียนและเตรียมประเด็น
ในการไปส ารวจชุมชน 
3.ครูประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนและปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ 
4.ครูจัดกิจกรรมค้นหาความ
สนใจและจัดกลุ่มนักเรียน 
5.ครูให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนในการไปอยู่
ภาคสนามในชุมชน 

1.นักเรียนส ารวจชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงด าบ้าน
หนองปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และจดบันทึก
ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน 
3.นักเรียนระบุประเด็นที่
สนใจศึกษาเชิงลึก 
4.นักเรียนจับกลุ่มตาม
ประเด็นที่สนใจศึกษาที่มี
เหมือนกัน/เกี่ยวข้องกัน 
5.นักเรียนแต่พูดคุยถึงแนว
การปฏิบัติตนและก าหนด
หน้าที่การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 
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ตารางที่ 4  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

กิจกรรม บทบำทครู บทบำทนักเรียน 

3. ใฝ่ฝึกฝนหา
ความรู้ 
 

1.นักเรียนศึกษา
เอกสารประเภท
หนังสือ บทความ 
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ประเด็นภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และข้อมูล
ทั่วไปของชุมชน 
2.นักเรียนสรุปข้อมูล
แล้วน าเสนอต่อเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 

1.ครูแนะน าหนังสือ เอกสาร 
และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.ครูให้ค าแนะน าในการสรุป
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน 
3.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
อภิปรายร่วมกัน 
4.ครูแนะน าการแยกแยะข้อมูล 

1.นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประเภทหนังสือ 
บทความ สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
2.นักเรียนสรุปข้อมูลแล้ว
น าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3.นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสภาพทั่วไปของ
ชุมชน 
4.นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลร่าง
เอกสาร 

4. ใช้ชีวิต
ภาคสนามใน
ชุมชน 

1.นักเรียนเข้าสู่สนาม
วิจัยที่เลือก สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียน
สังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การวิจัย
ภาคสนามร่วมกัน 

1.ครูเข้าสู่ภาคสนามพร้อมกับ
นักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน และให้ก าลังใจ
นักเรียนในการวิจัยภาคสนาม 
2.ครูเรียนรู้การด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน และ
สังเกตการณ์การวิจัยภาคสนาม
ของนักเรียน 
3.ครูสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชาวบ้าน สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม และสังเกตการณ์การ
เรียนรู้ภาคสนามของนักเรียน 
สัมภาษณ์ผู้ที่นักเรียนไปสัมภาษณ์ 
และบันทึกสนามการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
4.ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
วิจัยภาคสนามร่วมกันกับนักเรียน  

1.นักเรียนเข้าสู่ภาคสนามที่
เลือก สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์อย่าง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชาวบ้าน สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคสนามร่วมกัน 
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ตารางที่ 4  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

กิจกรรม บทบำทครู บทบำทนักเรียน 

5. จัดหมวดหมู่
ความรู้ 

1.นักเรียนวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการ
เรียนรู้ภาคสนาม 
สังเคราะห์ และเรียบ
เรียง 
2.นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

1.ครูให้ข้อเสนอแนะ ตั้ง
ข้อสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยภาคสนาม 
สังเคราะห์ และเรียบเรียง 
2.ครูสนับสนุนให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการเรียนรู้ภาคสนาม 
สังเคราะห์ และเรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

6. คืนความรู้สู่
ชุมชน 

1.นักเรียนจัดท า
หนังสือท ามือ /
หนังสือเล่มเล็ก /จัด
นิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียม
สถานที่ ต้อนรับ
ชาวบ้านและผู้รู้ของ
ชุมชน และน าเสนอ
ข้อมูลคืนสู่ชุมชน 
3.นักเรียนสรุป
บทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1.ครูชี้แนะแนวทางในจัดท า
หนังสือท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก /
จัดนิทรรศการแสดง ผลงาน 
2.ครูประสานกับชุมชนในการ
คืนข้อมูลสู่ชุมชน และทักทาย
กับผู้รู้ของชุมชน 
3.ครูคอยช่วยเหลือให้นักเรียน
สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือท า
มือ /หนังสือเล่มเล็ก /จัด
นิทรรศการแสดง ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียมสถานที่ 
ต้อนรับชาวบ้านและผู้รู้ของ
ชุมชน และน าเสนอข้อมูลคืน
สู่ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 3.5.3  ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบนักเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

และแบบทดสอบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ชุดเดียวกับการทดสอบก่อน
เรียน ให้นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และให้นักเรียนน าแบบสอบความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนไปให้ผู้ปกครอง
ตอบหลังจากนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาไปให้ผู้ปกครองตอบแล้วน ามาส่ง
ให้ผู้วิจัย 
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3.6 วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย

การวิเคราะห์เนื้อหา รายละเอียด มีดังนี้ 
 3.6.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้ค่าความถี ่ร้อยละ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการเขียน
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 

 3.6.2 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา เปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 

 3.6.3 แบบวัดทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากสมุดบันทึกสนามของนักเรียนและของ
ผู้วิจัย (ผู้สอน) 

 3.6.4 แบบวัดทักษะทางสังคม โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากสมุดบันทึกสนามของนักเรียน และของผู้วิจัย (ผู้สอน) 

 3.6.5 แบบวัดเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบวัดและสมุดบันทึกสนามของนักเรียน 

 3.6.6 แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยหาค่าแจงความถี่ 
ร้อยละ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เนื้อหาจากสมุดบันทึกสนามของนักเรียน 

 3.6.7 แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถาม
และเนื้อหาจากการสัมภาษณ์พูดคุย 

 
ระยะที่ 4 กำรประเมินผลรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีกำร
ทำงมำนุษยวิทยำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

4.1  สัมภาษณ์ครูสังคมศึกษาผู้มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม จ านวน 2 คน แล้วน าความคิดเห็นมาประเมินผล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา 

4.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 14 คน แล้วน าความคิดเห็นมาประเมินผล ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

4.3 สัมภาษณ์นักเรียนที่เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา จ านวน 14 คน แล้วน าความคิดเห็นมาประเมินผล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
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ระยะที่ 5 ระยะกำรขยำยผลรูปแบบ เป็นกำรน ำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียนมัธยมขนำดใหญ่และ
ขนำดเล็ก  

ระยะนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
5.1  เลือกโรงเรียนที่จะขยายผลรูปแบบฯ โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1  เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตัวจังหวัด และเป็นโรงเรียนมัธยมขนาด

เล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชน 
 5.1.2  มีพ้ืนที่เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
 5.1.3  มีครูสังคมศึกษาที่เห็นความส าคัญต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5.1.4 มีนักเรียนที่สนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา 
5.2. ประสานงานกับครูสังคมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขยายผลรูปแบบฯ 
5.3  ปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับชุมชนกระเห
รี่ยงบ้านลิ้นช้าง และชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า 

5.4  ด าเนินการขยายผล ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนหนองจอก
วิทยา 

5.5  สรุปผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 



 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านนโยบายการศึกษา หลักสูตร และการศึกษา
สภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนที่ 5 ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านนโยบายการศึกษา หลักสูตร และสภาพการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีดังนี้ 

1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านนโยบายการศึกษา พบว่า พระพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือการพัฒนาพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังให้มีการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย หลักการของการจัดการศึกษาเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ให้สังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตลอด
ทั้งภาคส่วนต่างๆในการจัดการศึกษา 

 ผู้วิจัยน าเป้าหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษามาปรับใช้ในเป้าหมาย 
หลักการ และการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาด้วยการลงมือปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาทางร่างกายและจิตใจบนการเคารพคนในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระหว่าง
เพ่ือนนักเรียนด้วยกันเอง ผู้ปกครองและเครือญาติ และชุมชน โดยประสานความร่วมมือจากกลุ่ม
ปราชญ์ชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนอยู่ตามสภาพจริง 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ผู้วิจัยพบว่า 
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 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ 4 ประเด็น ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค ์ซึ่งผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยขอน าเสนอผล ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ 4 ประเด็น ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะเห็นว่า หลักการของหลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม โดยเป็นไปต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายเน้นให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สมรรถนะส าคัญประการหนึ่งคือการมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต โดย
เรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้ากับสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปได้ และคุณลักษณะส าคัญ 8 ประการ  
ซ่ึงด้านใฝ่เรียนรูเ้ป็นประเด็นส าคัญ โดยการเรยีนรู้ท้ังมวลท่ีจะก่อให้เกิดการรักความเป็นไทยนั้นส าคัญ
อย่างยิ่ง จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จะเห็นได้ว่า
หลักการนี้สะท้อนโดยตรงต่อหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
โดยปฏิบัติการณ์เรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองตามสภาพจริง 

 ผู้วิจัยได้น าหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
มาปรับใช้ในหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้        
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคม เจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญา 
ส าหรับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนนั้นในการเรียนการสอนผู้เรียนมีการสื่อสารระหว่างเพ่ือน และ
ชุมชน มีการคิดแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อให้เกิดทักษะทางสังคมกับ
ผู้เรียน อีกทั้งการเรียนการสอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณลักษณะ
อ่ืนๆ อีกหลายประการ 

1.3  ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสัมภาษณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูสังคมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

 1.3.1 ผลการสัมภาษณ์นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 36 คน เกี่ยวกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นใน 3 ประเด็น ได้แก่ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สนใจ วิธีศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และประโยชน์จากการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  จากผลการสัมภาษณ์ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สนใจ พบว่า
นักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาหลากหลายประเด็น ได้แก่ วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ าเพชรบุรี การท ามาหากิน  
(การท านาข้าว การท านาเกลือ การท าน้ าตาลโตนด การท าปุ๋ยชีวภาพ) เครื่องมือท ามาหากิน อาหาร 
(การปรุงอาหาร การแกะสลักผักผลไม้ การท าขนม) วัฒนธรรมการแต่งกาย (การทอผ้า) การสร้าง
บ้านเรือนไทย (การปรุงฝาประกน การท าตู้) เรื่องยารักษาโรค (ยาต้มแผนโบราณ) หัตถกรรมและ
เครื่องจักสาน (การสานตะกร้า การท าไม้กวาดดอกหญ้า การสานป่านศรนารายณ์) ภาษาถิ่น การแสดง 
(การแสดงหนังตะลุง) การละเล่น (การร าเกี่ยวข้าว แห่เรือบก) ประเพณี (การแข่งเรือ การเล่นวัวลาน 
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การก่อกองทราย ประเพณีชักพระ แข่งเรือโขนชิงธง การโยนบัว สงกรานต์ ) พิธีกรรม (งานปีผีมด) 
สกุลช่างเมืองเพชร (การแทงหยวก การแกะหนัง) วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ไทยทรงด า กระเหรี่ยง 
มอญ) 

  จากผลการสัมภาษณ์ด้านวิธีศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  พบว่า
นักเรียนเลือกใช้วิธีการค้นคว้าจากหนังสือ ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต การศึกษาจากภาพถ่ายเก่า การลง
ไปเรียนรู้โดยการสังเกต การสอบถาม และการลงไปปฏิบัติ 

  จากผลการสัมภาษณ์ด้านประโยชน์จากการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น พบว่านักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
ชุมชน  เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น น ามา
แก้ปัญหาและปรับใช้ในการด าเนินชีวิต น ามาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ น ามาท าเป็นอาชีพสร้าง
รายได ้

 1.3.2 ผลการสัมภาษณ์ครูสังคมศึกษาผู้สอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา ระดับ ครู คศ. 3 ช านาญการพิเศษ ที่มีประสบการณ์สอน
สังคมศึกษาอย่างน้อย 15 ปี และเป็นผู้สอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 8 คน 
จาก 8 อ าเภอของจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 ประเด็น ได้แก่ สภาพ
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญที่ควร
น ามาจัดการเรียนการสอน  กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรีที่ควรน านักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเทคนิค/วิธีการสอนที่
เหมาะสม  

  สภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ผู้วิจัยได้สรุปสภาพ
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของครูสังคมศึกษา โดยแยกเป็นสภาพปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาที่เกิดขึ้น ส าหรับปัญหาจากตัวผู้เรียน ปัญหาจากครูผู้สอน  ปัญหาจากโรงเรียน และ
ปัญหาจากสังคม  ปัญหาจากตัวผู้เรียน เป็นปัญหาของการคิดวิเคราะห์ได้น้อย นักเรียนมีความสนใจ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมน้อยลง ปัญหารีบกลับบ้านมีรถประจ ามารอรับท าให้จัดกิจกรรมไม่ได้เต็มที่  
ปัญหาจากครูผู้สอน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียนมาก การจัดการ
เรียนการสอนไม่สามารถเกาะติดกับนักเรียนได้เท่าที่ควร ปัญหาจากโรงเรียนเป็นปัญหาของระบบ 
การจัดตารางเรียนที่ปรับเปลี่ยนได้ยากเมื่อต้องน านักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่หรือท ากิจกรรม 
เพราะการเรียนการสอนภูมิปัญญาต้องใช้เวลามากเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติได้  ปัญหาของ
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมนักเรียนมาจากหลากหลายอ าเภอท าให้ไม่มีความสะดวกหากจัดกิจกรรมใน
วันหยุด ปัญหาผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัญหาจาก
สังคมเป็นปัญหาของสื่อเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้นักเรียนสนใจสื่อต่างๆ มากกว่า        
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปัญหาที่เกิดจากสังคมไม่ต่อยอดการปลูกฝังเรื่องภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่โรงเรียนด าเนินไป ท าให้ขาดการต่อยอดให้เกิดการขยายผลสู่การพัฒนาสังคม
ต่อไป แนวทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นแล้ว ได้แก่ การจัดท าโครงงานคุณธรรม การวิจัยยุววิจัย
ประวัติศาสตร์ การจัดกิจรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
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  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญที่ควรน ามาจัดการเรียนการสอน ครู
สังคมศึกษามีความเห็นว่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ควรจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถแบ่งได้เป็น
วิธีคิดหรือแนวคิดที่เป็นนามธรรมที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญา และวัตถุสิ่งของที่เป็นรูปธรรมของภูมิปัญญา  
ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได้แก่ จิตส านึกความเป็นท้องถิ่น ส านึกความเป็นไทย ภูมิปัญญาที่เป็น
รูปธรรม ได้แก่ การท านาเกลือ การท านา การท าตาล การแทงหยวก การทอผ้า การแต่งกาย การจัก
สาน ดนตรี ประเพณี ต านาน พิธีกรรม 

  กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรีที่ควรน านักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสรุป
พบว่า ครูเลือกจะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือมีเครือข่ายในการท ากิจกรรมมาก่อน 
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ไทยพ้ืนถิ่น ไทยพวน ไทยทรงด า ไทยเวียง มอญ กระเหรี่ยง 
กระหร่าง จีน และไทยมุสลิม นอกจากนี้ยังค้นพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีด้วย 
แต่กลุ่มที่ควรศึกษามากที่สุด ได้แก่ ไทยทรงด า เพราะมีจ านวนมากที่สุดในจังหวัด มีการรักษา
วัฒนธรรมเหนียวแน่นที่สุด มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติ เพราะ
มีส่วนร่วมในการสร้างพระนครคีรี 

  ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครูสังคม
ศึกษามีความเห็นว่า การสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เช่น ความอดทน ความมีน้ าใจ ความโอบ
อ้อมอารี ความสามัคคี และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นต้น การท าให้นักเรียนรู้ถึงรากเหง้าของ
ตนเอง เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา มีจิตส านึกรักชุมชนท้องถิ่น  

  เทคนิค/วิธีการสอนที่เหมาะสม ครูสังคมศึกษามีความเห็นว่า เทคนิค
เหมาะสมในการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ การลงพ้ืนที่จริง การลงมือ
ปฏิบัติ การเปรียบเทียบการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน  ส าหรับวิธีการสอน ได้แก่ การสอนแบบโครงงาน การ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา 
และกิจกรรมชุมนุม 

  จากผลการสัมภาษณ์ครูผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยข้อคิดจากครูสังคมศึกษา คือ ปัจจัยของการ
เรียนรู้มาจากทั้งตัวผู้เรียน จากผู้สอน จากโรงเรียน และจากสังคม โดยปัญหาที่เกิดขึ้นหากสามารถ
รับมือและแก้ไขได้ก็จะส่งผลต่อการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้  ซึ่งภูมิปัญญาที่
ครูสังคมศึกษาน ามาจัดการเรียนการสอนนั้นมีอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียน และมีความหลากหลายสูง ซึ่ง
สะท้อนถึงความหลากหลายของภูมิปัญญาในท้องถิ่นและความสนใจที่หลากหลายเช่นกัน ดังนั้น
รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจึงเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจของตนเอง ส าหรับกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่ใช้ในการศึกษานั้นจะเน้นที่อยู่ในชุมชนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้วิจัยเลือกชุมชนที่มีความ
หลากหลายและพร้อมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคสนามให้กับนักเรียน เนื่องจากการเรียนรู้ในสิ่งที่แปลก
ใหม่จะท าให้ผู้เรียนสนใจก่อนจะกลับมาเรียนรู้สิ่งใกล้ตัว  และครูสังคมศึกษามองว่าการเรียนการสอน
ภูมิปัญญามีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมากในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  ส าหรับเทคนิค/
วิธีการสอน ครูเน้นการลงพ้ืนที่จริง การลงมือปฏิบัติ การสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สอนยังขาดการเตรียมความ
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พร้อมให้กับผู้เรียน ซึ่งนักเรียนที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ก็กล่าวว่าตนเองไม่รู้วิธีการศึกษา และ มีความกังวลใน
การไปลงมือปฏิบัติจริง 

 1.3.3 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี อันประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติสาขาปูนปั้น  
ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา และครูภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  1)  ช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาปูนปั้น 
   ประเด็นประโยชน์ของภูมิปัญญา กล่าวว่า “ภูมิปัญญาเป็นวิถีชีวิตเป็น
เรื่องของการสะสมความรู้จากรุ่นก่อน เป็นความรู้ เทคนิค ประเพณีท่ีท าตามๆกันมา” 
   ประเด็นปัญหาของภูมิปัญญา กล่าวว่า “ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่น่า
ห่วง เพราะหากเศรษฐกิจไม่ดี คนก็จะไม่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะต่างๆ” 
   ประเด็นการจัดการเรียนรู้ กล่าวว่า “ควรจัดการเรียนรู้แบบติดสอยห้อย
ตามด้วยการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไม่ใช่มาเรียนอย่างท่ัวๆ ไป” 
   ประเด็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู กล่าวว่า “ครูต้องอธิบายความหมาย
ของสิ่งต่างๆของภูมิปัญญา ไม่ใช่แปลความตามค าอย่างเดียว เพราะบางอย่างเด็กจะไม่เข้าใจ หรือ
เข้าใจผิด” 
   ประเด็นข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ครูต้องรู้ธรรมชาติของเด็กซึ่ง 50-60 
เปอร์เซ็นต์เป็นความรู้ที่มาจากตัวเด็กเอง 20-30 เปอร์เซ็นต์มาจากพ้ืนฐานทางจิตใจของตัวเด็ก และ
10 เปอร์เซ็นต์มาจากสถานการณ์ในขณะนั้น พ้ืนฐานทางจิตใจมาจากนิสัยหรือสันดานที่สืบทอดมา
จากพ่อแม่” และเสนอถึงการแก้ไขปัญญาเชิงโครงสร้างสังคม กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการควร
ปรึกษากับรัฐบาลเพ่ือแก้ไขโครงสร้างสังคม คือ ครอบครัว ซึ่งต้องน าสถาบันศาสนามาร่วมในการ
แก้ปัญหาด้วย” 
  2) ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
   ประเด็นประโยชน์ของภูมิปัญญา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ภูมิปัญญาเป็น
ความรู้ต่างๆ ของบรรพบุรุษ” 
   ประเด็นปัญหาของภูมิปัญญา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “แต่ก่อนระบบ
การศึกษาไทยละท้ิงภูมิปัญญา พอเริ่มเข้าระบบโรงเรียนก็เริ่มละทิ้งบ้าน คนที่ได้รับการศึกษาจะทิ้งถิ่น
หมด”และ “คนท้องถิ่นจะอายที่จะพูดภาษาของตนเอง” 
   ประเด็นการจัดการเรียนรู้ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ควรมีการให้ทุนการเรียน
เกี่ยวกับภูมิปัญญาในช่วงปิดภาคเรียนให้มีการฝึกฝนภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่น การตีมีด” 
   ประเด็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู “ควรให้นักเรียนคิดว่าจะออกไป
ศึกษาที่ไหน เตรียมคิด เตรียมศึกษา เตรียมหาลู่ทางตามความสนใจ ใครสนใจศึกษากระเหรี่ยงก็ไป
ชุมชนกระเหรี่ยง ใครสนใจศึกษาโซ่งก็ไปชุมชนโซ่ง” 
   ประเด็นข้อเสนอแนะ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ควรให้ทุนแก่คนที่เขาต้องการ
อยู่ในท้องถิ่น ต้องรักภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการให้ไปฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองชอบเพ่ือสืบทอดวิชาความรู้
ของท้องถิ่น” 
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  3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและ    
ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์ร่มหว้า 
  ประเด็นประโยชน์ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กล่าวว่า “ภูมิปัญญา
ช่วยรักษารากเหง้าของท้องถิ่นไว้ได้ รากเหง้าดังกล่าวเป็นอัตลักษณ์ เป็นกึ๋นของท้องถิ่น เป็นความรู้ที่
อยู่ในบุคคลและในสังคม” 
  ประเด็นปัญหาของภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวว่า “อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ใกล้สูญหาย เนื่องจากวัฒนธรรมใหม่ที่เขามา ท าให้ภูมิปัญญาเดิมไม่ได้รับการยอมรับ คนรุ่นใหม่มอง
ไม่ออกและไม่เห็นคุณค่า” และในส่วนของความรู้ท้องถิ่นนั้น “ขาดการจัดการที่ถูกต้องโดยคนที่
ด าเนินการขาดความรู้ที่ลึกซึ้งในการด าเนินการเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดทั้ง 
ผู้ปกครอง ครู และสถาบันการศึกษาไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา” 
  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ กล่าวว่า “ควรจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถและมีความซาบซึ้งในภูมิปัญญา ซึ่งความซาบซึ้งเป็นสิ่งที่สอนยากเกิดยาก โดย
ทั้ง 3 ประการนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการลงมือท า โดยการสัมผัสด้วยตา หู จมูก ลิ้น และกาย ซึ่งจะ
ท าให้นักเรียนรู้เอง  โดยต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคลุกคลี ได้ลงมือท างานเพ่ือดูความเหมาะสม
ความสามารถของตนเอง ซึ่งผู้รู้จะคอยสังเกตคนที่จะเรียนรู้และคนเรียนรู้ก็จะได้ทดลองทดสอบตัวเอง 
เช่น บางคนสนใจปั้นปูนแต่แพ้ปูนก็ท าไม่ได้ หรือบางคนสนใจการลงรักปิดทองแต่แพ้รักจนตัวบวมก็
ต้องเปลี่ยนความสนใจ ซึ่งการเรียนรู้ที่ยาวนานเป็นการท าให้ค่อยๆเกิดความซาบซึ้ง” และได้กล่าวอีก
ว่า “ภูมิปัญญาของช่างมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสูงมากเพราะเชื่อเรื่องบาป และตั้งใจท างานด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ มีความละเอียดประณีต เช่น การปั้นปูนในมุมเล็กๆ ที่อยู่ในซอกก็ปั้นอย่างตั้งใจ ไม่ใช่
ปั้นส่งๆ ให้เสร็จไปที” 
  ประเด็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู กล่าวว่า “ครูควรสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมในการสอน โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วน ามาอธิบายพูดคุยกับครู ครูก็
ชี้แจงและอธิบายให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่นักเรียนได้ปฏิบัติมา” และกล่าวอีกว่า “ควรมีการ
สอดแทรกความรู้ภูมิปัญญาในเรื่องที่สอน และควรให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในภูมิปัญญาแต่ละ
อย่างโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการไปดูของจริง นักเรียนจะได้ท า พูด 
ฟัง ดม สัมผัส  ชิม” 
  ประเด็นข้อเสนอแนะ ได้กล่าวว่า “ควรยกย่องเชิดชูภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และอุ้มชูช่วยเหลือดูแลสารทุกข์สุขดิบของผู้รู้” และกล่าต่ออีกว่า “ควรส่งเสริมให้มี
จัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมของช่างด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
  4)  คุณทวีโรจน์ กล่ ากล่อมจิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ คติชน และ    
ผู้ก่อตั้งมิวเซียมเพชรบุรี 
  ประเด็นประโยชน์ของภูมิปัญญา กล่าวว่า “มีคุณค่าต่อการอธิบายถึงราก
ทางมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ หรือท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเครื่องแสดงถึงความมีวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการมา
ยาวนาน เช่น ภูมิปัญญาการแข่งวัวลาน เป็นการซ้อมก าลังให้วัว และเป็นความบันเทิงของคนใน
ชุมชน”  
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  ประเด็นปัญหาของภูมิปัญญา กล่าวว่า “คนไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา 
เพราะขาดการเรียนรู้ ขาดการน ามาสอนในโรงเรียน” 
  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ กล่าวว่า “ต้องมีการลงไปในพ้ืนที่เพ่ือสัมผัส
ชีวิตของคนในชุมชน การอ่านเพียงต าราไม่สามารถเข้าใจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมได้ เพราะไม่เห็น
บริบทของชุมชน “ต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจในวิธีการเก็บข้อมูลก่อน วิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องมี
กระบวนการตรวจสอบหลายอย่าง แล้วก็มีวิธีเขียนด้วย” 
  ประเด็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู กล่าวว่า “ครูต้องรู้เรื่องที่สอนก่อน
จริงๆ” และ“ต้องใส่ใจเชิงสุนทรียะ ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ.....เรียนรู้ต้องเพ่ิมพูนจิตใจให้เรา
สูงขึ้น เพิ่มพูนทางอารมณ์ให้มันรื่นรมย์ให้มันอ่ิมเอม” 
  ประเด็นข้อเสนอแนะ “ควรมีแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ให้นักเรียนได้สัมผัสถึงรูปธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เรือนไทยต้นแบบ เป็นต้น เพ่ือสัมผัสถึงการอยู่
เรือนไทยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่สูญเสียพลังงาน และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย” 
  5)  อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  ประเด็นประโยชน์ของภูมิปัญญา ให้สัมภาษณ์ว่า “ท าให้เห็นอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น เห็นความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ” 
  ประเด็นปัญหาของภูมิปัญญา ให้สัมภาษณ์ว่า “เด็กสมัยใหม่ก้มหน้าอย่าง
เดียว เล่นโทรศัพท์ไม่คุยกับผู้ใหญ่ท าให้ไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้ใหญ่ในบ้านหรือ
ในชุมชน” 
  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ ให้สัมภาษณ์ว่า “เรื่องปัจจัยสี่ คือ ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรค อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม เป็นสิ่งที่ชัดเจนสืบค้นได้ง่าย ทุกบ้านต้องมีครัว มีสูตรประจ า
บ้าน” “ควรเรียนรู้เรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง เด็กในตลาดที่เป็นลูกเจ๊กก็ศึกษาเรื่องสมาคมคน
จีน เด็กท่ีอยู่เขาย้อยไม่เป็นลาวโซ่งทั้งหมด เป็นลูกลาวเวียงก็มี เป็นคนที่ก็มี เป็นลูกเจ๊กที่มาจากตลาด
บ้านน้อยก็มี ต้องมีการเรียนเรื่องภูมิปัญญาของกลุ่มเหล่านี้” 
  ประเด็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ให้สัมภาษณ์ว่า “ครูควรใช้ภูมิปัญญา
หรือศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ แต่ครูต้องออกกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนจะได้องค์
ความรู้เหล่านั้น พร้อมกับแนวคิดบางอย่างจากเรื่องนั้นๆ” และ “การให้เด็กได้ใช้กระบวนการเรียนรู้
การปฏิบัติจริงจากประสบการณ์เขาจะเข้าใจเลย และการกระบวนการมีส่วนร่วมกัน เรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันส าคัญมากส าหรับให้เด็กได้แชร์ประสบการณ์กัน” 
  ประเด็นข้อเสนอแนะ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ควรใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือให้เด็กตื่นเต้น ได้จับของจริงๆ” 
  6)  อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย ผู้ทรงคุณวุฒิไทยทรงด า ครูภูมิปัญญาไทยรุ่น
ที่ 6 และผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ปานถนอม 
  ประเด็นประโยชน์ของภูมิปัญญา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ท าให้เห็นอัตลักษณ์ 
เห็นรากเหง้าของท้องถิ่น” 



82 

  ประเด็นปัญหาของภูมิปัญญา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การไม่ เข้าใจ
ความหมายของภูมิปัญญา เช่น ลาวกุ๊ย ลาวกลาย ลาวโซ่งเขาต้องเก็บแอบลายสวยๆไว้ข้างใน บรรพ
ชนสอนไว้ เสื้อฮีสวยๆ ท ามาทั้งชีวิต เอาแอบไว้ข้างใน เป็นการส ารวม สงบเสงี่ยม สมัยนี้ใส่กันเว่อร์ 
ลาวลิเกคือม้งแม้วมันแว็บแวมๆเห็นแล้วปวดหัว” 
  ประเด็นการจัดการเรียนรู้ ให้สัมภาษณ์ว่า “การศึกษาต้องให้นักเรียนลง
ไปเรียนรู้จริง” 
  ประเด็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ให้สัมภาษณ์ว่า “ครูควรพูดภาษาที่
เข้าใจง่ายๆ ไม่ใช่ภาษาวิชาการ สอดแทรกค าสอน” 
  ประเด็นข้อเสนอแนะ ให้สัมภาษณ์ว่า “ควรมีการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ และชุมชนต่าง” และ “หน่วยงานต่างๆ ควรมีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิ่นให้ได้รวมรวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เพ่ือให้คนในชุมชนภาคภูมิใจ และถ่ายทอด
ความรู้แก่คนทั่วไป” 

 โดยสรุปพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมเห็นว่า ด้านประโยชน์ของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อตัวนักเรียน โดยจะท าให้นักเรียนรู้จักตนเอง “รู้จักรากเหง้า” ก าหนด
เป้าหมายในชีวิตของตนเองและการไม่ละทิ้งท้องถิ่น  ด้านปัญหาของภูมิปัญญาในปัจจุบันคนละทิ้งภูมิ
ปัญญา ไม่เห็นคุณค่า และขาดการส่งเสริม  ด้านการจัดการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ให้อิสระในการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่จริง กระบวนการเรียนรู้ควรต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะบ่มความรู้และอารมณ์
ความรู้สึกให้ละเอียดอ่อน เน้นให้นักเรียนได้ร่วมมือกันในการค้นความหาความรู้ กระบวนการเรียนรู้
ควรให้ครอบครัวได้มีโอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่นักเรียน ควรให้นักเรียนมีกิจกรรมที่ตื่นเต้น
สนุกสนาน ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูควรให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน รักใส่ใจนักเรียนและ
แสดงออกด้วยค าพูด การแสดงความสนอกสนใจ ครูต้องลงพ้ืนที่ศึกษาภูมิปัญญาอย่างเข้มข้นก่อน
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และด้านข้อเสนอแนะควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา ครูสังคมควรมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด เพ่ือจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา ส่งเสริม
นักเรียนได้สืบทอดความรู้ภูมิปัญญาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาต่างๆ  

 ผลการสัมภาษณ์ผู้วิจัยน ามาใช้ในการออกแบบการจัดเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการเน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นหาความสนใจด้วยตนเอง ให้อิสระใน
คิดและตัดสินใจในการเรียนรู้ การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา การให้ใช้เวลานานในเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาทั้งด้าน
เทคนิควิธีการและคุณค่าความหมาย และส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การเรียนรู้ 
  
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ขอเสนอผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ดังนี้ 

1.  ผลการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

2.  ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

3.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

4.  ผลการทดสอบประสิทธิภาพขั้นทดลองใช้เบื้องต้น (Try Out)  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. ผลการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาด าเนินการออกแบบขึ้นมาจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาสภาพการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิธีการทางมานุษยวิทยาท าให้ได้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีก ารทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
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แผนภูมทิี่ 3  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่างเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ) 

   8.การน าเสนองานการเรียนรู้ภาคสนาม : เป็นการเสนอรายงานวิจัย          
ฉบับสมบูรณ์และจัดนิทรรศการ 

   

  7.การวเิคราะห์ข้อมูล : เป็นการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ เรียบเรียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้   

 6.การเข้าสู่สนามวจิัย : เป็นการเข้าสู่สนามวิจัยที่เลอืก เรียนรูก้ารด าเนนิชีวิตของชาวบา้น และ
ด าเนนิการเก็บข้อมูล 

 

5.การฝกึฝนทกัษะการเรียนรู้ภาคสนาม : เป็นการฝกึฝนทกัษะการเรียนรู้แนวปฏิบัติตนในสนามวิจัย และ
วางแผนการเรียนรู้ภาคสนาม 

 4.การศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับประเดน็/ชุมชน : เป็นการศกึษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับประเดน็ที่
เลือกศึกษา 

 

  3.การเลือกสนามวิจัย : เป็นการเลือกสนามที่สอดคลอ้งกับภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

  

   2.การแบ่งกลุ่ม : เป็นการแบ่งกลุ่มและแบ่งหน้าที่    

    1.การก าหนดหัวข้อการเรียนรู้ : เป็นการก าหนดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ที่โดดเดน่และมีความส าคญั 

    

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

หลักการ : การเรียนรู้โดยให้นักเรยีนไดฝ้ึกปฏิบตัิทักษะการวิจยัเชิง
คุณภาพทางมานุษยวิทยาทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม มีการลงวิจัย

ภาคสนามในชุมชน และน าเสนอองค์ความรู้ใหม ่
 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรูภ้าคสนาม ทักษะทาง
สังคม และมีเจตคติที่ดตี่อภูมิปญัญาและวัฒนธรรม 

 

ปัจจัยที่เอื้อและสนับสนุนต่อการใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา: บรรยากาศ 
(ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม) บุคลากร (ผู้บริหาร คร ู

ผู้ปกครอง และนักเรียน) หลักสตูร และแหล่งเรียนรู ้
 

ขั้นตอนการ
เรียนรูภ้าคสนาม

ทาง
มานุษยวิทยา 

1.Pertle J. 
Pelto (1978)  
2.นิยพรรณ ผล
วัฒนะ (2540)  
3.งามพิศ สัตย์
สงวน (2551) 

ทฤษฎีการเรียนรู ้
1. ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (เพีย
เจต์, ไวก๊อตสกี้) 
2. ทฤษฎีจิต
สังคม (อีริคสัน) 
3. ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคม 
(แบนดูรา) 
 

การวัดและประเมินผล 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.ทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวทิยา 
3.ทักษะทางสังคม 
4.ความพึงพอใจที่มีตอ่รูปแบบการเรียนการสอน 
5.ถอดบทเรียน 

วิธีการทางมานุษยวิทยาและภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. เหลียวหลังแลหน้ามองภมูิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทอ้งถิน่เมืองเพชร 
3. วิธีการทางมานุษยวิทยา : มรรควธิีในการศกึษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.บ้านหนองปรง : สนามวิจัยทางมานุษยวทิยาที่ส าคัญดา้นภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.การน าเสนอองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้ภาคสนาม 
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รายละเอียดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค ์
3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
ปฏิบัติการวิจัยภาคสนามในชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดลักษณะของผู้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ที่ได้ตลอดจนกระบวนการวิจัยภาคสนามไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการวิจัยทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคม และเจตคติที่ดีต่อ    

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การเตรียมการและการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน  ส่วนที่สอง การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง) 
 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1.การก าหนด
หัวข้อการเรียนรู้ 

1.ครูให้ความรู้เรื่องภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2.ครูก าหนดหัวข้อภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ส าคัญ 

1.ครูให้ความรู้เรื่องภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2.ครูก าหนดหัวข้อภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ส าคัญ 
3.ครูให้นักเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญ 

1.นักเรียนท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.นักเรียนอภิปรายภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 

2.การแบ่งกลุ่ม 
 
 
 
 
 

1.แบ่งกลุ่มนักเรียน
กลุ่มละ 3-5 คน 
2.นักเรียนในกลุ่ม
ก าหนดหน้าที่การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 

1.ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ตามความสมัครใจ 
2.ครูน าเสนอการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 
3.ให้นักเรียนซักถามและ
แสดงความคิดเห็น 

1.นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม
ความสมัครใจ 
2.นักเรียนก าหนดหน้าที่
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
3.นักเรียนซักถามและ
แสดงความคิดเห็น 
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ตารางที่ 5  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง) 

 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

3.การเลือกสนาม
วิจัย 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนเลือก
ประเด็นภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ี
กลุ่มสนใจ 
2.นักเรียนเลือกชุมชน
ในต าบลหนึ่งที่เป็น
สนามวิจัยที่ครูก าหนด 

1.ครูให้นักเรียนเลือกภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2.ครูให้นักเรียนเลือก
หมู่บ้านที่จะศึกษาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมที่
ตนเองกลุ่มเลือก 

1.นักเรียนอภิปรายกลุ่ม
ย่อยเพ่ือตัดสินใจเลือก
ประเด็นภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมที่กลุ่มสนใจ 
2.ครูให้นักเรียนเลือก
ชุมชนที่จะศึกษา 
 

4.การศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นและ
ชุมชน 

1.นักเรียนศึกษา
เอกสารประเภท
หนังสือ บทความ 
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ประเด็นภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
2.นักเรียนสรุปข้อมูล
แล้วน าเสนอต่อเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 
3.นักเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
สภาพทั่วไปของชุมชน 
4.นักเรียนเรียบเรียง
ข้อมูลร่าง
เอกสารรายงาน 

1.ครูแนะน าหนังสือ 
เอกสาร และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
2.ครูให้ค าแนะน าในการ
สรุปข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3.ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
4.ครูแนะน าการเรียบ
เรียงข้อมูลร่าง
เอกสารรายงาน 

1.นักเรียนศึกษาข้อมูล
จากเอกสารประเภท
หนังสือ บทความ สืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.นักเรียนสรุปข้อมูลแล้ว
น าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
3..นักเรียนอภิปราย
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
สภาพทั่วไปของชุมชน 
4.นักเรียนเรียบเรียง
ข้อมูลร่างเอกสารรายงาน 
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ตารางที่ 5  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง) 

 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.การฝึกฝน
ทักษะการวิจัย
ภาคสนาม 

1.นักเรียนฝึก
ปฏิบัติการเก็บข้อมูล 
ไดแ้ก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การจด
บันทึก การเขียนผัง
เครือญาติ และการ
เขียนแผนที่ชุมชน 
2.นักเรียนเรียนรู้แนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการวิจัย
ภาคสนาม 

1.ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การจดบันทึก 
การเขียนผังเครือญาติ และ
การเขียนแผนที่ชุมชน 
2.ครูให้ความรู้เรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการวิจัย 

1.นักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การจดบันทึก การ
เขียนผังเครือญาติ และการ
เขียนแผนที่ชุมชน 
2.นักเรียนเรียนรู้ เห็น
ความส าคัญ เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติตนและจริยธรรม
ในการวิจัยภาคสนาม 
ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

6.การเข้าสู่
สนาม 

1.นักเรียนเข้าสู่สนาม
วิจัยที่เลือก สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การวิจัย
ภาคสนามร่วมกัน 

1.ครูเข้าสู่สนามวิจัยพร้อมกับ
นักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน และให้ก าลังใจ
นักเรียนในการวิจัยภาคสนาม 
2.ครูเรียนรู้การด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน และ
สังเกตการณ์การวิจัยภาคสนาม
ของนักเรียน 
3.ครูสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และจดบันทึกภาคสนาม และ 
สังเกตการณ์การวิจัยภาคสนาม
ของนักเรียน สัมภาษณ์ผู้ที่
นักเรียนไปสัมภาษณ์ และ
บันทึกสนามการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
4.ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การวิจัยภาคสนามร่วมกันกับ
นักเรียน  

1.นักเรียนเข้าสู่สนามวิจัยที่
เลือก สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชาวบ้าน สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การวิจัย
ภาคสนามร่วมกัน 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่าง) 

 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

7.การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1.นักเรียนวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ภาคสนาม สังเคราะห์ 
และเรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

1.ครูให้ข้อเสนอแนะ ตั้ง
ข้อสังเกตวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัย
ภาคสนาม สังเคราะห์ 
และเรียบเรียง 
2.ครูสนับสนุนให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัย
ภาคสนาม สังเคราะห์ 
และเรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

8.การน าเสนอ
งานวิจัย 

1.นักเรียนเขียน
รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
2.นักเรียนจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานวิจัยภาคสนาม 
3.นักเรียนสรุปการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1.ครูชี้แนะแนวทางในการ
เขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
2.ครูชี้แนะ และช่วยเหลือ
ในการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัย
ภาคสนาม 
3.ครูคอยช่วยเหลือให้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.นักเรียนเขียนรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.นักเรียนจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัย
ภาคสนาม 
3.นักเรียนสรุปการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้  
เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ ด้วยปัจจัยเอ้ือและปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย 

บรรยากาศ (ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม) บุคลากร (ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน) 
หลักสูตร และแหล่งเรียนรู้ 
 

2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ขอเสนอผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียด ดังนี้ 
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ผู้วิจัยออกแบบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยน าข้อมูลมาจากการศึกษาเอกสารและ
การสัมภาษณ์นักเรียน ครูสังคมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

เมื่อออกแบบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา 
1 คน ด้านมานุษยวิทยา 1 คน ด้านการศึกษาชุมชน 1 คน และด้านการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ประมวลความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน ามาปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
ประเด็นทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ มี

ความเห็นว่าเป็นทฤษฏีทีสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้  แต่มี
รายละเอียดย่อยที่ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวไว้ว่า “ต้องคอนเด้นท์ออกมาเป็นตัวหลักๆ ประกอบด้วย ผู้เรียน
จะต้องสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ บทบาท
ผู้เรียน บทบาทผู้สอน”  

ประเด็นหลักการของรูปแบบ ควรเน้นให้เห็นการส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและการ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นหลักการที่สะท้อนถึงการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นต่อหลักการว่า “วิธีการทางมานุษยวิทยาเป็นวิธีการที่เจาะลึกถึงผู้คน มี
การศึกษาด้วยความละเอียดอ่อน วิธีการนี้จะท าให้เข้าใจภูมิปัญญา เข้าใจรากเหง้า เข้าใจคน”สิ่ง
ส าคัญในหลักการ คือ “การศึกษาโดยมองด้วยวัฒนธรรมสัมพัทธ์ นักมานุษยวิทยาจะมองอะไรภายใต้
วัฒนธรรม แล้วจะไม่เอาวัฒนธรรมอื่นๆ ไปตัดสิน ซึ่งมีความส าคัญ” 

ประเด็นวัตถุประสงค์ของรูปแบบ สามารถท าให้เกิดได้ “เนื่องจากการการวิจัยภาคสนาม
ทางมานุษยวิทยาเป็นวิธีการที่เจาะลึกในการศึกษาผู้คน มีความละเอียดอ่อน” การเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ ใน 4 ด้าน คือ ความรู้ด้านภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคม และมีเจตคติที่ดี
ต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  

ประเด็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  ควรมีการปรับให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
มานุษยวิทยาและควรให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชนในการเรียนรู้ จึงควรปรับขั้นตอนให้
สะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  แต่ละขั้นตอนไม่ได้แยกจากกันแต่เป็น
วิธีการที่จะท าความเข้าใจผู้คน ควรปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
“ขั้นตอนที่ฟิกซ์เกินไปจะท าให้นักเรียนไม่เข้าใจภูมิปัญญาที่แท้จริง คอนเซปท์ของภูมิปัญญาคือ
ความรู้แต่เป็นความรู้ที่ชาวบ้าน ชุมชน เป็นผู้สร้าง”  

ประเด็นองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควรว่า    
จะได้ทราบเมื่อการวิจัยด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพราะไม่สามารถก าหนดลงไปได้ก่อนการวิจัย และ
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การวิจัยเชิงคุณภาพผลจะเกิดเมื่อด าเนินการวิจัยสิ้นสุดลง  แต่ควรมีสิ่งต่อไปนี้ “คอนเซปท์ของ
วัฒนธรรม คอนเซปท์ของภูมิปัญญา คอนเซปท์ของมานุษยวิทยา ซึ่งครูจะตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการนี้
เพราะเข้าใจมันดี มันมีประโยชน์ น่าสนใจ”  

ข้อเสนอแนะ ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้โดยขั้นตอนมีลักษณะไม่แข็ง
เกินไป ควรน าลักษณะเด่นของวิธีการทางมานุษยวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากกว่านี้       
การจัดการเรียนรู้ควรสร้างการเรียนรู้ที่มีพลังให้กับชุมชนที่เราศึกษา และชุมชนได้รับประโยชน์ต่อ  
การวิจัยภาคสนามของนักเรียน    

ผู้วิจัยได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาแล้วน าไปใช้ใน
การปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยปรับให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่นและเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน และให้ความส าคัญกับวิธีการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งลดผล
ของการเรียนรู้ที่เป็นรายงานการวิจัย ซึ่งมีความยากส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยังไม่มี
พ้ืนฐานและประสบการณ์ในการเรียนรู้ ส าหรับผลของการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาให้นักเรียนเลือก
รูปแบบการน าเสนอและสร้างสรรค์การน าเสนอได้อย่างอิสระ 
 
3. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยน าขอแนะน ามาปรับปรุงร่างรูปแบบฯ ดังภาพ 
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แผนภูมทิี่ 4  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับร่างตามค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

รายละเอียดของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีดังนี ้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้  

หลักการ 
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดย
ปฏิบัติการณ์เรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองตามสภาพแวดล้อมจริง 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา มีทักษะทางสังคม และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ส่วนที่ครูต้องสอนเป็น
พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียน และ ส่วนที่สอง กระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมี 6 ขั้นตอน ดังตาราง 
 
ตารางที่  6 ร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1. เรียนรู้
วิธีการทาง
มานุษวิทยา 

1.การฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกต
การอย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และการจดบันทึก
ภาคสนาม 
2.การเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติตนและจริยธรรม
การเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาในชุมชน 

1.ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ การ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการจดบันทึก
ภาคสนาม 
2.ครูให้ความรู้เรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาในชุมชน 

1.นักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจด
บันทึกภาคสนาม 
2.นักเรียนเรียนรู้ เห็นความส าคัญ 
เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตนและ
จริยธรรมการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาในชุมชน ตลอดจน
สามารถน าไปประยุกต์ได้ 

2. เยี่ยมเยียน
ชุมชมชน
ค้นหาความ
สนใจ 

1.ส ารวจชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงด าบ้านปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจด
บันทึกข้อมูลภาคสนามจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.ระบุประเด็นที่สนใจศึกษา
เชิงลึก 
4.จับกลุ่มตามประเด็นที่สนใจ
ศึกษาที่มีเหมือนกัน/
เกี่ยวข้องกัน 
5.พูดคุยถึงแนวการปฏิบัติ
ตนและก าหนดหน้าที่การ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

1.ครูประสานงานกับชุมชน
และส ารวจพ้ืนที่ในการเรียนรู้
ของนักเรียน 
2.ครูจัดเตรียมรถรับส่ง
นักเรียนและเตรียมประเด็นใน
การไปส ารวจชุมชน 
3.ครูประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนและปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ 
4.ครูจัดกิจกรรมค้นหาความ
สนใจและจัดกลุ่มนักเรียน 
5.ครูให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนในการไปอยู่
ภาคสนามในชุมชน 

1.นักเรียนส ารวจชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงด าบ้านปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูล
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
3.นักเรียนระบุประเด็นที่สนใจ
ศึกษาเชิงลึก 
4.นักเรียนจับกลุ่มตามประเด็นที่
สนใจศึกษาที่มีเหมือนกัน/
เกี่ยวข้องกัน 
5.นักเรียนแต่พูดคุยถึงแนวการ
ปฏิบัติตนและก าหนดหน้าที่การ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 
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ตารางที่ 6 ร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

3. ใฝ่ฝึกฝน
หาความรู้ 
 

1.นักเรียนศึกษา
เอกสารประเภทหนังสือ 
บทความ สืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับประเด็นภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และข้อมูล
ทั่วไปของชุมชน 
2.นักเรียนสรุปข้อมูล
แล้วน าเสนอต่อเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 

1.ครูแนะน าหนังสือ เอกสาร 
และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.ครูให้ค าแนะน าในการสรุป
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน 
3.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
อภิปรายร่วมกัน 
4.ครูแนะน าการแยกแยะข้อมูล 

1.นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประเภทหนังสือ 
บทความ สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
2.นักเรียนสรุปข้อมูลแล้ว
น าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3.นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และสภาพทั่วไปของชุมชน 
4.นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลร่าง
เอกสาร 

4. ใช้ชีวิต
ภาคสนามใน
ชุมชน 

1.นักเรียนเข้าเรียนรู้
ภาคสนามในชุมชน 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาร่วมกัน 

1.ครูเข้าเรียนรู้ภาคสนามใน
ชุมชนพร้อมกับนักเรียน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน 
และให้ก าลังใจนักเรียนในการ
วิจัยภาคสนาม 
2.ครูเรียนรู้การด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน และ
สังเกตการณ์การเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียน 
3.ครูสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และ
จดบันทึกภาคสนาม และ
สังเกตการณก์ารเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียน 
สัมภาษณ์ผู้ที่นักเรียนไป
สัมภาษณ์ และบันทึกสนามการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
4.ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา
ร่วมกันกับนักเรียน  

1.นักเรียนเข้าเรียนรู้ภาคสนาม
ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชาวบ้าน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึกภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาร่วมกัน 
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ตารางที่ 6 ร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5. จัด
หมวดหมู่
ความรู้ 

1.นักเรียนวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการ
เรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา 
สังเคราะห์ และเรียบ
เรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

1.ครูให้ข้อเสนอแนะ ตั้ง
ข้อสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา สังเคราะห์ และ
เรียบเรียง 
2.ครูสนับสนุนให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาสังเคราะห์ และ
เรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

6.คืนข้อมูลสู่
ชุมชน 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือ
ท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก 
/จัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียม
สถานที่ ต้อนรับ
ชาวบ้านและผู้รู้ของ
ชุมชน และน าเสนอ
ข้อมูลคืนสู่ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.ครูชี้แนะแนวทางในจัดท า
หนังสือท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก 
/จดันิทรรศการแสดง ผลงาน 
2.ครูประสานกับชุมชนในการ
คืนข้อมูลสู่ชุมชน และทักทาย
กับผู้รู้ของชุมชน 
3.ครูคอยช่วยเหลือให้นักเรียน
สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือท ามือ /
หนังสือเล่มเล็ก /จัดนิทรรศการ
แสดง ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียมสถานที่ 
ต้อนรับชาวบ้านและผู้รู้ของ
ชุมชน และน าเสนอข้อมูลคืนสู่
ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบหลักการกว้าง ได้แก่ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบ

สังคม และปัจจัยสนับสนุน 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการสอน 1 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา 1 คน ด้านมานุษยวิทยา 2 
คน ด้านการศึกษาชุมชน 1 คน และด้านวัดและประเมินผล 2 คน ในภาพรวมรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.49) 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ประเด็นการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ   S.D. ระดับ ล าดับที ่

1.แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฯ อัน
ประกอบด้วย   1.1 ทฤษฎีการเรยีนรู้  1.2 ขั้นตอนการวจิัย
ภาคสนามทางมานุษยวิทยา  1.3 มโนทัศน์ภูมิปญัญา 1.4 มโนทัศน์
วัฒนธรรม  

4.60 0.55 มากที่สุด 2 

2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภมูิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา  
เพื่อการเรยีนรู้โดยให้นักเรียนได้ฝกึปฏิบัติทักษะการวจิัยเชิงคุณภาพ
ทางมานุษยวิทยาทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม มีการลงวิจัยภาคสนาม
ในชุมชน และน าเสนอองค์ความรูใ้หม่ 

4.80 0.45 มากที่สุด 1 

3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของรปูแบบ ฯ ประกอบด้วย  1) ความรู้
ด้านภูมิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) ทักษะการวิจัยภาคสนาม
ทางมานุษยวิทยา 3)ทักษะทางสังคม 4)มีเจตคติที่ดีต่อภมูิปัญญา
และวัฒนธรรม 

4.60 0.55 มากที่สุด 2 

4. องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย 
ปัจจัยเอื้อและปัจจัยสนับสนุน 

4.20 0.45 มาก 4 

5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ ฯ อัน
ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ขั้นที่ 2 เยี่ยมเยียนชุมชนคนหาความสนใจ  
ขั้นที่ 3  ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ 
ขั้นที่ 4  ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 
ขั้นที่ 5  จัดหมวดหมู่ความรู้ 
ขั้นที่ 6  คืนความรู้สู่ชุมชน  

4.80 0.45 มากที่สุด 1 

6. ขั้นตอนของรูปแบบฯสอดคล้องกับทักษะการวิจัยภาคสนามทาง
มานุษยวิทยา ในการศึกษาภมูิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.20 0.45 มาก 4 

7. ขั้นตอนของรูปแบบฯ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
อันประกอบด้วย 1) ความรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) 
ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยา 3) ทักษะทางสังคม 4) มี
เจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

4.40 0.55 มาก 3 

รวม 4.51 0.49 มากที่สุด  
 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร 

ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธี การทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
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1.  ศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ ศึกษาแนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา ศึกษามโน
ทัศน์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และทักษะทางสังคม 

2.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  ศึกษาเกี่ยวกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

4.  ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

 4.1 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 4.2 สาระส าคัญ / แนวคิด 
 4.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.4 สาระการเรียนรู้ 
 4.5 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งตั้งแต่หน่อยที่ 1 -  5 
เป็นไปตามวิธีการทางมานุษยวิทยา 6 ขั้นตอน รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้มีดังนี้  

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางมานุษยวิทยา : มรรควิธีในการศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เหลียวหลังแลหน้าส ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เหลียวหลังแลหน้าค้นคว้าภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  บ้านหนองปรง : สนามวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ส าคัญด้าน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เสริมพลังภูมิปัญญา สร้างคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.6 สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สื่อส าคัญที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อบุคคลใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สื่อบุคคลในครอบครัวของผู้เรียน และชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง 
 4.7 การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การวัดและ

ประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินวิเคราะห์นักเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ระยะที่ 
2 ประเมินความก้าวหน้าด้วยการสังเกตการณ์การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา และการวิเคราะห์จากสมุด
บันทึกภาคสนามของนักเรียน และระยะที่ 3 เป็นการประเมินหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้และแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาชุดเดิม โดยประเมินร่วมกับชิ้นงานที่
นักเรียนน าไปคืนความรู้สู่ชุมชน และประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ประกอบด้วย ด้าน
หลักสูตรและการสอน 1 คน ด้านการสอนสังคมศึกษา 1 คน ด้านมานุษยวิทยา 2 คน ด้านการศึกษา
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ชุมชน 1 คน และด้านวัดและประเมินผล 2 คน ในภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเมอืงเพชรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.78, S.D.=0.43) 

 
ตารางที ่8  แสดงผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมืองเพชรโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ประเด็นการประเมินความสอดคล้อง   S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1.มโนทัศน์มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และเนื้อหา 

4.86 0.38 มากที่สุด 1 

2.จุดประสงค์ 
2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.71 0.49 มากที่สุด 2 

2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.71 0.49 มากที่สุด 2 
2.3 สอดคล้องกับการประเมินผล 4.71 0.49 มากที่สุด  
3.เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.86 0.38 มากที่สุด 1 
4.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4.1 สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

4.86 0.38 มากที่สุด 1 

4.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 4.86 0.38 มากที่สุด 1 
4.3 สอดคล้องกับเนื้อหา 4.71 0.49 มากที่สุด 2 
5.สื่อการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

4.57 0.53 มากที่สุด 3 

6.การประเมินผล 
6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.86 0.38 มากที่สุด 1 

6.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.86 0.38 มากที่สุด 1 
รวม 4.78 0.43 มากที่สุด  

 
4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพขั้นทดลองใช้เบื้องต้น (Try Out) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

การทดสอบประสิทธิภาพขั้นทดลองใช้เบื้องต้นของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ได้ด าเนินการ     
5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุญาตผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตในการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยแจ้งให้ทราบถึงน านักเรียนออกไปส ารวจชุมชน 1 วัน และศึกษา
ภาคสนามโดยพักค้างในชุมชนหนองปรง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 
และน านักเรียนออกไปคืนความรู้สู่ชุมชน เมื่อได้รับอนุญาตผู้วิจัยด าเนินการรับสมัครอาสาสมัครใน
การเรียนรู้ 
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ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเป็นกลุ่ม
อาสาสมัคร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใน
รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชรซึ่งเป็นวิชาเลือก จ านวน 1 ห้องเรียน เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยจัดการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาตามขั้นตอนของรูปแบบ  

ขัน้ตอนที่ 3 ส ารวจชุมชนและประสานงานกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าของชุมชนในการให้
ชุมชนเป็นสนามในการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยชี้แจงถึงหลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และก าหนดวันเวลา
ในการไปส ารวจชุมชน การน านักเรียนไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน และการคืนความรู้สู่ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 ขออนุญาตผู้ปกครองและเชิญชวนให้ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะขั้นการคืนความรู้ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาฯ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเมืองเพชร  

ส าหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธี การทาง
มานุษยวิทยาฯ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้      
4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
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แผนภูมิที่ 5 ภาพโมเดลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 

หลักการ 
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดย
ปฏิบัติการณ์เรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองตามสภาพแวดล้อมจริง 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา มีทักษะทางสังคม และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ส่วนที่ครูต้องสอนเป็น
พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียน และ ส่วนที่สอง กระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมี 6 ขั้นตอน ดังตาราง 
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ตารางที่ 9  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1. เรียนรู้
วิธีการทาง
มานุษวิทยา 

1.การฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกต
การอย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการจด
บันทึกภาคสนาม 
2.การเรียนรู้แนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาในชุมชน 

1.ครูให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการจดบันทึก
ภาคสนาม 
2.ครูให้ความรู้เรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาในชุมชน 

1.นักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจด
บันทึกภาคสนาม 
2.นักเรียนเรียนรู้ เห็น
ความส าคัญ เข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติตนและจริยธรรมการ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาใน
ชุมชน ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ 

2. เยี่ยมเยียน
ชุมชมชน
ค้นหาความ
สนใจ 

1.ส ารวจชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงด าบ้านปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ข้อมูลภาคสนามจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.ระบุประเด็นที่สนใจ
ศึกษาเชิงลึก 
4.จับกลุ่มตามประเด็นที่
สนใจศึกษาที่มีเหมือนกัน/
เกี่ยวข้องกัน 
5.พูดคุยถึงแนวการ
ปฏิบัติตนและก าหนด
หน้าที่การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

1.ครูประสานงานกับชุมชน
และส ารวจพื้นที่ในการเรียนรู้
ของนักเรียน 
2.ครูจัดเตรียมรถรับส่ง
นักเรียนและเตรียมประเด็น
ในการไปส ารวจชุมชน 
3.ครูประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนและปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ 
4.ครูจัดกิจกรรมค้นหาความ
สนใจและจัดกลุ่มนักเรียน 
5.ครูให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนในการไปอยู่
ภาคสนามในชุมชน 

1.นักเรียนส ารวจชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงด าบ้านปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูล
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
3.นักเรียนระบุประเด็นที่สนใจ
ศึกษาเชิงลึก 
4.นักเรียนจับกลุ่มตามประเด็น
ที่สนใจศึกษาท่ีมีเหมือนกัน/
เกี่ยวข้องกัน 
5.นักเรียนแต่พูดคุยถึงแนวการ
ปฏิบัติตนและก าหนดหน้าที่
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
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ตารางที่ 9  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

3. ใฝ่ฝึกฝนหา
ความรู้ 
 

1.นักเรียนศึกษาเอกสาร
ประเภทหนังสือ 
บทความ สืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ประเด็นภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
2.นักเรียนสรุปข้อมูล
แล้วน าเสนอต่อเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 
 

1.ครูแนะน าหนังสือ เอกสาร 
และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.ครูให้ค าแนะน าในการสรุป
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 
3.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
อภิปรายร่วมกัน 
4.ครูแนะน าการแยกแยะ
ข้อมูล 

1.นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประเภทหนังสือ 
บทความ สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
2.นักเรียนสรุปข้อมูลแล้ว
น าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3.นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และสภาพทั่วไปของชุมชน 
4.นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลร่าง
เอกสาร 

4. ใช้ชีวิต
ภาคสนามใน
ชุมชน 

1.นักเรียนเข้าเรียนรู้
ภาคสนามในชุมชน 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้าน
ในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยาร่วมกัน 

1.ครูเข้าเรียนรู้ภาคสนามใน
ชุมชนพร้อมกับนักเรียน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน 
และให้ก าลังใจนักเรียนในการ
วิจัยภาคสนาม 
2.ครูเรียนรู้การด าเนินชีวิต
ของชาวบ้านในชุมชน และ
สังเกตการณ์การเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียน 
3.ครูสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และจดบันทึกภาคสนาม และ
สังเกตการณก์ารเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียน 
สัมภาษณ์ผู้ที่นักเรียนไป
สัมภาษณ์ และบันทึกสนาม
การเรียนรู้ของนักเรียน 
4.ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา
ร่วมกันกับนักเรียน  

1.นักเรียนเข้าเรียนรู้ภาคสนาม
ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชาวบ้าน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึกภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาร่วมกัน 
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ตารางที่ 9  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5. จัด
หมวดหมู่
ความรู้ 

1.นักเรียนวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยา 
สังเคราะห์ และเรียบ
เรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

1.ครูให้ข้อเสนอแนะ ตั้ง
ข้อสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา สังเคราะห์ 
และเรียบเรียง 
2.ครูสนับสนุนให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาสังเคราะห์ และ
เรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

6.คืนข้อมูลสู่
ชุมชน 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือ
ท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก 
/จัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียม
สถานที่ ต้อนรับชาวบ้าน
และผู้รู้ของชุมชน และ
น าเสนอข้อมูลคืนสู่
ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.ครูชี้แนะแนวทางในจัดท า
หนังสือท ามือ /หนังสือเล่ม
เล็ก /จัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.ครูประสานกับชุมชนใน
การคืนข้อมูลสู่ชุมชน และ
ทักทายกับผู้รู้ของชุมชน 
3.ครูคอยช่วยเหลือให้
นักเรียนสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือท ามือ /
หนังสือเล่มเล็ก /จัดนิทรรศการ
แสดง ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียมสถานที่ 
ต้อนรับชาวบ้านและผู้รู้ของ
ชุมชน และน าเสนอข้อมูลคืนสู่
ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบหลักการกว้าง ได้แก่ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบ

สังคม และปัจจัยสนับสนุน 
ส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี

ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 2) สาระส าคัญ / แนวคิด 3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4) สาระการเรียนรู้ 5) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา โดยการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 
5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งตั้งแต่หน่อยที่ 1- 5 เป็นไปตามวิธีการทางมานุษยวิทยา 6 ขั้นตอน หน่วย   
การเรียนรู้มีดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางมานุษยวิทยา : มรรควิธีในการศึกษาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เหลียวหลังแลหน้าส ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหลียวหลังแลหน้าค้นคว้าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 บ้านหนองปรง : สนามวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ส าคัญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 เสริมพลังภูมิปัญญา สร้างคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 6) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สื่อส าคัญที่ใช้
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ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สื่อบุคคลในครอบครัว
ของผู้เรียน และชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง 4) การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินวิเคราะห์
นักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยา ระยะที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าด้วยการสังเกตการณ์การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
และการวิเคราะห์จากสมุดบันทึกภาคสนามของนักเรียน และระยะท่ี 3 เป็นการประเมินหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และแบบวัดความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาชุดเดิม โดย
ประเมินร่วมกับชิ้นงานที่นักเรียนน าไปคืนความรู้สู่ชุมชน และประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มอาสาสมัครมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สูงขึ้น มีความรู้ทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยาระดับมาก มีทักษะทางสังคมระดับมาก 
และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผู้วิจัยน าผลการทดสอบประสิทธิภาพมาพิจารณาแล้วปรับปรุงรายละเอียดการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ได้แก่ การปรับลดทักษะการเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยาจาก 5 ทักษะ ให้เหลือเพียง 3 ทักษะ 
โดยรวมทักษะการเขียนแผนที่ และการเขียนผังเครือญาติให้รวมอยู่กับการจดบันทึก และการปรับการ
จัดบ้านพักส าหรับนักเรียนอาสาสมัครให้อยู่รวมกันเพ่ือสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัย
น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไปใช้ทดลองจริง 
 
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้แบบอัตนัยจ านวน 6 ข้อๆ ละ 4 คะแนน รวม 24 คะแนน ให้
นักเรียนเขียนค าตอบ แสดงผลดังตาราง 
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ตารางที ่10  ผลคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=14) 

                (คะแนน)  ร้อยละ 
คนที่ ก่อนเรียน 

(24) 100 
หลังเรียน 
(24) 100 

ผลต่าง 
(24) 100 

1 (หญิง) (2) 8.33 (20) 83.33  (18) 75 
2 (หญิง) (9) 37.50 (14) 58.33 (5)20.83 
3 (หญิง) (7)29.17 (17) 70.83 (10) 41.67 
4 (หญิง) (2) 8.33 (10) 41.67 (8) 33.33 
5 (ชาย) (7) 29.17 (14) 58.33 (7) 29.17 
6 (หญิง) (6) 25 (14) 58.33 (8) 33.33 
7 (ชาย) (4) 16.67 (19) 79.17 (15) 62.50 
8 (หญิง) (5) 20.83 (17) 70.83 (12) 50 
9 (หญิง) (3) 12.50 (10) 41.67 (7) 29.17 
10 (หญิง) (6) 25 (16) 66.67 (10) 41.67 
11 (หญิง) (6) 25 (14) 58.33 (8) 33.33 
12 (ชาย) (5) 20.83 (14) 58.33 (9) 37.50 
13 (หญิง) (4) 16.67 (11) 45.83 (7) 29.17 
14 (หญิง) (7) 29.17 (19) 79.17 (12) 50 

ชาย (72) 100 (16) 22.22 (47) 65.28 (31) 43.06 
หญิง (264) 100 (57) 21.59 (162) 61.36 (105) 39.77 
รวม (336) 100 (73) 21.73 (209) 62.20 (136) 40.48 

 
จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในระดับบุคคล 
นักเรียนคนที่มีผลต่างของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 1 มีผลต่างของคะแนน 18 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 75 นักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 2 มีผลต่างของคะแนน 5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.83  ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายม ีผลต่างของคะแนน 31 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 43.06 นักเรียนหญิงมีผลต่างคะแนน 105 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 39.77 ภาพรวมมีคะแนน 
136 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.48 
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แผนภูมิที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=14) 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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2.  ผลด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของนักเรียนที่

เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้แบบปรนัยจ านวน 40 ข้อๆ ละ 
1 คะแนน รวม 40 คะแนน ให้นักเรียนเลือกตอบ แสดงผลดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=14)    
                                 (คะแนน) ร้อยละ 
คนที่ ก่อนเรียน 

40 (100) 
หลังเรียน 
40 (100) 

ผลต่าง 
40 (100) 

1 (หญิง) (15) 37.50 (18) 45 (3) 7.50 
2 (หญิง) (17) 42.50 (19) 47.50 (2) 5 
3 (หญิง) (15) 37.50 (23) 57.50 (8) 20 
4 (หญิง) (13) 32.50 (19) 47.50 (6) 15 
5 (ชาย) (12) 30 (13) 32.50 (1) 2.50 
6 (หญิง) (14) 35 (20) 50 (6) 15 
7 (ชาย) (12) 30 (17) 42.50 (5) 12.50 
8 (หญิง) (12) 30 (20) 50 (8) 20 
9 (หญิง) (16) 40 (25)  62.50 (9) 22.50 
10 (หญิง) (12) 30 (19) 47.50 (7) 17.50 
11 (หญิง) (17) 42.50 (19) 47.50 (2) 5 
12 (ชาย) (16) 40 (20) 50 (4) 10 
13 (หญิง) (9) 22.50) (13) 32.50 (4) 10 
14 (หญิง) (17) 42.50 (18) 45 (1) 2.50 

ชาย (120) 100 (40) 33.33 (50) 41.67 (10) 8.33 
หญิง (440) 100 (157) 35.68 (213) 48.41 (56) 12.23 
รวม (560) 100 (197) 35.18 (263) 46.96 (66) 11.79  

 
จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา

ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในระดับบุคคล นักเรียน
คนที่มีผลต่างของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 9 มีผลต่างของคะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
22.50  นักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 14 มีผลต่างของคะแนน 1 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 2.50 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีผลต่างของคะแนน 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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นักเรียนหญิงมีผลต่างของคะแนน 56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 12.23 ในภาพรวมมีผลต่างของคะแนน 
66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 11.79 
 

 
 
แผนภูมิที่ 8  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=14) 
 

 
 
แผนภูมิที่ 9  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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 2.2  ผลทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเข้าสู่สนามใน
ช่วงแรก ทักษะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการจดบันทึก ได้จากการ
ประเมินของผู้วิจัย (ผู้สอน) โดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม แสดงผลดังตารางที่ 12 

 
ตารางที่ 12  ผลคะแนนทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา (n=14) 

                                                                                         (คะแนน) ร้อยละ 
ล ำดบัท่ี ทักษะการ

สังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม  
(4 คะแนน) 

ทักษะการ
สัมภาษณ์ 
(4 คะแนน) 

ทักษะการจด
บันทึกภาคสนาม 

(4 คะแนน) 

รวม 
12 (100%) 

1 (หญิง) 4  4  3 (11) 91.67 
2 (หญิง) 4 4 4 (12) 100 
3 (หญิง) 4 4 4 (12) 100 
4 (หญิง) 4 4 3 (11) 91.67 
5 (ชาย) 3 2 3 (8) 66.67 
6 (หญิง) 3 3 4 (10) 83.33 
7 (ชาย) 4 3 2 (9) 75 
8 (หญิง) 4 3 3 (10) 83.33 
9 (หญิง) 3 3 2 (8) 66.67 
10 (หญิง) 4 4 2 (10) 83.33 
11 (หญิง) 4 4 3 (11) 91.67 
12 (ชาย) 3 3 3 (9) 75 
13 (หญิง) 3 3 2 (8) 66.67 
14 (หญิง) 3 4 4 (11) 91.67 

ชาย (36) 100 10 8 8  (26) 72.22 
หญิง (132)100 40 40 34 (114) 86.36 
รวม (166) 100 50 48 42 (140) 84.34 

 
จากตารางที่ 12 ผลคะแนนการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ของนักเรียน

หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ 
พบว่า ในระดับบุคคล นักเรียนคนที่ 2และ3 มีคะแนนสูงที่สุด 12 คะแนน คิดเห็น 100% นักเรียนคน
ที่ 5และ13 คะแนนต่ าที่สุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีคะแนน 26 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.22  นักเรียนหญิงมีคะแนน 114 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ภาพรวมมี
คะแนน 140 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.34 
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แผนภูมิที่ 10  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัด 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n = 14) 

  

 
 
 

แผนภูมิที่ 11  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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3.  ผลด้านทักษะทางสังคมนักเรียนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีทักษะทางสังคม 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะการท างานกลุ่ม ด้านทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
ชุมชน และด้านทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินทักษะทางสังคม
จ านวน 24 ข้อ ให้นักเรียนเลือกตอบ แสดงผลดังตารางที ่13 

 
ตารางที่ 13  ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ (n=14) 
          (คะแนน) ร้อยละ 

ทักษะทางสังคม มีมาก มีปานกลาง มีน้อย ไม่มีเลย 
ทักษะทางสังคมระดับตนเอง (ทักษะการ
พัฒนาตนเอง) 

    

1. มีความเข้าใจนิสัย ความสามารถ และความ
ต้องการของตนเอง 

 
(6) 42.86 

 
(8) 57.14 

 
(0) 0 

 
(0) 0 

2. รู้จักข้อดีข้อเสียของ (4) 28.57 (10) 71.43 (0) 0 (0) 0 
3. ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพลักษณ์ และ

ศักยภาพที่ดีให้แก่ตนเอง 
 

(3) 21.43 
 

(10) 71.43 
 

(1) 7.14 
 

(0) 0 
4. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  

(8) 57.14 
 

(6) 42.86 
 

(0) 0 
 

(0) 0 
5. มีอิสระทางความคิดในกรตัดสินใจ (7) 50 (7) 50 (0) 0 (0) 0 
6. มีความสามารถเลือกแนวปฏิบัติของตนเอง (6) 42.86 (8) 57.14 (0) 0 (0) 0 
รวม (84) 100 (34) 40.48 (49) 58.33 1(1.19) 0 (0%) 
ทักษะทางสังคมระดับกลุ่ม(ทักษะการท างาน

กลุ่ม) 
มีมาก มีบ้าง มีน้อย ไม่มีเลย 

1. เข้าใจกติกาของกลุ่มและยอมรับการ
ตัดสินใจของกลุ่ม 

(9) 64.29 (5) 35.7 (0) 0 (0) 0 

2. แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
ของกลุ่ม 

(9) 64.29 (4) 28.57 (1) 7.14 (0) 0 

3. ร่วมศึกษาและวางแผนท างานกลุ่ม (9) 64.29 (4) 28.57 (1) 7.14 (0) 0 
4. รู้จักวิธีการสนทนาหรือการสื่อสารในการ

ท างานกลุ่ม 
(10) 71.43 (4) 28.57 (0) 0 (0) 0 

5. มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มอย่าง
กระตือรือร้น 

(11) 78.57 (3) 21.43 (0) 0 (0) 0 

6.  มีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมาย (9) 64.29 (5) 35.71 (0) 0 (0) 0 
รวมคะแนน (84) 100 (57) 67.86 (25) 29.76 (2) 2.38 (0) ) 
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ตารางที่ 13  ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ (n=14) 

          (คะแนน) ร้อยละ 
ทักษะทางสังคมระดับชุมชน (ทักษะ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน) 

มีมาก มีบ้าง มีน้อย ไม่มีเลย 

1. สร้างความคุ้นเคย สร้างความไว้วางใจ
กับชุมชน 

(4) 28.57 (10) 71.43 (0) 0 (0) 0 

2. ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน (3) 21.43 (9) 64.29 (2) 14.29 (0) 0 
3. รับฟังค าอธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมของชุมชน 
(8) 57.14 (6) 42.86 (0) 0 (0) 0 

4. ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากชุมชน 

(7) 50 (7) 50 (0) 0 (0) 0 

5. ไม่ปฏิเสธความคิดหรือพูดขัดคอผู้ให้
ข้อมูลหรือคนในชุมชน 

(9) 64.29 (5) 35.71 (0) 0 (0) 0 

6. ใช้ค าถามปิดเพ่ือให้คนในชุมชนได้
อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชน เช่นตั้งค าถมว่า 
“ท าไม” หรือ “อย่างไร” 

(6) 42.86 (8) 57.14 (0) 0 (0) 0 

รวม (84) 100 (37) 44.05 (45) 53.57 (2) 2.38 (0) 0 
ทักษะทางสังคมระดับสังคม (ทักษะการ

ใช้ชีวิตเป็นพลเมืองดี) 
มีมาก มีบ้าง มีน้อย ไม่มีเลย 

1. สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ (9) 64.29 (5) 35.71 (0) 0 (0) 0 
2. รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบต่อ

สังคม 
(4) 28.57 (10) 71.43 (0) 0 (0) 0 

3. เคารพกติกาของสังคมและกฏหมาย (11) 78.57 (3) 21.43 (0) 0 (0) 0 
4. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 
(7) 50 (7) 50 (0) 0 (0) 0 

5. มีความรู้สึกร่วมกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาและความส าเร็จของสังคม 

(2) 14.29 (10) 71.43 (2) 14.29 (0) 0 

6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม (3) 21.43 (9) 64.29 (2) 14.29 (0) 0 
รวมคะแนน (84) 100 (36) 42.86 (44) 52.38 (4) 4.76 (0) 0 

 
จากตารางที่ 13 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ทักษะการท างานกลุ่ม
มีระดับสูงที่สุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.86 ทักษะการพัฒนาตนเอง มีระดับน้อยที่สุด 34 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.48 



 

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนรายบุคคล                                                                
                (คะแนน) ร้อยละ 

ล าดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 รวม 
1(ชาย) 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 (64) 88.89 

        2(หญิง) 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 (55) 76.39 
3(หญิง) 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 (57) 79.17 
4(หญิง) 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 (53) 73.61 
5(ชาย) 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 (50) 69.44 
6(หญิง) 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 (62) 86.11 
7(หญิง) 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 `(53) 73.61 
8(หญิง) 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 (61) 84.72 
9(หญิง) 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 (60) 83.33 
10(หญิง) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 (68) 94.44 
11(ชาย) 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 (55) 76.39 
12(หญิง) 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 (60) 83.33 
13(หญิง) 2 2 3 3 3 3 2 2 33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 (63) 87.50 
14(หญิง) 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 (53) 73.61 

รวม (1,008) 100                         (814) 80.75 
ชาย (216) 100                         (169) 78.24 
หญิง (792) 100                         (645) 81.44 
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จากตารางที่ 14 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ในระดับบุคคล 
นักเรียนคนที่ 10 มีคะแนนสูงที่สุด 68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.44 นักเรียนคนที่ 5 คะแนนต่ าที่สุด 
50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.44 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีคะแนน 169 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
78.24 นักเรียนหญิงมีคะแนน 645 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.44 

 

 
 
แผนภูมิที่ 12 ผลคะแนนทักษะทางสังคม 4 ด้าน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n = 
14) 

 

 
 
แผนภูมิที่ 13  แผนภูมิแสดงทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
จ าแนกตามเพศ 
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4.  ผลด้านเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 จากการรายงานตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนลงพ้ืนที่เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและหลังจากลงพ้ืนที่เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาใน
ชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดดังนี้ 

 “ก่อนจะไปลงวิจัยภาคสนามก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาก่อนก็รู้สึกว่าภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองมีความแตกต่างแปลกใหม่แบบไม่เคยเห็น
ก็แอบกลัวนิดหน่อยว่าภูมิปัญญาเขาเป็นยังไงจะแปลกมากไหม หลังจากไปวิจัยภาคสนามก็มี
ความรู้สึกว่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของหนองปรงมีลักษณะเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ที่แตกต่าง
และโดดเด่นเป็นอย่างมากและไม่ได้น่ากลัวไปกว่าที่คิดแต่ก็มีแอบกลัวในวัฒนธรรมบางอย่างของ
หนองปรงบ้างภาษาเขียนกับภาษาพูดเป็นลักษณะค าค าพูดที่โดดเด่นแตกต่างเป็นอย่างมากกับ
ภาษาไทยที่เคยเขียนที่เคยได้ยินรวมไปถึงอาหารบ้านเรือนก็มีความแปลกและโดดเด่น” 

 “สนใจแต่วัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็รู้สึกอยากศึกษาเพราะเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจาก
ชีวิตประจ าวันของข้าพเจ้าเอง หลังไปวิจัยภาคสนาม 1) รู้จักการท างานแบบมีระบบขั้นตอน 2) มี
ทักษะในการท างานวิจัยภาคสนามและสามารถน าไปใช้ได้จริง 3) ได้ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 4) ฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่ม”  

 “ตอนแรกเห็นว่ามันไม่ค่อยสนุกมันน่าเบื่อเพราะไม่ได้ลงพ้ืนที่จริง ไม่รู้บางเรื่องที่ยัง
ไม่ได้ลงพื้นที่เช่นแม่มดไม่กินเลือดเรื่องการไหว้ คิดว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่าค้นคว้าดีและเป็นภูมิปัญญาที่
มีการเผยแพร่ลดลงแล้วเลยควรอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้ เมื่อได้ลงสนามก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราไปศึกษานั้น
ยังมีเรื่องราวอีกมากที่เราไม่รู้ยังมีเรื่องราวอีกมากที่ในเน็ตไม่มีหรือมีไม่ถูกต้องพอเราได้ลงสนามก็ได้รู้
อะไรมากข้ึนกว่าเดิม” 

 “มีชาวไทยทรงด าด้วยหรอ?เขาอยู่กันอย่างไร? เขาเหมือนเราไหม? เขาเป็นคน
อะไร? อยู่ส่วนไหนบนจังหวัดเพชรบุรี? สงสัย? แปลกตาแปลกใจ เมื่อศึกษาวิชานี้แล้วเข้าใจวัฒนธรรม
ของชาวไทยทรงด ามากข้ึน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าน่าสนใจและแปลกใหม่” 

 “เป็นวัฒนธรรมที่ไม่เคยเจอและไม่รู้มาก่อนว่ามีอยู่จริงและยังมีอยู่แต่ยังมีอยู่ แปลก
ใจในสิ่งที่คิดว่าต้องเจอ ไม่คิดว่าจะได้ท า เมื่อและต้องท าความเข้าใจกับภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด า
และเข้าใจในความเป็นไปทางวัฒนธรรม” 

 “คิดว่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นก็เหมือนๆ กันเอาข้อมูล
จากที่อ่ืนมาก็คงจะเหมือนกันหมดไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแต่ถ้าแตกต่างก็อาจแตกต่างไม่มากเพราะ
แต่ละอย่างก็มีชื่อเรียกเดียวกันดังนั้นคงไม่แตกต่างกันมาก ท าให้ความคิดเปลี่ยนว่าแต่ละท้องถิ่นมีภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมต่างกันไปตามสภาพที่อยู่ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับใช้ให้เข้ากับที่นั้นๆ หรือกับ
ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นจะเชื่อมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นซึ่งแสดงถึงความแตกต่างอย่าง
มาก” 

 “เขาต้องเป็นชุมชนที่น่ากลัวที่วุ่นวายที่ไม่กล้าบอกอะไรกับเราต้องดุต้องแก่โบราณ
ต้องเข้มต่อการด าเนินชีวิตและการใช้ชีวิตประจ าวันและต่างคนต่างอยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้ ถ้าเรา
ท าแบบชุมชนไทยทรงด าได้บ้านเมืองคงจะเงียบมีแต่ให้กินและกินไม่ทะเลาะกันอยู่กันอย่างพ่ีน้องรัก
กันสามัคคีกันอยู่ในกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นแล้วบ้านเมืองจะเป็นสุข”  
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  “ตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆ ยังไงก็ได้เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้คิดว่าน่าจะสนุกดีแต่ก็ไม่อยาก
เรียนในตอนแรกเพราะรู้สึกข้ีเกียจรู้สึกอยากให้วันพุธคาบบ่ายไม่มีการเรียนการสอน คิดว่าหลังจากได้
ท าการเรียนการสอนแล้วท าให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้และไม่เคยคิดจะเรียนรู้สนุกกับการเรียนการสอน
แบบใหม่ไม่น่าเบื่อรู้จักในวัฒนธรรมที่เราไม่เคยรู้จักและรู้สึกชื่นชอบ” 

 หากแยกสรุปเป็นประเด็นเกี่ยวกับเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีดังนี้ ความรู้
ความเข้าใจที่เกิดจากใช้ชีวิตในชุมชนท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การคิดเชื่อมโยง
ถึงสภาพภูมิศาสตร์ส่งผลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาเป็นการเปิดโลกทัศน์ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ในชุมชนด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาท าให้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้ใน
ของผู้เรียน  

 จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงด า 
โดยเห็นถึงความซับซ้อน เห็นการปรับตัวตามสภาพภูมิศาสตร์ เห็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซึ่ง        
ภูมิปัญญาผู้เรียนได้เห็นบริบทของชุมชน เห็นวิถีชีวิตของคน เห็นการด ารงอยู่ของชุมชนที่ต้องมีความรัก
ความสามัคคีเป็นพ้ืนฐาน เหนือสิ่งอ่ืนใดคือผู้เรียนเกิดความเข้าใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคน
ในชุมชน 

5.  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
และแบบรายงานตนเอง โดยนักเรียนเขียนตอบจากแบบประเมินความพึงพอใจ มีผลดังนี้  
 
ตารางที่ 15  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=14) 
            (คน) ร้อยละ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา (8) 57.14 (6) 42.86 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
2. เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ (9) 64.29 (5) 35.71 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
3. ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ (8) 57.14 (4) 28.57 (2) 14.29 (0) 0 (0) 0 
4. ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน (12) 85.71 (2) 14.29 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
5. จัดหมวดหมู่ความรู้ (7) 50 (7) 50 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
6. ค้นความรู้สู่ชุมชน (9) 64.29 (5) 35.71 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
รวม (84) 100 (53) 63.10 (29) 34.52  (2) 2.38 (0) 0 (0) 0 
 

จากตารางที่ 15 ผลความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจกระบวนการใช้ชีวิตภาคสนาม
ในชุมชนมากที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 พึงพอใจกระบวนการจัดหมวดหมู่น้อยที่สุด 
7 คน คิดเป็นร้อยละในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.10 มีความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 34.52 
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 จากการเขียนรายงานตนเองของนักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 จากการเขียนรายงานตนเองและการให้สัมภาษณ์ของนักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้โดยการลงพ้ืนที่เรียนรู้ภาคสนาม โดยก่อนลง
พ้ืนที่มีการเตรียมความพร้อมด้านการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และการหาข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ยังฝึกฝนให้นักเรียนได้สร้างความสนิทกับ
ชาวบ้าน กล้าสอบถาม และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน ดังค ากล่าวเช่น  

 “ท าให้ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้จริง โดยเรียนรู้ไปเป็นระบบ ขั้นตอน ซึ่ง
ท าให้ดูเป็นระเบียบ มีขั้นตอน น่าเชื่อถือ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิด ประมวลผลข้อมูลที่ได้มา 
ท าให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ” 

 “มันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าหาญ ได้กล้าคิด กล้าถาม และกล้าท าในสิ่ง
ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ได้เปิดโอกาสในนักเรียนได้แสดงความสามารถของตัวเองในการสอบถาม
ชาวบ้านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ที่ต้องตีสนิทเพ่ือที่จะเอาความรู้มาให้ได้ และฝึกให้นักเรียนกล้า
แสดงออกแล้วรู้ถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในการลงภาคสนาม” 

 “เป็นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนได้รับความรู้มากและเป็นขั้นตอนอย่างดี เช่น ศึกษา
ข้อมูลก่อนออกพ้ืนที่จริง และเม่ือลงพื้นที่จริง ท าให้มีความกล้าในการถาม การแสดงออกต่างๆ” 

 “ได้รู้ถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานที่นั้นๆ โดยการลงสภาคสนามไป
ส ารวจ เก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล โดยอย่างแท้จริงจากชาวบ้านในชุมชนนั้น เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราไปหา
มามันจริงเท็จประการใด จึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการทางมานุษยวิทยาเป็นหลักการที่ดีที่สมควรน ามาใช้
ในการสอน” 

 ความพึงพอใจจากกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรงในการ
แสวงหาความรู้ เช่นที่กล่าวว่า 

 “กลุ่มข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะไปถามใครดี จึงใช้วิธีการสุ่มเอา ถ้าเห็นบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุ
อยู่ในบ้านก็จะเข้าไปถาม เพราะคาดว่าผู้สูงอายุน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับลูกช่วงและพิธีแต่งงาน” 

 “เราวนหากันว่าบ้านหนองเข้อยู่ไหน หาทางไป เจอคนผ่านมาก็ถามเป็นครูที่
โรงเรียนหนองปรง ใจดีมาก บอกทางให้เรา รู้สึกซึ้งมาก เพราะครูใจดีมาก คุยดีมาก เป็นกันเองมาก 
ชอบตรงนี้จริงๆ แล้วเราก็ไปถึงบ้านป้าค า ไปสัมภาษณ์ป้าค า” 

 “วันที่สองของการท างานค่อนข้างสะดวกมากขึ้นเนื่องจากเรามีการวางแผนมาก่อน
ลงพื้นที่จริง ทั้งบ้านที่ไปสอบถามข้อมูลและแผนที่เดินทางคร่าวๆ” 

 ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาที่ มีตื่นเต้นและความ
สนุกสนาน เช่นที่กล่าวว่า 

 “อาจารย์พาไปหนองปรง พาไปพิพิธภัณฑ์ปานถนอม เพ่ือส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ไป
ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยไปมาก่อน” 
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 “ต่อไปจะเล่าเกี่ยวกับการหาข้อมูลในวันแรกกันแล้วนะคะ บอกเลยสนุกมาก เพราะ
ครั้งที่แล้วที่มามีคนน าทาง มีคนพาดูนู่นนี่แต่ครั้งนี้ไม่มี ยังไงละคะหลงทางสิคะ!! วนไปวนมาที่เดิม
หลายรอบมากคะ จะจอดถามก็ไม่กล้าคะ ยังไม่ชินกับคนที่นี่สักเท่าไหร่คะ ก็พยายามกันต่อไปอย่างไม่
ย่อท้อเลย พวกเรามุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆ” 

 ความพึงพอใจในการได้เรียนรู้โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิปัญญา การ
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในการคืนข้อมูล มีการเรียนรู้ถึงคุณค่าและ
ความหมายของนักเรียนและชุมชน เช่นที่กล่าวว่า 

 “1.รู้ความเป็นอยู่ของท้องถิ่นที่ได้ไปศึกษา 2.สามารถเห็นถึงความแตกต่างของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในอดีตและในปัจจุบัน 3.มีส่วนร่วมในการท างานแบบเป็นขั้นตอน 4.
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

 “เป็นการสอนรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ แปลกใหม่ แต่การเรียนแบบนี้เป็นการทดลอง
สอนจึงไม่มีเกรด ซึ่งท าให้นักเรียนบางกลุ่มไม่สนใจเรียน” 

 “มันเป็นวิชาที่ให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาและประสบการณ์มาก แต่เพราะมันไม่มีเกรด
เลยได้รับความสนใจน้อย”  

 “เป็นหลักการในรูปแบบใหม่มีลงพ้ืนที่จริง วศิลป์ว่าควรลงพ้ืนที่นานกว่านี้ และต้อง
ศึกษาก่อนให้รู้เป็นอย่างดี” 

 “ได้ลงพื้นที่จริงและได้ข้อมูลครบถ้วนจากเจ้าของวัฒนธรรม ท าให้ข้อมูลถูกต้อง” 
 นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ของนักเรียน  ซึ่งภูมิปัญญาหลายอย่าง

นักเรียนไม่รู้มาก่อนและไม่คิดว่าจะมีความรู้เช่นนี้อยู่ หรือเคยได้ยินแต่มีความเข้าใจผิด 
 “ท าให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้” 
 “ท าให้รู้ว่าแม่มดไม่ได้กินเลือด” 
 โดยสรุปนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากนักเรียนได้
ฝึกฝนและค้นหาความรู้ก่อนลงพ้ืนที่จริง  นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง  มีประสบการณ์
ตรง สัมผัสการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น สนุกสนาม  นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา และได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชน 

 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ผู้วิจัยด าเนินการรูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ที่ 1 ประเมิน
รูปแบบจากความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ขั้นตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบจากความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  ขั้นตอนที่ 
3 ประเมินรูปแบบโดยน ารูปแบบและผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯโดยสัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบโดย



118 

น ารูปแบบและผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาฯโดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนหนองปรง และขั้นที่ 5 การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ 
(ฉบับสมบูรณ์) รายละเอียด มีดังนี้ 

ขั้นที่ที่ 1 ประเมินรูปแบบจากความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ เมื่อน ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ไปทดลองใช้ พบว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อได้ด าเนินไปตามขั้นตอนสามารถสร้าง
ความรู้ ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคม และเกิดเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้  

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบจาการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ประเด็นเรื่องการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือเรียนรู้ และผู้วิจัยได้ประเมินรูปแบบจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกระบวนการเรียนรู้ของ
รูปแบบฯ เนื้อหา/ความรู้ที่ได้รับจากรูปแบบฯ ความเหมาะสมของกระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบฯ  
ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและทักษะทางสังคมที่เกิดจากรูปแบบฯ และข้อเสนอแนะ ซึ่งความ
คิดเห็นดังกล่าวผู้วิจัยจะน าไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วี
การทางมานุษยวิทยาฯ รายละเอียด มีดังนี้ 

นักเรียนคนที่ 1  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ น ามาใช้
ในชีวิตได้ น ามาวางรูปแบบในชีวิต คือ การวางแผนการใช้ชีวิต”  

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องแม่มด หอแก้ว การท าลูก
ช่วง การร าให้แถน การท ากระเป๋าในงานศพ และได้รู้ความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน เคยคิดว่างานศพ
เหมือนคนไทย แต่จริงๆ มีรายละเอียดเยอะมาก มีการร้องหน้าศพ มีพิธีหลังเผา ซึ่งคนไทยไม่มี” ”  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ได้จากการสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต ลงพ้ืนที่ถามชาวบ้าน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลแล้วมีความลึกของข้อมูลมากกว่ า” และ
กล่าวถึงระยะเวลาในการเรียนรู้ว่า “เวลาน้อยไป เพราะไปถามแค่ 2 วัน ได้ลงมือท าได้เล็กน้อย วัน
แรกได้ไปหาลุง วันที่สองได้ท ากระเป๋า ท าให้ได้ข้อมูลพื้นๆ ขาดการปฏิบัติจนเข้าใจจริง” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาทักษะทาง
สังคม กล่าวว่า “ได้การอยู่ร่วมกับเพื่อน ได้ความกล้าถามชาวบ้าน และรักษาเวลา เพราะมีการนัดกับ
ชาวบ้าน ซึ่งหากไปไม่ตรงเวลาจะน่าเกลียด ดูไม่ดี” และด้านเจตคติ กล่าวว่า“ไม่น่ากลัว เหมือนคนไทย 
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จากที่เป็นกลัวผีเลยกลัวสถานที่ รู้เรื่องหุ่นยิ้มเลยกลัว” และ“เหมือนกันในด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน 
เขาก็ต้องกิน การแต่งกายในชีวิตประจ าวัน แต่วัฒนธรรมและประเพณีแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ “ควรเพ่ิมเวลา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาในการพบปราชญ์ชาวบ้าน ถ้า
พบเร็ว มีเวลาคุยเยอะก็จะได้ข้อมูลมาก หรือต้องไปส ารวจ นัดหมาย ล่วงหน้าก่อนลงสนามจริง 
ไม่เช่นนั้นจะหลงในสนาม มีความเครียดเพราะเวลาเร่งรัดแต่ยังหาบ้านผู้รู้ไม่เจอ ควรจัดเวลา 7 วันใน
การเก็บข้อมูล” 

นักเรียนคนที่ 2  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความเหมาะสม ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติ มีการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ได้รู้เรื่องลูกช่วงซึ่งเป็นสื่อในการ
จีบกันของหนุ่มสาว รู้เรื่องพิธีศพ เรื่องอาหาร การทอผ้า” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีระบบดี ได้ลงมือปฏิบัติจะ
เข้าใจจริง ไม่ใช่การจ า เพราะจ าแล้วก็ลืม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียน แต่มีเวลาน้อยในการฝึกฝน ในการ
หาข้อมูล”     

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา กล่าวว่า ทักษะ
ทางสังคม กล่าวว่า “ได้ฝึกการท างานเป็นทีม คุยกับเพ่ือน คุยกับชาวบ้าน จัดการเองทั้งหมด เรียนรู้ 
เพ่ือค้นหาค าตอบ” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรเพ่ิมเรื่องยานพาหนะในการลงพ้ืนที่ให้เพียงพอ เพ่ือความ
รวดเร็วในการเก็บข้อมูล เพ่ือป้องกันอันตราย และควรเพิ่มเป็น 3 คืน 4 วัน” 

นักเรียนคนที่ 3  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “เหมาะสมดี มีความสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ ตรงประเด็น” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องการทอผ้าตั้งแต่การดูตัวไหม 
การผลิตเส้นไหม การทอผ้า การย้อมผ้า  รู้เรื่องอาหารเพราะไปกิน รู้เรื่องพ่อมดแม่มดเพราะเพ่ือนเล่า
ให้ฟัง” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “นักเรียนควรใส่ใจในการเก็บ
ข้อมูล ต้องสร้างสัมพันธ์กับชาวบ้าน ท าให้ได้ข้อมูลไม่ละเอียด ควรมีการบันทึกเสียงและมีคนจดข้อมูล
อย่างละเอียด” 
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ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและทักษะทาง
สังคม กล่าวว่า “มีทักษะการแสดงออก การพูดคุยกับคนอ่ืน รู้กาลเทศะ เราอยู่ในสถานการณ์ก็อ่อน
น้อมถ่อมตน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “นักเรียนเวลาท างานต้องไม่ชิวเกินไป จนไม่ตั้งใจเก็บข้อมูล ครู
ต้องสร้างแรงบันดาลใจในการท าสิ่งนี้ให้เต็มที่ และควรเพิ่มเวลาในการอยู่ในสนามเป็น 3 คืน 4 วัน” 

นักเรียนคนที่ 4  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “การลงพ้ืนที่จริงท าให้ได้ความรู้ ท าให้รับรู้
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่าด้านความรู้ กล่าวว่า “ท าให้ได้
ความรู้เรื่องพิธีศพ ได้รู้จักอุปกรณ์ ได้ทดลองท าจริง ได้ไปป่าแฮว โดยคุยกับสัปเหรอ รู้เรื่องแม่มด
เพราะไปกับเพ่ือน และรู้เรื่องอาหารเพราะกินทุกวัน” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “การเตรียมตัว การหาข้อมูล 
ก่อนลงพ้ืนที่ควรมีระยะเวลาเยอะกว่านี้ แต่ระยะเวลาในการอยู่ในสนามเหมาะแล้ว” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา กล่าวว่า “ท าให้
เกิดการปรับตัวให้เข้ากับคนท้องถิ่น รู้จักใช้ค าพูด เข้ากับผู้ใหญ่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุด” ด้านทักษะ
ทางสังคม กล่าวว่า “ได้รู้จักเพ่ือนมากขึ้นเพราะไปค้างด้วยกันท าให้รู้จักนิสัย คุ้นเคยกับปราชญ์
ชาวบ้านเจอกันยังทักทายพูดคุยกัน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรน ารูปแบบนี้ไปใช้กับรุ่นน้องและต้องเตรียมความพร้อมฝึก
ทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า”  

นักเรียนคนที่ 5 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละคนที่จะแตกต่างกัน” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องภาษาว่าค าบางค าเป็นภาษา
ดั้งเดิม บางค ามีภาษาไทย รู้เรื่องวัฒนธรรมอาหาร รู้เรื่องพิธีกรรม” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
กล่าวว่า “ได้ลงข้อมูลในชุมชนไม่ใช่อ่านกระทู้ในอินเตอร์เน็ต ข้อมูลเชื่อถือได้สูงเพราะมีการสืบสาน
กันมาในชุมชน” ด้านทักษะทางสังคม กล่าวว่า “ได้ปรับปรุงตัว กล้าสัมภาษณ์” 
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ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและทักษะทาง
สังคม กล่าวว่า “ได้ทักษะการเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขา เมื่อไปต่างถิ่นรู้ว่าควรท าตัวอย่างไร” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรต้องฝึกพูดกับคนที่ไม่รู้จักบ่อยๆจะได้มีความกล้า” และ 
“คนในกลุ่มมีน้อยเกินไป หาข้อมูลได้น้อย มีความล่าช้าเพราะปริมาณงานกับจ านวนคนไม่เท่ากัน” 

นักเรียนคนที่ 6  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า“มีความสอดคล้อง ได้ลงสนามจริง ได้เข้า
ไปร่วมใช้ชีวิตในชุมชนจริง” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องแม่มด พิธีกรรมงานศพ การ
ร าไทยทรงด า” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ควรปรับปรุงการสร้างวินัย
และการปฏิบัติตนในการอยู่ในชุมชนของนักเรียน” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “ได้ความรู้ ได้ความสนใจ ได้รู้จัก 
ได้เห็นของจริงท าให้เกิดความเข้าใจเรื่องแม่มด กลัวแต่สนุก และค้นหา มีความลึกลับน่าค้นหา” ด้าน
ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา “ทักษะการตั้งค าถาม การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล การใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมคนแปลกหน้า” ทักษะทางสังคม กล่าวว่า “ได้ท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน กินด้วยกัน นอน
ด้วยกัน”  

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “น่าจะขยายเวลาให้อยู่หลายวันขึ้น ยังไม่ได้ลงเจาะลึก เวลาของ
ชาวบ้านมีอย่างอ่ืนต้องท า ไม่สะดวกในการให้ข้อมูลทั้งวัน จึงควรอยู่หลายๆวัน” 

นักเรียนคนที่ 7  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ท าให้ได้ฝึกการกล้าแสดง
แสดงออก คนเงียบจะให้เพื่อนท างานแทน แต่งานกลุ่มท าให้ท าทุกคนได้ใช้ความสามารถ” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ได้ความรู้การทอผ้า การเลี้ยงไหม 
การย้อมผ้า รู้เรื่องแม่มด อาหาร พิธีกรรมงานศพ การเสนเรือน และการแต่งงาน” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ท าให้ได้เตรียมความพร้อม 
ค าพูด กิริยามารยาท” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและทักษะทางสังคม 
กล่าวว่า “ร่วมมือกับเพ่ือนท างานกลุ่มของตนเอง และช่วยเหลือเพ่ือนกลุ่มที่ยังเก็บข้อมูลไม่เสร็จ 



122 

สัมพันธ์กับเพ่ือนโดยท างานร่วมกัน เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาด้วยกัน ได้ความคุ้นเคย สนิทสนมกับ
คนในชุมชน และทักทายกันเมื่อเจอกันภายนอก” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “อยากให้ไปนานกว่านี้เพื่อจะรู้ลึกและรู้จริง”  
นักเรียนคนที่ 8 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ดีอยู่แล้ว ครอบคลุม ได้สัมผัสจริง เรียนรู้
ด้วยตนเอง” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  กล่าวว่า “รู้เรื่องความเชื่อการเข้าหอ 
เครื่องใช้ในพิธีแต่งงาน การแต่งกายของบ่าวสาว รู้เรื่องอาหาร แม่มด และสภาพของชุมชน” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “เวลามีน้อย ไม่คิดว่าจะมี
ข้อมูลลึก พอไปจริงๆ แล้ว ทุกอย่างเชื่อมกันหมดเลย ถ้าเราไม่เห็นของจริง เราจินตนาการไม่ได้ 
เพราะเราเราไม่ท า ไม่สัมผัส” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้มานุษยวิทยาและทักษะทางสังคม 
กล่าวว่า “ได้ลงพื้นที่ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ท างานร่วมกับเพื่อน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรเพ่ิมรถในการเดินทางเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เพียงพอ รถไม่มี ท า
ให้เก็บข้อมูลได้น้อย” 

นักเรียนคนที่ 9  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “มีความเหมาะสม เพราะเรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้แต่วิชาการ การลงพ้ืนที่จริงได้อะไรมากกว่าที่คิด” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้พิธีกรรมของคนลาวที่ไม่เหมือนกับคนไทย 
คนลาวบูชาผีบ้านผีเรือนคนไทยนับถือพุทธ รู้เรื่องการแต่งกาย รู้เรื่องภาษาที่แตกต่างกัน” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “การเรียนรู้ต้องใช้เวลาท าให้
ก้ าก่ึงระหว่างการเรียนกับภารกิจทางบ้านของนักเรียน” และยังกล่าวต่ออีกว่า “การที่ลงพ้ืนที่ในวันนี้
ท าให้หนูลงพ้ืนที่(ศึกษาเรื่องรังนก)ในวันนี้” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา กล่าวว่า “ได้ดู
วิธีการใช้ชีวิต ไม่เคยคิดว่าคนจะอยู่ในป่าได้ หนูแปลกใจว่าท าไมเขาอยู่ได้” ทักษะทางสังคม กล่าวว่า 
“การไปนั่งคุยท าให้มาใช้ในการท าธุรกิจของที่บ้าน เพราะต้องคุยกับคนอ่ืนเรื่องรังนก ต้องสังเกตลักษณะ
ของคนเพ่ือจะพูดคุยจนท าให้มีคนเรียกหนูว่า “นักประมูลตัวน้อย” เพราะได้เข้าร่วมประมูลรังนก” 
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ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ครูควรเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล” 

นักเรียนคนที่ 10  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความเหมาะสม เพราะได้สัมผัสและลง
มือท าจริงๆ ทุกข้ันตอน” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยทรงด า 
เรื่องอาหาร การเก็บหน่อไม้ เรื่องการเลี้ยงไหม การทอผ้า  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ได้เรียนรู้จากการไปสอบถาม 
น ามาเรียบเรียง และคืนข้อมูล ซึ่งยังได้ข้อมูลไม่ได้เต็มที่เพราะเวลามีจ ากัด” และกล่าวว่า “เคยผ่าน
หมู่บ้านไม่คิดว่าภายในจะมีหมู่บ้านอยู่หลายซอย หลายกลุ่ม รู้สึกตื่นเต้นว่าทุกซอยมาบรรจบกัน” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา กล่าวว่า ได้ฝึก
มนุษยสัมพันธ์ชุมชนและร่วมมือกันท างานกับเพ่ือน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “อยากให้น้องๆ ลองไปท า น้องที่ไม่มีประสบการณ์ในการค้างคืน
กับเพ่ือน ไม่มีประสบการณ์ในหมู่บ้านไทยทรงด าก็จะรู้” 

นักเรียนคนที่ 11  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความครอบคลุม ได้ลงพ้ืนที่เรียนรู้จาก
สิ่งที่มีพ้ืนฐานอยู่แล้ว ท าให้ได้รู้ลึกขึ้น” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ได้รู้เรื่องประเพณี ที่อยู่อาศัย และ
การจัดงานศพ” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นการเรียนรู้ที่สนุก มีการ
สังเกต มีเรื่องพูดคุยกับชาวบ้าน และมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อน”     

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีการรู้จักการวางแผน การจัดการ และการ
แก้ปัญญา” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า ควรมีเวลาในการเรียนรู้ให้ลึกซ้ึงขึ้น” 
นักเรียนคนที่ 12  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความเหมาะสมไม่ควรเพ่ิมหรือลดการ
เรียนรู้” 
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เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องแม่มด ลูกช่วง อาหาร และ
การเกล้าผม” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “การลงพ้ืนที่ท าให้ได้เห็น
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เห็นตลาด เห็นการใช้ชีวิตสบายๆ ไม่เร่งรีบ ไม่แข่งขัน” 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษวิทยา กล่าวว่า “ได้
เรียนรู้สภาพแวดล้อมและได้สังเกตวิถีชีวิตของคนในสังคม” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรมีกิจกรรมร่วมกันยามเช้า เพื่อศึกษาชุมชนตั้งแต่เช้า” 
นักเรียนคนที่ 13  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ดีแล้ว เพราะอาจารย์พาลงพ้ืนที่ ท าให้
สัมผัสของจริง รู้จริง” 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน 
เรื่องอาหารในแง่วิธีการท าและรสชาติ” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ลงไปใช้ชีวิตในชุมชน อยู่
ร่วมกับชาวบ้าน สรุปความรู้ แต่ยังศึกษาได้ไม่มาก เพราะไม่รู้สภาพพ้ืนที่ท าให้ “หลง” แต่ก็สนุกดี ได้
คุยกับเพื่อน 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา  กล่าวว่า “การ
หลงทางท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ การกินอาหารในชุมชนท าให้รู้เรื่องอาหาร” ด้านทักษะทางสังคม “ท าให้
สามัคคีกันมากข้ึน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรจัดให้นักเรียนในโรงเรียนเรียนรู้ร่วมกันหลายชั้นเพ่ือให้ได้
ความสนิทกันและได้ข้อมูลมากกว่านี้” 

นักเรียนคนที่ 14  
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความเหมาะสมครอบคลุม” 
เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้

วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “รู้เรื่องแม่มด อาหาร การเกล้าผม 
รู้เรื่องสภาพแวดล้อมยามเช้าที่สวยงาม เห็นหมอก และหนาวมาก” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “ควรต้องใช้วิธีการนัดหมาย
เจอกันในการเรียนรู้บางช่วงยามเช้า และใช้การพูดคุยเรื่องสนุกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม” 
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ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและทักษะทาง
สังคม กล่าวว่า “รู้จักกันสนิทกันกับเพื่อนมากขึ้น” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรจัดมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนในช่วงเช้า โดยให้ครู
นัดหมายมาท ากิจกรรมร่วมกันบางอย่าง” 

โดยสรุปการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ของนักเรียนใน 4 ประเด็นสรุปได้ดังนี้  

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่จริง ได้อยู่ในชุมชน จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

เนื้อหา/ความรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปได้ว่า นักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่ตนเองสนใจ ได้ความรู้จากการได้ช่วยกลุ่มเพ่ือนเก็บข้อมูล
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความรู้ที่ได้มีรายละเอียดของขั้นตอน รายละเอียดของบริบททาง
ภูมิศาสตร์และสภาพสังคม เช่น ความรู้เรื่องอาหาร ได้รู้จักแกงหน่อส้ม ได้ตามไปดูพ้ืนที่ป่าในการเก็บ
หน่อไม้ รู้ขั้นตอนการท าหน่อไม้ดอง ได้เห็นการประกอบอาหาร และได้กินอาหารนั้น  ความรู้เรื่องการ
ทอผ้าได้รู้ถึงชนิดของผ้า อุปกรณ์ทอผ้า การย้อมผ้า การตัดเย็บ รวมถึงการสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้น ได้
ความรู้เรื่องพิธีกรรมงานศพ ได้รู้ถึงป่าแฮว รู้และลงมือท าอุปกรณ์ในการท าพิธีกรรมงานศพบางชนิด 
เช่น กระเป๋าใส่ของให้กับวิญญาณผู้ตาย  ได้ความรู้เรื่องการแต่งงาน การแต่งกายของบ่าวสาว ความ
เชื่อในการเข้าหอ  ได้ความรู้เรื่องแม่มด การเป็นแม่มด ข้อห้ามของแม่มด และได้รู้ถึงสภาพบ้านของ
แม่มด และได้ความรู้เรื่องภาษา  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปได้ว่า นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชน
โดยการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ ไปสัมภาษณ์ขอความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ได้ลงมือปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ซึ่งท าให้ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรง  นักเรียนได้เรียนรู้จากการสังเกตสภาพชุมชน สังเกต
เส้นทางเพ่ือให้ไม่หลงทาง สังเกตผู้คนที่เข้าไปสอบถามทั่วไป สังเกตผู้ให้ข้อมูลส าคัญก่อนการ
สัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์ และหลังการสัมภาษณ์  ตลอดทั้งจดบันทึกเพ่ือน ามาแยกแยะ และจัดกลุ่ม
ของข้อมูลให้เป็นความรู้ของกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน และน าเสนอความรู้สู่ชุมชน โดย
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีการพัฒนาตนเอง ต้องผ่านความกลัวในใจตนเอง  ร่วมกันท างาน
กลุ่มตามที่วางแผน และการเข้าไปสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนในชุมชน 

ผลที่เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปได้ว่า การเรียนรู้นี้ท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้ภาคสนาม
ทางมานุษยวิทยา ทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจดบันทึกภาคสนาม โดยการ
สังเกตเริ่มตั้งแต่การลงไปส ารวจชุมชน การไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน การคืนข้อมูลสู่ชุมชน  การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต้องค้นหาปราชญ์ชาวบ้านตามค าแนะน าของคนในชุมชน ต้องแนะน าตัวเอง 
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สร้างการไว้วางใจ สร้างมนุษยสัมพันธ์ การตั้งค าถาม การฟัง การคิดตาม และสัมภาษณ์ที่ขยายประเด็น
จากแนวค าถามที่ตั้งไว้ ซึ่งนักเรียนยังคงจดจ าและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลส าค ัญเหล่านั้น  การจด
บันทึกนักเรียนจดบันทึกทั้งในขณะสัมภาษณ์และเมื่อกลับมาถึงที่พัก เพ่ือสรุปเป็นความรู้ตามรายละเอียด
ที่ได้ค้นพบหรือรายละเอียดของขั้นตอนของในแต่ละภูมิปัญญาที่กลุ่มตนเองสนใจศึกษา 

ข้อเสนอแนะ สรุปไดว้่า ควรเพิ่มการฝึกฝนการสัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนที่ยังมีความกลัว
คนที่ไม่รู้จักเพ่ือฝึกฝนความกล้า  ควรเพ่ิมเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ในสนามเพราะภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นมีรายละเอียดมาก ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ เนื่องจาก
ช่วงแรกต้องส ารวจเส้นทางในชุมชนเพ่ือไม่ให้หลงทาง ต้องสร้างความสัมพันธ์กับปราชญ์ชาวบ้านซึ่ง
ชาวบ้านมีการท างานไม่ว่างตลอดเวลา ว่างช่วงเช้าและเย็นเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ระยะเวลาในการค้นหา
ข้อมูลมีน้อย ควรเพ่ิมเป็น 4-7 วัน การเพ่ิมเวลายังจะท าให้มีความรู้ลึกและรู้จริงยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสามารถของนักเรียนและความสะดวกของชุมชน ควรเพ่ิมพาหนะในการเดินทางเก็บข้อมูล 
เนื่องจากหากมอเตอร์ไซด์น้อยต้องรอคอยท าให้การนัดหมายกับชาวบ้านล่าช้าและไม่ทันเวลา และ
ควรจัดการเรียนรู้นี้หลายระดับรวมกันเพราะจะท าให้เกิดความสนิทสนมกับระหว่างนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบจากความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ   

ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน 14 คน  ใน 4 ประเด็นค าถาม ได้แก่ 1) ความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2) การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3) ผลของการเรียนรู้
จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ 4) ข้อเสนอแนะ รายละเอียด มีดังนี้ 

ผู้ปกครองคนที่ 1 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นรูปแบบที่ดีมาก ได้เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตโดยได้ใช้ชีวิตที่นอกเหนือจากที่บ้านของตนเอง ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ที่แตกต่างจากท้องถิ่นของตนเอง ทักท้ังรู้จักการท างานเป็นกลุ่มและเป็นระบบ” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เขาเริ่มสนใจภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมากข้ึนและปรับมาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เช่น อยากไปท าบุญตัก
บาตรที่วัด ไปงานปิดทอง ไปร่วมงานศพ โดยมีความเข้าใจว่าต้องไปเพ่ืออะไร ซึ่งปกติเขาชอบอยู่บ้าน
และไม่ชอบอยู่ที่มีคนเยอะ ที่โรงเรียนก็สามารถเข้ากับเพ่ือน ท างานเป็นระบบมากขึ้นทั้งการสืบค้น 
การรวบรวม และน าเสนอ” 

ผลของการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความรู้เรื่องอาหาร การแต่งกาย 
การแต่งงาน และพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายที่ได้พบเห็นและมีความสนุกสนานที่ได้ท างานและได้
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือที่ลงภาคสนามด้วยกัน” ผลด้านทักษะ กล่าวว่า“มีทักษะการเก็บข้อมูลอย่างเป็น
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ระบบ เกิดเป็นความเข้าใจในความแตกต่างของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และน าเสนอที่ดี” 
ผลด้านเจตคติ กล่าวว่า “มีมุมมองที่ดีและมีความภูมิใจ อยากสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองให้
คงอยู่ต่อไปโดยให้ความร่วมมือกับหัวหน้าชุมชน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเปิดมุมมองและเพ่ิมเติมประสบการณ์ชีวิต
ให้กับเด็กเป็นการเรียนการสอนที่ดีขอเป็นก าลังใจให้อาจารย์ได้จัดท าการเรียนการสอนแบบนี้ต่อไป” 

ผู้ปกครองคนที่ 2  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดี ท าให้เขาได้รู้อะไรที่
ไม่เคยรู้ ได้เรียนรู้อะไรที่ดี และน่าอนุรักษ์ไว้” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “น าประสบการณ์ที่
ได้จากการเรียนรู้มาเล่าให้ฟัง และน ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต” 

ผลของการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “ได้ทักษะการเข้าถึงมวลชนใน
หมู่บ้านที่แตกต่างกับพ้ืนบ้านของตนเอง” ด้านเจตคติ กล่าวว่า “มีการเปรียบเทียบภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมโดยมีมุมมองในทางบวก”  

ผู้ปกครองคนที่ 3  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เข้าถึงประสบการณ์จริงที่
ไมไ่ด้เรียนตามต ารา การเรียนรู้สร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้และเข้าใจชีวิตคนอ่ืนซึ่งไม่เคยสัมผัส” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีการช่างสังเกต
มากขึ้น สังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืนว่ามีชีวิตประจ าวันอย่างไร” 

ผลของการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “มีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าที่นับถือผีมีการสืบทอดวัฒนธรรมที่ยาวนานจวบจนปัจจุบัน แม้จะดู
ล้าสมัยแต่ยังใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน” ด้านเจตคติ กล่าวว่า “มองภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไปในทางที่ดี
ขึ้น มองโลกกว้างข้ึน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “อยากให้ท าการวิจัยอย่างอ่ืนบ้าง เช่น เรื่องทางศาสนาการนับถือ
ศาสนาพุทธ เพ่ือเด็กจะได้ซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”  

ผู้ปกครองคนที่ 4  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นวิธีการที่ดีเพราะการออกภาคสนาม
ท าให้นักเรียนได้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่านั่งเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว ท าให้
นักเรียนได้สัมผัสของจริงจะท าให้เข้าถึงมากขึ้น” 
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การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความรู้มากข้ึน เพราะการที่
นักเรียนได้ไปเรียนรู้ภาคสนามได้สัมผัสสถานที่จริงซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน” 

ผลของการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “มีความรู้เรื่องวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน” ด้านทักษะกล่าวว่า “มีความอดทน ความพยายาม มีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “การออกภาคสนามดีอยู่แล้ว” 
ผู้ปกครองคนที่ 5  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับรูปแบบนี้ เพราะ
การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจะอาศัยรับฟังจากการบอกเล่าเพียงอย่างเดียวจะได้ความรู้
เพียงผิวเผิน การเข้าถึงและสัมผัสด้วยตนเองจะได้ความรู้ที่ละเอียดอ่อนจากิริยาท่าทาง สีหน้า 
ความรู้สึก และแววตาของผู้ที่เราสัมผัสด้วย” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เพ่ิมการสังเกตบุคคล
ทั่วๆ ไปถึงพฤติกรรม การด ารงชีวิตของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกัน” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “มีความรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และกฎระเบียบของชุมชน” ด้านทักษะ กล่าวว่า “มี
ทักษะในการอยู่ร่วมสังคมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจบุคคลอ่ืนมากขึ้น ” 
ด้านเจตคติ กล่าวว่า “มีมุมมองที่เปลี่ยนไป เช่น ความเชื่อเรื่องภูตผี เมื่อก่อนคิดว่าเป็นสิ่งที่น่างมงาย 
แต่ข้อดีของความเชื่อเรื่องผี คือ สังคมเป็นระเบียบท าให้ทุกคนเพ่ิมความระมัดระวังในการกระท า ถ้า
กระท าผิดผีจะลงโทษให้เกิดความวิบัติ จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้กระท าแต่ความดี คนไม่เห็นแต่ผีเห็น” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ขอให้มีการเรียนการสอนแบบนี้ตลอดไป” 
ผู้ปกครองคนที่ 6  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “นักเรียนจะได้รับทักษะการเรียนรู้นอก
ต าราเรียน ไม่ว่าจะเป็นการวางตัว การปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นๆ ที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานของ
คนไทย ได้การสร้างความสามัคคีกันในกลุ่มเพื่อน และการฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “จัดระเบียบการ
เรียนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าควรท าสิ่งใดก่อนหลัง” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “เขามีความสุขและได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เขารู้เรื่องความเป็นอยู่ อาหาร ประเพณี มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
วัฒนธรรม” ด้านทักษะ กล่าวว่า “นักเรียนได้กระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอน เปรียบเทียบภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งด้านอาหาร การด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และพยายามรักษาไว้ปฏิบัติ
ตาม” ด้านเจตคติ กล่าวว่า “สมัยก่อนจะเห็นแต่สิ่งที่ทันสมัย แต่ไม่เคยสนใจของเก่าหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่
รอบตัวในชุมชน แต่หลังจากเขาได้ไปศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่หนองปรงแล้วเราก็เริ่มหันมาดู
วัฒนธรรมในหมู่บ้านชุมชนของตัวเอง และตั้งใจจะไม่ปฏิบัติตนให้ผิดจารีตประเพณี ตั้งใจเล่าเรียน 
เป็นคนดีของชุมชน” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “อยากให้ก าลังใจอาจารย์และขอให้อาจารย์สานต่อกับนักเรียน
รุ่นต่อๆ ไป ขอบคุณมากท่ีอาจารย์ได้มอบประสบการณ์ชีวิตแก่ลูกสาวของดิฉัน” 

ผู้ปกครองคนที่ 7  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “การจัดการเรียนรู้นี้มีความสนุก ได้ความรู้
ใหม่ๆ ที่ในห้องเรียนไม่มีสอน” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ไม่ชัดเจน” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “รู้เรื่องภูมิปัญญา ประเพณี
ของชุมชน” ด้านทักษะ กล่าวว่า “ได้ท างานร่วมกับเพ่ือน ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของชุมชน” ด้าน
เจตคติ กล่าวว่า “ได้รู้และเข้าเข้าใจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งปกติจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้” 

ผู้ปกครองคนที่ 8  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “ท าให้รู้ถึงวิถีชีวิตการอยู่ของท้องถิ่นหนึ่งๆ 
ในการด ารงชีวิตที่แตกต่างกัน” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เกิดการเปรียบเทียบ  
วิถีชีวิตของชาวไทยทรงด ากับชุมชนที่ตนเองอยู่” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า  “ได้ความรู้เรื่องแม่มดที่     
ชาวไทยทรงด านับถือที่มีการนับถือสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น และรู้เรื่องอาหารการกินซึ่งบางอย่างมีเหมือนกัน
แต่เรียกต่างกัน” ด้านทักษะ กล่าวว่า “มีการสังเกต การใช้ค าพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การวิเคราะห์ 
การรวบรวมข้อมูล” 

ผู้ปกครองคนที่ 9 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “มีความยินดีและเห็นความตั้งใจใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อจะได้รับความรู้ และน าไปเผยแพร่” 
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การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยทรงด ากับคนในครอบครัวและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของที่บ้าน” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของไทยทรงด า” ด้านเจตติ กล่าวว่า “เห็นว่าความรู้ในภูมิปัญญามีความละเอียดมากขึ้น” 

ผู้ปกครองนักเรียนคนที่ 10 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “เด็กได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีความเป็นอยู่ที่แตกต่างออกไป” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความรู้มากขึ้นจาก
เดิมที่รู้อย่างผิวเผินหรือไม่ค่อยรู้อะไร” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “ได้รู้เรื่องความเชื่อของชุมชน
ไทยทรงด า” ด้านทักษะ กล่าวว่า “ได้สัมพันธ์กับชุมชนและท างานกับเพ่ือน” ด้านเจตคติ กล่าวว่า “มี
ความรู้และเข้าใจลึกซึ้ง” 

ผู้ปกครองคนที่ 11 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นวิธีที่ดีเพราะได้ลงสนาม ลงพ้ืนที่สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “จากที่ไม่เคยรู้ภูมิ
ปัญญาไทยทรงด าก็มีความรู้อย่างเข้าใจเพราะได้ลงพื้นที่จริง” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “มีความรู้เพ่ิมขึ้น สามารถต่อ
ยอดความรู้ต่อไปได้” ด้านทักษะ กล่าวว่า “ท าให้มีความสามารถในการสื่อสารกับเพ่ือน และคนใน
ชุมชนได้เพราะต้องร่วมกันสัมภาษณ์คนในชุมชน” เจตคติ กล่าวว่า “รู้จักภูมิปัญญาและเพ่ิมพูน
ความรู้ได”้ 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรจัดการเรียนรู้โดยต่อยอดให้นักเรียนค้นหาความสนใจ      
ภูมปิัญญาของท้องถิ่นเองแล้วหาความรู้มาน าเสนอตามความสนใจของตนเอง” 

ผู้ปกครองคนที่ 12  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  “เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
ครบกระบวนการเรียนรู้ทั้งวิชาการและการปฏิบัติ” 
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การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เข้ากับสังคมได้ง่าย 
มีความคล่องตัวในการพูดคุยกับคนอ่ืนมากขึ้น เข้ากับสถานที่แปลกใหม่ได้ง่ายขึ้น ไปเที่ยวต่างจังหวัด
ด้วยกันสามารถอยู่บ้านพักโฮมสเตย์ได้โดยไม่บ่นเช่นก่อน” 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า  “ได้ความรู้เรื่องประเพณี
แต่งงาน งานศพ และการแต่งกาย” ด้านทักษะ กล่าวว่า “ได้ปฏิบัติการสัมภาษณ์คนในชุมชน ได้
น าเสนอความรู้ต่อชุมชน เข้าใจถึงชุมชนท าให้สามารถปรับตัวได้ ในลักษณะเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่ว
ตาตาม ได้แบ่งปันความรู้กับเพ่ือน ” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรค านึกถึงความปลอดภัยของนักเรียน เป็นชุมชนที่ไม่ห่างไกล
เกินไป และเป็นชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านของภูมิปัญญา” 

ผู้ปกครองคนที่ 13  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่ได้ไปดูวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน” 

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า  

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้านความรู้ กล่าวว่า “รู้เรื่องอาหารการกิน รู้เรื่อง
ความเชื่อของคนในชุมชน” ด้านทักษะ กล่าวว่า “ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ท าให้มี
ประสบการณ์ มีการท างานร่วมกับเพื่อน รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความห่วงใยกัน รู้จักสามัคคี มี
มนุษยสัมพันธ์กับคนในชุมชน” ด้านเจตคติ กล่าวว่า “ได้เข้าใจภูมิปัญญาและวัฒนธรรม” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “อยากให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนร่วมเรียนรู้
จ านวนมาก และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมวงกว้าง” 

ผู้ปกครองคนที่ 14  
ประเด็นความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้

วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีเพราะ
ได้เรียนรู้นอกต ารา เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม” 

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “เข้ากับ
คนอ่ืนได้ง่ายขึ้น เริ่มมองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เริ่มท างานเป็นกลุ่มและเข้าใจการท างานเป็นกลุ่ ม 
เนื่องจากงานกลุ่มเมื่อก่อนจะท าคนเดียว แต่ตอนนี้สามารถท างานกลุ่มกับเพื่อนได้” 

ประเด็นเรื่องผลของการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวว่า “มีความรู้เรื่อง
ประเพณีศพ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม” ด้านทักษะ กล่าวว่า “มีการท างานกลุ่มโดยฟังความคิดเห็น มี    
การถกปัญหากัน ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูล ท าความเข้าใจร่วมกัน รู้จักรอ เคารพความคิดเห็นของคนอ่ืน     
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มีทักษะของการท างานร่วมกัน และเข้ากับคนอ่ืนได้” ด้านเจตคติ กล่าวว่า “เห็นความแตกต่างของ 
ภูมิปัญญา ท าให้เข้าใจพ้ืนฐานของชุมชน เข้าใจปัจจัยที่ท าให้ภูมิปัญญามีความแตกต่างกัน” 

โดยสรุปผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กล่าวได้ว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบ         
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษา มีความเห็นว่าเป็นรูปแบการจัดการเรียนรู้ที่ดี เนื่องจากนักเรียนได้ลงพ้ืนที่ไปสัมผัส   
วิถีชีวิตในชุมชน โดยลงไปสังเกต สัมภาษณ์คนในชุมชน และมีการท างาน ร่วมรู้ร่วมกัน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  

การเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปได้ว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสู่
การท างานที่เป็นขั้นตอนจัดล าดับความส าคัญในเรื่องการเรียน มีความอดทน พยายาม ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจต่อการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ท าให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในด้านความรู้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเข้าใจอันเกิดจากการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของ
ตนเอง ท าให้เห็นความแตกต่างของภูมิปัญญา โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ การแต่งกาย      
การแต่งงาน งานศพ และอาหาร  ด้านทักษะ นักเรียนมีทักษะในการเก็บข้อมูลในชุมชน เพราะ
นักเรียนได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนเพ่ือให้ได้ความรู้ตามหัวข้อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สนใจ 
และทักษะทางสังคมในการท างานร่วมกับเพ่ือน ซึ่งท าให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รักสามัคคีกัน
ในการท างาน และการท างานกลุ่มต้องฟังความคิดเห็น มีการถกปัญหากัน ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูล 
และทักษะทางสังคมเกิดจากการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชาวบ้านในชุมชน ด้านเจตคติ สรุปได้ว่า
นักเรียนมีเจตคติที่ดีเพราะรู้จักภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ของกา ร
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า ควรค านึกถึงความปลอดภัยของนักเรียน เป็นชุมชนที่ไม่ห่างไกล
เกินไป และเป็นชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านของภูมิปัญญา ควรน ารูปแบบนี้ไปปรับใช้
ท าการวิจัยอย่างอ่ืนบ้าง เช่น เรื่องพระพุทธศาสนา ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษานี้ใช้กับนักเรียนรุ่น
ต่อไป เพราะจะท าให้ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้และเข้าใจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง  

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบโดยน ารูปแบบและผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้      
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯโดยสัมภาษณ์ครูสังคมศึกษา  

เพ่ือประเมินรูปแบบและเสนอแนะต่อการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ไปขยายผล การสัมภาษณ์มี 5 ประเด็น ได้แก่ 
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะ รายละเอียด มีดังนี้  
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ครูสังคมศึกษาคนที่ 1 
หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยาฯ กล่าวว่า “หลักการเหมาะสมท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง” 

วัตถุประสงค์ กล่าวว่า “ท าให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ และมีความตระหนัก
ในความส าคัญของภูมิปัญญา” 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  กล่าวว่า “ขั้นตอนของการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้     
สิ่งแปลกใหม่ เด็กมีความสุขดูได้จากบรรยากาศและการแสดงออกในการเรียนรู้ การร่วมมือกันท างาน 
สีหน้า ท่าทางบ่งบอกว่าอยากท าเป็นอยากท าได้” 

การวัดและประเมินผล กล่าวว่า “มีการประเมินจากความเป็นจริงในการเรียนรู้ของนักเรียน” 
ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ควรมีระยะเวลาในการเรียนรู้มากกว่านี้ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก

ตนเองและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้” 
ครูสังคมศึกษาคนที่ 2  
หลักการ กล่าวว่า “การให้นักเรียนปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง” 
วัตถุประสงค์ กล่าวว่า “นักเรียนได้ความรู้จริง ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง” 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กล่าวว่า “การเรียนรู้นี้ท าให้นักเรียนมีความรู้ที่เป็นตะกอนฝัง

แน่น เด็กจะไม่ลืม เกิดเป็นองค์ความรู้จริงเป็นความรู้ที่ชุมชนมาตรวจทาน เป็นความรู้ที่มีคุณค่าต่อ
เด็กและชุมชน โดยเฉพาะการคืนความรู้สู่ชุมชนเป็นการตรวจสอบของชุมชนอย่างแท้จริงเพราะคนใน
ชุมชนได้มาชมนิทรรศการทุกคน” 

การวัดและประเมินผล กล่าวว่า “เป็นการประเมินที่ชุมชน นักเรียน และครูได้มา
ประเมินร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ต่อยอด ได้ความผูกพันกันต่อไป 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ครูต้องมีจุดยืนต้องมองการเรียนรู้ว่าไม่อยู่ในต ารา ค าตอบอยู่ที่
ชุมชน ครูต้องใช้พลังทางวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้และท างานจริงไม่เหล าะแหละ และ
กระบวนการสร้างครูสังคมศึกษาต้องท าวิจัยในชุมชนจริงจังให้ถึงแก่นอย่างเข้มข้น 

โดยสรุปครูสังคมศึกษาประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ในชุมชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน      
การจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียน ครู และชุมชน มีความผูกพันกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เสนอว่า 
ควรน าวิธีการเรียนรู้โดยการวิจัยในชุมชนไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างครูสังคมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบโดยน ารูปแบบและผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯโดยการสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้านชุมชนหนองปรง 

การสัมภาษณ์ 2 ประเด็น ได้แก่ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ และข้อเสนอแนะ รายละเอียด มีดังนี้ 
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ปราชญ์ชาวบ้านคนที่ 1  
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยาฯ กล่าวว่า “วิธีการเรียนรู้นี้จะท าให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่ฆ่ากันในอนาคต การศึกษา
ไทยท าแบบนี้จะดีจริงๆ ครูต้องตามจริง เด็กได้ท าจริง และท าให้กลุ่มเยาวชนรักษ์หนองปรงได้มา
เรียนรู้ร่วมด้วย” 

ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า ชุมชนต้องท าความเข้าใจต่อการเรียนรู้แบบนี้ ไม่ใช่การรองรับ
นักท่องเที่ยวเหมือนที่เคยท า โดยท าแทนคิดแทนเขาไปหมด” 

ปราชญ์ชาวบ้านคนที่ 2  
ความคิดเห็น กล่าวว่า “เป็นวิธีที่ดีที่ให้นักเรียนมาเรียนรู้ที่บ้านก็ดีใจแล้วต่อไปจะได้รู้  รุ่น

ลูกหลานก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องทอผ้ามากเขาไปท างานกันหมด ป้าก็ให้ค าแนะน าได้ เล็กๆน้อย” 
ปราชญ์ชาวบ้านคนที่ 3  
ความคิดเห็น กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ดีเด็กๆ จะได้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้นอยากให้มีกิจกรรม

แบบนี้” 
ข้อเสนอแนะ กล่าวว่า “ให้ตั้งใจเรียนศึกษาให้สูงๆ จะได้มีงานท าที่ด”ี 
โดยสรุป ปราชญ์ชาวบ้านประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ว่าเป็นวิธีที่ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ครู ร่วมเรียนรู้     
ไปกับนักเรียน นักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ชุมชนมีความประทับใจในการที่
นักเรียนมาเรียนรู้ กลุ่มเยาวชนของชุมชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาของชุมชน และชุมชนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ทั้งนี้จากการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ของนักเรียน ครูสังคมศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน 
เห็นว่ารูปแบบนี้สามารถสร้างความรู้ให้กับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของนักเรียน ครู 
และชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท าให้เกิดความรู้ที่ลึกซึ้งของนักเรียน แต่ควรเพ่ิมระยะเวลาใน    
การเรียนรู้ และพิจารณาความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน เพราะความพร้อมของแต่ละคนไม่เท่ากัน 
ต้องมีการฝึกฝนที่ต่างกันบ้าง และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ควรน าไปใช้กับนักเรียนรุ่นต่อไปในโรงเรียน และควรเผยแพร่ให้กับครูสังคม
ศึกษาน าไปปรับใช้ต่อไป 

ขั้นที่ 5 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 

ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบในส่วนของเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ซึ่งเดิมเสนอกว้าง ๆ 
ได้แก่ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบสังคม และปัจจัยสนับสนุน ภายหลังจากได้ทดลองใช้รูปแบบได้มี
ข้อค้นพบจากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ และจากการประเมินผลรูปแบบโดยการสัมภาษณ์
นักเรียน ครูสังคมศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเงื่อนไขของ
การน ารูปแบบไปใช้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่เป็นบริบทในการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ เมื่อปรับปรุง
สมบูรณ์แล้วจึงน าไปสู่การขยายผล  
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รายละเอียดของเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบ
สังคม และปัจจัยสนับสนุน มีดังนี้ 

หลักการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่มี  ความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนในขณะด าเนินการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาควรค่อยเป็นค่อยไป ค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน เคารพในการเป็น
มนุษย์ของผู้เรียนเนื่องจากมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก บางช่วงมีความกลัว ความกังวล ความเต้นเต้น 
ความดีใจ ความเสียใจ ซึ่งผู้สอนต้องเรียนรู้ ซึ่งเป็นลดอคติในตัวผู้สอนสร้างความเข้าใจนักเรียนที่เป็น
เพ่ือนมนุษย์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้ 

ระบบสังคม เป็นความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งต้องใช้
เวลา ความอดทน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งเป็นระบบสังคมที่เป็นพ้ืนฐานก่อ
เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกฝ่ายในการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ 

ปัจจัยสนับสนุน เป็นส่วนที่ท าให้รูปแบบบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค์ และ
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การมีความเชื่อมั่นหลักการและวิธีการทางมานุษยวิทยาของผู้สอน
และผู้ปกครอง  ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียนต่อเพ่ือน 
ครูผู้สอน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง การมีแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนชาติพันธุ์ที่มีการขับเคลื่อนเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ทางชาติพันธุ์ของตนเองในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้ 
  

 
แผนภูมิที่  14 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 
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ตอนที่ 5 ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปใช้ขยายผลการจัดการเรียนรู้ 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนหนองจอกวิทยา อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียด มีดังนี้ 

1. การขยายผลการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ได้ด าเนินการ    
4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อประสานงานครูสังคมศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจต่อการน ารูปแบบ
ไปขยายผล โดยผู้วิจัยไปพบครูสังคมศึกษาด้วยตนเองท่ีโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 ผลการติดต่อประสานงาน ครูเก็จวลี กรีธาธร ครูช านาญการพิเศษมีความเข้าใจต่อ
การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยนักเรียนที่มีความเหมาะสมและมีความสนใจต่อการเรียนรู้ คือ นักเรียนสภานักเรียน ซึ่งครูเก็จวลี 
กรีธาธร ด าเนินการรับนักเรียนอาสาสมัคร 

 ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อขอหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล (ขอขยายผลรูปแบบ) จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือด าเนินการส่งให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 ผลการติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
หนงัสือเรียนถึงผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร่วมกับครูเก็จวลี กรีธาธร เรื่องวัน เวลา
และสถานที่การจัดการเรียนรู้ภาคสนาม 

 ผลการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้วันในการจัดการเรียนรู้ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 
12 มิถุนายน 2559 โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี การเรียนรู้
ภาคสนามในชุมชนกระเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี และการคืนความรู้สู่ชุมชนในชุมชนบ้านลิ้นช้าง 

 ขั้นตอนที่ 4 จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีดังต่อไปนี้  

 1)  ผลการเรียนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการใช้รูปแบบ      
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้แบบอัตนัยจ านวน 6 ข้อๆ ละ 4 คะแนน รวม       
24 คะแนน ให้นักเรียนเขียนค าตอบ รายละเอียด ดังตาราง 
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ตารางที ่16  เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=16) 

         (คะแนน) ร้อยละ 
คนที่ ก่อนเรียน 

(24) 100 
หลังเรียน 
(24) 100 

ผลต่าง 
(24) 100  

1 (ชาย) (6) 25 (17) 70.83  (11) 45.83 
2 (ชาย) (2) 8.33 (10) 41.67 (8) 33.33 
3 (ชาย) (6) 25  (15) 62.50 (9) 37.50 
4 (หญิง) (5) 20.83 (13) 54.17 (8) 33.36 
5 (ชาย) (2) 8.33 (7) 29.17 (5) 20.83 
6 (หญิง) (5) 20.83 (20) 83.33 (15) 62.50 
7 (หญิง)  ( 4) 16.67 (12) 50 (8) 33.33 
8 (ชาย) (4) 16.67 (13) 54.17 (9) 37.50 
9 (หญิง) (4) 16.67 (13) 54.17 (9) 37.50 
10 (หญิง) (5) 20.83 (22) 91.67 (17) 70.83 
11(หญิง) (5) 20.83 (19) 79.17 (14) 58.33 
12 (หญิง) (6) 25 (12) 50 (6) 25 
13 (หญิง) (4) 16.67 (12) 50 (8) 33.33 
14 (หญิง) (5) 20.83 (11) 45.83) (6) 25 
15 (ชาย) (8) 33.33 (11) 45.83 (3) 12.50 
16 (หญิง) (3) 12.50 (11) 45.33 (8) 33.33 

ชาย 144 (100) (28) 19.44  ( 73) 50.69 (45) 31.25 
หญิง 240 (100) 46 (19.17) 145 (60.47) 99 (41.25) 
รวม 384 (100) (74) 19.27 (218) 56.77 (144) 37.50 

     
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรียน ในระดับบุคคล 
นักเรียนคนที่มีผลต่างของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 10 มีผลต่างของคะแนน 17 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 70.83 นักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 15 มีผลต่างของ
คะแนน 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 12.50  ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีผลต่างคะแนน 45 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 31.25 นักเรียนหญิงมีผลต่างของคะแนน 99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.25 ภาพรวมมี
ผลต่างของคะแนน 144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.50  
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แผนภูมิที่ 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและ

หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=16) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 16 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 

 
2.  ผลด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของนักเรียนที่

เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้แบบปรนัยจ านวน 40 ข้อๆ ละ 
1 คะแนน รวม 40 คะแนน ให้นักเรียนเลือกตอบ แสดงผลดังตารางที่ 17 

          
ตารางที่ 17  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=16) 

(คะแนน) ร้อยละ 
คนที่ ก่อนเรียน 

(40) 100 
หลังเรียน 
(40) 100 

ผลต่าง 
(40) 100 

1 (ชาย) (20) 50 (20) 50 (0) 0 
2 (ชาย) (20) 50 (21) 52.50 (1) 2.25 
3 (ชาย) (20) 50 (23) 57.50 (3) 7.50 
4 (หญิง) (18) 45 (21) 52.50 (3) 7.50 
5 (ชาย) (15) 37.50 (19) 47.50 (4) 10 
6 (หญิง) (20) 50 (24) 60 (4) 10 
7 (หญิง) (16) 40 (19) 47.50 (3) 7.50 
8 (ชาย) (17) 42.50 (20) 50 (3) 7.50 
9 (หญิง) (23) 57.50 (23) 57.50 (0) 0 
10 (หญิง) (19) 47.50 (21) 52.50 (2) 5  
11(หญิง) (19) 47.50 (25) 62.50 (6) 15 
12 (หญิง) (22) 55 (24) 60 (2) 5 
13 (หญิง) (18) 45 (20) 50 (2) 5 
14 (หญิง) (17) 42.50 (21) 52.50 (4) 10 
15 (ชาย) (16) 40 (16) 40 (0) 0 
16 (หญิง) (15) 37.50 (15) 37.50 (0) 0 

ชาย (240) 100 (108) 45 (119) 49.58 (11) 4.58 
หญิง (400) 100 (187) 46.75 (213) 52.25 (26) 6.5 
รวม (640) 100 (295) 46.09 (332) 83 (37) 5.78 

 
จากตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา

ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในระดับบุคคล นักเรียน
คนที่มีผลต่างของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 11 มีผลต่างของคะแนน 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
15  นักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 1, 9, 15 และ16 มีผลต่างของคะแนน 
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีผลต่างของคะแนน 11คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
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4.58 นักเรียนหญิงมีผลต่างของคะแนน 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ภาพรวมมีผลต่างของคะแนน 
37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 5.78 
 

 
 
แผนภูมิที่ 17  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการ

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=16) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 18 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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 2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
การเข้าสู่สนามในช่วงแรก ทักษะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการจดบันทึก  
ได้จากการประเมินของผู้วิจัย (ผู้สอน) โดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม แสดงผลดังตารางที่ 18  
 
ตารางที่ 18  แสดงผลคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา (n=16) 

                                                                        (คะแนน) ร้อยละ 
ล าดับที่ ทักษะการ

สังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม  

(4 คะแนน) 

ทักษะการ
สัมภาษณ์ 
(4 คะแนน) 

ทักษะการจด
บันทึก

ภาคสนาม 
(4 คะแนน) 

รวม 
(12) 100 

1 (ชาย) 4  4  3 (11) 91.67 
2 (ชาย) 4 4 4 (12) 100 
3 (ชาย) 4 3 3 (10) 83.33 
4 (หญิง) 4 4 3 (11) 91.67 
5 (ชาย) 4 4 3 (11) 91.67 
6 (หญิง) 3 3 4 (10) 83.33 
7 (หญิง) 4 3 2 (9) 75 
8 (ชาย) 4 3 3 (10) 83.33 
9 (หญิง) 3 3 2 (8) 66.67 
10 (หญิง) 4 4 3 (11) 91.67 
11(หญิง) 4 3 3 (10) 83.33 
12 (หญิง) 3 3 3 (9) 75 
13 (หญิง) 3 3 2 (8) 66.67 
14 (หญิง) 3 4 4 (11) 91.67 
15 (ชาย) 4 3 3 (11) 91.67 
16 (หญิง) 3 4 3 (11) 91.67 

ชาย 72 (100)    (65) 90.28 
หญิง 120 (100)    (89) 74.17 
รวม 192 (100)    (154) 80.21 

 
จากตารางที่ 18 ผลคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของนักเรียนหลัง

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ 
พบว่า ในระดับบุคคล นักเรียนคนที่ 2 มีคะแนนสูงที่สุด 12 คะแนน คิดเห็นร้อยละ 100 นักเรียนคน
ที่ 9และ13 คะแนนต่ าที่สุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67  ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีคะแนน 72 
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คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.28 นักเรียนหญิงมีคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.17 ในภาพรวม
มี 154 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.21  

 

 
 
แผนภูมิที่ 19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n = 16) 

 

 
 
แผนภูมิที่ 20  ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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3.  ผลด้านทักษะทางสังคม 
 นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย  

ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีทักษะทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน   
การพัฒนาตนเอง ด้านทักษะการท างานกลุ่ม ด้านทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน และด้าน
ทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี ดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19  แสดงผลทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ (n=16) 
(คะแนน) ร้อยละ 

ล าดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2
3 

24 รวม 

1.(ชาย) 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (64)  88.89 

2.(ชาย) 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (64) 88.89 

3.(ชาย) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 (68)  94.44 

4.(หญิง) 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (69)  95.83 

5.(ชาย) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (72)  100 

6.(หญิง) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (69)  95.83 

7.(หญิง) 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (66)  91.67 

8.(ชาย) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (67)  93.05 

9.(หญิง) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (69)  95.83 

10.(หญิง) 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (66)  91.67 

11.(หญิง) 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (70)  97.22 

12.(หญิง) 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 (65)  91.67 

13.(หญิง) 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 (62)  90.28 

14.(หญิง) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (72)  100 

15.(ชาย) 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (70)  97.22 

16.(หญิง) 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 (62)  86.11 

ชาย432(100)                         (169)  93.75 

หญิง (720)  100                         (645) 93.05 

รวม (1,152) 100  1,075 (93.31) 

 
จากตารางที่ 19 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ในระดับบุคคล 
นักเรียนคนที่ 10 และ14 มี คะแนนสูงที่สุด 72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนคนที่ 13 
คะแนนต่ าที่สุด 62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.11 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีคะแนน 169 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 93.75 นักเรียนหญิงมีคะแนน 645 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.05 และในภาพรวมมี
คะแนน 1,075 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.31  
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ตารางที่ 20  ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  

คะแนน (ร้อยละ) 
พฤติกรรม มีมาก มีบ้าง มีน้อย ไม่มีเลย 

ทักษะทางสังคมระดับตนเอง (ทักษะการพัฒนาตนเอง) 
1.มีความเข้าใจนสิัย ความสามารถ ของ
ตัวเอง 

(12)  75  (4) 25  (0) 0  (0) 0 

2.รู้จักข้อดี ข้อเสีย ของตนเอง (11)  68.75 (5) 31.25  (0) 0  (0) 0 
3.ปรับปรุง พัฒนาภาพลักษณ์ ศักยภาพ
ที่ดีแก่ตนเอง 

(14) 87.50 (2) 12.50  (0) 0  (0) 0 

4. เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง (16) 100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 
5.มีอิสระทางความคิดในการตัดสนิใจ (12) 75 (4) 25  (0) 0  (0) 0 
6.มีความสามารถเลือกแนวปฏิบตัขิอง
ตนเอง 

(11) 68.75 (5) 31.25  (0) 0  (0) 0 

รวม (96) 100 (76) 79.17 (20) 20.83 (0) 0 (0) 0 

ทักษะทางสังคมระดับกลุ่ม (ทักษะการท างานกลุม่) 

1.เข้าใจกติกาของกลุ่มและยอมรับการ
ตัดสินใจของกลุม่ 

(16) 100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 

2.แสดงความคดิเห็นและรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่ม 

(9)  56.25 (7) 43.75  (0) 0  (0) 0 

3.ร่วมศึกษาและวางแผนการท างานกลุ่ม (13) 81.25 (3) 18.75  (0) 0  (0) 0 

4.รู้จักวิธีการสนทนาหรือการสื่อสารใน
การท างานกลุ่ม 

(9) 56.25 (7) 43.75  (0) 0  (0) 0 

5.มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มอยา่ง
กระตือรือร้น 

(16) 100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 

6.มีความรับผิดชอบท างานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

(16)  100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 

รวม (96)  100 (79) 82.30 (17) 17.70 (0) 0 (0) 0 
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ตารางที่ 20 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  

(คะแนน) ร้อยละ 
พฤติกรรม มีมาก มีบ้าง มีน้อย ไม่มีเลย 

ทักษะทางสังคมระดับชุมชน  (ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน) 

1.สร้างความคุ้นเคย ความไว้ใจ กับชุมชน (8) 50 (8) 50  (0) 0  (0) 0 

2.ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน (9) 56.25 (7) 43.75  (0) 0  (0) 0 
3.รับฟังค าอธิบายเกี่ยวกับภมูิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

(8) 50 (8) 50  (0) 0  (0) 0 

4.ยอมรับความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากชุมชน 

(16) 100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 

5.ไม่ปฏเิสธความคิดหรือพูดขัดคอผู้ให้
ข้อมูลหรือคนในชุมชน 

(16) 100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 

6.ใช้ค าถามเปิดเพื่อให้คนในชุมชนได้
อธิบายเกี่ยวกับภูมิปญัญาและวัฒนธรรม
ของชุมชน เช่นตั้งค าถามว่า “ท าไม” 
หรือ “อย่างไร”  

(5) 31.25 (11) 68.75 (0) 0  (0) 0 

รวม (96) 100 (62) 64.60 (34) 35.42 (0) 0 (0) 0 

ทักษะทางสังคมระดับสังคม (ทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี) 

1.สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได ้ (15) 93.75 (1) 6.25 (0) 0  (0) 0 
2.รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบตอ่สังคม (16) 100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 

3.เคารพกติกาของสังคมหรือเคารพ
กฎหมาย 

(16) 100  (0) 0  (0) 0  (0) 0 

4.สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

(16) 100 (0) 0  (0) 0 (0) 0 

5.มีความรูส้ึกร่วมกับสถานการณท์ี่เป็น
ปัญหาและความส าเร็จของสังคม 

(15)  93.75 (1) 6.25  (0) 0  (0) 0 

6.มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม (15) 93.75 (1) 6.25  (0) 0  (0) 0 

รวม (96) 100 (93) 96.88 (3) 3.13 (0) 0 (0) 0 
 
จากตารางที่ 20 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ทักษะการใช้ชีวิต    
การเป็นพลเมืองดีของสังคมมีระดับสูงที่สุด 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ทักษะการพัฒนา
ตนเอง มีระดับน้อยที่สุด 62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.60 
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แผนภูมิที่ 21 แผนภูมิแสดงทักษะทางสังคมรวม 4 ด้าน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ (n = 16) 
 
 

  
 

แผนภูมิที่ 22  แผนภูมิแสดงทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
จ าแนกตามเพศ 
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4.  ผลด้านเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จากการรายงานตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนลงพ้ืนที่วิจัยภาคสนามและหลังจากลงพ้ืนที่วิจัยภาคสนามในชุมชนกระเหรี่ยง
บ้านลิ้นช้างผู้เรียนได้สะท้อนความคิดดังนี้ 

 “ท าให้เรียนรู้ว่ามนุษย์นั้นล้วนแต่มีความต้องการคล้ายกัน คือ การอยู่รอด การมี
ชีวิตที่สะดวกสบาย และการมีสังคมที่น่าอยู่ เพราะความต้องการเหล่านี้จึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีอยู่ทุกๆ ที่ เพียงแต่แตกต่างกันไปด้วยความจ ากัดของทรัพยากร การคมนาคม 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าข้อจ ากัดน้อยลงเท่าไร ก็จะมีทางทางเลือกมากขึ้นไปอีก” 

 “ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในความคิดหมายถึงสิ่งที่คนรุ่นก่อนในท้องถิ่นนั้นๆ 
ท าต่อๆ กันมา จนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน และท าต่อไปในอนาคต แต่อาจจะหายไป เพราะปัจจุบันมี
เทคโนโลยีเกิดข้ึนมากขึ้น ที่สะดวกสบายกว่า” 

 “ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านลิ้นช้างมีความเป็นเอกลักษณ์และ
สามารถที่จะบ่งบอกสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่ก าลังจะสูญหายในฐานะที่
เป็นคณะวิจัยจึงอยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าให้คงอยู่ต่อไป
ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนกระเหรี่ยงในหมู่บ้านลิ้นช้างเป็นสิ่งที่สวยงาม 
คู่ควรแก่งการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป” 

 “ควรที่จะศึกษาและอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ สมุนไพรยาที่ไม่มี
ผลข้างเคียงสามารถใช้ได้ทุกกรณี อีกทั้งสมุนไพรยังเป็นของไทยเป็นพืชที่หาได้ในชีวิตประจ าวันอยู่
รอบตัวเรา” 

 “เป็นวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ตั้งแต่การแต่งกายไปยันการกินความเป็นอยู่ ได้รู้จัก
หลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่ในหนังสือหรืออินเตอร์เน็ต” 

 “เป็นรูปแบบการเรียนที่ดี เพราะฝึกการท างานที่เป็นขั้นตอน เข้าใจถึงภูมิปัญญา
อย่างลึกซึ้งมีความผูกพันกับเรื่องที่ศึกษา” 

 สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา มีความเข้าใจถึง
ความเป็นมนุษย์ที่ได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาว่ามีเหตุจากปัจจัย ตลอดทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของ        
ภูมิปัญญาก็มีเหตุปัจจัย มีความซาบซึ้งถึงคุณค่าของภูมิปัญญา และมีจิตใจที่อยากมีส่วนร่วมใน     
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของบ้านลิ้นช้าง  

5.  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
และแบบรายงานตนเอง โดยนักเรียนเขียนตอบจากแบบประเมินความพึงพอใจ มีผลดังนี้  
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ตารางที่ 21  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=16) 

            (คน) ร้อยละ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา (9) 56.25 (7) 43.75  (0) 0 (0) 0 (0) 0 
2. เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ (10) 62.50  (6) 37.50 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
3. ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ (9) 56.25  (5) 31.25 (2) 1.50 (0) 0 (0) 0 
4. ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน (13) 81.25 (3) 18.75  (0) 0 (0) 0 (0) 0 
5. จัดหมวดหมู่ความรู้ (7) 43.75 (7) 43.75 (2) 1.50  (0) 0 (0) 0 
6. ค้นความรู้สู่ชุมชน (11) 68.75 (5) 31.25  (0) 0 (0) 0 (0) 0 
รวม (96) 100 (59) 61.46  (33) 34.38   (4) 4.16 (0) 0 (0) 0 
 

 จากตารางที่ 21 ผลความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจกระบวนการใช้ชีวิต
ภาคสนามในชุมชนมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 พึงพอใจกระบวนการจัดหมวดหมู่
น้อยที่สุด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.46  มี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 34.38 

 จากการเขียนรายงานตนเองของนักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้     
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 “เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ดี สร้างส านึกให้มนุษย์เข้าใจกันเอง เห็นถึงวิธีการ
ของแต่ละคนที่มีการด าเนินชีวิตแตกต่างกันออกไป เนื่องด้วย ความเชื่อ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม        
ที่บังคับให้เขาเป็นแบบนั้น ซึ่งแต่ละวิธีการก็มีประโยชน์ต่างกันออกไป ไม่ได้ไปชี้ถูกชี้ผิด เพียงแต่ท า
ความเข้าใจ วิเคราะห์สืบหาสาเหตุ ได้มีการลงพ้ืนที่ ค้นหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวมและ
วิเคราะห์ด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ด้วย” 

 “เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ดี ได้สืบค้นประเด็นที่ตัวเองชอบที่ตัวเองตัดสินใจ 
และมีการฝึกฝนอย่างดี พอลงวิจัยจริง ก็สามารถปฏิบัติได้ดี ได้เจอประสบการณ์จริง มีปัญหาเข้ามา
จริงๆ ท าให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนตัวเองให้เข้ากับสังคมรอบข้าง” 

 “เป็นวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนในห้อง เพราะเป็นการศึกษาในเรื่องที่เราสนใจ 
สามารถค้นได้ลึกซึ้งกว่า ท าให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และเป็นรูปแบบการเรียนที่ดี เพราะฝึกการท างาน
ที่เป็นขั้นตอน เข้าใจถึงภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งมีความผูกพันกับเรื่องที่ศึกษา” 

 “ท าให้ทราบถึงกระบวนการสืบค้นข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยหรือรายงานได้อย่างเป็น
ระบบมากขึ้น สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในการเรียน เช่น วิชาสังคมศึกษา วิชา IS เป็นต้น นอกจากนี้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบมานุษยวิทยายังช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบ มีการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดผล และสามารถทราบปัญหาเพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงแก้ไขได้จริง” 
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 “การเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา
ในความคิดเป็นวิธีการที่ท าให้วางแผนเพ่ือลงศึกษาและวิจัยชุมชนได้อย่างครอบคลุม ซึ่งวิธีการทาง
มานุษยวิทยานั้นเป็นขั้นเป็นตอน ท าให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ” 

 “เป็นการเรียนที่ท าให้เราลงมือเอง พบเจอปัญหา แก้ไขปัญหาบางอย่างด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะด้านภาษาที่แตกต่างกัน มีการค้นคว้าข้อมูล ฝึกทักษะการพูด คิด วิเคราะห์ ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อการท างานหลายอย่าง ท าให้เราจ าเป็นที่ต้องกล้าแสดงออก กล้าพูด ถึงด้วยเหตุการณ์บังคับ แต่ก็
สามารถเสริมสร้างความมั่นใจของตัวผู้เรียนได้ และเป็นการพึงพาตนเอง รวมถึงการช่วยเหลือกันของคน
ภายในกลุ่ม” 

 “เป็นวิธีที่สังเกตและมีส่วนร่วมไปด้วย ท าให้สามารถเข้าใจและศึกษาได้อย่างรู้ใจ 
เข้าถึงชาวบ้าน ท าให้ได้ข้อมูลจริง” 

 “เป็นการเรียนการสอนที่มีกระบวนการชัดเจน เข้าใจง่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ มีความน่าสนใจ” 

 “ได้รู้วิธีการเข้าหาคน ท าความรู้จักมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ โดย
วิธีการลงภาคสนามนั้นในการเรียนการสอนปัจจุบันไม่มีแล้ว ท าให้เข้าใจคนในชุมชนมากกว่าการนั่งเรียน
ในห้องเรียน” 

 “เป็นวิธีการที่ดีสามารถศึกษาวิธีการท างานในชุมชนได้จริง สามารถศึกษาหรือ
ส ารวจที่รวดเร็ว เข้าถึงชาวบ้านได้เร็ว ชาวบ้านเห็นความตั้งใจในสิ่งที่เราท า” 

 “เป็นรูปแบบที่ให้ศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่จริง ท าให้เกิดการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ” 

 “น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องแปลกใหม่ และสนุกเพราะได้เข้าไปใช้ชีวิในหมู่บ้าน ท าให้
ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ และได้เดินลุยป่าหาของ” 

 “เป็นรูปแบบการสอนที่เข้าใจได้ง่ายและได้มีการทดลองจริงๆ สามารถน าไปใช้ใน
การลงวิจัยได้จริงๆ” 

 โดยสรุปนักเรียนของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีที่เรียนรู้ตามรูปแบบ 
การเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษา  มีความพึงพอใจเนื่องจาก นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะก่อนลงไปในพ้ืนที่จริง  มี   
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เกิดความสนุกสนาน มีการตัดสินใจเลือกเรื่องที่สนใจอยากเรี ยนรู้ ได้ลง
พ้ืนที่ปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน  นักเรียนได้เผชิญปัญหา แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือกันแก้ปัญหา 
นักเรียนมีเข้าใจชาวบ้านอย่างไม่ตัดสิน มีเข้าใจภูมิปัญญาชองชุมชน และผูกพันกับสิ่งที่ตนเองศึกษา 
ประการสุดท้าย นักเรียนสามารถน าไปปรับใช้กับการเรียนและการด าเนินชีวิตได้ 

2. การขยายผลการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหนองจอกวิทยา อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ได้ด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อประสานงานครูสังคมศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจต่อการน ารูปแบบ
ไปขยายผล โดยผู้วิจัยไปพบครูสังคมศึกษาด้วยตนเองท่ีโรงเรียนหนองจอกวิทยา 
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 ผลการติดต่อประสานงาน ครูวาสนา อ่วมจันทร์ ครูช านาญการพิเศษมีความเข้าใจ
ต่อการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่ง
ตนเองเป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้ครั้งนี้ โดยครูวาสนามีความกังวลว่านักเรียนของโรงเรียนมีน้อยและ
ไม่คล่องตัวเช่นโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อขอหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล (ขอขยายผลรูปแบบ) จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ผลการติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ
หนังสือเรียนถึงผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจอก 

 ขั้นตอนที่ 3 เข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา เพ่ือส่งหนังสือขออนุญาต
เก็บข้อมูล และขออนุญาตด้วยวาจากับผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจอก ตามค าแนะน าของครูวาสนา 
อ่วมจันทร์ โดยครูวาสนา อ่วมจันทร์ เป็นผู้พาผู้วิจัยไปแนะน ากับผู้อ านวยการและให้ชี้แจงเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้ผู้อ านวยการได้ทราบ 

 ขั้นตอนที่ 4 ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ร่วมกับครูวาสนา อ่วมจันทร์ เรื่องวัน เวลา
และสถานที่การจัดการเรียนรู้ภาคสนาม 

 ผลการวางแผนจัดการเรียนรู้ได้วันในการจัดการเรียนรู้ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 
29 กรกฎาคม 2559 โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ในโรงเรียนหนองจอกวิทยา การเรียนรู้ภาคสนามใน
ชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า ต าบลมาบปลาเค้า อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และการคืนความรู้
สู่ชุมชนในชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้า 

 ขั้นตอนที่ 4 จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีดังต่อไปนี้  

 1.  ผลการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการใช้รูปแบบ    
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้แบบอัตนัยจ านวน 6 ข้อๆ ละ 4 คะแนน รวม 24 คะแนน 
ให้นักเรียนเขียนค าตอบ แสดงผลดังตาราง 
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ตารางที่ 22  เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกบัภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=2) 

         (คะแนน) ร้อยละ 
คนที่ ก่อนเรียน 

(24) 100 
หลังเรียน 
(24) 100 

ผลต่าง 
(24) 100  

1 (ชาย) (2) 8.33 (4) 16.67 (2) 8.33 
2 (ชาย) (3) 12.50 (8) 33.33  (5) 20.83 
3 (หญิง) (7) 29.17   - - 
4 (หญิง) (7) 29.17  - - 

 5 (ชาย) (2) 8.33 - - 
6 (ชาย) (2) 8.33 - - 

รวม (48) 100 (5) 10.47 (12) 25 (7) 14.58 
     
จากตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในระดับบุคคล 
นักเรียนคนที่มีผลต่างของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนคนที่  2 มีผลต่างของคะแนน 5 คะแนน    
คิดเป็นร้อยละ 20.83 นักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 1 มีผลต่างของ
คะแนน 2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีผลต่างของคะแนน 7 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 14.58  
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แผนภูมิที่ 23 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและ

หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=2) 

 

 
 
แผนภูมิที่ 24 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและ

หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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2.  ผลด้านทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของนักเรียนที่

เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความรู้แบบปรนัยจ านวน 40 ข้อๆ ละ 
1คะแนน รวม 40 คะแนน ให้นักเรียนเลือกตอบ แสดงผลดังตารางที่ 23 

 
ตารางที ่23 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาจ าแนกตามกลุ่มก่อนและ

หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=2) 

(คะแนน) ร้อยละ 
คนที่  ก่อนเรียน 

(40) 100 
หลังเรียน 
(40) 100 

ผลต่าง 
(40) 100 

1 (16) 40 (20) 50 (4) 10 
2 (13) 32.50 (14) 35 (1) 2.25 
3 (16) 40 -  - 
4 (21) 52.50 - - 
5 (10) 25 - - 
6 (13) 32.50   

รวม (80) 100 (29) 36.25 (34) 42.50 (5) 0.63 
 

จากตารางที่  23 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในระดับ
บุคคล นักเรียนคนที่มีผลต่างของคะแนนสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 1 มีผลต่างของคะแนน            
4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10 นักเรียนที่มีผลต่างของคะแนนต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนคนที่ 2 มีผลต่าง
ของคะแนน 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีผลต่างของคะแนน 5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.63  
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แผนภูมิที่ 25  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการ

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=2) 

 

 
 

แผนภูมิที ่26  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ 
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 2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
การเข้าสู่สนามในช่วงแรก ทักษะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการจด
บันทึก ได้จากการประเมินของผู้วิจัย (ผู้สอน) โดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม แสดงผลดังตาราง
ที่ 24 
 
ตารางที่ 24  แสดงผลคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา (n=2) 
                                 (คะแนน) ร้อยละ 

ล ำดบัท่ี ทักษะการ
สังเกตการณ์แบบ

มีส่วนร่วม  
(4 คะแนน) 

ทักษะการ
สัมภาษณ์ 
(4 คะแนน) 

ทักษะการจด
บันทึกภาคสนาม 

(4 คะแนน) 

รวม 
(12) 100 

1 (ชาย) 3 3 3 (9) 75 
2 (ชาย) 2 2 2 (6) 50 

รวม (24) 100    (15) 62.50 
 
จากตารางที่ 24 ผลคะแนนความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของนักเรียนหลัง

การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ 
พบว่า ในระดับบุคคล นักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนสูงทีสุ่ด 9 คะแนน คิดเห็นร้อยละ 75 นักเรียนคนที่ 2 
คะแนนต่ าที่สุด 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีคะแนน 15 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 ในภาพรวมความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยามี 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 
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แผนภูมิที่ 27  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n = 2) 

  

 
 
แผนภูมิที่ 28 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา จ าแนกตามเพศ   
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3.  ผลด้านทักษะทางสังคม 
 นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้

วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีทักษะทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาตนเอง ด้านทักษะการท างานกลุ่ม ด้านทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน และด้านทักษะ
การใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี ดังตารางที่ 25 

 
ตารางที่ 25  แสดงผลทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ (n=2) 
               (คะแนน) ร้อยละ 

ล าดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 รวม 
1.(ชาย) 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 (63) 

87.50 
2.(ชาย) 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 (60) 

83.33 
รวม (144) 
100 

 (123) 
85.42 

 
จากตารางที่ 25 ผลคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ในระดับบุคคล 
นักเรียนคนที่ 1 มี คะแนนสูงที่สุด 63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.50 นักเรียนคนที่ 2 คะแนนต่ าที่สุด 
60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ในระดับกลุ่ม นักเรียนชายมีคะแนน 123 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
85.42  

 

 
 
แผนภูมิที่ 29 ผลคะแนนทักษะทางสังคม 4 ด้าน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n= 2) 
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แผนภูมิที่ 30 แผนภูมิแสดงทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ จ าแนกตามเพศ 
 

4.  ผลด้านเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 จากการรายงานตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนลงพ้ืนที่วิจัยภาคสนามและหลังจากลงพ้ืนที่วิจัยภาคสนามในชุมชนไทยพวน
บ้านมาบปลาเค้า ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดดังนี้ 

 นักเรียนคนที่ 1 กล่าวว่า “เรามีเวลาน้อยเข้ายังไม่ลึกในเนื้อหาความรู้วัฒนธรรมมาบ
ปลาเค้าก็น่าสนใจ เราได้เรียนรู้เนื้อหาพ้ืนๆ เรื่องการแต่งกาย การใช้ชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน ควร
เสาะหาความรู้หลายๆ อย่างที่มีในท้องถิ่นอ่ืนที่เราไม่รู้มันจ าท าให้สนใจมาขึ้น ควรไปเผยแพร่ให้เด็ก
รุ่นหลังๆ รู้ เพ่ือจะได้สืบสานไปในอนาคตข้างหน้า ”  

 นักเรียนคนที่ 2 กล่าวว่า “เขามีอะไรที่เราไม่รู้ตั้งเยอะ พอเราได้ไปที่เขา เราเลยได้รู้”  
 สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเห็นว่าชุมชนไทยพวนมาบปลาเค้ามีภูมิปัญญาจ านวนมาก ภูมิปัญญาเหล่านี้
หากเราไม่ไปศึกษาก็จะไม่รู้ และหากไม่มีการศึกษาจะท าให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้ การไปศึกษาภูมิปัญญาแล้ว
น ามาเผยแพร่เป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน แต่สิ่งส าคัญเป็นการที่นักเรียนมองเข้าไปในตัวเอง
ว่าควรมีการเสาะหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น 

5.  ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
และแบบรายงานตนเอง โดยนักเรียนเขียนตอบจากแบบประเมินความพึงพอใจ มีผลดังนี้  
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ตารางที่ 26  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (n=2) 

            (คน) ร้อยละ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา (1) 50 (1) 50  (0) 0 (0) 0 (0) 0 
2. เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ (1) 50  (1) 50 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
3. ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ (1) 50  (0) 50 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
4. ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน (2) 100 (0) 0  (0) 0 (0) 0 (0) 0 
5. จัดหมวดหมู่ความรู้ (0) 0 (1) 50 (0) 0  (0) 0 (0) 0 
6. ค้นความรู้สู่ชุมชน (1) 50 (1) 50  (0) 0 (0) 0 (0) 0 
รวม (12) 100 (8) 66.67  (4) 33.33  (0) 0  (0) 0 (0) 0 
 

 จากตารางที่ 25 ผลความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจกระบวนการใช้ชีวิต
ภาคสนามในชุมชนมากท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พึงพอใจกระบวนการจัดหมวดหมู่      
น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 มี    
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 จากการเขียนรายงานตนเองของนักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้     
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 นักเรียนคนที่ 1 กล่าวว่า “เห็นด้วยกับการเรียนการสอนนี้ จะท าให้ภูมิปัญญาไทย
ส าคัญและภูมิปัญญาบางอย่างถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมา เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จัก” 

 นักเรียนคนที่ 2 กล่าวว่า “เราได้เห็นเขาท าวัฒนธรรมของเขา พวกเขาช่วยกันท า    
น่ารักดี” 

 โดยสรุปนักเรียนของโรงเรียนหนองจอกวิทยาที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
มีความพึงพอใจเนื่องจาก นักเรียนได้ลงพ้ืนที่ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้เห็นภูมิปัญญาของ
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งภูมิปัญญาบางอย่างนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

2.  เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

4.  เพ่ือขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และมี     
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model (Kruse, 2008 : 1) 
ร่วมกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ Joyce sand Weil (2009) รวมทั้งเป็น     
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) นักเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ที่เรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองจอกวิทยา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ที่เรียน
รายวิชาค้นคว้าอิสระ 

ทั้งนี้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย
และพัฒนา(Research and Developmant) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 
เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) ด าเนินการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย เป็นการน าไปใช้ (Implement : I) 
ด าเนินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และข้ันตอนที่ 4 การพัฒนา เป็นการประเมินผล (Evaluation 
: E) ด าเนินการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้และขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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โดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้ 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

1. หลักการ คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยปฏิบัติ
การณ์เรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองตามสภาพแวดล้อมจริง โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ซึ่งภูมิปัญญาคือ สิ่งที่เกิดจากการคิดเพ่ือให้ได้รู้ความ
จริงเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และคุณประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่มีเฉพาะตัวในขอบเขตชุมชนที่
ก าหนด วัฒนธรรมท้องถิ่น คือ ผลที่ได้จากภูมิปัญญาและน ามาสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองเหลือเฉพาะสิ่งที่ท้องถิ่นใช้ด าเนินในชีวิตประจ าวันได้ ทักษะการ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาที่ใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจดบันทึกภาคสนาม โดยการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ท าให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม ประกอบด้วย ทักษะการ
พัฒนาตนเอง ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน และทักษะการใช้ชีวิต
เป็นพลเมืองด ี 

2.  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภูมิปัญญาแลวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างทักษะ
การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา สร้างทักษะทางสังคม และเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. กระบวนการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อันประกอบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา 2) เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ 3) ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ 4) ใช้ชีวิต
ภาคสนามในชุมชน 5) จัดหมวดหมู่ความรู้ และ 6) คืนความรู้สู่ชุมชน  

4.  เงื่อนไขการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปใช้ ผู้สอนต้องมีจิตใจในการเรียนรู้ท าความ
เข้าใจเพ่ือนมนุษย์และไม่มีอคติต่อมนุษย์ ต้องฝึกฝนการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา และต้องท า
ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ ซึ่งองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) หลักการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนที่มีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ตามเป็นจริงของชุมชนในขณะด าเนินการจัดการเรียนรู้ การค านึงถึงความแตกต่างของ
นักเรียน เคารพในการเป็นมนุษย์ของผู้เรียนเนื่องจากมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก บางช่วงมีความกลัว 
ความกังวล ความเต้นเต้น ความดีใจ ความเสียใจ ซึ่งผู้สอนต้องเรียนรู้ สร้างความเข้าใจนักเรียน และ
การลงพ้ืนที่ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนร่วมกัน 2) ระบบสังคม ความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน     
3) ปัจจัยสนับสนุน การมีความเชื่อมั่นหลักการและวิธีการทางมานุษยวิทยาในการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียนกับบุคคลที่เกี่ยว การมีแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษา
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ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนชาติพันธุ์ที่มีการขับเคลื่อนเพ่ือสืบทอด
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ของตนเอง 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สรุปผล ได้ดังนี้ 

1.  ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน 
ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในชุมชน ได้สัมผัสภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จาก
ประสาทสัมผัสทั้งหมด ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จึงเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของชุมชนทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 

2.  ผลการศึกษาผลของทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สูงกว่าก่อนเรียน และผลการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ทักษะการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมมีสูงที่สุด ซึ่งเกิดจากทักษะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาที่นักเรียนใช้มากที่สุดในการเรียนรู้ เมื่อเข้าชุมชนช่วงแรกต้องสร้างความคุ้นเคยโดยการ
สังเกตชุมชน สังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน และเมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การฝึกภาษาไทยทรงด า การเล่นโยนลูกช่วง 
การทดลองทอผ้า การร่วมท าเครื่องใช้ในพิธีงานศพ และการไปเรียนรู้ในป่าช้า การร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวนักเรียนต้องสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญอย่างไม่เป็นทางการ
ในบรรยากาศวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ด าเนินไปอย่างปกติ 

3.  ผลการศึกษาผลของทักษะทางสังคมหลังใช้การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทักษะการท างาน
กลุ่มมีสูงที่สุด ซ่ึงเกิดจากกลุ่มการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในเรื่องที่สนใจร่วมกัน ท าให้เกิดการ
วางแผนการท างาน การแสวงหาค าตอบ การเผชิญปัญหา การแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน ทั้งนี้นักเรียนยังต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาของการเรียนรู้ (ทักษะการพัฒนาตนเอง)  สร้าง
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน (ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน) และปรับมุมมองของการเป็น
สมาชิกของที่ดีของสังคม (ทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี) 

4.  ผลการศึกษาผลของเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังใช้การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเจตคติที่ดีเกิดขึ้น
เมื่อได้สัมผัสกับชุมชนที่มอบมิตรภาพ แสดงน้ าใจ และสร้างความสนุกในการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมในชุมชน และเจตคติที่ดีนี้นักเรียนยังมีแนวโน้มของการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงด า ชุมชนที่ตนเองอยู่ และชุมชนอ่ืนในสังคมที่กว้างข้ึน 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
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จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ซึ่งเกิดจากการได้
ฝึกฝนและค้นหาความรู้ก่อนลงพ้ืนที่จริง  ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง สัมผัส
การเรียนรู้ที่ตื่นเต้น สนุกสนาน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชน 

ตอนที่ 4 ผลการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผลด้าน
ผลการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลของความรู้ด้านทักษะ 
การเรียนรู้ภาคสนามทางมานุษยวิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้
ภาคสนามทางมานุษยวิทยามีมากที่สุด ผลของทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดีมี
มากที่สุด ผลของเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่า และร่วมพัฒนา
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะก่อน
ลงไปในพ้ืนที่จริง มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดความสนุกสนาน มีการตัดสินใจเลือกเรื่องที่สนใจ
อยากเรียนรู้ ได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ ได้เผชิญปัญหา แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือกัน
แก้ปัญหา มีเข้าใจชาวบ้านอย่างไม่ตัดสิน มีเข้าใจภูมิปัญญาชองชุมชน และผูกพันกับสิ่งที่ตนเองศึกษา 
ประการสุดท้าย สามารถน าไปปรับใช้กับการเรียนและการด าเนินชีวิตได้ 

ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนหนองจอกวิทยา ผลด้านผล      
การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลของความรู้ด้านทักษะการ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยามี
มากที่สุด ผลของทักษะทางสังคม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชนและทักษะการใช้ชีวิต      
การเป็นพลเมืองดีมีมากที่สุด ผลของเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเห็นว่าชุมชนไทยพวน
มาบปลาเค้ามีภูมิปัญญาจ านวนมาก ภูมิปัญญาเหล่านี้หากเราไม่ไปศึกษาก็จะไม่รู้ และหากไม่มี
การศึกษาจะท าให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้ การไปศึกษาภูมิปัญญาแล้วน ามาเผยแพร่เป็นการสืบสานภูมิปัญญา
ของชุมชน แต่สิ่งส าคัญเป็นการที่นักเรียนมองเข้าไปในตัวเองว่าควรมีการเสาะหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะท าให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น  และมีความความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้ลงพ้ืนที่ไปสัมผัสวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ได้เห็นภูมิปัญญาของชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งภูมิปัญญา
บางอย่างนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน  
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย

ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
1.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้

วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวช าญมี
คุณภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ได้ เนื่องจากรูปแบบได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
การด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้น าวิธีการทางมานุษยวิทยาซึ่งเป็นวิธีที่            
นักมานุษยวิทยาใช้วิจัยภาคสนามในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับการน าขั้นตอนของการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model (Kruse, 2008: 1) ร่วมกับแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของ Joyce and Weil (2009) ทั้งเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้     
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนของ   
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 
(Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา 
(Design and Development: D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การน าไปใช้ (Implementation: I) การทดลองใช้รูปแบบ    
การจัดการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) 
การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาหรือสภาพความต้องการจ าเป็นใน
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ครูสังคมศึกษาโดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับวิทยฐานะไม่น้อยกว่าครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประเด็นส าคัญในการสัมภาษณ์นักเรียน ได้แก่ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นักเรียนมีความสนใจ วิธีศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ประโยชน์จากการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเด็นส าคัญในการสัมภาษณ์ครูสังคม
ศึกษา ได้แก่ สภาพของวิธีการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญที่ควรน ามา
จัดการเรียนรู้ กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรีที่ควรน านักเรียนไปเรียนรู้ ประโยชน์ของการเรียนรู้     
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และเทคนิค/วิธีการที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเด็นส าคัญในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ประโยชน์ของภูมิปัญญา ปัญหา
ของการศึกษาภูมิปัญญา ลักษณะของวิธีการจัดการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ของครู และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาฯ ดังกล่าว พบว่า แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาปฏิบัตินิยม 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงระบบนั้นสามารถน า
หลักการที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิ
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ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) เรียนรู้วิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา 2) เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ 3) ใฝ่ฝึกฝนหา
ความรู้ 4) ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 5) จัดหมวดหมู่ความรู้ และ6) คืนความรู้สู่ชุมชน ทั้งนี้เนื่องจาก      
การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตามแนวทางของมานุษยวิทยานั้นมีความมุ่งหมายในการศึกษาเพ่ือ
ความเข้าใจมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม วิธีการศึกษาจึงต้องให้ผู้ศึกษาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท า
ความเข้าใจวัฒนธรรมของผู้คน ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของตัวผู้ศึกษาที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ จากแนวคิดของ Vygotsky เกี่ยวกับsocial constructivist ที่กล่าวว่าการเรียนรู้
เป็นไปโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นในสภาพทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา (Fowler, 1994; Green, et al. 1996, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 
2554 : 210) สุมนทิพย์ บุญสมบัติ (2555 : 6-58) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนมานุษยวิทยา
ในวิชาสังคมศึกษาว่าควรน าการออกภาคสนามและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวิธีการ
ส าคัญทางมานุษยวิทยามาใช้ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การออก
ภาคสนามทางมานุษยวิทยาในการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ได้บรรลุผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและ
มีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยทรงด า กระเหรี่ยง และไทยพวนนั้น
สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาทางมานุษวิทยาของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2553) เรื่อง
เป้าหมายการศึกษามานุษยวิทยาเพ่ือการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน 
เปลี่ยนแปลงในสังคม โดยการเรียนรู้มาจากมุมมองของเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ ด้วยการศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วมในวิถีชีวิตของพวกเขา เพ่ือจะได้ไม่ยึดติดกับอคติทางชาติพันธุ์ (Ethnocentrism) เพราะจะ
ไม่ยึดตามมาตรฐานและมุมมองของตนเองมากเกินไป ซึ่ง Murry R. Nulson and Robert J. Stahl 
(1991 : 420-422) กล่าวถึงสังคมศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับมานุษยวิทยาโดยน ามาสู่การจัดการ
เรียนรู้ได้โดยจะสร้างความเป็นพลเมืองและลดอคติทางชาติพันธุ์ได้แต่การน ามาปรับใช้ได้ James A. 
Banks (2010 : 71) กล่าวว่านักเรียนควรเรียนรู้เกี่ยวกับแบบแผนของคนกลุ่มต่างๆ เพ่ือลดอคติ 
เพราะจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนี้งานวิจัยของ ทัศนีย์ ทองไชย (2556) เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองท าให้จากความรู้ที่ฝังลึกเป็นความรู้แจ้ง และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มท าให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่  

2.  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีผลการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัยนักเรียนเป็นผู้ท า
แบบทดสอบ พบว่า ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนเรียนสูงกว่าหลัง
เรียน ทั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
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วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ซึ่งนักเรียนได้ เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยาผ่าน
การดูวิดิทัศน์ที่สร้างความตื่นเต้นแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน ลงมือฝึกปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา ส ารวจพ้ืนที่ชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง สืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานจากหนังสือและ
อินเตอร์เน็ต ลงไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง และน าข้อมูลมาแยกแยะจัด
หมวดหมู่เพ่ือน าเสนอความรู้สู่ชุมชน กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับ     
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพราะนักเรียนได้ลงไปสัมผัสวิถีชีวิต ได้ลงมือปฏิบัติการจริงในชุมชน ท าให้
ประสบการณ์ท่ีได้รับถูกจัดระบบผ่านการแยกแยะ และจัดหมวดหมู่ของความรู้และฝังแน่นเป็นความรู้
ในตัวนักเรียน สอดคล้องกับสุรางค์ โค้วตระกูล (2554 : 211) กล่าวถึงการสร้างความรู้ของผู้เรียนนั้น 
ผู้เรียนต้องสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่โดยมีพื้นฐานจากความรู้เดิมและท า
ความเข้าใจปัจจุบัน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ และการจัดสิ่งแวดล้อมที่
คล้ายคลึงกับชีวิตจริงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยให้
นักเรียนได้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง ผู้วิจัยมีหน้าที่อ านวยความสะดวก ประสานงาน และให้
ค าแนะน าตามที่นักเรียนมาปรึกษา โดยกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในภาคสนามต้องมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั้งกับเพ่ือนและคนในชุมชน ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นสภาพชุมชน
จริงไม่มีการจัดเพ่ือการเรียนรู้ยิ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ได้ 

 2.2 ผลการศึกษาผลความรู้ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ โดยใช้
มานุษยวิทยา แบบทดสอบวัดทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบ
ปรนัย โดยนักเรียนเป็นผู้ท าแบบวัดความรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการเรียนถูกออกแบบในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา ผู้วิจัยได้อธิบายวิธีการวิจัยภาคสนาม
ทางมานุษยวิทยา หลังจากกระตุ้นความสนใจต่อวิธีการนี้ โดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เรื่องการเลี้ยงผีของ
ชาวลาหู่ ท าให้นักเรียนมีค าถามต่อวัฒนธรรมของชาวลาหู่ โดยผู้วิจัยอธิบายวิธีการทางมานุษยวิทยา
ในการหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม โดยอธิบายวิธีการการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจดบันทึกภาคสนาม จากนั้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาที่ละทักษะ โดยมีแบบฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจากง่ายไปสู่
ความยาก ได้แก่ การสังเกตวิดิทัศน์ในห้องเรียน การจับสลากเพ่ือไปสังเกตสถานที่ต่างๆใน
มหาวิทยาลัย การสังเกตการณ์การเข้าแถวตอนหน้าเสาธงในช่วงเช้า การจับคู่สัมภาษณ์เพ่ือในห้องเรียน 
การจับสลากไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และการจดบันทึกสั้นๆ ขณะสังเกต ขณะ
สัมภาษณ์ และจดบันทึกแบบละเอียดภายหลังสังเกตและสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 เยี่ยมเยียนชุมชน 
นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต การสัมภาษณ์ และการจดบันทึก เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ต่างๆ ของชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง โดยตลอด 1 วันที่ลงไปเรียนรู้อย่างเต็มที่ ขั้นตอนที่ 3 ใฝ่
ฝึกฝนหาความรู้นักเรียนได้ฝึกการจดบันทึกจากข้อมูลด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ตนเองสนใจ 
เพ่ือจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งค าถาม ค้นหาค าตอบต่อสิ่งที่อยากรู้ในการลงไปศึกษาภาคสนาม  
ขั้นตอนที่ 4 ใช้ชีวิตภาคสนามอยู่ในชุมชน โดยนักเรียนลงไปศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของไทยทรงด าบ้านหนองปรง โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม นักเรียนต้องกิน ใช้ชีวิตประจ าวัน 
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และนอนในชุมชนเป็นเวลา 2 คืน 3 วัน นักเรียนสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในภูมิปัญญาที่กลุ่มตนเอง
สนใจ เช่น ภาษา การทอผ้า อาหาร การแต่งกาย พิธีแต่งงาน พิธีศพ และความเชื่อเรื่องแม่มด โดย
การสัมภาษณ์นักเรียนได้เห็นและลงมือปฏิบัติ เช่น การเลี้ยงไหม การทอผ้า การย้อมผ้า การหา
หน่อไม้ การดองหน่อไม้ การแกงหน่อส้ม ได้ท ากระเป๋าใส่ของให้ผู้ตาย ได้ท าธงน าวิญญาณ ท าร่ม ได้
ไปเห็นและเดินชมบ้านแม่มด เป็นต้น จากการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ นักเรียนมีการจดบันทึกทั้งแบบสั้นในขณะสังเกตและสัมภาษณ์ และกลับมาจดบันทึกแบบ
ละเอียดตอนกลางคืนในการสรุปการเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และวางแผนเก็บข้อมูล
ในวันถัดไปและวางแผนแยกแยะและจัดหมวดหมู่ข้อมูล ขั้นตอนที่ 5 จัดหมวดหมู่ความรู้เป็นการน า
ข้อมูลจากสมุดบันทึกที่ได้จากการศึกษาภาคสนามมาแยกแยะจัดหมวดหมู่/การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อวางแผนการในน าเสนอข้อมูลกับชุมชน และข้ันตอนที่ 6 คืนความรู้สู่ชุมชน นักเรียนได้
น าความรู้ที่ได้จากการใช้ทักษะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และ
การจดบันทึกที่ถูกออกแบบเป็นนิทรรศการ หนังสือเล่มเล็ก และแผ่นพับ เพ่ือคืนความรู้สู่ชุมชน
เพ่ือให้ชุมชนได้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อการเรียนรู้ครั้งต่อไป การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี คือ 
การฟังค าอธิบายจากผู้วิจัย การลงมือปฏิบัติทั้งระดับฝึกฝนและการน าไปใช้จริง ท าให้นักเ รียนมี
ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยามากขึ้น สอดคล้องกับวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(2555) กล่าวถึงการเรียนการสอนสังคมศึกษาว่าการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือน าสู่
การปฏิบัติเพ่ือสังคมในฐานะของพลเมืองดี เนื้อหาสาระและความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
แต่นักเรียนที่มีทักษะย่อมติดตัวนักเรียนโดยธรรมชาติ ทักษะเกิดจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.3 ผลประเมินการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาหลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ โดยใช้ แบบประเมิน
การปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบสังเกตที่มีเกณฑ์การใช้
คะแนนการปฏิบัติทักษะ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา 2) เยี่ยมเยียน
ชุมชนค้นหาความสนใจ 3) ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ 4) ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 5) จัดหมวดหมู่ความรู้ 
และ 6) ค้นความรู้สู่ชุมชน ซึ่งรายละเอียดดังที่เสนอใน 2.2 ซึ่งทุกขั้นตอนนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ 
ได้แก่ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจดบันทึกภาคสนาม 
ทั้งนี้การปฏิบัติทักษะมีในลักษณะของรายบุคคล รายกลุ่ม ฝึกฝนในห้องเรียน ในบริเวณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในครอบครัวของตัวนักเรียนเอง และในชุมชนไทยทรงด าบ้านหนองปรง ซึ่งการปฏิบัติ
ทักษะเริ่มจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน  และสอดแทรกความเร้นใจตื่นเต้นให้กับนักเรียนโดยใช้วิธีการจับ
สลากท าให้นักเรียนสนุกสนานไปการการปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาวิทยา และเป็นไป
อย่างอิสระพอสมควรเนื่องจากมีการปรับตามสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น การฝึกสังเกตสถานที่ใน
มหาวิทยาลัยบางคนจับสลากได้ให้ไปสังเกตที่หอสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ไกลจากโรงเรียน
มากกว่าที่อ่ืน อาจจะกลับมาสู่ห้องเรียนล่าช้า หรือการไปสัมภาษณ์บุคลากรในมหาวิทยาลัยบางคู่ได้
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่พูดเก่งชักชวนสนทนาก็จะเลยเวลาที่ก าหนดไว้บ้าง  ซึ่งวรรณดี สุทธินรากร 
(2559 : 232) กล่าวถึงวิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่อ่อนไหว ผู้ให้ข้อมูลอาจวิตกกังวลต่อการตอบค าถาม  
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ผู้สัมภาษณ์จะสัมผัสถึงภาวะอึดอัดใจ ต้องหาทางผ่อนคลายหรือชะลอการเก็บข้อมูลจนกว่าผู้ให้ข้อมูล
จะพร้อมต่อการใช้ข้อมูล จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ
ของนักเรียนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงสอดคล้องกับ Dewey (1973 : 19-20 อ้างใน ประทุม อังกูรโรหิต, 2556 
: 97) การพัฒนาภายในตัวของปัจเจกบุคคลต้องให้ท ากิจกรรมอิสระ เปลี่ยนจากการเรียนในต าราและ
เรียนกับครูมาเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ  

2.4 ผลประเมินทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ โดยใช้แบบประเมินทักษะทางสังคม ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น  โดยนักเรียนเป็นผู้ท าประเมินตนเอง พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติทักษะทางสังคมใน 4 ระดับ 
ได้แก่ ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน และ
ทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมา มี
ผลต่อทักษะทางสังคม ได้แก่ ขั้นที่ 1 เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา นักเรียนจะเข้าใจนิสัย 
ความสามารถ และความต้องการของตนเอง รู้จักข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น และจุดบกพร่องของตนเอง
ปรับปรุง พัฒนาภาพลักษณ์ และพัฒนาศักยภาพที่ดีให้แก่ตนเอง เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
มีอิสระทางความคิดในการตัดสินใจ มีความสามารถเลือกแนวปฏิบัติของตนเอง เนื่องจากการที่
นักเรียนไปฝึกปฏิบัติทักษะการวิจัยทางมานุษยวิทยานักเรียนจะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ท าให้เข้า
ใจความตนเองมากขึ้น มีการปรับปรุงตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการฝึกปฏิบัติ เช่น เมื่อรู้ว่า
ตนเองพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็เรียบเรียงค าถามก่อนสัมภาษณ์เพ่ือนและบุคคลต่างๆ ขณะฝึกปฎิบัติทักษะ
ได้ตัดสินใจและเลือกบุคคล เลือกสถานที่ที่ตนเองจะฝึกสังเกตการณ์ ฝึกสัมภาษณ์ได้ ขั้นที่ 2 เยี่ยม
เยียนชุมชนนักเรียนได้สร้างมนุษยสัมพันธ์กับชุมชนเป็นพ้ืนฐานก่อนจะไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 
ขั้นที่ 3 ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ นักเรียนได้หาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทยทรงด ากับ
กลุ่มเพ่ือนซึ่งเป็นกระบวนการท างานร่วมกันก่อนและท างานร่วมกับเพื่อนอย่างเข้มข้นในการไปใช้ชีวิต
ภาคสนามในชุมชน ขั้นที่ 4 ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน นักเรียนได้สร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน และ
ท างานกลุ่มกับเพ่ือน โดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชนนักเรียนสร้างความคุ้ นเคย สร้างความ
ไว้วางใจกับชุมชนก่อนสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์มีการถามด้วยค าถามเปิดให้ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบาย
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ขณะสัมภาษณ์ตั้งใจฟังค าอธิบายเกี่ยวกับค าตอบจากผู้ให้ข้อมูล การยอมรับ
ความคิดเห็น ยอมรับค าแนะน าจากชุมชน โดยไม่ปฏิเสธความคิดหรือพูดโต้แย้ งกับผู้ให้ข้อมูล และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ การท าอุปกรณ์ต่างๆ ในการเอ็ดเฮว หรืออุปกรณ์ในการท าพิธีส่ง
วิญญาณ ท าให้ได้สัมพันธ์กับชาวบ้าน ได้ถามอย่างไม่เป็นทางการในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
ชาวบ้านได้อธิบายความรู้ต่างๆ และให้ความคุ้นเคยกับนักเรียนที่มาเรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจัง ขั้นที่ 5 
จัดหมวดหมู่ความรู้ นักเรียนจัดหมวดหมู่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มตั้งแต่การใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 
ด าเนินการจัดหมวดหมู่ความรู้เมื่อกลับจากสนามเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน และ
เตรียมการน าเสนอความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบที่กลุ่มตกลงกัน ซึ่งการท างานกลุ่มตั้งแต่การฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้ทักษะการวิจัยภาคสนามและการใช้ชีวิตอยู่ในสนาม นักเรียนได้มีตกลงการท างานกลุ่ม ในการ
ท างานร่วมกัน โดยการวางแผน การรับฟังความคิดเห็น การรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการท างาน
ของกลุ่มตนเอง และขั้นที่ 6 คืนความรู้สู่ชุมชน นักเรียนจัดท าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นพับ 
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นิทรรศการ และหนังสือเล่มเล็ก เพื่อน าเสนอต่อชุมชนซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเยาวนในชุมชน และ
ผู้ปกครอง ร่วมรับฟัง เป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มที่เกิดขึ้นในข้ันตอนสุดท้าย และส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี ได้แก่ สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ รู้จักสิทธิและ
หน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม เคารพกติกาของสังคมหรือเคารพกฎหมาย สามารถอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข มีความรู้สึกร่วมกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและความส าเร็จของสังคม และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม สอดคล้องกับวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (2554) กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการท างาน
กลุ่มเป็นหน้าที่ของครูสังคมศึกษา ซึ่งต้องเน้นความสามารถในการปฏิบัติ ความร่วมมือ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง การสร้างความสมานฉันท์ และการตัดสินใจร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในสังคมประชาธิปไตย และยังสอดคล้องกับนาตยา ภัทรแสงไท (2525) ประนอม เดชชัย 
(2536) พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ (2546) และสิริวรรณ ศรีพหล (2554)  ที่กล่าวถึงทักษะทางสังคมว่า
เป็นสิ่งส าคัญที่การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาต้องพัฒนาให้ผู้เรียนควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการอัน
ได้แก่ความรู้ในเนื้อหาต่างๆ 

 2.5  ผลประเมินเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังการใช้รูปแบบ      
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ผู้วิจัยสร้าง
ประเมินสร้างแบบเจตคติ โดยนักเรียนเป็นผู้เขียนรายงานตนเอง พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมที่ดี โดยมีความเข้าใจว่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมีความซับซ้อน เป็นผลมาจากการ
ปรับตัวตามสภาพภูมิศาสตร์ และวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันมีความรักความสามัคคีภายในชุมชน 
ทั้งนีเ้นื่องจากข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่มุงเน้นให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน ท าให้นักเรียน
มีความเข้าใจต่อภูมิปัญญา รู้และเข้าใจความหมายต่างๆ ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และได้สัมผัส
กับชาวบ้านอย่างแท้จริง ได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในชุมชนอย่างรอบ
ด้าน นักเรียนใช้ ตาในการสังเกตสภาพของชุมชน สังเกตภูมิปัญญา  ใช้หูฟังอธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
ได้ฟังค าพูดคุยในชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เป็นค าพูดในวิถีชีวิตของชุมชน ใช้จมูกดมกลิ่นอาหารของ
ชุมชนที่รับประทาน ได้กลิ่นหน่อไม้ กลิ่นปลาร้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาอาหารของชุมชน ใช้ลิ้นกินอาหาร
ของชุมชน ได้ชิมพริกพานหรือมะแข่น ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของอาหารไทย
ทรงด า ได้ใช้กายในการสัมผัสความร้อนเย็นภายในชุมชน ได้สัมผัสความอ่อนนุ่มหรือแข็งของที่นอนใน
บ้านของชาวบ้าน และได้ใช้ใจในการสัมผัสความรู้สึกต่างๆ เช่น ความมีน้ าใจ ความเอ้ือเฟ้ือ ความ
สามัคคีของชุมชนที่มีต่อกัน และมีต่อนักเรียนที่เข้าไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนเพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชาวบ้านและชุมชน มีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากชาวบ้านเหล่านั้น ซึ่งมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน  สอดคล้องกับ
นีออน พิณประดิษฐิ์ (2555) กล่าวถึงการพัฒนาด้านจิตใจหรือจริยธรรมของผู้เรียนต้องจัดการเรียนรู้
ในบรรยากาศที่ดี ได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ความสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ใหญ่ใน
ชุมชน การเห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมให้ผู้เรียนได้มีความซาบซึ้งวัฒนธรรมของชุมชน  

ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคม และเกิดเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น สอดคล้องกับ ชรินทร์ มั่งคั่ง (2560) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้อันทรงพลังที่เป็น
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ทางออกและทางรอดในการลดอคติในสังคม โดยต้องมีวิธีคิดที่เชื่อมโยงผู้เรียนกับรากฐานของท้องถิ่น 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของสังคม ซึ่งต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ที่
ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี และคณะ (2560) เรื่อง กลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาความคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่
กล่าวถึงทักษะส าคัญ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)และ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาฯ เนื่องจากได้ฝึกฝนและค้นหาความรู้ก่อนลงพ้ืนที่จริง  โดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
จริง มีประสบการณ์ตรง สัมผัสการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น สนุกสนาน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชน ดังนั้น เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนโดยการปฏิบัติ
ตั้งแต่ขั้นที่ 1 เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา ขั้นที่ 2 เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ ขั้นที่ 3 ใฝ่
ฝึกฝนหาความรู้ ขั้นที่ 4 ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน ขั้นที่ 5 จัดหมวดหมู่ความรู้ และข้ันที่ 6 คืนความรู้
สู่ชุมชน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคม และเจตคติต่อภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ บางส่วนไว้ดังนี้ “มันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าหาญ ได้กล้าคิด 
กล้าถาม และกล้าท าในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ได้เปิดโอกาสในนักเรียนได้แสดงความสามารถของ
ตัวเองในการสอบถามชาวบ้านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ที่ต้องตีสนิทเพ่ือที่จะเอาความรู้มาให้ได้ และฝึกให้
นักเรียนกล้าแสดงออกแล้วรู้ถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในการลงภาคสนาม” และอีกเสียงสะท้อน
หนึ่งกล่าวว่า  “เป็นวิธีการสอนที่ให้นักเรียนได้รับความรู้มากและเป็นขั้นตอนอย่างดี เช่น ศึกษาข้อมูล
ก่อนออกพ้ืนที่จริง และเมื่อลงพ้ืนที่จริง ท าให้มีความกล้าในการถาม การแสดงออกต่างๆ”การที่
นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ได้เผชิญสถานการณ์ที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่
ท้าทายความสามารถและการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดทั้งการได้ท างานกลุ่มร่วมกันเป็นความสนุก
และท้ายทายปัญหาร่วมกันของนักเรียนท าให้นักเรียนเกิดพึงพอใจ  สอดคล้องกับทัศนีย์ ทองไชย 
(2556) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการและทางสังคมตาม
ขั้นตอนเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ได้ด าเนินตามล าดับขั้นตอนที่เสมือนเป็นการลงภาคสนามของนัก
มานุษยวิทยา ที่ท าให้ได้สัมผัสความเป็นจริงของชุมชนที่มีความซับซ้อนหลากหลาย เห็นถึงความเป็น
มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ มีความรู้สึก และเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้จริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายของ
นักเรียน ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนที่พัฒนาต่อเนื่องและกับปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
ยังคงด าเนินสืบเนื่องจนปัจจุบัน   

4.  ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์จากครูสังคมศึกษา
ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดขนาดใหญ่ และโรงเรียน
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หนองจอกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าต าบลขนาดเล็ก ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยผู้วิจัยร่วมกับครูสังคมศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียน ด าเนินการจัดการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบ          
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ มีประสิทธิภาพใน
การช่วยสร้างความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
ทักษะทางสังคม และเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาปรัชญาทาง
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา และการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบ ใช้เป็นแนวคิดไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ และมี
ขั้นตอนการปฏิบัติแสดงรายละเอียดที่ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการชี้แจงและแนะน า 
ตลอดจนได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ 
ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมาน  ษยวิทยาฯ ร่วมกับครูสังคมศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียนอีกด้วย ขั้นตอนประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้
เข้าใจวิธีการทางมานุษยวิทยาในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และฝึกปฏิบัติทักษะการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม ทักษะการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และทักษะการจดบันทึกสนาม โดยฝึกด้วย
ตนเอง ฝึกกับเพื่อน บุคลการในโรงเรียน และครอบครัว  

 ขั้นที่ 2 เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ เป็นการลงพ้ืนที่ส ารวจภาคสนามเป็น
เวลา 1 วัน ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคสนาม ได้แก่ ชุมชนกระเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง
ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนไทยพวนบ้านมาบปลาเค้าของโรงเรียนหนอง
จอกวิทยา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ส ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเบื้องต้น โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึกสนาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พร้อมทั้งจัดกลุ่ม
ตามความสนใจของนักเรียน 

 ขั้นที่ 3 ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ เป็นการสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน
ในประเด็นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มสนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ในการเก็บข้อมูลในการลงไปใช้ชีวิต
ภาคสนามในชุมชน 

 ขั้นที่ 4 ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน เป็นการลงไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเพ่ือได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมจากสภาพความเป็นจริง ได้สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เพ่ือสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ขั้นที่ 5 จัดหมวดหมู่ความรู้ เป็นการน าข้อมูลจากการสืบคืนและการเก็บข้อมูลจาก
การไปใช้ชีวิตในชุมชนมาแยกแยะ จัดหมวดหมู่ร่วมกับเพ่ือในกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และ
วางแผนในการน าเสนอความรู้เหล่านั้นสู่ชุมชน 

 ขั้นที่ 6 คืนความรู้สู่ชุมชน เป็นการน าความรู้ที่ออกแบบในการน าเสนอในรูปเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ และนิทรรศการ โดยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีจัดคืนความรู้ในวัน
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ทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดลิ้นช้าง โรงเรียนหนองจอกวิทยา คืนความรู้โดยน านักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 และ 6 มาเรียนรู้เรื่องการสีข้าวซ้อมมือที่บ้านปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน 

 ผลจากการขยายผลตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานายวิทยาฯสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี และคณะ (2560) เรื่อง กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาความคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวถึง
ทักษะส าคัญ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน และทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

ข้อเสนอทั่วไปจากผลการวิจัย มีดังนี้ 
1.  จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ มีกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการศึกษา
ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นผู้สอน
ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ทักษะการวิจัยภาคสนาม และประสาน
ชุมชนที่ใช้เป็นแหล่งให้ผู้เรียนลงไปเรียนรู้การใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ฝึกทักษะให้
ผู้เรียน เป็นที่ปรึกษาในขณะไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน ช่วยให้ค าแนะน าส าหรับผู้เรียนเมื่อไปเผชิญ
สถานการณ์ ตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา 

2.  จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ท าด าเนินการไปตามขั้นตอนสามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ ยวกับ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ทักษะทางสังคม และมีเจตคติที่ดี
ต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้นักเรียนจะเผชิญกับอารมณ์ ความรู้สึก มีความวิตก
กังวล และต้องการก าลังใจในการก้าวข้ามความรู้สึกหรือสถานการณ์นั้นๆ ผู้สอนจะรับรู้ได้ถึงความอึด
อัดใจ ต้องมีรับฟังผู้เรียน ผ่อนคลาย และให้ก าลังใจต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ ตลอดจนรับฟังความ
ตื่นเต้นจากการไปพบประสบการณ์ที่ประทับใจ ซึ่งเป็นก าลังใจในการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไปได้เป็น
อย่างดี 

3.  จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้เป็นสนามในการให้ผู้เรียนลงไปเรียนรู้มีความส าคัญ 
และภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในชุมชนที่หลากหลายจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนชุมชน
ต้องมีความปลอดภัยของผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อความสบายใจของผู้ปกครองและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการอนุญาตให้ผู้สอนน านักเรียนลงไปเรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนควรมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน มีประสบการณ์ในการลงไปเรียนรู้ในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 



173 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย มีดังนี้ 
1.  ควรน ารูปแบบการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง

มานุษยวิทยาฯ ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นการเรียนรู้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเจตคติของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ส่วนร่วมและใช้ความคิดในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเกิดทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ตลอดจนมีลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) การจัด 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
 2.  ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาฯ ไปวิจัยกับผู้เรียนระดับชั้นอ่ืนๆ ตั้งแต่ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น อาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และสร้างความรู้ให้กับสังคม มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ทางสังคม และมีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมต่อไป  
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ภาคผนวก ก 
 

รายชื่อครูสังคมศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 
1. ครูเก็จวลี กรีธาธร     โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
 
2. ครูศิริพรรณ เนตนิยม     โรงเรียนวัดคงคาราม 
 
3. ครูบุญทวี สาดสาน     โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 
4. ครูปราณี พลอยทับทิม    โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
 
5. ครูลูกคิด เทพพิทักษ์    โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 
 
6. ครูวลัยลักษณ์ พัสดร    โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
 
7. ครูนวลสวาท อัศวนานนท์   โรงเรียนท่ายางวิทยา 
 
8. ครูเอ้ือมพร โตภาณุรักษ์กุล   โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
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ภาคผนวก ข    
      

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านวัฒนธรรม 
ผู้ให้ข้อมูลด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้วยวธิีการสัมภาษณ์ 

 
1. เกตุทัต ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 
2. นายทวีโรจน์ กล่ ากล่อมจิต  ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 
3. นายทองร่วง เอมโอฐ   ศิลปินแห่งชาติ สาขาปูนปั้น 
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและปูนปั้น 
 
5. อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและคติชนวิทยา 
 
6. อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
     ไทยทรงด า  
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ภาคผนวก ค 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบ  
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group) 

 
 

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  คุณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวีร ์บุญคุ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์  บุญมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คิรบิูน  จงวุฒิเวศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชุมชน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พัฒน์เพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชุมชน 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ภาคผนวก ง 
 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลียว  บุรีภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปญัญา ทองนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 
 คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
3. รองศาสตราจารย์มยุรี  วัดแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
4. รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
7. ดร.ทัศนีย์  ทองไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.29 
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ภาคผนวก จ 
 

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 

 
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาฯ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 2. กรอบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง 
 3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการ
ทางมานุษยวิทยา 
  3.1 หลักการ 
  3.2 วัตถุประสงค์ 
  3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  3.4 การน ารูปแบบไปใช้ 
  3.5 โครงสร้างและเนื้อหารายวิชา 
  3.6 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.7 การวัดและประเมินผล 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 
หลักการ 
 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดย
ปฏิบัติการณ์เรียนรู้ในชุมชนด้วยตนเองตามสภาพแวดล้อมจริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทาง
มานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา มีทักษะทางสังคม และมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ส่วนที่ครูต้องสอนเป็นพ้ืนฐานความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียน และ ส่วนที่สอง กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นมี 6 ขั้นตอน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

1. เรียนรู้
วิธีการทาง
มานุษวิทยา 

1.การฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการ
อย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
และการจดบันทึก
ภาคสนาม 
2.การเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติตนและจริยธรรมการ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาใน
ชุมชน 

1.ครูให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และการจด
บันทึกภาคสนาม 
2.ครูให้ความรู้เรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตนและ
จริยธรรมในการเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยาใน
ชุมชน 

1.นักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการจด
บันทึกภาคสนาม 
2.นักเรียนเรียนรู้ เห็น
ความส าคัญ เข้าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติตนและจริยธรรมการ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาใน
ชุมชน ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ได้ 
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

2. เยี่ยมเยียน
ชุมชมชน
ค้นหาความ
สนใจ 

1.ส ารวจชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงด าบ้านปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจด
บันทึกข้อมูลภาคสนามจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 
3.ระบุประเด็นที่สนใจศึกษา
เชิงลึก 
4.จับกลุ่มตามประเด็นที่สนใจ
ศึกษาที่มีเหมือนกัน/
เกี่ยวข้องกัน 
5.พูดคุยถึงแนวการปฏิบัติ
ตนและก าหนดหน้าที่การ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

1.ครูประสานงานกับ
ชุมชนและส ารวจพ้ืนที่ใน
การเรียนรู้ของนักเรียน 
2.ครูจัดเตรียมรถรับส่ง
นักเรียนและเตรียม
ประเด็นในการไปส ารวจ
ชุมชน 
3.ครูประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียนและ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ 
4.ครูจัดกิจกรรมค้นหา
ความสนใจและจัดกลุ่ม
นักเรียน 
5.ครูให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนในการไปอยู่
ภาคสนามในชุมชน 

1.นักเรียนส ารวจชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงด าบ้านปรง 
2.นักเรียนสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูล
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
3.นักเรียนระบุประเด็นที่สนใจ
ศึกษาเชิงลึก 
4.นักเรียนจับกลุ่มตามประเด็นที่
สนใจศึกษาที่มีเหมือนกัน/
เกี่ยวข้องกัน 
5.นักเรียนแต่พูดคุยถึงแนวการ
ปฏิบัติตนและก าหนดหน้าที่การ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

3. ใฝ่ฝึกฝนหา
ความรู้ 
 

1.นักเรียนศึกษาเอกสาร
ประเภทหนังสือ บทความ 
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ประเด็นภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
2.นักเรียนสรุปข้อมูลแล้ว
น าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
 

1.ครูแนะน าหนังสือ 
เอกสาร และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
2.ครูให้ค าแนะน าในการ
สรุปข้อมูลเพ่ือน าเสนอ
ต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3.ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
4.ครูแนะน าการ
แยกแยะข้อมูล 

1.นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประเภทหนังสือ 
บทความ สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต 
2.นักเรียนสรุปข้อมูลแล้ว
น าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
3.นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และสภาพทั่วไปของชุมชน 
4.นักเรียนเรียบเรียงข้อมูลร่าง
เอกสาร 
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรม บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

4. ใช้ชีวิต
ภาคสนามใน
ชุมชน 

1.นักเรียนเข้าเรียนรู้
ภาคสนามในชุมชน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้าน
ในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชาวบ้าน สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจด
บันทึกภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยาร่วมกัน 

1.ครูเข้าเรียนรู้ภาคสนามในชุมชน
พร้อมกับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับชาวบ้าน และให้ก าลังใจ
นักเรียนในการวิจัยภาคสนาม 
2.ครูเรียนรู้การด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน และสังเกตการณ์
การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของ
นักเรียน 
3.ครูสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ และจดบันทึกภาคสนาม 
และสังเกตการณ์การเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียน สัมภาษณ์ผู้
ที่นักเรียนไปสัมภาษณ์ และบันทึก
สนามการเรียนรู้ของนักเรียน 
4.ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ทางมานุษยวิทยาร่วมกันกับ
นักเรียน  

1.นักเรียนเข้าเรียนรู้
ภาคสนามในชุมชน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชาวบ้าน 
2.นักเรียนเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้าน
ในชุมชน 
3.นักเรียนสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ และจดบันทึก
ภาคสนาม 
4.นักเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยาร่วมกัน 

5. จัด
หมวดหมู่
ความรู้ 

1.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยา สังเคราะห์ 
และเรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

1.ครูให้ข้อเสนอแนะ ตั้งข้อสังเกต
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยา สังเคราะห์ และ
เรียบเรียง 
2.ครูสนับสนุนให้นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

1.นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการเรียนรู้ทาง
มานุษยวิทยาสังเคราะห์ 
และเรียบเรียง 
2.นักเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

6.คืนข้อมูลสู่
ชุมชน 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือ
ท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก /
จัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียม
สถานที่ ต้อนรับชาวบ้าน
และผู้รู้ของชุมชน และ
น าเสนอข้อมูลคืนสู่ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.ครูชี้แนะแนวทางในจัดท าหนังสือ
ท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก /จัด
นิทรรศการแสดง ผลงาน 
2.ครูประสานกับชุมชนในการคืน
ข้อมูลสู่ชุมชน และทักทายกับผู้รู้ของ
ชุมชน 
3.ครูคอยช่วยเหลือให้นักเรียนสรุป
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1.นักเรียนจัดท าหนังสือ
ท ามือ /หนังสือเล่มเล็ก /
จัดนิทรรศการแสดง 
ผลงาน 
2.นักเรียนจัดเตรียม
สถานที่ ต้อนรับชาวบ้าน
และผู้รู้ของชุมชน และ
น าเสนอข้อมูลคืนสู่ชุมชน 
3.นักเรียนสรุปบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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การน ารูปแบบไปใช้ 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอน
ต้องเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือเตรียมการฝึกการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา และเตรียมชุมชนในการ
ใช้เป็นสนามในการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขของการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบ คือ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน ระบบ
สังคม และปัจจัยสนับสนุน 
 หลักการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนที่มี  ความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนในขณะด าเนินการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาควรค่อยเป็นค่อยไป ค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน เคารพในการเป็น
มนุษย์ของผู้เรียนเนื่องจากมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก บางช่วงมีความกลัว ความกังวล ความเต้นเต้น 
ความดีใจ ความเสียใจ ซึ่งผู้สอนต้องเรียนรู้ ซึ่งเป็นลดอคติในตัวผู้สอนสร้างความเข้าใจนักเรียนที่เป็น
เพ่ือนมนุษย์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้ 
 ระบบสังคม เป็นความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งต้องใช้เวลา ความ
อดทน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งเป็นระบบสังคมที่เป็นพ้ืนฐานก่อเกิดเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกฝ่ายในการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ 
 ปัจจัยสนับสนุน เป็นส่วนที่ท าให้รูปแบบบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย การมีความเชื่อมั่นหลักการและวิธีการทางมานุษยวิทยาของผู้สอนและผู้ปกครอง  
ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียนต่อเพ่ือน ครูผู้สอน และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง การมีแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดถึงการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนชาติพันธุ์ที่มีการขับเคลื่อนเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้ 
โครงสร้างและเนื้อหารายวิชา 
รายละเอียดของรายวิชา 
1. รหัสวิชา: ส 32211 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเพชร 
2. จ านวนหน่วยกิต: 1 หน่วยกิต 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. ภาคการศึกษา: ภาคเรียนที่ 1 
5. ปีการศึกษา:  2558 
6. ชื่อผู้สอน: อาจารย์วิฑูรย์ คุ้มหอม 
7. เงื่อนไขรายวิชา - 
8. สถานภาพของวิชา  
   ( ) พ้ืนฐาน ( ) เพ่ิมเติม  ( ) เพ่ิมเติมเลือกเสรี ( ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. จ านวนชั่วโมง: สัปดาห์ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
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10. ค าอธิบายรายวิชา:  
 ศึกษา ความหมายของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์สภาพ
ภูมิศาสตร์ที่อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น บอกแนวทางอนุรักษ์และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 รู้จักการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยสามารถน าเสนอความรู้จากการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
วางแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีได้ ตลอดถึงการมีทักษะทางสังคมในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
11. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถรู้ เข้าใจ และอธิบายภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2.เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3.เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาและน าทักษะการเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
 5.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดทั้งมี
แนวทางในการร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
12. หน่วยการเรียนรู้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางมานุษยวิทยา : มรรควิธีในการศึกษาภูมิปัญญา 
     และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เหลียวหลังแลหน้าส ารวจภูมปิัญญาและวัฒนธรรม 
     ท้องถิ่นในชุมชน  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เหลียวหลังแลหน้าค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ 
     วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  บ้านหนองปรง : สนามวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ส าคัญ 
     ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เสริมพลังภูมิปัญญา สร้างคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1.การบรรยาย 
 2.การอภิปราย 
 3.การลงมือปฏิบัติ / การฝึกปฏิบัติทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา 
 4.การเรียนรู้ภาคสนามในชุมชน 
 5.การน าเสนอผลงานในชุมชน 
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14. กระบวนการวัดและประเมินผล 
 1.การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  20  คะแนน 
 2.การเรียนรู้ภาคสนามในชุมชน  40  คะแนน  
 3.งานที่ได้รับมอบหมาย   40  คะแนน 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้มีท้ังหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา : มรรควิธีในการศึกษาภูมิปัญญา 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
_________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มี อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/1 ตั้งค าถามที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
หรือความสนใจหรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่สามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า
ได้อย่างครอบคลุม 

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การส ารวจ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง 
ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาด
ของข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใช้
หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/10 ตระหนักในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลง
ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่น าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยาน 
หลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมี  
การเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมเติม หรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มี       
การตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะน ามาสู่การยอมรับเพ่ือความรู้ใหม่ 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกภายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้น วิเคราะห์ สรุป และใช้
ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 



195 

ตัวชี้วัดที่ ม.4-6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สาระส าคัญ/แนวคิด 
วิธีการทางมานุษยวิทยา คือ การศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยมีเครื่องมือการวิจัย

ภาคสนามเป็นเครื่องมือส าคัญ วิธีการทางมานุษยวิทยามีความส าคัญต่อการเข้าใจมนุษย์เนื่องจากเป็น
การศึกษาจากสภาพธรรมชาติท าให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ วิธีการทาง
มานุษยวิทยามีประโยชน์ต่อการใช้ศึกษาวิจัยในชุมชนหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง 

เครื่องมือในการวิจัยภาคสนาม คือ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากในสนามวิจัย 
ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์บุคคล การจดบันทึก การเขียนผังเครือญาติ และ
การเขียนแผนที่ชุมชน 

มานุษยวิทยาวิทยามีแนวคิดท่ีส าคัญ ได้แก่ แนวคิดวัฒนธรรมสัมพัทธ์ แนวคิดการหน้าที่
นิยม และแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม  แนวคิดเหล่านี้จะท าให้มนุษยชาติมีความเข้าใจระหว่างกัน  
ไม่มีอคติต่อกัน อันจะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดส าคัญทางมานุษยวิทยาได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของวิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาได้ 
3. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาได้  
4. นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นคุณค่าของวิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษวิทยา

ในการใช้ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สาระการเรียนรู้ 
ความเป็นมาและลักษณะของมานุษยวิทยา 
แนวคิดส าคัญทางมานุษยวิทยา 
วิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา 
 - การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 - การสัมภาษณ์ 
 - การจดบันทึก 
 - ประโยชน์ของวิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาในการใช้ศึกษาภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 การเรียนรู้การวิจัยทางมานุษยวิทยา 
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คาบเรียนที่ 1-2 
1. ครูน าภาพถ่ายจากการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับภูมิปัญญา ประเพณี 

การละเล่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักเรียนดูแล้วอภิปรายร่วมกันว่าภาพถ่ายเหล่านี้สะท้อนถึงภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร 

2. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง “วิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา : มรรควิธีในการศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. ครูอธิบายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง “วิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา: มรรควิธี
ในการศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดยใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจ ดังเช่น 

 - นักเรียนคิดว่าวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยามีความส าคัญเช่นใดในการศึกษา   
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 - นักเรียนคิดว่าวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยาจะท าให้เราเข้าใจภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างไร 

 - หากเราต้องการจะศึกษาเรื่องภูมิปัญญาการถนอมอาหารเราจะใช้วิธีการเช่นใด
ในการศึกษา 

4. ครูเชื่อมโยงกับค าตอบของนักเรียน ตลอดถึงยกตัวอย่างวิธีการวิจัยภาคสนามสนาม
ทางมานุษยวิทยาในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

5. ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่อง แบบบันทึกการสังเกตจากวีดิทัศน์ เรื่อง การเลี้ยงผีของชาวลาหู่ 
จากนั้นครูเปิดวีดิทัศน์ฯโดยใช้เวลา 25 นาที  โดยนักเรียนบันทึกสิ่งที่สังเกตจากวีดิทัศน์ลงในใบงาน ซึ่งมี
ประเด็นการสังเกตเก่ียวกับสภาพวิถีชีวิตของชาวลาหู่ในหมู่บ้าน ลักษณะทางการกายภาพของหมู่บ้าน 
ขั้นตอนของการเลี้ยงผี สัญลักษณ์และความหมายในพิธีกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในพิธีกรรม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาวบ้านในชุมชน และข้อสังเกตอ่ืนๆ และการสังเกตเพ่ิมเติมหรือการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงผีชาวลาหู่ 

6. นักเรียนแต่ละคนน าเสนอการสังเกต แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการสังเกต จากนั้น
ครูสรุปเพิ่มเติมเทคนิควิธีการเก่ียวกับการสังเกตจากที่นักเรียนน าเสนอให้สมบูรณ์ 

7. ครูอธิบายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง “แนวคิดส าคัญของมานุษยวิทยา” โดย
ใช้การอธิบายประกอบการซักถามเพ่ือกระตุ้นความคิด ตัวอย่างค าถาม เช่น 

 - ท าไมมนุษย์แต่ละท่ีจึงมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน (แนวคิดหน้าที่นิยม) 
 - จากพิธีกรรมการเลี้ยงผีของชาวลาหู่นักเรียนคิดว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีผล

ต่อพิธีกรรมอย่างไร (แนวคิดนิเวศวิทยา) 
 - นักเรียนมีความคิดอย่างไรต่อพิธีกรรมการเลี้ยงผีของชาวลาหู่  (แนวคิด

วัฒนธรรมสัมพัทธ์) 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแนวคิดส าคัญของมานุษยวิทยาในการอธิบาย

วัฒนธรรม 
 
 



197 

คาบท่ี 3-4 
9. ครูแจกใบงานที่ 2 การฝึกสังเกตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีประเด็น       

การสังเกตเกี่ยวกับลักษณะกายภาพของโครงสร้าง การจัด/การตกแต่งสถานที่ บุคคลและบุคลิกภาพ
ของบุคคลในสถานที่นั้นๆ บทสนทนาตอบโต้ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตามประเด็นการสังเกต และ
การหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ  โดยนักเรียนแต่ละคนจับสลากสถานที่ที่จะไปสังเกต
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีสถานที่ในการจับสลากดังต่อไปนี้  

 1) โรงอาหาร 1 
 2) โรงอาหาร 2 
 3) ร้านกาแฟข้างคณะครุศาสตร์ 
 4) ร้านกาแฟหน้าห้องสมุด 
 5) ห้องสมุด 
 6) สนามกีฬา 
 7) สระว่ายน้ า 
 นักเรียนแต่ละคนใช้เวลาในการสังเกตตามสถานที่ที่ตนเองจับสลากได้คนละ 30 นาท ี
10. นักเรียนที่จับสลากในการสังเกตที่เป็นสถานที่เดียวกันแลกเปลี่ยนข้อมูล และ

ประสบการณ์การสังเกต และสรุปข้อมูลก่อนน าเสนอ 
11. นักเรียนน าเสนอข้อมูล จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือน ความต่างของแต่ละ

สถานที่ตามประเด็นการสังเกตโดยครูเขียนลงบนกระดาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการณ์
ร่วมกัน  

12. ครูสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมเทคนิคการสังเกตและยกตัวอย่างการสังเกตการณ์ให้กับ
นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมยิ่งข้ึน 

13. ครูบอกให้นักเรียนแต่ละคนน าสมุดบันทึกส่วนตัวมาเรียนในชั่วโมงหน้า 
คาบเรียนที่ 7-8 
14. ครูอธิบาย Power Point เรื่อง “การสัมภาษณ์และการจดบันทึก” ประกอบการใช้

ค าถามพัฒนาการคิดของนักเรียน โดยมีค าถามดังเช่น 
 - การสัมภาษณ์มีความส าคัญอย่างไร 
 - หากเราไม่จดบันทึกเป็นอย่างไร 
 - สมุดบันทึกมีความส าคัญอย่างไร 
 - นักเรียนจะน าการสัมภาษณ์และการจดบันทึกไปใช้อย่างไร 
15. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนแล้วฝึกการสัมภาษณ์และจดบันทึก ใช้เวลาการสัมภาษณ์ 

15 นาที โดยบันทึกรายละเอียดลงในใบงานที่ 3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์เพ่ือนที่ครูแจกให้ จากนั้น
ให้นักเรียนน าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการสัมภาษณ์  

16. ครูแจกใบงานที่ 4 แบบบันทึกการสัมภาษณ์บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โดยให้นักเรียนแต่ละคู่ไปสัมภาษณ์บุคคลในมหาวิทยาลัยใช้เวลาการสัมภาษณ์ 30 นาที ซึ่งครูให้
ตัวแทนนักเรียนแต่ละครูมาจับสลากที่ครูเตรียมไว้ ให้โดยมีบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1) อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 2) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
 3) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
 4) พนักงานท าความสะอาด 
 5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 6) แม่ค้าโรงอาหาร 1 
 7) แม่ค้าโรงอาหาร 2 
17. นักเรียนน าเสนอผลการสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการไปสัมภาษณ์ 

และข้อสังเกต/เทคนิคการสัมภาษณ์ท่ีประสบความส าเร็จ และอุปสรรคที่พบ 
18. ครูสรุปและแนะน าเทคนิคการสัมภาษณ์และการจดบันทึกเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน 

เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยต่างๆ  
19.  ครูแจกใบงานที่ 5 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้าน ให้นักเรียนแต่ละคน

ไปสัมภาษณ์เพ่ือนบ้านเกี่ยวกับภูมิปัญญา แล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบงาน โดยมีประเด็นต่อไปนี้  
 1) อาหาร 
 2) ที่อยู่อาศัย 
 3) เครื่องนุ่งห่ม 
 4) ยารักษาโรค 
คาบเรียนที่ 9-10  
20. ตัวแทนนักเรียนบางส่วนน าเสนอข้อมูลการไปสัมภาษณ์เพ่ือนบ้าน และนักเรียน    

ทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในประเด็นความส าเร็จและอุปสรรคการสัมภาษณ์  นักเรียน
บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกประจ าตัวของตัวเอง 

21. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และการจดบันทึกเพ่ิมเติมเพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

22. ครูและนักเรียนสนทนากับเรื่องความส าคัญของเครือญาติ และการเรียกชื่อเครือญาติ  
23. ครูแจกใบความรู้เรื่องผังเครือญาติและสัญลักษณ์ในการเขียนผังเครือญาติ ครูแจก 

ใบงานที่ 6 การเขียนผังเครือญาติให้กับนักเรียนแต่ละคนเพื่อเขียนผังเครือญาติของครอบครัวตนเอง  
24. นักเรียนน าเสนอผลงานผังเครือญาติของแต่ละคน ครูและนักเรียนทุกคนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง  
25. ครูอธิบายเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน โดยไม่ท า

ให้ผู้อ่ืนเสียหายโดยการใช้พูดล้อเลียน และดูถูกผู้อ่ืน เช่น การไม่ล้อชื่อบรรพบุรุษ การไม่ดูถูกอาชีพ
ของบรรพบุรุษผู้อื่น 

26. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับความส าคัญของแผนที่ชุมชน  
27. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตัวแทนกลุ่มมารับกระดาษบรู๊ฟและสีที่ครูเตรียม 

แต่ละกลุ่มเขียนแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
28. ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนที่ ครูและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ครูเพ่ิมเติม

ความสมบูรณ์ของแผนที่และสรุปความส าคัญของแผนที่ชุมชน   
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29. ครูแจกใบงานที่ 7 เรื่อง แผนที่ชุมชนของข้าพเจ้า ให้กับนักเรียนน าไปวาดแผนที่
ชุมชนของตนเองแล้วน ามาจัดแสดงภายในห้องเรียน โดยมีครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. ภาพถ่ายจากการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับภูมิปัญญา ประเพณี 
การละเล่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.  Power Point เรื่อง “วิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา: มรรควิธีในการศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น” 

3. วีดีทัศน์ เรื่อง พิธีเลี้ยงผีของชาวลาหู่ 
4. ใบงานที่ 1 แบบบันทึกการสังเกตจากวีดิทัศน์ เรื่อง พิธีเลี้ยงผีของชาวลาหู่ 
5. ใบงานที่ 2 การสังเกตการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
6.  Power Point เรื่อง การสัมภาษณ์และการจดบันทึก 
7. Power Point เรื่อง แนวคิดส าคัญของมานุษยวิทยา 
8. ใบงานที่ 3  การสัมภาษณ์เพ่ือน 
9. ใบงานที่ 4  การสัมภาษณ์บุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
10. ใบงานที่ 5  การสัมภาษณ์ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้าน 
11. ใบความรู้ที่ 1 เรื่องผังเครือญาติและสัญลักษณ์ในการเขียนผังเครือญาติ 
12. ใบงานที่ 6 ผังเครือญาต ิ
13. ใบความรู้ที่ 2 เรื่องแผนที่ชุมชนและสัญลักษณ์ในการเขียนแผนที่ชุมชน 
14. ใบงานที่ 7 แผนที่ชุมชน 

 
กระบวนการวัดและประเมินผล 

กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงานที่ต้องการ
ประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.อธิบายแนวคิดส าคัญของมานุษยวิทยาได้ -การตอบค าถาม -แบบทดสอบ 
2.อธิบายความส าคัญของวิธีการวิจัย
ภาคสนามทางมานุษยวิทยาได้   

-การอภิปราย 
-การตอบค าถาม 

-แนวค าถามการอภิปราย 
-แบบทดสอบ 

3.พัฒนาทักษะการวิจัยภาคสนามทาง
มานุษยวิทยาได้  (การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การจดบันทึก การ
เขียนแผนที่ชุมชน และผังเครือญาติ)  

-การตรวจผลงาน 
-การสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มในการพัฒนา
ทักษะการวิจัยภาคสนาม
ทางมานุษยวิทยานักเรียน 

-แบบประเมินชิ้นงาน 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มในการพัฒนา
ทักษะการวิจัยภาคสนามทาง
มานุษยวิทยาของนักเรียน 

4.ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิธีการวิจัย
ภาคสนามทางมานุษวิทยาในการใช้ศึกษาภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-การสรุปความคิดเห็นของครู 
-การสัมภาษณ์ 

-แบบสรุปความคิดเห็นของครู 
-แบบสัมภาษณ์ 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................... ................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
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ใบงานที่ 1  
แบบบันทึกการสังเกตจากวีดิทัศน์ เรื่อง พิธีเลี้ยงผีของชาวลาหู่ 

 
ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่............. 

 

ค าชี้แจง นักเรียนสังเกตวีดิทัศน์ เรื่อง พิธีเลี้ยงผีของชาวลาหู่ แล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบงาน 
1. สิ่งที่สังเกตเห็น 
 1.1  สภาพวิถีชีวิต
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
 1.2  สภาพกายภาพของหมู่บ้าน
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.3  ขัน้ตอนของพิธี
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 1.4  สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ในพิธี 
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.5  กิจกรรมที่ท าบ้านท าร่วมกันในพิธีกรรม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.6  การแบ่งงานและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.7  ประเด็นอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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2. ความคิดเห็น/และการวิเคราะห์ตามประเด็นการสังเกตเกี่ยวกับพิธีกรรม 
   2.1  สภาพวิถีชีวิต
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
 2.2  สภาพกายภาพของหมู่บ้าน
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.3  ขัน้ตอนของพิธี
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 2.4  สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ในพิธี 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.5  กิจกรรมที่ท าบ้านท าร่วมกันในพิธีกรรม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.6  การแบ่งงานและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.7  ประเด็นอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
3. สิ่งที่ต้องสังเกตเพ่ิมเติม/วิธีหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลี้ยงผีลาหู่ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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ใบงานที่ 2  
การสังเกตการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่............. 
สถานที่สังเกตการณ์ คือ  .....................................................................................................................  

 

ค าชี้แจง นักเรียนสังเกตการณ์ในสถานที่ที่นักเรียนจับสลากได้ แล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบงาน 
 
1. สิ่งที่สังเกตเห็น 
 1.1  ลักษณะกายภาพของบริเวณโดยรอบ
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 1.2  ลักษณะโครงสร้างและการตกแต่งสถานที่
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่/การท ากิจกรรมของบุคคล
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.5 ประโยชน์ของสถานที่นั้น 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 1.6 อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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2. ความคิดเห็นที่ได้จากการสังเกต/การวิเคราะห์ตามประเด็นการสังเกต 
 2.1  ลักษณะกายภาพของบริเวณโดยรอบ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
 2.2  ลักษณะโครงสร้างและการตกแต่งสถานที่
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.3  ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่/การท ากิจกรรมของบุคคล
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.5  ประโยชน์ของสถานที่นั้น 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 2.6  อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
3. สิ่งที่ต้องสังเกตเพ่ิมเติม/การหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานที่นั้นๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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ใบงานที่ 3   
การสัมภาษณ์เพื่อน 

 
ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่............. 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนแล้วด าเนินกิจกรรมการสัมภาษณ์ในประเด็นที่นักเรียนก าหนดขึ้น 
และเขียนรายละเอียดลงในใบงาน ดังต่อไปนี้ 
 
1. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
 1.1............................................................................................................................. ........... 
 1.2........................................................................................................................................  
2. ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 1.1............................................................................................................... .......................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 1.2................................................................................. ....................................................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
3. ค าถามย่อยและค าตอบที่เกิดขึ้นขณะสัมภาษณ์ 
 3.1  
 ค าถาม ............................................................................................................................ ......  
 ค าตอบ ................................................................ .................................................................. 
 ............................................................................................................................. .................. 
 3.2 
 ค าถาม ............................................................................................................................ ......  
 ค าตอบ ............................................................................................................................. ..... 
 .............................................................................................................................................. . 
 3.3 อ่ืนๆ  
 .................................................................................................................... .......................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
4. สรุปความรู้จากการสัมภาษณ์ 
 ..............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................. 
 ..............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ....................................................................................................... ....................................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
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ใบงานที่ 4 
การสัมภาษณ์ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน 

 

ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่............. 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสัมภาษณ์ญาติพ่ีน้อง/เพ่ือนบ้านแล้วด าเนินกิจกรรมการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาของปัจจัย 4 ในการด าเนินชีวิตโดยเขียนรายละเอียดลงในใบงาน ดังต่อไปนี้ 
 
1. แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
 1.1.................................................................................................................... .................... 
 1.2............................................................................................................................. ........... 
 1.3.......................................................................................... .............................................. 
 1.4............................................................................................................................. ........... 
 
2. ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 1.1............................................................................................................................. ............ 
 ....................................................................................... ....................................................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 1.2........................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ................. 
 ..............................................................................................................................................  
 1.3............................................................................................................................. ........... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ............................................................................................................ .................................. 
 1.4............................................................................................................................. ........... 
 ............................................................................... ............................................................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 
3. ค าถามย่อยและค าตอบที่เกิดขึ้นขณะสัมภาษณ์ 
 3.1  
 ค าถาม ............................................................................................................................  
 ค าตอบ ...................................................................... ............................................................ 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ..............................................................................................................................................  
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 3.2 
 ค าถาม ............................................................................................................................  
 ค าตอบ .................................................................................................................... .............. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ................................................................................................ .............................................. 
 3.3 
 ค าถาม ............................................................................................................................  
 ค าตอบ .................................................................................................................... .............. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ................................................................................................ .............................................. 
 3.4 
 ค าถาม ............................................................................................................................  
 ค าตอบ .................................................................................................................... .............. 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ................................................................................................ .............................................. 
 3.5 อ่ืนๆ  
 ............................................................................................................................. ................. 
 ........................................................................................................ ...................................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ........................................................................ ...................................................................... 
 
4. สรุปความรู้จากการสัมภาษณ์ 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ..................................................................................... ......................................................... 
 ............................................................................................................................. ................. 
 ..............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................. 
 ..............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ................. 
 ............................................................................................................................. ................. 
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ใบงานที่ 5 การจดบันทึก 
 

ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่............. 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนจดบันทึกการท ากิจกรรมหน้าเสาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ในใบงานนี้ 
 

1. สิ่งที่สังเกต 
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................  
 

2. ความคิดเห็น/การวิเคราะห์เบื้องต้น
............................................................................................................................. ..............
.................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ..............
.............................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ..............
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............. 
 

3. สิ่งที่เกิดข้ึนกับตนเองระหว่างการสังเกต 
............................................................................................................................. ..............
............................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............
....................................................................... ....................................................................   
 
อ่ืนๆ
............................................................................................................................. ..............
................................................................................................................ ...........................  
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ใบงานที่ 6 ผังเครือญาติ 
 

ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่............. 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังเครือญาติของครอบครัวตนเองลงในใบงานนี้ 
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ใบงานที่ 7 
แผนที่ชุมชน 

 

ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น..........................เลขที.่............. 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนที่ชุมชนของหมู่บ้านของตนเองในใบงานนี้ 
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 
ชิ้นงาน 3 2 1 

การสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม 

สังเกตได้อย่างละเอียด 
แสดงให้เห็นบริบท 
อธิบายขั้นตอน หรือ
องค์ประกอบ มีการตั้ง
ข้อสังเกต/วิเคราะห์
เบื้องต้น และมี
แนวทางในการสังเกต
เพ่ิมเติมได้ครบถ้วน 

สังเกตได้อย่างละเอียด 
แสดงให้เห็นบริบท 
อธิบายขั้นตอน หรือ
องค์ประกอบ มีการตั้ง
ข้อสังเกต/วิเคราะห์
เบื้องต้น และมี
แนวทางในการสังเกต
เพ่ิมเติมได้บ้าง 

สังเกตได้ แสดงให้เห็น
บริบท อธิบายขั้นตอน 
หรือองค์ประกอบ แต่
ไม่มีการตั้งข้อสังเกต/
วิเคราะห์เบื้องต้น 
หรือไม่มีมีแนวทางใน
การสังเกตเพ่ิมเติม 

การสัมภาษณ์ มีการสร้างแนวค าถาม
หลัก และสร้างแนว
ค าถามย่อยขณะ
สัมภาษณ์และสรุป
ความรู้ที่ได้เป็นอย่างดี 

มีการสร้างแนวค าถาม
หลัก และสร้างแนว
ค าถามย่อยขณะ
สัมภาษณ์และสรุป
ความรู้ที่ได้บ้าง 

มีการสร้างแนวค าถาม
หลัก แต่ไม่สามารถ
สร้างแนวค าถามย่อย
ขณะสัมภาษณ์และ
สรุปความรู้ที่ได้
เล็กน้อย 

การจดบันทึก จดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้
อย่างละเอียด เป็น
ระบบ สามารถ
วิเคราะห์เบื้องต้นจาก
การสังเกตได้และจด
บันทึกสิ่งที่เกิดข้ึนกับ
ตนเองขณะสังเกตได้ 

จดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้
อย่างละเอียด เป็น
ระบบ สามารถ
วิเคราะห์เบื้องต้นจาก
การสังเกตได้บ้างและ
จดบันทึกสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตนเองขณะ
สังเกตได้บางส่วน 

จดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้
บ้าง สามารถวิเคราะห์
เบื้องต้นจากการสังเกต
ได้บ้าง แต่จดบันทึกสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ขณะสังเกตไม่ได้ 

การเขียนแผนที่ มีการก าหนดทิศและ
สัญลักษณ์ในแผนที่ 
เขียนแผนที่ได้ถูกต้อง
ชัดเจน มีความละเอียด
สูง  

การก าหนดทิศและ
สัญลักษณ์ในแผนที่ 
เขียนแผนที่ได้ถูกต้อง
ชัดเจน  

การก าหนดทิศและ
สัญลักษณ์ในแผนที่ 
เขียนแผนที่ได้ถูกต้อง
ชัดเจน  

การเขียนผังเครือญาติ ใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
เขียนผังเครือญาติได้
ครบถ้วน ชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวทั้งการ
สืบสายเลือดและการ
สมรส 

ใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
เขียนผังเครือญาติได้
ครบถ้วน เห็น
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวทั้งการ
สืบสายเลือดและการ
สมรส 

ใช้สัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 
เขียนผังเครือญาติได้
ครบถ้วน เห็น
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเพียงด้าน
เดยีว 
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แบบทดสอบเรื่องแนวคิดส าคัญของมานุษยวิทยา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. นักเรียนจงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่นิยม และยกตัวอย่างประกอบ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
2. นักเรียนจงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาวัฒนธรรม และยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
 
3. นักเรียนจงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสัมพัทธ์ และยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
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แบบทดสอบเรื่องความส าคัญของวิธีการทางมานุษยวิทยา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. นักเรียนคิดว่าวิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยามีความส าคัญอย่างไร  จงอธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

 
 
 
 
 

แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 
 

1. นักเรียนได้รับประโยชน์ฝึกฝนพัฒนาทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาอย่างไร 
2. สิ่งที่เป็นอุปสรรคในขณะฝึกฝนการพัฒนาทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาเป็นอย่างไร 
3. ถ้านักเรียนจะมีศักยภาพ/ความสามารถในทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาจะต้องท า
อย่างไร 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มในการพัฒนาทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา 
 

1. สิ่งที่สังเกตเห็นในการท างานกลุ่ม 
 1.1 การแบ่งหน้าที่
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 1.2  การช่วยกันท างานภายในกลุ่ม
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
 1.3  บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................  
 1.4  อ่ืนๆ ............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
2. ความคิดเห็นต่อการท างานกลุ่ม 
 2.1 การแบ่งหน้าที่
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 2.2  การช่วยกันท างานภายในกลุ่ม
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 2.3  บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม
........................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
 2.4  อ่ืนๆ ............................................................................................................................. ... 
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

 
ลงชื่อ...........................ผู้สังเกต 

วันเวลา............................................... 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ชื่อ-สกุล(นักเรียน).......................................................ชื่อ-สกุล(คร)ู....................................................... 
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ ท าได้ ท าไม่ได้ หมายเหตุ 
การสังเกต    
การสัมภาษณ์    
การจดบันทึก    
การเขียนผังเครือญาติ    
การเขียนแผนที่ชุมชน    
 
ข้อแสนอแนะ 
........................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสรุปความคิดเห็นของครู 
 

ชื่อ-สกุล(นักเรียน).......................................................ชื่อ-สกุล(คร)ู....................................................... 
หน่วยการเรียนรู้ที่.................................................................. .............................................................. 
วัตถุประสงค์/กิจกรรม 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
สิ่งที่นักเรียนท าได้ดี 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
สิ่งที่นักเรียนควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................... 
 

แนวค าถามสัมภาษณ์นักเรียนต่อความตะหนักและเห็นคุณค่าของวิธีการวิจัยภาคสนามทาง
มานุษยวิทยาในการใช้ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
1. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อวิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาในการใช้ศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการใช้วิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาในการใช้ศึกษาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นคืออะไร และได้ประโยชน์อย่างไร 
 



217 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เหลียวหลังแลหน้าส ารวจภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

_________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความ
ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด ม.4-6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย 

ตัวชี้วัด ม.4-6/5 วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ม.4-6/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก 
 
สาระส าคัญ/แนวคิด 

การส ารวจชุมชนหรือการเยือนชุมชนมีผลดี คือ การหาข้อมูลของชุมชนที่จะศึกษา การส ารวจ
สภาพแวดล้อมชองชุมชน เป็นการแนะน าตัวให้ชาวบ้านรู้จัก การหาที่อยู่อาศัย และการปรับตัว
ล่วงหน้าก่อนเข้าไปศึกษาชุมชน  

การส ารวจชุมชนท าให้สามารถเห็นรูปธรรมของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชัดเจน 
ได้แก่ วัตถุทางวัฒนธรรมต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  ภูมิปัญญาการทอผ้าในบ้านชาวบ้าน/ศูนย์ทอผ้า
ของชุมชน ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน ภูมิปัญญาด้านการสถาปัตยกรรมบ้านเรือน  โดยการส ารวจ
ท าให้เกิดการวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะน าสู่การเลือกศึกษาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสนใจได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นของชุมชนที่ศึกษาได้ 
2. นักเรียนสามารถระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนที่ศึกษาได้ 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนได้ 
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4. นักเรียนสามารถเลือกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนที่จะศึกษาได้ 
5. นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนได้ 
6. นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาได้ 
7. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 
สาระการเรียนรู้ 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนต าบลหนองปรง 
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าบ้านหนองจิก ต าบลหนองปรง 
ศูนย์ทอผ้าต าบลหนองปรง 
ป่าแฮ่ว 
เรือนไทยทรงด าในบริเวณวัดหนองปรง 
วัดหนองปรง (ปูนปั้นค าเป่าแคนและฟ้อนร าและประติมากรรมบุคคลชายหญิงชาวไทยทรงด า) 
สวนของชาวบ้าน (พริกพานและสวนผักเพกา) 
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม 

 
กระบวนการการจัดเรียนรู้ 

ขั้นที่ 2 การเยี่ยมเยียนชุมชนเมียงมองภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
คาบท่ี 11-14 (นอกเวลาเรียน) 
1. ครูแนะน าชุมชนต าบลหนองปรงที่นักเรียนจะไปเยี่ยมเยียน โดยแนะน าข้อมูล

พ้ืนฐานด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ประวัติความเป็นแบบสังเขป ศูนย์วัฒนธรรมไทย
ทรงด าบ้านหนองจิก ต าบลหนองปรง ป่าแฮ่ว ศูนย์ทอผ้าต าบลหนองปรง เรือนไทยทรงด าในบริเวณวัด
หนองปรง วัดหนองปรง สวนของชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์ปานถนอม 

2. ครูให้นักเรียนเยี่ยมเยียนศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า โดยศึกษาและส ารวจเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาชุมชนหนองปรง และสังเกตลักษณะเรือนไทยทรงด า โดยบันทึกการส ารวจในใบ
งาน 

3. ตัวแทนนักเรียนกล่าวแนะน าตัวกับครูภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน โดยกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเยียนชุมชน  

4. ปราชญ์ชาวบ้านแนะน าศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของชุมชน ภูมิปัญญาการสร้างเรือน  และสุภาษิต  

5. นักเรียนศึกษาสภาพพ้ืนที่บริเวณป่าแฮ่วโดยการสังเกต และเดินส ารวจบริเวณป่าแฮ่ว  
6. นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูภูมิปัญญา เรียนรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับ 

ความตาย นักเรียนซักถามข้อสงสัยต่าง ได้แก่ สัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพิธีกรรมความตาย นักเรียน
ถ่ายภาพ และจดบันทึกข้อมูลเบื้องต้นลงในใบงาน 

7. นักเรียนเยี่ยมเยียนศูนย์ทอผ้าต าบลหนองปรง ชมเครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก และ
อุปกรณ์การทอผ้า 
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8. นักเรียนพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้า ทดลองกรอฝ้ายและ    
ทอผ้า เพ่ือเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ขณะปฏิบัติก็พูดคุยซักถาม 
ข้อสงสัย ตลอดจนจดบันทึกจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์  

9. นักเรียนเยี่ยมเยียนเรือนไทยทรงด าแบบดั้งเดิม บริเวณวัดหนองปรง โดยส ารวจ
ลักษณะของโครงสร้าง วัสดุที่ใช้ สัญลักษณ์และความหมายต่างๆของเรือนไทยทรงด า ครูภูมิปัญญาให้
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเรือนไทยทรงด า ได้แก่ การเลือกวัสดุ การก่อสร้าง ความหมาย
และสัญลักษณ์ กฎเกณฑ์ของผู้มาเยือนที่ต้องปฏิบัติ พิธีกรรมและความเชื่อ นักเรียนซักถามและจด
บันทึกค าบรรยายของครูภูมิปัญญา  

10. ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับปูนปั้นคนเป่าแคนและร าไทยทรงด าบริเวณวัดหนอง
ปรง และให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการร าแคนของคนไทยทรงด า นักเรียนส ารวจปูนปั้นคนเป่าแคน
และร าไทยทรงด า ซักถามข้อสงสัย และจดบันทึกค าอธิบายต่างๆ 

11. ปราชญ์ชาวบ้านพาเดินชมสวนและอธิบายเกี่ยวกับพืชท้องถิ่น พืชสมุนไพร และพืช
มงคลตามความเชื่อ ในบริเวณสวนของชาวบ้าน โดยนักเรียนไปส ารวจพืชเหล่านั้น  และซักถาม
เกี่ยวกับพืช ตลอดทั้งถ่ายภาพพืชชนิดต่างๆ  

12. ครูและนักเรียนเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ปานถนอม เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านปัจจัย 4 ของ    
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยอาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย บรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านปัจจัย 4 
และนักเรียนซักถามขณะชมพิพิธภัณฑ์ เขียนข้อมูลลงในใบงานและสมุดบันทึก 

13. นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการโยนลูกช่วงและการฟ้อนร าของไทยทรงด าบริเวณลาน
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการร าแคนของ
ไทยทรงด า ภายหลังการโยนลูกช่วงและฟ้อนไทยทรงด า นักเรียนซักถามเกี่ยวกับการโยนลูกช่วงและ
การร าแคนจากปราชญ์ชาวบ้าน และบันทึกความรู้ลงในใบงานและสมุดบันทึกภาคสนาม 

14. นักเรียนบันทึกความประทับใจลงในใบงานที่ครูแจกให้ เพ่ือบันทึกความรู้สึกและ
ประสบการณ์จากการส ารวจชุมชน 

15. นักเรียนแต่ละคนกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณครูปราชญ์ชาวบ้าน แล้วลา
กลับโรงเรียน 

ขั้นที่ 3 การค้นหาความสนใจ 
คาบท่ี 15-16 
16. ครูแจกกระดาษสีให้นักเรียนแต่ละคนๆละสี แล้วเขียนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของต าบลหนองปรงที่ค้นพบในชุมชนให้มากที่สุด โดยเขียนภูมิปัญญาหนึ่งด้านบนกระดาษสี
หนึ่งแผ่น เมื่อเขียนเสร็จให้นักเรียนน าไปติดบนกระดานโดยจัดหมวดหมู่ตามความเข้าใจของนักเรียน 

17. แจกกระดาษสีรูปหัวใจให้นักเรียนแต่ละคนๆละสี คนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียน 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีนักเรียนสนใจที่สุดที่นักเรียนสนใจ  

18. นักเรียนแต่ละคนน าเสนอภูมิปัญญาที่ตนเองสนใจ พร้อมบอกสาเหตุของประเด็น
ความสนใจ เมื่อน าเสนอเสร็จนักเรียนเดินน ากระดาษรูปหัวใจไปติดบนกระดาน โดยภูมิปัญญาด้าน
เดียวกันติดไว้ใกล้ๆกัน 
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19. ครูแบ่งกลุ่มตามประเด็นกลุ่มภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ โดย
แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 3-5 คน  

20. นักเรียนเข้ากลุ่มตามประเด็นความสนใจ แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การท าการวิจัยภาคสนาม 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ชุมชนต าบลหนองปรง 
2. ใบงานที่ 8 แบบส ารวจชุมชน 
3. ใบงานที่ 9 แบบจดบันทึกภาคสนาม 
4. ใบงานที่ 10 แบบบันทึกความประทับใจ 

กระบวนการการวัดและประเมินผล 
กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงานที่

ต้องการประเมิน 
วิธีการ เครื่องมือ 

1.อธิบายประวัติความเป็นของ
ชุมชนที่ศึกษาได้ 

-การตรวจผลงาน แบบประเมินชิ้นงาน 

2.บอกภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชนที่ศึกษาได้ 

-การตรวจผลงาน แบบประเมินชิ้นงาน 

3.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนได้ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินชิ้นงาน 

4.เลือกภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนที่
จะศึกษาได้ 

การตรวจผลงาน แบบประเมินชิ้นงาน 

5.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชาวบ้านในชุมชนได้ 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 

6.นักเรียนสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้การวิจัย
ภาคสนามทางมานุษยวิทยาได้ 

-การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-การสนทนากลุ่ม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 

7.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................. ...................................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 
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ใบงานที่  8 แบบส ารวจชุมชน 
 

ชื่อ-สกุล............................................................... ...........................ชั้น.......................... 
 

ค าชี้แจง นักเรียนส ารวจสภาพชุมชนหนองปรง แล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบงาน 
1. ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................... 
2.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของหมู่บ้าน 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3. สภาพวิถีชีวิตทั่วไป  
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
4. การตั้งบ้านเรือนและลักษณะของบ้านเรือน 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
5. การประกอบอาชีพ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... ..................... 
6. ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า 
 6.1  ประวัติความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
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 6.2  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภายในศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า 
  ลักษณะของเรือนไทยทรงด า 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
  องค์ประกอบของเรือนไทยทรงด า 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
  สัญลักษณ์ส าคัญของเรือนไทยทรงด า 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
  อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูล ชือ่-สกุล.........................................................................อายุ....................... 
 
7. ป่าแฮ่ว 
 7.1  สภาพทั่วไปของป่าแฮ่ว 
................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
 7.2  ความส าคัญของป่าแฮ่ว 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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 7.3  สัญลักษณ์และความหมายในพิธีกรรมความตาย 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูล ชือ่-สกุล.........................................................................อายุ....................... 
 
8. ศูนย์ทอผ้า 
 8.1  ประวัติความเป็นมาของศูนย์ทอผ้า 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
 8.2  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภายในศูนย์ทอผ้า 
  วัตถุดิบในการทอผ้า
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
  ขั้นตอนการทอผ้า 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
  การใช้ประโยชน์จากผ้า 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
  การประยุกต์/การปรับตัวเกี่ยวกับผ้าทอ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
  อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูล ชือ่-สกุล.........................................................................อายุ....................... 
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9. ปูนปั้นคนเป่าแคนและร าไทยทรงด าของวัดหนองปรง 
 ที่มาของการปูนปั้น 
......................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................... ............................ 

ลักษณะของปูนปั้น 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 ความส าคัญของปูนปั้น 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูล ชือ่-สกุล.........................................................................อายุ....................... 
 
10. พิพิธภัณฑ์ปานถนอม 
 ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ปานถนอม 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภายในพิพิธภัณฑ์ปานถนอม 
 - ด้านอาหาร 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 - เครื่องนุ่งห่ม 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
 - ที่อยู่อาศัย 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 - ยารักษาโรค 
................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
 10.3 อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูล ชือ่-สกุล.........................................................................อายุ....................... 
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ใบงานที่ 9 แบบจดบันทึกภาคสนาม 
 
ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น.......................... 

 

ค าชี้แจง นักเรียนบันทึกภาคสนาม แล้วบันทึกรายละเอียดลงในใบงาน 
 
สถานการณ์ที่สังเกตที่ 1 คือ ............................................. 
บันทึกการสังเกต (ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร กับใคร และท าไม) 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
การวิเคราะห์ตีความจากการสังเกต 
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
วิธีการที่ตนท่ีใช้ได้ส าเร็จและความบกพร่องในการเก็บข้อมูล 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
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ใบงานที่ 10 
ความประทับใจ 

 
ชื่อ-สกุล..........................................................................................ชั้น.......................... 
 
ความประทับใจที่มีต่อชุมชนหนองปรง 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
สิ่งที่มีคุณค่า/ประโยชน์ที่ได้รับจากหนองปรง 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ใบงานที่ 11 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนรายชื่อสมาชิกภายกลุ่ม แล้วสรุปประเด็นความสนใจภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมที่สนใจเหมือนกันลงในใบงาน พร้อมทั้งบอกแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้น 
 
1. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 1.1.................................................................................................................... ..................... 

1.2............................................................................................................................. ......... 
1.3 ................................................................................................ ...................................... 
1.4 ............................................................................................................................. ........ 
1.5 ............................................................................... ....................................................... 

 
2. ประเด็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สนใจ 

ได้แก่ ............................................................................................................................. ......... 
 
3. แหล่งข้อมูลที่จะไปสืบค้นเกี่ยวกับประเด็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สนใจ 

3.1............................................................................................................................. ......... 
3.2......................................................................................................................................  
3.3............................................................................................................................. ......... 
3.4......................................................................................................................................  
3.5............................................................................................................................. ......... 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหลียวหลังแลหน้าค้นคว้าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
_________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ม.4-6/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก 
 
สาระส าคัญ/แนวคิด 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีผู้ให้ความหมาย การจัดจ าแนกหลายประเภท และ
ความส าคัญไว้หลายความหมาย หลายประเภท การศึกษาความหมาย ประเภท ของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจะท าให้สามารถศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างลุ่มลึก และเป็นประโยชน์ในการวิจัย
ภาคสนาม 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นน าวัสดุตามธรรมชาติมาสร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้านปัจจัย 4 และปัจจัยทางภูมิศาสตร์จะ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
2. นักเรียนสามารถแบ่งประเภทภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
4. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นได้ 
6. นักเรียนสามารถพูดและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

ความหมายของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประเภทของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความส าคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 4 การใฝ่ฝึกฝนหาความรู้ 
คาบเรียนที่ 17-18 
1. ครูบรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่องความหมาย ความส าคัญ และประเภทภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนักเรียนท าความเข้าใจและซักถามเกี่ยวกับความหมายและประเภท      
ภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2. ครูแจกใบงานที่ 11 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วเขียนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ค้นพบในต าบลหนองปรง ลงในประเภทของภูมิปัญญาตามการแบ่งของส านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจค าตอบ จากนั้นครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นนักเรียนแบ่งแยกไม่ได้หรือมีความคลุมเครือ 

4. ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วเขียนตอบในประเด็นความส าคัญของภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีต่อ 5 ระดับต่อไปนี้ 

 - ตนเอง 
 - ครอบครัว 
 - ชุมชน 
 - ประเทศชาติ 
 - ภูมิภาคอาเซียน 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความส าคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครูและ

นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
คาบเรียนที่ 19-20 
6. ครูอธิบาย Power Point ประกอบการซักถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน เรื่อง ปัจจัย

ทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีค าถาม ดังนี้ 
 - สภาพภูมิศาสตร์ส่งผลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร 
 - ความหลากหลายของพืชในท้องถิ่นส่งผลต่อภูมิปัญญาอย่างไร 
 - สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนหนองปรงส่งผลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

อย่างไร 
7. ครูแจกใบงานที่ 12 และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มี

อิทธิพลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และยกตัวอย่างกรณีบ้านหนองปรง ใน 4 ด้าน ต่อไปนี้ 
 - อาหาร 
 - เครื่องนุ่งห่ม 
 - ที่อยู่อาศัย 
 - ยารักษาโรค 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น มีประเด็นการอภิปราย ได้แก่ 
 - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร 
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 - ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตร์ในลักษณะใด  

9. ครูแนะน าแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียน
แต่ละกลุ่ม ได้แก่ 

 - หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 - ศูนย์สารนิเทศท้องถิ่น หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 - ห้องวิทยานิพนธ์ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 - ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 - ข้อมูลจากเวปไซด์ ของ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
10. นักเรียนสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามประเด็นความสนใจของกลุ่ม

ตนเอง  
คาบเรียนที่ 21-22 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

และเพ่ือนนักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น ครูให้ค าแนะน าการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
ข้อมูลให้สมบูรณ์ 

12. นักเรียนปรับปรุงข้อมูล/สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม และเชื่อมโยงจากข้อมูลสู่ประเด็นค าถามที่
จะวิจัยภาคสนามในชุมชนหนองปรงโดยเขียนลงในใบงานท่ี 13 ที่ครูแจกให ้
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. สื่อ Power Point เรื่อง ความหมาย ความส าคัญ และประเภทภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. ใบงานที่ 11 เรื่อง ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

3.  สื่อ Power Point เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ใบงาน 12 เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. ใบความรู้เรื่องแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. ใบงานที่ 13 เรื่อง แนวค าถามการสัมภาษณ์ในการวิจัยภาคสนาม 

 
กระบวนการวัดและประเมินผล 
กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงานที่ต้องการ

ประเมิน 
วิธีการ เครื่องมือ 

1.นักเรียนสามารถบอกความหมายของ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้  

การตรวจจากใบงานที่ 11 ใบงานที่ 11 

2.นักเรียนสามารถแบ่งประเภทภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 

การตรวจจากใบงานที่ 11 ใบงานที่ 11 
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3.นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญ
ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 

การตรวจจากใบงานที่ 11 ใบงานที่ 11 

4.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 

การตรวจจากใบงานที่ 11 ใบงานที่ 11 

5. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 

การตรวจจากใบงานที่ 12 ใบงานที่ 12 

6.นักเรียนสามารถพูดและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นได้ 

การสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

แบบบันทึกพฤติกรรม 

 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ปัญหาอุปสรรค 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บ้านหนองปรง : สนามวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ส าคัญด้าน 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

_________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด ม.4-6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย 

ตัวชี้วัด ม.4-6/5 วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ม.4-6/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและโลก 
 
สาระส าคัญ/แนวคิด 

การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา มีลักษณะเฉพาะคือการที่ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยตัวผู้วิจัยต้องเข้าไปอยู่ร่วมในชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง โดยเข้าใจคุณค่าและความหมายที่คนในชุมชนยอมรับ  

การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาในช่วงเริ่มแรกผู้วิจัยต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับ    
คนในชุมชน ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ต่อมาจึงเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการจดบันทึกเป็นเทคนิคส าคัญในการรวบรวมความรู้ ตลอดถึง 
การเขียนผังเครือญาติและแผนที่ชุมชนเป็นรูปธรรมของการวิจัยภาคสนามในชุมชน ที่จะท าให้ผู้วิจัย
ได้ข้อมูลปฐมภูมิอย่างแท้จริง   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาของชุมชนหนองปรงได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบายภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองปรงโดยใช้วิธีการวิจัย

ภาคสนามทางมานุษยวิทยาได้ 
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองปรงได้ 
4. นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือชนิดต่างๆในการวิจัยภาคสนามได้ 
5. นักเรียนตระหนักในความส าคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนอง 
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สาระการเรียนรู้ 
ข้อมูลทั่วไปของต าบลหนองปรง 
ประวัติความเป็นมาของต าบลหนองปรง 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหนองปรง  

  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 5 การดู การอยู่ และการใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 
การวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา (3 วัน 2 คืน) 
วันที่แรกของการวิจัยภาคสนาม 
1. ครูแจ้งก าหนดการการอยู่ในพ้ืนที่ให้กับนักเรียนทราบ นักเรียนซักถามข้อสงสัย และ

เสนอความคิดเห็นต่อการไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนต าบลหนองปรง  
2. ครูแจ้งภารกิจและนักเรียนทบทวนหน้าที่ของตนเองในการวิจัยภาคสนามในชุมชนต าบล

หนองปรง 
3. ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับการวิจัยภาคสนามที่ก าลังจะเกิดขึ้น ประเด็นได้แก่ 
 - ความรู้สึกตอนนี้แตกต่างจากการส ารวจชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
 - ข้อกังวลใจต่อการวิจัยภาคสนามเป็นอย่างไร 
 - วิธีการเผชิญกับสถานการณ์อย่างมีสติท าอย่างไร 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมก าหนดหัวข้อใน    

การสัมภาษณ์ชาวบ้านตามประเด็นการวิจัยภาคสนาม โดยครูให้ค าแนะน านักเรียนแต่ละกลุ่ม 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่ก าหนดไว้ ครูสังเกตการณ์

และให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการค าปรึกษาขณะเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้าน 
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลภายในกลุ่มและเขียนแผนที่ชุมชน

ร่วมกันภายในกลุ่ม จากนั้นตัวแทนนักเรียนน าเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าในการวิจัยภาคสนาม  
ตัวแทนแต่ละกลุ่มให้ข้อเสนอแนะ ครูให้ค าแนะน าที่จะท าให้การเก็บข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

7. นักเรียนสนทนากลุ่มใหญ่เพ่ือสะท้อนประสบการณ์การท าวิจัยภาคสนามในวันแรก และ
ร่วมกันเสนอการแก้ไขอุปสรรคการวิจัยภาคสนาม โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ครูเพ่ิมเติม
การเรียนรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

วันที่ 2 ของการวิจัยภาคสนาม 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มประชุมกลุ่มวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนามให้สมบูรณ์ โดยมีครูให้

ค าแนะน ารายกลุ่ม จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอการวางแผน  
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกสนาม ครูสังเกตการณ์การวิจัยภาคสนามของนักเรียนและให้
ค าแนะน าตามการซักถามของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

10. นักเรียนแต่ละกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย ตัวแทนน าเสนอความก้าวหน้าของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและครูรับฟังและให้ข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์  
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11. นักเรียนและครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประสบการณ์การวิจัยภาคสนาม 
เทคนิควิธีการที่ท าให้การเก็บข้อมูลประสบความส าเร็จ และหาแนวทางแก้ไขในวันสุดท้ายของการอยู่
ในสนามวิจัย 

วันที่ 3 ของการวิจัยภาคสนาม 
12. นักเรียนประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผนการเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ ตัวแทนแต่ละกลุ่ม

น าเสนอการวางแผน ครูให้ค าแนะน าเพ่ือให้การเก็บข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
13. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามที่แต่ละกลุ่มวางแผนไว้ 

ตลอดจนบันทึกภาพ และบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกสนาม 
14. นักเรียนกล่าวความรู้สึก กล่าวขอบพระคุณ และลากลับบ้าน  ชาวบ้านกล่าวความรู้สึก

ต่อนักเรียน ครูกล่าวชื่นชมนักเรียนและกล่าวขอบคุณชาวบ้านในชุมชน จากนั้นลากลับ 
ขั้นที่ 6 การแยกแยะ จัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูล 
คาบท่ี 23-24  
15. นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ และเรียบเรียง

ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยครูคอยให้ค าแนะน านักเรียนแต่ละกลุ่ม 
16. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้จากการวิจัยภาคสนาม ครูให้ค าแนะน า

เพ่ือให้มคีวามสมบูรณ์  
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. สมุดบันทึกภาคสนาม 
2. ชุมชนบ้านหนองปรง 

 
กระบวนการวัดและประเมินผล 

กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงานที่ต้องการ
ประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมา
ของชุมชนหนองปรงได้ 

-ตรวจจากสมุดบันทึก
ภาคสนาม 

-สมุดบันทึกภาคสนาม 
 

2.นักเรียนสามารถอธิบายภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองปรงโดยใช้
วิธีการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาได้ 

-การตรวจผลงาน 
-ตรวจจากสมุดบันทึก
ภาคสนาม 

-แบบประเมินชิ้นงาน 
-สมุดบันทึกภาคสนาม 

3.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองปรงได้ 

-การตรวจผลงาน 
-ตรวจจากสมุดบันทึกภาคสนาม 

-แบบประเมินชิ้นงาน 
-สมุดบันทึกภาคสนาม 

4.นักเรยีนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือชนิดต่างๆในการวิจัยภาคสนามได้ 

-การสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

-แบบสังเกตพฤติกรรม
การวิจัยภาคสนาม 

5.นักเรียนตระหนักในความส าคัญของภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองปรง
ได้ 

-การประเมินจากแบบรายงาน
ตนเอง 

-แบบรายงานตนเอง 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................  
 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เสริมพลังภูมิปัญญา สร้างคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 
_________________________________________________________________________ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความ
ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ตัวชี้วัด ม.4-6/5 วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
สาระส าคัญ/แนวคิด 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหากได้รับการยอมรับจากคนในสังคม มีส่วนท าให้เกิดพลัง  
ในการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ เกิดการปรับตัวของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  

การน าเสนอผลการวิจัยภาคสนามของนักเรียนในชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
นักเรียนกับชุมชนในการตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดทั้งสร้างพลังการเรียนรู้ให้นักเรียน และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่น  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถอธิบายภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของต าบลหนองปรงได้ 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลหนองปรงได้ 
3. นักเรียนสามารถน าเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของต าบลหนองปรงได้ 
4. นักเรียนสามารถติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานในชุมชนต าบล

หนองปรงได้ 
 5. นักเรียนตะหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
สาระการเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านหนองปรง 
การวางแผนเตรียมการน าเสนอข้อมูลคืนสู่ชุมชน 
การน าเสนอผลงานของนักเรียน เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดท าสื่อสารคดี การจัดท าแผ่นพับ  

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 7 การคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 
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คาบท่ี 25-26 
1. ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของต าบล

หนองปรง 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับการคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน ประเด็น     

การระดมความคิด ได้แก่  
 - ความส าคัญของการคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 
 - วิธีการคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 
 - ประโยชน์ของการคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความคิดหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน

เกี่ยวกับกับ ความส าคัญ วิธีการ และประโยชน์ของการคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
คาบท่ี 27-28 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการด าเนินการตามรูปแบบการคืนข้อมูลที่กลุ่มตนเองตกลง

กัน จากนั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม ครูแนะน าและให้ค าปรึกษานักเรียนแต่ละกลุ่ม
ตามท่ีนักเรียนซักถาม 

5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มมาน าเสนอแผนการด าเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ์ 

คาบท่ี 29-30 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการเตรียมการข้อมูลในการน าเสนอต่อชุมชน โดยมีครูให้

ค าปรึกษา 
7. ตัวแทนนักเรียนซักซ้อมการน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนแสดง

ความคิดเห็นในการปรับปรุงการน าเสนอให้สมบูรณ์ 
คาบท่ี 31-32 
8. นักเรียนประชุมวางแผนการติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดย

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ได้แก่  
 - การติดต่อประสานงานกับปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชน 
 - การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
 - การจัดเตรียมอุปกรณ์การน าเสนอข้อมูลกลับสู่ชุมชน 
 - การต้อนรับปราชญ์ชาวบ้านและตัวแทนชาวบ้าน 
 - การด าเนินรายการการน าเสนอข้อมูลกลับสู่ชุมชน 
9. สมาชิกแต่กลุ่มวางแผนด าเนินการการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ

หน้าชั้นเรียน ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ์ 
การคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน (นอกเวลาเรียน) 
10. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดการเตรียมการต่างๆ ได้แก่ การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่      

การจัดเตรียมอุปกรณ์การน าเสนอ  การต้อนรับปราชญ์ชาวบ้านและตัวแทนชาวบ้าน 
11. นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการน าเสนอข้อมูลกลับสู่ชุมชน ชาวบ้านกล่าวแสดง         

ความคิดเห็นต่อข้อมูลและการท าวิจัยภาคสนามในชุมชนของนักเรียน 
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12. นักเรียนกล่าวถึงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านและตัวแทนชาวบ้านที่
มาร่วมรับฟังการน าเสนอกลับสู่ชุมชน และลากลับโรงเรียน 

คาบท่ี 33-34 
13. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปการน าเสนอข้อมูลกลับสู่ชุมชน ตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดย

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความส าคัญและประโยชน์ของการน าเสนอข้อมูลกลับสู่ชุมชน 
14. ครูและนักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนในการวิจัยภาคสนามบ้านหนองปรง อ.เขาย้อย       

จ.เพชรบุรี 
คาบท่ี 35-36 
15.  นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
16. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
17. นักเรียนท าแบบวัดทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษวิทยา (หลังเรียน) 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1. ชุมชนบ้านหนองปรง 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบรายงานตนเอง 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
5. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) 
6. วัดทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา (หลังเรียน) 
 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงานที่ต้องการ

ประเมิน 
วิธีการ เครื่องมือ 

1.นักเรียนสามารถอธิบายภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของต าบลหนองปรงได้ 

-การตรวจผลงาน -แบบการประเมินชิ้นงาน 

2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลหนองปรงได้ 

-การตรวจผลงาน -แบบการประเมินชิ้นงาน 

3.นักเรียนสามารถน าเสนอองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมของต าบลหนองปรง
ได้ 

-การตรวจผลงาน -แบบการประเมินชิ้นงาน 

4.นักเรียนสามารถติดต่อประสานงานใน
การจัดกิจกรรมน าเสนอผลงานในชุมชน
ต าบลหนองปรงได้ 

-การสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-การสนทนากลุ่ม 

-แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
-แนวค าถามการสนทนากลุ่ม 

5.นักเรียนตะหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-การวิเคราะห์เนื้อหาจาก
การรายงานตนเอง 

-แบบรายงานตนเอง 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................... .........................................................................................  
 
แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ฉ 
 

เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบทดสอบวัดทักษะการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา (ก่อน-หลังเรียน) 

1. ขั้นตอนการวิจัยภาคสนามเริ่มแรกคือข้อใด 
 ก. การท าตัวให้ชาวบ้านยอมรับ ข. การหาที่พัก 
 ค. การสืบค้นประวัติหมู่บ้านให้ละเอียด ง. การไปพบผู้น าชุมชน 
2. การสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้าน (Rapport) มีความหมายว่าอะไร 
 ก. การท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ข. การท าตัวให้ชาวบ้านยอมรับและไว้วางใจ 
 ค. การพูดคุยกับชาวบ้านอย่างสนิทสนม ง. การอาศัยอยู่ในหมู่บ้านขณะท าวิจัย 
3. เมื่อสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีจะส่งผลอย่างไรต่อการวิจัยภาคสนาม 
 ก. สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปจัดหมวดหมู่ได้อย่างน่าสนใจ 
 ข. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างรอบด้านน่าเชื่อถือ 
 ค. สามารถสัมภาษณ์ได้อย่างราบรื่นและได้ข้อมูลหลากหลาย 
 ง. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซ้ึง 
4. บุคลิกภาพแบบใดท่ีจะถือว่าเป็นนักเรียนเป็นนักวิจัยภาคสนามที่ดี 
 ก. ผ่อนปรน ใจเย็น ข. จริงจัง ยิ้มแย้ม 
 ค. จริงใจ ตรงเวลา ง. ขยัน อดทน 
5. นักเรียนจะสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านได้หากด าเนินการตามข้อใด 
 ก. การสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลาขณะอยู่ในชุมชน 
 ข. การช่วยเหลือชาวบ้านท ากิจกรรมต่างๆ 
 ค. การชวนชาวบ้านพูดคุยอย่างสนุกสนาน 
 ง. การไปท าความสะอาดศาลาและลานวัดเสมอๆ 
6. นักเรียนจะแต่งกายเช่นใดเมื่อไปเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน 
 ก. แต่งกายตามปกติ ข. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
 ค. ใส่เสื้อและกางเกงที่สุภาพ รัดกุม  ง. ใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัย สวยงามเหมาะสมกับวัย 
7. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านมีความส าคัญต่อสิ่งใดมากที่สุด  
 ก. การเก็บข้อมูล ข. การจดบันทึกข้อมูล 
 ค. การวิเคราะห์ข้อมูล ง. การน าเสนอข้อมูล 
8. การวางตัวที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะใดมากท่ีสุด 
 ก. การเป็นคนช่างสังเกตไวต่อความรู้สึก ข. การเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 
 ค. การเป็นคนปรับตัวได้รวดเร็ว ง. การเป็นคนมองโลกในแง่ดี 
9. หลักการส าคัญท่ีสุดของการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาวิทยาคือข้อใด 
 ก. การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญในชุมชน ข. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
 ค. การจดบันทึกภาคสนามอย่างละเอียด ง. การเขียนแผนที่ชุมชนอย่างครบถ้วน 
10. มาลินอสกีเป็นผู้วางรากฐานการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยาโดยเน้นวิธีการใดเป็นส าคัญ 
 ก. การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญในชุมชน ข. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
 ค. การจดบันทึกภาคสนามอย่างละเอียด ง. การเขียนแผนที่ชุมชนอย่างครบถ้วน 
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11. ถ้าสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมไม่ละเอียดจะเกิดผลอย่างไร 
 ก. ความเข้าใจต่อเรื่องนั้นๆไม่ถูกต้อง ข. ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 ค. เกิดความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูล ง. ท าให้เกิดการแปลความข้อมูลไม่ถูกต้อง 
12. ถ้าสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบจะส่งผลต่อข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล ข. การรวบรวมข้อมูล 
 ค. การแยกแยะ จัดหมวดหมู่ และสรุปข้อมูล ง. การน าเสนอข้อมูล 
13. นักเรียนสามารถเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมได้โดยวิธีใด 
 ก. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านแล้วแสดงความตั้งใจจริงในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
     การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
 ข. บอกวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าให้กับชาวบ้านรับทราบ 
 ค. ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 ง. พูดคุยซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง 
14. การคิดทบทวนย้อนหลังคือการปฏิบัติเช่นไร 
 ก. การน าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่พบเจอในชุมชนมาไตร่ตรอง 
 ข. การสรุปข้อผิดพลาดของตนเอง 
 ค. การคิดพิจารณาความความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
 ง. การวางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องจากการเก็บข้อมูล 
15. นักเรียนสามารถสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมได้ดีที่สุดในกิจกรรมใดของชุมชน 
 ก. การตกลงแบ่งมรดกของชาวบ้าน ข. งานท าบุญข้ึนบ้านใหม่ 
 ค. การสู่ขอของบ่าวสาว ง. งานศพ 
16. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมประสบความส าเร็จคือข้อใด 
 ก. การยอมรับของชาวบ้าน ข. ความตั้งใจจริงของนักเรียน 
 ค. โอกาสที่เหมาะสม ง. สถานที่มีความเอ้ืออ านวย 
17. การวิจัยภาคสนามให้ความส าคัญกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเป็นเพราะเหตุผลข้อใด 
 ก. ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากชาวบ้าน 
 ข. ได้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 
 ค. ได้ข้อมูลจากผู้รู้ในท้องถิ่น 
 ง. ได้ข้อมูลปฐมภูมิที่น่าสนใจ 
18. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ดี เพราะท าให้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรม 
 ข. ดี เพราะท าให้รู้วัฒนธรรมและเข้าใจวิถีการด าเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน 
 ค. ไม่ดี เพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของชาวบ้าน 
 ง. ไม่ดี เพราะเป็นการเก็บข้อมูลที่ใช้เวลานานเกินไป 
19. ข้อใดเป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
 ก. การเข้าไปร่วมกิจกรรมของงานประเพณีแล้วน ามาเขียนจดหมายข่าวของโรงเรียน 
 ข. การน าปัญหาความขัดแย้งของชุมชนมาเสนอต่อหน่วยงานให้เข้าไปแก้ไข 
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 ค. การแสดงความคิดเห็นต่อการใช้ข้อความและลักษณะการติดตั้งป้ายรณรงค์ของหมู่บ้าน 
 ง. การท ากิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมเพื่อให้ได้ประสบการณ์ให้มากท่ีสุด 
20. การสัมภาษณ์ที่นักเรียนต้องใช้ในการวิจัยภาคสนามในหมู่บ้านในช่วงแรกๆคือข้อใด 
 ก. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ข. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
 ค. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ง. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
21. การสัมภาษณ์ที่แบบไม่เป็นทางการ จะมีลักษณะแบบยืดหยุ่นมีลักษณะเช่นใด 
 ก. มีวางแนวค าถามไว้คราวๆ แต่การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของชุมชน 
 ข. มีการเตรียมข้อสัมภาษณ์ที่ชัดเจนแต่ปรับเปลี่ยนเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริง 
 ค. มีความมุ่งหมายเพ่ือท าความเข้าใจความคิดของชาวบ้าน 
 ง. ไม่มีการวางแผนไว้ก่อน การสัมภาษณ์เป็นไปตามจังหวะและโอกาส 
22. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการคือข้อใด 
 ก. การพูดคุยทักทายชาวบ้านที่รู้จักเมื่อพบกันที่ศาลาประจ าหมู่บ้าน 
 ข. การพูดคุยกับชาวนาเรื่องพันธุ์ข้าวในอดีตและปัจจุบันบริเวณริมคันนาท้ายหมู่บ้าน 
 ค. การสอบถามผู้ใหญ่บ้านเรื่องปัญหาของชุมชนในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน 
 ง. การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อนามัยเรื่องสภาวะการขาดสารอาหารของคนในชุมชน 
23. ถ้าต้องสัมภาษณ์ชาวบ้านสิ่งที่ส าคัญท่ีนักเรียนต้องค านึงถึงคือข้อใด 
 ก. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน ข. การมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
 ค. การมีสัมมาคารวะต่อชาวบ้าน ง. การมีความเกรงใจและให้เกียรติชาวบ้าน 
24. นักเรียนคิดว่าบุคคลที่ควรสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเสนเรือนของไทยทรงด ามากท่ีสุดคือใคร 
 ก. พระสงฆ ์ ข. ผู้ใหญ่บ้าน ค. แม่บ้าน ง. เด็กและเยาวชน 
25. การกระท าใดเหมาะสมต่อการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
 ก. การไปขอเรียนรู้การทอผ้ากับผู้รู้ในชุมชน ข. การไปร่วมงานศพที่วัด 
 ค. การไปดูอุบัติเหตุริมถนน ง. การไปเข้าร่วมการประชุมของหมู่บ้าน 
26. การสัมภาษณ์ที่สร้างความเป็นกันเองกับชาวบ้านมากท่ีสุดคือการสัมภาษณ์ลักษณะใด 
 ก. การสัมภาษณ์ที่มีการอัดเสียง ข. การสัมภาษณ์ที่มีการจดบันทึกตลอดเวลา 
 ค. การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ ง. การสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ 
27. ผู้สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการดีจะเป็นบุคคลเช่นไร 
 ก. สนิทสนมความคุ้นเคยกับชาวบ้าน   
 ข. อ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ าใจ 
 ค. คุ้นเคยกับชาวบ้าน ช่างสงสัย ช่างเจรจาพูดคุย  
 ง. ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างเจรจาพูดคุย 
28. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมีประโยชน์ตลอดเวลาที่ท าการวิจัยภาคสนามใช่หรือไม่ 
 ก. ใช่ เพราะเป็นการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆในชุมชนตามสถานการณ์จริง  
 ข. ใช่ เพราะเปน็วิถีชีวิตของชาวบ้านไม่เป็นทางการ 
 ค. ไม่ใช่ เพราะการสัมภาษณ์ต้องสร้างความน่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการ 
 ง. ไม่ใช่ เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลน้อยเกินไป 
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29. ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในการวิจัยภาคสนามในชุมชนในการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญา
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ควร เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความคิดเห็นของชาวบ้าน 
 ข. ควร เพราะจะท าให้การเก็บข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว 
 ค. ไม่ควร เพราะเสียเวลาในการด าเนินการมาก 
 ง. ไม่ควร เพราะการท าให้ชาวบ้านยอมรับและคุ้นเคยเป็นสิ่งที่ยาก 
30. การจดบันทึกสนามอย่างละเอียดมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ท าให้ไม่ลืมข้อมูลต่างๆที่จดไม่ทัน และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข. ท าให้การวิจัยภาคสนามมีความน่าเชื่อถือ 
 ค. ท าให้การวิจัยภาคสนามมีความเท่ียงตรง 
 ง. ท าให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย า 
31. นักเรียนควรต้องจดบันทึกภาคสนามเพียงจดประเด็นสั้นๆ ในสถานการณ์ใด 
 ก. ต้องร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน ข. อยู่ในงานประชุมของหมู่บ้าน 
 ค. อยู่ในงานเทศน์มหาชาติ ง. อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
32. ใครคือผู้ที่จดบันทึกภาคสนามได้ดีที่สุด 
 ก. เนตรดาวจดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็น ได้ยินชาวบ้านพูดคุยกัน และจดข้อมูลที่ชาวบ้านตอบจาก

สิ่งที่สอบถาม 
 ข. ธีรัชจดบันทึกขั้นตอนการจักสานอย่างละเอียดจากการสังเกต 
 ค. นฤมลจดบันทึกทุกวันก่อนนอน โดยจดความรู้สึกและความรู้สึกของตนเองไปด้วย 
 ง. จักรสุมาลย์จดบันทึกสั้นๆในการสัมภาษณ์ชาวบ้าน และจดบันทึกแบบละเอียดเมื่อมีเวลาว่าง 
33. การจดบันทึกสนามเป็นสิ่งส าคัญของการวิจัยภาคสนามใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. ใช่ เพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และมีการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น ขณะบันทึกท่ีน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายได้ 
 ข. ใช่ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการวิจัยภาคสนาม และเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ 
 ค. ไม่ใช่ เพราะมีวิธีการอ่ืนๆที่ใช้บันทึกได้ เช่น การบันทึกเสียง การถ่ายภาพ 
 ง. ไม่ใช่ เพราะการบันทึกภาคสนามเป็นการจดบันทึกจากมุมของตนเอง อาจมีอคติในการจด          

บันทึกได้ 
34. ขั้นตอนแรกของการท าแผนที่ชุมชนคือข้อใด 
 ก. การเขียนแผนผังที่ดิน ข. การเขียนรายละเอียดของหมู่บ้าน 
 ค. การเขียนข้อมูลแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน ง. การก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆในแผนที่ 
35. เมื่อนักเรียนเข้าไปในชุมชนแล้วต้องเขียนแผนที่ชุมชน นักเรียนต้องด าเนินการอย่างไร 
 ก. ส ารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่แล้วร่างแผนผังที่ดิน 
 ข. ร่างแผนผังที่ดินและการใช้ทรัพยากร 
 ค. จ าแนกประเภทของโครงสร้างภายในชุมชน และก าหนดสัญลักษณ์ 
 ง. เขียนแผนที่ของบริเวณจุดศูนย์กลางชุมชน 
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36. ความส าคัญของแผนที่ชุมชนได้แก่ข้อใด 
 ก. การเห็นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับทรัพยากร 
 ข. การเห็นทรัพยากรในชุมชน 
 ค. การเห็นแนวโน้มการพัฒนาของชุมชน 
 ง. การเห็นภูมิปัญญาทั้งหมดของชุมชน 
37. สัญลักษณ์ – มีความหมายว่าอย่างไร(ความจ า) 
 ก.  การมีสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกัน ข.  การมีความสัมพันธ์โดยการแต่งงาน 
 ค.  การมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ง.  ความสัมพันธ์ในครอบครัวขยาย 
38. หากผังเครือญาติมีลักษณะแนวนอนแสดงให้เห็นถึงสิ่งใด 
 ก. ครอบครัวนั้นมีพี่น้องจ านวนมาก ข. ครอบครัวนั้นมีการรับบุตรบุญธรรม 
 ค. ครอบครัวนั้นมีการเกิดสูง ง. ครอบครัวนั้นไม่มีการคุมก าเนิด 
39. การเขียนผังเครือญาติควรเก็บข้อมูลจากใคร 
 ก. ผู้ชายสูงวัยในชุมชน ข. ผู้หญิงสูงวัยในชุมชน 
 ค. ครูที่สอนหนังสือในโรงเรียน ง. เจ้าอาวาสวัด 
40. การเขียนผังเครือญาติมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร 
 ก. มี เพราะท าให้เข้าใจระบบครอบครัวของชุมชน 
 ข. มี เพราะท าให้เข้าใจระบบครอบครัว เศรษฐกิจ และการเมืองของชุมชน 
 ค. ไม่มี เพราะปัจจุบันชุมชนเป็นครอบครัวเดี่ยว 
 ง. ไม่มี เพราะครอบครัวของแต่ละที่ไม่แตกต่างกัน สามารถศึกษาได้จากหนังสือก็เพียงพอ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความหมายอย่างไร จงอธิบาย และจงยกตัวอย่างภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีนักเรียนรู้ประกอบ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
2. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างไร จงอธิบาย 
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
3. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เห็นได้ชัดเจนของต าบลหนองปรงมีอะไรบ้าง และภูมิปัญญา
นั้นๆมีลักษณะอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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4. หมู่บ้านหนองปลาเป็นหมู่บ้านที่มีล าห้วยไหลผ่าน ภายในหมู่บ้านมีหนองน้ าหลายแห่ง ไม่ไกลจาก
หมู่บ้านมากนักมีภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นไผ่ ชาวบ้านมักไปตัดต้นไผ่ หาหน่อไม้ หาเห็ดที่ภูเขานี้  อาชีพ
ของชาวบ้านคือการท านา จับสัตว์น้ า และนิยมปลูกพืชผักไว้ในบริเวณบ้าน ผู้ชายส่วนใหญ่มีสามารถ
ท าเครื่องมือจับสัตว์น้ าหลากหลายรูปแบบที่ท าจากไม้ไผ่ ความเชื่อของหมู่บ้านหนองปลาจะห้าม
ผู้หญิงจับหรือหาสัตว์น้ าอย่างเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าผีน้ าไม่ชอบ หากผู้หญิงจับสัตว์น้ าฝนจะแล้ง น้ าใน
ล าห้วยและหนองน้ าจะแห้ง แต่ผู้หญิงมีความสามารถในการถนอมอาหารและปรุงอาหารได้
หลากหลายชนิด แต่อาหารที่ชาวบ้านนิยมรับประทานมากที่สุดคือลาบปลาดิบ และในปีที่ผ่านมา
สาธารณสุขอ าเภอได้มาให้ความรู้ชาวบ้านเรื่อง “โทษของการกินของดิบ” จากเรื่องราวของหมู่บ้าน
หนองปลาให้นักเรียนวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านหนองปลา โดยใช้แนวคิด
วัฒนธรรมสัมพัทธ์ แนวคิดการหน้าที่นิยม และนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในการวิเคราะห์  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
5. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าสภาพภูมิศาสตร์มีผลต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
6. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนหนองปรงในปัจจุบันเกิดจากสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคมเช่นใด 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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เกณฑ์การประเมินทักษะการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของผู้สอน 
 

ทักษะการเรียนรู้
ทางมานุษยวิทยา 

4 3 2 1 

ทักษะการสังเกต
การอย่างมีส่วน

ร่วม 

กระตือรือร้นในการ
สังเกตการณ์สภาพชุมชน 
วิถีชีวิตคนในชุมชนอย่าง
มาก ไปร่วมกิจกรรมทาง
สังคมกับปราชญ์ชาวบ้าน
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

กระตือรือร้นในการ
สังเกตการณ์สภาพ
ชุมชน วิถีชีวิตคนใน
ชุมชนบ้างไปร่วม
กิจกรรมทางสังคมกับ
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ชุมชน 

ต้องกระตุ้นให้
สังเกตการณ์สภาพ
ชุมชน วิถีชีวิตคนใน
ชุมชนบ้าง ไม่ไปร่วม
กิจกรรมทางสังคมกับ
ปราชญ์ชาวบ้านและ
ชุมชนบ้าง 

ต้องสั่งให้
สังเกตการณ์สภาพ
ชุมชน วิถีชีวิตคนใน
ชุมชนบ้างไม่ไปร่วม
กิจกรรมทางสังคม
กับปราชญ์ชาวบ้าน
และชุมชน 

ทักษะการ
สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 

กระตือรือร้นในการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ความรู้ 
ใช้ค าถามเปิด และ
เชื่อมโยงค าถามต่อเนื่องสู่
ความรู้ใหม่เสมอ 

กระตือรือร้นในการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้
ความรู้ ใช้ค าถามเปิด 
และเชื่อมโยงค าถาม
ต่อเนื่องสู่ความรู้บ้าง 

ต้องกระตุ้นในการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้
ความรู้ ใช้ค าถามเปิด 
และเชื่อมโยงค าถาม
ต่อเนื่องสู่ความรู้น้อย 

ต้องสั่งให้สัมภาษณ์
เพ่ือให้ได้ความรู้ ใช้
ค าถามเปิด แต่ไม่
เชื่อมโยงค าถาม
ต่อเนื่องสู่ความรู้ 

ทักษะการจด
บันทึกภาคสนาม 

กระตือรือร้นในการ
บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์ โดยจดบันทึก
แบบย่อ และจดบันทึก
แบบสมบูรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

กระตือรือร้นในการ
บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์ โดยจด
บันทึกแบบย่อ และ
จดบันทึกแบบ
สมบูรณ์อย่างบ้าง 

ต้องกระตุ้นในการ
บันทึกข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์ โดยจด
บันทึกแบบย่อ และจด
บันทึกแบบสมบูรณ์
บ้าง 

ต้องสั่งให้การบันทึก
ข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์ และ
การสัมภาษณ์ โดย
จดบันทึกแบบย่อ 
บันทึกแบบสมบูรณ์
น้อย 
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แบบประเมินทักษะทางสังคมหลังการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรม แล้วตัดสินว่านักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 
ตอบโดยขีด  ใต้ระดับพฤติกรรม 

พฤติกรรม ระดับพฤติกรรม 
มีมาก มีบ้าง มีน้อย ไม่มีเลย 

ทักษะทางสังคมระดับตนเอง(ทักษะการพัฒนาตนเอง) 
1.มีความเข้าใจนิสัย ความสามารถ และความต้องการของตนเอง     
2.รู้จักข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น และจุดบกพร่องของตนเอง     
3.ปรับปรุง พัฒนาภาพลักษณ์ และพัฒนาศักยภาพที่ดีให้แก่ตนเอง     
4.เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง     
5.มีอิสระทางความคิดในการตัดสินใจ     
6.มีความสามารถเลือกแนวปฏิบัติของตนเอง     
ทักษะทางสังคมระดับกลุ่ม (ทักษะการท างานกลุ่ม) 
1.เข้าใจกติกาของกลุ่มและยอมรับการตัดสินใจของกลุ่ม     
2.แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม     
3.ร่วมศึกษาและวางแผนการท างานกลุ่ม     
4.รู้จักวิธีการสนทนาหรือการสื่อสารในการท างานของกลุ่ม     
5.มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มอย่างกระตือรือร้น     
6.มีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมาย     
ทักษะทางสังคมระดับชุมชน (ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน) 
1.สร้างความคุ้นเคย สร้างความไว้วางใจกับชุมชน     
2.ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน     
3.รับฟังค าอธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน     
4.ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุมชน     
5.ไม่ปฏิเสธความคิดหรือพูดขัดคอผู้ให้ข้อมูลหรือคนในชุมชน     
6.ใช้ค าถามเปิดเพ่ือให้คนในชุมชนได้อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมของชุมชน เช่น ตั้งค าถามว่า “ท าไม” หรือ “อย่างไร” 

    

ทักษะทางสังคมระดับสังคม (ทักษะการใช้ชีวิตการเป็นพลเมืองดี) 
1.สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้     
2.รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม     
3.เคารพกติกาของสังคมหรือเคารพกฎหมาย     
4.สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข     
5.มีความรู้สึกร่วมกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและความส าเร็จของสังคม     
6.มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม     
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แบบประเมินเจตคติต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

1. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อนด าเนินการเรียนรู้
ภาคสนามในชุมชน 
............................................................................................................................................ .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .......................................................................................  
 
2. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลังด าเนินการเรียนรู้
ภาคสนามในชุมชน เพราะเหตุใด 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................. 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เรียนรู้วิธีการทางมานุษยวิทยา       
2. เยี่ยมเยียนชุมชนค้นหาความสนใจ       
3. ใฝ่ฝึกฝนหาความรู้      
4. ใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน       
5. จัดหมวดหมู่ความรู้       
6. ค้นความรู้สู่ชุมชน       
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1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยา 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
2. ให้นักเรียนแสดงความคิดต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียน 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นเครื่องมือการวิจัยหนึ่ง ของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา”  

2. ขอความกรุณาตอบค าถามและเสนอแนะ เพ่ือผู้วิจัยจะได้น าไปพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิ ทยา ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา” ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

 
     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

     นายวิฑูรย์ คุ้มหอม 
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา) 

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นักเรียนใน
ปกครองต้องไปใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
2. ท่านและนักเรียนในปกครองมีการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การไปใช้ชีวิตภาคสนามบ้างหรือไม่ 
ถ้าพูดคุย พูดคุยเรื่องใดบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3. การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในปกครองหลังจากผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ เป็นอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
4. ท่านคิดว่านักเรียนในปกครองเกิดความสามารถ/ทักษะใดบ้างหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาฯ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
5. ท่านคิดว่านักเรียนในปกครองมีมุมมองต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเปลี่ยนไปหรื อไม่ 
อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 
6. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ...................................... 



 
 

ภาคผนวก ช 
ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน 

 
ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กมลลักษณ์ อบแย้ม 
ครั้งแรกที่อาจารย์เข้ามาอาจารย์ก็ถามว่าอยากเรียนไหม มันเป็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นั้นๆ 

เดี๋ยวพาไปสาธิตโรงเรียนอื่นด้วยทุกวันพุธ ก็รู้สึกไม่อยากเรียน  ไม่อยากศึกษา คิดว่าไม่น่าสนใจ ไม่สนุก  เรื่องแบบ
เก่าๆแก่ๆ  เรื่องของคนเฒ่าคนแก่  แต่คิดไปคิดมาก็น่าจะโอเคแหละนะ (เพราะได้ไปสาธิต โรงเรียน อื่น)5555 แล้วก็ได้ดู
ราหุ ของชาวบ้านความรู้สึกตอนนั้นก็แบบน่าเบื่ออะ  แต่ก็น่าสนใจนะเพราะดูๆไปไม่รู้เรื่องแต่อยากรู้เขาท าอะไรกัน พอ
ได้มาเรียนเรียนไปเรื่อยศึกษาหาข้อมูลก็เกิดความน่าสนใจขึ้นมาหน่อย ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด  แล้วได้รู้ตัวตนของตัวเอง
ขึ้นมาในบางส่วน  เรียนแต่ในห้องก็เบื่อนะอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปข้างนอกสถานที่  และวันต่อมาก็ได้ไปส ารวจเขียนใบ
งานของแต่ละที่ที่ได้จับฉลากได้ คือตอนนั้นดีใจมากได้ท าอะไรเปลี่ยนคือเราต้องเงียบฟังคนรอบข้างดูอะไรต่างๆที่เราไม่
เคยสังเกตไม่เคยสนใจอะไรเลยของแต่ละที่ตรงนั้นเลย และได้ขี่รถไปส ารวจหาอาชีพที่เราจับได้ของสถานที่นั้นๆ พอไปถาม
คือได้คนท าความสะอาดจะไปตึกไหนก็ได้ไปมาหลายตึกของมหาลัยที่เรียนคือไม่มีป้าแม่บ้านคนท าความสะอาดเลย พอขี่
รถไปแถวๆ หอก็เจอบ้านแม่บ้านก็เลยจอดแวะถามกับเพื่อนอีกคนกัน คือจะถามแต่คือเหมือนยังไม่กล้าพอเพื่อนเลยถาม
ให้แทนและทีนี้พอเพื่อนถามค าถามหนึ่งแล้วเราก็ถามต่อจนหมดค าถามก็ขี่รถกลับไป ร.ร. แต่ไม่มีเพื่อนเลยขี่ออกไปหา
เพื่อนต่อ ก็พอไปเจอเพื่อนก็เพื่อนยังหาไม่เจอเลย ก็เลยอยู่สักพักตรงนั้นแล้วก็ขี่รถกลับมา ร.ร.  และคาบต่อมาก็ได้ท า
แผนผังของมหาลัย คือท าทุกตึกของมหาลัยทุกอย่างของที่ตั้งทั้งหมด วาดไปก็งงนะ แต่ท าออกมาก็ส าเร็จ   พอถึงเวลาที่
ได้ไปสถานที่ข้างนอกครั้งแรกคิดว่าคงน่าเบื่ออยู่ แต่พอไปถึงกับรู้สึกโอเคบ้างในบางส่วน  แล้วรู้สึกดีมากเจอป้าถนอมป้า
เขาพูดเป็นกันเองมากพูดแบบบ้านๆเล่าถึงความเป็นมาของหนองปรงเป็นมายังไง แล้วมีค า หีๆ ควยๆ  แต่คือตกใจอะมัน
เป็นค าหยาบแต่ของภาษาลาวโว่ไม่ใช้ค าหยาบอะไรเลยเป็นภาษาที่มีความหมายดีของเขา และพอกลับมาเรียน แล้วก็ได้ไป
กินข้าวเพราะหิวมากหิวเพราะข้าวตอนเช้ายังไม่ได้กินเลย ได้ไปวัดไปดูเหมือนวัดไม่มีพระ เหมือนล้างๆยังไงไม่รู้ แล้วก็ได้
ไปดูบ้านที่มีบ่อน้ าสักสิทธิ์ก็เป็นบ่อที่ลึกมากเป็นของคนจีนที่มาสร้าง แล้วก็ได้ไปผ้าที่ทอผ้า ละกลับไปบ้านป้าถนอมละป้า
ถนอมก็พูดๆเล่าๆเรื่องความเป็นมาต่ออีก  ละหลังจากนั้นได้ความรู้พอแล้วก็กลับ บ้านกันได้ แล้วพอกลับมาก็อาจารย์ก็ให้
เขียนว่าสนใจอะไรที่ไปหนองปรงเราก็เขียนลงไปว่าสนใจอันที่มากสุดคือพิธีกรรมงานศพ เพราะอยากรู้ว่าจะท าเหมือนคน
ไทยที่ท าไหมแตกต่างกันมากไหม เป็นคนกลัวพวกผีนะแต่อยากรู้555555   แต่คือมีคนเดียวที่เอาเรื่องนี้เลยตองเปลี่ยนไป
อยู่กับเพื่อนเลยกลายเป็นเรื่องแม่มด ละพอได้ก็ไปหาข้อมูลมาพอวันอังคารก่อนจะวันพุธเฟิร์นเล็กบอกอยู่กับหนูหนูก็
ตกใจอ้าวหรอไหนเราอยู่กับเบญ วศิลละ ที่นี้ก็เลยไปหาอาจารย์  อาจารย์ก็บอกว่าที่แรกเราสนใจเรื่องอะไร ก็บอกว่า
พิธีกรรมงานศพหนูก็เลยได้อยู่กับเฟรินละที่นี้ก็ต้องหาข้อมูลใหม่จากแม่มดก็กลายเป็นงานศพแทน  ละพอถึงในคาบก็เลย
ต้องเล่าความเป็นมาของเรื่องที่เราสนใจมาคราวๆ  มาพอไปครั้งที่2 คราวนี้ต้องนอนก็รู้สึกอีกว่าบ้านที่เราจะไปนอนกันนี้ดี
ไหม  นอนได้รึเปล่า โอเคไหม พอคิดไปคิดมายังไงเราก็ต้องนอนได้เพราะชาวบ้านเขายังนอนได้แล้วท าไมเราจะนอนไม่ได้
ละ  บ้านเขาก็เหมือนแบบบ้านเราและแต่ธรรมเนียมแค่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง  พอไปถึงก็ได้ออกไปกินข้าวคือหาร้านข้าว
กันไปกินข้าวร้านป้าแถวนั้นนี้ป้าก็ใจดี ชวนคุย ถามมาจากไหนอะไรต่างๆนานา แล้วก็คือมีเพื่อนขี่รถกลับไปบ้านป้าถนอม
เมื่อกินเสร็จบางส่วนแต่ก็มีบางส่วนที่อยู่ร้านข้าวซึ่งมีหนูคนหนึ่ง ที่อยู่ที่นั้น แล้วเพื่อนก็โทรตามมาให้กลับมาเพราะป้าคน
นั้นจะมาพูดแล้ว  แต่คือเพื่อนยังไม่ได้ข้าวไม่ครบจึงต้องอยุต่อกินพอกินเสร็จก็เลยกลับไปและพอกลับไปคือเป็นกลุ่มที่
ช้าอะ  มันเลยกลัวๆ นิดๆ แต่ก็เข้าไป  แต่คือป้ารอพูด  พอถึงป้าก็พูดเล่าถึงความเป็นมาของลาวโซ่งเกิดที่ไหนท าไมมาตั้ง
ที่น้ีเพราะอะไร  ละพอป้าพูดเสร็จเราก็ต้องออกไปสืบหาข้อมูลที่ท้องถิ่น  พอขี่รถไประหว่างขี่รถก็พูดกับเพื่อนอีกคนว่าเรา
ถามชาวบ้านดีกว่าเพราะเราไม่รู้จักบ้านสัปปเหลือหรอกจึงถามชาวบ้านหน้าวัดตรงร้านซ้อมรถ  ลุงก็บอกว่าจะให้เบอร์แต่
สายลุงดันเข้าแล้วลุงก็คุยโทรสัพนานมากยังไม่เสร็จ  ละลุงข้างๆก็นั่งอยู่เลยถามลุงเขาลุงเลยบอกว่าไม่มีเบอร์หรอก  ละลุง
อีกคนรู้บ้านจึงขี่รถน าไปบ้าน  คือตอนนั้นดีในกับเพื่อนมากเลยจะได้เจอคนให้ความรู้อีก1คนแล้วดีใจมากๆ แต่พอไปถึง
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หน้าบ้านของสัปปาเหลือลุงคนน าขี่ก็พามาก็ลับไป แต่คืออยู่หน้าบ้านก็คนในบ้านไม่มีจึงถามคนแถวนั้นว่ามีเบอร์ติดต่อ
ไหมเขาบอกไม่มีกันทั้งนั้น  จึงกลับ ละไปที่ร้านหน้าวัดต่อ  เขาบอกว่านั้นหนูมาเช้าๆหน่อยละกันลุงแกจะอยู่  ภารกิจใน
ตอนเช้าวันนั้นก็หมดแค่นี้  ละพอตอนเย็นก็ไปกินข้าวบ้านป้ายงกับข้าวตอนแรกคิดว่าคงกินไม่ได้แน่ๆเลยคงไม่อร่อยแต่
พอได้มากินคือ  อาหารที่ป้าท าอร่อยมากๆ  สุดยอดอะบอกเลย พอกินเสร็จก็กลับไป อาจารย์ตั้มก็เรียกให้ท าใบงาน ละ
ตอนมือคือพอจะอาบน้ าคือน้ าไม่ไหลคืออะไรในห้องต้องมาอาบข้างนอกแล้วคือปกติก็เป็นคนกลัวๆอยู่แล้วเจอน้ าไม่ไหล
จบเลย  แต่พอสุดท้ายพวกผู้ชายก็ไปหาวาวเลยเปิดน้ าได้  แต่บางส่วนผู้หญิงได้ไปอาบมาแล้วบางส่วน  แต่หนูกับกลุ่มหนู
ยังไม่ได้อาบ จึงดีนะเนี้ย55555  พอพวกที่ไปอาบมาแล้วก็มาบ่นว่าอะไรวะเนี้ย  พออาบน้ าเสร็จละที่นี้ก็นอนกัน  ตอนเช้า
ก็มีบางส่วนไปถ่ายรูปกันตอนแรกหนูก็จะไปแต่ขี้เกียจ555555  จึงนอนละไปตลาดนัดดีกว่า  ไปหาของกินคืออาบน้ ารอ
เพื่อนอีกนานมากคือช่ัวโมง1ได้กว่าจะแต่งตัวท าผมเสร็จคือตอนนั้นหนูหิวมากเพราะปกติที่บ้านจะกินข้าวตั้งแต่6โมงเช้า 
แต่นี้ 8โมง 9 โมงได้แล้วคือหิวจัดๆ  ละพอขี่รถไปถึงตลาดนัดก็ไปเดินไปเดินซื้อไก่ทอด น้ า  ขนมจีบ  ไปกินที่บ้านป้า
ถนอม  ละพอกินเสร็จเพื่อนที่ท างานกลุ่มก็บอกว่าไปหาลุงกันหนูก็ไปหากันสรุปทีนี้ไปถึงบ้านลุงสนั่นที่เป็นสัปปาเหลือ ละ
เจอพี่สาวของลุงสนั่นแล้วมีลูกของพี่สาวเขาคนหนึ่งเป็นผู้ชาย ละที่นี้ระหว่างรอพี่สาวของเขาก็บอกว่าเอารถมาใช้ไหม  ก็
บอกว่าเอามา  ที่น้ีเขาก็วานให้ไปส่งให้เขาหน่อย ก็เลยไปส่งน้องที่เรียนพิเศษตรงอีกฝังของบ้านที่ ขณะหนูก็ออกไปเอารถ
ละที่น้ีบ้านตรงข้ามก็เรียกหนูก็ข่ีรถไป ละไปคุยกะพวกชาวบ้านหนูก็กลัวๆนะเพราะชาวบ้านตรงนั้นเหมือนเมาๆพูดรู้เรื่อง
บ้างไม่บ้างฟังออกบ้างไม่บ้าง พอคุยเสร็จก็ไปรับน้องพาไปส่งรอดใต้สะพานไปส่งอีกฟัง พอกลับมาถึงรอสักพักลุงแกก็มา
ละที่นี้ก็ถามเรื่องประวัติความเป็นมา จัดงานศพนี้ยังไงแยกประเภทอะเปล่าอะไรต่างๆนานาละลุงแกก็บอกว่าเดียวตอน
บ่ายๆลุงจะไปท าของงานศพทีน้ีลุงแกก็ถามว่าว่างเปล่า  พวกหนูเลยบอกว่าว่างคะ ลุงก็เลยบอกลองมาบ้านลุงแดง ละหนู
ก็ลาลุงกับไปแล้วขี่รถไปบ้านอาจารย์ถนอมแล้วก็ไปนอนเล่นซักพักแล้วเพื่อนก็มาเรียกหนูบอกไปบ้านลุงแดงกันหนูก็ลุถง
ขึ้นไปขี่รถไปบ้านลุงแดงและมีอาจารย์ตั้มไปด้วยพอไปถึงบ้านลุงแดงก็ท าของลุงสนั่นอาจารย์ตั้มก็ถ่ายรูปตอนหนูกับเพื่อน
ท าของกันละทีนี้อาจารย์ตั้มก็บอกเดียวมาไปข้างนอกก่อนแล้วหนูก็นั่งท าของกับลุงสนั้นกันต่อจนเวลาบ่าย3กว่าๆหนูก็
กลับมาบ้านอาจารย์ถนอมกันมานอนละทีน้ีก็ได้ยินเพื่อนบอกว่าเดียวต้องไปประชุมกันต่อหนูก็แบบง่วงอะเพลียขี่รถทั้งวัน
แล้วเจอแดดก็ทั้งวันพักก็เทียบไม่ได้พักอะเหนื่อยแท้ละพอถึงเวลาก็ขี่รถกันไปประชุมกันในที่ประชุมคนก็เยอะอยู่มาจาก
หลายที่กันละเพื่อนบางส่วนก็แอบกลับไปเอาของที่บ้านอาจารย์ถนอมไปละทีนี้เพื่อนก็โทรมาหากิ๊ฟแบบเจออะไรเสียง
แปลกๆดังๆนอกบ้านแต่ตัวเพื่อนอยุในบ้านกันละเพื่อนบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยหนูก็ตกใจทีนี้อาจารย์ตั้มก็ออกไปกับเฟริน
เล็กไปดูเหลือในที่ประชุมก็มีหนู วศิน เบญ เซฟ แค่นี้นอกนั้นก็ไม่มีใครแล้ว  พออาจารย์กลับมาหนูก็ดีใจได้กลับละ5555  
แต่รู้สึกกลัวที่บ้านป้าถนอมเลย ละทีนี้หนูก็นั่งรถกับอาจารย์ตั้มก็ถามหนู หนูก็ตอบ ตามความคิดเห็นของหนู พอถึงบ้าน
ป้ายงพวกนลหนูก็กินข้าวกันละพอกินเสร็จก็กลับไปบ้านป้าถนอมละก็มีการแบบแสดงการเล่าว่าชอบอะไรที่นี้รู้สึกยังไงที่นี้ 
พอเล่ากันเสร็จทุกคนก็ได้มีการร าแทนกันอย่างสนุกจนลืมเรื่องอะไรไปกันหมดเลยละพอเสร็จกิจกรรมก็ไปอาบน้ ากันนอน
กันพอตื่นเช้ามาก็ได้มีการเตรียมไปขอบคุณชาวบ้านไปกับเพื่อนหมดไปขอบคุณทุกบ้านที่ให้ความรู้หมดละก็ขอบคุณเสร็จ
แล้วก็กลับมาบ้านป้าถนอมละมาเก็บของกันเก็บกวาดหมดละก็เดินทางกลับ ร.ร.  ละก็มาเรียนในวันพุธให้ใส่เนื้อหาเขียน
เนื้อหาให้ครบท าเป็นรูปเล่มแบบสมุดเล่มเล็ก  ละหนูก็กลับมาท าทีบ้านละก็เสร็จ ละวันพุธอาจารย์ก็ขอดูละทีนี้หนูก็ต้อง
ไปปรับหน้าแก่หน้า  พอแก้เสร็จวันอาทิตย์ก็เดินทางกันไปน าเนอผลงานที่บ้านป้าถนอมคือหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะต้อง
รายงานคนเดียวความกล้านี้แทบไม่มีเลยในตอนนั้นพอถึงเวลาหนูพูดหนูก็พูดๆสรุปไปละหนูเป็นคนสุดท้ายที่รายงานเรื่อง
ละพอหนูพูดเสร็จป้าถนอมก็พูดๆละก็พวกหนูขอบคุณละเดินทางกลับไป ร.ร. กัน 

 
ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กันตา มากพันธ์ 
วันแรกที่ได้เจอกับ อาจารย์ตั้ม ในวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ก็นึกสงสัยว่าเราเรียนวิชานี้ไปเพื่อ

อะไร เรียนวิชานี้แล้วได้อะไร แต่พอได้ฟังอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน ก็เห็นว่าน่าสนุกดี เพราะได้ออกนอก
สถานที่ ประกอบกับในช่วงนั้นก าลังเครียดอยู่กับเรื่องเรียน เลยอยากหาะไรท าที่มันดูแปลกใหม่แล้วก็คลายเครียดได้บ้าง 
อาจารย์ตั้มให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วก็ให้เขียนความคิดเห็นต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงในสมุดบันทึก  
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อาทิตย์ต่อมา  อาจารย์ตั้มเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ “พิธีเลี้ยงผี ของชาวลาหู่” ให้นักเรียนได้ดู เพื่อฝึกการ
สังเกตการ์ณ และหลังจากดูจบก็ถามค าถามแล้ว อาจารย์จึงให้นักเรียนตอบค าถาม ในใบงานอาจารย์ที่ได้เตรียมเอาไว้ให้  

อาทิตย์ที่สาม อาจารย์ให้นักเรียนออกมาจับฉลาก พร้อมทั้งตั้งค าถาม เพื่อสัมภาษณ์เพื่อนที่จับฉลากได้ 
หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนทุกคนออกมาพูดความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์การสัมภาษณ์ของเพื่อนแต่ละคน ส่วนคนที่นั่งฟังก็
จดบันทึกลงในสมุดบันทึก แล้วให้นักเรียนกลับไปสัมภาษณ์ญาติของตัวเอง แล้วเอาค าตอบที่ได้มาอภิปรายหน้าช้ันใน
อาทิตย์ต่อไป 

อาทิตย์ที่สี่ ออกมาพูดเกี่ยวกับค าถาม และค าตอบ พร้อมทั้งความรู้สึกที่ได้จากการไปสัมภาษณ์ญาติของ
ตนเอง แล้วให้ฝึกสังเกตการณ์หน้าเสาธงแล้วบันทึกลงในบันทึกสนามเป็นเวลาสองวัน คือในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดย
มีหัวข้อดังนี ้ โคงสร้าง ขั้นตอน ปฏิสัมพันธ ์

วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558  นักเรียนช้ัน ม.4 บางส่วนไปส ารวจพื้นที่ในชุมชนหนองปรงก่อน ตอนแรกก็
รู้สึกกังวลเล็กน้อยเนื่องจาก ต้องไปในพื้นที่ท่ีไม่รู้จักมาก่อน  และตอนนั้นความสัมพันธ์ ของเพื่อนในห้องก็ยังไม่ค่อยจะลง
รอยกันสังเท่าไหร่ ท าให้รู้สึกไม่อยากไป แต่พอไปถึงจริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรแย่เหมือนกันที่คิดไว้ตอนแรก พอไปถึง
พิพิธภัณฑ์อาจารย์ปานถนอมก็ออกมาตอนรับและพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของชาว
ไทยทรงด า เช่น ประวัตความเป็นมา ภาษาที่ใช้ พิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น 

จากนัน้อาจารย์ปานถนอมจึงพาไปที่ “ป้าแฮว” หรือป่าช้า เพื่อศึกษาพิธีกรรมการท าศพ ของชาวไทยทรง
ด า ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าป่าแฮวที่อาจารย์ปานถนอมพูดถึงคือป่าช้า จนกระทั่งไปถึงและท าให้รู้สึกกลัว แต่อาจารย์ปานถนอม
บอกว่า เรามาเพื่อศึกษา ไม่เป็นอะไร หลังจากนั้นพวกเราก็กลับมาที่พิพิธภัณฑ์อีกครั้ง พอรถมารับเราก็ขอบคุณ อาจารย์
ปานถนอมแล้วกลับ 

อาทิตย์ที่ห้า อาจารย์ตั้มให้เขียนเรื่องที่สนใจลงในกระดาษ 3 ใบ ตามล าดับความสนใจ จากนั้นก็ให้เอาไป
วางรวมกองไว้ด้วยกัน แล้วให้เรื่องว่าจะท าเรื่องอะไร จากนั้นจึงจับกลุ่มกับเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน แล้วให้ไป
ศึกษาเรื่องที่สนใจมาล่วงหน้าก่อน 

อาทิตย์ที่หก ลงพื้นที่ส ารวชุมชนหนองปรง ลงพื้นที่ส ารวจชุมชน วันแรก : เดินทางด้วยรถสองแถวประจ า
ทาง พอมาถึงพิพิธภัณฑ์ปานถนอม เพื่อนๆหลายคนยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันมา เลยขออาจารย์ไปกินข้าวกัน ตอนแรกกะว่า
จะไปกินร้านอาหารตรงหน้าวัดบุญมานุสรณ์ ที่อาจารย์ตั้ม กับอาจารย์ปานถนอมเลยพามากิน เมื่อคราวที่มาสังเกตการ์ณ 
แต่ปรากฎว่าร้านปิด เลยต้องวนหาร้านอาหารไปเรื่อยๆ ซึ่งหายากมากๆ เพราะไม่ค่อยคุ้นชินกบเส้นทางสักเท่าไหร่ กว่าจะ
เจอร้าน แล้วบอกเพื่อนทุกคนให้มาด้วย จึงท าให้เลยเวลานัดไปมาก อยู่เหมือนกัน พอกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ก็เจอ อาจารย์
เอื้อมพร นั่งรออยู่พวกเราจึงเข้าไปท าความเคารพ อาจารย์เอื้อมพรได้เล่าเรื่องต่างๆที่ท่านได้เคยวิจัยมา และได้ให้
ค าปรึกษาให้แก่กลุ่มทอผ้า หลังจากนั้น อาจารย์ตั้มก็แบ่งให้นักเรียนไปสืบหาข้อมูลจากชาวบ้าน กลุ่มของข้าพเจ้าที่ไม่รู้ว่า
จะถามใครดีจึงใช่วิธีการ “สุ่ม” เอา ถ้าเห็นบ้านไหนที่มี ผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงอยู่ในบ้านก็จะเข้าไปถาม เพราะคาดว่า
ผู้สูงอายุน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการเล่นลูกช่วง หรือพิธีแต่งงาน บ้านหลังแรกที่เข้าไปถาม ยายแก่ๆสองท่านบอกว่า เขาไม่
รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย ให้ไปถามคนที่ช่ือ “ก า” ที่อยู่บ้านข้างๆ  ข้าพเจ้าและเพื่อนเลยเดินเข้าไปทักทายและขอป้า
ก าสัมภาษณ์ ซึ่งป้าก าก็ให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจ และเป็นกันเอง พอสัมภาษณ์เสร็จเราก็ถ่ายรูปกับป้าก า แล้วกลับ
พิพิธภัณฑ์ แล้วเขียนข้อมูลที่พ่ึงได้มาทั้งหมดลงในสมุดบันทึกภาคสนาม แล้ววาดรูปแผนที่ไปบ้านป้าก าเอาไว้แบบคร่าวๆ 

ตอนเย็นอาจารย์ตั้ม พานักเรียนไปทานอาหารเย็นที่บ้านป้า “ยง” ทุกคนได้ลองกินอาหารพื้นบ้านของชาว
ไทยทรงด าเป็นครั้งแรก โดยส่วนตัวติดใจข้าวเหนียวมาก เพื่อนที่ท าวิจัยเรื่องอาหาร ก็ได้มีโอกาศพูดคุยกับป้ายง และ
ชาวบ้านคนอื่นๆในร้าน อบ่างสนุกสนาน ก่อนกลับป้ายงให้ เอาถุงพลาสติกใส่ข้าวเหนียว แล้วก็แกงที่เหลือเอาไว้กินเป็น
มื้อเช้าพรุ่งนี้ด้วย  ก่อนนอนอาจารย์ตั้มให้วาดแผนที่บ้านที่เราไปสัมภาษณ์ พร้อมทั้งให้เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้า
ก าอีกครั้งในวันต่อมา เช่น วาดแผนผังครอบครัวของป้าก า อายุของป้าก า นามสกุลของป้าก า  

วันที่สอง ตอนเช้าไปเที่ยวตลาดในชุมชนหนองปรงกับเพื่อน หลังจากนั้นก็กลับมาสัมภาษณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
เปี่ยวกับป้าก า แล้วกลับมาเขียนข้อมูลที่ได้มาใส่ลงในสมุดบันทึกสนาม ที่พิพิธภัณฑ์ปานถนอม ตอนเย็น อาจารย์ตั้มได้พา
ไปฟังการประชุม ของกลุ่มชาวไทยทรงด า ชาวบ้านใช้ภาษาไทยทรงด าในการประชุม หลังจากนั้นพวกเราก็กินข้าวที่บ้าน
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ป้ายงพอกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ทุกคนก็ช่วยการยกเก้าอี้มานั่งล้อมวงที่ลานกว้าง แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสองวันท่ีผ่านมา 
หลังจากนั้นอาจารย์ปานถนอมก็สอนให้เราร าแบบไทยทรงด าเสร็จแล้วจึงช่วยกันเก็บเก้าอี้แล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก 

วันที่สาม ตอนเช้าไปถ่ายรูปกับเพื่อนและอาจารย์ตั้ม บรรยากาศตอนเช้าที่หนองปรงอากาศดีมาก แต่วัน
นั้นมีเมฆมาก เลยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าปกติ พอกลับมาพวกเราทุกคนก็มากินข้าวเช้าที่ร้านอาหารในชุมชนด้วยกัน 
แล้วเดินทางไปขอบคุณทุกคนที่เราไปสัมภาษณ์ หลังจากนั้นก็กลับมาที่พิพิธภัณฑ์ ขอบคุณอาจารย์ปานถนอมแล้วกลับ
บ้าน 

อาทิตย์ที่เจ็ด วันพุธไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าหมอนนัด จึงไม่ได้เข้าร่วมกิกรรมวันนั้นวันเสาร์ ทุกคนมา
รวมตัวกันที่โรงเรียนแล้วก็ออกเดินทางไปที่พิพิทธภัณฑ์ปานถนอมอีกครั้ง เมื่อมาถึง รถก็พาเราไปกินข้าวที่บ้านป้ายง พ่อ
กับแม่ของข้าพเจ้าก็มารับประทานอาหารด้วยและการมาท าวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า เราเป็นญาติห่างๆของลุงสนิท สามี
ของป้ายง พอกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ อาจารย์ตั้มก็ให้เวลาเตรียมตัวน าเสนอ ทุกคนตื่นเต้นกันมากๆ ท่องเอกสารที่ได้เตรียม
มากันยกใหญ่ รวมทั้งข้าพเจ้าด้วย หลังากนั้นเราก็ได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทั้งหมด โดยมีอาจารย์ปาน
ถนอม อาจารย์เอื้อมพร อาจาร์โรงเรียนเขาย้อยช่วยให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับงานวิจัยที่เราได้ท ามา กลุ่มของข้าพเจ้าต้องน า
งานมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องการใช่ค าผิดจากค าว่า “ไทยด า” เป็น “ไทด า” หลังจากนั้นเราก็กล่าวขอบคุณแล้วก็กลับ 

 
ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
จุฑามาศ นิ่มนวล 

ตอนแรกรู้อยู่แล้วว่ามีเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น เราก็งงๆ ว่าวิชาอะไรเกี่ยวกับอะไร จ าวันแรกไม่ได้ว่า
เจอยังไง แต่จ าได้รวมๆ ว่า ตอนเจออาจารย์ตั้มครั้งแรกก็บอกว่าการเรียนการสอนนี้จะเอาไปเผยแพร่ให้ รร อื่นในสาธิต
ด้วย เราจะได้ไปกัน และก็ถามว่า ใครชอบวิชาแบบนี้บ้าง ลงสนาม ลงพื้นที่ เพื่อนหลายคนบอกชอบ แต่กิ๊กไม่ค่อยชอบ 
เพราะกิ๊กเป็นคนออกแนวขี้เกียจไม่อยากไปไหนมาไหน ชอบอยู่เฉย ๆ ชอบวิชาการมากกว่า ชอบเรียนในห้องเรียน ถ้าออก
นอกสถานที่ก็อยากได้แบบความรู้พวกวิชาการ พอมาเจอวิชานี้ อาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นในการท างานต่างๆ กิ๊กก็คิดไว้
ในใจว่าเออวิชานี้เราอาจจะทุ่มให้ไม่มากเท่าไหร่นะ แล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นพวกเรื่องของพวกวิชาสังคม ซึ่งกิ๊กเป็นคนไม่
ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องสังคมความรู้ก็มีไม่มากพอที่จะรอบรู้เรื่องพวกนี้ ตอนแรกอาจารย์ตั้มก็จะให้ฝึกหลักทางมานุษย์วิทยา
ว่า การสังเกต การสัมภาษณ์ การลงสนามต่าง ๆ  

ไปสัมภาษณ์ตามที่ตัวเองจับได้ กิ๊กจับได้อาจารย์ที่ตึกมนุษย์อาจารย์ตอบเร็วมาก เราก็จดไม่ทัน ฟังไม่ทัน 
ไม่รู้จะถามอะไร ตอนนั้นกิ๊กไปกับกิ๊บ วศิลป์เฟิร์ส และจารตั้มก็ ค าถามต่างๆ ในห้อง ว่า มีความเห็นอย่างไรต่อภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่นกิ๊กตอบว่า เป็นสิ่งส าคัญของคนในท้องถิ่น เพื่อสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในท้องถิ่น ให้มีความเช่ือ เคารพ 
ศรัทธาเหมือนกันท าง่านร่วมกันในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้เกิดเป็นชนกลุ่ม
หนึ่งได้เพราะมี  ภูมิปัญญาวัฒนธรรม 

เราก็ได้ลองไปปฏิบัติสิ่งที่เรียน ๆ มา กิ๊กไปสังเกตการณ์ที่ร้านกาแฟตึกครุศาสตร์ จ าได้ว่าตรงนั้นกิ๊กไปนั่ง
ที่ศาลาลมพัดเย็นดีมาก สบาย มองผู้คนขี่รถ เดินไปมา ซื้อของนู้นนี่ ท าให้คิดถึงอะไรหลาย ๆ อย่าง ว่าเราโตขึ้นทุกปี อะไร 
ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เพราะกิ๊กอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ ม.1 แล้ว เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างที่เปลี่ยนแปลงไป คิดถึงว่าต่อไปเรา
จะเป็นยังไงนะ จะเป็นอะไร ท าให้เราได้อยู่กับตัวเองอีกครั้งนึงก็ไปสัมภาษณ์ผู้คน เจอสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น หาค าถามถามไม่ถูก ไม่รู้จะต่อยังไง มีความเกรงใจ เขินอายบ้าง ไม่กล้าแสดงออก 

มีครั้งหนึ่งอาจารย์ให้ดูวีดิโอที่เกี่ยวกับละหู่ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองง่วงมาก เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ มึน ๆ งง 
ๆ แต่พิธีกรรมเขาไม่เหมือนเราเท่าไหร่ มีฆ่าไก่อะไรอย่างนี้ด้วย เพราะเป็นความเช่ือของเขากัน แล้วจารย์ก็ให้หัวข้อมาว่า 
จะไปส ารวจชุมชนรู้สึกยังไงที่ได้ยินค านี้ ก็คิดจินตนาการว่าภาพของหมู่บ้านนั้นจะเป็นยังไง ไปแล้วผู้คนเป็นยังไง ไปแล้ว
ผู้คนที่นั่นจะคุยดีมั้ย จะชอบเรามั้ย อาหารการกินเราจะได้กินหรือเปล่าและเราจะท างานให้บรรลุเป้าหมายได้มั้ยแล้วไป
ส ารวจชุมชม ตัองท าอะไรเตรียมตัวอะไรบ้าง  
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สังเกตการณ์หน้าเสาธง ปกติเราจะไม่ค่อยสนใจใครอะไรมากมาย วันนั้นกลับต้องดูว่าคนนู้นท าอะไรยังไง 
แต่พอมาฟังจารย์ตั้มเล่าว่า จารย์บันทึกว่าอะไรบ้างรู้สึกอึ้งมากแบบโอ้โห ถ้าจะสังเกตขนาดนี้ แบบนี้ละ สังเกตจริง ๆ 

 คาบต่อมาก็ให้รู้จักการเขียนแผนท่ีก็ช่วยกันเขียนแผนท่ีมหาลัย คนในกลุ่มมีเซฟตี้ ก๊ิก วีฟ แตงกวา 
ช่วยกันนั่งคิดว่าตรงไหนมีอะไรบ้าง และการท าผังครอบครัว การท าผังครอบครัวก็มีสัญลักษณ์ผู้หญิง ผู้ชาย แต่งงาน 
เลิกรา เสียชีวิต เราก็มาเขียนผังครอบครัวของตัวเอง บางคนเราก็จ าไม่ได้เพราะเราเกิดไม่ทันรู้จักแค่นี้จากที่พ่อแม่เล่ามา 

ครั้งแรกที่ไปหนองปรงกิ๊กไม่ได้ไปเพราะว่าปู่เสียต้องไปเผาปู่วันนั้น เพื่อนๆบางส่วนก็ไปกัน จากนั้นจารย์
ตั้มก็ให้เลือกหัวข้อที่สนใจ กิ๊กกับเฟิร์สสนใจเรื่องทอผ้า ก็เป็นกลุ่มเดียวกัน  ก็ศึกษาเกี่ยวกับงานนี้คร่าว ๆ ไปก่อนที่จะไป
ที่หนองปรง 

(วันแรก) วันที่ไปหนองปรงอีกครั้ง วันที่ 22-24 มกรา ค้าง 2 คืน 3 วัน ได้ไปเจอกับป้าถนอม อาจารย์
เอื้อมพร  ป้าซา ป้าค า ป้ามา ป้าชู ป้าพิศ ป้าถนอมเป็นคนให้ที่อยู่อาศัยเรา พอไปถึงที่หนองปรง เห็นที่พักก็แบบ หื้มม ดู
ดี ๆ ก็น่ากลัว แต่รู้สึกว่า ร่มเย็นสบาย อาจจะดูแปลก ๆ ตาบ้าง มีลานอะไรอยู่อีก เพราะกิ๊กไม่เคยมาเพื่อนก็บอกว่า เอาไว้
โยนลูกช่วงให้อธิษฐานถ้าโยนเข้าก็จะเป็นจริง จากนั้น อาจารย์ตั้มก็ให้เราแยกย้ายกันไปก่อน จะไปกินข้าวอะไรก็ได้ กิ๊ก 
เฟิร์ส สิน วีฟ ก็ไปด้วยกันกับมอไซค์ 1 คัน ต้องไปเติมลมกันก่อนเพราะยางแบน กิ๊กกับเฟิร์สยังไม่เคยมาที่นี่เลยยังไม่รู้
เส้นทาง สินกับวีฟก็ช่วยบอกทาง บอกผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ตรงกัน กว่าจะได้ไปกินข้าวก็หมดไปหลายนาที แล้วก็ไปเจอกับเพื่อน 
ๆ ที่ร้านข้าว ร้านนี้อร่อยมาก ชอบมาก หมูกรอบอร่อยมาก ถ้าอยู่ใกล้ ๆ โรงเรียนหรือบ้าน คงไปกินทุกวัน  แต่เนื่องจาก
เรามาช้าเลยไปช้าตอนที่อาจารย์เอื้อมพรมา อาจารย์เอื้อมพรก็มาแนะน าว่ามอไซค์ไม่ควรขี่ซ้อน 4 และชอบค าค านี้มากว่า 
ชาวบ้านมีแต่ให้ พอเสร็จเพื่อน ๆ บางส่วนก็แยกย้ายกันไปสัมภาษณ์ผู้รู้ของตนเองเอามอไซค์ไปแล้วป้าซาก็มาบ้านป้า
ถนอมเลยสอบถามข้อมูล   ป้าซา  ป้าซาก็ให้ข้อมูลเรื่องเสื้อผ้าผ้าทอคร่าว ๆ ว่า แต่ก่อนไม่มีรองเท้าใส่ ใช้ไม้ท า ใช้ต้นปอ
ท าเป็นเชือก ใช้เกวียนในการเดินทาง นิยมใส่เสื้อผ้าสีด า แต่ปัจจุบันนี้ก็แต่งตัวตามปกติ พอสัมภาษณ์ป้าซาเสร็จ เพื่อน
บางส่วนก็กลับมา ตอนนั้นสถานการณ์ในห้องไม่ค่อยดีตั้งแต่ช่วงกีฬาสีแล้ว ใบเฟิร์นก็ไปคุยอะไรไม่รู้กับคีน กิ๊กกลับมาจาก
ซื้อขนมกับเฟิร์ส ใบเฟิร์นก็เล่าว่าให้ฟังอย่างนู้นอย่างนี้ คือเข้าใจผิดกัน กิ๊กก็รู้สึกดีที่ไม่มีอะไรที่ไม่ดี ค้างคาใจต่อกัน มา
ท างานครั้งนี้ได้มิตรภาพกลับคืนมาก็ดีใจ แล้วเราก็ออกไปคุยกันนิดหน่อยก็รู้สึกแปลก ๆ เพราะไม่ได้คุยกันมานาน จากนั้น 
กิ๊กกับเฟิร์สก็ไปกับเพื่อนอีกหลายคนที่บ้านป้าค าอยู่ที่หนองเข้ เราก็วนรถหากันว่าหนองเข้อยู่ไหน หาทางไปกัน เจอคน
ผ่านมาก็ถาม เป็นครูที่โรงเรียนหนองปรง ใจดีมาก บอกทางเราให้ รู้สึกซึ้งมาก เพราะครูใจดีมาก คุยดีมาก เป็นกันเองมาก 
ชอบตรงนี้จริง ๆ แล้วเราก็ไปกันถึงบ้านป้าค า ก็ไปสัมภาษณ์ป้าค า ป้าก็บอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ไหม จะซื้อฝ้ายมาทอป้า
ซื้อมาจากพระประแดง ของป้าเป็นกี่ทอผ้าแบบสมัยก่อน ฝ้ายขาวทอหุ ให้มือทอ ป้าท ากี่ทอผ้าเองหมด  ก่อนจะเอาฝ้าย
มาทอต้องต้มฝ้ายก่อน เพราะถ้าไม่ต้มมันจะเป็นขุย ๆ ขาดง่าย  ต้มใส่กับข้าว ผึ่งแดด ตีให้ยาวๆออก ให้มันแข็ง ๆ ใช้ฝ้าย
ขาวเอาไว้ย้อมสีท าเสื้อผ้า ไม้ขัด เรียกว่า “ผาง”  ถ้าที่ทอเป็นสีเหลืองดิบ เอาไปฟอกย้อมแล้วแต่จะย้อมสีอะไร นิยมเอาสี
เหลืองจากธรรมชาติมาทอมากกว่า ป้าก็ยังไม่ค่อยคุยมากเท่าไหร่แต่เป็นกันเองดีมาก  เสร็จแล้วเราก็กลับกันไปกินข้าวที่
ร้านป้ายง อาจารย์ตั้ม เฟิร์ส ใบเฟิร์น กินกันแบบอร่อยมากกกก อร่อยสุด ๆ เราก็แบบกินไม่เป็น นี่ก็เคี้ยวไม่ค่อยออก ปลา
ร้าก็ไม่กิน หน่อไม้ก็ไม่กิน เราเลยได้แต่มองแบบเงียบๆ ละคิดว่า คงจะอร่อยมากจริง ๆ  พอกินข้าวเสร็จก็เดินกลับกันก็คุย
กันสนุกสนานเฮฮา ไม่อึดอัดแบบแต่ก่อน โอปอล์ก็คุยโทรศัพท์มีปัญหานิดหน่อย อาจารย์ตั้มก็ให้ทยอยกันมาหา และ
มอบหมายงานให้ พอเสร็จธุระหมดแล้ว ก็ไปอาบน้ ากันอาบด้วยกันกับเพื่อน ๆ ถ้าจ าไม่ผิดก็มี กิ๊ก คีน โอปอล์ อาบด้วยกัน 
เสียงดังมาก แล้วจารตั้มเคยบอกไว้ว่า ชาวไทยทรงด าถ้าตกเย็นแล้วเขาจะไม่เสียงดังกัน ถ้าบ้านไหนเสียงดังแปลว่าจะมีคน
ตาย เราก็กลัวพยายามเสียงเบา ๆ แต่มันก็ยังดังอยู่ แต่การอาบน้ านี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี แล้วก็มานั่งเล่นกันในห้องนอน 
จารย์ตั้มก็ให้ออกไปคุยกันข้างนอกอีกครั้ง วางแผนงานพรุ่งนี้  ซักพักป้าถนอมก็กลับมาบ้าน เพิ่งเคยได้เห็นครั้งแรก ป้าก็
มาพูดเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ า เราก็คุยกับจารย์ตั้มกันจนเสร็จ แล้วก็เข้าห้องนอนกัน  แยกชายหญิง ก่อน
นอนก็นอนเล่นโทรศัพท์ก่อนละก็นอน กว่าจะนอนกันก็ดึกอยู่ เพราะ คุยเล่นกัน ข ากัน เกือบ ๆ ตี 1 ได้ แล้วก็นอนหลับ
กับรู้สึกหลับ ๆ ตื่น ๆ นอนไม่ค่อยเต็มอิ่มซักเท่าไหร่ แต่ก็หลับ  

วันที่สองของการไปลงสนามที่หนองปรง เรา ๆ ก็ตื่นกันตอนแรกเห็นเพื่อน ๆ บอกว่าจะตื่นสายๆ กัน แต่
เอาจริง ๆ ก็ตื่นกัน 8-9 โมง เพราะจารย์ตั้มบอกว่าอยากให้ไปดูตลาดที่หนองเข้ ใครตื่นก็ต่างทยอย ๆ กันไป กิ๊กไปช้า
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หน่อยเพราะตื่นช้า ไปตลาดกับ เฟิร์ส ใบเฟิร์น  โอปอล์ฟอร์ดคีนมิว แต่กิ๊กต้องรีบไปละรีบกลับมาอาบน้ า เพื่อไปบ้านป้า
มา ตอนไปตลาดก็เหมือนกันตลาดปกติ ๆ แต่ก็แล้วแต่บางคนจะคิดนะ เพราะกิ๊กเคยไปทางอีสาน ตลาดก็โซน ๆ เดียวกับ
ทางนั้น เป็นพื้นบ้าน ๆ ง่าย ๆ ธรรมดา ชาวบ้านก็มาตลาดกันแต่เช้า พอไปสาย ๆ ตลาดก็เริ่มจะวายแล้ว ของถูกด้วย 
อร่อยมั้ยไม่รู้เพราะไม่ได้ซื้อ แต่น่าจะอร่อยเพราะเห็นเพื่อนซื้อมากินอยู่บอกว่าอร่อยมาก น่าจะเป็นไก่มั้งคะ แล้วพวกใบ
เฟิร์น ฟอร์ดอะไรง้ีก็ไปตลาดเพื่อหาซื้อสิ่งนี้กัน เกือบไม่ทันแล้วมั้งเพราะเหลือน้อยมาก ก าลังจะหมด แต่น่าจะทันกันอยู่ 
แล้วกิก๊กับเฟิร์สก็แยกกับเพื่อน ๆ เพราะต้องกลับไปอาบน้ าแต่งตัวไปหาป้ามา ในนั้นที่มาไม่มีใครอาบน้ าเลย เพราะเราจะ
เป็นชาวบ้านให้มากที่สุด เห็นเพื่อน ๆ นั่งมอไซค์กันแล้วใส่ชุดนอนก็ดูข าดี เพราะไม่เคยได้เห็นเพื่อนในสภาพแบบนี้ เพื่อน 
ๆ ก็ไปกินข้าวกัน กิ๊กก็ฝากให้ซื้อมาให้ด้วย เพราะว่ากิ๊กยังไม่ได้กินข้าว แล้วกิ๊กก็กลับที่พักกับเฟิร์ส กิ๊กก็ไปอาบน้ าแต่งตัว 
พอเสร็จแล้วก็มีเพื่อน ๆ น่าจะอายุราว ๆ เดียวกันที่หนองปรงนั่นแหละ พาไปบ้านป้ามา เขาขับรถได้อ้อมมากๆ เลย 
ระหว่างทางก็เจอ วีฟเบญ เฟิร์นเล็ก ก็สลับมอเตอร์ไซค์กัน เพราะว่าคันท่ีเราขี่อยู่น้ ามันจะหมด เลยให้วีฟไป แล้วกิ๊ก 
กับเฟิร์สก็เดินทางไปบ้านป้ามาต่อ พอถึงคนที่พามาก็กลับไป กิ๊กกับเฟิร์สก็สัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลทอผ้าจากป้ามา ป้า
มาบอกว่าถ้าจะเอาข้อมูลไปส่งอาจารย์ให้เอาจากป้ามา เพราะของป้ามาถูกต้องที่สุดแล้ว จะได้คะแนนเยอะ ๆ ตอนนั้น
รู้สึกแบบว่า ชาวบ้านที่น่ีมีแต่ให้จริง ๆ ซึ้งในน้ าใจมาก ๆ บอกข้อมูลเรา อธิบายให้เข้าใจ พูดถึงตั้งแต่ตอนที่ป้ามาเด็ก ๆ ว่า
แต่ก่อนเขาจะไปเรียนทอผ้ากัน ตอนเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรนี่ละ ผู้หญิงจะไปเรียนกัน ป้ามาก็อยากเรียน เลยแอบไปเรียน เลย
ทอผ้ามาได้ แล้วก็อนุรักษ์ไว้  ที่ทออะไรต่าง ๆ ก็ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นยาย แล้วก็อธิบายตั้งแต่ต้มฝ้าย ว่าต้องต้มก่อน
ฝ้ายจะได้ไม่ขาด ไม่เป็นฝุย ๆ พอต้มได้ก็ต้องเอามากรอ กว่าจะท าได้ไม่ใช่ง่าย ๆ และใช้เวลานานมากเป็นวัน ๆ กว่าจะท า
ได้ ท าให้เรารู้ว่า กว่าจะได้ผ้าทอมานี่ไม่ใช่ง่าย ๆ เลยเหมือนกัน เราก็ถามป้ามาว่าเราอยากไปดูที่เขามีเลี้ยงไหม เห็นว่าที่นี่
ก็มี ป้ามาก็เลยโทรหาคนที่เลี้ยงไหมให้เลยว่ามีเด็กจะไปบอกทางให้หมด ทุ่มเทมากจริง ๆ พอเราได้ข้อมูลพอแล้วเราก็
ถ่ายรูปกับป้ามาด้วยกัน แล้วก็ขอบคุณป้ามา แล้วก็กลับที่พักไปกินข้าวเพราะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กิน กลับไปเจอเพื่อน ๆ อยู่
เต็มห้องหมดเลย พอกิ๊กกับเฟิร์สกินข้าวเสร็จก็พักผ่อนนอนหลับกันไปซักหน่อย แล้วค่อยออกไปดูที่เลี้ยงไหม ชวนเพื่อน
ไปเพื่อนก็ไม่ไปซักที เลยนอนก่อนเลย เพราะเพื่อนยังไม่ได้อาบน้ าเลย ก าลังหลับอยู่ซักพักวศิลป์ก็เอาโทรศัพท์มาให้บอก
ว่าอาจารย์ตั้มโทรมาบอกว่าให้ไปหาป้าชูหน่อยแล้วก็บอกทางมา เราก็งัวเงีย ๆ เพราะเพิ่งตื่น  แล้วก็ไปเรียกเฟิร์สให้ไปกัน 
เราก็ไปตอนนั้นร้อนมากกกกกกก ร้อนที่สุด แดดแรงมาก วนหาบ้านป้าชูแต่ก็ไม่เจอซักที อาจารย์ตั้มเลยขี่รถมาหาแล้วพา
ไป ไปเจอป้าชูก็บอกเลยนี่ ๆ จ าป้ายนี้ไว้เลยตรงนี้ ๆ ป้าชูดูเป็นคนพูดเก่งมาก ตลกเฮฮาด้วยถึงแม้จะอายุมากแล้วก็ตาม 
ยังดูแข็งแรงอยู่เลย ป้าชูเป็นคนที่ย้อมผ้า ป้าก็ให้ดูว่าเล็บด าหมดเพราะย้อมผ้านี่แหละ ป้าก็พาไปที่ย้อมผ้า เป็นที่เล็ก ๆ มี
ที่ใส่ครามที่หมักไว้กับวัตถุดิบต่าง ๆ ป้าก็ช้ีให้ดูนี่ต้มคราม เป็นต้นเล็ก ๆ แต่ถ้าฤดูฝนจะโตต้นใหญ่ ที่ป้าให้ดูวัตถุดิบก็มี 
ต้นคราม แม่นิล ผงขาว ขี้เถ้า ปูน แล้วก็สาธิตให้ดูว่าย้อมยังไง ก็เอาผ้าเหมือนไปซักในนั้นละ ขย า ๆ ขย าไปมา แล้วก็เอา
ไปตาก ท าแบบนี้เป็นสิบรอบ เพื่อให้สีมันติด กว่าจะติดก็ไม่ใช่ง่าย ๆ ต้องย้อมหลายครั้งกว่าจะได้สีสวย ๆ แบบนั้น ท า
เสร็จเร็วมากเราก็งง 555 อาจารย์ตั้มก็ถามว่าไม่มีถุงมืออะไรอย่างนี้หรอ ป้าก็บอกว่ามี แต่มันขาด แล้วก็ไปนั่งคุยกับป้าซัก
พักแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกัน แล้วก็ถามผังครอบครัว  ป้าก็เหมือนจ าไม่ค่อยได้ เราก็งง ๆ ไปด้วย พอถามคนนู้นคนนี้ป้าก็บอก 
ไม่ต้องรู้หรอก เราก็โอเคค่า ๆ แล้วป้าก็ให้ไปอีกบ้านนึงใกล้ ๆ ตรงนั้นหละ บอกว่าเป็นบ้านน้องชาย ให้ไปดูเสื้อผ้า เราก็ไป
กับเฟิร์ส ไปดูเสื้อผ้าของชาวไทยทรงด า จารย์ตั้มก็ไปใส่ชุดชาวไทยทรงด า กิ๊กกับเฟิร์สก็เลยโดนให้ใส่ไปด้วยเลย ป้าชูก็ไป
เอาเข็มขัด เอาผ้าถุงมาให้นุ่ง แต่ลุงนุ่งผ้าถุงให้ ตอนแรกเขานุ่งแบบไทยให้ จารย์ตั้มบอกว่าให้นุ่งแบบลาวได้มั้ย ลุงก็นุ่งให้ 
แล้วเราก็ถ่ายรูปกัน พอเสร็จแล้วเราก็กลับที่พักกัน กลับไปเพื่อน ๆ ก็อยู่ครบเหมือนเดิมเลย ก็ชวนเพื่อนไปบ้านป้าโย้ ที่
ป้ามาบอกมาว่าเขาเลี้ยงไหม กว่าจะไปกันได้ต้องรอเพื่อนกัน กว่าเพื่อนจะตัดสินใจได้ ใบเฟิร์นบอกว่าไม่อาบน้ าได้มั้ย เรา
ก็โอเคไม่อาบก็ได้ 5555 แล้วเราก็ไปกัน บ้านป้าพิศอยู่ไกล เลยหนองเข้ไปอีก เราก็ขี่รถไปกัน ถามหาบ้านป้าโย้ แล้วเราก็
เจอ แต่เขาบอกป้าโย้ไม่อยู่ เราก็โอเคค่า ๆ เลยไปถามอีกบ้านว่าที่เขาเลี้ยงไหมกันบ้านไหน เขาก็พาไปเราก็ อ้าว ก็บ้านนั้น
นั่นแหละ ป้าก็บอกว่าแล้วไม่บอกว่าจะมาดูไหม ก็ไม่รู้นึกว่ามาให้ป้าโย้ ป้าคนนั้นช่ือป้าพิศ  แล้วป้าพิศก็เอาไหมมาให้ดู 
เราดูก็ว่าเหมือนหนอน แต่ถ้าเราไปทักเชาว่าเหมือนหนอนมันจะตาย การเลี้ยงก็มี 5 วัย ไหมนอน พอตื่นก็จะเป็นวัยนึง 
พอไหมโตเต็มวัยก็จะท ารังสีเหลือง แล้วก็เอาไปต้มให้ได้เส้นไหม พอคุยกับป้าพิศเสร็จเราก็ลาป้าพิศกันแล้วไปหาป้าค า
เพื่อไปท าผังครอบครัว เราไปถึงเหมือนเรารู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น เวลาพูดคุยก็เป็นกันเองวันนี้เราได้เจอลุงส่งด้วย ทั้งสอง
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คนเป็นคนใจดีมาก พูดจาเก่ง เราก็ถามป้าค าเรื่องครอบครัวล าดับญาติป้าก็จะบอกแค่ว่าเอาที่อยู่ละกัน เพราะเหมือนป้าก็
ลืมๆไปบ้างแล้ว พอเสร็จ ก็นั่งคุยซักพักทั้งป้าค าลุงส่ง ก็เอานู่นนี่มาให้กิเยอะแยะเลย ตอนแรดเราก็เกรงใจ แต่พอลองกิน
แล้วอร่อยดี พวกมัน ข้าวเม่า โตนดทอด เพื่อนก็กินกันใหญ่ เราก็กินกัน ละก็บอกว่าข้าวเม่านี่อร่อยมากเลยไปซื้อมาหรอ
คะ ป้าก็บอก ท าเองเนี่ย ลุงส่งท า ท าใหม่ๆเลย เวลามีงานลุงส่งก็ไปท าให้ดู แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปท า เพราะต าไม่ค่อยไหว 
อันนี้ต ามือเลย แล้วป้าก็พาไปดูที่ต า แล้วก็ให้ลุงส่งไปหามะพร้าวมาท าข้าวเม่ากัน เราก็ท ากันแล้วป้าก็ให้เราเอากลับมา
กิน แล้วป้าค าก็ไปค้นหาอะไรไม่รู้ ไปหาข้าวเม่านั่นละ ที่ยังไม่ได้ท าเป็นข้าวเม่า ป้าก็เอามาคั่ว มันก็จะเป็นข้าวพอง นั่งคั่ว
ให้เรา ความรู้สึกตอนนั้นคือซึ้งใจ ขอบคุณ ตื้นตันมากๆ แล้วพอเสร็จเราก็ขอบคุณป้าค า ลุงส่ง ขอตัวกลับ เพราะจารย์ตั้ม
นัด/ไว้ให้ไปเจอที่ศาลาที่เขาประชุมกัน แต่เนื่องจากใบเฟิร์นยังไม่ได้อาบน้ า แม่โอปอล์ก็มาหา รออยู่ที่บ้านป้าถนอม เราก็
เลยขออนุญาตจารย์ตั้มกลับมา แม่โอปอล์เอาขนมมาฝากเยอะแยะเลย ก็นั่งคุยซักพัก ใบเฟิร์นก็ไปอาบน้ า ซักพักแม่ก็กลับ 
เราก็ไปส่ง แล้วก็รอใบเฟิร์นอาบน้ า เพื่อนก็โทรมาบอกว่า ไม่ต้องไปแล้ว ให้ไปเจอที่ร้านป้ายงตอน 6 โมงเลย เพราะต้อง
แบ่งกันไป เนื่องจากที่ประชุมเขาชวนให้กินข้าวด้วย แต่เราบอกป้ายงไว้แล้วเลยต้องแบ่งกันไป ก็นั่งเล่นกันในบ้านซัก
พักนึง ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลย เราก็นั่งคุยกัน อยู่ดี ๆ ก็มีเสียงใครปลดล็อคประตูไม่รู้ เราก็ตกใจกัน กระโดไปนั่ง
กระจุกเดียวกัน นั่งสวดมนต์เพราะกลัวกันตอนนั้นน่ากลัวมากๆ กิ๊กเห็นภาพสโลวของเพื่อน ๆ ก็อดข าไม่ได้แต่ก็กลัว แล้ว
ก็มีเสียงกระดิ่งมาเรื่อย ๆ ไหนจะเสียงอะไรอีกก็ไม่รู้ ไม่กล้าออกไปข้างนอกเลย เราก็โทรให้เพื่อนมาหา ให้มาพาไปออก ก็
นั่งรอเพื่อนกัน เราก็เอาไงดี เฟิร์สกับโอปอล์ก็บอกเปิดประตูดูเลย เราก็ไม่เอาๆ กลัว ก็นั่งรอเพื่อนมากซักพัก กิ๊บและ
เพื่อน ๆ บางส่วนก็มา เราก็รีบวิ่งไปให้ไวเลย ตอนนั้นกลัวมาก ๆ เพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย แล้วเราก็ไม่นั่งคุย กิน
ข้าวกันที่ร้านป้ายง พอเสร็จก็กลับกัน จารย์ตั้มก็บอกว่า เดี๋ยวจะมีพิธีอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะเรามาที่นี่ก็ยังไม่ได้ท า
อะไรที่เป็นทางการเลย เราก็มานั่งล้อมกันที่ลาน แล้วก็เอาดอกหญ้ามาแล้วก็พูดกันเกี่ยวความรู้สึกไล่ไปทีละคน ๆ พอเสร็จ
แล้วก็ไปเต้นกันตามที่ป้าถนอมบอก มีไม้มาเคาะที่พื้น เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปอาบน้ า เตรียมนอน จารย์ตั้มก็ให้เรา
ท างานให้เรียบร้อย ท าผังครอบครัวให้เรียบร้อย กิ๊กก็ให้เฟิร์สท าแผนที่บ้านที่เราไป ส่วนกิ๊กก็ท าผังครอบครัว วันนี้คีนก
ลับไปก่อนเพราะว่ามีธุระ แล้วกิ๊กก็ไปอาบน้ ากับโอปอล์ด้วยกัน อาบกัน 2 คนเพราะเรากลัว 5555 พออาบเสร็จก้ส่งงาน
จารย์ตั้มแล้วก็มานอนเล่นซักพักนึง โทรหาพ่อแม่ แล้วก็นอน 

วันสุดท้ายของการไปลงสนามที่หนองปรง วันนี้เป้นวันสุดท้าย อาจารย์ตั้มบอกว่าวันนี้ให้ไปขอบคุณป้า ๆ 
บอกกล่าวกันว่าจะกลับแล้ว เราก็อาบน้ า ไปกินข้าวกันที่ร้านเดิม ร้านนี้อร่อยมาก ๆ ชอบมากเลย พอจะกลับ เราก็บอกป้า
ไป แล้วก็ขอบคุณป้าที่ท าอาหารอร่อย ๆ ให้เรากินกัน แล้วเราก็ไปขอบคุณที่ละบ้าน เราไปหาป้ายงก่อนจะไปกินข้าว
มาแล้ว แล้วเราก็ไปแต่ละบ้านของเพื่อน ๆ และของเรา ก็กล่าวขอบคุณกัน แล้วก็กลับ เรากลับช้าหน่อยเพราะรถน้ ามัน
หมด แล้วก็กลับที่พักไปเก็บของ ท าความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วก็ขอบคุณป้าถนอมที่ให้เราพักอาศัยอยู่ที่นี่ แล้วเราก็นั่ง
รถกลับกัน ด้วยสภาพที่เหนื่อยล้านิดหน่อย  

วันที่ไปคืนข้อมูลเราก็เตรียมน าข้อมูลไปน าเสนอ พอไปถึง ก็ไปกินข้าวที่ร้านป้ายงก่อน แล้วก็ไปบ้านป้า
ถนอม เตรียมตัวน าเสนอ คนที่มาดูก็มี อาจารย์ตั้ม ป้าถนอม อาจารย์เอื้อมพร ครูหมึก พ่อแม่แตงกวากับกิ๊ก พี่อะไรซัก
อย่างจ าช่ือไม่ได้ ก็มาดู คนที่ท าเรื่องอาหารพูดก่อน แล้วก็ ภาษา  การทอผ้า งานแต่ง พ่อมดแม่มด งานศพ คนที่มาดูก็จะ
ให้ความรู้เราเพิ่มเติมจากที่เราหามาได้ ถ้าอันไหนผิดก็จะบอก เสร็จแล้วเราก็กลับ กิ๊กกับเฟิร์ส ก็กลับกับพ่อแม่ 

ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นอะไรที่ท าให้กิ๊กได้เรียนรู้หลายๆ อย่าง ขอบคุณชาวบ้านที่ท าให้รู้ว่าน้ าใจมีจริง ๆ
ได้มิตรภาพที่ดี แล้วยังได้ความรู้ดี ๆ อีกด้วย  

 
ความหลังภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งแต่วันแรก 

 
เนวิน มิ่งแม้น 

วันแรก – วันแรกคาบแรกที่เจอ อาจารย์ตั้มเดินเข้ามาในห้องแล้วถามว่า มีใครที่คิดว่าวิชานี้น่าสนใจบ้าง 
ทุกคนนั่งเงียบกริบจนอาจารย์ตั้มพูดว่า เอาตามที่ตัวเองคิด ตอนนั้นมีทั้งคนยกและไม่ยก หลังจากนั้นอาจารย์ตั้มก็พยัก
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หน้าแล้วก็เริ่มพูดเกี่ยวกับการลงภาคสนาม แล้วก็เปิดคลิปของชาวไทยทรงด าให้ดู หลังจากดูคลิปเสร็จอาจารย์ตั้มก็ให้
ตอบค าถามจากคลิปที่ให้ดู  

วันอื่นๆ – หลังจากที่เจอกันวันแรก วันต่อๆมา อาจารย์ตั้มก็ให้ฝึกลงภาคสนามภายในมหาลัย โดยการให้
ไปสอบถามร้านค้าบ้าง นั่งสังเกตการณ์พี่ๆ มหาลัย ป้าๆ บรรยากาศรอบๆ แล้วมาน าเสนอสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตการณ์
ต่างๆ หลังจากนั้นก็ให้ทบทวนว่า เราควรแก้ไขอะไรตรงไหน การตั้งค าถาม ถ้าเราตั้งแบบนี้ เราควรถามอะไรเพิ่มเติม จาก
ที่เราเห็นสิ่งต่างๆ เราคิดว่ามันดีไหม ต้องแก้ไขอะไรอีก    หรือปล่าว  

ลงภาคสนาม  
วันแรก – วันแรกที่ไปหนองปรง อาจารย์ตั้มกับเพื่อนๆ นั่งรถสองแถวมารับคีน มิว ที่หน้าอาชีวะโดยมีพี่

ภูมิไปด้วย หลังจากออกเดินทางประมาณ 20 – 30 นาทีก็ถึงพิพิธภัณฑ์ปานถนอม พอถึงที่หมายป้าหนอมก็พูดว่า ท าไมไม่
รอเจ้าบ้านท าธุระเสร็จก่อน ไม่มีมารยาท เจ้าของบ้านยังไม่พร้อมเลย แล้วก็บอกให้ไปหยิบเก้าอี้มานั่ง พอนั่งเสร็จป้าหน
อมก็สอนกราบ สอนสวัสดี แบบชาวไททรงด า หลงจากนั้นป้าหนอมก็เริ่มเล่าเรื่องของไททรงด า เล่าสักพักป้าหนอมก็บอก
ให้ลองไปอธิษฐานแล้วโยนลูกช่วง โยนลูกช่วงเสร็จป้าหนอมก็พาเดินชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งคือบ้านของแกเอง ขึ้นไปบนบ้านก็
เห็นที่นอนของแก แล้วก็ท่ีนอนเด็ก แกก็อธิบายว่า ตอนนี้ไว้คลอดลูกอย่างง้ันอย่างง้ีนะ แล้วก็มีห้องเลี้ยงผี หลังจากนั้นแก
ก็พาเราไปกินข้าว ร้านตรงหน้าโรงเรียนบ้านหนองปรง พอกินข้าวเสร้จป้าหนอมก็พาเราวนรถดูรอบหมู่บ้าน พาไปป่าแห้ว 
แล้วกลับมาที่บ้านป้าหนอม อาจารย์ตั้มก็ให้เพื่อนไปดูเส้นทางแล้ววาดแผนที่ หลังจากนั้นก็พูดคุยกับป้าหนอมสักพักแล้ว
ก็ลากลับบ้าน  

 
ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
เบญญานันท์ วงษ์สงวน 

ก่อนจะมาเรียนคาบแรกวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกับอาจารย์วิฑูรย์ คุ้มหอม(อ.ตั้ม) หนูได้เห็น
ตารางสอนก็เลยถามพี่ที่ห้องว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร พี่บอกว่าพี่ไม่มีเรียนนะ หนูก็คิดว่าอ้าวท าไมเรามีเรียน หนูก็คิดสงสัย
ขึ้นมาว่า ท าไมต้องเรียน เรียนท าไม ท าไมม.5-ม.6ไม่มีเรียน ท าไมมีเรียนแค่ม.4 เรียน แล้วปกติวันพุธว่างไม่ใช่หรอ ท าไม
ต้องเรียน แล้วผู้ชายที่ไปเรียนรด.ล่ะจะเรียนไง หรือว่าไม่ต้องเรียน ไม่มีหนังสือเรียนเราจะเรียนยังไง ตอนแรกก็ไม่ได้อยาก
เรียน  

เรียนคาบแรก อาจารย์ตั้มก็ถามว่าใครอยากเรียนใครไม่อยากเรียนบ้าง ซึ่งหลายๆคนก็ไม่อยากเรียน แต่
อาจารย์พูดขึ้นมาว่าเราจะมีไปสาธิตอื่น ไม่แน่ว่าจะไปอยุธยาหรือเทพสตรี ลพบุรี เมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้ส่วนใหญ่ก็อยาก
เรียน และทุกคนภาวนาให้เป็นสาธิตอยุธยา คาบต่อมาอาจารย์ได้ดูคลิปพิธีพิธีหนึ่งแล้วให้เขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับในคลิป
พิธีเลี้ยงผีลาหุ 

 คาบต่อไปอาจารย์ให้ลงมาเรียนช้ัน 3 ห้องพี่ม.5 อาจารย์ให้สัมภาษณ์เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องที่อยากรู้ เพื่อ
จ าลองการสัมภาษณ์จริงก่อนลงภาคสนาม รู้สึวุ่นวายกับเสียงของเพื่อนคู่ข้างเคียง แล้วก็ให้จับฉลากเพื่อจะไปส ารวจ
สถานที่ต่างๆในมหาลัย ซึ่งหนูได้โรงอาหาร 1 ซึ่งท าคู่กับคีน เมื่อส ารวจเสร็จก็ไปห้องสมุดเพื่อเขียนงาน แล้วก้เจออาจารย์
ตั้มที่ห้องสมุด จึงส่งงานกันเลย จากนั้นก็นั่งเล่นกัน 

 พอคาบต่อมาอาจารย์ให้จับฉลากอีกเพื่อไปสัมภาษณ์บุคลากรของคนในมหาลัย ซึ่งหนูได้แม่บ้าน ซึ่งท าคู่
กับวีฟ  

คาบถัดไปอีกหนึ่งอาทิตย์อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มเขียนแผนที่มหาลัย ระหว่างการท างานกลุ่มของหนูก็มีการถี
ยงกันเรื่องเส้นทางในมหาลัยนิดหน่อย สุดท้ายก็ช่วยท ากันเสร็จ  

อาทิตย์ต่อมาอาจารย์ให้เขียนแผนผังครอบครัวของตนเอง บางคนจ าช่ือไม่ได้ บางคนจ าล าดับญาติไม่ได้ ก็
ได้โทรถามที่บ้านกัน ซึ่งหนูกับกิ๊บเจอเหตุการณ์เดียวกันคือ กลัวเพื่อนเห็นช่ือพ่อช่ือแม่ จึงยังไม่เขียน ซึ่งกะจะไว้เขียน
ก่อนส่งอาจารย์ พอไปส่งอาจารย์กลับมาพึ่งนกได้ว่าลืมเขียนช่ือพ่อแม่  
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มาถึงวันพุธก่อนจะไปลงภาคสนามกันที่หนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พวกเราตื่นเต้นกันมาก  
พอถึงวันที่เราจะไปกันหนูกับเซฟไปถึงโรงเรียนเห็นแตงกวานั่งอยู่กับอาจารย์ตั้มและอาจารย์แหวน (เพื่อน

อาจารย์ตั้ม) และเห็นวีฟ แม่วีฟและน้องวีฟมาพอดี และวสินก็ตามมา มาถึงไม่เห็นกิ๊บหนูก็เลยถามวสินว่ากิ๊บอยู่ไหน 
ท าไมยังไม่มาอีก ใกล้เวลารถออกแล้วนะ ก็เลยโทรหากิ๊บแต่โทรศัพท์กิ๊บปิดเครื่อง จึงโทรหาพี่เก๋ ซึ่งเป็นพี่สาวกิ๊บ เมื่อโทร
ไปฟังจากเสียงและการตอบของกิ๊บจึงท าให้รู้ว่ากิ๊บพึ่งตื่น 55555 เลยบอกกิ๊บว่าให้มารอหน้าพานิช เดี๋ยวให้อาจารย์แวะ
รับ แล้วฟอร์ด และเฟิร์นเล็กก็มาถึง ทุกคนก็ถามฟอร์ดว่าคีนไปไหน คีนยังไม่มาเลย ฟอร์ดบอกว่าอ้อ คีนรออยู่หน้าอาชีวะ
กับมิว เราก็เลยออกรถกัน และแวะรับกิ๊บที่หน้าพานิช แล้วก็แวะรับคีนกับมิวที่หน้าอาชีวะ ก่อนจะถึงทุกคนหิวมากจึงโทร
ฝากคีนซื้อของกินแถวนั้น เมื่อไปถึงทุกคนหาคีนไม่เจอ เพราะ รถขับเลยคีนมา และคีนไม่ได้มารถคันประจ า หนูหันไปเห็น
ซุ้มร้านเค้กหน้าอาชีวะ จึงขออาจารย์ไปซื้อ ซึ่งอาจารย์ก็ให้ แต่ก็ไม่มีใครลงไปซื้อ เมื่อคีนขึ้นรถมาทุกคนหวังถึงของกินที่
ฝากคีนแต่สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ของกินแต่กลับเป็นชายคนหนึ่งสูงน้อย และผิวค่อนข้างขาวน้อย เค้าคือพี่ภูมิ พี่ภูมิคือ พี่ม.5 ที่
โรงเรียนพรมมานุสรณ์เพชรบุรี และคือคนที่มาช่วยนักเรียนม.4 ท าแสตนเชียร์ และเป็นคนช่วยซ้อมหลีด ซึ่งทุกคนบนรถ
รู้จักหมดยกเว้นอาจารย์ตั้ม จากนั้นรถของเราก็มุ่งหน้าตรงสู่หนองปรง (คนที่ไปมีเบญ เซฟตี้ วีฟ กิ๊บ วสิน คีน ฟอร์ด มิว 
เฟิร์นเล็ก แตงกวา และมีกิ๊ก เฟิร์นใหญ่ เฟิร์สที่ไม่ได้ไป เพราะติดธุระส่วนตัวบางประการ) ตลอดทางพวกเราพูดคุย หลอก
ล้อกันตามปกติ เมื่อไปถึงก็ลงรถเข้าไปบ้านอาจารย์ถนอม หรือพิพิธภัณฑ์ปานถนอม อาจารย์ถนอมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การไหว้แบบไทยทรงด าก่อนพาลงพื้นท่ีต่างๆในหมู่บ้าน เมื่อให้ความรูแล้วพอสมควรพร้อมกับพาเดินดูในพิพิธภัณฑ์ 
หลังจากนั้นเราก็ข้ึนรถไปดูที่ต่างๆในหมู่บ้านตามที่วางแผนกันไว้ ก่อนจะไปที่ต่างๆเราได้ไปกินข้าวกันที่ร้านหน้าวัดหนอง
ปรง เมื่อกินเสร็จก็นั่งรถเข้าไปดูวัด แล้วเดินผ่านบ่อน้ า อาจารย์ถนอมก็ได้เล่าถึงความเช่ือเกี่ยวกับการเอาไม้ท าบ้านมาแช่
น้ าไว้ท่ีบ่อนี้พวกมอด พวกปลวกจะไม่มากินไม้ แล้วยังเล่าอีกว่าบ้านไทยทรงด าหลังที่สร้างพึ่งเสร็จไปสร้างได้ไม่นานมอดก็
กินหมด เพราะไม่ได้เอาไม้ท าบ้านมาแช่น้ า จากนั้นอาจารย์ก็พาไปดูบ้านไทยทรงด าที่อยู่ใกล้ๆกัน อาจารย์ก็อธิบายแล้วให้
ขึ้นไปดู ซึ่งบ้านมีสามบันได จะมีบันไดส าหรับแขก ส าหรับเจ้าของบ้าน ส าหรับขนศพลงหรือส าหรับเจ้าบ่าวมาสู่ขอ
เจ้าสาว ซึ่งอาจารย์ให้ขึ้นทางขงอเจ้าของบ้าน แล้วให้ลงทางเอาศพลงจากบ้าน แล้วก็เดินกันไปป่าช้าต่อ มีเพื่อนบางกลลุ่ม
ได้กลิ่นแปลกๆ แต่หนูไม่ได้กลิ่นอะไร อาจารย?ถนอมได้ท าพิธีการออกจากป่าช้าให้ดู และอาจารย์แหวนและอาจารย์ตั้มได้
ขอของจากป่าช้า เพื่อน าไปศึกษาต่อ และอาจารย์ให้ขึ้นรถไปดูศพอีกที่หนึ่ง ก็ลงไปดูกัน พวกหนูวิ่งไปนั่งรอบนรถคิดว่า
อาจารย์จะกลับแล้ว แต่อาจารย์ถนอม อาจารย์ตั้ม อาจารย์แหวน กิ๊บ วสิน ได้เดินไปดูรูปปั้นร.4 ที่อารย์ถนอมเล่าให้ฟังว่า
ก่อนจัดงานได้เกิดไฟไหม้ขึ้น ชาวบ้านหลายคนสันนิฐานว่าน่าจะเกิดขึ้น เพราะวางรูปร.4 ผิดไม่ถูกที่ถูกทาง พอพวกหนู
ก าลังลงไหปอาจารย์ถนอมก าลังจะไปขึ้นรถพอดี เลยอดดู หลังจากนั้นอาจารย์ถนอมได้ให้ไปดูศพอีกที่หนึ่ง แล้วก็ไปบ้าน
ก านันไปดูบ่อน้ าร้อยปีกัน แล้วก็ไปบ้านป้าค าดูป้าค าทอผ้าให้ดู แล้วรถก็พาพวกเราไปส่งทิ้งไว้ที่ร้านค้า แล้วพาอาจารย์
ถนอมไปส่งที่บ้าน เพราะอาจารย์ต้องมีธุระออกไปข้างนอกอีก พวกเราก็พากันเดินไปบ้านทอผ้า แต่ป้าทอผ้าไม่อยู่ พวก
เราได้ถ่ายรูปกันที่นั้น จากนั้นจึงเดินกลับมารอรถท่ีเดิม เมื่อรถมารับเราก็กลับไปเขียนงานกันต่อท่ีบ้านอาจารย์ถนอม
และให่เพื่อนไปขับรถเครื่องส ารวจเส้นทางในหมู่บ้าน แต่เมื่อไปถึงอาจารย์ยังอยู่ พวกเราเลยข า อาจารย์บอกว่ารีบแต่
อาจารย์ยังอยู่ เมื่อพวกเราก าลังจะกลับอาจารย์ก็ยังอยู่ ก่อนกลับอาจารย์ถนอมได้ถามว่าชอบอะไร สนใจอะไรมากที่สุด 
จากนั้นก็ขอบคุณแล้วเดินทางกลับโรงเรียนกัน ระหว่างทางก็คุยกันสนุกสนาน บ้างก็ลงบิ๊กซี บ้างก็ลงบ้าน บ้างก็ลง
โรงเรียน 

 อาทิตย์หลังจากกลับมาจากหนอปรงอาจารย์ให้เพื่อนเลือกคนที่เล่าเรื่องรู้เรื่องที่สุด และคนที่เล่าเรื่องงง
ที่สุด ซึ่งได้ออกไปล่าให้เพื่อนฟัง แล้วอาจารย์ก็ให้เขียนสิ่งที่ถูกใจ สนใจและช่ืนชอบสามอย่าง เขียนเสร็จก็จับกลุ่ม แล้วอา
จาร์ก็ให้แต่ละกลุ่มไปหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่ตัวเองสนใจมาคร่าวๆๆๆ 

 อาทิตย์หน้ามาคุยกัน เมื่อวันนั้นมาถึงอาจารย์ก็แจกหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มของตนเอง ก็คุยกัน
เรื่องที่จะไปลงส ารวจพื้นที่ท่ีหนองปรงในวันศุกร์นั้น 

วันศุกร์เมื่อมาถึงโรงเรียน หนูกับเซฟก็เดินไปโรงอาหาร เห็นกิ๊บ  วีฟ โอปอล์นั่งอยู่ รู้สึกเขินอายนิดๆ และ
รู้สึกว่าตัวเองแปลกจากคนอื่น เมื่อไปซื้อของที่ร้านค้า ก็มีแต่คนถามว่าจะไปไหน ไปท าไร ไปกี่วัน ถามเยอะมากมาย เมื่อ
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เดินเข้าโรงเรียนน้องๆพี่ๆก็หันมามองม.4 ก็รู้สึกเหมือนตัวเองแปลกจากคนอื่นมาก ก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปเข้าแถว จน
อาจารย์เรียกให้ไปเข้าแถว ก็ไปเข้าแถวกัน เมื่ออขแถวเสร้จเราก็เอาของขึ้นรถกัน แล้วจากนั้นก็เดินทางไปหนองปรงกัน 

 
ปฎิพัทธ์ ศรีสวัสดิ์ 

ตอนแรกที่ผมได้มาเรียนวิชานี้ผมได้รับค าถามว่าท าไมผมถึงอยากเรียนวิชานี้ผมได้ตอบไปว่าชอบไป
สอบถามอยากได้ความรู้และมันน่าจะสนุกดีนะครับแล้วในวันนั้นผมได้ไปสอบถามอาจาย์ในมหาลัยราชภัฏเพชรว่าทานที่นี้
ได้ค าตอบมาแล้วอาจารย์ได้ไห้ใบงานมาในใบงานนั้นมีถามถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการได้ไปสอบถามมารู้สึกอย่างไร ผมได้
ตอบว่า ไม่ค่อยกล้าถามอายแล้วกลัวว่าถามไปแล้วเขาจะไม่ตอบหรือเป็นค าตอบที่ตอบไม่ได้ วันนั้นเสร็จเราก็กลับมาบอก
ประสบการณ์ที่ได้ไปถามมาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายกันครับ   

อาทิตย์ต่อมาผมได้รับหมอบหมายให้ไปสอบถาม คุณป้าข้างบ้านว่าท างานเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเงิน
ได้อย่างไรล าบากไหม ชอบเครื่องนุ่งห่มแบบไหน ทางเข้าบ้านมืดไหม ได้ค าตอบมาว่า ท างานที่BIG C สบายดี ชอบเสื้อผ้า
แบบสบายๆไม่ต้องสวยมาก ทางเข้าบ้านไม่เปลี่ยวเพราะว่าเป็นบ้านจัดสรร กลับกะลูก ผมกล้าสอบถามป้าเพราะว่าผม
สนิทเลยถามได้เยอะ พอเสร็จอาจารย์ได้ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ไปถามป้า ผมตอบว่ามีความสนิทกัน ไม่เขินอาย 
และเป็นกันเองมากผมเลยได้ค าตอบมาแบบแน่ชัด พอเสร็จแล้ว ก็ได้งานกลับไปท า คือการเขียนแผนที่ชุมชนหมู่บ้านของ
ตัวเอง 

ผมได้กลับมาบ้านแล้วได้นั่งนึกว่าตรงไหนเป็นแบบไหนแล้ว ผมท าจนเสร็จแล้วได้น าไปส่ง อาจารย์ได้น าใบ
สอบถามมาให้ ใบนั้นถามว่า ได้ความรู้อย่างไรในการเขียนแผนที่ ผมได้ตอบไปว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการนึกทบทวนความจ า
ได้ดี และฝึกความแม่นย าผมได้รับงานกลับมาท าแผนผังเครือญาติ   ผมได้นั่งท ากันอยู่ในห้องกับเพื่อนๆ เพื่อนทุกคนมีปัน
หาเกี่ยวกับการนึกช่ือ ญาติ และจ าไม่ได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนใครเป็นพ่ีใครและใครเป็นน้องใคร ทุกคนมีความสุขมากได้
ท างานนี ้555 ในที่สุดก็ท าเสร็จแล้วได้ส่ง  

อาทิตย์ต่อมาเป็นอาทิตย์ที่ต้องไปส ารวจชุมชนเบื้องต้น อาทิตย์นั้นผมไม่ได้ไป แต่ได้ให้เพื่อนๆเล่าให้ฟัง 
พอสังเขป แล้วก็เสร็จ 

พออาทิตย์ต่อมานั้นผมกับเพื่อนๆได้แบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่เลือกมา  ผมได้กลุ่มการทอผ้า วางแผนว่าเราจะ
ไปท าอย่างไร เตรียมตัวตั้งค าถามว่าเราจะไปถามว่าอย่างไรเราได้เตรียมอุปกรณ์การแต่งตัว ต้องแต่งอย่างไร สุดท้ายคือ
เตรียมใจ 5555  

ถึงวันไปลงสนามวันแรก 22/01/59 ตอนแรกที่ไปหนองปรงไปรถบรรทุกมีทั้งรถเครื่องและเพื่อนๆทุกคน
นั่งเบียดกันไปแต่เพื่อนไม่บ่นเลยว่าเบียดมีแต่เปิดเพลงและคุยกันปกติไปจนถึงหนองปรงพอถึงหนองปรงก็เอารถลงจาก
รถบรรทุกไปนั่งรอจารย์ตั้ม แล้วไปหาไรกินกันพอกินเสร็จกลับมาเจอกลับอาจารย์เอื้อมฟ้ามาเล่าประวัติหนองปรงแบบ
ข้าวๆพอคุยกันจบเพื่อนก็แยกกันไปหาความรู้ที่ตัวเองได้รับหมอบหมายไว้แต่ผมได้นั่งคุยกับป้าซาเพราะว่าป้าเค้าพอที่จะรู้
เรื่องผ้านิดหน่อย ป้าเค้าก็ว่าเมื่อก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกัน เมื่อก่อนมีการเลี้ยงไหม แต่เดียวนี้ถามว่ามาการเลี้ยงไหม 
มี แต่ มีน้อยเพราะว่า สารเคมีในสมัยนี้มีเยอะลอยตามอากาศ ไหมเลยตาย เขาเลยไม่นิยมเลี้ยงไหมแล้ว พอป้าเค้าพูดเสร็จ 
ผมได้ออกมาหาอาหารรับประทาน แล้วนัดกับเพื่อน ไปหาป้ามา กับ ลุงส่ง ผมได้รับประทานเสร็จ ผมได้ไปหาป้ามา พอไป
ถึงป้าเค้าได้บอกว่าการทอผ้าเป็นแบบนี้ การนั่งเป็นแบบนี้นะการเหยียบเป็นแบบนี้นะเราต้องพุ่งกระสวยไปมาถึงจะเป็น
ลายขัดไปมา วันนี้ผมมีเวลาน้อยเลยขอตัวป้ามา ออกมาก่อน มาเจอกันที่ร้านอาหารของป้ายง ป้าเค้าได้ท าอาหารรอไว้
แล้วมี แกงหน่อส้ม น้ าพริก ปลาเค็มไข่เจียว และข้าวเหนียว เราได้เริ่มรับประทานค าแรกจนค าสุดท้าย มันอร่อยมากๆ ผม
ได้กินจน พุงโต 555 แล้วเราก็แยกย้ายกลับที่พัก ไปอาบน้ าแล้วนัดกันมานั่งท ากิจกรรมกันอีกนิด นั่งคุยไป นั่งคุยมา ป้า
ถนอม ได้กับมา แล้วเราได้คุยกะป้าถนอมกันนิดหน่อย เราก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอน แล้ว ต่างคน ต่างหลับ กันหมด เลย 
ครับ 

23/01/59 วันที่ 2 ตื่นขึ้นมามีเพื่อนๆบางกลุ่มลุกขึ้นอาบน้ าเพื่อที่จะไปถ่ายรูปบรรยากาศเช้าๆ ของชุมชน
หนองปรง ส่วนบางกลุ่ม ก็  ยังไม่ตื่นเพราะว่า นอนกันอยู่ครับ  555พอตื่นขึ้นมาก็อาบน้ าแต่งตัวท าภารกิจของตัวเองให้
เสร็จ แล้วมารวมตัว ที่จะออกไปข้างนอก พร้อมกับไปค้นคว้าต่อ ส่วนผม ได้ ไป บ้านป้า มา บ้านป้าเค้าอยู่ติดถนนใหญ่ขี้
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รถยากนิดหน่อยพอไปถึงป้าเค้าก็ยังไม่มาหลอกเพราะว่าป้าเค้าก าลังได้รับประทานอาหารเช้าอยู่ ผมก็นั่งรอผ่านไปประ
มาน 5 นาที ป้าเค้าก็ลงจากบ้านมา พร้อมกับ งงๆ ว่ามีไรกัน อะไรประมาณ นี้ผมและกิ๊ก ได้ แนะน า ตัว บอกว่า ผมและ
กิ๊ก มาจากไหน มาท าอะไร พักอยู่ที่ไหนที่น้ีป้ามาได้ เริ่มช้ีแนะของในบ้านว่ามีเครื่องทอผ้าแบบไหนบ้าง 1.มีเครื่องทอแบบ
เก่า2.เครื่องทอแบบใหม่ ผมได้ถามว่าเครื่องทอ แบบเก่า กับ แบบใหม่มันต่างกันอย่างไรครับป้าก็บอกว่ามันต่างกันตรง
ที่ว่าเครื่องทอแบบเก่ามันจะทอลายได้ง่ายกว่าเครื่องทอแบบกว่าแถมมันยังสะดวกกว่าแบบเก่าคือว่ามันเป็นเครื่องทอแบบ
กี่กระตุก ท่าเป็นเครื่องทอแบบเก่า เราจะต้องใช้กระสวยพุ่งไป พุ่งมา ท่าท่าเป็นเครื่องทอแบบเก่าเราก็ใช้มือกระตุกเชือก
แทนพุ่งกระสวยได้เลย เล่าไปเล่ามาป้าเค้าบอกว่า ป้า ไม่ได้แต่งงาน (ไม่มีสามี) ป้าเค้าได้ไห้ตัดช้ินผ้าแบ่งออกมาไห้ผมกลับ
เอาไปน าเสนอ คุณครูและเพื่อนๆ ผมก็ได้ขอตัวกลับเพราว่าต้องไปสืบข้อมูลอีกหลายที่ ต่อมาผมได้ไปบ้านป้าชู ป้าเขา
ถึงแม้ว่าจะแก้ แต่มันเป็นแค่อายุจริงๆ ป้าเค้าแข็งแรง คล่องแคล่ว ป้าเค้าถนัด ด้านการย้อมผ้า มาก ตั้งแต่สมัยยาย เค้า 
ย้อม ป้าชูก็ถูกสอนไห้ย้อมผ้า วัตถุในการย้อมผ้า มีดังนี้คือ 1.ต้นคราม 2.แม่นิล 3.ผงขาว 4.ขี้เถ้า แล้วดองเอาไว้ให้มันเน่า 
เมื่อท าเสร็จ เราก็น าผ้าที่เราต้องการจะย้อม ก็เอาลงไปขย าๆ แล้วก็น าไปตาก ไม่ใช่ ท าแค่รอบเดียวนะครับ ท าเป็น
อาทิตย์ๆ กันเลยทีเดียว เพราะว่าไม่ง้ันสีจะไม่จับกับผ้าครับ การรักษาผ้าย้อมครามนะครับ ไม่ควรใช้ผงซักฟอกซักผ้านะ
ครับเพราะว่าจะท าให้สีหลุดได้ แต่เราใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มได้ครับ เสร็จแล้วผมก็ขอตัวกลับ แล้วก็ไปกินข้าวกลางวัน กิน
เสร็จ ผมได้ไปบ้านป้าพิษ ป้าเขาได้ท าการเลี้ยงไหมเขาได้เล่าไห้ฟังว่าไหมเป็นยังไงมายัง มันไวต่ออากาศ และสิ่งรอบข้าง
ยังไง พอเสร็จผมได้ขอตัวกลับครับ กลับมาเย็นแล้วเราได้นัดกันไปรวมตัวกันที่ ร้านยงป้าได้ท าอาหารรอไว้แล้ว เราก็ไปนั่ง
รับประทาน เมื่อเสร็จเราได้เดินทางกลับที่พัก เพื่อที่จะมาฟังว่า การล าของไทยทรงด าเป็นอย่างไร เราได้ล ากัน เมื่อเสร็จ
แล้วเราได้แยกย้ายกันไปอาบน้ าแล้ว มานั่งรอฟังค านัดหมาย ในวันสุดท้าย แล้วทุกคนก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป พักผ่อน  

วันสุดท้าย 24/01/59 ตื่นกันตั้งแต่เช้า เฉพาะคนที่จะไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า แล้วกลับมา ที่
เหลืออาบน้ าแต่งตัวรอ เพราะ ว่า อาจารย์ นัดกันไห้ไป ต่างคนต่างไปขอบคุณลุงๆ ป้าๆ ที่ได้ให้ความรู้เราในวันแรกจนวัน
สุดท้ายๆป้าเขามีความสนิทกะพวกผมมากครับ ผมได้ไปขอบคุณป้าค ากับลุงส่ง ลุงส่งได้ไปหาปลามาเผื่อที่จะท าอาหาร
เพราะรู้ว่าพวกผมจะต้องไปหา พวก ลุงๆป้าๆ เขา ผมได้ไปขอลากลับบ้าน เขาได้บอกว่าอย่าเพิ่งไป รอกินแกงที่ลุงจะท าให้
ก่อน รอเดียวแปปเดียว ผมได้ กลับมา แค่ ข้างพอง เพราะไม่ง้ัน ผมไม่ได้กลับมาแน่ เพราะลุงส่งแก ไม่ยอม ของคาวไม่ได้ 
ง้ัน เอาของหวานไปแล้วกัน พวกป้าเขาน่ารักมากครับ ผมได้ขอตัวกลับ เพราะว่าต้องไป ขอบคุณป้าๆ อีกหลายท่าน ผมได้
เดินทางไปบ้านป้าโย๊ แต่ป้าเขาไม่อยู่ ผมเลยได้ไป หาป้าพิษ ป้าเขาได้ให้ค าอวยพรว่า เดินทางกลับบ้านดีๆ แล้วผมก็
เดินทางกลับที่พักเพราะว่าต้องไปเก็บของเก็บที่พักแล้วก็ เดินไปท าความสะอาด รอบๆที่พัก เพื่อเราได้ท าอะไร เลอะ ผม
ได้เดินไปลดน้ าต้นไม้ แล้วพวกเรา ก้อ นั่ง รอ รถ มารับ เมื่อรถมาถึง ผมก็ได้ ยกรถเครื่อง ขึ้นรถ แล้วก็เอาของขึ้นรถ แล้ว 
ก็ค่อยขึ้นรถ กัน แล้วก็ ออกเดินทางกลับบ้าน ต่างคนต่างเล่า ประสบการณ์ แชร์ๆกัน ฟัง ส่วนผม นะ เลอ ผมหลับครับ 
555555เมื่อถึงโรงเรียนพวกผมก็ได้เอาของลงจากรถ แล้ว ก็ นั่งรอ ผู้ปกครอง มารับ เพื่อนๆ ก็ นั่ง ร อาจารย์ ซึ่งได้ขี่รถ
ตามหลังมา เมื่อมาถึงแล้วได้ให้น้องลูกหินถ่ายรูปรวมให้ แล้ว ก็เริ่มเฮฮากัน ผู้ปรกครอง ก็ได้เดินทางมารับเพื่อนๆ กลับ
บ้าน กันที่ ละคน สอง คน จน กลับกันหมด อาจจะมีบางส่วนที่ไป งานศพ พ่อของน้องที่โรงเรียนคือ พ่อ ของน้อง กาย 
พ่อเขาได้เสียชีวิต แล้ว ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ  

วันนี้เป็นวันคืนข้อมูลพวกเราได้มาเจอกันที่โรงเรียนแล้วก็เดินทางกันไปด้วยรถตู้  เมื่อไปถึงหนองปรงพวก
เราได้ไปที่ร้านอาหาร ของป้ายง ป้าเขาได้ท าอาหารรอไว้แล้ว เมื่อเราไปถึงเขาเอาอาหารมาเสริฟ พวกเราก็เริ่มจัดการ กับ
อาหารนัน้จนหมดครับ แล้วพวกผมก็ได้เดินทางไปที่บ้านป้าถนอม ผมได้ท าความสะอาดจัดพื้นที่น าเสนอหรือคืนข้อมูลนะ
ครับ ผมได้กวาดขยะใบไม้ เพื่อนๆก็ช่วยกันจัดเก้าอี้ และเมื่อถึงเวลาป้าที่มีความรู้เรื่องต่างๆได้มานั่งเรียงล าดับความ
เหมาะสมของการน าเสนอ การน าเสนอที่ดีต้องมีการกล่าวที่ถูกต้องมีการเคารพประทานเรียงล าดับมาถึงนักเรียน เราก็ได้
เริ่มท าการน าเสนอ ก็ได้มีผู้ปรกครองมานั่งฟังการน าเสนอขงนักเรียน ตั้งแต่ กลุ่มแรกจนกลุ่มสุดท้าย  พวกผมก็ได้
ค าแนะน าจากผู้รู้มาให้น ากลับมาแก้ในส่วนที่เราเข้าใจผิดไปนิดหน่อย แล้วเราได้ความรู้เพิ่งในสิ่ง ที่เราได้เจาะยังไม่ค่อยถึง 
และ เมื่อน าเสนอเสร็จ เราได้ถ่ายรูป หลังจากนั้นเราได้จัดเก็บเก้ากี้และสถานที่น าเสนอ แล้วผมได้แสดงความเคารพ ท่า
ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั้น แล้วพวกผมได้ขอตัวกลับ แล้วพวกเราก็ได้กลับ จากหนองปรง ผมราก็ได้แยกย้ายกลับบ้าน ครับ ผม 
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ประสบการณ์แรกที่ได้เรียนวิชาสังคมศึกษาเพื่อการวิจัย 
      ปัทมาพร จิดอน 

 อาทิตย์แรก              
เมื่อวันแรกที่อาจารย์ก้าวเข้าห้องเรียน ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาท างานวิจัยนี้ด้วยซ้ า ไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์

ถามคืออะไร นึกว่าจะเรียนเรื่องภูมิปัญญา แต่มันกลับไม่ใช่อย่างง้ันสะที่ไหน มาเป็นการเป็นงานเลยทีเดียว  
 อาทิตย์ที่สอง 
อาจารย์ให้ดูคลิปเรื่องพิธีกรรมของศาสนาของชาว ลาหุก เป็นพิธีกรรมที่ผสมความเช่ือ ชาวลาหุกเป็นเผ่า

เผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ ไม่มีศาสนา มีแต่ความเช่ือตั้งแต่บรรพบุรุษ ชาวลาหุกมีความเช่ือเกี่ยวกับผีเจ้าป่าเจ้าเขา 
ท าพิธีกรรมเพื่อให้มาปกป้องคุ้มครองชาวบ้าน โดยท าพิธีกรรมโดยคนท าจะเป็นผู้ชาย จะมีการฆ่าไก่ ฆ่าหมู เพื่อไปบง
ทรวงแก่เจ้าเจ้าเขาแล้วน ามาดูกระดูกเพื่อน ามาท าพิธีดูค าท านาย ถ้ากระดูกไก่นั้นท่ากันแปลว่า ปีนี้จะมีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง มีฝนตกตลอดไม่มีความแห้งแล้งจากนนั้นอาจารย์ได้แจกใบงานแล้วให้เขียนความคือเห็นเกี่ยวกับพิธีกรรม
และความเช่ือนี้ โดยความคิดเห็นตัวเช่ือว่า “มันคือความเช่ือส่วนบุคคล และ ความเช่ือของหมู่บ้าน ไม่มีหลักฐานที่มา
อย่างแน่ชัดว่า ใครคือผู้คิดค้น แล้วคัดกับหลักวิทยาศาสตร์” 

 อาทิตย์ที่สาม 
อาจารย์ให้ตั้งค าถามมา 5 ค าถามเพื่อนถามเพื่อนจากนั้นก็จับฉลากและสัมภาษณ์ สิ่งที่จับได้คือสัมภาษณ์

อาจารย์มหาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 2 คน สิ่งที่ได้ตั้งค าถามเพื่อสอบถามอาจารย์ 
  อาจารย์สอนนักศึกษาใช้เวลากี่ช่ัวโมงตอบ ส่วนตัวอาจารย์นั้น สอนวันละ 2-3 ชม/วัน 
 อาจารย์คิดว่าการศึกษาไทยในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร? ตอบ แตกต่างกันมาก เพราะใน

อดีตการเรียนจะส าคัญมาก และมีเนื้อหาที่แน่นกว่าสมัยนี้ 
 อาจารย์มีวิธีการสอนนักศึกษาอย่างไร?ตอบ ให้ทบทวนและท าแบบฝึกหัดตลอด ก่อนเรียนก็ท า

แบบฝึกหัด หลังเรียนก็ท าแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็ก 
แล้วพอสัมภาษณ์เสร็จอาจารย์ก็ถามเกี่ยวกับความรู้แล้วความรู้สึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ หลังจากนั้น

อาจารย์ก้อแจกใบให้กลับไปสัมภาษณ์คนที่บ้าน 
 อาทิตย์ที่สี่ 
อาจารย์ให้สังเกตการณ์หน้าแถวแล้วกลับมารายงานแบบละเอียด ว่าใครท าอะไร? เมื่อไหร่? อย่างไร? แล้ว

อาจารย์ก็ให้เขียนแผนที่ และแผนผังครอบครัวของนักเรียน โดยนักเรียนต้องเขียนตั้งญาติมาทั้งหมด และอาจารย์ให้เขียน
ภูมิปัญญามีอะไรบ้าง  

 อาทิตย์ที่ห้า  
อาจารย์ให้เดินทางไปเริ่มดูงานวิจัย ประวัติสั้นๆของหนองปรง โดยแหล่งที่ศึกษานั้นคือ พิพิธภัณฑ์ปาน

ถนอม เริ่มต้นอาจารย์ถนอมได้แนะน าตัวและแนะน าการสวัสดีแบบชาวไทยทรงด า ท่ีแตกต่างกันระหว่างชาย หญิง 
จากนั้นป้าถนอมก็ให้แนะน าตัวแล้วเล่าประวัติความเป็นมาของหนองปรง และที่มาที่ไปของความเช่ือต่างๆ และ สิ่งของที่
ใช้ประกอบพิธีต่างๆ จากนนั้นได้เดินทางไปส ารวจนอกพื้นที่ เดินทางไปวัดหนองปรง ดูเรือนไทยทรงด าของชาวหนองปรง 
ก่อนหน้านั้นอาจารย์ถนอมได้เดินทางผ่านบ่อน้ า แล้วป้าก็ได้พูดว่าก่อนที่ใครจะสร้างบ้านต้องเอาเสามาแช่ในบ่อนี้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ปลวกกิน เคยมีคนขัดวิถีการท า แล้วป้าถนอมก็บอกตามด้วยว่าบ้านสร้างไม่ถึงปี ปลวกกินหมดหลังไปแล้ว 
แล้วจากนั้นก็เดินทางไปที่ป่าช้า ซึ่งผู้ตายเป็นชาย แล้วต่อด้วยป่าช้าที่ผู้ตายเป็นหญิง จากนั้นก็เดินทางไปดูสุสานเด็กชาย 
และเด็กหญิงจากนั้นได้เดินทางกลับพิพิธภัณฑ์ แล้วเขียนบันทึกแบบย่อสรุปเนื้อความแบบสั้น แล้วได้เดินทางกลับในช่วง
บ่าย 3 โมง  

 อาทิตย์ที่หก 
อาจารย์ให้กลับมาเขียนบทความบันทึกที่ไปมาทั้งหมด และให้เขียนเรื่องที่ต้องการจะศึกษาหรือเรื่องที่

สนใจ โดยเราเลือก การท ามุ่งจึงท าให้เราอยู่ในหมวดงานแต่ง ซึ่งสมาชิกกลุ่มที่มีคือ นางสางอทิตยา ขลิบสี นางสาวกันตา 
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มากพันธ์ เป็นสมาชิกร่วมด้วย ช่ือกลุ่มเรื่องคู่ครองซึงเป้าหมายคือ เอาข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้มาปรับให้เป็นเรื่องเดียวกัน
ที่อยู่ในหมวดคู่ครอง ซึ่งเรื่องที่เราได้ศึกษานั้นคือเรื่อง มุ้ง 

 อาทิตย์ที่เจ็ด 
ได้เดินทางไปศึกษาที่หมู่บ้านหนองปรง อ.เขาย้อย  

 
ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

 
ภิญญาพัชร์ เพ่ิมนาม 

ความรู้สึกครั้งแรกที่จะได้เรียนรู้สึกว่าน่าสนใจเป็นวิชาที่แปลกน่าค้นหามากรู้สึกกลัวว่าจะเป็นไงตื่นเต้นทุก
อย่างแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลยมันคือความรู้ที่เราได้ปฏิบัติมันคือความรู้ที่เราได้
สัมผัสจริงๆมันเป็นรูปร่างที่โอเคทีแรกก็มีเบื่อๆบ้างนะแต่พอได้อยู่กับเพื่อนได้ลงสนามที่หนองปรงรู้สึกว่าชอบมีความสุข
ไปกับมันชอบชาวบ้านชอบป้าที่หนองปรงชอบที่ใจดีเป็นกันเองมีน้ าใจนอกจากนี้การไปหนองปรงครั้งนั้นเรายังได้ความ
ประทับใจหลายๆอย่างเช่นเราสามารถท าให้เพื่อนกลับมาคุยกันได้ได้มิตรภาพที่ดีกลับคืนได้ความสุขความสนุกความรัก
ความห่วงใยจากผู้ใหญ่หลายๆคนร่วมถึงอาจารย์ด้วยรู้สึกแฮปปี้มากๆๆ ค่ะประสบการณ์ที่ได้มากที่สุกก็น่าจะเป็นการได้ใช้
ชีวิตของชาวบ้านไททรงด าหรือชาวลาวโซ่งการได้ร าขอขมาได้ทานอาหารที่อร่อยจากป้ายงการได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนเป็น
เวลา2คืน3วันมันเป็นอะไรที่พิเศษมากถึงเราจะมีกันน้อยแต่มันยากมากที่ท าให้เกิดเรื่องแบบนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เป็น
อย่างมากเลนชยนะคะที่ท าให้เราได้มาโอกาสอยู่ด้วยกันตั้งแต่เรียนเรื่องนี้มามันไม่ได้สอนให้เราได้แค่ความรู้นะคะแต่วิชานี้
ยังสอนหลักในการใช้ชีวิตยังสอนให้เห็นสิ่งที่ต่างให้มากกว่าความก็คือความสุขได้ลองท าขนมข้าวเม่าได้ลองทานอาหารของ
ชาวบ้านรู้สึกติดใจมากค่ะรู้ปริ่มรู้สึกโอเครู้สึกหิวแล้วค่ะตอนนี้ ชอบที่สุดก็คงเป็นแกงหน่อส้มข้าวเหนียวและไข่เจียวค่ะ
อ่อๆๆๆยังมีปลาร้าสับและผักจุ๊บอีกค่ะและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยน่าจะเป็นปลาเค็มค่ะที่สุดของที่สุดจุดคลายแมคมันอยู่ที่กิน
ปลาร้าสักคู่กับไข่เจียวห่อเป็นค าตามด้วยข้าวเหนียวนี่สุดยอกคุมของการที่ได้ไปหนองปรงแล้วค่ะ 

 

ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
วศิลป์ เพ่ิมสิน 

ก็ตั้งแต่ที่เข้ามาก็รู้ยังไม่รู้ว่าต้องมาเรียนอะไร เพราะก่อนนั้นวศิลป์เรียน รด ก็ไม่ได้เข้ามาเรียนกับจารตั้ม
อยู่แล้ว แล้วก็ไม่รู้ว่าที่เราจะเข้าไปหาข้อมูลเนี่ยมันจะมีอะไรแต่พอเข้ามาเรียนครั้งแลกจารตั้มก็จับวศิลป์นั่งแยกกับ กิฟ 
เพราะเป็นแฟนกันใหม่ๆเดี๋ยวจะเรียนไม่รู้เรื่อง พอได้เรียนครั้งแรก วศิลป์ก็รู้สึกว่ามันง่วง 555+ ไม่เข้าใจแต่พอเรียนไป
เรื่อยๆก็รู้ว่าที่จารตั้มไห้เรียนนี่เรียนไปท าไม ที่จารตั้มไห้เรียนนั้นก็เพราะว่า จะท าไห้เรากล้าที่จะถาม ถามเป็น หาข้อมูล
เป็น จดบันทึกเป็นพอเริ่มเรียนก็เริ่มเข้าใจ แต่ที่ชอบคือจารตั้มบอกว่าจะมีออกนอกสถานที่พอได้รู้ก็รู้สึกว่าต้องไปศึกษาไม่
ถามข้อมูลจริงๆตอนแรกก็รู้สึกกลัวๆเพราะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ก่อนไปนั้นจารตั้มถามเรื่องที่อยากไปศึกษาข้อมูลนั้น
อยากไปท าเรื่องอะไรวศิลป์ก็เลยบอกไปว่าวศิลป์ชอบเรื่องแม่มด แล้วสรุปแล้ว เบญก็ชอบแม่มดเหมือนกันก็เลยได้อยู่กลุ่ม
เดียวกันพอได้อยู่กลุ่มเดียวกันเราสองคนก็เลยต้องไปศึกษาเรื่องแม่มดด้วยกัน ตอนก่อนไปวศิลป์ก็ได้ถามเบญว่าแม่มดเนี่ย
เขากินเลือดไหมตอนนั้นวศิลป์กับเบญตื่นเต้นกันมากเพราะไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่พอไปรู้จริงก็ไม่ใช้อย่างที่คิดเลย
เพราะแม่มดของเรามีไว้ท าพิธีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด พอตอนได้ลงพื้นท่ีวันแรกก็ได้ไปบ้านป้าหนอมเขาพาไปดูอะไร
เกี่ยวกับไททรงด ามากมายที่ไปก็ไปศึกษาเส้นทางด้วยเพราะเวลามาศึกษาจริงเราจะต้องไปเองพอได้รู้เส้นทางพอถึงวันจริง
ก็ได้ลงพื้นที่จริงที่หนองปรงก็ได้รู้ว่ามันน่าตื่นเต้นดีเพราะเราไม่ใช่คนที่นั่นไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับไททรงด ามาก่อนเลยพอไป
ถึงจารตั้มก็ไห้ขับไปสอบถามข้อมูลแต่เป็นครั้งแรกจารตั้มเลยพาไปด้วยก็เลยไปถามข้อมูลกับ ป้าบิน โดยวันแรกก็ไม่ค่อย
ได้ถามไรมากมายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะถามอะไร เพราะยังไม่เตรียมค าถามมาส่วนใหญ่จะถามว่าเป็นแม่มดเนี่ยต้องท าอย่างไร  
แม่มดเนี่ยมีกฎอะไรบ้างมีข้อห้ามอะไรไหมตอนแรกวศิลป์ไปวศิลป์รู้สึกว่าป้าบินที่ไปหาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากตอบค าถาม
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เท่าไหร่มองเหมือนเขาจะไม่ชอบอะไรประมาณนี้พอถามป้าบินเสร็จแล้วตอนเย็นวศิลป์กับเบญก็ขับรถกันไปหาบ้านแม่มด
อีกหลังป้าคนนี้ช่ือว่าป้าเยาว์ได้ไปถามตอนนั้นก็เริ่มมืดแล้วพอไปถามส่วนใหญ่ก็ถามเรื่องคล้ายๆกันเช่น 

 พ่อมดท าได้หลายอย่าง  ->  เสนเงาหัว  -> เสนต่ออายุ 
 หมอเสนท าได้แค่เสนอย่างเดียว 
 สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ -> 3 ปี ตั้งแต่อายุ 50 ปี 
 10  วันคนลาวจะท าพิธีป่าตรอง [ เลี้ยงผี ] 
 ห้ามกินของศพ เพราะมันสกปรก 
 เป็นครูตัวเอง [รับมดเองออกมดเอง] 
 ช่วงเดือน 5 หยุด เข้าพรรษาหยุด 
- เดือน 12 หยุด 
- เดือน 3 ไม่ค่อยท า 
- ส่วนมากท าเดือน 4 (จะท าเดือนคู่) 
 ข้อห้ามของแม่มด 
- ห้ามกินของเหลือจากคนอื่น 
- ห้ามคนอื่นถูกผม 
- ห้ามรอดใต้ราวผ้า 
 ก าไลแม่มดใส่เพื่อป้องกันตัว , กันผีบ้านผีเรือน 

1. ผีเรือนเดียวกันท าไม่ได้  ต้องรอเตมีขึ้นเรือน 
2. ศาลเจ้าเดียวกัน ท าเสนไม่ได้ ต้องเลื่อนท าพิธี 
3. เสนน้อยจ้อยท าได้  เพราะ ไม่ได้ ท าในป่าช้า 

แต่บางค าถามก็ได้รู้สึกว่าป้าทั้งสองก็เริ่มตอบไม่ตรงกันแต่พอถามไปเรื่อยจารตั้มก็โทรมาถามว่าอยู่ไหน มา
กินข้าวได้แล้ว เราก็เลยกลับไปกินข้าวกันข้าวที่กินส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้านของเขาเป็นอาหารที่เราไม่เคยกินส่วนว
ศิลป์ก็ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมันแปลกๆ ส าหรับวศิลป์เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอกินเสร็จแล้วก็ได้กลับมาที่บ้านป้าหนอม
แล้วมาจัดที่นอนสรุปข้อมูลแล้วก็พักผ่อนพอเสร็จแล้ววศิลป์ก็ได้นัดกับจารตั้มไว้ว่าวันพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปกันพอตื่นมาตอน
เช้าจารตั้มก็คุยกับป้าหนอมแต่สุดท้ายวศิลป์ก็เลยได้ไปกับกิฟแค่สองคนไปถ่ายรูปช่วงเช้าวิวก็สวยดีเพราะมีหมอกลงแต่
ตอนไปก็หนาวมาเช่นกัน 555555+ พอไปถ่ายรูปเสร็จก็ไปเดินตลาดต่อไปเดินตลาดก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะไม่รู้จะซื้ออะไร
พอเสร็จแล้วก็กลับมานั่งท างานกันต่อท่ีบ้านป้าหนอมนั่งท างานพอช่วงเย็นก็ไปฟังเขาประชุมกันเสร็จแล้วก็ไปกินข้าว
ด้วยกันทั้งหมด อาหารแปลกมาก บางอย่างก็กินไม่เป็นเสร็จแล้วก็มาสรุปกันก่อนแยกย้ายกับจารตั้มกลางคืนมีการมาล้อม
วงกันแล้วมานั่งคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ล าอีกนิดหน่อยพอเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนตอนเช้าตื่นขึ้นมา
ครั้งนี้ไปถ่ายรูปเหมือนเดิมแต่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 2 คน คือ จารตั้ม กับแตงกวา ขับรถไป 2 คันจารตั้มขับน าพอถึงที่ไหน
สวยเราก็ถ่ายรูปที่น่ันพอเสร็จแล้วจารตั้มก็แวะกินน้ าเต้าหูกับแตงกวา กินเสร็จก็ขับกลับมาที่บ้านป้าหนอมแล้วมากินข้าว
กันแล้วก็เก็บของที่ท่ีพักแล้วเตรียมกลับบ้านะพอเก็บของเสร็จจารตั้มก็ไห้ไปบอกลาชาวบ้านก็ขับรถไปบอกลากันเสร็จแล้ว
ก็กลับมาที่บ้านป้าหนอมเอาของขึ้นรถเมกลับไปที่ โรเรียน เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน 

พอเสร็จแล้วก็มีวันที่ต้องมีการมาคืนข้อมูลไห้กับชาวบ้านก็มานั่งคุยกันว่าเราไม่อะไรที่เราได้ไปจากที่นี่บ้าง
มีคนมานั่งฟังเยอะอยู่พอสมควร 

พอมาที่โรงเรียนจารตั้มก็ไห้วาดแผนที่ท่ีไปมาทั้งหมดไห้เขียนสรุปว่าไปมาได้อะไรมาบ้างไห้ดูว่ามีอะไรที่น่า
ประทับใจ วันสุดท้ายของการเรียนก็มีการสอบข้อเขียน สอบข้อเขียนเสร็จก็จบงาน  

 
 
 



269 

ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
อธิชา คุณเฉย 

ตั้งแต่ได้รู้ว่าจะได้เรียนวิชานี้ ก็งงๆกับตารางการเรียนนิดหน่อย พอถึง คาบแรก ของการเรียน ก็ได้ทราบ
ว่าการเรียนวิชานี้เป็นแบบภาคปฏิบัติ สะส่วนมาก ตัวเองด้วยเป็นคนชอบภาคนี้อยู่แล้ว ก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนวิชานี้ ตอน
แรกก็ไม่ค่อยเข้าใจกับการสอนว่ามันเช่ือมโยงกันในทุกๆคาบ พอถึงการลงภาคปฏิบัติ วันที่ได้ไปหนองปรง 

ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ไปเพราะกลัวติดซ้อมว่ายน้ า แต่สุดท้ายก็ได้ไป ตอนเช้าก่อนไปก็ได้สวดมนต์ที่ รร. 
กับเพื่อนๆ แล้วก็รอรถมารับ ในหัวก็คิดว่าไปถึงจะเป็นยังไงจะร าบากไหม จะร้อนไหม จะมีร้านค้าไหม พอมาถึงหนองปลง
ก็ได้เห็นสิ่งที่จอกับสิ่งที่คิดแตกต่างกันมาก การด าเนินงานตอนที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าจะต้องรีบๆ รนๆ กลัวจะท าไม่ได้ไม่
ส าเร็จ พอมาถึงที่ก็ได้เริ่มการปฏิบัติเริ่มจากการ สอบถาม เรื่องสถานที่ที่จะหาข้อมูล ชาวบ้านก็ได้แนะน าให้ไปถามป้ายง 
พอไปหาป้ายงตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงๆพอดี ป้ายงเลยไม่ว่างเพราะป้ายงขายอาหาร ต้องท าอาหารเที่ยงเพื่อขาย ป้ายงเลย
นัดให้ไปหาอีกที ตอนบ่ายๆ หนูเลยกลับมาที่บ้านป้าถนอมก่อน เพื่อให้เพื่อนคนอื่นๆน ารถไปใช้ การท างานเป็นไปอย่าง
ช้าๆ งงๆ ในวันแรก เพราะมันต่างกับที่คิดไว้ในตอนแรก ในวันแรกได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของแกงหน่อส้ม คือ 

เป็นสุดยอดของอาหาร ใช้ทั้งใน พิธีกรรม และในชีวิตประจ าวัน แต่ จะไม่ใช้ในงานศพ 
วิธีการท าคล้ายกับแกงทั่วไป 
และรู้เกี่ยวกับประวัติผักจุ้บ คือ มีมาแต่โบราณ นานมาก ใช้ในงานปกติ ที่ไม่ใช่งานศพ ใช้ท าต้อนรับแขก

บ้านแขกเรือน ใช้ทรัพยากรประมาณ ถั่วพู ผักบุ้ง ถั่ว  ละอีกมากมาย ลักษณะการกินของคนหนองปรง คือ  1. กิ น
อาหารที่มีรสจัด 2.ไม่ค่อยใช้น้ ามัน 3.หมูท าเป็นบะช่อกินนานๆ 

ตอนกลางคืนตอนอาบน้ ามันเป็นครั้งแรกที่ได้อาบกับเพื่อนๆมันสนุกดีนะคะ คือนานๆทีนักกีฬาอย่างหนู
จะมีเวลาอยู่กะเพื่อนๆ เป็นการน้ าที่ นานน สนุก และเสียงดังมากๆคะ (ที่นั้นเขาห้ามเสียงดังนะคะ เพราะเขาถือว่าบ้าน
ไหนเสียงดัง หมายถึงว่าบ้านนั้นมีการจัดงานศพ แต่ ปล.แต่พึ่งมาเลยยังไม่ค่อยรู้ประเพณีของเขาสักเท่าไหร่) หลังจาก
อาบน้ าเสร็จก็ได้นั่งปั่นงานเพราะใช้เวลากับการอาบน้ านานเกิน นั่งท างานสรุปเกี่ยวกับวันแรกของการมาหนองปรงและ
ความรู้ที่ได้รับในวันแรก เล้วก็น าไปรายงาน ของแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้น น้ามดมาหา ก็เลยคุยกันเมาส์กันยาวไปหน่อยได้
นอนอีกทีก็ตีหนึ่ง ลืมบอกห้องนอนดีกว่าที่คิดมากคะ ห้องน้ าด้วย แอร์เย็นมากก แต่ มปร คะ เพราะ นอนข้างใบเฟริน 
อบอุ่น หลับสนิทมากค้ะ ตื่นมาอีกทีก็ประมาณ 6โมงเช้า ตื่นมาก็รอต่อคิวอาบน้ า  และไปตลาดนัดกัน มีของพวกของสด
เป็นส่วนมาก ราคาก็ปกติตามบ้านๆเรานี่ละคะ หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็แยกย้ายไปหาข้อมูล วันนี้ไปหาข้อมูลแถวๆ หนอง
เข้ กับกลุ่มทอผ้า ไปบ้านป้าโย้เพื่อดูไหม หม่อน ก่อน ก็ได้ความรู้เพิ่มคะ ได้เห็นไหม กับใบหม่อน เพราะที่หนองปรงไม่
ค่อยนิยมเลี้ยงไหมกันแล้ว เพราะมีการใช้สารเคมีกัน เลยมีบางบ้านเท่านั้น บ้านป้าโย๋เป็นหนึ่งในนั้นที่เลี้ยง และ เป็นบ้าน
เดียวที่เห็นทอไหม บ้านส่วนใหญ่จะทอฝ้ายกันมากกว่า แล้วก็ได้ถามป้าว่าจะไปภูเขาที่มีหน่อไม้ไกลไหมคะ ป้าเขาบอกไกล
มาก และร้อนมาก ช่วงนี้ไม่มี ช่วงนี้จะแล้งมากๆ ไปก็ไม่เจออะไร เลยตัดสินใจไม่ไปแต่ไป บ้านป้าค าแทน เพื่อไปดูการทอ
ฝ้ายและถามเกี่ยวกับการกินและอาหาร เพราะถือว่าป้าค าก็เป็นคนพื้นที่ บางครั้งคนพื้นที่อาจจะให้ข้อมูลคนละแบบกับ
คนขายอาหาร ก็เลยลองถามป้าเขาเลยสอนเกี่ยวกับการท า ข้าวเม่า และข้าวตอก ได้ลงมือท าเองตั้งแต่ วัสดุ ยัน การกิน
เลยคะอร่อยมากสนุกมากคะ  

 
ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อาทิตยา ขลิบสี 
ในตอนแรกที่รู้ว่าต้องเรียนกับอาจารย์ตั้ม คิดว่าเป็นการเรียนวิชาสังคมศึกษาทั่วไป แต่พอได้มาเริ่มเรียน

แล้วก็รู้ว่ามันคือวิชาที่เรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญา เป็นการเรียนที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและสิ่งอาจารย์
เลือกให้เราเรียนรู้คือ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวลาวโซ่งใน  อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยวันแรกที่ได้
เรียนกับอาจารย์ตั้ม อาจารย์ได้เอาแบบฝึกหัดมาให้ท าก่อน โดยมีเนื้อเรื่องมาให้ และให้ตอบค าถาม โดยค าถามก็จะมี
ประมาณว่า จากการอ่านแล้ว หมู่บ้านนี้มีวัฒนธรรมอย่างไร ? หรือ วัฒนธรรมส่งผลต่อคนในหมู่บ้านอย่างไร ? ตอนแรก
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ความรู้สึกก็คิดว่า อาจารย์ให้ท าอะไร ท าเพื่ออะไร ไม่อยากท า  ไม่อยากเขียน ขี้เกียจ แล้วก็รู้สึกไม่อยากเรียนเพราะเป็น
คาบวิชาที่ต้องเรียนในวันพุธ หลังเที่ยง ซึ่งปกติวันพุธคาบบ่าย ม.ปลาย จะไม่มีเรียน ก็เลยรู้สึกว่า เห้ออ… ไม่มีว่างเลย
เนอะ  ข้ีเกียจจัง555แต่พอได้เรียนคาบต่อๆมาแล้ว อาจารย์ก็เริ่มให้เราลองฝึกการสังเกตก่อน โดยให้พวกเราไปตาม
สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด โรงอาหาร ร้านน้ า โดยที่ที่เราได้ไปก็คือ ห้องสมุด  ไปกับเซฟ ก็ไปนั่งกันอยู่ที่
ห้องสมุดแล้วก็เริ่มสังเกตการณ์กันตอนนี้ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ไปห้องสมุด เพราะว่าอากาศไม่ร้อน 5555 

จากนั้นการเรียนครั้งต่อไปอาจารย์ก็ให้ฝึกการตั้งค าถามจากการสังเกต และให้ไปสัมภาษณ์บุคลากรต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย  ตอนนั้นจับฉลากได้คู่กับกิ้ก และได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่คณะมนุษยศาสตร์ และก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์
แหวนเพื่อนของอาจารย์ตั้ม เราก็ลองได้สัมภาษณ์ดู ในตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้น ไม่รู้จะถามยังไง ไม่รู้จะถามอะไร แต่ก็ท าให้
เราได้มีประสบการณ์มากขึ้น  ในคาบเรียนต่อๆมาอาจารย์ให้นั่งเรียนในห้องโดยจะให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการที่เราได้ไป
สัมภาษณ์มา และให้ดูว่าเราผิดพลาดตรงไหน เราควรแก้ไขอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์คืออะไร เป็นต้น 
ความรู้สึกตอนที่เรียนก็รู้สึกโอเครก็ไม่ได้อะไร คาบต่อมาอาจารย์ก็มีสมุดบันทึกมาให้ ตอนนั้นก็ชอบ เพราะสมุดบันทึก
สวยดี 55555 ก็เรียนเรื่องทฤษฎีต่างๆไปมากมายก่อนที่จะได้ลงสนามจริงๆ  

 มีวันหนึ่งอาจารย์พาไปหนองปรง พาไปพิพิธภัณฑ์ปานถนอม เพื่อส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ไปตอนแรกเลยก็
รู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยไปมาก่อน พอไปก็เจอกับอาจารย์ถนอม ซึ่งเป็นคนที่พูดเก่งมาก เขาเป็นคนที่มีความเป็นกันเอง 
มีความรู้มาก ไม่ว่าเราจะสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับไทด าเขาก็สามารถตอบพอป้าถนอมพูดเสร็จ พวกเราก็ออกเดินทางไปใน
หมู่บ้าน ไปกินข้าวกันก่อนที่หน้าวัดหนองปรง พอกินข้าวกันเสร็จก็เข้าไปในวัดหนองปรงเพื่อดูบ้านของชาวไททรงด า ที่
จัดท าไว้ให้ส าหรับคนมาศึกษา จากนั้นก็เดินเท้ากันต่อไปที่ป้าช้า หรือที่ชาวไทด าเรียกกันว่า ป่าแฮว เพื่อไปดูศพ ตอนแรก
ที่อาจารย์ถนอมบอกว่าจะพาไปดูศพก็คิดว่าจะเป็นศพที่ตายแล้ว แต่ยังไม่ได้เผา แล้วก็จะพาไปป่าช้า ความรูสึกตอนที่รู้ว่า
จะได้ไปก็ตื่นเต้น อยากไป แต่เพื่อนบางคนก็ไม่กล้าไปเพราะคิดจินตนาการกันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นอย่างง้ัน อย่างเป็น
อย่างง้ี แต่พอไปที่จริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ศพที่เขาว่าคือที่ๆจ าลองว่านี่คือที่ๆเผาศพ  นี่คือที่ๆศพตั้ง แต่ก็ไม่ได้มี
ศพจริงๆ ส่วนป่าช้าที่ว่าเป็นป่าโล่งที่อยู่ใกล้ๆวัด ไม่ได้มีอะไรมืดๆอย่างในหนัง ช่อง 7555555 หลังจากไปป่าช้าเสร็จก็ไป
กันต่อที่ บ่อศักสิทธิ์ และไปที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ ตอนไปก็ดี ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า อากาศร้อนมาก 
อากาศที่ร้อนท าให้เราไม่อยากท าอะไร ตอนไปไหนก็อยากไปในๆที่ที่อากาศไม่ร้อนหรือลมเย็นๆ  หลังจากไปมาแล้วก็
กลับกันมาที่พิพิธภัณฑ์และจดบันทึกข้อมูลว่าเราไปท าอะไรมาบ้าง  จากนั้นก็เดินทางกลับบ้าน  

การเรียนในคาบต่อมา อาจารย์ตั้มก็ให้กระดาษพวกเราคนละ 2 ใบ และก็บอกว่าจากการที่พวกเราไป
หนองปรงมา มีเรื่องไหนที่สนใจเป็นพิเศษและอยากจะศึกษา ให้เขียนเรื่องที่เราต้องการจะศึกษาลงไปในกระดาษ  จากนั้น
อาจารย์ตั้มก็จับกลุ่มให้ว่าใครที่สนใจในเรื่องเดียวกันก็จะอยู่กลุ่มเดียวกัน  โดยแบ่งได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม 

1. กลุ่มอาหาร มีสมาชิกคือ  เฟิร์นใหญ่ , มิว, โอปอล์ 
2. กลุ่มแม่มด พ่อมด มีสมาชิกคือ  เบญ กับ วศิลป์ 
3. กลุ่มคู่ครอง มีสมาชิกคือ กิฟ เซฟตี้ และ แตงกวา 
4. กลุ่มงานศพ มีสมาชิกคือ วีฟ และ เฟรินเล็ก 
5. กลุ่มภาษา มีสมาชิกคือ ฟอร์ด คีน 
6. กลุ่มทอผ้า มีสมาชิกคือ กิ้ก กับ เฟิร์ส 
จากนั้นคาบเรียนต่อๆมา อาจารย์ตั้มก็ให้พวกเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทีต้องการจะศึกษา เรื่อง

ไหนที่สามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้ หรือเรื่องไหนที่ค้นคว้าในหนังสือได้ ก็ให้ไปศึกษาล่วงหน้ามาเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนที่
เราจะได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านได้ในเรื่องที่นอกเหนือจากในอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือ 

เมื่อถึงวันที่เราต้องลงสนาม คือ ไปอยู่ที่หมู่บ้านหนองปรงเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 22-24  
มกราคม ปี พ.ศ. 2559  

วันแรกอาจารย์ตั้มให้มารวมตัวกันที่โรงเรียนโดยใส่ชุดล าลองสุภาพ ให้นักเรียนทุกคนเข้าแถว แล้วสวด
มนต์ก่อนที่จะออกเดินทาง พวกเราเดินทางออกจาก ร.ร. สาธิต ไปที่หมู่บ้านหนองปรง โดยรถสองแถว ที่อาจารย์ตั้มเช่ามา 
ภายในรถ บรรทุกรถเครื่อง 2 คัน มีรถของเฟิร์ส และรถ ของเฟิร์น  พร้อมกับ พวกเราอีก 14 คน พอออกเดินทางถึง พวก



271 

เราก็ขนของกันลงจากรถ และเอารถเครื่องลง และเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ อาจารย์ให้กองกระเป๋ารวมกันไว้ แล้วให้พวกเราเอา
รถเครื่องออกไปกินข้าวในหมู่บ้าน ซ้อน 3 บ้าง ซ้อน 4 บ้าง พวกเราคิดกันว่าจะไปกินข้าวตรงข้ามวัดหนองปรง แต่พอไป
ถึงร้านปิด จึงขี่รถเครื่องหาร้านข้าวไปเรื่อยๆ จนเจอและทุกคนก็ไปรวมกันอยู่ที่ร้านนั้น หลังจากทุกคนกินข้าวเสร็จ ก็
เดินทางกลับบ้านป้าถนอม  พอถึง อาจารย์ตั้มให้หยิบเก้าอี้คนละตัว เพื่อไปนั่งฟั งอาจารย์เอื้อมพร พูดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ต่างๆ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เอาไปใช้ในการท างานวิจัยครั้งนี้ หลังจากอาจารย์เอื้อมพรพูดเสร็จก็ได้
ทิ้งท้ายไว้ว่า – เมื่อสักครู่เห็นพวกเราซ้อนกันหลายๆคน ขอให้เปลี่ยนเป็นไปทีละ 2-3 คน เพราะ 4 คนมันอันตราย และ
ชาวบ้านมองมาอาจจะดูไม่ดี – พวกเราก็ปฏิบัติตาม จากนั้น แต่ละกลุ่มก็พากันเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาชาวบ้านเพื่อ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล  

กลุ่มของฉันขี่รถไปเรื่อยๆ วันแรกก็จ าทางได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไป ฉัน และ เพื่อน อีก 2 คน ก็พยายาม
เสาะหาบ้านที่มีชาวบ้านอยู่และ สามารถเข้าไปได้ เพราะบ้านบางหลังนั้น ปิดรั้วบ้าง หรือมีคนอยู่ในบ้านบ้าง เลยยากต่อ
การขอสัมภาษณ์ จนได้พบ บ้านหลังหนึ่งและเข้าไปสอบถาม ป้าคนนี้ช่ือว่า ป้าก า เย็นกาย  พวกเราเข้าไปแนะน าตัว และ
ขออนุญาตป้าก าเพื่อเก็บข้อมูล และพอสัมภาษณ์เสร็จ เราก็ได้ข้อมูลบางส่วนมา  และก็ไปหาสัมภาษณ์บ้านหลังอื่น แต่หา
ไม่ได้เลย เลยกลับเข้าที่พักซึ่งเย็นพอดี กลับมาถึงบ้านป้าถนอม ก็จดบันทึกข้อมูล ฟังอาจารย์ตั้มนัดหมาย แล้วก็ไปท า
ความสะอาดห้องพัก และเอาของเข้าไปเก็บ อาบน้ า แล้วไปตามที่อาจารย์ตั้มนัดหมาย วันแรก แม่คีนมา ก็ออกไปรวมตัว
กัน นั่งเม้าส์กันไปเรื่อยจนดึกดื่นก็เข้านอน  

ฉันตื่นมา ตอน 6 โมงเช้า เพราะนัดหมายกับ เบญ เซฟ วีฟ วสิน และ อาจารย์ตั้มไว้ ว่าจะไปถ่ายรูปพระ
อาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า แต่พอเวลานั้นจริงๆ ไม่มีใครไปยกเว้น ฉัน วสิน และอาจารย์ตั้ม ตอนเช้าวันนั้นอาจารย์ตั้มนั่งคุยกับ
ป้าถนอมเพลิน เลยให้ฉันไปกับวสินแค่สองคน เราก็ไปถ่ายรูปกัน ถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้น พอถ่ายรูปเสร็จก็เดินทางกลับ
แล้วแวะตลาด อาจารย์ตั้มบอกจะเจอกันที่ตลาด แต่อาจารย์ตั้มก็ไม่มา และอาจารย์ก็โทรมาบอกฉันว่าให้ซื้อขนมจีนไป
หนึ่งชุด ฉันซื้อเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าป้าถนอม ตอนไปถึง เพื่อนบางคนอาบน้ าแล้ว บางคนยังไม่อาบ อาจารย์ตั้มบอกว่า
ให้เพื่อนทุกคนแวะเวียนกันไปตลาดให้ครบ  จากนั้น พอถึงเวลาเที่ยงๆ บ่าย พวกเราก็เดินทางไป กินข้าวตามร้านต่างๆ 
และก็ไปหาชาวบ้านในหมู่บ้านมาสัมภาษณ์ต่อ จนถึงตอนเย็น อาจารย์พาพวกเราบางส่วนไปที่ศาลาหมู่บ้านเพื่อฟังการ
ประชุม ฉันฟังการประชุมไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่เข้าใจมากนักว่าเขาประชุมอะไรกัน 5555 แล้วอยู่ดีๆ ก็มีเพื่อนโทรมาหาฉัน 
เฟิร์นใหญ่โทรมาหาฉันแล้วบอกฉันว่าให้ฉันไปรับที่บ้านป้าถนอมเพราะเขาออกมาไม่ได้ เขากลัว ตอนนั้นที่เพื่อนๆโทรมา 
ฉันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยไปหาพวกนั้นโดยไปกับเซฟ แล้วก็มิว พอไปถึง ก็เข้าไปในที่พัก บรรยากาศ มืด เงียบ ไม่มีคน
อยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยยกเว้นพวกนั้น ฉันเปิดประตูเข้าไป แล้วเห็นว่า มี กิ้ก เฟิร์ส เฟิร์นใหญ่ โอปอล์ รวมตัวกันอยู่มุมห้อง 
พอฉันเปิดประตู พวกนั้นก็รีบวิ่งออกมา จนพวกเราทุกคน รวมทั้งอาจารย์ตั้มมารวมตัวกันที่บ้านป้ายงและได้รู้ว่า พวกนั้น
ได้ยินเสียงประหลาด และ พบเจอสิ่งแปลกๆ ท าให้รู้สึกกลัวและตกใจ ท าให้สติกระเจิง พวกเราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน 
ว่า ผี แต่เราก็พยายามที่จะคิดไปในทางที่แง่ดีที่สุด 

หลังจากที่รับประทานอาหารร้านป้ายงเสร็จ ก็เดินทางกลับบ้านป้าถนอม  ดูการร า ฝึกร า ท ากิจกรรมที่ป้า
ถนอมเตรียมไว้ให้ หลังจากนั้น พวกเราก็สวดมนต์ไหว้พระ แล้วขอให้การนอนไม่มีสิ่งใดมารบกวน จากนั้นอาจารย์ตั้มก็ให้
งานและนัดหมายเวลาส่ง และพวกเราก็อาบน้ า เข้านอน แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

วันสุดท้าย ฉันตื่นมาเวลาเดิมเพื่อไปถ่ายรูปเหมือนเคย แต่ครั้งนี้ ฉันมีเพื่อนไปด้วย คือ แตงกวา เพราะ
แตงกวาตื่นขึ้นมาตอนฉันตื่น แล้วเขาบอกว่า พอเขาตื่นเขาจะนอนต่อไม่หลับ แตงกวาก็เลยออกมากับฉัน ซึ่งวันนี้อาจารย์
ตั้มก็ไปด้วย พอไปถึงที่ที่ฉันกับวสิลป์ถ่ายรูปกันวันแรก สังเกตได้ว่า หมอกน้อยกว่า วันแรก และอากาศไม่ค่อยเย็นสัก
เท่าไร จากนั้น อาจารย์ตั้มก็พาขี่รถไปหาที่ถ่ายรูปเรื่อยๆ แล้วก็แวะกินน้ าเต้าหู้ กัน อาจารย์ตั้มกินกับแตงกวาสองคน ฉัน
กับวศิลป์ไม่ได้กิน พอกินเสร็จก็เดินทางกลับท่ีพักและก็ไปอาบน้ า จากนั้นก็เตรียมของรอไว้ เก็บให้เข้าที่ก่อนจะกลับ
บ้านก้ได้ฟังป้าถนอมพูดแล้วก็ ช่วยกัน เก็บกวาดพิพิธภัณฑ์ แล้วก็เดินทางกลับ 

หลังจากนั้นอาทิตย์ต่อๆมาอาจารย์ก็ให้เข้าเรียนตามปกติ มีแบบฝึกหัดให้ท ามีงานให้ท า แล้วก็อาจารย์ให้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีท าเป็นสมุดเล่มเล็ก แล้วอาจารย์ตั้มก็นัดวันเพื่อไปหนองปรงอีกครั้งส าหรับการคืนข้อมูล โดยนัด
กันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก 
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วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ อาจารย์นัดให้ทุกคนใส่ชุดล าลอง แล้วเดินทางไปโดยรถตู้ ออกเดินทางไป จนถึงหน้า
เขาวังแล้ว ก็วนรถกลับไปที่โรงเรียนใหม่ เพราะอาจารย์ลืมเกียรติบัตรไว้ จากนั้นก็ไปต่อจนถึงหนองปรง วันนั้นมีคนที่ไม่ได้
ไปคืนข้อมูล 2 คน คือ เฟิร์นเล็ก กับ เฟิร์นใหญ่ พอไปถึง พวกเราจัดเก้าอี้ และนั่งที่เพื่อรอน าเสนอข้อมูล วันนั้นคนที่มา
ฟังพวกเราน าเสนอข้อมูลก็มี พ่อแม่น้องของกิ้ก  พ่อแม่ของแตงกวา  พี่ๆในหมู่บ้าน อาจารย์ที่มาฟังก็มี อาจารย์ถนอม 
อาจารย์เอื้อมพร และครูหมึก กลุ่มแรกที่น าเสนอ คือ กลุ่มอาหาร กลุ่มภาษา กลุ่มทอผ้า กลุ่มคู่ครอง กลุ่มแม่มด กลุ่มงาน
ศพ ตามล าดับ โดยทุกครั้งที่แต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลเสร็จ อาจารย์แต่ละคนก็จะให้ค าแนะน าว่าเราควรที่จะปรับปรุง
ตรงไหนบ้าง ตรงไหนพิมพ์ผิด หรือ ตรงไหนที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยแต่ละกลุ่มก็จะรับฟังและน าไปปรับปรุงแก้ไข พวกเรา
น าเสนอข้อมูลกันจนเสร็จครบทุกกลุ่ม อาจารย์แต่ละคนก็ได้มาพูดปิดท้ายนิดๆหน่อยๆ แล้วสุดท้ายพวกเราก็ถ่ายรูป
ร่วมกัน แล้วเดินทางกลับ 

 
ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ณ.บ้านหนองปรง จ.เพชรบุรี 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่บ้านหนองปลง เป็นชุมชนไทยเช้ือสายไททรงด าที่เรียกกันอีกช่ือว่า ลาวโซ่งจากการที่
ได้ไปลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่ หมู่บ้านจริงๆของหนองปลง ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาผ่านข้อความ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือค าบอก
เล่าของอาจารย์เพียงเท่านั้น ท าให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมาย จากนอกแค่ที่เรารู้มา  

ก็จะเริ่มเล่าตั้งแต่พวกเราได้รู้ว่า จะมีงานวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ในโรงเรียนที่สอนวิชา สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ค าการวิจัยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคะเกี่ยวกับหมู่บ้านหนองปลง แล้วเค้าก็ท ามาใน
หลายๆรุ่น รุ่นดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องท างานนี้ โดยการลงสืบค้นหาข้อมูลจริงๆจากการลงภาคสนามไม่ใช่แค่การเรียน
ภายในเท่านั้น 

จากค าบอกเล่าของคนในชุมชนจากการที่เราได้ลงพื้นที่ในการศึกษาได้รู้ว่าชาวไททรงด าหรือลาวโซ่งนั้นส าหรับ
ชนเผ่าไทด าหรือไทยทรงด าชาวไททรงด านิยมนุ่งกางเกงทั้งชายและหญิง และกางเกงไททรงด าเรียกว่า “ซ่วง” จึงน ามา
เรียก ลาวซ่วง แปลว่า ลาวนุ่งกางเกงต่อมีเรียกเพี้ยนเป็น “ลาวโซ่ง” ในปัจจุบันแถน หรือ เมืองแถงในปัจจุบัน คือ เมือง
เดียนเบียนฟู อยู่ในประเทศเวียดนามมีประวัติการอพยพเข้ามาสู่จังหวัดเพชรบุรีที่ส าคัญ 2 ครั้ง คือสมัยกรุงธนบุรี ได้
อพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไทมาพักที่กรุงธนบุรีก่อนแล้วจึงมาที่เพชรบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการอพยพมาจากเมือง
แถนหรือเมืองเดียนเบียนฟู ในปัจจุบันอ าเภอเขาย้อยมีชาวไทยทรงด าอาศัยอยู่ทุกต าบล ที่หนาแน่นที่สุดคือ ต.ทับคาง ต.
หนองปรง และ ต.ห้วยท่าช้าง อยู่รวมกันด้วยความรักใคร่ กลมเกลียวสามัคคี โดยยึดมั่นในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่าง
เหนียวแน่นยังคงด ารงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติได้อย่างดียิ่ง วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ยังนับถือสืบต่อกันมา มีหลากหลาย เช่น ภาษาการแต่งกาย ทรงผม การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การแต่งงาน เป็น
ต้น และได้อพยพมาอยู่ที่ไทยในช่วงเวลาหลายช่ัวอายุคนแล้ว และได้กระจายตัวกันไปอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
สาเหตุที่ไทยทรงด าส่วนมากอพยพมาอยู่เพชรบุรีเพราะเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิประเทศคล้ายเมืองแถน (แถง) คือ มีป่า 
ภูเขา หุบห้วย ล าธารและน้ าท่วมไม่ถึง เช่น บริเวณเขาวัง เขาทโมน เขาอีโก้ เขาย้อย เขาขวด บ้านป่าตาล บ้านเขาแร้ง 
บ้านหนองปรง บ้านหนองจิก บ้านหนองกระพร้อ บ้านห้วยท่าช้าง บ้านวังตะโก บ้านทับคาง บ้านเวียงคอย บ้านท่าลาว 
บ้านสะพานยายหน ฯลฯ..... จากการที่เราได้ลงพื้นที่ไปสอบถามส่วนมากเรามุ่งเน้นไปที่บุคคลที่ค่อนข้างมีอายุ  เพื่อที่เรา
จะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและแน่นอนมากที่สุด เพื่อให้เราได้เข้าถึงชาวไทยทรงด าแท้ๆให้ได้มากที่สุด  

การที่เราลงพื้นที่จริงในการการศึกษาครั้งนี้เราก็ได้มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการศึกษาเป็นหัวข้อที่ต่างกัน
ออกไปตามความชอบ ความสนใจ ของสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ เพราะถ้าจะให้เราไปศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทุกๆอย่าง
ของไททรงด าเราคงศึกษากันไม่ไหว และได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแน่ๆ เราจึงต้องมีการแบ่งกลุ่มกันเพื่อศึกษาต่างกันออกไป 
ทั้งวัฒนธรรม การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ความเช่ือ พิธีกรรมและสิ่งต่างๆอีกมากมายให้เราศึกษา ส่วน
กลุ่มของดิฉันนั้นเลือกที่จะศึกษาในเรื่องของอาหาร เพราะส่วนมากคนในกลุ่มชอบในเรื่องของอาหารเป็นส่วนใหญ่ พูด
ง่ายๆนะคะเรื่องกินนี่พวกเราไม่มีพลาดแน่นอนคะ พวกเราสายกินอยู่แล้วคะหึๆ  

กลุ่มดิฉันนะคะก็จะมีประมาณ3-4คน เน้นๆหลักๆก็สายกินอย่างพวกดิฉันนี่แหละคะในกลุ่ม ก็เริ่มตั้งแต่วันแรก
ที่จะไปเลยนะคะ เราก็ได้ตงลงนัดนัดไว้ตอนเช้ารถออกประมาณ 7 โมงกว่าๆเกือบ 8 โมง น่าจะคะ ไม่ต่อยแน่ใจ แต่ก็
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ประมาณนี้แหละคะ เราใช้เวลาเดินทางไม่นานเท่าไหร่คะ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไปยังพิพิธภัณฑ์
ปานถนอม หรือบ้านของป้าถนอมนั่นแหละคะ เขาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวไททรงด า ไม่ว่า
จะเป็นของงานแต่ง งานเสน บ้าน ที่นอน เครื่องครัว ของใช้ เสื้อผ้า การแต่งการทุกอย่างเลยก็ว่าได้คะ เราก็มาถึงจดนี้บ้าน
ป้าถนอมเป็นที่แรก ได้เข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พูดคุยเล็กๆน้อยๆทักทายกันและฝากตัวในแบบฉบับของลาวโซ่งนั่นเอง 
หลังจากนั่นเราก็เดินทางไปดูสถานที่ต่างๆที่ส าคัญๆภายในหมู่บ้านกันคะ ทั้งวัด บ้านลาว ป้าช้าลาว ทั้งของเด็ก ผู้ใหญ่
ผู้หญิง ผู้ชาย จากนั้นเราก็พักรับประทานอาหารกลางวันกัน และได้ไปดูการทอผ้าและอื่นๆบริเวณโดยรอบๆ จากนั้นเราก็
พักรับประทานอาหารกลางวันกัน แล้วก็ดูนู่นนี่กันอีกสักพัก ก็เดินทางกลับโรงเรียนและแยกย้ายกันกลับบ้านของตนเอง 
จบกันไปการไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านหนองปลงเป็นครั้งแรก นับเป็นความรู้ที่แปลกใหม่จากที่เคยได้รับมาเป็นความรู้เบื้องต้น
ที่ได้รับมาจากการไปครั้งนี้ เพื่อท าให้รู้ให้ทราบอะไรคร่าวๆเท่านั้นคะ 

ต่อไปเป็นการไปครั้งที่สองกับการไปหมู่บ้านหนองปลง ครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งแรกตรงที่ครั้งนี้เราต้องเดินทาง
ไปค้างคืนกันคะ ประมาณ3วัน2คืนได้คะ เราจะลงไปเพื่อศึกษานอกพื้นที่กันอย่างจริงจังกันแล้วนะ จะเป็นไงเริ่มเลยนะคะ
เราเริ่มออกเดินทางกันประมาณ 8 โมงกว่ากว่าเกือบ 9 โมงได้คะ (ตื่นเต้นมากคะต้องไปค้างคืน ชอบตรงนี้แหละคะอิอิ..
เป็นคนชอบผจญภัยคะ รักการท่องเที่ยวหาอะไรใหม่ๆ) เราออกเดินทางโดยสารไปด้วยรถสองแถวคะ จะบอกว่าเต็มมากคะ
เนื่องจากทั้งกระเป๋าใบอันเนินเทินทึก ของเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าหยิบตู้เย็นไปกันรึเปล่า ไม่พอนะคะยังมีของนู่นนี่นั่นอันยิบย่อย
อีกโอ๊ยๆคะ บอกเลยคะว่าเยอะมากๆๆ สุดๆไปเลยคะ และที่หนักสุดคะได้เอารถมอเตอร์ไซขึ้นรถสองแถวกันมาด้วยคะ ที่
นั่งพวกเราละคะอยู่ตรงไหน อย่าได้ถามคะโหนๆกันไปสิคะถามได้ เอามาท าไมเหรอคะที่ขนมาก็เพื่อที่จะได้สะดวกในการ
ไปค้นคว้าหาข้อมูลไงคะ จะได้มีรถไว้วิ่งหาข้อมูลตามในหมู่บ้านกันคะ จะให้ไปวิ่งมารธอนเดินไปมาทั่วหมู่บ้านเพื่อหา
ข้อมูลมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละคะ เราจึงต้องแบกนู่นนี่นั้นขึ้นรถมาเพื่อการหาข้อมูลครบถ้วน และสะดวกมากขึ้นคะ จากนั้นเรา
ก็หอบสังขารทุกคนมาถึงที่กันแล้วคะ นั่นก็คือ บ้านป้าหนอมนั่นเองคะเราพักกันที่นี่ จากนั่นเราก็ลงจากรถเข้าไปทักทาย
และพูดคุยกับป้าหนอมกันนิดหน่อย และได้ถึงเวลาเหนื่อยอีกแล้วสิ ต้องยกของลงจากรถกันแล้วแหละค่ะ ผ่านไปด้วยดี
เรายกของลงจากรถกันหมดแล้วคะ หลังจากนั้นก็น าของเข้าไปเก็บไว้ในที่พักกันเป็นที่เรียบร้อยคะ แล้วก็ถึงเวลาออก
สืบค้นค้นหาข้อมูลกันแล้วคะ จากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปท าหน้าที่ตามกลุ่มของตัวเองที่ตัวได้รับมอบหมายให้หาข้อมูล
ตามหัวข้อเรื่องต่างๆที่ต่างกันไป ทั้งอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ประเพณีพิธีกรรม การทอผ้า ฯลฯ จะมีรถซึ่งแบ่งออกเป็น
กลุ่มๆเพื่อหาข้อมูล จะเป็นรถเพื่อนๆที่เอาขึ้นรถมา และมีรถของอาจารย์และป้าถนอมอีกคนละคัน ก็จะกลายเป็นว่าพอ
ต่อการใช้ในการหาข้อมูลกันพอดี 

ต่อไปก็จะเล่าเกี่ยวกับการหาข้อมูลในวันแรกกันแล้วนะคะ บอกเลยสนุกมากคะ เพราะว่าครั้งที่แล้วที่มามีคนน า
ทาง มีคนพาดูนู่นนี่แต่ครั้งนี้ไม่มี ยังไงละคะหลงทางสิคะ!!! วนไปวนมาที่เดิมหลายรอบมากคะจะจอดถามทางก็ไม่กล้าคะ 
ยังไม่ค่อยชินกับคนที่นี่สักเท่าไหร่คะ ก็พยายามกันต่อไปคะ อย่างไม่ท้อถอยเลยพวกเรามุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหา
บ้านที่เราสามารถเข้าไปสอบถามหาข้อมูลกันได้ ผลสุดท้ายก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มทนความหิวไม่ไหว!!จึงต้องพักเพื่อหาที่
กินข้าวกลางวันกัน เราก็หาร้านที่ใกล้ที่สุดในตอนนั้นแหละ ไม่ได้มีเวลาเลือกมากแล้วเจอปุ๊บ ก็จอดแล้วสั่งกันเลยแหละคะ
ผลสุดท้ายช่วงเช้าวันนั้นก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรกันเลยกลุ่มดิฉัน ไม่เป็นไรค่ะบ่ายก็เริ่มใหม่คะหลังจากที่เติมพลังอิ่มหน ากันเป็น
ที่เรียบร้อย ก็พร้อมลุยเพื่อหาข้อมูลกันต่อแล้ว ไม่ยากคะเราเป็นเรื่องอาหารใช่ไหมคะ ก็เลยเลือกถามจากร้านข้าวนี่แหละ
คะเป็นที่แรกเลย ก็พอได้ข้อมูลมาบ้างนะคะ ไม่ได้ถามอะไรมากคะป้าเขาท ากับข้าวอยู่ด้วยเลยไม่ค่อยกล้ารบกวนนะคะ 
จากนั่นเราก็ขอบคุณป้าร้านข้าวเสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปหาข้อมูลต่อไป บ่ายๆของวันนั้นเราก็ได้ตะเวนหาข้อมูลกันไป
เรื่อยๆ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมาบ้างพอสมควรคะ และพอเริ่มเย็นเราก็เดินทางกลับมาที่บ้านป้าถนอม เพื่อที่จะรวมตัว
กันเพื่อไปทานข้าวเย็นกันแล้วคะ รู้สึกเหมือนรอมานานมากคะ คงเป็นเพราะว่าช่วงบ่ายใช้พลังงานไปมาก ร่างกายก็เลย
ต้องการพลังงานเพื่อไปทดแทนพลังงานที่เสียไป ไม่รอช้าแล้วคะ หลังจากที่ทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้ว เราก็เดินทางเพื่อ
ไปกินข้าวเย็นกัน นั่นก็คือบ้านป้าคนหนึ่งซึ่งจ าช่ือไม่ได้แล้วคะ แต่จ าหน้าได้นะคะบ้านป้าปิดเป็นร้านข้าวและ พวก
ก๋วยเตี๋ยวถ้าจ าไม่ผิดนะคะ แต่วันนี้พิเศษตรงที่อาจารย์ได้สั่งอาหารไว้แล้วล่วงหน้าท าให้พอเรามาถึงเขาก็ทยอยน าอาหาร
มาวางจนเต็มโต๊ะเลยคะ ก็เป็นอาหารของลาวโซ่งทั้งนั้นแหละคะ ทั้งแจ่ว แกงหน่อไม้หรือที่เค้าเรียกกันว่าหน่อส้มนั้น
แหละคะ และอื่นๆมากมายเลยคะจ าไม่ได้แล้วเพราะมันเยอะเกินไป ร้านนี้ก็กลายเป็นร้านที่พวกเราต้องมาทานเกือบทุก
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มื้อที่อาจารย์เลี้ยงเลยคะ ไม่รอช้าพวกเราก็ได้ลงมือทานอาหารกันด้วยความอร่อยถึงจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยคุ้นเคยบ้างก็
เถอะคะ จากนั้นพอทานอาหารเสร็จก็สนทนากันเรื่อยเปื่อยพวกก็ไม่รอที่จะรีบเข้าไปสืบหาข้อมูลจากป้าเจ้าของร้านกับ
สามีโดยทันทีที่มีโอกาส เราก็ถามเท่าที่นึกกันออก ณ.ตอนนั้น ไม้ได้ถามเจาะลึกอะไรมากมาย แล้วก็ขอตัวกลับที่พักเพื่อ
พักผ่อน ในเวลาต่อมาพวกเราก็มาถึงยังที่พักและแยกย้ายกันภารกิจส่วนตัวบางส่วน และอีกส่วนก็ได้แบ่งกันไปท าความ
สะอาด บริเวณบ้านป้าถนอมและบริเวณรอบๆบ้าน พอท าทุกอย่างเสร็จสิ้นทั้งหมดเราก็มีการพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับ
การลงพื้นที่หาข้อมูลเป็นวันแรก และคุยสรุปกันนิดหน่อย จากนั้นก็ได้มีการคุยกันวางแผนงาน วางแผนในการลงพื้นที่ใน
วันที่ 2  เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ เนื่องจากผลจากการท างานในวันแรกเราไม่ได้มีการวางแผนที่ดีพอ ง่ายๆเลยเราไม่มี
การวางแผนก่อนลงท างานจริงนั่นแหละคะจึงท าให้งานวันแรกออกมาไม่ดีพอเท่าที่ควรจะได้ท าให้เราพบเจอทั้งปัญหา 
อุปสรรคต่างๆมากมาย เราจึงมีการวางแผนงานของวันถัดไป ช่วงเช้าเราก็จะไปที่บ้านตายายคู่หนึ่งที่ได้ค าแนะน ามาจาก
อาจารย์และบ้านใกล้เคียง ส่วนช่วงบ่ายจะไปทางอีกหมู่บ้านข้างๆซึ่งได้ไปดูไว้คร่าวๆแล้วจากกการลงพื้นที่วันแรก และได้
มีการท าแผนที่โดยคร่าวๆไว้ด้วย จากนั้นแยกย้ายกันพักผ่อน เพื่อเตรียมตัวลงพื้นที่ในวันถัดไปคะ 

การท างานในวันที่ 2 การท างานค่อนข้างสะดวกมากขึ้นเนื่องจากเรามีการวางแผนมาก่อนลงพื้นที่จริง ทั้งบ้านที่
จะไปสอบถามข้อมูลและแผนที่การเดินทางคร่าวๆ เริ่มออกเดินทางกันเลยคะ  หลังจากทานข้าวเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ช่วงเช้าเราก็ได้เดินทางไปที่บ้านของตายายคู่หนึ่งตามที่ได้วางแผนกันไว้แล้ว ไปถึงเราก็เข้าไปสวัสดีตากับยาย ยายก าลังท า
ข้าวเม่า ส่วนตาก็กลังปลอกมะพร้าวอยู่พอดีวันที่เราไปเค้ามีการ “ปาดตรง” กันพอดีเลยมีอาหารค่อนข้างเยอะเลยคะ ยาย
ก็ชวนพวกเราทานพวกขนมต่างๆทั้งมันต้ม เผือกต้ม ข้าวเม่า และอื่นๆ เราก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับทั้งอาหารทั้งขนมไป
ในตัวเลย ก็ได้รู้อะไรหลายอย่างนะคะแต่รายละเอียดต่างๆก็ได้ให้กับอาจารย์ไปหมดแล้วคะดังนั้นก็จะไม่ขอเล่าลาย
ละเอียดอะไรมากมายจะเล่าแค่คร่าวๆนะคะ ก็ท่ีได้จากที่น่ีส่วนมากก็เป็นเรื่องขนมที่ใช้ในการ “ปาดตรง”นั่นแหละคะไม่มี
อะไรมาก แล้วก็ได้ท าข้าวเม่าเองสดๆพอต าจนได้ที่เสร็จแล้วก็ได้น าไปคลุกกับน้ามะพร้าวอ่อนผสมน้ าเกลือ ค่อยๆคนให้น้ า
มะพร้าวเข้ากับข้าวเม่าและเทน้ ามะพร้าวลงเรื่อยๆ ท าแบบนี้จนได้ที่ให้ข้าวเม่านิ่มพอตัว และน าน้ าตาลใส่ โรยด้วย
มะพร้าวขูด เป็นที่เรียบร้อยตักใส่ชามทานได้แล้วคะ เราก็ท ากันเองทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ต าข้าวเม่ายันปลอกขูดมะพร้าว 
ก็สนุกไปอีกแบบคะ และยังได้ท าข้าวตอกกันอีกด้วย ข้าวตอกของที่นี่จะต่างจากที่เราได้กินกันทั่วไปเพราะของที่นี่จะมี
กลิ่นที่หอมมากคะ เพราะเราท าเองจึงได้กลิ่นของข้าวที่หอมกลุ่นและรสชาติที่อร่อยมากๆเลยคะ อิ่มเลยคะจากการที่มา
บ้านนี้ตายายใจดีมาก ถามอะไรตอบหมดเลย ยิ้มตลอดเป็นกันเองมาก ท าให้เรารู้สึกสบายใจ พูดคุยได้มากขึ้น เปรียบ
เหมือนเราเป็นลูกหลานท่านเลยคะ ก็ผ่านไปจากนั้นเราก็ได้ไปดูบ้านในบริเวณรอบๆ โดยทั่วไปอาหารการกิน ก็ไม่ได้
แตกต่างอะไรกันมากเราจึงไม่ได้แต่ขอถามอะไรมากมายนัก ต่อมาช่วงบ่ายเราก็ได้เดินทางไปยังจุดหมายอีกท่ี ท่ีเรา
วางแผนไว้ก็คือบ้านป้าลุงคู่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ กับข้าวที่ใช้ในการท าเสนเรือน ก็มีทั้งแกงบอน แกง
หยวก แกงหน่อส้ม ลาบเลือดหมู ฯลฯ จากนั้นเราก็เดินทางกลับไปที่บ้านป้าถนอมและได้ท าทุกอย่างเหมือกับปกติ  

การท างานในวันที่ 3 วันนี้เราก็ตื่นเช้ากว่าเมื่อวานนิดหนึ่งคะเพื่อไปยังตลาดนัดของชุมชน เพื่อไปดูวิธีชีวิตการ
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร แต่เอาจริงๆแล้วพอเราไปถึงตลาดแทบไม่เหลืออะไรเลยคะ คือเราก็คิดว่า
เช้าแล้วนะแต่คนที่นี่ตื่นเช้ามากๆ แต่ก็ยังพอมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะคะ ท าให้เรามองเห็นว่าคนที่นี่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย
มากมองจากการค้าขาย จับจ่ายใช้สอยและสิ่งอื่นๆสรุปเช้านั้นเราก็ได้ขนมอะไรสักอย่างจากตลาดมาคนละกล่อง อร่อยดี
นะคะก็แปลกดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มีเช้ือสายลาวโซ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือขนมอะไร จากนั้นเราก็เดินทางไปทานข้าวเช้ากันต่อที่
ร้านข้าวร้านหนึ่งคะ เป็นกันเองมาก อาหารก็อร่อยถูกปาก แถมให้เยอะด้วยนะคะ น้าเค้าก็ใจดีคุยสนุกมากเลย จากทาน
ข้าวเสร็จเราก็เดินทางไปยังบ้านที่เราต้องไปทานข้าวทุกเย็นเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดมากขึ้นจากวันนั้นที่เคย
ถามไป เราก็ได้รู้อะไรอีกหลายๆอย่าง แต่ที่น่าสนใจก็คือ แกงหน่อส้ม หรือ ที่เราเรียกกันว่าแกงหน่อไม้นั่นเอง เรารู้มาว่า
เขาไปหามาจากภูเขาฝั่งโน้น ซึ่งจะออกแค่ปีละครั้งเท่านั้น พอถึงฤดูการชาวบ้านก็พากันไปหาหน่อไม้ยังนี่นั้นซึ่งมีขึ้นเป็น
จ านวนมาก เก็บมาแกงกินและน ามาดองเก็บไว้เพื่อทานตลอดปี ช่วงบ่ายเราก็ได้เปลี่ยนแผนที่จะไปตอนแรกเพื่อไปยัง
ภูเขาที่ว่านั้น เพื่อให้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนที่น่ีให้ได้มากที่สุด เราเดินทางไปด้วยความล าบากมาก เพราะถนนแย่สุดๆไปเลย 
และที่ที่เราไปมันก็ไกลมากกว่าที่เราคิดเยอะสุดท้ายเราก็เดินทางไปถึงที่นั้นจนได้ คืออีกหมู่บ้านซึ่ งก็คือ ห้วยท่าช้าง  
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จากนั้นเราก็ได้ไปแวะบ้านๆหนึ่งเพื่อถามว่าเขาลูกไหนกันแน่ที่ชาวบ้านไปหาหน่อไม้กันแต่ค าตอบที่ได้ตกใจมาก เพราะ
ต้องเข้าไปจากหมู่บ้านอีกประมาณ 3 กิโล 

ไกลมากคะ ไม่ไหวจริงๆสุดท้ายช่วงบ่ายเราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลย แต่ก็ไม่ได้เสียเที่ยวนะ เรา
ได้ไปดูการเลี้ยงตัวไหมทั้งการให้อาหาร การเปลี่ยนใบหม่อนและอื่นๆมากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้น
เลยคะ ยังไม่พอยังได้รู้วิธีการย้อมไหม และการทอด้วยนะ สนุกมากช่วงบ่าย จนเพลินลืมเวลาไปเลย ว่าเราต้องกลับกัน
แล้วจากนั้นเราก็ลาคนที่น้ันและเดินทางมารวมตัวกันที่บ้านป้าถนอมและลาป้าและเดินทางกลับในเวลาต่อมาลืมบอกที่ไป
เราได้ไปร่วมประชุมกับชาวไทยทรงด าจากหลายๆที่ด้วยนะ และยังได้ไปร าอะไรสักอย่างที่บ้านป้าถนอมและมีการเล่นลูก
อะไรสักอย่างที่ต้องอธิถานและโยนๆให้เข้าห่วงอะไรสักอย่างด้วยสนุกมีความสุขมากคะ สุดท้ายแล้ว  ก็เป็นการกลับไปอีก
ครั้งก็คือการกลับไปคืนข้อมูลให้ชุมชน 

สรุปเกี่ยวกับเรื่องอาหารเบื้องต้น 
อาหารหลักของลาวโซ่ง คือ กับข้าวที่มีรสค่อนข้างจัด เช่น แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บ แจ่วเอือดด้าน แกงหยวกกล้วย 

น้ าพริกปลาร้า แกงผ า หมูลอยเลือดต้า แกงบอน และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนข้าวนั้นจะกินข้าวเหนียว ปัจจุบันกินข้าวจ้าว
มากกว่าข้าวเหนียว อาหารแต่ละอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อยู่ในพิธีกรรมต่างๆ กันทั้งสิ้น ชาวไทยทรงด านิยมรับประทาน
อาหารรสจัด เช่น เผ็ด เค็ม เปรี้ยว และในพิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีแกงหน่อส้ม เลือดต้า แกงผ า ผักจุ๊บ ผัดเผ็ดไส้หมู แจ่ว
เอือดด้าน รวมอยู่ด้วย เป็นต้น 

 อาหารของชาวไทยทรงด าส่วนมากเป็นประเภทผักต่าง ๆ ท่ีหาได้ทั่วไป เช่น ตามรั้วข้างบ้าน ตามล าคลอง 
หนองน้ า ฯลฯ ประเภทยอดพืชผัก เช่น ยอดกระถิน ยอดกุ่ม ยอดต าลึง ยอดมะแว้ง ยอดสะเดา ยอดมะระ ยอดฟักทอง 
ฯลฯ ส่วนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง มะละกอ แตงไทย ฯลฯ พืชผักดังกล่าวใช้เป็นอาหารส า หรับ จิ้มแจ่ว เช่น แจ่วเอือดด้าน 
แจ่วปลาร้า ฯลฯ ส่วนที่น าไปประกอบเป็นอาหารหรือส่วนผสมของอาหารประเภทอื่น ๆ ได้แก่ อาหารประเภทแกง หรือ
อาหารประเภทย า เป็นต้น ชาวไทยทรงด า รู้จักวิธีการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินนานๆ หรือเก็บไว้กินในยามขาดแคลน
หรือใน ยามที่ อาหารประเภทนั้นมีน้อยหรือหายากมีหลายอย่างด้วยกัน การถนอมอาหารประเภทการดองหรือการหมัก 
เช่น ดองผักเสี้ยน ดองยอดกุ่ม ดองหน่อไม้ ปลาร้า ปลาจ่อม กุ้งจ่อม เป็นต้น ส าหรับข้าวที่ใช้รับประทานประจ าวันนั้นแต่
เดิมจะเป็นข้าวเหนียว ส่วนปัจจุบันก็เหมือนกับคนไทยทั่วไป คือ ข้าวเจ้า ชาวไทยทรงด า มีความขยันในการท ามาหากินมี
ความเป็นอยู่ที่พอเพียงและเรียบง่าย กล่าวคือแต่ ละครอบครัวจะมีอาชีพท านา ปลูกข้าวไว้ส าหรับกินตลอดปี ข้าวที่ได้จะ
น ามาแปรรูป โดยการจัดท ากันเอง เช่น การสีข้าว และการต า  

แกงหน่อไม้ดอง หรือแกงหน่อไม้ส้ม หรือเรียกสั้นๆ ว่า แกงหน่อส้ม มีวิธีการแกง 2 แบบ คือ ใส่เนื้อไก่หรือหมู 
ใส่ใบมะกรูด หรืออาจใส่มะแขว่น (ผลก าจัด) โขลกพร้อมกับเครื่องแกงด้วย แบบที่สอง คือ แกงใส่ปลา หรือสัตว์น้ าอื่นๆ 
ใช้พริกสด เป็นเครื่องแกง ใส่ใบโหระพา หรือใบแมงลัก แทนใบมะกรูด (สิรวิชญ์ จ ารัส, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2550) 
 

ประสบการณ์การเรียนวิชาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ณัฐณิชา  นิพิจพนธ์ 

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 
ในเวลา 07.50 น. พวกเรานักเรียน ม.4 มาสวดมนต์ที่โรงเรียนแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทารงไปที่บ้านหนองปรง พวก

เรามาถึงบ้านป้าถนอมเวลาประมาณ 09.30 น. แล้วก็นั่งพูดคุยกัน ก็ออกภาคสนามเพื่อหาข้าวกิน แล้วก็กลับมาพบป้า
เอื้องค า เพื่อรับความรู้เล็กๆ น้อยๆ แล้วก็ออกภาคสนามกัน กลุ่มของเราได้วิ่งไปที่ร้านค้าหน้าวัดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ
บ้านสัปเหร่อ แล้วก็ได้ข้อมูลมาก 2 หลัง แล้วคุณลุงยังใจดีพาไปอีกด้วย แต่ไม่มีใครอยู่บ้าน เลยกลับแต่ตอนกลับก็เจอกับ
ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ก าลังทอผ้าอยู่เลยแวะเข้าไปคุยแล้วก็ได้ข้อมูลเสื้อผ้าที่ใช้ในงานพิธีศพ แล้วก็เดินทางกลับมารที่บ้าน
ป้าหนอมด้วย ความที่ตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงก าลังร้อน ป้ากลุ่มนั้นเลยเรียกพวกหนูกลับไปเพื่อกินน้ าเย็นๆ ก่อน น่ารักมาก
ค่ะ กลับมาที่บ้านป้าหนอมตอนบ่าย 3 โมง เดินทางไปบ้านแม่มด เพื่อศึกษาแต่พอไปแม่มดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่หนู
สนใจซักเท่าไหร่ แต่ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับแม่มดมาพอสมควร แล้วก็เดินทางกลับมาบ้านป้าหนอมเพื่อกินอาหารเย็นตอน 5 
โมงเย็น ที่บ้านป้ายง แล้วกลับมานอน 
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วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 
ตื่นเช้ามาก็ไปตลาดนัดเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และหาของกิน แก้วก็กลับมาที่บ้านป้าหนอมเพื่อกินข้าว แล้วก็

ออกสัมภาษณ์ลุงสนั่น ในเรื่องพิธีต่างๆ ในงานศพ ก็ได้ความรู้จากลุงสนั่นมามากเลย แต่ลุงเขาบอกว่า เขามีภารกิจต้องไป
ท าต่อ เลยต้องขอตัวกลับลุงเลยบอกว่าตอนเที่ยงให้มาเจอกันที่บ้านลุงแดง เพื่อท าภาคปฏิบัติในการท าป่าแห้วพวกหนูก็
เลยรับปาว่าจะไป แล้วก็เดินทางไปบ้านลุงเทา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในป่าแห้ว ไปเจอภรรยาของเขา แล้งลุงเท่าที่
พวกหนูตามหาก็คือลุงที่พาพวกหนูแว้นเมื่อวาน ลุงบอกว่าลุงพูดถูกหรอกหนูเขาเลยบอกว่าไปดูของจริงเลยได้ไหม ลุงเขา
เลยพาไปที่ป่าแห้วของจริง และแนะน าอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าแห้ว แล้วพอศึกษาเสร็จพวกหนูก็ขอตัวกลับเพราะเกรงใจ
ลุงเขา ก็เลยกลับมาบ้าป้าหนอม แล้วก็ไปบ้านป้ายุ้ยหรือแม่มดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไปแนะน าให้รู้จักกับเพื่อที่สนใจเรืองแม่มด 
เขาจะได้ไม่ตกใจ แล้วก็กลับมาบ้านป้าหนอมใจตอนเที่ยงและออกไปต่อภาคปฏิบัติที่บ้านลุงแดง ลุงสนั่นรออยู่ที่นั่นอยู่
แล้วจึงสอนพวกหนูท าอะไรมากมายเลย ให้ขนมกิน เลี้ยงไอติม น่ารักมากๆ เลย พอเวลาล่วงเลยไปถึง 4 โมงเย็นก็กลับมา
เพื่อเตรียมตัวไปประชุมกลุ่มแม่หนอม ในการประชุมของชาวลาว ก็มีเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมากาย เช่น เพื่อนโดย
ผีหลอก ฯลฯ จึงต้องกลับมาเพื่อดูเพื่อนและกินข้าวกันที่บ้านป้ายงค์ ตอนนั้นขอสารภาพว่ากลัวมาเพราะทุกคนบอกว่า
เป็นเพราะเราที่ท าให้เพื่อนโดนหลอก เครียดปนกับความกลัว เลยท าให้ไม่อยากกลับไปบ้านป้าหนอม แต่พอกลับมาแล้วได้
ท าการเปิดใจเกี่ยวกับที่นี่ก็รู้สึกดีค่ะ ได้เรียนร ากับป้าหนอมด้วยยิ่งรู้สึกดีใหญ่ พอเสร็จอาจารย์ปล่อยให้กลับมานอน 
ระหว่างรอเพื่ออาบน้ าเลยออกมานั่งคุยกับอาจารย์ตั้มท าให้ได้ข้อคิดจนสบายใจในอีกหลายๆ เรื่อง แล้วก็กลับเข้าไป
อาบน้ านอน 

 
ปฏิพัทธ์ ศรีสวัสดิ์ 

ท าไมถึงอยากเรียนวิชานี้ 
เพราะว่าผมอยากได้ท าอะไรทีมันท้าทาย ความกล้าของตัวเองด้วยการต้องงัดเอาความกล้าคิดกล้าแสดงออก 

และได้ท างานที่ต้องใช้ความอดทนท างานร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่มไปพร้อมกัน 
หัวข้อที่เลือกลงพื้นที่ 
ผ้าไหม 
ท าไมถึงเลือกท าผ้าไหม 
เพราะว่าในสมัยนี้การทอผ้าไหมในเองนั้นมันเริ่มที่จะจางหายไปแล้ว ผมเลยอย่าให้น้องๆ รุ่นหลังได้อนุรักษ์การ

ทอผ้าไหมนี้เอาไว้ จะได้ไม่เสื่อมหายไป 
วันแรกที่มาเรียนวิชานี้ ยังงงอยู่ว่าเค้าไปถึงไหนกันแล้ว ยังตามเพื่อไม่ค่อยทันเรื่องการสอบถามและแนะน าตัว 

ผมต้องนั่งฟังด้วยการใช้เวลานานมาก ผมได้เดินไปสอบถามด้วยตัวเอง และกลุ่มเพื่อได้ไปแสดงความกล้าถามแต่ยังไม่ค่อย
เต็ม 100%  เท่าไหร่ ได้สอบถามมาพอประมาณ ตอนที่ไปถามก็ยังตุกุกตะกักอยู่ ผู้ให้สอบถามเขาก็งงว่าท าไมเขายังไม่
ค่อยสนิทเลย ค าตอบที่ถามไปผมยังได้วางแผนไม่เต็มที่ เท่าที่ผมถามได้ค าตอบ ผมได้กลับมาที่ห้องแล้วก็เล่าอุปสรรคที่มี
ในการถามให้อาจารย์และเพื่อนๆ กลุ่มอื่นฟัง เหตุผลแต่ละกลุ่มมีจะคล้ายๆ กัน ยังไม่ค่อยกล้าถาม ยังติดหัวเราะกันอยู่ยัง
เล่นกันอยู่ เลยไม่ได้ตามที่คิดไว้ เลยได้ค าตอบมาแบบนิดหน่อย 

ก่อนวันที่ผมจะได้ไปลงพื้นที่จริง ผมได้คิดว่ามันคงง่ายในการถามเราคงไม่ตื่นเต้นหรอก มันคงไม่มีไรให้ถามมาก
หลอก คงจะหาค าตอบมาง่ายๆ คงจะเป็นไปตามที่เราคิดไว้ เดี๋ยวอาจารย์ต้องพาคนมาให้เราถามเอง ไม่มีอะไรที่น่าเป็น
ห่วงเลย ข้าวปลาอาหารเขาคงเตรียมให้พร้อม ข้อมูลอะไรเราหาได้คงไม่มีอะไรมากเพราะไปไม่กี่วัน ตื่นสายไม่มีไรมากจาก
ก าหนดการและท าตามคงไม่ต้องรีบตื่นไปไหน เราคงนอนสบายๆ เป็นบ้าน พิพิธภัณฑ์ ต้องนอนหลับสบายไม่มีไรนอน
แบบราชา มี seven ใกล้ๆ และเดินไปหาของว่างกินก็ได้ เพื่อนคงไม่มีไรคงคิดแบบเรานี่ละไปและก็กลับไม่ได้ไรมากหลอก 
คงไม่รู้บ้านๆ พื้นๆ ไม่ลึก คนเค้ารู้ผ่านๆ มาบอกเราแน่นอนคงไม่ต้องนั่งเจาะลึกกันถึงขั้นจ าต้องจดกระจุย มันคงเป็นเรื่อง
สนุก สบาย ไม่มีไรที่น่าเป็นห่วง ในเรื่องของการกิน เรื่องที่พัก เรื่องการค้นหา คงไปด้วยง่ายคงไม่มีไรยากหรือที่เราไม่กล้า
ท า ตอนที่เราไปก็เหมือนตอนที่เราซ้อมมากับเพื่อน คิดในใจอย่างเดียวว่า เราต้องตีสนิทและเราต้องเอาข้อมูลมากที่สุด 
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และเราต้องท าตัวให้เขาดูถูกเราได้ว่าเรามาท าไร ไม่รู้เราต้องอยู่ให้เป็น ต้อง strong เราต้องเป็นคนจริง ลุย เราต้องท าให้
ได้ที่เราวางแผนเอาไว้ เราจะต้องท าให้กลุ่มเราดีงามและน่าสนใจที่สุด 

วันแรกที่เราจะไปลงพื้นที่ที่หนองปรง ผมได้ยกรถเครื่อง 2 คัน ขึ้นรถ 2 แถว แล้วพวกเราอีก 10 กว่าชีวิต ก็นั่ง
เบียดกันไปด้วยระยะทางหลายกิโล พอไปถึงเราก็เอารถลง และก็ได้ไปนั่งรอคุณป้าถนอมที่พิพิธภัณฑ์ ผมได้นั่งฟังเสียงใน
หมู่บ้านหนองปรงไปเรื่อยๆ และก็ได้ออกไปตามหาหัวข้อต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม ผมได้ไปหาหัวข้อของผมคือ ผ้าไหม ผมได้
ไปหาคุณป้าท่านหนึ่ง แต่ผมจ าช่ือไม่ได้ละ เค้าไม่รู้เรื่องในการเย็บผ้ามาก ตอนที่ผมไปหาคุณป้าตอนแรก ป้าเค้ายังไม่ยอม
ให้ค าตอบอะไรมากมาย เค้าบอกว่าหนุ่มเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่หรอท าไมถึงมาถามป้าล่ะ อ่าวงานเข้าผมแล้วสิ ผมบอกว่า
ป่าวครับ ผมมาจากโรงเรียนสาธิต ผมไม่ใช่ลูกผู้ใหญ่บ้าน ป้าเขาบอกว่าตายแล้ว หน้าเหมือนผู้ใหญ่มากเลย ป้าจ าไม่ค่อย
ได้ลูกเอ้ย เค้าว่ามีกี่อยู่ 2 แบบ ในบ้านของป้ามีกี่แบเก่าและกี่แบบชักพุ่ง ป้าเค้าได้ลงมีใช้กี่แบบเก่าก่อนและต่อมาใช้กี่
กระตุกให้ผมและเพื่อในกลุ่มผมได้ดูอีกทั้งยังให้เศษผ้าสีต่างๆ ที่เรียงไล่สีสันอย่างสวยงาม พอผมได้มาผมเก็บไว้อย่างดี ป้า
ได้บอกว่า มีคนรู้เยอะกว่าป้าอีกลองไปหาดูได้ลูก ผมได้ไปตามที่ท่านบอกแลหาอยู่พักใหญ่ ไกลพอตัวเลยทีเดียวละครับ 
ผมได้ไปหาบ้านป้าค า ป้าเค้าได้เป็นคนที่สนิทมากผมและเพื่อได้สอบถามป้าเค้าได้ให้ความรู้ดีมาก มาวันแรกก็ได้รู้เรื่องกี่
แบบเก่า เลยป้าให้ลองท าด้วย และท าเสียป้าได้ให้เรากินขนมอีกเยอะและอิ่มมาก ให้ลองต าข้าวด้วย แบบว่าผมได้เป็นคน
ต าข้าว ผมต าแบบว่าสุดผีมือเลยละ และเอามาเมื่อต าเสร็จ เอามาใส่น้ ามะพร้าวให้มีข้าวเหนียวนุ่มเละหอม และผมก็
กลับมาตามนัดอาจารย์ในร้านอาหารสุดแสนอร่อยมากๆๆ ผมได้กินแบบเต็มที่และเราได้กลับไปเจอป้าถนอมตอน 10.00 
น. กว่าๆ ป้าได้กลับมาทบทวน ได้คุยกับท่านนิดหน่อยและเราก็นอน 

วันต่อมา ผมได้ไปหาบ้านป้าค าและผมได้ถามว่าที่ไหนเลี้ยงตัวไหม เขาได้บอกมาและผมได้ไปตามพื้นที่ที่ผม
ได้มา ไปแล้วไม่เจอใคร และมีป้าใจดีคนหนึ่งได้บอกให้เราได้รู้เกี่ยวกับไหม ไปเจอเป็นตัวๆ เลยละ พอมาอีกได้ไปเจอป้าสี 
ท าให้ผ้าเป็นสีคราม ป้าย้อมสีลงหลายสีมาก ตกเย็นผมได้ไปกินข้าวร้านเดิมอีกแล้ว มีกับข้าวที่แสนอร่อยรอพวกผมและ
เพื่อนอีกเยอะมากมายเลยทีเดียว ผมได้กินเสร็จ ผมได้เต้นร าด้วย และก็เข้านอนกัน  

วันสุดท้าย พวกผมได้ไปหาป้าทุกคนที่ผมได้ไปหามา บ้านป้าค าไม่อยากให้พวกผมกลับเลย ได้ท าข้าวห่อให้พวก
ผมเอากลับมากินอีก ป้าที่ได้ย้อมสีให้ผมได้ใส่ด้วย และกลับมาสรุปผมที่บ้านป้าถนอมอีก สรุปเสร็จผมได้กลับมาโรงเรียน 
ผมได้มาถึงโรงเรียนและเพื่อนผมได้แยกย้อยกลับบ้านกัน อย่างไวเลยทีเดียวผมก็ได้กลับเพราะผมง่วงมาก  
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279 

กลุ่ม 1 กลุ่มคู่ครอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่ครอง : ไททรงด ำ 
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ลูกช่วง (มะกอน) 
ในสมัยก่อนลูกช่วงจะเล่นกันในช่วงเดือน

5ของไทย หรือเดือนเมษายน โดยจะเล่นกันเป็น
กลุ่มๆ แบ่งเป็นฝั่งผู้ชาย และฝั่งผู้หญิง จะเริ่มเล่น
กันตอนช่วงพบค่ าเป็นต้นไป หลังจากเลิกงาน และ
อากาศจะไม่ร้อน  การเล่นลูกช่วงนี้ไม่ได้เล่นเพ่ือ
การแข่งขัน ไม่มีกฎกติกา ไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะ แต่
การเล่นลูกช่วงนั้นเล่นเพื่อผ่อนคลาย ความเครียด
จากการท างาน และยังเป็นการเล่นเพื่อสานสัมพันธ์ของหนุ่ม
สาว ทุกคนสามารถที่จะเล่นลูกช่วงหรือมะกอนได้ ไม่ว่าจะ
เป็นคนสูงอายุ หรือเด็กๆแต่คนที่จะเล่นจริงๆส่วนใหญ่แล้ว
กลับเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น  
ลักษณะของลูกช่วง 
 ลูกช่วงมี 2 แบบ คือ ลูกช่วงตัวผู้ และ ลูกช่วงตัวเมีย 
 ลูกช่วงตัวผู้ จะมีตรงกลางที่ผู้ติดกับเชือกส าหรับเหวี่ยงบุ๋มลงไป 
 ลูกช่วงตัวเมีย จะไม่บุ๋ม  
 สีของลูกช่วงจะใช้สีมงคลเป็นส่วนใหญ่ คือ สีแดง สีเขียว สีขาว สีเหลือง เป็นต้น 
 ข้างในของลูกช่วงจะใส่ของที่หนักไว้ แต่ไม่ใช่หนักมากเกินไป เช่น เศษผ้า เมล็ดฝ้าย นุ่น (ลูก
ช่วงคนตาย) เป็นต้น 
 ลูกช่วงจะเย็บเป็น 4 ด้านและมีผ้าห้อยยาวๆ 
 การโยนลูกช่วงจะต้องเหวี่ยงในทิศจากหลังไปหน้า แล้วโยนไปทางฝั่งตรงกันข้าม 
 คนที่จะเล่นลูกช่วงส่วนใหญ่จะท าลูกช่วงกันเอง 

 
การเลือกคู่ครองของชาวไทด า 

 ชาวไทด าในสมัยก่อนอาจจะมีการละเล่นต่างๆที่ใช้
สานความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาว เช่น การเล่นลูกช่วง 
หรือ มะกอน การเล่นลูกตะกร้อสาน เป็นต้น ซึ่ ง ใน
สมัยก่อนนั้นการละเล่นเหล่านี้นอกจากจะเล่นเพ่ือคลาย
เครียดแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์ให้ชายหนุ่มและยิ่งสาว

ได้รู้จักกันอีกด้วย บางคู่ก็อาจคบหาดูใจกันจนได้แต่งงานกันก็มี แต่ในปัจจุบันนี้ กาลเวลาที่ผ่านไป 
เทคโนโลยีมากมายที่เข้ามามีอ านาจต่อผู้คน ก็ได้ส่งผลให้การละเล่นเหล่านี้หายไป ซึ่งจากการส ารวจ
แล้วในพ้ืนที่ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่มีชาวไทด าอยู่มาก  ไม่มีการเล่นลูกช่วงแล้ว คนใน
สมัยใหม่บางคนไม่รู้จัก กระทั่งชาวบ้านชาวไทด าซึ่งอยู่ในวัยกลางคนบางคนก็ยังไม่รู้จักวิธีการเล่น 
การหาเลือกคู่ครองของชาวไทด าในปัจจุบันก็เลยไม่มีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไปมากนัก   
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สมัยก่อน 
 จะเลือกคู่ท่ีเป็นคนไทด าด้วยกัน 
 ส่วนใหญ่จะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน 
 ครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย 
 ส่วนใหญ่มีคู่ครองแค่คนเดียว 
 สามีมีอ านาจมากกว่าภรรยา 

ปัจจุบัน 
 ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว 
 ส่วนใหญ่มีคู่ครองแค่คนเดียว 
 เลือกคู่ครองกันเอง  
 คู่ครองอาจจะเป็นต่างหมูบ้าน หรืออาจจะไม่ใช่ไทด า 

 
พิธีงานแต่งงาน 

ในวันแต่งงานหรือที่เรียกว่า “ส่ง” เจ้าบ่าวและญาติพ่ีน้อง จะยกขันหมาก กะเหล็บเอาไว้ใส่
หมากพลู ยาสูบ หมาก ๒๐ ใบ พลู ๑ ห่อ ยาสูบ ๑ ห่อ ปูนแดง ๑ ห่อ ๔ กะเหล็บ เครื่องเรือน ที่นอน 
ของใช้อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ขนม ๔ ถาด เหล้าขาว ๑ เท ของไหว้ผีเรือน หมู ไก่ ขนมใส่กระจาด เมื่อไปถึง
บ้านเจ้าสาวก็จะท าพิธีให้เจ้าบ่าวไหว้ผีเรือน  กินดองหรือกิน ดอง คือ    ประเพณีการแต่งงาน
หลังจากท่ีหนุ่มสาวได้ตกลงปลงใจต่อกันแล้ว จะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอซึ่งเรียกว่าไป ส่อง หรือส่องขันหมาก
น้อย ซึ่งมีความหมายเท่ากับการหมั้นโดยจัดหมากพลูใส่กะเหล็บ ผู้ต้าวใช้ ๔ กะเหล็บ ผู้น้อย ๒ กะ
เหล็บ ซึ่งฝ่ายหญิงจะน าไปแจกญาติของตน เดือนที่ไม่นิยมแต่งงาน คือเดือน ๕ ส าหรับวันต้องไม่ใช้
วันเวนตง ของฝ่ายหญิง  (วันเวนตงคือวันเลี้ยงผีประจ าบ้าน)  วันแต่งงานเจ้าบ่าว เจ้าสาวต้องใส่เสื้ฮี 
ผู้ต้าวมีเพ่ือนเจ้าบ่าว เจ้าสาวจ านวน ๖ – ๘ คน ผู้น้อยใช้ ๒ – ๔ คน ชุดเจ้าบ่าวต่างจากชุดเพ่ือน
เจ้าบ่าวต้องใส่เสื้อฮีทุกคน เฉพาะเจ้าบ่าวต้องสวมหมวกงอบ สะพายย่ามแดงบ่าขวา สะพายฝักมีดบ่า
ซ้าย ซึ่งให้ความหมายว่ามีความขยันท ามาหากินแข็งแรง 

 
การแต่งงาน 

 มีข้ันตอน ๔ ขั้นตอน คือ ส่อง สู่  สา ส่ง 
ขั้นส่อง คือ การไปจีบสาวสอดส่องด้วยตนเองว่าสาวใดถูกใจ มักจะใช้ในโอกาสการเล่น

การละเล่นพื้นบ้านหรืองานประเพณีต่างๆ 
ขั้นสู่ คือ ฝ่ายชายหมายตาว่าจะให้หญิงนั้นเป็นคู่ครอง ก็จะให้ผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอจากพ่อแม่

ของสาว ซึ่งต้องใช้ขันหมากพลูและเงินทองไปมอบให้ฝ่ายหญิง 
ขั้นสา คือ ฝ่ายชายที่ได้ท าการสู่ขอสาวแล้วนั้นเป็นผู้ที่ยากจนมีเงินทองน้อย หรือทางฝ่าย

หญิงไม่มีพ่ีน้องฝ่ายชายจึงช่วยท างานให้กับพ่อแม่ ฝ่ายชายจะต้องน าตัวเองมา “อาสา” ท างานรับใช้
พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นการทดแทน บางรายใช้เวลาเป็นปี ในระยะนี้ชายและหญิงอาจอยู่กินฉันสามี
ภรรยาได้ด้วยเป็นบางรายเท่านั้น กรณีที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่เรียกสินสอดทองหมั้น   สา คือ อาสา โดย
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ฝ่ายชายต้องอยู่บ้านฝ่ายหญิง เพ่ือช่วยท ามาหากิน 
ตามแต่จะก าหนดเวลาไว้ว่ากี่ปี แล้วจึงน าฝ่ายหญิง
น าไปสู่บ้านของตนซึ่งจะต้องท าพิธี “แต่งเข้าผี” โดย
ฝ่ายหญิงออกจากผีเรือนของฝ่ายตนไปฝากเนื้อฝากตัว
ให้ผีเรือนฝ่ายชายปกป้องคุ้มครองถือว่าเป็นการออก
เรือนของหนุ่มสาว  
     
ขั้นส่ง คือ งานเลี้ยงฉลองเพ่ือส่งตัวเจ้าสาวไปยังบ้าน

เจ้าบ่าวเรียกว่า “นัดมื้อส่ง” บรรดาญาติทั้งสองฝ่ายจะท าการเลี้ยงฉลองกันและกันทั้งสองฝ่าย งานส่ง
มักจะเป็นพิธีส าคัญในการแต่งงานตามประเพณีไทย ไทด าทั่วๆไป แต่ต้องใช้หมอพิธีด าเนินการ
เช่นเดียวกับประเพณีอ่ืนๆ ในการส่งตัวเจ้าสาวนั้น หมอพิธีจะต้องท าขวัญบ่าวสาวที่บ้านหนุ่มก่อนที่
จะเข้าเรือนหอด้วยการท าขวัญแต่งงานส่วนใหญ่ คือการสอนให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้กับชายหญิง
ที่จะมีชีวิตร่วมกันในการครองเรือนเป็นส าคัญ 
 

ความเชื่อเรื่องหยั่นและการปูที่นอนในพิธีแต่งงาน
ของไทด าในประเทศไทย 

ลูกหลานไทด าประเทศไทยในปัจจุบัน ยังคงรับ
วัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมาเช่น พิธีงานแต่งตาม  ธรรม
เนียมดั้งเดิมของชนไทด าในประเทศไทย จะมีขั้นตอนหนึ่งที่
แสดงออกถึงความเชื่อแห่งบรรพบุรุษ ได้แก่ ขั้นตอนการ
กางหยั่นและปูท่ีนอน 

หยั่น แปลเป็นภาษาไทยภาคกลาง หมายถึง มุ้งสีด าที่มีการปักลวดลายสีต่างๆไว้ที่ขอบ
ด้านบน ใช้ส าหรับคู่บ่าวสาว เนื่องจากห้องนอนที่ เป็นส่วนตัวของคู่บ่าวสาว ภายในหยั่นสีด าจึงท า
เหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัว 

 

ความเชื่อเรื่องหยั่นของคู่บ่าวสาวมีหลายประการด้วยกัน 
1. ต้องเย็บหยั่นให้เสร็จในวันเดียว โดยมารดาของเจ้าสาวจะเป็นคนจัดเตรียมอุปกรณ์ 

ขั้นตอนต่อไปคือแม่ของเจ้าสาวจะชวนญาติผู้หญิงที่มีเกรียติให้มาช่วยเย็บ ที่ส าคัญการเย็บหยั่นต้อง
ท าให้เสร็จภายในวันเดียวเท่านั้น 

2. ผ้าด้านข้างที่ต่อจากส่วนเพดานด้านบนลงมาท้ัง 4 ด้าน จะมีเพียง 3 ด้านเท่านั้นที่เท่ากัน 
เพราะชาวไททรงด านั้นชายผ้าหยั่นที่ยาวเท่ากันทั้งหมดนั้น จะดูคล้ายเป็นที่คลอบศพ ซึ่งไม่เป็นมงคล 

3. สิ่งส าคัญของหยั่นที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีถุงที่เย็บเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปวงรี ไว้ที่มุม
ของมุ้งทั้ง 4 มุม เชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางกันป้องกันสิ่งอันตรายหรือผีร้ายไม่ให้เข้ามาท าร้ายได้และ
เครื่องรางนี่ยังช่วยไม่ให้สามีนอกใจ ส่วนเครื่องร่างที่อยู่ในถุงสามเหลี่ยมนั้น คือ ดินจอมปลวก หนาม
ไผ่ เงิน 1 บาทเปลือกต้นเพกาหรือต้นลิ้นฟ้า 
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4.  เมื่อถึงขั้นตอนกางหยั่นของคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน ต้องให้พ่ีชายของแม่เจ้าสาว (ลุงตา) 
เป็นผู้เลือกตะขอ ซึ่งมีตะขอ 5 อัน ตะขอนั้นถูกสมมุติชื่อ ตะขอเงิน ตะขอทอง ตะขอนาค ตะคอถม 
ตะขอไม้ จากนั้นจะเป็นพิธีการเลือก ลุงตาจะต้องเลือกตะขอไม้ออก เหลือไว้เพียง ตะขอที่มีชื่อเป็นสิริ
มงคลเอาไว้ ซึ่งเชื่อคู่บ่าวสาวจะเจอแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคล 

5. เชื่อกันว่า บนเรือนนั้นจะไม่เก็บหยั่น จะกางไว้ทั้งวันทั้งคืน แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่คู่บ่าว
สาวยังอยู่บ้านพ่อแม่ จะให้เก็บหยั่นให้เรียบร้อย การเก็บหยั่นนั้นจะต้องเอาตะขอด้านปลายเท้าออก 
2 ตะขอ แล้วพับเก็บไว้ที่ด้านหัวนอน 

6. ถ้าต้องการที่จะซักหยั่นนั้นจะนิยม 2-3 ปีถึงซักครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นการยืดอายุการใช้งาน 
ห้ามน าหยั่นไปซักในคลอง ต้องซักในกะละมังหรือในบ่อเท่านั้น เพราะเชื่อว่าถ้าน าหยั่นไปศักที่คลอง
จะถูกจรเข้กินหรือไม่ก็อาจท าหยั่นหลุดมือไปได้ 
ขั้นตอนการปูที่นอน 

การปูที่นอนนั้นต้องให้คู่สามีภรรยาจะต้องเป็นคนปู เพื่อรักที่สมบูรณ์ หลังจากที่ปูที่นอนเสร็จ 
พิธีต่อไปจะเป็นสาดงินสาดทองด้วยการ ก าเงินใบหละ 20-1000 บาท แล้วสาดลงบนที่นอน จากนั้น
หมอพิธี จะพูดค าสอน เช่น 

1. สอนผู้หญิงว่า อย่าชวนสามีแยกบ้าน แต่ถ้าองการจะแยกจะต้องบอกพ่อแม่   เพ่ือให้
เตรียมการให ้

2. สอนผู้หญิงว่า เวลาเย็นห้ามอุ้มลูกออกนอกบ้าน เพราะเวลาเย็นผู้หญิงต้องจัดการอาหาร
มื้อเย็น 

3. สอนผู้ชาย อย่าใช้ก าลังกับผู้หญิง ต้องมีความอดมนและหนักแน่น ซึงเรียกว่า บอกเมีย
อย่าถือพร้า บอกหล้าอย่าถือขวาน บอกกันอย่าถือค้อน 

เมื่อหมอพิธีสอนเสร็จ บ่าวสาวจะแย่งกันเก็บเงิน เพราะเชื่อกันว่าถ้าใครที่สามารถเก็บเงินได้
มากกว่าอีกคนจะผู้ที่มีอ านาจมากกว่าอีกคน 

หลังจากนั้นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมานอนที่บนเตียง แล้วแสดงสมมุติว่าก าลังคลอดลูก แล้ว
มีหมอต าแยเตรียมยาไว้ล่วงคอเด็ก แล้วเด็กก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 
เมื่อท าการตามนี้ส าเร็จแล้ว ถือว่าพิธีการกางหยั่นเสร็จสมบูรณ์ 

สรุป คือวัฒนธรรมของพิธีกรรมแต่งงานของชาวไททรงด าประเทศไทย เป็นวัฒนธรรมที่
สืบทอดต่อกันมา พิธีกรรมเหล่านี้ เรียกว่า สารัตถะในพิธีกรรม 

 
ถุงสามเหลี่ยมรูปวงรี เครื่องรางติดท่ีมุมมุ้ง 
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การติดตะขอของแต่ละมุม 4 มุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้จัดท า 

นางสาวกันตา     มากพันธ์    เลขท่ี 2 
นางสาวปัทมาพร   จิดอน      เลขที่ 9 
นางสาวอาทิตยา   ขลิบสี      เลขที่ 17 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ขอขอบคุณ 
อาจารย์วิฑูรย์   คุ้มหอม 
อาจารย์ถนอม   คงยิ้มละมัย 
ป้าก า  เย็นกาย 
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แม่มด 
 

ประวัติความเป็นมาของชาวไททรงด า 
 
 “ ไทยทรงด า  ลาวโซ่ง หรือ ไทยโซ่ง ” 
หมายถึ ง  กลุ่ ม ชาติ พั นธุ์  กลุ่ มหนึ่ ง ที่ พู ด
ภาษาไทย   คนไทยเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ลาว 
หรือ ลาวโซ่ง เพราะอพยพจากเมืองเดียน
เบียนฟู  อยู่ทางตอนเหนือของ ประเทศ
เวียดนาม ผ่านมายังประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ไทนิยมแต่งกายด้วยสีด า จึงเรียก ไทย
ทรงด า ตามลักษณะเครื่องแต่งกาย ถิ่นฐาน

เดิมอยู่บริเวณ แคว้นสิบสองจุไทย อยู่ทางตอนเหนือประเทศเวียดนาม ส่วนค าว่า “ โซ่ง ” ที่เรียกกัน
สันนิษฐานเป็นค าที่มาจากค าว่า “ ซ่วง หรือ ทรง ” แปลว่า กางเกง ไทด าถูกกวาดต้อนและอพยพมา
ใน ประเทศไทย    สมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 
ไทยทรงด า หรือ ลาวโซ่ง ถูกกวาดต้อนและอพยพเข้าสู่ประเทศไทย ๓ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๒ สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี สาเหตุของเจ้าเมืองเวียงจันทน์ หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ยกกองทัพไปเวียงจันทน์ ได้รวบรวมครอบครัวชาว
เวียงจันทน์มาอยู่ในไทยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดเกล้าให้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดจันทบุรี 

ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๓๕  สมัยรัชกาลที่ ๑ รวบรวมครอบครัว ลาวโซ่ง ลาวพวน ลาวเวียงมา
ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุเมืองแถง เมืองพวน แข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์
ยกกองทัพ ไปตีได้  ลาวโซ่ง ลาวพวน ลาวเวียง ลงมาถวายพระมหากษัตริย์ไทย ที่กรุงเทพฯ รัชกาลที่ 
๑ โปรดเกล้าให้ลาวเวียงไปอยู่ท่ี จังหวัดสระบุรี ลาวพวนไปอยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และลาวโซ่งมาอยู่
ที่หมู่บ้านหนองเลา หรือ หนองลาว (หนองปรง)  ต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๙ – ๒๓๗๑ สมัยรัชกาลที่ ๓ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ก่อกบฏ  ต่อประเทศ
สยาม สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ยกกองทัพไปปราบเมืองแถง ได้รวบรวมครอบครัวลาวโซ่งมา
ไว้ที่จังหวัดเพชรบุรี    ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม   แต่เนื่องจากลาวโซ่งอาศัยอยู่ที่
ดอนน้ าท่วมไม่ถึง แต่บริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มน้ าท่วมถึง ลาวโซ่งไม่เคยชินกับความอยู่แบบนี้ จึงอพยพมาใน
อ าเภอเขาย้อย เพราะลักษณะภูมิประเทศคล้ายเมืองแถง  มีทั้ง ป่า ภูเขา ล าห้วย จึงได้ตั้ งบ้านเรือน
หนาแน่น ที่สุด ที่ต าบลหนองปรง ต าบลห้วยท่าช้าง ต าบลทับคาง  ลาวโซ่งรุ่นเก่ายังไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเดิม 
มีความปรารถนาจะกลับไปบ้านเกิดของตน เมื่อเดินทางไปนานๆ มีคนเจ็บคนตายไปเรื่อยๆ หลายคน พวก
ลูกหลานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เพราะไม่รู้ถิ่นฐานบ้านเกิดจึ งตั้งหลักอาศัยอยู่บริเวณนั้น ได้แก่ 
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร เป็นต้น 
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ความเชื่อ ศาสนาของคนไทยทรงด า 
คนไทยทรงด ามีความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของการนับถือผีเป็นอย่างมาก ชีวิตตั้งแต่เกิด

จนกระท่ังตายเกี่ยวข้องกับผีทั้งหมด เพราะมีความเชื่อว่าผีคือเทพยดาที่ให้ความคุ้มครองพิทักษ์รักษา
ชีวิตหรืออาจลงโทษให้ถึงตายได้ ซึ่งผีที่ชาวไทยทรงด าให้ความส าคัญได้แก่ 1.ผีแถน (ผีฟ้า) เป็นเหมือน
เทพเจ้าสูงสุดของศาสนา เชื่อว่าผีแถนเป็นผู้สร้างโลกและสามารถท าลายโลกเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
แล้วแต่ความพึงพอใจทั้งด้านดีและด้านร้าย จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความประสงค์ของผีแถน
เพ่ือให้ผีแถนมีความเมตตาและบันดาลให้เกิดความสุขแก่ตน 2.ผีบ้านผีเรือน เป็นผีที่คุ้มครองป้องกัน
บ้านเรือนให้ร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ อาจสถิตย์อยู่ตามป่า ภูเขา หรือต้นไม้ บางแห่งก็จะสร้าง
ศาลาให้อยู่บริเวณท่ีมีหลักเมืองซึ่งถือเป็นเขตหวงห้ามจะใช้เฉพาะในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ที่เรียกว่า 
“เสน” เท่านั้น ส่วนผีประจ าหมู่บ้านก็สร้างให้อยู่ต่างหาก เรียกว่า “ศาลเจ้าปู่” หรือ “ศาลตาปู่” และ
ต้องท าพิธีเซ่นไว้ทุกปี  3.ผีบรรพบุรุษ เป็นผีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือ พ่อแม่ ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ซึ่งจะ
ถูกอัญเชิญขึ้นมาไว้บนเรือน ณ ห้องผีเรือน/ห้องของบรรพบุรุษที่เรียกว่า “กะล่อห่อง” คนภายนอก
ห้ามเข้าไปเด็ดขาด ถ้าใครเข้าไปโดยไม่บอกกล่าวถือว่าผิดผี เจ้าของบ้านอาจได้รับเคราะห์ร้าย ซึ่ง
เจ้าของบ้านต้องท าพิธีขอขมาผี เรียกว่า “พิธีเสียผี”  และต้องจัดพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษทุกปี เรียกว่า 
“พิธีเสนเรือน” โดยผู้ท าพิธีคือพ่อบ้าน หากพ่อบ้านเสียชีวิตลง ผู้สืบทอดหน้าที่ต่อคือลูกชาย/อาจเป็น
หลายชายแทนก็ได้ แต่ห้ามใช้ผู้หญิงท าพิธีเด็ดขาด  และ 4.ผีป่า ผีขวางและผีอื่นๆ เป็นผีที่สถิตอยู่ตาม
ป่า ภูเขา แม่น้ า หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งหากคนท าให้ไม่พอใจก็อาจถูกลงโทษให้เจ็บป่วยได้เช่นกัน 

นอกจากความเชื่อในเรื่องผีแล้ว ไทยทรงด ายังมีความเชื่อในเรื่องขวัญอีกด้วย เชื่อว่าผีแถน
เป็นผู้สร้างให้มนุษย์เกิดขึ้นมาและให้มีขวัญของแต่ละคนติดตามตัวมาอยู่ในร่างกาย รวมทั้งสิ้น 32 
ขวัญ ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ขวัญสามารถท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวและท างานได้ 
ขวัญอาจจะตกหล่นหรือสูญหายได้ ถ้าเราตกใจหรือเจ็บป่วย ขวัญของเราก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จึงต้อง
ท าพิธีเรียกขวัญหรือที่เรียกว่า “สู่ขวัญ” โดยแม่มด(หมอผี)เป็นผู้ท าพิธีท าหน้าที่ต่ออายุและแก้ไขการ
กระท าต่างๆ ที่ผิดผี เพ่ือเรียกให้ขวัญกลับมาอยู่ในร่างกายตามปกติ 

ในยุคสมัยปัจจุบันคนไทยทรงด าได้ให้ความนับถือพระพุทธศาสนา มีความเชื่อเรื่องกฎแห่ง
กรรม ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางค าสอนของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนทั่วไป แต่
ยังคงให้การนับถือผีโดยเฉพาะการนับถือผีบรรพบุรุษควบคู่ไปด้วย เพราะเป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีของลูกหลานและเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง/ครอบครัวสืบไป 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์: ป้าบิน (แม่มดห้วยท่าช้าง) 

 
 พ่อมดแม่มด และหมอเสนท าหน้าที่ไม่เหมือนกัน บางพิธีพ่อมดและแม่มดสามารถท าพิธี

ร่วมกันได้ แต่หมอเสนไม่สามารถท าพิธีร่วมได้ 
 การเป็นแม่มดมี 2 วิธี คือ การเรียน กับ การสืบทอด 
 หน้าที่ 

 หมอเสน  
 ท าพิธีได้อย่างเดียว เช่น เสนหมู เสนเรือน 

 แม่มด 
 จะท าพิธีขับ เช่น เสนแผ้วเรือน เสนน้อยจ๋อย 

 พ่อมด 
 ท าพิธีได้หลายอย่าง 

 ข้อควรระวัง 
 อย่าท าผิดขั้นตอนประเพณี 
 ต้องพูดจาไพเราะ 
 เวลาขับท าพิธีห้ามคนอ่ืนโดนเสื่อและตั๋ง 
 ห้ามคนอ่ืนถือกะเหล็บแม่มด ยกเว้น สาวข้าวร้าน (คนที่เฮาแถน) คือ หญิงบริสุทธิ์ 

และ บ่าวค้านจา (คนที่เฮาแถน) คือ ชายบริสุทธิ์ 
 ห้ามขับเพลงท าพิธีนอกพิธีกรรมให้คนอื่นฟัง เพราะ มีครู 
 ห้ามผู้ต้าวเข้าบ้านผู้น้อย 
 ห้ามผู้น้อยเข้าบ้านผู้ต้าว 
*แต่ผู้ต้าวและผู้น้อยแต่งกายเหมือนกันไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะ 

 แม่มดด ารงชีวิตกิจวัตประจ าวันเหมือนคนทั่วไป (ไม่กินเลือด)  
 ข้อยกเว้นในการท าพิธี 

 ผีเรือนเดียวกัน 
 ศาลเจ้าเดียวกัน 
 บ้านข้างเรือนเคียงกัน 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ป้ายุ้ย (ครูป้าบิน) 
 

 
 

 ถ้าไม่มีแม่มดจะเกิดอะไรขึ้นไหม 
 ก็หาหมอปัจจุบัน 

 การรับส่งมด 
 รับมาแล้วขึ้นหิ้ง แล้วเอาส าหับกับข้าวให้ครูบาอาจารย์กินแล้วเราค่อยกิน ส่งมดเมื่อ

ไปท าพิธีไม่ไหวหรือไม่ได้แล้ว 
ผังครอบครัวป้ายุ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้าบิน 

เป็นแม่มด 

ไม่เป็นแม่มด 

นอ้งป้ายุย้ 

 แม่ป้ายุย้ 

ยา่ทวดป้ายุย้ 

ป้ายุย้ 

สัญลกัษณ์ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ป้าเยาว์ (แม่มดหนองเข้)  
 

 
 นางพเยาว์ 
 อายุ 59 ปี 
 สืบทอดจากบรรพบุรุษ (เรียน 3 ปี ตั้งแต่อายุ 50 ปี) 
 พ่ึงเสนได้ 3-4 ปี 
 เป็นครูตัวเอง 
 หน้าที่ของพ่อมด แม่มด และหมอเสน 

 หมอเสน 
 หมอเสนท าได้อย่างเดียว 

1. เสนหมู 
 พ่อมด 

 พ่อมดท าได้หลายอย่าง 
 แม่มด 

 แม่มดจะเป็นผู้ปัดล้างท าความสะอาด  
1. เสนแผ้วเรือน (เสนท าความสะอาด) 
2. เสนแก้เคราะห์ (เสนให้บรรพบุรุษ) 
3. เสนน้อยจ๋อย (เสนเสี่ยงทาย) 
4. เสนต่อเงาหัว (เสนต่ออายุ) 

 ทุก 10 วันคนลาวจะท าพิธีปาดตง (พิธีกรรมเพ่ือแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของไทยทรงด า) 
 ช่วงท าเสนและช่วงหยุด 

 ช่วงที่หยุดท าเสน 
 เดือน 5 
 เดือน 12 
 เข้าพรรษา 

 ช่วงที่ท าเสน 
 ช่วงเดือน 3 ไม่ค่อยท า 
 ส่วนมากท าเดือน 4 
 ส่วนมากนิยมท าเดือนคู่ 

 ข้อห้ามข้อควรระวัง 
 ห้ามกินของงานศพ เพราะ สกปรก 
 ห้ามกินของเหลือคนอ่ืน 
 ห้ามคนอ่ืนโดนผม 
 ห้ารอดราวผ้า 
 ห้าคนอ่ืนโดนกะเหล็บแม่มด เพราะ มีมดอยู่ต้องตั้งไว้บนหิ้ง 
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 ข้อห้ามท าพิธี 
 ผีเรือนเดียวกันท าไม่ได้ ต้องรอเอาผีขึ้นเรือนก่อน 
 ศาลเจ้าเดียวกัน ท าเสนไม่ได้ ต้องเลื่อนออกไป ยกเว้น เสนน้อยจ๋อยท าได้ เพราะ

ไม่ได้ท าในป่าช้า 
 การแต่งกาย 

 เสื้อฮี 
 ผ้าซิ่นตา 
 ก าไลแม่มด 

 ใส่ป้องกันตัว  
 กันผีบ้านผีเรือน 

 การขับ 
 ส่วนมาเสนในร่ม 
 ต้องไหว้มดก่อนท าพิธี 
 ต้องกินข้าวกินน้ ามาจากบ้าน ส่วนของที่เค้าเตรียมไว้ในพิธีเป็นของมด 
 ขับ 8 วรรค วรรคละ 1 ชั่วโมง 
 พ่อมดแม่มดขับไม่เหมือนกัน 
 ถ้าท าผิดต้องขอขมา 

 การด ารงชีวิต 
 ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป 
 แตจ่ัดงานศพไม่เหมือนคนทั่วไป 
 ถ้าเลือกได้ไม่อยากให้มีคู่ ถ้าวานมดแล้วห้ามนอนกันแบบคู่สามีภรรยา 

 อาหารท าเสน 
 แกงหน่อส้ม 
 ไก่ซ้อง (ตัดปีก ตัดหัว ออกจากัน แล้วน ามาประกอบ และต้องมีตับไต) 
 มีขนมหวาน (เผือกต้ม มันต้ม) 

 ถ้าไม่มีแม่มดจะเกิดอะไรขึ้นไหม 
 มันต้องมี ไม่มีไม่ได้ แม่มดแก่หรือเสียชีวิตแล้วก็จะมาเอาคนรุ่นต่อไปเป็นต่อไป

เรื่อยๆ 
 การรับส่งมด 

 รับมดครั้งเดียวให้หมอผู้ชายรับให้ เค้าจะให้ของในกะเหล็บ การส่งมดก็ส่งให้ลูกศิษย์ 
ถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็เก็บไว้ไม่ต้องส่งต่อ 

 ไม่ใช่ไททรงด าเป็นพ่อมด แม่มดได้ไหม 
 ถ้าไม่ใช่ไททรงด าเป็นพ่อมดแม่มดไม่ได้ เพราะ ไม่มีเชื้อสาย 
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กลุ่ม 3  
กลุ่มพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ 

 
 
 
 

ส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องผี และขวัญอยู่มากเชื่อว่าผีนั้นเป็นเทพยาดาท่ีให้
ความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผีเรือน หากท าสิ่งไม่ดีจะเป็นการผิดผีซึ่งผีเรือนอาจจะ
ลงโทษได้ ลาวโซ่งมีการนับถือผีการนับถือผีจะ มีการบวงสรวงผีเป็นประจ า เช่น ผีบรรพ
บุรุษท่ีมุมหนึ่งในบ้านจะใช้เป็นท่ีบูชาผีบรรพบุรุษเรียกว่า“กะล่อหอง”นอกจากนี้ยังมีการ
นับถือ“แถน”คือผู้ให้คุณและโทษผีแถนหรือผีฟ้าเชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่บนฟ้า สามารถ
บันดาลความเป็นไปแก่มนุษย์ท้ังด้านดีและด้านร้าย ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามความ
ประสงค์ของแถนเพื่อจะได้รับความเมตตาได้รับความสุขผีบ้านผีเรือนเป็นผีท่ีคุ้ มครอง
ป้องกันบ้านเรือนให้ร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์อาจสิงสถิตอยู่ตามป่า ภูเขาหรือต้นไม้
บางแห่ง ก็สร้างศาลให้อยู่บริเวณท่ีมีหลักเมือง ถือว่าเป็นเขตหวงห้ามใช้เฉพาะการ
ประกอบพิธีเซ่นไหว้หรือท่ีเรียกว่า เสน เท่านั้นส่วนผีประจ าหมู่บ้านให้อยู่ต่างหากเรียกว่า 
ศาลเจ้าปู่ หรือศาลตาปู่และต้องท าพิธีเซ่นไหว้ทุกปีผีบรรพบุรุษเป็นผีของปู่ย่า ตายาย หรือ
พ่อแม่ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วจะถูกเชิญขึ้นไว้บนเรือน ณ ห้องผีเรือนหรือห้องของบรรพบุรุษท่ี
เรียกว่ากะล่อหองและต้องจัดพิธีเซ่นไหว้ทุกปี เรียกว่า พิธีเสนเรือนผีป่าขวงและผีอื่น ๆ ท่ี

สถิตอยู่ตามป่า ภูเขา แม่น้ า หรือสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งหากคนท าให้ไม่พอใจก็อาจลงโทษให้
เจ็บป่วยได้เช่นกัน 

 
ประเพณีไทด าเมื่อมีคนตายในหมู่บ้านจะมี

การยิงปืนขึ้นฟ้า ๓ นัดเพื่อเป็นสัญญาณบอกกล่าว
แก่ชาวบ้าน ซึ่งทุกคนจะหยุดท างานจนกว่าจะน าศพ
ไปฝัง ภายหลังตายบรรดาญาติพี่น้องจะช่วยกัน
อาบน้ าศพจากนั้นก็แต่งตัวด้วยชุดเสื้อผ้าของเผ่าไท
ด า น าผ้าแพรสีขาวมาเย็บเป็นถุงบรรจุศพแล้วใช้ไหม

เย็บติดให้เรียบร้อย บรรจุลงในโลงศพโดยใช้ผ้าคลุมหน้าศพไว้ผืนหนึ่ง กรณีเด็กน้อยตายจะ

 

ความเช่ือของลาวโซ่ง 

ประเพณกีารตาย 
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ไม่ประกอบพิธีกรรมตายวันไหนให้น าไปฝังในวันนั้น ส่วนคนหนุ่มสาวถ้าตายตอนกลางคืน
ในเช้าวันรุ่งขึ้นให้ฆ่าหมูหรือวัว ควาย ๑ ตัวท าอาหารจัดส ารับท าบุญอุทิศให้ผู้ตาย กิน
เรียกว่า "เฮ็ดงาย"พอถึงตอนเย็นก็น าไปฝัง ส่วนคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุตายเก็บศพไว้
๑-๒ คืน แล้วจึงน าไปฝัง และฆ่าหมูหรือวัวควาย ๑ ตัวเฮ็ดงายให้ผู้ตายในเช้าของวันท่ีจะ
น าไปฝัง การท าพิธีฝังฆ่าหมู ๑ ตัวอุทิศให้เรียกว่า หมูเข้าขุม หลังจากนั้นอีก ๓ วัน จะท า
พิธีเฮ็ดเฮียวท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ โดยน าเครื่องเฮียวไปส่งให้ท่ีป่าช้า เมื่อเสร็จพิธีฝังศพ ผู้
ไปร่วมพิธีศพทุกคนจะลงไปอาบน้ าช าระร่างกายและสระผมในแม่น้ า เพื่อช าระสิ่งอัปมงคล
ท้ังหลายออกจากร่างกายพอถึงตอนเย็นหมอขวัญจะท าพิธีสู่ขวัญให้แก่ครอบครัวของผู้ตาย
และผู้ท่ีไปส่งศพ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกคน หลังจากนั้นครอบครัวของ ผู้ตายจะจัด
ส ารับอาหารไปทานอุทิศให้ท่ีหลุมฝังศพผู้ตายเป็นเวลา ๗ วัน พอครบวันท่ีเจ็ด เขยกก จะ
ท าพิธีเชิญขวัญหรือวิญญาณของผู้ตายขึ้นไป เป็นผีเรือน โดยน าไปไว้ด้านในสุดของเรือน
เรียกว่า "กะลอหอง" เพื่อปกป้องคุ้มครองลูกหลานและสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
ตลอดไป หลังจากนั้นเมื่อครบรอบวันตายทุก ๆ ๑๐ วัน จะจัดพาข้าวเป็นส ารับเล็ก ๆ ท า
พิธีเซ่นผีเรือนเรียกว่า "เสนเทวดาปาดตง" หรือ "มื้อปาดตง"น าไปวางไว้ท่ีห้องผีเรือน โดย
ใช้อาหารจากท่ีสมาชิกในครอบครัวรับประทานในชีวิตประจ าวัน ส่วนการ "เสนปาดตง" 
พิเศษจะท าในช่วงเวลาท่ีได้ผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวข้าว ท าพิธีเสนปาดตงเพื่อทานข้าว
ใหม่ให้ผีเรือนก่อนสมาชิกของครอบครัว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและลูกหลาน 

ขึ้นเรือนและเตรียมพิธีหลังจากเผาศพผู้ตายเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นหมอเสนจะเก็บ
อัฐิของผู้ตายบรรจุโกศส่วนหนึ่ง เพื่อให้บุตรหลานน าไปบูชา ณ ห้องผีเรือน ส่วนอัฐิท่ีเหลือ

จะใส่ไหน าไปฝังยังสถานท่ีท่ีเตรียมไว้ในป่าช้า และน าบ้านเล็ก ๆท าด้วยตอกไม้ไผ่เรียกว่า 
หอแก้ว ปลูกคร่อมบนบริเวณท่ีฝังไหอัฐิไว้หากผู้ตายเป็นชายเช่น บิดา ปู่ ตา ฯลฯ จะ
ตกแต่งหอแก้วให้สวยงามด้วยธงไม้ไผ่สูงประมาณ ห้าวา เรียกว่า ล ากาว พร้อมท้ังน าผ้าดิบ
สีขาวขลิบรอบ ๆ ขอบผ้าด้วยผ้าสีต่าง ๆ สลับกันสามสีคือ แดง เหลือง ด า ผูกติดกับยอด
ไม้ไผ่ให้มีความยาวพอเหมาะกับล ากาว ปลายยอดล ากาวติดรูปหงส์ตัวเล็ก ๆ ท าด้วยไม้งิ้ว
แกะสลักงดงาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพาหนะพาผู้ตายกลับไปเมืองแถน หลังจากนั้นจะ
น าอาหารมาเซ่นไหว้ผู้ตาย ทุกเช้าจนครบสามวัน แล้วหมอเสนจะรื้อหอแก้วและล ากาวท้ิง
หมดด้วยเชื่อว่าจะได้ไม่มีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวนี้อีก และนัดก าหนดวันเอาผีขึ้นเรือน
ตามความพร้อมของเจ้าภาพ เมื่อถึงวันก าหนดเอาผีขึ้นเรือน หมอเสนจะเป็นผู้กล่าวเชิญ

พธีิศพ 
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วิญญาณของผู้ตายและท าพิธีเซ่นไหว้ในห้องผีเรือน โดยท าพิธีคล้ายการเสนผีเรือนเริ่มด้วย
หมอเสนจะกล่าวเชิญวิญญาณจะเชิญหมอเสนมาประกอบพิธี เริ่มตั้งแต่การเอาผีลงเรือน 
และการเอาผีขึ้นเรือน การเอาผีลงเรือนถ้าผู้ตายถึงแก่กรรมในบ้านเรือน และตั้งศพไว้ใน
บ้านก่อนจะเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีต่อท่ีวัด เจ้าภาพจะเชิญหมอเสนมาท าพิธีเรียกขวัญ
(ช้อนขวัญ) คนในบ้านก่อนไม่ให้ติดตามผู้ตายไปอยู่ท่ีอื่นการช้อนขวัญเริ่มด้วยหมอเสนถือ
สวิงเดินน าหน้าขบวนและท าท่าช้อนไปรอบ ๆบริเวณท่ีตั้งโลงศพของผู้ตาย ตามด้วย
เจ้าภาพ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน เดินถือเสื้อผ้าของคนในบ้านหนึ่งชุด บรรดาญาติพี่น้อง และ
บุตรหลานท้ังหมดเดินตามหลัง เมื่อวนสามรอบแล้วต้องเข้าไปในห้องผีเรือน เพื่อไหว้ผี
เรือนให้ช่วยคุ้มครองอันตราย หรือเคราะห์ร้ายท้ังปวง และให้ขวัญของแต่ละคนกลับมาอยู่
กับตนเองหลังจากนั้นจึงท าพิธีเคลื่อนย้ายศพจากเรือนไปวัด โดยจัดขบวนแห่ให้สวยงาม
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายมีการตกแต่งด้วยธงการเอาผีขึ้นเรือนจะท าเมื่อบิดามารดาหรือ
ญาติผู้ใหญ่ในบ้านตายเท่านั้นเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ตาย มิให้วิญญาณของผู้ตาย
ต้องเร่ร่อนเป็นการเชื้อเชิญวิญญาณของผู้ตายให้เข้าไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไป
แล้ว เพื่อจะได้คุ้มครองบุตรหลานหมอเสน จะเป็นผู้ก าหนดวันเอาผีของผู้ตายให้มารับ
อาหารท่ีเตรียมไว้ก่อนแล้วจึงเชิญบรรพบุรุษตามล าดับรายชื่อท่ีจดไว้ในสมุดผีเรือนให้มา
รับอาหารจนครบทุกชื่อ เสร็จแล้วจึงท าพิธีกู้เผือนคือ การน าอาหารท่ีเหลือออกจากปาน
เผือน ท้ังหมดหลังจากเสร็จพิธีเอาผีเรือนขึ้นเรือนเรียบร้อยแล้ว หมอเสนต้องท าพิธีสู่ขวัญ 
หรือเรียกขวัญญาติพี่น้องบุตรหลานในครอบครัวผู้ตาย 

 

 
 

 
 

ชาวไทยทรงด าถือเป็นพิธีส าคัญอย่างหนึ่ง โดยเมื่อมีการตายขึ้นคนที่นับถือผี เดียวกันใน
หมู่บ้านจะหยุดท างานทุกอย่าง เพ่ือเป็นการไว้ทุกข์และช่วยกันจัดการเกี่ยวกับ ประเพณีงานศพ 
(เรียกว่าก าบ้าน ก าเมือง) และจะเศร้าโศกจนกว่าจะน าศพไปเผาเสร็จแล้ว จึงท างานตามปกติชาวไทย
ทรงด า มีเอกลักษณ์ในการท าพิธีศพเป็นของตนเองและยังปฏิบัติกันสืบมาจนปัจจุบันนี้ ซึ่งชาวไทย
ทรงด าเชื่อกันว่า แถน (ผีฟ้า) เป็นผู้สีงมนุษย์ให้มาเกิด เมื่อตายไปจึงต้องท าพิธีส่งดวงวิญญาณให้ไป
เมืองแถง หรือ เมืองฟ้าโดยมีการบอกทางให้วิญญาณของผู้ตายเดินทางกลับไปยังเมืองแถง (ซึ่งเป็นที่
อยู่ดั่งเดิมของชาวไทยทรงด าอยู่ตอนใต้ของจีนติดกับเวียดนาม) บรรดาญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านจะ
พากันมาบ้านคนตาย (เรียกว่า เฮือนฮ้าย) โดยการนุ่งด าห่มด าร้องไห้กันระงม คนที่มาส่วนมากจะเป็น

ประเพณกีารท าศพ 

 

1.จัดการศพเมื่อมีการตายเกดิขึน้แล้ว  
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ผู้มีอายุแล้ว หนุ่มสาวไม่ค่อยมายกเว้นญาติคนในบ้าน คนตาย ศพซึ่งไร้วิญญาณนั้น ชาวไทยทรงด า 
เรียกว่า “ขอน” จะถูกตกแต่งเครื่องนุ่งห่มให้ใหม่ โดยเอาเสื้อผ้าชุดใหม่สวมให้แล้วน าเสื้อผ้าชุดเก่า
สวมทับอีกชั้น รวมเป็นสองชุด ไทยทรงด า เชื่อกันว่าเมื่อวิญญาณไปถึงเมืองผีวิญญาณจะได้ถอด
เสื้อผ้าชุดเก่าเป็นทานเพ่ือไถ่บาปเคราะห์กรรมของตน แล้วยังมีเสื้อผ้าชุดใหม่ติดกายอยู่  
 

 
 
ของผู้ตายจะมาช่วยเหลืองานปลงศพกัน โดยมีหัวหน้าคนหนึ่งเป็นผู้ชายไทยทรงด าเรียก

หัวหน้า ผู้ชายที่ท าพิธีในการปลงศพนี้ว่า“นายเขย” จะสั่งให้คนช่วยกัน ตัดไม้ไผ่ท าแม่แคร่ โดยใช้ไม้
ไผ่ทั้งล าตัดเป็น 4 ท่อน2 ท่อนแรก ยาว 5 ศอก 2 ท่อน หลังยาวศอกเศษ ๆ เข้ารูปกันเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฟาก ไม้ไผ่ปูเป็นแคร่ ท าขาแม่แคร่สี่มุม สูงคืบเศษ ๆ แล้วใช้ซี่ไม้ไผ่ขนาด 3 นิ้ว ยาว
เท่าล าตัวศพ ถักเป็นผืนเฝือกห่อศพ (มีเคล็ดว่าผืนเฝือกใช้ไม้จ านวนคี่ คือผู้ตายถึงแก่กรรมก่อนคู่ของ
ตน ถ้าผืนเฝือกใช้ไม้จ านวนคู่ คือ ผู้ครองหมดคู่ครองแล้ว ถ้าผู้ตายเป็นโสด ใช้จ านวนไม้ 8 ซี่ถักเป็น
ผืนเฝือก) ต่อจากนั้นก็ท าประทุนสานด้วยไม้ไผ่ สวมครอบบนแม่แคร่คลุมศพ (ซึ่งท าแทนต่างหีบศพ) 
การบรรจุห่อศพ หรือ ขอน ก็จะจัดการวางบนแม่แคร่ ยกย้ายแม่แคร่ห่อศพ ไปวางระหว่างขื่อเสา
เรือน ให้ศพตรงขื่อเสาเรือนพอดี ซึ่งมีผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายสีขาว หรือสีแดงปูรองยาวไปทางปลายเท้า
ศพ แล้วทบผ้าที่เหลือนั้นมาคลุมตัวศพถึงคอศพและผ้าอีกด้านหนึ่งคลุมทับศีรษะให้มิด บนใบหน้าของ
ศพจะมีผ้าไหมตัดเป็นคล้ายผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าศพไว้ ต าหมากใส่ปากศพ แล้วใช้ไม้กลัด (ท าด้วยไม้ไผ่) 
กลัดชายผ้าชั้นบนและชั้นล่างให้ติดกัน ห่อมัดศพตรึงไว้กับแม่แคร่ จากนั้นนายเขย ก็จะเอาประทุนที่
สานด้วยไม้ไผ่คร่อมลงปิดร่างศพปิดหัวท้ายด้วยการปักไม้ยึดให้แน่น ปลายไม้โผล่ขึ้นมาจากหลัง
ประทุน 1 ศอกเศษ ๆ แล้วโยงด้วยเชือกระหว่างปลายไม้ทั้งสองอยู่เหนือประทุนศพบนหลังประทุน
ศพคลุมด้วยเสื้อฮี กลับเอาด้านที่มีสีสรรเขียวเหลืองแดงออกคลุมไว้ เหนือศพขึ้นไปจะมีราวไม้ไผ่แขวน
ไว้กับขื่อบ้านเจ้าของบ้านจะน าเสื้อผ้าของผู้ตายแขวนพาดไว้ และยังมีห่อผ้าไหมและผ้าฝ้ายมาวาง
พาดอีก ถือว่าถ้ามีจ านวนมาก แสดงถึงความขนันและฐานะดีและมีขรัวสวนนี้ ยังมีไข่ดิบห่อข้าว
เหนียวแขวนไว้อีกด้วยต่อจากพับผ้าไหมมีเส้นเชือกท าจากด้ายเส้นไหม รูดด้วยขี้ผึ้งมิ้มโยงมาที่ศพตรง
ศีรษะแลบนใบหน้า (เปรียบเสมือนสายวิญญาณของผู้ตาย) ที่ปลายเท้าศพก็จะมีเครื่องเซ่นไหว้ (ข้าว
ปลาอาหาร หมาก พลู น้ า) ตั้งไว้ ถ้าเป็นศพผู้หญิงวางไว้ใต้ขื่อในห้องผีเรือน และจะต้องก่อกองไฟไว้
ข้างบ้านติดกับห้องผีเรือนประมาณ 1 วา ให้ลุกทั้งคืน ไทยทรงด าเรียกว่า “วันแสงไฟเฮือน” ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของการตาย และห้ามก่อกองไฟไว้ข้างบ้านเช่นนี้ถ้าไม่มีการตาย เพราะถือว่าไม่เป็นมงคล  

 

2. พธีิปลงศพญาติอาย ุ30 ปี ขึน้ไป 
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ต้องสวมเสื้อสีขาว ไม่มีแขน คาดผ้าขาวบนศีรษะ ตัวผืนเสื้อตัดเย็บแบบง่าย ๆโดยน าผ้าฝ้าย
มาทบเป็นสองชิ้น ขาวเท่าล าตัวผู้สวมเจาะแหวะเนื้อผ้าเป็นคอเสื้อสองข้างตัวผืนผ้า ใช้ด้ายเย็บเนา
เพลาะให้ติดกันส าเร็จเป็นผืนเสื้อให้สวมทันทีมีผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับทบให้เป็นสามเหลี่ยมชายธง ใช้ผืน
ผ้านี้คาดศีรษะกางเกงชายนั้น ไม่จ ากัด หญิงสวมผ้าซิ่นตามแบบเดิม ภาษาไทยทรงด า เรียกว่า  “นุ่ง
เสื้อทกปกหัวขาว”  
 
 

 

ในวันรุ่งขึ้นหมอพิธี (นายเขย) จะมาท าพิธีบอกทางให้กับดวงวิญญาณของผู้ตายเพ่ือเดินทาง
กลับไปบ้านเกิด โดยหมอพิธี จะนั่งบนม้าหน้าโลงศพปักมีดเหน็บหงายคมออกจากตัวไว้ข้างหน้าข้อมือ
ของหมอพิธีและลูกหลานจะผูกด้วยดอกไม่ไผ่ เพ่ือเป็นเคล็ดไม่ให้ขวัญของตนตามผีไป หมอพิธีจะอ่าน
ค าบอกทางเป็นภาษาไทยทรงด า ที่คล้องจองกัน เนื้อความจะสรรเสริญคุณความดีของผู้ตาย บอกให้
ผู้ตายรู้ว่าหมดหน้าที่ทางโลกแล้วให้ขวัญไปอยู่เมืองฟ้า แล้วบอกทางให้ผู้ตายเดินทางไปทีละย่าน ทีละ
ถิ่นผ่านที่ไหน ที่ไหนบ้าง โดยเริ่มออกจากบ้านของตนเอง หลังจากเสร็จพิธีบอกทางก็ให้ยกหีบศพ หัน
ขวางกับขื่อบ้านแล้ววางลง จากนั้นให้ลูกหลานเดินเวียนศพจากซ้ายไปขวา 3 รอบ แล้วออกเดินตรง
ทางเดิม จะมีหมอพิธีผู้หญิงถือสวิงช้อนปลา ท าท่าช้อนปลาไปมา เพ่ือเป็นเคล็ดว่าช้อนขวัญของญาติ
ไม่ให้ขวัญนั้นตามผีไป ญาติผู้ใหญ่จะยืนคอยรองรับเป็นแถวอยู่ 2 ข้างทางหลายคน ต่างจับมือถือแขน
ฉุดออกมาจากการเดินวนเป็นการรับขวัญให้มาอยู่กับตน เสร็จแล้วพักผ่อน และน าอาหารมา
รับประทานกันในตอนกลางวันตอนบ่าย เคลื่อนศพไปป่าแฮว (ป่าช้า) โดยลูกเขย 4 คน หามศพให้
เชือกมะลิลาคล้องหิ้วโลงศพ และหาบพ้วยไม้ไผ่เดินไปตามทางจนถึงป่าช้า ลูกชายของผู้ตายถือธง
น าหน้า ธงนั้นท าด้วยผ้าทอสีขาว หรือสีแดง (ทอเอง) ยาว 2 เมตร ขึ้นไป ใช้ปลายไม้ไผ่ผ่าซีกคีบตรง
กลาง ผืนผ้าเป็นด้ามธง ชายธงตกแต่งด้วยเศษผ้าขนาด 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว เป็นริ้ว ๆ การหามศพนี้ 
ห้ามวางศพกับพ้ืน ถ้าระยะไกลก็เปลี่ยนคนได้ เมื่อถึงป่าแฮว หมอพิธีจะท าการเสี่ยงทายเพ่ือขอซื้อ
ที่ดินส าหรับศพก่อน โดยโยนไม้คว่ าหงาย ถ้าคว่ าหรือ หงายแสดงว่าไม่อนุญาตให้เผา ถ้าคว่ าอันหงาย
อันจึงจะเผาได้  

จากนั้นก็ช่วยกันถางหญ้าพรวนดินเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วปักเสา 
4 สูงแค่ศีรษะ แล้ววางแคร่ลงบนปลายเสาใต้แคร่จะมีกองฟืนไว้เต็ม 
หมอผี  (นายเขย) เริ่มพิธีเผาก่อน โดยจุดไฟไล่มดต่อมาเจ้าภาพและ
ญาติ ๆ ขณะที่ไฟลุกอยู่นั้น เจ้าภาพจะน าเครื่องใช้ของผู้ตายห่อผ้าโยน
ข้ามกองไปให้คนอีกฝั่งหนึ่งรับโยนไปโยนมา 3ครั้ง เรียกว่า “โยนของ
หน้ากองไฟ” เป็นการอุทิศของใช้ให้ผู้ตาย แขกที่ไปร่วมพิธีจะกลับบ้าน
ได้ต้องให้หมอพิธี (นายเขย) ชักไฟออกก่อน (คือดึงไฟออกมา 1 ดุ้น 
เพ่ือสมมุติว่าเป็นการดึงขวัญคนเป็นกลับมา)  

4. พธิีบอกทาง 

 

3. การแต่งกายไว้ทุกข์ลูกหลานผู้ตาย 
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คือ ร้องไห้ตามศักดิ์ตามฐานะของแต่ละคน การร้องไห้ต้องร้องอย่ามีลีลาร าพันเสียงต้อง

โหยหวน ผสมความโศกเศร้าเงียบเหงาวังเวง ท าให้ผู้ฟังเกิดความเศร้าตามไปด้วย มีข้อสันนิษฐานไว้ 2 
ประการ ในการร้องไห้หน้าศพ คือ เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดี ของผู้ตายมาทบทวนให้คนอ่ืนฟัง 
อีกประการหนึ่งคือเป็นการอาลัยถึงผู้ตายในฐานะลูกหลานญาติมิตรสหาย  

 
 
 

 
ภาษาไทยทรงด า เรียกว่า “เอ็ดแฮว” สิ่งของต่าง ๆ ที่ช่วยกันสร้างเพ่ืออุทิศให้ศพนั้น แยก

ชนิดกันเป็นชนิดของ ผู้ชาย และชนิดของผู้หญิง อาทิเช่นธงท าด้วยผ้าทอมือเอง สีขาว หรือ แดง ติด
กับปลายไม้ไผ่ ซึ่งผ่าปลายและคีบผืนธงไว้ ปลายธงตกแต่งด้วยริ้วเศษผ้าสีต่าง ๆ ถ้าผู้ตายสูงอายุมาก
เกิน 60 ปีขึ้นไป ผ้าธงก็จะยาวมากอาจถึง 10 เมตร ธงนี้มีไว้ส าหรับผู้ตายเกาะชายธงไปเมืองฟ้าเสา
หลวงเป็นต้นเสาขนาดเท่าไม้ไผ่ขนาดกลาง ใช้ไม้ไผ่เหลาเกลี้ยงยาว 2 วาปลายเสา ถ้าผู้ตายเป็นชาย
จะแกละสลักเป็นตัวหงส์ ตกแต่งด้วยผ้าสีถ้าผู้ตายเป็นหญิง 
ปลายเสาจะท าเป็นปลี ลักษณะเป็นท่อนไม้ยาวร่มระย้าที่
ปลายมีร่มระย้า 1 ศอก ทรงกระบอก จัดท าด้วยผ้าที่มีสีสรร
ใช้เส้นด้ายย้อมสีผูกเป็นพู่ห้อยระย้ารอบร่ม พร้อมด้วยห่อ
หมาก พลูและเงินบาท ห่อใบตองผูกไว้รอบ ๆ ปลีหอแก้ว
หอค าหรือ เรือนเล็ก ๆ จ าลองท าด้วยกระดาษ หรือเศษผ้า
ไหมประดับตกแต่งด้วยเศษผ้าริ้วสีต่าง ๆ แล้วแบ่งทรัพย์สิน
เครื่องใช้ เพ่ือให้ผู้ตายไปอาศัยอยู่ในเมืองฟ้า บ้านเป็นบ้าน 
4 เสา กว้าง 1 ศอก ยาว ศอกคืบ โครงสร้างท าด้วยไม้ไผ่มุงจาก เสาบ้านสูง 1 เมตร มีรั้วรอบบ้าน 
เตรียมส่วนประกอบไว้ไปสร้างที่ป่าช้า สิ่งของทั้งหมดนี้ จะน าไปวางไว้แทนที่โลงศพเพ่ือส่งผีในตอน
เช้าพิธีเก็บกระดูกนั้น หมอพิธีและญาติ จะไปป่าช้าตอนเช้าเมื่อกลับมากินข้าวเช้า แล้วจึงขนของที่
อุทิศให้ศพไปป่าช้า (ป่าแฮว) อีกครั้งหนึ่ง หมอพิธีจะน ากระดูกที่เผาแล้วทั้งหมดมาลาดและล้างน้ าให้
หมดเถ้าถ่านแล้วจึงเรียงเป็นรูปร่างคนใหม่ (การหยิบกระดูกนี้ จะใช้ต้นอ้อยจักให้มีขนาดเล็กเท่า
ตะเกียบ 2 อัน) ไทยทรงด าถือว่า ถ้าใช้มือหยิบกระดูก มือนั้นจะปลูกพืชผักไม่ขึ้น หลังจากที่ได้กระดูก
มาต่อเป็นรูปคนทั้งตัวแล้วหมอพิธีก็จะน าอาหารมาเซ่น ญาติก็เดินทางกลับ  

 
 
 
 
 
 

6. พธีิเกบ็กระดูกและของเคร่ืองใช้ให้ศพการส่งของเคร่ืองใช้ให้ศพ 

 

5. การร้องไห้หน้าศพเป็นการร้องไห้ร าพนัแบบมีแบบแผน 
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8. พธิีเอาผขีึน้เรือนเป็นพธิีน าผญีาติพีน้่องทีต่ายไปแล้วน าขึน้เรือน โดยเจ้าภาพ 

 
 

 
 

เสื้อผ้า หอแก้วหอค า (ท าเป็นส่วนประกอบไว้) 
เมื่อไปถึงป่าแฮวการเสี่ยงทายหาที่สร้างบ้าน โดยบ้านที่
สร้างจะท าให้ต่างไปจากบ้านคน เช่น จากที่มุงหลังคาก็
หงายออก ท าแบบหยาบๆ ใต้ถุนบ้านขุดหลุมไว้ฝังไห
กระดูก รอบ ๆ บ้านท ารั้วด้วยไม้ไผ่สานหยาบ ๆ ปลูก
พืชผักสวนครัว ดอกไม้พอเป็นพิธี หน้าบ้านปักเสาหลวง 
ผูกธงติดกับเสาหลวงหงส์ ร่มระย้า ผูกไว้ปลายเสา เสื้อผ้า
แขวนไว้กับเสาหลวง หอแก้วจะพาดไว้ระหว่างหน้าบ้านผี

กับเสาหลวง หมอพิธีจะน ากระดูกทั้งหมดห่อผ้าขาวใส่ลงในไห น าไหใส่ลงในหลุมใต้ถุนบ้านผี มีเส้น
ไหมสีเหลืองโยงติดระหว่างปากไหกับบนบ้านผี ปากไหปิดด้วยชามซึ่งทุบให้ปากบิ่น แล้วหมอพิธีก็
บอกกล่าวถึงการที่จะอุทิศสิ่งของเหล่านี้ให้กับผู้ตาย ญาติจะน าเหรียญเงินที่ท าด้วยตอกไม้ไผ่ไปแขวน
รอบ ๆ บ้านผี หมอพิธีน าเครื่องเซ่นมา เซ่นครั้งสุดท้ายแล้วบอกทางให้ไปเมืองฟ้า กลบดินให้มิดไห
กระดูก ญาติลูกหลานยืนเข้าแถวท าความเคารพผู้ตาย เป็นอันเสร็จพิธีการส่งผี  

 
จะบอกญาติ ๆ ว่า วันนั้น เวลานั้นจะเอาผีขึ้นเรือน เจ้าภาพจะต้องล้มหมู เอาหัวหมู ขาหมู 

หางหมู ต้มแต่งเผือน มีเหล้าไก่พร้อม ท าพิธีเซ่นไหว้วิญญาณ โดยญาติ ๆ จะห่อข้าวเหนียวกับเนื้อเค็ม
มาหนึ่งห่อ แยกห่อกัน (นอกจากเนื้อเค็ม อาจเป็นไข่ต้ม หรือปลาย่างก็ได้ ) ห่อด้วยใบตองสดน ามา
มอบให้กับเจ้าภาพ เจ้าภาพก็คอยรับข้าวห่อ ของเพ่ือนบ้านด้วยความเคารพ ส่วนญาติใกล้ชิดของ 

 

 
เจ้าภาพก็จะจัดของมามอบตามศักดิ์ โดยของที่จะจัดเป็นหัวหมูต้ม เหล้าขวด หมอพิธี จะท า

พิธีเชิญวิญญาณของผู้ตายให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ จากวงศาคณาญาติ พอถึงเที่ยงก็เสร็จพิธี เจ้าภาพ
จัดเลี้ยงอาหารแก่บรรดาญาติ ๆ มื้อกลางวัน  

เพราะชาวไทยทรงด าถือว่าถ้ามีการตายเกิดขึ้นในบ้าน ๆ นั้น จะไม่สะอาดบริสุทธิ์จึงต้องท า
พิธีล้างเรือน โดยหมอพิธีผู้หญิงเป็นผู้ประกอบพิธี คือเรียกขวัญคนในบ้าน ท าการเสี่ยงทายโชค
เคราะห์ของบ้านสิ่งของที่ต้องใช้ในพิธีมีดังนี้ ผ้าขาวยาวผืน ละ 2 เมตร 6 ผืน ขึงแขวนไว้ในที่ต่าง ๆ 

9. พธิีแผ้วเฮือนเป็นการช าระล้างเรือนให้สะอาด 

7. พธิีส่งผ ี(ส่งของให้ผ)ี ญาติพีน้่องจะน าส่ิงของ  น าด้วย ธง เสาหลวง 
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เสื้อของคนในบ้าน 1 ห่อใส่กระจาดหาบ 2 ใบ มีข้าวเหนียวคลุกดินหม้อสีด า ปั้นเป็นเม็ดกลม ๆ เท่า
หัวแม่มือ ห่อด้วยชายเสื้อ เพราะเครื่องท านายโชคชะตา เคราะห์ในบ้านนี้จะมีการตายเกิดขึ้นอีก
หรือไม่ไม้คาน 1 อัน ผ้าขาว 1 ผืน ยาว 4 เมตร ห่อลักษณะเดียวกับการห่อศพผู้ตายน าไปวางไว้ตรงที่
เคยวางโลงศพ กระบุงข้าวม้า (เครื่องเซ่นของหมอพิธีผู้หญิง) มี ข้าวเปลือก ไข่ดิบ 1 ฟอง ด้ายขาว 1 
ใจ ข้าวสาร 1 ชาม สตางค์ 1 บาทวางไว้ บนข้าวเปลือกผูกติดกับไม้คานในเข่งมีผ้าขาว ใบพลู เศษไม้
ถากออกจากการท าปลี ใบหนาใบพุทรา ดินหมากพลูที่จีบแล้วลูกไก่เข่งละตัว ขาไก่ผูกติดไว้กับเข่ง 
กระด้งขี้เถ้าป่น ซึ่งร่อนด้วยตะแกรงละเอียด ขี้เถ้ากระจายเรียบเต็มเสมอหน้ากระด้งวางไว้หัวบันได
บ้าน เป็นเครื่องเสี่ยงทาย ว่าจะมีผีขึ้นมาบนบ้านหรือไม่โดยดูว่า มีรอยเท้าใดปรากฎขึ้น หรือไม่ขัน
น้ ามนต์ มีใบมะยมวางไว้บนปากขัน เพ่ือท าน้ ามนต์ปะพรมสิ่งของและพ้ืนบ้าน พิธีเริ่มโดยหมอพิธี
ผู้หญิงนั่งบนม้านั่ง ท าด้วยไม้ หันหน้าเข้าข้างฝาผนังบ้านในห้องไว้ศพซ้ายมือ คือ ไม้คานห่อผ้าที่สมมุติ
ว่า เป็นตัวแทนศพ หมอพิธีน ากระบุงข้าวเปลือกมาตั้งตรงหน้ากล่าวเซ่น บูชาครู บอกให้ทราบว่า จะ
ท าการล้างบ้านเพ่ือขับไล่สิ่งร้าย ๆ จากนั้นแม่มด (หมอพิธีผู้หญิง) ใช้ไม้กวาดลงใต้ถุนบ้าน เพ่ือให้
ผู้ช่วยแม่มด กวาดใต้ถุนบ้านให้สะอาด แล้วแม่มดก็ปะพรม น้ ามนต์ไปทั่วบ้านบนกองเสื้อผ้าของคนใน
บ้าน จากนั้นใช้ไม้กวาดใบหนาดกวาดบ้านอีกครั้ง ผู้ช่วยแม่มดขึ้นมาบนบ้าน คว่ าโอ่งน้ าทุกใบ 
ถือเป็นการล้างบ้านด้วยน้ า ผ้าขาวที่แขวนไว้ตามที่ต่าง ๆ น ามากองรวมที่หน้าแม่มด  ซึ่งแม่มดจะ
น าไปใช้ แม่มดจะตรวจดูกระด้งขี้เถ้าว่ามีรอยเท้าปรากฎหรือไม่ แล้วแก้ห่อผ้าที่มัดเม็ดข้าวเหนียวออก
ดู ถ้าไม่มีรอยแหว่งถือว่าโชคดี บ้านสะอาด แม่มดลงบันไดแล้วพูดว่า บ้านสะอาดดีแล้ว ล้างให้สะอาด
แล้ว ใครเป็นเจ้าของมาเอาไปเน้อ เจ้าของบ้านและญาติพ่ีน้องที่นั่งรอดูพิธีอยู่นอกบ้าน ก็ขานรับด้วย

ความยินดี 
 

มีการนับวันเดือนปีในรูปแบบเดียวกัน คือนับ ๑ 
เดือน มี ๓๐ วัน เป็นเดือนดีจะนับ ๒๙ วันคือวันแรม ๑๔ ค่ า 
เป็นวันสิ้นเดือนและนับ ๑ สัปดาห์สัปดาห์มี ๑๐ วันวัน
เรียกว่า “มื้อ” รวม ๓ สัปดาห์เป็น ๑ เดือนการนับวันของคน
ไทยทรงด า (ลาวโซ่ง) นี้ไม่ปรากฏชัดว่านับวันใดเป็นวันต้น
สัปดาห์ เพียงตระกูลใดถือเอาวันดีของตระกูลคือ“มื้อเวนตง” ส าหรับผู้สืบผีผู้ท้าว ส่วนผู้สืบผีผู้น้อย
“มื้อเวนตง” คือ วันถือ โดยนับจาก วันขึ้นต้นสัปดาห์แล้วจึงนับต่อไปจนครบ ๑๐ วัน คือ-มื้อกัด -มื้อ
ขด -มื้อฮ้วง -มื้อเต๋า -มื้อก๋า – มื้อก๋าบ–มื้อฮับ -มื้อฮาย -มื้อเมิง -และ มื้อเปิ๊ก 

 

การนับมือ้เวนตงไทยทรงด า เป็นความเช่ือที่(ลาวโซ่ง) 
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ชาวไทยโซ่งเชื่อว่า เมื่อตายไปวิญญาณหรือขวัญจะขึ้นไปอยู่ที่เมืองฟ้า หรือเมืองแถน คนที่ตาย
ตามปกติ  เช่น  เจ็บป่วยตาย จะมีหมอพิธีบอกทางไปเมืองแถง หากตายโดยไม่เป็นธรรมชาติหรือตาย
โหง ไม่มีการบอกทางไปเมืองแถน หากไม่บอกทางไปเมืองแถง  วิญญาณหรือขวัญจะเดินทางไปเมือง
แถงไม่ได้  เพราะดินแดนของวิญญาณมีหลายแห่ง  อาจจะหลงและได้รับความทุกข์ยาก  เป็นวิญญาณ
ที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีหลักแหล่ง  ไม่สามารถไปพบญาติพ่ีน้องของตนเองได้ (เมืองฟ้าอยู่เหนือเมืองแถน) 
การบอกทางให้วิญญาณเดินทางไปตามที่บอก จิตวิญญาณจะมีพลัง และมีความสามารถผ่านช่วงเวลา
ได้ตามที่หมอพิธีบอก วิญญาณจะไปอยู่ตามจุดต่าง ๆ ที่หมอพิธีบอกทางให้ไป สิ่งที่ท าให้วิญญาณ
ล่องลอยขึ้นไปได้คือ เสาหลวง ธงกาว และนกหงส์ ธงกาวจะพัดพาวิญญาณล่องลอยไป และมีผู้คอย
รับและพาไป บางครั้งก็เชื่อว่า สามารถเดินทางไปได้เองโดยล าพังตามค าบอกทางของเขยกก  เชื่อกัน
ว่าเมืองฟ้านั้นอยู่เหนือเมืองแถงขึ้นไป ขวัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ขวัญหัว จะอยู่กับลูกหลานที่กะ
ล้อห่อง ขวัญปลาย จะไปเมืองฟ้า 
 
สร้างบ้านให้กับผู้ตาย  ส่งให้ไปเมืองฟ้า  (เมืองแถน ) 

หลังจากเผาศพ (เรียกว่าขอน) เขยกกและญาติผู้ตาย
จะไปน าผีที่ยังอยู่บนบ้านเพ่ือน าผีไปป่าช้าและท าพิธีบอกทาง
เขยกกจะน าให้ผีไหว้ลา ผีบรรพบุรุษในกะล้อห่อง ลาผีที่บันได 
พาผีมาที่ป่าช้า ซึ่งได้จัดข้าวของส าหรับส่งวิญญาณไว้พร้อม
แล้ว มีธงกาว เสาหลวง เรือนแก้ว เสื้อผ้า บ้านผีเขยกกได้
กล่าวถึงความดีของผู้ตาย  บอกให้ผีหรือขวัญได้รู้ว่าตนเองเป็น
ผีแล้ว ไม่สามารถอยู่ในโลกมนุษย์ได้  ขอให้ขวัญกลับไปอยู่เมืองฟ้า ให้กลับไปหาแถนเขยเริ่มบอกทาง
ให้วิญญาณหรือผีขวัญออกเดินทางจากบ้านไผ่หูช้าง เดินทางผ่านบ้าน เดินทางผ่านหนองคายไปที่
แม่น้ าโขง ให้ข้ามแม่น้ าโขงไปยังเมืองเวียงจันทน์ผ่านเข้าไปในเขตของเวียดนามจนถึงเมืองแถง  การ
เดินทางสู่เมืองแถงเป็นการกลับสู่มาตุภูมิเดิม ที่ชาวไทยโซ่งจากมา จิตยังผูกพันหาแต่ในความจริง 
เมืองแถนคือเมืองที่เหนือเมืองแถงขึ้นไปเป็นสวรรค์ที่แตกต่างจากโลกมนุษย์หมอพิธีจะบอกทางให้
เดินทางต่อไปถึงน้ าตกตาดผีไฟ  เป็นดินแดนแรกสุดที่วิญญาณมาถึง  แล้วให้ผ่านไปยังเมืองมด  ผู้ที่
อยู่ในเมืองมด  เป็นผู้ที่มีฤทธิ์  มีมนต์คาถา  ให้ผ่านไปผ่านไปถึงล่ าจวงกลาง  ซึ่งเป็นที่พบปะของผี
ขวัญทั้งหลาย  ผู้คนในดินแดนนี้จะท ามาหากินเช่นเดียวกับโลกมนุษย์  แล้วผ่านไปผ่านมาถึงแม่น้ าตา
คาย  มีนายด่านชื่อ  “องกวานฟันล่อง”  ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับผีพรายชื่อ  นายลอ พาขวัญข้าม
ไป ผ่านเลยไปไปถึงสวนป่าหม่อน เป็นดินแดนของเด็ก ๆ และคนหนุ่มสาว  ดินแดนนี้มี พ้ืนที่
กว้างขวางเป็นที่เล่นสนุกสนานของเด็ก ๆ และหนุ่มสาว  ที่เล่นกว้างใหญ่เรียกว่า “ขวงอิน”  ขวัญ
ผ่านไป  ผ่านมาถึงเมืองผีวาย  คือเมืองที่ผีตายโหงอยู่  ให้รีบผ่านโดยไวผ่านมาถึงล่ าดอย  ถ้าชนชั้น
ธรรมดาอยู่ได้เพียงชั้นนี้  ชั้นนี้จะมีสภาพคล้าย ๆ โลกมนุษย์ แต่มีความร่มรื่น ร่มเย็น มีบ่อน้ ากิน 
เรียกว่า “บ่อน้ ากินเย็น” ขวัญผู้ต้าวเดินทางต่อไปมาถึงถิ่นของแถน จะมีภูเขาสูง คือ  “ภูเขากุมเขางอ
เมืองฟ้า”  ณ  ดินแดนนี้เป็นที่อยู่อาศัยของแถนต่าง ๆ มีทางแยกสามสิบแคว ส าหรับเป็นทางแยกที่
เดินทางไปสู่ที่อยู่ของแถนต่าง ๆ แถนในเมืองแถนประกอบด้วย  แถนหลวง แถนขาด แถนเคอะ  แถน

 

พธิีศพการบอกทางไปเมอืงแถน 
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สิง  แถนแนนแถนที่ถือเป็นแถนชั้นสูง คือ แถนที่มาจากสกุล สิงลอ  มีที่อยู่สวยงามเรียกว่า  “เรือน
พานหลวง”  ที่อยู่อาศัยของแถนที่รองลงมาเรียกว่า “เรือนพานน้อย”บริเวณแถนนี้  ขวัญจะต้องระวัง
อย่าหลงเข้าไปในดินแดนแถนสติไม่ดี  เรียกว่า “นางบิดนางเบือน” และให้ขวัญไปหาที่อยู่ตามสกุล
ของตนเองและในดินแดนของแถนนี้  จะมีความสุข  คิดอะไรจะได้ดังปรารถนา แต่ก็มีดินแดนที่แห้ง
แล้ง  และเป็นที่อยู่อาศัยของคนท่ีเศร้าหมอง คือดินแดนคนหนุ่มสาวที่ตายก่อนแต่งงาน  การบอกทาง
จะสิ้นสุดลงเมื่อบอกทางเสร็จแล้ว  เขยกกจะกลับบ้านไปให้เจ้าของบ้านท าพิธีสู่ขวัญเขยทั้งเขยกกและ
เขยหาม (ลูกหรือหลานเขยที่หามหีบศพ)  ที่บ้านของผู้ตายเขยกกจะมาท าพิธีเชิญผีขึ้นเรือนอีกครั้ง ใน
วันที่ก าหนดไว้ เขยกกท่ีท าหน้าที่บอกทางไปเมืองแถน  จะเป็นผู้ต้าวหรือผู้น้อยก็ได้  แต่หากจะเชิญผี
ขึน้เรือน  ต้องใช้เขยกกตามชนชั้น  เช่น  ผู้ต้าวต้องใช้เขยกกผู้ต้าว  ชนชั้นผู้น้อย  ต้องใช้เขยกกผู้น้อย 

ขอบคุณ  
ลุงเทา   และ   ลุงสนั่น   ท่ีให้ความรู้เรื่องพิธีกรรมงานศพแก่พวกหนู 

 
 
 
 
 
ความเชื่อในเรื่องผี และขวัญอยู่มากเชื่อว่าผีนั้นเป็นเทพดาที่ให้ความคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผี
เรือน หากท าสิ่งไม่ดีจะเป็นการผิดผี ซึ่งผีเรือนอาจจะลงโทษได้  ลาวโซ่งมีการนับถือผี การนับถือผีจะ 
มีการบวงสรวงผีเป็นประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม้นาทสุีดท้ายไททรงด า 
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ภาคผนวก ฌ 
 

ประมวลภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้วิธกีารทาง
มานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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ประมวลภาพการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

เรียนรู้การใช้ชีวิตภาคสนามในชุมชนระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2559 
ณ ต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 
วันแรกของการลงภาคสนาม 

 
 

 
ถ่ายภาพกับแม่มดบ้านห้วยท่าช้างภายหลังการสัมภาษณ์ 

 

 
ถ่ายภาพกับแม่มดบ้านห้วยท่าช้างภายหลังการสัมภาษณ์ 
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ถ่ายภาพกับแม่มดบ้านหนองเข้ภายหลังการสัมภาษณ์ในเวลา 21.00 น. 

 
 

 

 
การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านของนักเรียน 

 

 
ถ่ายภาพกับปราชญ์ชาวบ้านในการย้อมผ้า 
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