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บทคัดยOอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนวิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห@ใหLไดLประสิทธิภาพตามเกณฑ@ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาก[อนและหลัง จากการใชLชุดการเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ไดLรับการจัดการเรียนรูLโดยใชLชุดการเรียนกับการสอนบรรยายในรายวิชาภูมิปJญญาทLองถิ่น
เพื่อการศึกษา เครื่องมือที่ใชLในการวิจัย คือ ชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียน และแบบทดสอบเรื่อง ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัยใชLแบบแผนการทดลอง Control Group Pretest Posttest Design กลุ[มตัวอย[างที่
ใชLในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร@ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่น
เพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2555 โดยการจับสลากหLองเรียนจํานวน 2 หLองเรียน จาก 4 
หLองเรียน ดLวยวิธีการสุ[มแบบกลุ[ม แบ[งออกเปdน 2 กลุ[ม คือ 1) กลุ[มทดลอง คือ กลุ[มนักศึกษาที่ใชL
ชุดการเรียน จํานวน 60 คน 2) กลุ[มควบคุม คือ กลุ[มนักศึกษาที่ใชLวิธีการสอนบรรยาย จํานวน 
60 คน โดยใชLระยะเวลาในการทดลองตั้งแต[พฤศจิกายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556 สถิติที่ใชLใน
การวิจัย Paired – Sample Test และ t-test Independent  
 ผลการวิจัย พบว[า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนวิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา           
มีประสิทธิภาพ 81.08/83.58 ซึ่งสูงกว[าเกณฑ@มาตรฐานที่กําหนดไวL 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่ไดLเรียนรูLโดยใชLชุดการเรียนวิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษาหลังเรียน มีค[าเฉลี่ยสูง
กว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดLรับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชLชุดการเรียนวิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษาสูงกว[า 
นักศึกษาที่ไดLรับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย  อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 คําสาํคัญ: การพัฒนา ชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา การคิดวิเคราะห@ 

 
                                                 
1สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร@ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 38 มกราคม – มิถุนายน  2557 
      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 38 January – June , 2014 

 

52 
 

Abstract 
The purpose of this study was 1) to develop a learning package in local wisdom 

subject. To achieve the performance criteria of 80 /80 2) to study the achievement before 
and after using a Learning Package 3) to compare the achievement of students who are 
learning using a Learning Package with lectures on teaching traditional courses to study. The 
tools used in this research is a series of local courses to study. The quality of the learning 
and test Local educational Methods to Control Group Pretest Posttest Design Patterns 
experimental samples used in this study is the Student Board of Education. To enroll 
Department of Local Knowledge for Education Semester 2/2555 by two classrooms form four 
classrooms divided into 2 groups: 1) experimental group is the group of students who take a 
class of 60 people, 2) the control group is the group of students who use it. teaching 
methods lectures, 60 were used in the research Paired - Sample Test and t-test 
Independent using the experimental period November 2012 to May 2013. 

The results of the study showed that the performance of a series of courses. Local 
knowledge for education. Effective 81.08/83.58, which was higher than the standards set 
80/80. Achievement of students who learned using the learning package. Local knowledge 
for education. Achievement was higher than pre statistically significant at the .05 level, and 
achievement. The achievement  of students who have been taught using a local learning to 
higher education. Students who have been teaching and lecturing. Statistically significant at 
the .05 level. 
Keywords: Development, Learning Package Subject, local  Wisdom for education subject, Analytical 
Thinking 
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บทนํา 
ภูมิปJญญาไทยเปdนองค@ความรูLสําคัญท่ี

ปรากฏอยู[ในทLองถิ่นต[างๆ ซึ่งตLองมีการปลูกฝJงใหL
เด็กและเยาวชนในชาติไดLเรียนรูLถึงความย่ิงใหญ[  
เห็นคุณค[าแห[งความภาคภูมิใจของทLองถิ่นและ
ความเปdนเอกลักษณ@ของชาติไทย อาจกล[าวไดLว[า 
ภูมิปJญญาไทยเปdนพื้นฐานของวิธีคิดและจุดรวม
ของจิตสํานึกในทุกระดับ ต้ังแต[ระดับครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ การนําภูมิปJญญาเขLาสู[ระบบ
การศึกษา เปdนแนวทางการพัฒนาเยาวชนดLวยกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกภูมิปJญญาต[างๆ ไวL ซึ่ง
อาจตLองไดLรับการแกLไขใหLสอดคลLองกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม เปdนการฟ��นฟู สืบสานอย[างย่ังยืน และ
การอนุรักษ@ภูมิปJญญาต[างๆ ไวL รวมถึงเปdนแนว
ทางการพัฒนาประเทศท่ีตLองสอดคลLองกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม ความเปdนอยู[ เพื่อใหLดํารงตนและ
พัฒนาตนไดL เ ต็มศักยภาพของแต[ละทLองถิ่น    
(เยาวภา โชติวิชัย. 2555 : 12)  

รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีสรLางความสมดุล
ใหLกับผูLเรียนท้ังในส[วนของเนื้อหาความรูLท่ีเพียงพอ 
และกระบวนการเรียนรูLท่ีเหมาะสมแต[ละบุคคล 
การจัดการศึกษาจึงเปdนกระบวนการหลักในการ      
ขัดเกลาสังคม แต[ขณะเดียวกันไม[ไดLเอื้อต[อเยาวชน      
ใหLรูLเร่ืองราวและภูมิปJญญาท่ีส่ังสมสืบทอดมาใน
อดีตเท[าท่ีควร ย่ิงไปกว[าน้ันการนําภูมิปJญญามา
จัดการศึกษากลับพบอุปสรรค เช[น ผูLเช่ียวชาญ
หรือปราชญ@ชาวบLานมีจํานวนนLอย และมีอายุมาก 
ซึ่งอาจจะสูญหายไปพรLอมกับบุคคลและสภาพ
ค[านิยมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรียน  
การสอนในเร่ืองภูมิปJญญาทLองถิ่นนอกจากจะปรากฏ
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลLว การจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไดLใหLความสําคัญกับการศึกษา
ในเร่ืองภูมิปJญญาเช[นกัน คณะศึกษาศาสตร@ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ไดLกําหนดใหLนักศึกษาไดLรับ        
การเรียนรูLในเร่ืองภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา

เพื่อใหLนักศึกษาไดLมีแนวทางในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูLขณะดําเนินการเรียนการสอนแก[นักเรียน
ภายในสถานศึกษา ใหLผูLเรียนเกิดการเรียนรูLภูมิปJญญา
ทLองถิ่นของตนเองและอนุรักษ@ภูมิปJญญาทLองถิ่น
อย[างมีประสิทธิภาพ (ทิพย@ หาสาสน@ศรี. 2551 : 
75-76) 
 การพัฒนาเยาวชนใหLเปdนมนุษย@ท่ีสมบูรณ@  
ตLองสรLางความสมดุลใหLเกิดขึ้นท้ังร[างกาย  จิตใจ  
สติปJญญา  ความรูLและคุณธรรม  และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต  ใหLสามารถอยู[ร[วมกับผูLอื่นไดL
อย[ า งมีความสุข   การ เต รียมคนในอนาคต  
จําเปdนตLองหารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีสรLาง
ความสมดุลใหLกับผูL เรียนท้ังในส[วนของเนื้อหา
ความรูL ท่ีพอเ พียง  และกระบวนการ เ รียน รูL                  
ท่ีเหมาะสมแต[ละบุคคล (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547 : 
15-16) การจัดการศึกษา  จึงเปdนกระบวนการ   
ขัดเกลาหลักของสังคม แต[ขณะเดียวกันไม[ไดLเอื้อ
ต[อเยาวชนใหLรูLเร่ืองราวและภูมิปJญญาท่ีส่ังสมสืบ
ทอดมาในอดีตเท[าท่ีควร  ย่ิงไปกว[าน้ันการนํา   
ภูมิปJญญามาจัดการศึกษากลับพบอุปสรรค  เช[น  
ผูLเช่ียวชาญหรือปราชญ@ชาวบLานมีจํานวนนLอย และ
มีอายุมาก ซึ่งอาจจะสูญหายไปพรLอมกับบุคคล
และสภาพค[านิยมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การ
จัดการเรียนการสอนในเร่ืองภูมิปJญญาทLองถิ่น
นอกจากจะปรากฏในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลLว การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดLใหL
ความสําคัญกับการศึกษาในเร่ืองภูมิปJญญาเช[นกัน 
ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร@  ม ห า วิ ทย า ลั ย ร า ช ภั ฏ       
จันทรเกษม ไดLกําหนดใหLนักศึกษาไดLรับการเรียนรูL
ในเร่ือง ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา เพื่อใหL
นักศึกษาไดLมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูL
ขณะดําเนินการเรียนการสอนแก[นักเรียนภายใน
สถานศึกษา ใหLผูLเรียนเกิดการเรียนรูLภูมิปJญญา
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ทLองถิ่นของตนเองและอนุรักษ@ภูมิปJญญาทLองถิ่น
อย[างมีประสิทธิภาพ  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร@ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กําหนดใหLนักศึกษาไดL
เรียนรูLภูมิปJญญาในรายวิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ
การศึกษา (EDUC 4303) โดยศึกษาลักษณะและ
ความสําคัญของภูมิปJญญาทLองถิ่นของไทย ภูมิปJญญา
ทLองถิ่นไทยแขนงต[างๆ กระบวนการเรียนรูLและ 
การถ[ายทอดภูมิปJญญาทLองถิ่น แนวความคิดใน
การนําภูมิปJญญาทLองถิ่นมาเปdนเครือข[ายและมี
ส[วนร[วม การจัดต้ังศูนย@การเรียนรูLภูมิปJญญาไทย 
การนําภูมิปJญญาไทยสู[การเรียนรูL และฝ�กปฏิบัติ        
การสํารวจภูมิปJญญาทLองถิ่น (คณะศึกษาศาสตร@. 
2556 : 2) ในฐานะท่ีผูLวิจัยเปdน ผูLปฏิบัติการสอนวิชา
ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา ไดLพบปJญหาของ
นักศึกษาท่ียังไม[สามารถบูรณาการภูมิปJญญากับ 
การเรียนการสอนไดLจริงในขณะปฏิบัติการสอน
ภายในสถานศึกษาหรือขณะฝ�กประสบการณ@
วิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงการสรLางจิตสํานึกเร่ือง
ภูมิปJญญาแก[นักศึกษา ใหLนักศึกษาไดLเห็นคุณค[า 
เกิดความภาคภูมิใจ ช[วยกันฟ��นฟู อนุรักษ@ ต[อยอด  
ภูมิปJญญาของไทย และการนําภูมิปJญญาไปบูรณาการ
กับวิชาชีพครู การดําเนินชีวิต ซึ่งปรากฏว[าตลอด
ระยะเวลา 1 ป�การศึกษา นักศึกษาส[วนใหญ[ยังคง
ละเลยต[อภูมิปJญญาในทุกๆ ดLานไม[สามารถ
ถ[ ายทอดภูมิ ปJญญาไดL อย[ างมี ประสิ ทธิภาพ          
ไม[สามารถบูรณาการภูมิปJญญากับการดํารงตนไดL
อย[างแทLจริง และท่ีสําคัญไม[สามารถต[อยอดหรือ
จัดการเรียนการสอนภูมิปJญญาแก[ผูLเรียนไดLอย[าง  
มีคุณภาพ  
 ผูLวิจัยจึงเห็นความจําเปdนของการพัฒนา
ชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห@ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ท้ังน้ีเพื่อช[วยกระตุLนความสนใจ
และกระตุLนจิตสํานึกใหLนักศึกษาไดLเห็นความสําคัญ

กับการจัดการเรียนการสอนเร่ืองภูมิปJญญาทLองถิ่น 
เนื่องจากชุดการเรียนดังกล[าวน้ีมีลักษณะเปdนสื่อ
ประสม (Multimedia) ไดLนําเสนอเนื้อหาสาระตาม
รายวิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา (EDUC 
4303) อย[างครบถLวน ในรูปแบบต[างๆ อาทิ ขLอความ 
ภาพน่ิง กราฟ�ก และวีดิทัศน@ ซึ่งผูLวิจัยไดLนําชุดการเรียน
ดังกล[าวมาใชLประกอบการเรียนการสอนภายใน
ช่ัวโมงเรียน จํานวน 3 ช่ัวโมงต[อสัปดาห@ เปdนระยะเวลา 
1 ภาคเรียน เพื่อเปdนแนวทางใหLนักศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนเร่ืองภูมิปJญญาไดL อย[ างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูL เกี่ ยวกับ          
ภูมิปJญญามาประยุกต@ใชLในการดํารงวิชาชีพครู 
การดํารงชีวิต จนสามารถดํารงตนอยู[ในสังคมไดL
อย[างมีความสุข  
 

วัตถุประสงค ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญา

ทLองถิ่นเพื่อการศึกษา ใหLไดLประสิทธิภาพตาม
เกณฑ@ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก[อนและหลังเรียนจากการใชLชุดการเรียนวิชาภูมิ
ปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีไดLรับการจัดการเรียนรูLโดยใชLชุด
การเรียนกับการสอนบรรยายในรายวิชาภูมิปJญญา
ทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุOมตัวอยOาง 

ประชากร ท่ีใชLในการวิจัยคร้ังน้ี เปdน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร@  ท่ีลงทะเบียนเรียน 
วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา ภาคเรียนท่ี  
2/2555 จํานวน 4 หLองเรียน 240 คน 

กลุ[มตัวอย[าง ท่ีใชLในการวิจัยคร้ังน้ี เปdน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่น
เพื่อการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2555 ใชLวิธีการสุ[มแบบกลุ[ม 
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(Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก
หLองเรียน จํานวน 2 หLองเรียน จาก 4 หLองเรียนและ
สุ[มหLองเรียนโดยสุ[มใหLหLองเรียนท่ี 1 เปdนกลุ[ม
ทดลอง และสุ[มใหLหLองเรียนท่ี 2 เปdนหLองควบคุม 
แบ[งออกเปdน 2 กลุ[ม ดังน้ี 

1. กลุ[มทดลอง คือ กลุ[มนักศึกษาท่ี
ใชLชุดการเรียน ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
จํานวน 60 คน  

2. กลุ[มควบคุม คือ กลุ[มนักศึกษาท่ี
ใชLวิธีการสอนบรรยาย วิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ
การศึกษา จํานวน 60 คน 

ตัวแปรทีใ่ช�ในการวิจัย 
1. ตัวแปรต�น คือ วิธีสอน ประกอบดLวย 

 1.1 การสอนโดยใชLชุดการเรียน    
วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 

 1.2 ก า ร ส อ น แ บ บ บ ร ร ย า ย           
วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 

 2. ตัวแปรตาม คือ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภูมิปJญญา
ทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
 

สมมุตฐิานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใชLชุดการ

เรียน วิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษาสูงกว[า
ผลสัมฤทธ์ิก[อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
กลุ[ม ท่ีใชL ชุดการเรียน ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ
การศึกษา สูงกว[าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษากลุ[มท่ีไม[ใชLชุดการเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัยคร้ังน้ี ใชLเคร่ืองมือ 
3 ชนิด ไดLแก[ 

 1. ชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ
การศึกษา ประกอบดLวย 6 หน[วยการเรียนรูL ไดLแก[
หน[วยการเรียนรูL ท่ี  1 ขLอมูลเบ้ืองตLนเกี่ยวกับภูมิ
ปJญญาไทย  

หน[วยการเรียนรูLท่ี 2 ครูภูมิปJญญาไทยใน
การจัดการศึกษา 

หน[วยการเรียนรูLท่ี 3 การนําภูมิปJญญา
ทLองถิ่นสู[การเรียนรูL 
 หน[วยการเรียนรูLท่ี 4 ภูมิปJญญาชาวบLาน
กับการจัดการศึกษาไทย 
 หน[วยการเรียนรูLท่ี 5 แนวทางการจัดการ
เรียนรูLในระดับทLองถิ่น 
 หน[วยการเรียนรูLท่ี 6 การนําภูมิปJญญา
ทLองถิ่นมาใชLในการจัดการศึกษา 
 2. แผนการจัดการเรียนรูL 

2.1 แผนการจัดการเรียนรูL โดยใชLชุด
การเรียน 

2.2 แผนการจัดการเรียนรูL โดยการ
สอนแบบบรรยาย  

3. แบบทดสอบเร่ือง ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ
การศึกษา เปdนลักษณะแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
บทเรียนละ 20 ขLอ จํานวน 6 บทเรียน รวมจํานวน
ท้ังสิ้น 120 ขLอ 

การรวบรวมข�อมูล 
1. วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก[อนเรียน 

ท้ังกลุ[มทดลองและกลุ[มควบคุม 
2. ดําเนินการทดลองโดยใชLชุดการเรียน 

เร่ือง ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา และการ
สอนแบบบรรยาย 

3. ระหว[างการดําเนินการเรียนการสอน 
ใหLนักศึกษาทําแบบฝ�กกิจกรรมระหว[างเรียนเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห@  

4. เมื่อดําเนินการทดลองโดยใชLชุดการเรียน 
เร่ือง ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา ครบท้ัง 6 
บทเรียนแลLว จึงทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
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เรียนอีกคร้ัง และบันทึกผลการทดสอบใหLเปdน
คะแนนหลังเรียน (Posttest) 

5. เมื่อตรวจใหLคะแนนแบบทดสอบแลLว 
นําคะแนนท่ีไดLมาวิเคราะห@ดLวยวิธีการทางสถิติ 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว[าง
กลุ[มทดลองกับกลุ[มควบคุม 

การวิเคราะห ข�อมูล 

 1. สถิติท่ีใชLในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ท่ีใชLในการทดลอง คือ ค[าประสิทธิภาพ E1/E2 ของ
ชุดการเรียน วิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
ซึ่งผูLวิจัยไดLกําหนดประสิทธิภาพของชุดการเรียนไวL 
80/80  

2. การทดสอบหาค[าที (t-test Independent) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา           
ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษาของกลุ[มทดลองท่ี
ไดLรับการสอนโดยใชLชุดการเรียนและกลุ[มควบคุม
ท่ีไม[ใชLชุดการเรียน   
 

ผลการวิจัย 
 1. ชุดการเรียน วิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่น
เพื่อการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) รLอยละ 81.08 และประสิทธิภาพ
ของผลสัมฤทธ์ิ (E2) รLอยละ 83.58 แสดงว[า       
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ@ 81.08/83.58  สูงกว[า
เกณฑ@มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก[อนเรียนและหลังเรียน จากการใชLชุดการ
เรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา พบว[า
นักศึกษาท่ีเรียนดLวยชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญา
ทLองถิ่นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว[าก[อนเรียน
อย[างมีนัยยะสําคัญท่ีระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาท่ีไดLรับการจัดการเรียนรูL โดยใชL
ชุดการเรียนกับการสอนบรรยาย ในรายวิชา         
ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา พบว[า นักศึกษาท่ี

ไดL รับการจัดการเ รียน รูL โดยใชL ชุดการเ รียน          
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว[านักศึกษาท่ีไดLรับ
การจัดการเรียนรูLแบบบรรยาย อย[างมีนัยสําคัญ  
ท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ชุดการเรียน วิชา ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ

การศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) รLอยละ 81.08 และประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ 
(E2) รLอยละ 83.58 แสดงว[ามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ@ 81.08/83.58  สูงกว[าเกณฑ@มาตรฐานท่ี
กําหนด 80/80  เนื่องจากว[า ก[อนนําชุดการเรียน
วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษามาใชLในการ
ทดสอบกับกลุ[มตัวอย[างน้ัน จะมีการทดลองการ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนก[อน ท้ังผ[านการ
ประเมินจากผูLเช่ียวชาญและผ[านการทดลองจาก
นักศึกษากลุ[มตัวอย[างท่ีไม[ใช[กลุ[มตัวอย[างจริง 
พบว[า คะแนนเฉลี่ยรLอยละของประสิทธิภาพชุด 
การเรียน ผ[านเกณฑ@รLอยละ 80/80 โดยเร่ิมจาก          
การกําหนดผลิตผลและรวบรวมขLอมูลท่ีจะทําการพัฒนา 
แลLวนํามาพัฒนาเปdนรูปแบบตามขั้นตอนของผลิตผล 
นําไปทดลองใชLกับนักศึกษา จํานวน 3 คร้ัง แลLวนํามา
ปรับปรุงแกLไขท้ังจากผูLเช่ียวชาญและจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา (กําธร บุญเจริญ. 2550: 
14) มนตรี แยLมกสิกร (2553: 16-19) ไดLกล[าวไวLว[า 
การกําหนดเกณฑ@ประสิทธิภาพ กระทําไดL โดยการประเมิน
พฤติกรรมของผูLเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต[อเนื่อง 
(กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทLาย (ผลลัพธ@) 
โดยกําหนดค[าประสิทธิภาพเปdน E1 (ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ@) 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก[อนเรียนและหลังเรียน จากการใชLชุดการเรียน 
วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา พบว[านักศึกษา
ท่ีเรียนดLวยชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว[าก[อนเรียน เนื่องจาก 
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ชุดการเรียนเปdนวิธีการสําคัญอย[างหน่ึง ในการนําเอา
ทรัพยากรท่ีมีอยู[มาใชL เพื่อสนับสนุน การเรียน  
การสอน เพื่อใหLผูLเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป�าหมาย 
(Duan. 1973: 136) เช[นเดียวกับ วิชัย วงษ@ใหญ[ 
(2525: 185) ไดLกล[าวว[า ชุดการเรียนเปdนสื่ออย[าง
หน่ึงอาจจะใชLเพื่อเรLาความสนใจ ขณะท่ีอย[างหน่ึง
ใชLเพื่ออธิบายขLอเท็จจริงของเนื้อหาและสื่ออีกอย[าง
หน่ึงอาจใชLเพื่อก[อใหLเกิดการแสวงหา อันนําไปสู[
ความเขL าใจอันลึกซึ้ งและป�องกั น การเขL าใจ          
ความหมายผิด สื่อการเรียนน้ี เรียกอีกอย[างว[า       
สื่อประสม ท่ีนํามาใชLใหLสอดคลLองกับเนื้อหาวิชา 
เพื่อช[วยใหLผูLเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเรียนรูL ใหLมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีไดLรับการจัดการเรียนรูL โดยใชLชุด
การเรียนกับการสอนบรรยาย ในรายวิชา            
ภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา พบว[า นักศึกษาท่ี
ไดL รับการจัดการเรียนรูLโดยใชL ชุดการเรียน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว[านักศึกษาท่ีไดLรับ
การจัดการเรียนรูLแบบบรรยาย เนื่องจากชุด    
การเรียนท่ีผูLวิจัยสรLางขึ้นมีการนําเสนอเนื้อหา
อย[ าง เปdน ขั้ นตอน มี ลักษณะเปdนสื่ อประสม 
ประกอบดLวย เนื้อหา ภาพ  วีดิทัศน@ และเสียง 
เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อ
การศึกษา อาจกล[าวไดLว[าการจัดการเรียนรูLดLวย
ชุดการเรียนน้ัน สามารถช[วยเรLาความสนใจของ
ผูLเรียนต[อสิ่งท่ีกําลังศึกษา และเปdนการเป�ดโอกาส
ใหLผูLเรียนไดLแสดงความคิดเห็น ไดLฝ�กการตัดสินใจ 
ไดL  แสวงหาความรูLดLวยตนเอง ช[วยใหLผูLสอน
ถ[ายทอดเนื้อหา ประสบการณ@ ท่ีซับซLอนและ      
มีลักษณะเปdนนามธรรมสูง มีการวัดผลบ[อยคร้ัง 
ทําใหLผูLเรียนรูLการกระทําของตนเอง และสรLาง
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองมากย่ิงขึ้น  และสิ่งท่ี
สําคัญท่ีแตกต[างจากการสอนแบบรรยาย คือ  
การช[วยใหLผูL เ รียนเปdนอิสระจากอารมณ@และ

บุคลิกภาพของครูผูLสอน ซึ่งถือไดLว[าเปdนตัวแปร
แทรกซLอนท่ีไม[สามารถควบคุมไดL  (สมบูรณ@     
ทยาพัชร. 2545 : 48-49) 

 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. การใชLชุดการเรียน วิชาภูมิปJญญา
ทLองถิ่น ควรเป�ดโอกาสใหLผูLเรียนไดLเรียนรูLดLวย
ตนเองอย[างอิสระ ไม[จําเปdนตLองควบคุมการเรียนรูL
โดยอาจารย@ผูLสอน จะช[วยใหLผูLเรียนไดLเรียนรูLอย[าง
เต็มท่ี 
 2. ควรเป�ดโอกาสใหLผูL เรียนไดLวาง
แผนการเรียนรูLดLวยตนเอง ซึ่งเอื้อประโยชน@ดLาน
ระยะเวลาและความรูLพื้นฐานของผูLเรียนไดLเปdน
อย[างดี  

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตOอไป 
 1 .  ควรสรLางและพัฒนาชุดการเรียน      
ท่ีช[วยเสริมสรLางและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห@ 
ตลอดจนการสรLางเจตคติท่ีดีของนักศึกษาต[อ          
ภูมิปJญญาทLองถิ่น 
 2. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใชLชุด
การเรียน เร่ืองภูมิปJญญาทLองถิ่นเพื่อการศึกษา 
กับ ตัวแปรอื่ น  เช[น  ทักษะการคิดวิ เคราะห@       
การตระหนักและเห็นคุณค[ าของภูมิปJญญา      
เปdนตLน 
 3. ควรมีการสรLางและพัฒนาชุดการเรียน
ท่ีมุ[งเนLนภูมิปJญญาทLองถิ่นแขนงใด แขนงหน่ึงใน
เชิงลึก เพื่อเปdนการรวบรวมขLอมูลและเผยแพร[
ขLอมูลภูมิปJญญาเฉพาะดLานอย[างชัดเจน 
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