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การเรยีนการสอนใชคู้ม่อืทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ในการจดักจิกรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่และชุมชน

ของสถานศกึษา  และผูบ้รหิารสถานศกึษาใชใ้นการนิเทศการสอนในการจดัทาํคูม่อื  ไดม้กีาร

ดาํเนินการตามขั ้นตอนดงัน้ี ศกึษาหลกัการเขยีนคูม่อืจากตาํรา  บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

ศกึษาคน้ควา้ สาํรวจขอ้มลูเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่จาก  เอกสาร ตาํราและทาํการสมัภาษณ์ภมูิ
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 ผลของการศกึษาไดคู้่มอืการ การเสรมิสรา้งงานหตัถกรรม โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่             

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้  

จงัหวดัปราจนีบุร ีประกอบดว้ยงานหตัถกรรม  4 ชนิด ดงัน้ี 1) ผลติภณัฑจ์ากเถาวลัย์  2) ผลติภณัฑ์
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The purpose of this study was to create a  manual on creating  crafts by using 

local  wisdom in the learning  area of career and technology, Grade 6 of Nongkum School, 

Prachinburi. The manual was intended for teachers and those responsible in the 

management of the learning area of career and technology to implement the activities in 

accordance with the local community of the school; school administrators to use in 

supervision. Steps in developing the manual included the following: Studying principles of 

writing manual from textbooks, articles, and related research; Studying and exploring data 

regarding local wisdoms from documents, textbooks as well as interviewing local wisdom 

experts in order to acquire valid and appropriate contents; Making a draft manual and 

having 2 experts examine its appropriateness in terms of developing process, theories, 

approaches, and the content validity; Improving the draft manual according to the experts’ 

comments and recommendations; Having 15 experts evaluate the manual in terms of the 

content validity and usage possibilities in management of the learning  area of career and 

technology

The result of this study was 

 in schools. 

the manual on creating crafts by using local wisdom in 

the learning area of career and technology, Grade 6 of Nongkum School, Prachinburi. It 

provides information on the 4 crafts: 1) products made from climber 2) products made from 

bamboo 3) weaving bamboo hats 4) grass brooms. Also provided include instructional 

methods for learning area of career and technology in terms of

 

 demonstration and authentic 

group practices. The results of  the  expert  evaluation of the manual revealed its high level 

of appropriateness and practical feasibility.                             

 

 
 
 
 
 
 
 





ประกาศคณูุปการ 
 

       ความสาํเรจ็ของการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี  สาํเรจ็เรยีบรอ้ยลงไดเ้พราะไดร้บัความเมตตา

และความอนุเคราะหช่์วยเหลอืจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .พวงรตัน์ เกษรแพทย ์ทีใ่หค้วาม กรณุา

รบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ และถ่ายทอดความรูแ้ละใหค้าํปรกึษา  แนะนํา  พรอ้มทัง้กรณุา

เอาใจใส่ตรวจสอบแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งต่างๆ   ตลอดการดาํเนินการจดัทาํสารนิพนธจ์นเสรจ็

สมบรูณ์  ผูศ้กึษารูส้กึซาบซึง้ในความเมตตาครัง้น้ีเป็นอยา่งยิง่และ ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู     

ขอกราบขอบคณุกรรมการสอบปากเปลา่ทีก่รณุาใหค้าํแนะนําต่างๆทีม่ปีระโยชน์ ทาํใหก้ารวจิยัครัง้น้ี

มคีวามสมบรูณ์มากขึน้   นอกจากน้ีขอกราบขอบพระคณุคณาจารยภ์าควชิาการบรหิารการศกึษา

คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาความรูพ้รอ้มทัง้

ใหค้วามเมตตาแก่ผูว้จิยัดว้ยดตีลอดมา 

       ขอกราบขอบพระคณุ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะ  สภุากจิ และ อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา  

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์อาจารยป์ระสงค ์นวลอุทยั  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนอนุบาลประจนัตคาม  

อาจารยส์นุนัท ์พอด ีผู้ อาํนวยการโรงเรยีนวดัหนองคุม้ อาจารยเ์ครอืวลัย ์ สทิธเิจรญิธรรม          

รองผูอ้าํนวยการโรงเรี ยน บา้นบวัมล (เจรญิราษฎรอุทศิ ) สาํนกังานเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร    

คณะครโูรงเรยีนวดัหนองคุม้  โรงเรยีนวดัเนินสงู  โรงเรยีนวดัใหมก่วางทอง  ทีใ่หค้าํแนะนําทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการจดัทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีจนสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี         

 ขอขอบพระคณุบดิา มารดา ทีไ่ดอ้บรมสั ่ งสอนและใหก้ารสนบัสนุนผูศ้กึษาทุกดา้น ให้

ความช่วยเหลอืดา้นแรงกาย  แรงใจ  และผูท้ีร่อคอยความสาํเรจ็การศกึษาครัง้น้ี คอื พี ่น้อง เพื่อน ๆ 

และครอบครวัของผูศ้กึษาทุกคน  ผูศ้กึษามคีวามภาคภมูใิจเป็นอยา่งมากในความสาํเรจ็ครัง้น้ี 

        สดุทา้ยน้ี  คณุคา่และประโยช น์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ีขอมอบเป็นสิง่บชูาพระคณุบดิา

มารดาบรูพาจารยแ์ละผูม้พีระคณุทุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน  ชีแ้นวทางอนัเป็นประโยชน์และมคีณุคา่

ตลอดจนประสทิธปิระสาทวชิาความรูแ้ก่ผูว้จิยัจนประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี เพือ่จะไดนํ้าความรูท้ีไ่ด้

ไปพฒันาสถานศกึษาใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 การศกึษาเป็นหวัใจของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละเป็นหวัใจของการพฒันาสิง่ต่างๆ  

ทัง้ปวงดงันัน้การศกึษาจงึเป็นรากฐานทีส่าํคญัของการพฒันาสงัคมประชาชาตแิละประ ชาคมโลกใน

ทุกดา้นการศกึษาทาํใหค้นไทยและประชาคมไทยเขม้แขง็และสามารถแกไ้ขปญัหาต่าง ๆในสงัคมไทย

ไดก้ารศกึษาจงึเป็นกระบวนการ พฒันาคณุภาพของคนช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆ  

ตลอดชวีติ (อมเรศ ศลิาอ่อน. 2545: 2) การจดัการศกึษาทีด่นีัน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

ทางสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม เทคโนโลย ี(รุง่ แกว้แดง. 2540: 1) แต่การพฒันาการศกึษา

ของคนไทยในช่วงเวลาทีผ่า่นมานัน้รฐัไมส่ามารถสรา้งคนใหม้คีณุภาพและมศีกัยภาพใหด้เีท่าทีค่วร

เน่ืองมาจากการจดัการศกึษาไมส่อดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ  ไมส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม ชุมชน

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม (ประเวศ วะส.ี 2543: 5) วกิฤตทิีส่าํคญัของการศกึษาคอื วกิฤตขิองผูเ้รยีน

ผูเ้รยีนมคีวามทุกขเ์น่ืองจากเน้ือหาทีเ่รยีนไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในชวีติประจาํวนั  ตอ้งจาํใจ

เรยีนรูส้ ิง่ทีไ่กลตวั ขาดการเชือ่มโยงความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนมาใชใ้นชวีติประจาํวนั  ทาํใหเ้กดิปญัหา

ต่างๆ ต่อผูเ้รยีน (นวลจติต ์เชาวกรีตพิงศ์; และคนอื่นๆ. 2545: 2) 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2544 กาํหนดแนวทางการจดัการศกึษาในหมวดที่ 4 

มาตรา 22 กาํหนดไวว้า่การศกึษาตอ้งมุง่พฒันาคนใหเ้ตม็ไปดว้ยศกัยภาพ โดยใหเ้กดิการพฒันาที่

สมดลุทางดา้นรา่งกาย  จติใจ สตปิญัญา  ความรูแ้ละคณุธรรม  สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่ งมี

ความสุข  การจดัการเรยีนการสอนจะตอ้งปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนรูถ้งึวธิกีารแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง

รวมทัง้การฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุตค์วามรูม้า

ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาและควรจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการ

ปฏบิตั ิคดิเป็น ทาํเป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2542: 12) ซึง่ในการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใน

สถานศกึษานัน้ เพือ่ใหผู้ท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา และเยาวชน

ไดต้ระหนกัในคุณค่า และความสามารถของบรรพบุรษุทีส่ ัง่สมความรูท้ีม่ปีระโยชน์   และเหมาะสม

กบัสภาพสงัคม  ทอ้งถิน่   และอาจทาํใหเ้ยาวชนเกดิความคดิ   มคีา่นิยมทีจ่ะนําความรูเ้หลา่น้ีไป

ผสมผสานกบัความรูท้ีไ่ดร้บัมาจากทางตะวนัตกเกดิเป็นองคค์วามรูท้ี่ เหมาะสม มกีารปรบัเปลีย่น

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและทอ้งถิน่ของ

ตนเอง นํามาประยกุต์ ใชใ้นการดาํรงชวีติของตนเองใหอ้ยูใ่นสงัคมทอ้งถิน่ของตนอยา่งมคีวามสขุ 

และมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาไปในทางทีย่ ัง่ยนื ช่วยผลกัดนัใหเ้กดิคา่นิยมใหมใ่นวง

การศกึษาและสงัคมไทย ซึง่จะทาํใหป้ระเทศพฒันาไปในทางทีถ่กูตอ้งมากขึน้  (วรีะพงษ์ แสง-ชโูต. 

2544) 
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 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 เป็นหลกัสตูรแกนกลางของประเทศทีม่ ี

จุดประสงคท์ีจ่ะพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีณุภาพชวีติทีด่มีขีดีความสามารถใน 

การแขง่ขนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้สามารถดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ 

ไดบ้นพืน้ฐานของความเป็นไทยและเป็นสากล รวมทัง้มคีวามสามารถในการประกอบอาชพีหรอืศกึษา 

ต่อตามความถนดัและความสามารถของแต่ละบุคคล  หลกัสตูรแกนกลางของประเทศจงึเป็นกรอบ  

ทศิทางในการจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาตัง้แตช่ ัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 จนถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 และ 

ความสามารถนําไปใชจ้ดัการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัรวมทัง้สาํหรบั

การจดัการศกึษาทกุกลุ่ม เช่น การศกึษาพเิศษ การศกึษาสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษมมีาตรฐาน

การเรยีนรูเ้ป็นขอ้กาํหนดคณุภาพของผูเ้รยีน  สถานศกึษาตอ้งนําสาระและมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่

กาํหนดในหลกัสตูรไปจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาในสว่นทีเ่กีย่วกบัสภาพปญัหาในชมุชน  สงัคม       

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์หผู้เ้รยีนเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชน สงัคม

ประเทศชาตแิละพลโลก (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ 2544: คาํนํา)    

ดงันัน้การจดัการศกึษาทีจ่ะตอบสนองกระบวนการพฒันาผูเ้รยีนดงักลา่วจงึควรนํา

เหตุการณ์และสภาพปญัหาจากชุมชน สภาพสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มา

ศกึษาเรยีนรู ้วเิคราะหเ์พือ่สรา้งความรู้ วธิกีารใหม่ สรา้งระบบใหม่ สามารถประยกุตใ์ชก้บัสภาพจรงิ

มากกวา่การเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารท่องจาํเพยีงอยา่งเดยีว เป้าหมายของการปฏริปูกระบวนการเรยีนรูจ้งึ

จะเป็นอรยิทรพัยใ์นตนเอง มพีลงัปญัญารูท้นัโลก (วชิยั วงษ์ใหญ่. 2542: 2) การนําหลกัสตูรแมบ่ท

มาปรบัเพิม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่เพื่อใหผู้้เรยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิอนั

จะนําไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชวีติ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2542 

ฉบบัปรบัปรงุ แกไ้ขเพิม่เตมิ (ครัง้ที ่2) พ.ศ. 2545 (สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศกึษา 2547: 15) ใหค้ณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกาํหนดหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานเพือ่ความเป็นไทย  ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิการดาํรงชวีติ และการประกอบอาชพี 

ตลอดจนการศกึษาต่อ 

 สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานควรจะจดัทาํกสาระของหลกัสตูรในสว่นทีเ่กีย่วกบัสภาพในชุมชน

และสงัคม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพื่อเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชน  

สงัคม และประเทศชาต ิดงันัน้ นอกจากโรงเรยีนจะจดัเป็นหลกัสตูรสถานศกึษาแลว้ ยงัตอ้งเพิม่

หลกัสตูรทอ้งถิน่ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถิน่ทีโ่รงเรยีนอยูอ่กีดว้ย  ความหมายของ

หลกัสตูรทอ้งถิน่ กค็อื “การดาํเนินงานจดัทาํ ขยายเพิม่เตมิเรือ่งทีจ่าํเป็นและสาํคญัทีต่อ้งการให้

ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิตามความตอ้งการของทอ้งถิน่  โดยไมก่ระทบต่อหลกัสตูรการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  แต่เป็นการเสรมิต่อยอดใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพและนําไปสู่

มาตรฐานของหลกัสตูร” 
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  โรงเรยีนวดัหนองคุม้สภาพโดยทัว่ไปของชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนมลีกัษณะเป็นชนบท 

บา้นเรอืนไมห่นาแน่น  มปีระชากรประมาณ 900 คน บรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบโรงเรยีนไดแ้ก่ วดั   

อบต.คาํโตนด สถานีอนามยั อาชพีหลกัของชุมชน คอื ทาํนา เน่ืองจาก  มพีืน้ทีเ่หมาะสม และ

หตัถกรรมพืน้บา้น โดยการนําเถาวลัยม์าประดษิฐเ์ป็นตะกรา้ และของตกแต่ง ประชากรสว่นใหญ่นบั

ถอืศาสนา พทุธ ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป คอื หตัถกรรมจากเถาวลัย ์จากสภาพ

ความเป็นอยูใ่นชุมชนดงักลา่วโรงเรยีนจงึมคีวามตอ้งการใหน้กัเรยีนได้ใชว้ถิชีวีติความเป็นอยูต่าม

ทอ้งถิน่ทีต่นเองอาศยัอยู่ ดงันัน้โรงเรยีนวดัหนองคุม้จงึมกีารจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาขึน้ โดยกําหนด

วสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมายของโรงเรยีนใหต้รงตามขอ้กาํหนดในพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิ

พทุธศกัราช 2544 ทีใ่หส้ถานศกึษาในแต่ละแหง่จดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาขึน้ใชเ้อง ทาํใหส้ถานศกึษา

จะไดห้ลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถิน่และชุมชนของตนเอง และการจดัการเรยีน

การสอนใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในทอ้งถิ่นทีต่นเองอาศยัอยู่ เพือ่ใหม้ี

ความรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่ทีข่องตนเองและนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัชองตนเองได ้ อนัจะทาํ

ใหเ้ดก็เกดิความรกัและผกูพนักบัทอ้งถิน่  

 เมือ่ประมาณ 10 ปีทีผ่า่นมา โรงเรยีนวดัหนองคุม้ไดเ้คยมกีารจดัการเรยีนการสอนกลุ่ม

สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งการทาํตะกรา้เถาวลัย ์ ซึง่เป็นการนําภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ทีม่อียูม่าใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีน  แต่หลงัจากนัน้กไ็มไ่ดม้กีารเรยีนการสอน

เรือ่งน้ีอกี  เน่ืองจากโรงเรยีนและครผููส้อนไมไ่ดจ้ดัทาํคูม่อื / เอกสารในการสอนทีแ่น่นอนจงึทาํให้

ขาดความต่อเน่ืองในการเรยีนการสอน จากปญัหาน้ีเองผูว้จิยัจงึไดจ้ดัทาํเรือ่งการเสรมิสรา้งงาน

หตัถกรรม ขึน้เป็นหน่วยการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีของระดบั  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6    

 การจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหัตถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุรี  

ผูศ้กึษาไดท้าํการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน งานวจิยั สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ทัง้ทีเ่ป็นส่วนบุคคล และชุมชน จากการสอบถาม สมัภาษณ์ ผูท้รงภมูปิญัญา ปราชญช์าวบา้น 

ผูท้รงคณุวฒุทิัง้หลายแลว้รวบรวมเป็นเอกสารขอ้มลู สารสนเทศ เพือ่จดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงาน

หตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี ระดบัประถมศกึษา 

ปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ 

อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุร ี โดยกําหนดวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํคู่มือ 

 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  เพือ่จดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระ       

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ 

จงัหวดัปราจนีบุร ี 

 2.  เพือ่ประเมนิคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระ    

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ 

จงัหวดัปราจนีบุร ี  

 

ความสาํคญัของการจดัทาํคู่มือ 

 การจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระ       

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย  ี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้           

จงัหวดัปราจนีบุร ีเพือ่เป็นคูม่อืทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นงานหตักรรมของ  

จงัหวดัปราจนีบุร ี ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ 

 1.  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ใช้เป็นคูม่อืสารสนเทศ  ในการนิเทศ  ตดิตาม  การจดัการเรยีน

การสอนของครใูนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี  เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็น

มาตรฐานเดยีวกนั 

 2.  ครสูามารถใชเ้ป็นคูม่อืในการจดัการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลย ี และใชเ้ป็นคูม่อืในการศกึษาคน้ควา้ เกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ดา้นงานหตัถกรรม  

เพือ่นําไปพฒันา ปรบัปรงุการเรยีนการสอน ใหเ้กดิประโยชน์เพิม่ยิง่ขึ้น 

 

ขอบเขตของการจดัทาํคู่มือ 

การจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี 

ซึง่ประกอบดว้ย การใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม 4 ชนิด ไดแ้ก่ การทาํตะกรา้จากเถาวลัย์  

ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่  หมวกสานจากไมไ้ผ่ และไมก้วาดดอกหญา้  และวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี  
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.  คู่มือ  หมายถงึ  เอกสารทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูิ

ปญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของ

โรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุรี  ดา้นงานหตัถกรรมในอาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุร ี

และวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี         

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ มาจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ  ซึง่ประกอบดว้ย  

  1.1  คาํแนะนําการใชคู้ม่อื หมายถงึ คาํอธบิายวธิกีารนําคูม่อืไปใช ้สาํหรบัผูท้ีม่หีน้าที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน เช่น ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน   

  1.2  เน้ือหา หมายถงึ ขอ้มลูในคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่

ขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรม กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุรี  ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และงานหตัถกรรมอาํเภอประจนัคาม การเรยีนการสอนแบบสาธติ และการเสรมิสรา้ง

งานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ เรือ่งการทาํตะกรา้จากเถาวลัย์  เรือ่งผลติภณัฑจ์าก

ไมไ้ผ่ เรือ่งหมวกสานจากไมไ้ผ่ เรือ่งไมก้วาดดอกหญา้ ซึง่เน้ือหาทีอ่ยูใ่นคูม่อืน้ีครผููส้อนสามารถ

นําไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหก้บัผูเ้รยีนในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยไีด ้ 

  1.3  วธิดีาํเนินการ หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนของครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยวธิกีารสอนแบบสาธติและลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพือ่การเสรมิสรา้งงาน

หตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  4 เรือ่ง  ไดแ้ก่ เรือ่งการทาํตะกรา้จากเถาวลัย ์ เรือ่งผลติภณัฑ์

จากไมไ้ผ่  เรือ่งหมวกสานจากไมไ้ผ่   เรือ่งไมก้วาดดอกหญา้   

  1.4  การวดัและประเมนิผล หมายถงึ เอกสารการบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู ้การประเมนิ

ระหวา่งการจดัการเรยีนรู ้โดยการตอบปากเปลา่ และการสมัภาษณ์  การประเมนิเมือ่สิน้สดุกจิกรรม

การเรยีนรู ้โดยเกณฑก์ารประเมนิชิน้งาน  และการประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานกลุม่ 

2.  การใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน หมายถงึ สภาพหรอืลกัษณะการนํา ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใช้

ในการเรยีนการสอนของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ ใหส้อดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่

สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี โดยมุง่เน้นในดา้นงานหตัถกรรม ซึง่คอืงานช่างทีท่าํ

ดว้ยมอืทีถ่อืประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ซึง่กค็อืองคค์วามรูค้วามสามารถ  

และทกัษะของคนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ทีเ่กดิจากการสัง่สมประสบการณ์และความเฉลยีวฉลาดของแต่ละคน  

ผา่นกระบวนการเลอืกสรร  เรยีนรู ้ ปรงุแต่ง  พฒันา  และมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมา 

3.   การเสริมสร้างงานหตัถกรรม  หมายถงึ   การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในกลุม่

สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ดา้นหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญา

ทอ้งถิน่ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหา พฒันาชวีติของคนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ใหส้มดลุกบัสภาพแวดลอ้ม

และสภาพธรรมชาตริวมทัง้เหมาะสมกบัยคุสมยั ในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่  
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  3.1  การทาํตะกรา้เถาวลัย ์หมายถงึ งานหตัถกรรมทาํดว้ยมอื ทีใ่ชเ้ถาวลัยเ์ป็น

สว่นประกอบใหเ้กดิผลงาน  

  3.2  ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่หมายถงึ งานหตัถกรรมทาํดว้ยมอื ทีใ่ชไ้มไ้ผ่เป็นส่วนประกอบ

ใหเ้กดิผลงาน  ในงานวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ การทาํบนัไดไมไ้ผ่ 

  3.3  หมวกสานจากไมไ้ผ่ หมายถงึ งานหตักรรมทีเ่กดิจากการสานเสน้ไม้ไผ่ (เสน้ตอก) 

ใหเ้กดิลวดลาย และเยบ็ใหเ้ป็นหมวก 

  3.4  ไมก้วาดดอกหญา้ หมายถงึ งานหตัถกรรมทอ้งถิน่ทีใ่ชด้อกหญา้เป็นวตัถุดบิสาํคญั

ของผลงาน และมปีระโยชน์ใชส้อยในการทาํความสะอาด 

4.  กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี   หมายถงึ  กลุม่สาระทีช่่วยพฒันา

ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ และรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง 

สามารถนําความรูเ้กีย่วกบัการดาํรงชวีติ การอาชพี และเทคโนโลย ีมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน

อยา่งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และแขง่ขนัในสงัคมไทยและสากล   เหน็แนวทางในการประกอบอาชพี   

รกัการทาํงาน และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน  สามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเพยีง  และมี

ความสขุ   

5.  การประเมินคู่มือ  หมายถงึ  การตรวจสอบความเหมาะสมของคูม่อื ในดา้นคาํแนะนํา

วธิกีารใชคู้ม่อื  เน้ือหาขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่งานหตัถกรรม  การจดัการเรยีนการสอนแบบสาธติ

และลงมอืปฏบิตัจิรงิ และการวดัและประเมนิผลระหวา่งการเรยีนรูแ้ละเมือ่สิน้สดุกจิกรรมการเ รยีนรู้

โดยผูป้ระเมนิความเหมาะสมของคูม่อื ประกอบไปดว้ย นกัวชิาการ ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููส้อน

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมุง่ศกึษาการจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรม กลุม่สาระ    

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6    

ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุรี ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยั    

ทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็สาํคญั โดยนําเสนอ ดงัน้ี 

1. การบรหิารจดัการการศกึษา  โรงเรยีนวดัหนองคุม้  

1.1  นโยบายการจดัการ 

1.2  หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนวดัหนองคุม้ 

2. ภมูปิญัญาทอ้งถิน่   

2.1 ความหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 

2.2 ความสาํคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

2.3 ประเภทของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

2.4 การนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  

2.5 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่อาํเภอประจนัตคาม 

3. คูม่อื 

3.1 ความหมายของคูม่อื 

3.2 ประเภทของคูม่อื 

3.3 องคป์ระกอบของคู่มอื 

3.4 ลกัษณะทีด่ขีองคูม่อื 

3.5 การศกึษาผลงานการจดัทาํคูม่อื 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.1 งานวจิยัในประเทศ 

4.2 งานวจิยัต่างประเทศ  

    

1. การบริหารจดัการการศึกษา  โรงเรียนวดัหนองคุ้ม 

        โรงเรยีนวดัหนองคุม้  ตัง้อยูเ่ลขที ่ 98  ตําบล  คาํโตนด   อาํเภอ  ประจนัตคาม  จงัหวดั  

ปราจนีบุร ี  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ปราจนีบุร ี เขต  1  มเีขตพืน้ทีบ่รกิาร  

3  หมูบ่า้น ไดแ้ก่ บา้นหนองคุม้ หมู ่11,  13  และ บา้นหนองคมี หมู ่6 สภาพชุมชนโดยรวมรอบ

บรเิวณโรงเรยีนมลีกัษณะเป็นชนบท บา้นเรอืนไมห่นาแน่น  มปีระชากรประมาณ  900 คน  บรเิวณ

ใกลเ้คยีงโดยรอบโรงเรยีนไดแ้ก่ วดั  อบต.คาํโตนด  สถานีอนามยั อาชพีหลกัของชุมชน คอื ทาํนา   

เน่ืองจาก  มพีืน้ทีเ่หมาะสม  และหตัถกรรมพืน้บา้น โดยการนําเถาวลัยม์าประดษิฐเ์ป็นตะกรา้  และ
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ของตกแต่ง ประชาชนสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ  ประเพณี / ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กั

โดยทัว่ไป คอื งานหตัถกรรมจากเถาวลัย์  ผูป้กครองสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบั ป.4  ประกอบ

อาชพี (คดิเป็นรอ้ยละ) ทาํนา รอ้ยละ 70 นบัถอืศาสนา  (คดิเป็นรอ้ยละ) พุทธ  รอ้ยละ 100  ฐานะ

ทางเศรษฐกจิ /รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อครอบครวั ต่อปี 40,000 บาท จาํนวนคนเฉลีย่ต่อครอบครวั 4  คน  

โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรยีน  อยูใ่กลแ้หลง่เรยีนรู ้เช่น การทาํหตัถกรรมพืน้บา้นจากเถาวลัย ์ 

อบต.คาํโตนด  สถานีอนามยัโรงเรยีนอยูใ่นบรเิวณวดัไดร้บัการสนบัสนุนจากเจา้อาวาสอยา่งดยีิง่  

แต่พืน้ทีข่องโรงเรยีนมจีาํนวน 5 ไร ่ซึง่ไมเ่พยีงพอกบัการทาํกจิกรรมและการพกัผ่อนของนกัเรยีน 

(รายงานการประเมนิคณุภาพก ารศกึษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  

ปราจนีบุร ีเขต 1. 2553) 

1.1 นโยบายการจดัการ 

โรงเรยีนวดัหนองคุม้  ตัง้เมือ่  วนัที ่ 14  สงิหาคม  พ.ศ.  2470  โดยรองอํามาตยต์รขีนุ

เกษมมาลยักร นายอาํเภอประจนัตคาม เปิดสอนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  ถงึชัน้ประถมศกึษา 

ปีที ่4  โดยอาศยัศาลาการเปรยีญของวดัหนองคุม้เป็นทีเ่รยีน  พ.ศ. 2482  กระทรวงศกึษาธกิาร

อนุมตัเิงนิสรา้งโรงเรยีน  แบบ ค.  จาํนวน  1 หลงั  ขนาด  3  หอ้งเรยีน  กวา้ง  8  เมตร  ยาว    

24  เมตร  ไมม่ฝีา  โดยมนีายจนัทร ์ ประยรูยวงเป็นครใูหญ่  จนถงึ พ .ศ. 2498  อาคารไดช้าํรดุ

ทรดุโทรมจนใชก้ารแทบไมไ่ด ้ ทางโรงเรยีนพรอ้มดว้ยประชาชนในหมูบ่า้นไดร้ว่มกนัจดัหาเงนิเพือ่

สรา้งอาคารเรยีน  ในชัน้แรกหลอ่เสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ขึน้ก่อน  ต่อมาทางกระทรวงศกึษาธกิารได้

อนุมตัเิงนิช่วยเหลอื  สรา้งอาคารเรยีน  แบบ  ข. 3  ขนาด  3  หอ้งเรยีน  1  หอ้งมขุ  รวม  4  หอ้ง  

กวา้ง  8  เมตร   ยาว  24  วนัที ่2  พฤษภาคม  2520  ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดสอน  ชัน้ประถมศกึษา  

ปีที ่ 5 – 6   ปีการศกึษา  2537  ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดทาํการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้          

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา  และไดร้ ับอนุมตัใิหท้าํการเปิดชัน้เดก็เลก็ดว้ย 

 

คาํขวญัประจาํโรงเรียน 

 สุขภาพดเีลศิ   ประเสรฐิวนิยั   ใส่ใจการศกึษา   นําพาคุณธรรม 

 

วตัถปุระสงคข์องโรงเรียน 

 โรงเรยีนบรหิารงานเป็น  4  งาน  คอื  บรหิารงานวชิาการ  บรหิารงบประมาณ  บรหิาร

บุคคล   และบรหิารทัว่ไป   เพื่อมุง่ใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์  การอ่านคดิวเิคราะห ์  

เรยีนรูจ้ากสื่อเทคโนโลยเีตม็ศกัยภาพของผูเ้รยีน 

 

ปรชัญา 

 คดิด ี พดูด ี ทาํด ี เป็นคนด ี
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วิสยัทศัน์โรงเรียนวดัหนองคุ้ม 

  โรงเรยีนวดัหนองคุม้ มุง่เน้นจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนเป็นเลศิดา้นคณุธรรม  วชิาการและ

พืน้ฐานเทคโนโลย ี มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา

ตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ  มจีติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ รกัทอ้งถิน่และดาํเนินชวีติ

อยา่งพอเพยีง 

 

พนัธกิจโรงเรียนวดัหนองคุ้ม 

 พนัธกจิทีโ่รงเรยีนวดัหนองคุม้ดาํเนินการเพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศัน์และนําไปสูก่ารวางแผน

ปฏบิตัมิดีงัน้ีคอื 

 1.  จดัสภาพแวดลอ้มใหม้บีรรยากาศน่าอยู ่สะอาด รม่รืน่ สวยงาม  เป็นระเบยีบ  ปลอดภยั  

เหมาะสมกบัการพฒันาการเรยีนการสอน และเอือ้อาํนวยต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  

 2.  จดัสือ่ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีนวตักรรม หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา ใหส้มบรูณ์ ทนัสมยั  

เหมาะสมกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3.   พฒันาแหลง่การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน และรว่มกบัชุมชนพฒันาแหลง่การเรยีนรู้

ภายนอกโรงเรยีน ให้มคีวามสมบรูณ์ หลากหลาย และมคีณุภาพ 

 4.   พฒันาผูเ้รยีนโดยเน้นพฒันาธรรมชาตแิหง่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคนใหส้ามารถ

เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ เป็นคนด ีคนเก่ง  มคีวามสขุ  

สามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิ

 5.   สง่เสรมิใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  

 6.   สง่เสรมิ สนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากร ใหไ้ดร้บัการพฒันาตามมาตรฐานวชิาชพี  

 7.   พฒันาระบบบรหิารจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการมสีว่นรว่มของทุกฝา่ย 

 8.   จดัระบบการวดัผล ประเมนิผลการเรยีน จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ใหเ้ป็นระบบ  

ครบถว้น  ครอบคลมุระเบยีบการวดัผลตามหลกัสตูร 

 9.   สรา้งความสมัพนัธ ์ความรว่มมอื ระหวา่งโรงเรยีน และชุมชน 

 10.  ดาํเนินการบรหิาร นิเทศ และประเมนิผลหลกัสตูร   

 11.  จดัการพฒันาหลกัสตูรตามความเหมาะสม 

 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

 โรงเรยีนวดัหนองคุม้ มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะ สาํคญั  5 ประการ ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรบัและสง่สาร  มวีฒันธรรมใน

การใชภ้าษาถ่ายทอดความคดิ ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่น

ขอ้มลูขา่วสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทัง้การเ จรจา
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ต่อรองเพื่อขจดั และลดปญัหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลอืกรบัหรอืไมร่บัขอ้มลูขา่วสารดว้ยหลกั

เหตุผลและความถกูตอ้ง ตลอดจนการเลอืกใชว้ธิกีารสือ่สาร ทีม่ปีระสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบ

ทีม่ต่ีอตนเองและสงัคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การคดิสงัเคราะห ์ 

การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการคดิเป็นระบบ เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งองค์

ความรูห้รอืสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกป้ญัหาและอุปสรรคต่าง  ๆ 

ทีเ่ผชญิไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มลูสารสนเทศ เขา้ใจ

ความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู ้ประยกุตค์วามรู้

มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา และมกีารตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพโดยคาํนึงถงึผลกระทบที่

เกดิขึน้ต่อตนเอง  สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไป

ใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง การทาํงาน และการ

อยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุคคล การจดัการปญัหาและความขดัแยง้

ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการ

รูจ้กัหลกีเลีย่งพฤตกิรรม ไมพ่งึประสงค์ทีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลอืก และใช ้เทคโนโลยี

ดา้นต่าง ๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรยีนรู ้

การสือ่สาร การทาํงาน การแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์ถกูตอ้ง เหมาะสม และมคีณุธรรม 

 

ด้านการบริหาร 

 ผูบ้รหิาร  นายสุนนัท ์ พอด ี  วฒุกิารศกึษาสงูสดุ  ปรญิญาโท   สาขา บรหิารการศกึษา 

          ดาํรงตาํแหน่งทีโ่รงเรยีนน้ีตัง้แต่  10  พฤศจกิายน  2551   จนถงึปจัจบุนั   
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูบคุลากร 

 

 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

วชิาการ 

 

งบประมาณ 

 

บุคลากร 

 

บริหารทัว่ไป 

 

หน. กล่มฯ ท. 

 

 

หน. กล่มฯ ค. 

 

 

หน. กลุ่มฯ ว. 

 

หน. กล่มฯ ส. 

 

หน. กล่มฯ พ. 

 

หน. กล่มฯ ศ. 

 

หน.กลุ่มฯ กอท. 

 

หน. กลุ่มฯ ต. 

 

หน. กลุ่มฯ พฒันา 

 

งานการเงิน 

 

งานพสัดุ 
 

หน.สายงาน 

ก่อนประถม 

 

รองหน.สายงาน 

ก่อนประถม 

 

หน.สายงาน 

ช่วงชั้นท่ี 1 

 

หน.สายงาน 

ช่วงชั้นท่ี 2 

 

 

หน.สายงาน 

ช่วงชั้นท่ี 3 

 

 

รองหน.สายงาน 

ช่วงชั้นท่ี 3 

 

 

งานสารบญั 

 

งานขอ้มล 

 

กิจกรรม น.ร. 

 

อาคารสถานท่ี 

 

งานชุมชน 
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ข้อมลูบคุลากร 

 

ประเภท 

บุคลากร 

เพศ ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
อายุ

เฉล่ีย 

ประสบการณ์

สอนเฉล่ีย ชาย หญิง 
ตํา่กว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สงูกว่า 

ป.ตรี 

ผูอ้าํนวยการ 1 - - - 1 53 32 

รองผูอ้าํนวยการ - - - - - - - 

ครปูระจาํการ 7 6 1 12 - 50 26 

ครอูตัราจา้ง - - - - - - - 

นกัการ / ภารโรง 1 - 1 - - 37 - 

อื่น ๆ  ธุรการและครสูอน LD - 2 - 2 - 33 - 

รวม 
9 8 

1 14 1 43 29 
17 

●    มคีรทูีส่อนวชิาตรงตามวชิาเอก   3   คน  (23.08%) 

●    มคีรทูีส่อนวชิาตามความถนดั   10   คน  (76.92%) 

 

1.2 หลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนวดัหนองคุ้ม 

  โรงเรยีนวดัหนองคุม้ เป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนใน 3 ระดบั  คอื  ระดบัอนุบาล  ระดบัประถมศกึษา

และระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เป็นโรงเรยีนทีใ่ชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ. 2551 

ซึง่เป็นหลกัสตูรองิมาตรฐาน จดุมุง่หมายของหลกัสตูรเพือ่พฒันาคณุภาพของนกัเรยีนใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพ  ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาการ  เน้นให้

นกัเรยีนมคีวามรูเ้ตม็ตามศกัยภาพ เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ  จากสือ่เทคโนโลยทีี่หลากหลาย ควบคู่

กบัการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิ์

ทรงเป็นพระประมขุ โดยสอดแทรกสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปราจนีบุร ีและภมูภิาคใกลเ้คยีง 

เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกั เหน็คณุคา่ สาํนึกรกั  ผกูพนัและมคีวามภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ของตนเอง 

  โดยหลกัสตูรของโรงเรยีนวดัหนองคุม้นัน้ไดพ้ฒันาขึน้โดยอาศยัแนวคดิจาก หลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่เป็นหลกัสตูรแกนกลางกาศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศ

ทีม่จีดุประสงคท์ีจ่ะมุง่พฒันาผูเ้รยีนทุกคน ซึง่เป็นกาํลงัของชาตใิหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมดลุทัง้ดา้น

รา่งกาย ความรู ้คณุธรรม มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครอง

ตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  มคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้

เจตคตทิีค่วามจาํเป็นต่อการศกึษา ต่อการประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีน

เป็นสาํคญับนพืน้ฐานความเชือ่วา่  ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: ความนํา)   
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หลกัการของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจดัการศกึษาของประเทศ  

จงึกาํหนดหลกัการของหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานไวด้งัน้ี 

1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาติมจีดุหมายและมาตรฐานการ

เรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายสาํหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ ทกัษะ  เจตคต ิ และคณุธรรมบน

พืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพือ่ปวงชน  ทีป่ระชาชนทุกคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษาอยา่ง

เสมอภาคและมคีณุภาพ 

3. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีส่นองการกระจายอาํนาจ  ใหส้งัคมมสีว่นรว่มในการจดั

การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

4. เป็นหลกัสตูรทีม่โีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู้ เวลา และการจดัการเรยีนรู ้ 

5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

6. เป็นหลกัสตูรการศกึษาสาํหรบัการศกึษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  

ครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย  สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์  

 

จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข 

มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ และประกอบอาชพี จงึกําหนดเป็นจดุหมายเพื่อใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน เมือ่จบ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัน้ี 

 1. มคีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมทีพ่งึประสงค ์เหน็คณุคา่ของตนเอง มวีนิยัและปฏบิตัติน

ตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 2. มคีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา การใชเ้ทคโนโลยี และมี

ทกัษะชวีติ 

 3. มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ี มสีุขนิสยั และรกัการออกกําลงักาย 

 4. มคีวามรกัชาติ มจีติสาํนึกในความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและ

การปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  

 5. มจีติสาํนึกในการอนุรกัษว์ฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย การอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม

มจีติสาธารณะทีมุ่ง่ทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามในสงัคม  และอยูร่ว่มกนัในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 

• มาตรฐานการเรียนรู้ 

 การพฒันาผู้เรยีนใหเ้กดิความสมดุล ตอ้งคาํนึงถงึหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปญัญา  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึกาํหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้  ดงัน้ี  

 ๑. ภาษาไทย 

 ๒. คณติศาสตร ์
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 ๓. วทิยาศาสตร ์ 

 ๔. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

 ๕. สุขศกึษาและพลศกึษา 

 ๖. ศลิปะ 

 ๗. การงานอาชพีและเทคโนโลย 

 ๘. ภาษาต่างประเทศ 

 ในแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรยีนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญัของการ

พฒันาคณุภาพผู้เรยีน มาตรฐานการเรยีนรู้ระบุสิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้ ปฏบิตัไิด ้ มคีณุธรรมจรยิธรรม 

และค่านิยม ทีพ่งึประสงค์ เมือ่จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการเรยีนรู้ยงัเป็นกลไก

สาํคญั ในการขบัเคลือ่นพฒันาการศกึษาทัง้ระบบ เพราะมาตรฐานการเรยีนรู้จะสะท้อนใหท้ราบว่า

ตอ้งการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมนิอยา่งไร รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบเพือ่การ

ประกนัคณุภาพการศกึษาโดยใช้ระบบการประเมนิคณุภาพภายในและการประเมนิคณุภาพภายนอก 

ซึง่รวมถงึการทดสอบระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และการทดสอบระดบัชาต ิระบบการตรวจสอบเพือ่

ประกนัคณุภาพดงักล่าวเป็นสิง่สาํคญัทีช่่วยสะทอ้นภาพการจดัการศกึษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รยีนให้

มคีณุภาพตามทีม่าตรฐานการเรยีนรู้กําหนดเพยีงใด 

• กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  มุง่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอยา่งรอบดา้น

เพือ่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกาย สตปิญัยา อารมณ์ และสงัคม เสรมิสรา้งใหเ้ป็นผูม้ ี

ศลีธรรม  จรยิธรรม  มรีะเบยีบวนิยั  ปลกูฝงัและสรา้งจติสาํนึกของการทาํประโยชน์เพือ่สงัคม   

สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสขุ  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

1) กิจกรรมแนะแนว 

 เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนให้รูจ้กัตนเอง  รูร้กัษ์สิง่แวดลอ้มสามารถคดิ

ตดัสนิใจ  คดิแกป้ญัหา  กาํหนดเป้าหมาย  วางแผนชวีติทัง้ดา้นการเรยีน และอาชพี สามารถปรบั

ตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รรููจ้กัและเขา้ใจผูเ้รยีน  ทัง้ยงัเป็นกจิกรรมทีช่่วยเหลอื

และใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมสีว่นรว่มพฒันาผู้เรยีน 

2) กิจกรรมนักเรียน 

 เป็นกจิกรรรมที่มุง่พฒันาความมรีะเบยีบวนิยั  ความเป็นผูนํ้าผูต้ามทีด่ ีความรบัผดิชอบ 

การทาํงานรว่มกนั  การรูจ้กัแกป้ญัหา  การตดัสนิใจทีเ่หมาะสม  ความมเีหตุผล  การช่วยเหลอื

แบ่งปนักนั  เอือ้อาทร  และสมานฉนัท ์ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ  ความถนดั  และ

ความสนใจของผูเ้รยีนใหไ้ดป้ฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกขัน้ตอน  ไดแ้ก่ การศกึษาวเิคราะห์วางแผน  

ปฏบิตัติามแผน ประเมนิและปรบัปรงุการทาํงาน  เน้นการทาํงานรว่มกนัเป็นกลุม่  ตามความเหมาะสมแส

อดคลอ้งกบัวุฒภิาวะของผูเ้รยีน  บรบิทของสถานศกึษาและทอ้งถิน่  กิจกรรมนกัเรยีนประกอบดว้ย 
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 2.1 กจิกรรมลกูเสอื  เนตรนาร ี ยวุกาชาด ผูบ้าํเพย็ประโยชน์ และนกัศกึษาวชิาทหาร  

 2.2  กจิกรรมชุมนุม  ชมรม 

 3)  กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

 เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  ชุมชน  และทอ้งถิน่  ตาม

ความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบ  ความดงีาม ความเสยีสละต่อสงัคม 

มจีติสาธารณะ เช่น กจิกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคม  

 ระดบัการศึกษา 

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จดัระดบัการศกึษาเป็น ๓ ระดบั ดงัน้ี 

 ๑. ระดบัประถมศกึษา (ชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่๑ – ๖) การศกึษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของ

การศกึษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นทกัษะพืน้ฐานด้านการอ่าน การเขยีน การคดิคาํนวณ ทกัษะการคดิ

พืน้ฐาน การตดิต่อสือ่สาร กระบวนการเรยีนรู้ทางสงัคม และพืน้ฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันา

คณุภาพชวีติอยา่งสมบรูณ์และสมดุลทัง้ในดา้นร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์  สงัคม และวฒันธรรม 

โดยเน้นจดัการเรยีนรู้แบบบรูณาการ 

 ๒. ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ชัน้มธัยมศกึษาป่ีที ่๑ – ๓) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศกึษา

ภาคบงัคบั มุ่ งเน้นใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจความถนดัและความสนใจของตนเอง สง่เสรมิการพฒันา

บุคลกิภาพส่วนตน มทีกัษะในการคดิวจิารณญาณ  คดิสร้างสรรค ์และคดิแกป้ญัหา มทีกัษะในการ

ดาํเนินชวีติ มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม    

มคีวามสมดุลทัง้ด้านความรู้ ความคดิ ความดงีาม และมคีวามภมูใิจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้

เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชพีหรอืการศกึษาต่อ     

 ๓. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาป่ีที ่๔ – ๖) การศกึษาระดบัน้ีเน้นการ

เพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรยีน

แต่ละคนทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี  มทีกัษะในการใช้วทิยาการและเทคโนโลย ีทกัษะกระบวนการ

คดิขัน้สงู สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 

มุง่พฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูนํ้า และผูใ้หบ้รกิารชุมชนในดา้นต่าง ๆ 

• การจดัเวลาเรยีน 

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึ ษาขัน้พืน้ฐาน ได้ กําหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรยีนขัน้ต่าํ

สาํหรบักลุ่มสาระการเรยีนรู ้๘ กลุม่ และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึง่สถานศกึษาสามารถเพิม่เตมิได้  

ตามความพรอ้มและจดุเน้น โดยสามารถปรบัให้เหมาะสมตามบรบิทของสถานศกึษาและสภาพ   

ของผูเ้รยีน ดงัน้ี  

๑. ระดบัชัน้ประถมศกึษา (ชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่๑ – ๖) ใหจ้ดัเวลาเรยีนเป็นรายปี โดยม ี

เวลาเรยีน  วนัละ ไมเ่กนิ ๕ ชัว่โมง  

 ๒. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น (ชัน้มธัยมศกึษาป่ีที ่๑ – ๓) ใหจ้ดัเวลาเรยีนเป็นรายภาค 

มเีวลาเรยีนวนัละไมเ่กนิ ๖ ชัว่โมง คดิน้ําหนกัของรายวชิาทีเ่รยีนเป็นหน่วยกติ ใชเ้กณฑ ์ ๔๐ ชัว่โมง

ต่อภาคเรยีน มคี่าน้ําหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกติ (นก.) 
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 ๓. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาป่ีที ่๔ - ๖) ใหจ้ดัเวลาเรยีนเป็นรายภาค  

มเีวลาเรยีน วนัละไม่น้อยกว่า ๖ ชัว่โมง คดิน้ําหนกัของรายวชิาทีเ่รยีนเป็นหน่วยกติ ใชเ้กณฑ ์      

๔๐ ชัว่โมง  ต่อภาคเรยีน มคี่าน้ําหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกติ (นก.) 
 
โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนวดัหนองคุ้ม   
 
โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดบั 

 

สาระ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หมายเหต ุประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

   กลุ่มสาระการเรยีนรู ้           

ภาษาไทย ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑.๒๐  

วทิยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

สงัคมศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม 
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 

ประวตัศิาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

สุขศกึษาและพลศกึษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

ศลิปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
 

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ - - - - - - ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐  

  ภาษาไทย - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐  

เสรมิทกัษะคณิตศาสตร ์ - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐  

การงานอาชพี - - - - - - ๘๐ ๘๐ ๘๐  

  พลศึกษา - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐  

  กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

  - ลูกเสอื / เนตรนาร ี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕  

  - ชมุนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

กจิกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณะประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 

รวมเวลากิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  
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โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนวดัหนองคุ้ม    ระดบัประถมศึกษา 
 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วทิยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สงัคมศกึษา ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวตัศิาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑  สขุศกึษา และพลศกึษา ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑  ศลิปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๘๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาองักฤษพืน้ฐาน ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม - 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

  กจิกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กจิกรรมนกัเรยีน - 

ลกูเสอื / เนตรนาร ี ๓๐ 

              ชุมนุม ๔๐ 

  *กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน ๑,๐๐๐ 

 

2. ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ (Local wisdom) (ประเวศ วะส.ี 2536: 10) คอืองคค์วามรูค้วามสามารถ

และทกัษะของคนไทยอนัเกดิจากการสัง่สมประสบการณ์ทีผ่า่นระบอบการเลอืกสรร  เรยีนรู ้ปรงุแต่ง

พฒันาและถ่ายทอดสบืต่อกนัมาเพือ่ใชแ้กป้ญัหาและพฒันาวถิชีวีติของคนไทย (รุง่ แกว้แดง. 2543: 

238) เป็นความผกูพนัระหวา่งความรูก้บัธรรมชาตทิีพ่ฒันาขึน้ในกระบวนการทีค่นและชุมชนปรบัตวั

เขา้หาธรรมชาตจินกลายเป็นสว่นหน่ึงขององคค์วามรู้ เกดิเป็นภมูปิญัญาเฉพาะทอ้งถิน่ทีถ่กูนํามาใช้

ในการจดัการศกึษา สาํหรบังานวจิยัน้ีมรีายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดงัน้ี  

  2.1  ความหมายของภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 พมิพค์รัง้ที ่1 พทุธศกัราช 2546 ให้

ความหมายของคาํวา่ “ภมูปิญัญา” คอื ความรู ้ความสามารถ “ภมูปิญัญาทอ้งถิน่” (Local  wisdom) 

หรอื “ภมูปิญัญาชาวบา้น” (Popular wisdom) หรอื “ภมูปิญัญาไทย” (Thai wisdom)  คอืความรู ้
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หรอืการกระทาํทีเ่กดิจากประสบการณ์ในชวีติของชาวบา้นหรอืทุกสิง่ทุกอยา่งทีช่าวบา้นคดิขึน้จาก

สตปิญัญาและความสามารถของชาวบ้านเองเพือ่ใชแ้กป้ญัหาในการดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

กาลสมยั โดยมกีระบวนการสัง่สมแลว้สบืทอดต่อมาถงึชนรุน่หลงั 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ (2535: 208) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของภมูปิญัญา 

ทอ้งถิน่หรอืภมูปิญัญาชาวบา้นวา่ทุกสิง่ทุกอยา่งทีช่าวบา้นคดิไดเ้องทีนํ่ามาใชใ้นการแกป้ญัหา เป็น 

สตปิญัญา เป็นองคค์วามรูท้ ัง้หมดของชาวบา้น ทัง้กวา้งทัง้ลกึทีช่าวบา้นคดิเอง ทาํเองโดยอาศยั

ศกัยภาพทีม่อียูแ่กป้ญัหาการดาํเนินชวีติไดใ้นทอ้งถิน่อยา่งสมสมยัวตัถธุรรม 

 รตันะ บวัสนธ ์(2535) ไดใ้หค้วามหมายภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ กระบวนทศัน์ของ

บุคคล ทีม่ต่ีอตนเอง ต่อโลกและสิง่แวดลอ้ม ซึง่กระบวนทศัน์ดงักลา่วจะมรีากฐานคาํสอนจาก

พระพทุธศาสนา คต ิจารตี ประเพณี ทีไ่ดร้บัการสัง่สอน ถ่ายทอดและปฏบิตัสิบืเน่ืองกนัมาปรบัปรน

ใหเ้ขา้กบับรบิท ทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงแต่ละสมยั ทัง้น้ีโดยมเีป้าหมายเพื่อความสงบสขุของใน

สว่นทีเ่ป็นชุมชน และปจัเจกบุคคล ซึง่กระบวนทศัน์ทีเ่ป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่จาํแนกเป็น  3 ลกัษณะ

คอื 

 1. ภมูปิญัญาเกีย่วกบัการจดัการสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิวดลอ้ม  

 2. ภมูปิญัญาเกีย่วกบัระบบสงัคมหรอืการจดัความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัมนุษย์  

 3. ภมูปิญัญาเกีย่วกบัระบบการผลติหรอืการประกอบอาชพีทีม่ลีกัษณะมุง่เน้นระบบการ

ผลติเพื่อพึง่พาตนเอง 

 เอกวทิย ์ ณ ถลาง  (2536: 6) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นสิง่ทีม่ขีอบเขต

กวา้งขวาง ลกึซึง้  หมายถงึ  คตนิิยม  ความรู ้ ความสนัทดั  การรูท้นัธรรมชาตขิองสรรพสิง่รอบตวั

และการเลอืกเฟ้นความคดิ วธิกีารใชใ้นชวีติประจาํวนัอยา่งไดผ้ล เป็นเรือ่งของการสัง่สมประสบการณ์

มาหลายชัว่คน 

 กรมวชิาการ (2542: 5) ใหค้วามหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ ความรูแ้ละประสบการณ์

ของชาวบา้นทีใ่ชใ้นการดาํเนินชวีติใหเ้ป็นสขุ โดยไดร้บัการถ่ายทอดสัง่สมกนัมาผา่นกระบวนการพฒันา

ใหส้อดคลอ้งกบัยดุสมยั 

 ภาวด ีเกตุกุ (2541: 140) กล่าวว่า “ภมูปิญัญาทอ้งถิน่” หรอื “ภมูปิญัญาชาวบา้น” เป็น

ความรูค้วามคดิ และการปฏบิตัขิองชาวบา้นแต่ละทอ้งถิน่ และผูท้ีเ่ขา้ไปทาํงานในทอ้งถิน่ เหน็

ความสาํคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ จงึเริม่มกีารฟ้ืนฟูเรือ่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ขึน้มา ทัง้น้ีเพือ่คน้หา

คณุคา่ทีส่ามารถนํามาเชือ่มโยงกบักจิกรรมการพฒันาทีพ่วกเขารบัผดิชอบอยู่  จงึทาํใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นทางความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ ระหวา่งนกัพฒันากบัชาวบา้นจนเกดิการเรยีนรูแ้ละ

เขา้ใจในวถิชีวีติชาวบา้น อนัเป็นผลใหบ้ทบาทของนกัพฒันาเปลีย่นแปลงจากการนําเอาความรูแ้ละ

ทฤษฎจีากวทิยาการสมยัใหมไ่ปถ่ายทอดใหก้บัชาวบา้นฝา่ยเดยีวมาเป็นการแลกเปลีย่นความรูแ้ละ

ประสบการณ์ระหวา่งกนัและกนั จงึเกดิแนวความคดิในการพฒันาประเทศบนพืน้ฐานของความรูใ้น

ทอ้งถิน่ 
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 สาร สารทศันานนัทนท ์(2543 – 2544: 15) ไดใ้หค้วามหมายภมูปิญัญาทอ้งถิน่หมายถงึ 

ความรูค้วามสามารถของประชาชนทีอ่ยูต่ามตาํบลหมูบ่า้นต่างๆ  ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามสามารถที่

สบืทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรษุหลายชัว่อายคุน 

 อนิธริา หริญัสาย (2545: 57) ไดใ้หค้วามหมาย ภมูปิญัญาทอ้งถิน่คอื ความรู ้ความสามารถ 

และทกัษะแหง่การดาํรงชวีติจากประสบการณ์ทีม่นุษยเ์ขา้ใจจรงิผา่นกระบวนการของความคดิ

สรา้งสรรคห์รอืการใชแ้กป้ญัหาไดผ้ลสาํเรจ็มาแลว้ มคีวามสลบัซบัซอ้นหลายมติทิีจ่ะตอ้งคาํนึงถงึ 

และสรา้งสมเป็นระยะเวลานาน 

 นุชล ี คลา้ยวนัเพญ็ (2553: 27) ไดใ้หค้วามหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไว้ว่า ภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ หมายถงึ มวลความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยผา่นกระบวนการสัง่สมจากประสบการณ์

ในวถิชีวีติของชาวบา้น ซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีช่าวบา้นหรอืชุมชนคดิคน้เอง และมกีระบวนการถ่ายทอด

สบืต่อกนัมาจากบรรพบุรษุหรอืไดร้บัจากการศึกษาและอบรมในสถาบนัทุกสถาบนัภายในทอ้งถิน่อนั

ไดแ้ก่วดัครอบครวั สถานประกอบการและองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเป็นมรดกทางสงัคม

และเป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมา และนําองคค์วามรูน้ัน้มาแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั

กาลสมยัเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งสงบสุข ความหมาย ความสาํคญั ลกัษณะสาํคญัของ

ประเภทภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ลว้นเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่

สูร่ะบบการศกึษาแบบยัง่ยนื 

นิคม ชมภหูลง (2545: 8-12) ไดจ้าํแนกความหมายของคาํทีเ่กีย่วขอ้งภมูปิญัญาไว ้ดงัน้ีคอื 

 1. ภมูปิญัญา (Wisdom) หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความเชือ่ และศกัยภาพ

ในการแกป้ญัหาของมนุษยท์ีส่บืทอดกนัมาจากอดตีถงึปจัจบุนัอยา่งไมข่าดสายและเชือ่มโยงกนัทัง้

ระบบทุกสาขา 

 2. ภมูปิญัญาส่วนบุคคล หมายถงึ ภมูปิญัญาทีบุ่คคลเป็นผูค้ดิ ผูใ้ช ้มผีูเ้ป็นเจา้ของตน้

ตาํรบัซึง่อาจเป็นผูท้รงภมูปิญัญาหรอืปราชญช์าวบา้น 

2.1 ผูท้รงภมูปิญัญา (Wisdom Holder) หมายถงึ บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของภมูปิญัญา

หรอืผูส้รา้งสรรคภ์มูปิญัญาหรอืผูนํ้าภมูปิญัญาดา้นต่างๆ  มาใชป้ระโยชน์จนประสบความสาํเรจ็มี

ผลงานดเีดน่เป็นทีย่อมรบั ยกยอ่ง สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าแห่งภูมปิญัญานัน้ใหแ้พรห่ลาย

ออกไปอยา่งกวา้งขวางในแต่ละสาขานัน้ๆ 

2.2 ปราชญช์าวบา้น หมายถงึ บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของภมูปิญัญาชาวบา้น และนํา    

ภมูปิญัญามาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชวีติจนประสบผลสาํเรจ็  สมารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของ

อดตีกบัปจัจบุนั ไดอ้ยา่งเหมาะสม (นิคม ชมภหูลง. 2545; อา้งองิจาก นนัทสาร สสีลบั. ม.ป.ป) 

2.3 ครภูมูปิญัญาไทย หมายถงึ ผูท้รงภมูปิญัญาซึง่เป็นผูส้รา้งสรรคห์รอืเจา้ของภมูิ

ปญัญาไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นใดดา้นหน่ึง หรอืหลายดา้นและไดร้บัการยกยอ่งจากสภา

ภมูปิญัญาไทย ใหด้าํรงตาํแหน่งครภูมูปิญัญาไทย เพื่อทาํหน้าทีถ่่ายทอดและสบืสานภมูปิญัญาไทย

ทัง้ในระบบการศกึษา นอกระบบการศกึษา และการศกึษาตามอธัยาศยั (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาแหง่ชาต.ิ 2542: 5) 
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 ชชัวาล  ทองดเีลศิ  (2547: 23)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  ภมู ิ หมายถงึ  แผ่นดนิ  ปญัญา  

หมายถงึ  ความรูท้ีม่คีณุธรรมกาํกบัภูมปิญัญา  จงึหมายถงึ  ความรูท้ีม่คีณุธรรมกาํกบัของแผน่ดนิ   

 สามารถ  จนัทรส์รูย ์ (2545: 5–6)  กล่าวว่า  ภมูปิญัญา  หมายถงึ  องคค์วามรู ้ ความคดิ  

ความสามารถ  และทกัษะของคนไทยทีเ่กดิจากการสัง่สมประสบการณ์ทีผ่า่นกระบวนการเลอืกสรร  

เรยีนรู ้ ปรงุแต่ง  และถ่ายทอดสบืต่อกนัมา  เพือ่ใชแ้กป้ญัหาและพฒันาวถิชีวีติของคนไทยใหส้มดลุ

กบัสภาพและเหมาะสมกบัยคุสมยั 

 รุง่  แกว้แดง  (2543: 204 – 205) ใหค้วามหมายภมูปิญัญาไทยวา่ หมายถงึ  องคค์วามรู้

ของคนไทยทีส่บืทอดต่อกนัมา  เพือ่ใชแ้กป้ญัหาและพฒันาชวีติใหส้มดลุกบัสภาพแวดลอ้มและ

เหมาะสมกบัยคุสมยั 

 ชวน  เพชรแกว้  (2547: 14) กล่าวว่า ภมูปิญัญาไทย หมายถงึ รากฐานการดาํรงชวีติของ

คนไทย  เป็นทีร่วมของสรรพวชิาความรูท้ ัง้หมดทีชุ่มชนใชแ้กป้ญัหาและจรรโลงชวีติ  

 ปรชีา  ทุตยิาภรณ์ (2548: 9)  ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภมูปิญัญาไทยหมายถงึ องคค์วามรู ้ 

ความสามารถ  และทกัษะของคนไทย  อนัเกดิจากการสรา้งสมประสบการณ์ทีไ่ดผ้า่นกระบวนการ

เรยีนรู ้ เลอืกสรร  ปรงุแต่ง  พฒันาและถ่ายทอดสบืต่อกนัมา เพือ่ใชแ้กไ้ขปญัหาและพฒันาชวีติของ

คนไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั 

 องักูล  สมคะเนย ์ (2535: 56) กล่าวว่า  ภมูปิญัญาชาวบา้น  หมายถงึ  มวลความรูแ้ละ

มวลประสบการณ์ของชาวบา้นทีใ่ชใ้นการดาํเนินชวีติใหเ้ป็นสขุ  โดยไดร้บัการถ่ายทอดสัง่สมกนัมา

ผา่นกระบวนการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักาลสมยั 

 จากแนวคดิขา้งตน้ จงึสรปุไดว้า่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ องคค์วามรู ้ความสามารถ  

และทกัษะของคนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ซึง่เกดิจากการสัง่สมประสบการณ์และความเฉลยีวฉลาดของแต่

ละคน  ผา่นกระบวนการเลอืกสรร เรยีนรู ้ปรงุแต่ง พฒันา และมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมา  เพื่อใชใ้น

การแกไ้ขปญัหา พฒันาชวีติของคนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ใหส้มดลุกบัสภาพแวดลอ้มและสภาพธรรมชาติ

รวมทัง้เหมาะสมกบัยคุสมยั 

 

  2.2  ความสาํคญัของภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  เกดิจากการสบืสาน  สบืทอดประสบการณ์จากรุน่ถงึรุน่  เป็นมรดก

ทางวฒันธรรมทีส่ ัง่สมกนัมาเป็นเวลานาน  ถา้ถกูละเลย  ขาดการยอมรบั  และถกูทาํลายลง  กจ็ะ

สญูหายไป  ไรซ้ึง่ภมูปิญัญาของตนเอง  ทาํให้คนในทอ้งถิน่ไมม่ศีกัดิศ์ร ี ขาดความภาคภมูใิจใน

ทอ้งถิน่ของตนเอง (ประยรูศร ีเจยีวก๊ก.  2546: 34)  ภมูปิญัญาไทยจงึมคีวามสาํคญัต่อประเทศชาติ

อยา่งยิง่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลปจัจบุนั  ทรงใชภ้มูปิญัญาในการแกไ้ขวกิฤตการณ์

ทางการเมอืงจนประเทศพน้ภยัพบิตั ิ ทรงพระราชทานเศรษฐกจิพอเพยีงพลกิฟ้ืนความยากจนมาสู่

ความอุดมสมบรูณ์นําความสขุมาสูป่ระชาชนชาวไทย  (ช่อ  สนัธนพพิฒัน์.  2546: 43)   
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 ชวน  เพชรแกว้ (2547: 14) กลา่ววา่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นทุนทางวฒันธรรมทีส่าํคญัยิง่

ของคนไทย  สิง่ดงักล่าวสัง่สมงอกงามขึน้จากความรอบรู้  ประสบการณ์  ผนวกดว้ยความเฉยีบคม

ในการหยัง่รูอ้ยา่งลุ่มลกึ มขีึน้เพื่อเปรยีบเทยีบสภาพของทรพัยากรและองคค์วามรูท้ีม่อียูเ่ดมิให้

เพิม่พนูคุณค่ามากยิง่ขึน้  โดยสอดคลอ้ง  ประสาน  และเหมาะสมกบับรบิทต่าง ๆ ของสงัคมไทย   

 รุง่  แกว้แดง  (2543: 205) กล่าวถงึความสาํคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ว่า  ภมูปิญัญาไทย

ไดช่้วยสรา้งชาตใิหเ้ป็นปึกแผ่น  สรา้งศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูแิก่คนไทย  ทาํใหบ้รรพบุรษุของเราได้

ดาํรงชวีติอยูบ่นผนืแผน่ดนิน้ีมาอยา่งสงบสขุเป็นเวลายาวนาน  แมว้า่ภมูปิญัญาสว่นหน่ึงจะสญูหายไป  

แต่ยงัมบีางส่วนเหลอืเป็นมรดกอนัลํ้าค่าอยูคู่่กบัสงัคมไทยมาโดยตลอด 

 นิคม  ชมภหูลง  (2548: 8) ใหค้วามเหน็วา่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มคีวามสาํคญัต่อสงัคมหลาย

ประการ ดงัน้ี 

 1.  ทาํใหเ้กดิความสงบสขุทัง้ในชุมชน  หมูบ่า้น  หรอืในสว่นตวัของชาวบา้นเอง  และ

สามารถปรบัประยกุตห์ลกัธรรมคาํสอนทางศาสนามาใชก้บัวิถชีวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.  ทาํใหค้นในชุมชนพึง่ตนเองได ้ ไมว่า่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกจิ  วฒันธรรม  ประเพณี

ในการลดการพึง่พาตนเองจากสงัคมภายนอก 

 3.  ช่วยสรา้งความสมดุลระหว่างมนุษยก์บัสงัคม และสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตไิดอ้ยา่ง

ยัง่ยนื  และช่วยปรบัเปลีย่นวถิชีวีติคนไทยใหเ้หมาะสมตามยคุสมยั 

 4.  ใชใ้นการกาํหนดแนวทางการทาํงานของกลุม่บุคคล หรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ 

ใหส้อดคลอ้งและผสมกลมกลนืกบัวถิชีวีติของชาวบา้น 

 5.  ทาํใหผู้เ้รยีนรูจ้กัทอ้งถิน่ รกัและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ เป็นการเชือ่มโยงความรูร้ะหวา่ง

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัความรูส้มยัใหม่ 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มคีวามสาํคญั  มคีณุคา่ยิง่ต่อ

วถิกีารดาํเนินชวีติ  มสีว่นสาํคญัต่อการสบืทอดวฒันธรรมของชุมชน  และทีส่าํคญัคอืเป็นรากฐาน

การศกึษาคน้ควา้ความรู ้ และทกัษะการปฏบิตัทิีเ่กดิจากการสัง่สมของประสบการณ์ของคนในอดตี  

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่จงึมคีวามสาํคญัและความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันานําไปใช ้ และถ่ายทอดสบื

ต่อไป 

 

  2.3 ประเภทของภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 สุรเชษฐ ์ เวชชพทิกัษ์ (2533: 12) ไดแ้บ่งประเภทภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 

 1.  ภมูปิญัญาเกีย่วกบัการผลติ หรอืการประกอบอาชพี ซึง่มลีกัษณะการประกอบอาชพี

แบบพทุธเกษตรกรรม  หรอืการประกอบอาชพีทีม่ลีกัษณะจดัความสมดลุสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิ 

มุง่การพึง่พาตนเองเป็นกระแสหลกัมากกวา่การพึง่พาปจัจยัการผลติจากภายนอก ไดแ้ก่ การทาํ

สวนเกษตร การทาํเกษตรผสมผสาน  และการทาํเกษตรแบบธรรมชาต ิ
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 2.  ภมูปิญัญาเกีย่วกบัระบบสงัคม  หรอืการจดัการความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ 

ซึง่ไดแ้ก่  ความเชือ่  คาํสอน  คา่นิยม  ประเพณ ี ทีแ่สดงออกในแบบแผนการดาํเนินชวีติ 

 3.  ภมูปิญัญาเกีย่วกบัการจดัความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้ม  

ไดแ้ก่  การรกัษาปา่ไมชุ้มชน  การรกัษาโรคดว้ยสมนุไพร 

 รุง่  แกว้แดง (2543: 206 – 208) ไดแ้ยกประเภทของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไว ้11 สาขา ดงัน้ี 

 1.  สาขาเกษตรกรรม  หมายถงึ  ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู ้ ทกัษะ  และ

เทคนิคดา้นการเกษตรกบัเทคโนโลย ี โดยการพฒันาบนพืน้ฐานคุณคา่ดัง้เดมิ  ซึง่คนสามารถพึง่พา

ตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 2.  สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม  หมายถงึ  การรูจ้กัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

ในการแปรรปูผลผลติ  เพือ่ชะลอการนําเขา้ตลาด  เพือ่แกป้ญัหาดา้นการบรโิภคอยา่งปลอดภยั  

ประหยดั  และเป็นธรรม 

 3.  สาขาแพทยแ์ผนไทย  หมายถงึ  ความสามารถในการจดัการป้องกนัและรกัษาสขุภาพ

ของคนในชุมชน  โดยเน้นใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองทางดา้นสขุภาพและอนามยัได้  

 4.  สาขาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความสามารถเกีย่วกบั

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ทัง้การอนุรกัษ ์ การพฒันา  การใชป้ระโยชน์จาก

คุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

 5.  สาขากองทุนและธรุกจิชุมชน  หมายถงึ  ความสามารถในการบรหิารจดัการดา้นการ

สะสมและบรกิารกองทุน  และธรุกจิในชุมชน  ทัง้ทีเ่ป็นเงนิตราและโภคทรพัย ์ เพือ่เสรมิชวีติความ

เป็นอยูข่องสมาชกิในชุมชน 

 6.  สาขาสวสัดกิาร  หมายถงึ  ความสามารถในการจดัสวสัดกิารในการประกนัคณุภาพ

ชวีติของคนใหเ้กดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิ  สงัคม  และวฒันธรรม 

 7.  สาขาศลิปกรรม หมายถงึ ความสามารถในการผลติผลงานทางดา้นศลิปะสาขาต่าง ๆ 

เช่น  จติรกรรม  ประตมิากรรม  วรรณกรรม  ทศันศลิป์  คตีศลิป์  เป็นตน้ 

 8.  สาขาการจดัการองคก์าร  หมายถงึ  ความสามารถในการบรหิารจดัการดาํเนินงานของ

องคก์รชุมชนต่าง ๆ ใหส้ามารถพฒันาและบรหิารองคก์รของตนเองไดต้ามบทบาทหน้าทีข่ององคก์ร  

เช่น  การจดัการองคก์รของกลุม่แมบ่า้น  เป็นตน้ 

 9.  สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถงึ  ความสามารถในการผลติผลงานเกีย่วกบัภาษา  

ทัง้ภาษาถิน่  ภาษาโบราณ  ภาษาไทยและการใชภ้าษา  ตลอดทัง้ดา้นวรรณกรรมทุกประเภท  

 10.  สาขาศาสนาและประเพณ ี หมายถงึ  ความสามารถในการประยกุตแ์ละปรบัใช้

หลกัธรรม  คาํสอนทางศาสนา  ความเชือ่และประเพณดีัง้เดมิทีม่คีุณค่าใหเ้หมาะสมต่อการประพฤติ

ปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลดต่ีอบุคคลและสิง่แวดลอ้ม  เช่น  การถ่ายทอดหลกัธรรมศาสนา  การบวชปา่  

เป็นตน้ 

 11. สาขาการศกึษา หมายถงึ ความสามารถในการถ่ายทอดการอบรมเลีย้งด ูการบ่มเพาะ  

การสอนสัง่  การสรา้งสือ่  และอุปกรณ์การวดัความสาํเรจ็ 
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 สามารถ  จนัทรส์รูย ์(2545: 7 – 9) ไดก้าํหนดประเภทของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไว ้10 สาขา  

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สาขาเกษตรกรรม  หมายถงึ  ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู ้ ทกัษะดา้น

การเกษตรกบัเทคโนโลย ี เพือ่พฒันาพืน้ฐานคณุคา่ดัง้เดมิซึง่สามารถพึง่พาตนเองได้ 

 2.  สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม  หมายถงึ  การรูจ้กัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

ในการแปรรปูผลผลติเพือ่แกป้ญัหาการบรโิภคอยา่งปลอดภยั 

 3.  สาขาการแพทยแ์ผนไทย  หมายถงึ  ความสามารถในการจดัการป้องกนัและรกัษา

สขุภาพของคนในชุมชน 

 4.  สาขาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความสามารถในการ

จดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิ ทัง้การอนุรกัษ ์ พฒันาและการใชป้ระโยชน์จากคณุคา่ของ

ทรพัยากร 

 5.  สาขากองทุนและธรรมชาต ิหมายถงึ ความสามารถในการบรหิารจดัการดา้นการสะสม

และการบรหิารกองทุนและธรุกจิในชุมชน 

 6.  สาขาสวสัดกิาร  หมายถงึ  ความสามารถในการจดัสวสัดกิารในการประกนัคณุภาพ

ชวีติของคนใหเ้กดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิ  สงัคม  และวฒันธรรม 

 7.  สาขาศลิปกรรม  หมายถงึ  ความสามารถในการผลติผลงานดา้นศลิปะสาขาต่าง ๆ 

เช่น จติรกรรม  ประตมิากรรม  วรรณกรรม  ทศันศลิป์  คตีศลิป์ 

 8.  สาขาการจดัการ  หมายถงึ  ความสามารถในการบรหิารดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ทัง้

องคก์รชุมชน  องคก์รศาสนา  องคก์รทางการศกึษาตลอดทัง้องคก์รทางสงัคมอื่น ๆ 

 9.  สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถงึ  ความสามารถในการผลติผลงานเกีย่วกบัดา้น

ภาษาทัง้ภาษาถิน่  ภาษาโบราณ  ภาษาไทยและการใชภ้าษา  และวรรณกรรมทุกประเภท 

 10.  สาขาศาสนาและประเพณ ี หมายถงึ  ความสามารถประยกุต ์ และปรบัใชห้ลกัธรรม

คาํสอนทางศาสนา  ความเชือ่  และประเพณดีัง้เดมิทีม่คีณุคา่ใหเ้หมาะสมกบัการประพฤตปิฏบิตัิ 

 กรมวชิาการ (2542ก: 26) ไดแ้บ่งประเภทของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ออกเป็น 4 ประเภท คอื 

 1.  ประสบการณ์ของชาวบา้นทีนํ่ามาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชวีติ  หมายถงึ ความรูแ้ละ

ประสบการณ์ทีช่าวบา้นคน้พบ และนํามาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชวีติประจาํวนั  ไดแ้ก่ คต ิความคดิ

ความเชือ่ คา่นิยมต่าง  ๆเช่น คาํสอนทางศาสนา ความรูเ้กีย่วกบัยาสมนุไพร การไหวค้ร ูการบวงสรวง

เป็นตน้ 

 2.  ความรู ้ความคดิ ในการสรา้งสรรคแ์บบแผนของการดาํเนินชวีติทีป่ฏบิตัต่ิอกนัมา  

หมายถงึ สิง่ทีช่าวบา้นถ่ายทอดความรูห้รอืความคดิลงในวรรณกรรมต่างๆ  เช่น เพลงพืน้บา้น เพลง

กล่อมเดก็ สภุาษติสอนใจ การละเลน่ต่าง  ๆนิทานพืน้บา้น ตลอดจนศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ต่างๆ และโบราณอุบาย ฯลฯ 

 3.  การประกอบอาชพีทีย่ดึหลกัการพึง่พาตนเอง หมายถงึ ความรูแ้ละประสบการณ์ที่

ชาวบา้นใชใ้นการประกอบอาชพีโดยอาศยัหลกัธรรมชาติ การทอผา้ การทาํเครือ่งป ัน้ดนิเผา เป็นตน้ 
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 4.  การประกอบอาชพีทีเ่กดิจากการผสมผสานความรูเ้ดมิกบัแนวคดิหลกัปฏบิัตแิละ 

เทคโนโลยสีมยัใหม ่ใชใ้นการแกป้ญัหาในหมูบ่า้นหรอืชุมชน เช่น เทคโนโลยกีารหล่อโลหะทองเหลอืง  

การนวดขา้ว การก่อสรา้ง 

 กล่าวโดยสรปุ ประเภทของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สามารถจาํแนกไดจ้ากขนบธรรมเนียม

ประเพณวีฒันธรรม  คตคิวามเชือ่ทีส่บืทอดจากบรรพบุรษุ สู่ชนรุน่หลงั  เรือ่งของธรรมชาต ิ ความรู้

ในการดาํเนินชวีติประจาํวนัของคนในแต่ละทอ้งถิน่ เป็นตวักําหนดคุณลกัษณะของสงัคม ชุมชนว่า

วา่เป็นสิง่ทีเ่หมาะสม ทรงคณุประโยชน์  เป็นการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ เพือ่พฒันาใหส้ามารถ

ประยกุต์ใชใ้นการแกป้ญัหา  ป้องกนัการเกดิปญัหา และสามารถดาํรงวถิชีวีติอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสขุใน

สงัคม 

 

2.4  การนําภมิูปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน   

 การนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  หมายถงึ  การนํากจิกรรมที่

เป็นภมูปิญัญาชาวบา้นหรอืเชญิเจา้ของภมูปิญัญามารว่มในการจดัการเรยีนการสอน นกัวชิาการศกึษา

ไดก้ลา่วถงึ  แนวทางการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน ดงัน้ี  

ๆรตันะ บวัสนธ ์(2535: 7) ไดก้ลา่วถงึการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ถ่ายทอดภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ไวว้่าแบ่งออกเป็น 2 วธิ ีคอื 

q1. ครเูป็นผูด้าํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ในกรณน้ีีบทบาทการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนอยูภ่ายใตก้ารกระทาํของครซูึง่เป็นตามลกัษณะของกจิกรรมทีไ่ดจ้ากการพฒันาหลกัสตูร

ทอ้งถิน่นัน่คอื ครเูป็นตวัแทนของปราชญท์อ้งถิน่ทาํหน้าทีถ่่ายทอด 

q2. ปราชญท์อ้งถิน่เป็นผูด้าํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนแทนทีโ่รงเรยีนจะใหค้รดูาํเนิน

กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ถ่ายทอดภมูปิญัญา กเ็ปลีย่นเป็นปราชญท์อ้งถิน่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อน

หรอืครแูทน รวมทัง้ใหป้ราชญท์อ้งถิน่ทาํหน้าทีป่ระเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน  โดยมคีรเูป็นผูด้แูล 

สนบัสนุนอยูว่งนอกเท่านัน้ ทัง้น้ีตอ้งพจิารณาเงือ่นไขความเหมาะสมในเรือ่งของเวลาและความสะดวก

ของปราชญช์าวบา้นดว้ย 

 สรปุแนวทางในการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มาใชใ้นการจดัเรยีนการสอน  สามารถกระทาํ

ได ้2 รปูแบบคอื การนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มาสูผู่เ้รยีนในโรงเรยีน  และการนําผูเ้รยีนออกไปหา

แหล่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยบุคลากรในโรงเรยีนเป็นผูว้างแผนการบรูณาการความรูใ้นทอ้งถิน่ให้

เขา้กบัการเรยีนการสอนเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุตอ่ผูเ้รยีน 

 ประเวศ  วะส ี(2537: 85 – 86) ไดก้ลา่วถงึ แนวทางการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้สูร่ะบบ

การศกึษาไวด้งัน้ี 

 1.  รฐัควรประกาศเป็นนโยบายใหร้ะบบการศกึษาทัง้หมดไดม้กีารศกึษา  คน้ควา้  เรยีนรู ้ 

และทะนุบาํรงุภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
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 2.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารตพีมิพห์นงัสอื  และสื่อต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่อยา่งหลากหลาย  และมคีณุภาพ  เพือ่นํามาใชใ้นการจดัการศกึษาทุกระดบั  

 3.  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหห้น่วยงานทางการศกึษาทุกระดบั  ทาํการศกึษาคน้ควา้วจิยั

เกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ซึง่จะทาํใหเ้กดิความรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่อยา่งหลากหลาย   

และจะทาํใหก้ารรบัรูข้องระบบการศกึษาสมบรูณ์ขึน้  

 4.  จดัใหม้กีารสรา้งตาํราทอ้งถิน่ขึน้  โดยเปิดโอกาสใหค้รทูีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่สรา้งตาํราจาก

ความรูท้อ้งถิน่  และใชใ้นทอ้งถิน่ของตนเอง  ซึง่เป็นการพฒันาศกัยภาพของครใูนทอ้งถิน่  ทาํให้

การจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่มากขึน้  และทาํใหช้าตมิพีลงัความรูจ้ากของจรงิขึน้ทัว่

ประเทศ 

 5.  ปรบัปรงุโรงเรยีนประถมศกึษาทีม่อียูใ่นชุมชน ใหเ้ป็นโรงเรยีนชุมชน  โดยทาํหน้าที ่   

3 อยา่ง คอื 

         5.1 ศกึษาและทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัชุมชน 

         5.2 เป็นศนูยข์อ้มลูขา่วสารเพือ่พฒันาชุมชน 

      5.3 ใหก้ารศกึษาทุกรปูแบบเพือ่ชุมชน  และนําทรพัยากรจากชุมชน  หน่วยงาน

ราชการ  ภาคธรุกจิ  และองคก์รพฒันาเอกชน  เขา้มารว่มพฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรูข้ ึ้ นทัง้ประเทศ

โดยวธิจีะแกป้ญัหาเศรษฐกจิ  การเมอืง  สงัคม  วฒันธรรม  และสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเรว็              

โดยการผสมผสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่และภมูปิญัญาอื่น ๆ 

 6.  ปรบัระบบการศกึษาทัว่ไป  ใหเ้ป็นการศกึษาสรา้งหลกัฐานของความเป็นมนุษยอ์ยา่ง

แทจ้รงิ  โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์ สงัคม  และสิง่แวดลอ้มอยา่งมบีรูณาการ  ซึง่จะเป็น

การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  และความเป็นจรงิในสงัคมไทย  

 7.  รฐับาลควรจดังบประมาณอุดหนุนทัว่ไปใหห้น่วยงานต่าง ๆ  มกีารตดัสนิใจในการใช้

เอง  สว่นรฐับาลเป็นผูป้ระเมนิผลงานและตรวจสอบความถกูตอ้ง 

 8.  สง่เสรมิกลไกการทาํงานอยา่งไมเ่ป็นทางการ  และสนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชน  

โดยใหผู้ป้ฏบิตังิานต่างสงักดัรวมตวักนัในรปูกลุ่มหรอืชุมชน  ซึง่จะทาํใหเ้กดิความเป็นอสิระคล่องตวั  

มกีารสง่เสรมิการศกึษากบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่  องคก์รพฒันาเอกชนจะช่วยเชือ่มต่อระหวา่งชุมชนกบั

หน่วยงานของรฐัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 9.  ภาคธรุกจิควรใหทุ้นทรพัยส์นบัสนุนองคก์ารพฒันาเอกชน  จดัตัง้มลูนิธ ิ สถาบนัในรปู

เอกชนเพือ่สง่เสรมิการศกึษาคน้ควา้ใหม้กีารนําเอาภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้สูร่ะบบการศกึษา  

 ต่อศกัดิ ์ บุญเสอื (2543: 15) ไดเ้สนอแนวทางการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดั

การศกึษาไว ้2 ลกัษณะ  คอื    

 1.  การนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มาในโรงเรยีน  โดยนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มามสีว่นรว่ม

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรยีน ไดแ้ก่ เชญิผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญต่าง ๆ เขา้มาฝึก

อาชพี  หรอืจดักจิกรรมตามประเพณแีก่นกัเรยีนทีโ่รงเรยีน 
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 2.  การพานกัเรยีนไปศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่นอกโรงเรยีน  เช่น  พานกัเรยีนไปศกึษา

ธรรมชาตทิีน้ํ่าตก  โบราณสถาน  หรอืการประกอบอาชพีในชุมชน  

 กรมวชิาการ (2542: 23) กลา่ววา่  การใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการเรยีนการสอน   

มวีธิดีาํเนินการ  6  ประการ  ไดแ้ก่ 

 1.  เชญิผูรู้ใ้นทอ้งถิน่มารว่มในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  

 2.  ใหน้กัเรยีนออกไปศกึษาและฝึกงานทีบ่า้น  หรอืสถานประกอบการของปราชญท์อ้งถิน่  

  3.  เชญิผูรู้ใ้นทอ้งถิน่มารว่มสอน 

 4.  นําสิง่ทีเ่ป็นองคค์วามรูใ้นทอ้งถิน่มาสอดแทรกในเน้ือหาวชิาทีส่อน 

 5.  ใหน้กัเรยีนออกไปสาํรวจขอ้มลูทอ้งถิน่  แลว้ครผููส้อนนํามาจดัการเรยีนการสอน  

 6.  จดัพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่  หรอือุทยานการศกึษา 

 วโิรจน์  สารรตันะ (2541: 15 -17) ไดก้ลา่วถงึการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้สูร่ะบบโรงเรยีน  

ดงัน้ี 

 1.  ครตูอ้งศกึษาชุมชน  พรอ้มทัง้เกบ็ขอ้มลูจากชุมชนทัง้จากการสงัเกตและการสอบถาม

ผูรู้ใ้นทอ้งถิน่  ตลอดจนควรศกึษาปญัหารอบ ๆ ตวัผูเ้รยีนหรอืสิง่ทีเ่ป็นปญัหาของชุมชนมากาํหนด

ไวใ้นหลกัสตูรเพือ่นําไปสูก่ารเรยีนการสอน 

 2.  ครตูอ้งศกึษาศาสตรช์าวบา้น ปราชญช์าวบา้นพรอ้มทัง้ศกึษาวธิกีารดงึเอาสิง่ทีเ่ป็น

ศาสตรส์ากลเขา้ไปผสมผสานกบัความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 3.  ครคูวรหาโอกาสเพิม่เตมิความรูแ้ละศกึษาวธิกีารต่าง ๆ จากการไปเยีย่มโรงเรยีนอื่น  

เพือ่นํามาเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง  พฒันาโรงเรยีนใหด้ขีึน้  

 4.  ในการจดัการเรยีนการสอนเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเป็นการเฉพาะ  ครคูวรดงึศกัยภาพของ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มารว่มเป็นวทิยากร  ระดมบุคลากร  คณะบุคคลทีเ่ขา้ใจในการศกึษา  เช่น  

พระสงฆ ์ องคก์รทอ้งถิน่  วทิยากรทอ้งถิน่  เป็นตน้  เขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน

เท่าทีจ่ะทาํได้ 

 5.  ครคูวรจดัใหม้กีระบวนการจดัการเรียนการสอนทีห่ลากหลายไมย่ดึแต่หนงัสอืเรยีน

เท่านัน้ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2541: 184 – 185) ไดเ้สนอแนะมาตรการ

เพือ่ใหม้กีารนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่เขา้สูร่ะบบการศกึษา  และสามารถจดัการเรยีนการสอนอยา่งเป็น

รปูธรรม  ดงัน้ี 

 1.  จดัใหม้รีะเบยีบ  ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการใชห้ลกัสตูรทอ้งถิน่ในสถาบนัการศกึษา  โดยใช้

หลกัสตูรทีม่สีภาพเท่าเทยีมกนักบัการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลาง  เช่น  การจดั

แบ่งกลุม่ประสบการณ์  การกาํหนดวตัถุประสงค ์ และการประเมนิผลสมัฤทธิม์ากขึน้  

 2.  กําหนดใหห้ลกัสตูรทอ้งถิน่มเีน้ือหาและกระบวนการเรยีนรุบ้นพืน้ฐานภมูปิญัญาทอ้งถิน่

ในสดัส่วนทีส่มดุลกบัภมูปิญัญาสากล 
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 3.  ใหโ้รงเรยีนและชุมชนรว่มกนัจดัทาํแผนแมบ่ท  เกีย่วกบัการเรยีนการสอนบนพืน้ฐาน

ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่  และนําไปสูก่ารปฏบิตัริว่มกนัทัง้การวจิยัและพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงของสงัคมชุมชน 

 4.  จดัใหม้รีะเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่ปิดโอกาสให ้ ผูท้รงภมูปิญัญาในชุมชนเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

ครภูมูปิญัญา  ทัง้น้ีตอ้งมกีารใหเ้กยีรตแิละศกัดิศ์รเีท่าเทยีมกบัครใูนระบบราชการ  

 5.  จดัใหโ้รงเรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูข้องชุมชน  โดยมฝีา่ยส่งเสรมิครภูมูิปญัญา

ทอ้งถิน่เป็นผูร้บัผดิชอบ  และประสานงานกบัเครอืขา่ยภมูปิญัญาไทย 

 นิคม ชมภหูลง (2548: 63 – 70) กลา่วถงึขัน้ตอนการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอน มขี ัน้ตอนการดาํเนินงานสาํคญั ดงัน้ี  

1. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 ทาํการศกึษาวเิคราะห์

หลกัการ จดุหมาย โครงสรา้ง เวลาเรยีน แนวดาํเนินการ การวดัผลการประเมนิผลและตดิตามผล 

หรอืมาตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้วา่มสีว่นใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่หรอืชมชน จากนัน้จดัทาํ

คาํอธบิายรายวชิา โดยระบุจดุประสงค ์เน้ือหาสาระ และกจิกรรมทีเ่หมาะสมทีจ่ะนําภมูิปญัญาทอ้งถิน่

มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

2. จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นการเสาะหาผูท้รงภมูปิญัญาในทอ้งถิน่ 

หรอืปราชญช์าวบา้นโดยใชว้ธิกีารหลายวธิแีละจากหลายแหลง่ เช่น ครใูหน้กัเรยีนไปสอบถามหรอื

สมัภาษณ์ผูป้กครอง ผูนํ้าชุมชน หรอืปราชญช์าวบา้นโดยใหน้ักเรยีนบนัทกึขอ้มลูลงในแบบเกบ็

รวบรวมขอ้มลู ครสูอบถามหรอืสมัภาษณ์คณะครใูนสถานศกึษา นกัการภารโรง นกัเรยีน ผูป้กครอง

นกัเรยีน ผูนํ้าชุมชน ปราชญช์าวบา้น/ผูท้รงภมูปิญัญาในทอ้งถิน่/ผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ กรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ทาํการศกึษาคน้ควา้เอกสารจากหอ้งสมดุต่าง ๆ โดยบนัทกึขอ้มลูลงในแบบสาํรวจขอ้มลู 

3. จดัทาํแผนการสอนและเตรยีมการสอน ทาํการเขยีนแผนการสอน โดยเลอืกภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่นจากขอ้ 2 ทีเ่หมาะสมมาใชใ้นการจดัทาํแผนการสอน แนวทางการเลอืกภมูปิญัญาทอ้งถิน่มา

ใชใ้นการเรยีนการสอน มดีงัน้ี 

3.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคห์รอืคาํอธบิายรายวชิาในหลกัสตูร 

3.2 เหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และความสนใจ หรอืความตอ้งการของ

นกัเรยีน 

3.3 สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ รวมทัง้ความพรอ้มของ

โรงเรยีน 

3.4 ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิ วเิคราะห ์วจิารณ์ ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เน้น

กระบวนการ สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได้ 

3.5 เหมาะสมกบัทรพัยากรทีเ่ป็นสือ่การเรยีนทีม่อียู่ 

3.6 เหมาะสมกบัเวลาเรยีน 

3.7 สะดวก ปลอดภยั 

3.8 ชุมชนมสีว่นรว่ม 
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3.9 ไมม่เีน้ือหาทีก่ลา่วโดยตรง หรอืพาดพงิในลกัษณะทีล่บหลูส่ถาบนัชาต ิ

ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ไมข่ดักบัหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตย ไมข่ดักบัหลกัศลีธรรมอนัด ี

และไมก่ระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของประเทศไทย 

4. จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการสอน โดยมวีธิกีารดงัน้ี  

4.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกสถานศกึษา 

4.1.1 การใหน้กัเรยีนไปฝึกงานทีบ่า้นหรอืสถานทีป่ระกอบการ โดยตดิต่อ 

ประสานงานกบัผูป้กครองหรอืปราชญช์าวบา้น 

4.1.2 การใหน้กัเรยีนไปสาํรวจขอ้มลูในทอ้งถิน่แลว้นํามาจดักจิกรรมการ  

เรยีนรู ้

4.2 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

4.2.1 การจดัทาํสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่รว่มกบัปราชญช์าวบา้น โดยการ  

ประชุมรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษา ครผููส้อน ปราชญช์าวบา้น ทีเ่ป็นคณะทาํงานการจดัทาํสาระ   

การเรยีนรูท้้องถิน่ เพือ่ศกึษาหลกัสตูรแมบ่ท ศกึษาสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ พจิารณา

เน้ือหาทีเ่หมาะสมจะนํามาสอนนกัเรยีน ต่อจากนัน้ครผููส้อนจงึจดัทาํโครงการสอน ประกอบดว้ยชือ่

เรือ่ง ความคดิรวบยอด วตัถุประสงค ์เน้ือหา กจิกรรม สือ่การเรยีน และการวดัผลประเมนิผล 

4.2.2 การนําสิง่ทีเ่ป็นความรูเ้ฉพาะเรือ่งมาสอดแทรกในเน้ือหาสาระทีส่อน  

เช่น การจดัทาํสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ ครผููส้อนและนกัเรยีนช่วยกนัรวบรวมความรูท้ีเ่กีย่วกบัประวตัิ

ทอ้งถิน่ บุคคลสาํคญั ขนบธรรมเนียมประเพณต่ีาง ๆ วรรณกรรมทอ้งถิน่ นํามาจดัเป็นบทเรยีน

เสรมิการศกึษา ความรูจ้ากปราชญช์าวบา้น แลว้นํามาสอนนกัเรยีน 

4.2.3 การจดัทาํพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ การจดัทาํพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่มจีดุประสงค์  

สาํคญัในการอนุรกัษส์ิง่ทีด่งีามไว ้รวมทัง้เป็นการฟ้ืนฟูสิง่ทีด่งีามใหก้ลบัมาเป็นประโยชน์ อาจให้

นกัเรยีนสาํรวจศลิปวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่อียูใ่นชุมชน แล้วจดัทาํเป็นเอกสาร โดยเกบ็

ในพพิธิภณัฑเ์พื่อใหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้ 

4.2.4 การเชญิปราชญช์าวบา้นมารว่มสอน เป็นการเชญิปราชญช์าวบา้น  

มารว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในโรงเรยีน โดยครวูางแผนรว่มกบัปราชญช์าวบา้นอาจ

จดัเป็นกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในรปูของกลุม่สนใจ 

5. วดัผลและประเมนิผล  ระหวา่งจดักจิกรรมการเรยีนรูท้าํการวดัผลประเมนิผลตาม

จดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นแผนการสอน และบนัทกึผลการประเมนิสะสมไวเ้พือ่สรปุผลการประเมนิวดั

ระดบัคณุภาพ 

จากแนวคดิดงักลา่วสรปุไดว้า่  การใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการเรยีนการสอน  

ครผููส้อนจะตอ้งวางแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยบรูณาการความรูใ้หเ้ขา้กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ครผููส้อน

และบุคลากรในโรงเรยีนจะตอ้งมกีารศกึษาชุมชนก่อนทีจ่ะมกีารวางแผนการจดัการเรยีนรู ้ เพือ่ให้

การวางแผนสอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชน ในการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีน   

การสอนนัน้ จะตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทุกฝา่ยทัง้ครู ผูบ้รหิาร นกัเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน และ

องคก์รต่าง ๆ 
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 2.5  ภมิูปัญญาท้องถ่ินอาํเภอประจนัตคาม 

 อาํเภอประจนัตคามเดมิมฐีานะเป็นเมอืง ก่อนเมอืงเรยีกว่า " บา้นกบแจะ" ตาม ประวตัิ

ทา้วอุเทน ทา้วสรอ้ยเพลีย้เมอืงแสน เป็นผูร้วบรวมไพรพ่ลทีถู่กกวาด ตอ้นมาจากเมอืงเวยีงจนัทน์ เมอืง

มหาชยั และอกีหลายเมอืงในภาคอสีานของประเทศ ไทย ผา่นมาทางท่าเมอืงอุเทน นครพนม และ

กาฬสนิธุ ์เรือ่ยลงมาในครัง้ทีไ่ทยยก กองทพัไปปราบเจา้อนุวงษ์เวยีงจนัทน์ แลว้กเ็ลยถอืโอกาส

กวาดตอ้นมาดว้ย มารวบ รวมคนทีถ่กูกวาดตอ้นตัง้เป็นหมูบ่า้นขนาดใหญ่ขึน้ ต่อมาไดร้บัการยก

ฐานะขึน้เป็นเมอืงเรยีกวา่ " เมอืงประจนัตคาม"  ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  

แห่งกรงุรตันโกสนิทร์  ทา้วอุเทนไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นหลวง ภกัดเีดชะ วา่ราชการเมอืง

ประจนัตคามตัง้แต่นัน้มา ต่อมาปรากฎวา่หลวงภกัดเีดชะ เจา้เมอืงคนแรกมคีวามชอบในราชการ

สงครามในดา้นการสูร้บปราบปรามกองทพัญวน ซึง่ยกมาตกีรงุพนมเปญครัง้แรก และไดร้บัพระราชทาน

บรรดาศกัดิ ์เป็นพระภกัดเีดชะ ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  พระองคท์รง 

ดาํรปิฏริปูการปกครองหวัเมอืง   จงึทรงยบุ เมอืงประจนัตคามลงเป็นอาํเภอประจนัตคามในปี   

พ.ศ. 2448 มนีายอาํเภอเป็นหวัหน้าปกครองบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อ  จงัหวดัปราจนีบุรี   จนถงึ

ปจัจบุนั เป็นเวลา 90 กวา่ปี  มนีายอาํเภอ 40 คน   โดยมคีาํขวญัประจาํอาํเภอ  คอื ดนิแดนไม้

กวาดงาม  เลื่องลอืนามน้ําตกใส  ไผ่เศรษฐกจิอําไพ  รวมหลากหลายหตัถกรรม 

 อาํเภอประจนัตคาม มอีาณาเขตตดิต่อกบัอาํเภอขา้งเคยีง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ตดิกบัอาํเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก , อําเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสมีา และอาํเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุร ี โดยมเีทอืกเขาใหญใชส้นัปนัน้ําเป็นเสน้กัน้อาณาเขต 

 ทิศตะวนัออก ตดิต่อกบัอาํเภอนาดแีละอาํเภอกบนิทรบุ์ร ีโดยมลีาํคลองหว้ยลกึเป็น

เสน้แบ่งเขต 

 ทิศใต้ ตดิต่อกบัอาํเภอศรมีหาโพธิ ์โดยมคีลองท่าแห่เป็นเสน้แบ่งเขต 

 ทิศตะวนัตก ตดิต่อกบัอาํเภอเมอืงปราจนีบุร ีและอาํเภอปากพล ี จงัหวดันครนายก 

โดยมลีาํหว้ยประจนัตคาม  ลาํหว้ยเกษยีร และเขาอีโต ้ เป็นเสน้แบ่งเขต 
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 ทีม่า: http://prachantakham.prachinburi.doae.go.th/map.html 

 

 อาํเภอประจนัตคามแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น   9 ตาํบล   106  หมูบ่า้น    ไดแ้ก่ 

1. ประจนัตคาม   11   หมูบ่า้น    2.  เกาะลอย   7   หมูบ่า้น   3.  บา้นหอย  10  หมูบ่า้น 

4.  หนองแสง   6   หมูบ่า้น    5.  ดงบงั   10   หมูบ่า้น   6.  คาํโตนด   18   หมูบ่า้น 

7.  บุฝ้าย   13   หมูบ่า้น    8.  หนองแกว้ 12 หมูบ่า้น   9.  โพธิง์าม   19   หมูบ่า้น 

 สภาพทัว่ไปของอาํเภอ  เป็นทีร่าบลุม่บางแหง่เป็นที่ราบตํ่าฤดฝูนน้ําจะท่วม พืน้ดนิจะเป็น

ดนิปนทรายและจะมคีวามอุดมสมบรูณ์ในพืน้ทีร่าบบรเิวณสองฝ ัง่  คลอง เหมาะแก่การเพาะปลกูพชื

ระยะสัน้ อาชพีหลกัของชาวประจนัตคาม คอื เกษตรกร โดยจะแบ่งออกเป็น การทาํนาและการทาํสวน 

(ไผ่ตรง กระทอ้น สม้โอ และมะมว่ง) สว่นอาชพีเสรมิของชาวประจนัตคาม กค็อืการทาํหตัถกรรม 

จกัสานหมวกโคง้ ทาํไมก้วาด หตัถกรรมไมไ้ผ่ และ เถาวลัยป์ระดษิฐ ์ในดา้นของอาชพีเสรมิของ  

ชาวประจนัตคามเป็น สนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนั อยา่งกวา้งขวางและสรา้งชือ่ใหก้บั ตาํบลโพธิง์าม เป็น

อยา่งมาก ในฐานะทีเ่ป็น OTOP ของชาวประจนัตคาม   

 ซึง่อาชพีเสรมิของชาวประจนัตคามนัน้มาจากงานหตัถกรรมทีเ่ป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่   

ไดแ้ก่ ตะกรา้เถาวลัย ์ ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ หมวกสานจากไมไ้ผ่ และไมก้วาดดอกหญา้  

http://prachantakham.prachinburi.doae.go.th/map.html�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99�
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 การทาํตะกร้าจากเถาวลัย์ เน่ืองจากจงัหวดัปราจนีบุรยีงัมพีืน้ทีเ่ป็นสภาพปา่อยูม่าก    

จงึมเีถาวลัยอ์ยูม่ากมายเกษตรกรไดนํ้าเถาวลัยต์ามชายปา่มาประดษิฐเ์ป็นงานหตัถกรรมเพือ่เป็น

อาชพีเสรมิ  โดยหมูบ่า้นหนองคุม้เป็นหมูบ่า้นหน่ึงทีไ่ดท้าํงานหตัถกรรมจากเถาวลัย ์ เป็นการนํา

วตัถุดบิทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ตน้เถานมววั และเถาวลัยช์นิดอื่น ๆ ทีเ่จรญิเตบิโตตามบรเิวณหวัไร่

ปลายนา พืน้ทีป่า่ในหมูบ่า้น และนอกหมูบ่า้น มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ โดยงานหตัถกรรมจากเถาวลัย์

ทีผ่ลติ ไดแ้ก่ รถจกัรยานเถาวลัย ์ กระถาง กระเชา้  บา้น รงันก เกวยีน ตะกรา้ ซึง่ในปจัจบุนัไดม้ี

การพฒันารปูแบบใหน่้าซือ้หา และมแีบบต่างๆ ไวใ้หเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย แหล่งผลติอยูท่ี ่ 

ตําบลคาํโตนด  ตําบลโพธิง์าม  อาํเภอประจนัตคาม  จงัหวดัปราจนีบุร  ี

  ผลิตภณัฑจ์ากไผไ่ม้  การทาํผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผน่ัน้เกษตรกรทีบ่า้นตน้และบา้นโงง้  

ตําบลโพธิง์าม อาํเภอประจนัตคาม  ผลติกนัมาชา้นานแลว้ โดยใชไ้มไ้ผต่ามหมูบ่า้น หรอืจาก

หมูบ่า้นใกลเ้คยีง ซึง่ไดร้บัความนิยมจากผูซ้ือ้อยา่งกวา้งขวาง  ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ทีผ่ลติอยูใ่น

ปจัจบุนัน้ี ไดแ้ก่ ชุดรบัแขก ชัน้วางของ  บนัได และแคร ่  ตลาดบา้นโงง้ บา้นตน้  เป็นตลาด

จาํหน่ายผลติภณัฑแ์ละเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมเ้ก่าหรอืไมไ้ผ่  ของชุมชนชาวโพธิง์าม อาํเภอประจนัต

คาม จงัหวดัปราจนีบุร ี ตัง้อยูร่มิถนนสวุรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) กม. 172  ตลอดแนวถนน

สวุรรณศรทัง้สองฝ ัง่จะถกูจบัจองจากชาวบา้น ทีนํ่าสนิคา้พืน้บา้นทีส่รรคส์รา้งจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

บวกกบั ความคดิรเิริม่ของชุมชนมาประดษิฐแ์ละผลติสนิคา้พืน้เมอืง จาํหน่ายใหน้กัท่องเทีย่วทีใ่ช ้ถ.

สวุรรณศร สญัจรไปมา บา้งกซ็ือ้เป็นของฝาก แต่บางรายมหีวัทางการคา้กจ็ะรบัสนิคา้ ของบา้นโงง้

บา้นตน้ไปจาํหน่ายต่อเป็นจาํนวนมาก สง่ผลใหช้าวบา้นตาํบลโพธิง์ามมรีายไดเ้สรมิ และในปจัจบุนั    

บางครวัเรอืน ยดึเป็นอาชพีหลกัสรา้งรายไดป้ระจาํของครอบครวั ดว้ยจดุเดน่ทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ี

เป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่ไีผ่ขึน้อยู่ จาํนวนมาก หลากหลายสายพนัธุ ์แต่เดมิชาวบา้นจะใชห้น่อไมอ่้อน

สาํหรบัเป็นอาหาร และไผแ่ก่ สาํหรบัจกัสาน สรา้งบา้นเรอืน หรอืทาํอุปกรณ์ในการประกอบอาชพี 

เพือ่สรา้งรายไดเ้สรมิ เพิม่รายไดห้ลกัใหก้บัครอบครวั ชุมชนจงึไดร้วมตวักันผลติสนิคา้ ทีใ่ชไ้มไ้ผ่

เป็นวตัถุดบิหลกั นํามาจาํหน่ายใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางไปมา ทัง้เครือ่งเรอืนเฟอรนิ์เจอร์ สาํหรบัตกแต่งบา้นเรอืน  

เช่น ชุดรบัแขก เตยีงนอน ซุม้เรอืนไทยมงุหญา้คา ซุม้เรอืนไมเ้ก่า , เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน เช่น 

ตะแกรง ฝาชลีวดลายต่าง ,ๆ อุปกรณ์สาํหรบัจดัสวน เช่น รัว้ไม ้กระถางปลกูกลว้ยไม้ เป็นตน้ ตลาด

เฟอรนิ์เจอร ์ไมไ้ผ่หรอืไมเ้ก่า ชิน้งานแต่ละชิน้มคีวามสวยงามทนทานไมแ่พเ้ฟอรนิ์เจอร์ไมส้กัราคา

แพง หรอืเลอืกของใชต่้าง ๆ ทีส่รา้งสรรคภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ เน้ือไมส้ทีองของไผส่ามารถนํามา

ดดัแปลงเป็นของใชน้านาชนิด ประดษิฐค์ดิสรา้งสรรคเ์ป็นชิน้งานทีน่บัวา่ มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก

นํามาใชป้ระโยชน์ไดน้านปัการ 

 หมวกสานจากไม้ไผ ่ จงัหวดัปราจนีบุร ีเป็นแหล่งทีม่ไีมไ้ผ่ชนิดต่างๆ  ขึน้อยูต่าม  

ธรรมชาตเิป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นจงึนํามาทาํเครือ่งจกัสานไวใ้ชใ้นครวัเรอืนและสง่ออกจาํหน่าย

เป็นรายไ ด ้พเิศษนอกเหนือจากการทาํไรท่าํนา เช่นการนําไมไ้ผม่าจกัสานแลว้เยบ็เป็นหมวก

รปูแบบต่างๆ บา้นหนองสะแก หมูท่ี ่8 ตําบลโคกปีบ อําเภอศรมีโหสถ เป็นแหล่งผลติหมวกจากไม้
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ไผท่ีส่าํคญัมากของจงัหวดัปราจนีบุรี ชาวบา้นโดยทัว่ไปประกอบอาชพีเยบ็หมวก หมวก 1 ใบ ใช้

เวลาเยบ็ประมาณ 3 นาท ีหมวกไมไ้ผ่ของหมูบ่า้นหนองสะแกน้ีจะส่งไปจาํหน่ายทัว่ประเทศไทย  

การผลติหมวกสานจากไมไ้ผ่ของอําเภอศรมีโหสถมชีื่อเสยีงแพรห่ลาย ไดร้บัรางวลัชนะเลศิการ

ประกวดเยบ็หมวกจากไมไ้ผใ่นงานวนัเกษตรปราจนีบุรี พ.ศ. 2533 และไดร้บัการถ่ายวดีทีศัน์ใน

รายการคนไทยวนัน้ี ในรายการไมล่องไมรู่ ้สิง่ทีช่าวบา้นภาคภมูใิจอยา่งมากคอืทางจงัหวดัปราจนีบุรีไดม้ี

โอกาสทลู เกลา้ฯ ถวายหมวกสานแด ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี นอกจากที่

บา้นหนองสะแกแลว้ยงัมกีารสานหมวกจากไมไ้ผท่ีเ่ป็นหตัถกรรมภายในครอบครวัมากอกี  แห่งหน่ึง

ในทอ้งทีอ่าํเภอประจนัตคาม คอืทีบ่า้นหมู ่18 ตาํบลคาํโตนด อกีดว้ย  ปจัจบุนัน้ีไมไ้ผ่ซึง่เป็นวตัถุดบิ

ในการสานหมวกคอ่นขา้งหายากและมรีาคาแพงเกษตรกรผูส้านหมวกจงึหนัมาใชเ้สน้พลาสตกิเป็น

วตัถุดบิในการผลติแทนไมไ้ผ่  ซึง่กไ็ดร้บัความนิยมเช่นกนั การสานหมวกพลาสตกิมกีารผลติที่  

ตําบลโคกปีบ อาํเภอศรมีโหสถ ตาํบลบุฝ้าย ตาํบลหนองแกว้ อาํเภอประจนัตคาม และตําบลหวัหวา้ 

อาํเภอศรมีหาโพธ ิ

 

 ไม้กวาดดอกหญ้า  ชาวบา้นอาํเภอประจนัตคาม นิยมทาํไมก้วาดขายเป็นรายไดเ้สรมิ

เกอืบทุกครวัเรอืน โดยเฉพาะทีต่าํบลประจนัตคาม และตําบลโพธิง์าม นอกจากจะทาํเป็นไมก้วาด

สาํหรบักวาดบา้นแลว้ยงัทาํเป็นไมป้ดัฝุน่ขนาดเลก็ สาํหรบัปดัฝุน่เครือ่งเรอืน เครือ่งใชใ้นบา้นอกี

ดว้ย “ดอกหญา้” เป็นชือ่เรยีกเป็นภาษาภาคกลางของผลผลติจากพชืชนิดหน่ึงซึง่ในแต่ละภาคจะ

เรยีกไมเ่หมอืนกนั เช่น ภาคใตเ้รยีกว่า “ดอกออ้”  ภาคเหนือ เรยีกว่า “ดอกกง” สว่นชาวบา้นโงง้ 

ตําบลโพธิง์าม อําเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุร ีรูจ้กักนัดใีนชือ่ของ  “ดอกแขม” เพราะดอก 

ของตน้แขมน้ีไดส้รา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนน้ีมานบัรอ้ยปีจากคาํบอกเลา่ของคนสงูอายใุนหมูบ่า้นทาํ   

ใหท้ราบวา่ “ดอกแขม” มอียู ่2 ประเภท คอื “แบบแขง็” และ “แบบอ่อน” แต่ทีนํ่ามาทาํไมก้วาดคอื 

ดอกแขมแบบอ่อน ตน้แขมเป็นพชืลม้ลกุ ชอบอากาศเยน็ ดนิทรายปนกรวดบรเิวณเชงิเขา   

 ผลติภณัฑจ์ากดอกหญา้ในปจัจบุนัน้ีตามทีช่าวชุมชนบา้นโงง้ไดค้ดิคน้มอียูด่ว้ยกนั 3 ประเภท 

คอืไมก้วาด ซึง่มอียูห่ลายขนาดขึน้อยูก่บัประโยชน์ใชส้อย อกีประเภทหน่ึงทีท่าํขึน้กค็อื ไมก้วาด

หยกัไย ่และสดุทา้ยคอื แปรงทาสแีต่ 2 ประเภทหลงัน้ี ชาวบา้นบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ไมค่อ่ยนิยม

มากนกั จงึมเีหน็น้อยมากในปจัจบุนัน้ี 

 “บา้นโงง้” มคีวามเป็นมาอยา่งไร ยงัไมม่ใีครบนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจน คนเฒา่คนแก่เคยเลา่ให้

ฟงัวา่ สมยัก่อนเขารยีกชุมชนน้ีวา่ “บา้นโคง้” เพราะสภาพทางเดนิและถนนภายในชุมชนมสีภาพคด

เคีย้ว วกไป วนมาทัง้หมูบ่า้นชาวบา้นแถบน้ีเลยเรยีก “บา้นโคง้” ตามสภาพภมูปิระเทศและเพีย้นมา

เป็น“บา้นโงง้” จนถงึปจัจบุนั 

 ปจัจบุนั “บา้นโงง้” เป็น 1 ใน 17 หมูบ่า้น ของตาํบลโพธิง์าม เป็นหมูบ่า้นขนาดคอ่นขา้ง

ใหญ่ มคีรวัเรอืนทัง้หมด 330 ครวัเรอืนในอดตีอาชพีหลกัคอืการทาํนา การทาํไมก้วาดเป็นแคอ่าชพี

เสรมิเท่านัน้ แต่ในปจัจบุนั รอ้ยละ 80 ของครวัเรอืน ทัง้หมดมกีารประกอบอาชพีทาํไมก้วาดจาก
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ดอกหญา้ และไมก้วาดจากกา้นมะพรา้ว นัน้กห็มายความวา่อาชพีหลกัของคนบา้นโงง้ในปจัจบุนัคอื 

การทาํไมก้วาดนัน่เอง  ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของไมก้วาดดอกหญา้ของชุมชนบา้นโงง้จะนําดอกหญา้

เกรดเอ ดอกหญา้มน้ํีาหนกัเท่ากนัใส่กาวเพื่อไมใ่หด้อกหญา้หลุดงา่ยเวลากวาดบา้นนอกจากนัน้

ระยะเวลาการใชง้านของไมก้วาดใชง้านคงทน 

  จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรมทีม่ชีือ่เสยีงของอาํเภอประจนัคามนัน้  โรงเรยีน

วดัหนองคุม้จงึเหน็ความสาํคญัในการอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรมทัง้ 4 ชนิดน้ี   

โดยการจดัใหม้กีจิกรรมการเรยีนการสอนขึน้ในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนขึน้ โดยการจดัทาํเป็นคูม่อืเพือ่ใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีม่ ี

ความเหมาะสมใชส้าํหรบัการศกึษาคน้ควา้ในเรือ่งดงักลา่วต่อไป 

 

3. คู่มือ   

 3.1 ความหมายของคู่มือ 

 ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 พมิพค์รัง้ที ่1 พทุธศกัราช 2546 ใหค้วามหมายของ

คาํวา่ “คูม่อื” คอื สมดุหรอืหนงัสอืทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งใดเรื่องหน่ึงทีต่อ้งการรู ้เพือ่ใชป้ระกอบ

ตาํรา เพื่ออํานวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตัเิรือ่งใดเรือ่งหน่ึง หรอืเพื่อแนะนํา

วธิใีชอุ้ปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง. 

 วรรณา สคุนัธชาต ิ(2540: 40) กล่าวว่า คู่มอืการสอนหรอืคู่มอืครจูะตอ้งประกอบดว้ย

จดุมุง่หมายของการเรยีน มเีน้ือหาในรายวชิา มกีารแนะแนวทางในการจดักจิกรรมเป็นแนวทางใน

การจดักจิกรรมของนกัเรยีนกระตุน้ใหน้กัเรยีนรกัจกัหาเหตุผล  มกีารกาํหนดการใชว้สัดปุระกอบการ

เรยีน 

 เอกวุฒ ิไกรมาก (2541: 51) ไดอ้ธบิายไวว้า่คูม่อื เป็นหนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้เพือ่เป็นแนวทาง

ใหค้รหูรอืผูใ้ชไ้ดศ้กึษา  เขา้ใจงา่ยและงา่ยต่อการปฏบิตัติามเพือ่สง่เสรมิและประกอบการเรยีนให้

บรรลวุตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว้ 

 อาํนวย เถาตระกลู (2541: 8) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คูม่อืเป็นเอกสารทีม่รีายละเอยีด

เสนอแนะแก่ผูใ้ชใ้หส้ามารถเขา้ใจแนวทางการใชแ้ละขอ้พงึปฏบิตัทิีจ่ะช่วยใหก้ารนําเรือ่งนัน้ใชง้าน

ไดต้รงตามเจตนารมณ์ 

 อนุชติ เชงิจาํเนียร (2545: 22) ไดส้รปุความหมายไวว้่า คู่มอืเป็นหนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้เพื่อ

เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้ม่อืไดศ้กึษาทาํความเขา้ใจและงา่ยต่อการการปฏบิตัติาม เพือ่ใหก้ารทาํกจิกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึง มมีาตรฐานใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้และความสามารถ       

มทีกัษะทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคนอื่นๆ (2542: 153) ใหค้วามหมายไวว้า่ หนงัสอืคูม่อืเป็นหนงัสอื

ทีใ่ชค้วบคู่กบัการกระทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด เป็นหนงัสอืทีใ่หแ้นวทางปฏบิตัแิก่ผูใ้ชส้ามารถกระทาํสิง่นัน้ๆ

ใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบั สมมารถ ปรงุสวุรรณ (2545: 76) ซึง่ไดส้รปุไวว้า่ 
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คูม่อืหมายถงึ หนงัสอื ตาํรา เอกสารแนะนํา หรอืเป็นสือ่ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัคิวบคูก่บัการ

ทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงทีม่เีน้ือหานัน้ๆ ทีผู่อ่้านสามารถนําไปปฏบิตัิจนบรรลวุตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย ซึง่

ตรงกบักรมวชิาการ (2543: 18) อธบิายความหมายวา่ คู่มอืครเูป็นหนงัสอืทีใ่ชค้วบคู่กบัสิง่หน่ึงสิง่ใด

โดยมกีารกาํหนดเน้ือหา แนวทางการปฏบิตัแิก่ผูใ้ชใ้หส้ามารถจดัการเรยีนการสอนไดต้ามแนวทาง

ของคู่มอื 

 ครีบีนู จงวุฒเิวศน์, และมาเรยีม นิลพนัธุ ์(2542: 42) ใหค้วามหมายในการจดัทาํคูม่อืไวว้า่ 

คูม่อืทีส่รา้งขึน้ตอ้งเป็นแหลง่ความรูข้องผูศ้กึษาสามารถช่วยใหผู้ศ้กึษาเขา้ใจมากขึน้และสามารถ

นําไปปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 

 วสิรรณ พลเสน (2547: 39) สรปุความหมายของคูม่อืวา่เป็นหนงัสอื ตาํรา เอกสารแนะนํา

หรอืเป็นสือ่ทาํความเขา้ใจทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้ม่อืไดศ้กึษาคน้ควา้เตรยีมการทาํ

ความเขา้ใจเรือ่งทีจ่ะทาํไดง้า่ยขึน้และสามารถปฏบิตัติามไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 พมิพไิล  ถอืธรรม (2550: 58) ใหค้วามหมายของคู่มอืไวว้่า หนงัสอื ตาํรา หรอืเอกสาร     

ทีม่เีน้ือหาสาระ การแนะแนวทางสาํหรบัผูใ้ชม้คีวามรู้ ความเขา้ใจ แนวทางการใชแ้ละขอ้พงึปฏบิตัิ 

และเพื่อส่งเสรมิ ประกอบการเรยีน การจดักจิกรรมใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 สุชาดา  ชุณหมกุดา (2551: 41) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอืเป็นหนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้เพื่อ

เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้ม่อืไดศ้กึษาทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชคู้ม่อืและปฏบิตัติามเพือ่ทาํกจิกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงใหม้มีาตรฐานใกลเ้คยีงกนัทีส่ดุ  ทาํให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะที่

ใกลเ้คยีงกนั   

 

 3.2 ประเภทของคู่มือ 

 คูม่อืเป็นสือ่ทีใ่หข้อ้คดิและแนวทางในการดาํเนินการ ใหบ้รรลเุป้าหมายจงึมนีกัการศกึษา

หลายท่านไดจ้ดัแบ่งประเภทของคู่มอืไวด้งัน้ี 

 ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2539: 127-132) อธบิายวา่ คู่มอืโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท  

คอื 

 1. คูม่อืคร ู(Teacher’s manual or handbook) เป็นหนงัสอืทีใ่หแ้นวทางและคาํแนะนําแก่

ครเูกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม สือ่ วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งขอ้มลูอา้งองิต่าง  ๆใชค้วบคูก่บัตาํราเรยีน

หรอืหนงัสอืเรยีน 

 2. คูม่อืผูเ้รยีนหรอืแบบฝึกปฏบิตัิ (Student’s manual or workbook) เป็นหนงัสอืทีผู่เ้รยีน

ใชค้วบคูก่บัหนงัสอืเรยีน ปกตจิะประกอบดว้ย สาระ คาํสัง่ แบบฝึกหดั ปญัหาคาํถาม ทีว่า่งสาํหรบั

เขยีนตอบและการทดสอบ 

 3. คูม่ อืทัว่ไป เป็นหนงัสอืทีใ่หค้วามรูใ้นการทาํกจิกรรมหน่ึงกจิกรรมใด  แก่ผูอ่้านโดยมุง่ให้

ผูอ่้านเขา้ใจ สามารถดาํเนินการในเรือ่งนัน้ๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง 
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 อาํนวย เถาตระกลู (2541: 10) ไดอ้ธบิายประเภทของคูม่อืวา่ม ี3 ประเภท คอื 

 1. คูม่อืหลกัสตูร เป็นเอกสารทีแ่นะนําใหผู้ใ้ชห้ลกัสตูรไดส้ามารถเขา้ใจแนวทางการใชแ้ละ

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

 2. คู่มอืฝึกงาน เป็นเอกสารเสนอแนวทางใหผู้ใ้ชนํ้าไปปฏบิตัิ หรอืฝึกงานทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานประกอบการ รวมทัง้ใหผู้ท้ ีม่สีว่นรว่มเกีย่วขอ้งกบัการฝึกงานไดม้แีนวทางการปฏบิตัิ

เป็นไปในทางเดยีวกนั 

 3. คูม่อืนกัเรยีน เป็นเอกสารทีเ่สนอแนะแก่ผูเ้รยีนในการปฏบิตัตินโดยมขีอ้มลู กฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของสถานศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติามไดถ้กูตอ้ง 

 อนุชติ เชงิจาํเนียร (2545: 23) ไดจ้ดัแบ่งคู่มอืตรงกบั ภทัรกร เฟ่ืองฟู (2546: 38) ซึง่จดัแบ่ง

ประเภทของคู่มอืออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ีคอื 

 1. คูม่อืการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ซึง่เสนอแนะแนวทางหรอืเทคนิคการจดัการเรยีน

การสอน การใชส้ือ่ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัรายวชิาและระดบัชัน้เรยีนนัน้ๆตามทีห่ลกัสตูรกาํหนด  เช่น 

คูม่อืรายวชิา คูม่อืการใชส้ือ่การเรยีนการสอน 

 2. คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัว่ไป ซึง่เสนอแนะแนวทางการดาํเนินกจิกรรม

ต่างๆเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูรโดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหา หรอืคาํอธบิาย

รายวชิา 

 บนัลอื พฤกษะวนั (2537: 28) เสนอความคดิเหน็ไวว้่า หนงัสอืคู่มอืครมูหีลายแบบ

สามารถแยกประเภทไดด้งัน้ี 

 1. คูม่อืครรูายวชิา เป็นตาํราทีเ่สนอแนะเทคนิคการสอนแต่ละรายวชิา แต่ละระดบัชัน้ 

 2. คูม่อืสอนรายวชิาและรายชัน้ เป็นตาํราทีเ่สนอแนะการสอนรายวชิาในระดบัชัน้นัน้เพือ่

ช่วยใหค้รทูีป่ฏบิตักิารสอนสามารถดาํเนินการสอนเป็นรายบทเรยีนควบคูก่บับทเรยีนทีน่กัเรยีนใชอ้ยู่ 

 3. คูม่อืครสูอนรายชัน้เรยีน เป็นตาํราทีเ่สนอแนะการสอนในระดบัชัน้นัน้ๆ ซึง่ครอบคลมุ

ทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ หรอืรายวชิา คูม่อืประเภทน้ีจดัทาํขึน้เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ครผููส้อน 

ในระดบัชัน้นัน้ๆ ซึง่ประกอบดว้ย จดุประสงค์ เน้ือหา กจิกรรมและการตรวจสอบผลการเรยีนใน

ระดบัชัน้นัน้ 

 ศกัรนิทร ์สวุรรณโรจน์ (2535: 77) แบ่งคู่มอืออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. คูม่อืการสอนหรอืคูม่อืการจดักจิกรรมทีใ่หค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสตูร 

การสอนและการจดักจิกรรมการเรียน 

 2. คูม่อืหนงัสอืเรยีน เป็นคูม่อืทีจ่ดัขึน้ควบคู่กบัหนงัสอืเรยีน อธบิายการใชห้นงัสอืนัน้ให้

ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ ดาํเนินการจดักจิกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในหนงัสอืเรยีนมี

ลกัษณะกึง่แผนการสอนกึง่คู่มอืนกัเรยีน 

 3. คูม่อืการใชส้ือ่หรอืนวตักรรม การทาํหรอืการผลติสือ่และนวตักรรมขึน้ในโรงเรยีน   

เพื่อเผยแพรผ่ลงาน แสดงความรูค้วามสามารถของผูท้าํผลงานและมผีูอ้ื่นสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 
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 จากแนวคดิของนกัวชิาการเกีย่วกบัคู่มอืทีก่ล่าวมาแลว้นัน้พอจะสรปุไดว้่า คู่มอืแบ่งไดเ้ป็น 

2 ประเภทใหญ่ๆ ดว้ยกนัคอื 

 1. คู่มอืเกีย่วกบัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรทีเ่สนอแนวทางหรอืเทคนิคการสอนการใช้

สือ่ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง หรอืระดบัชัน้เรยีนต่างๆตามทีห่ลกัสตูรกาํหนด 

 2. คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัว่ไปทีเ่สนอแนะแนวทาง  หรอืเทคนิคการจดั

กจิกรรมใดกจิกรรม หน่ึง เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรที่

กําหนดเป้าหมายไว้ ซึง่ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัเน้ือหาหรอืคาํอธบิายรายวชิา ซึง่ผูศ้กึษาเหน็วา่

คูม่อืการจดักจิกรรมเป็นคูม่อืทีม่คีวามเหมาะสมในการจดัทาํอยา่งยิง่  

 

 3.3 องคป์ระกอบของคู่มือ 

 ในการจดัทาํคูม่อืนัน้มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัทีส่าํคญัๆ สามารถนํามาใชใ้นการปฏบิตังิาน  

ผูศ้กึษาไดร้วบรวมความคดิเหน็ของนกัวชิาการไวด้งัน้ี 

 ศกัรนิทร ์สวุรรณโรจน์ (2535: 89) กล่าวว่าองคป์ระกอบของคู่มอืโดยทัว่ไป คอื 

 1. คาํชีแ้จงเกีย่วกบัการเตรยีมการทีจ่ะจาํเป็นต่างๆ  เช่น วสัดุอุปกรณ์ 

 2. เน้ือหา สาระ และกระบวนการ หรอืขัน้ตอนในการดาํเนินการ 

 3. ความรูเ้สรมิ หรอืแบบฝึกหดั แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ช่วยใหผู้อ่้านใชใ้นการฝึกฝน 

 4. ปญัหาและคาํแนะนําเกีย่วกบัการป้องกนัแกไ้ข 

 5. แหล่งขอ้มลูและแหล่งอา้งองิต่างๆ 

 ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2539: 154-155) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัองคป์ระกอบของคู่มอืไว้

วา่คูม่อืควรประกอบดว้ยรายละเอยีดทีส่าํคญัๆ คอื คาํชีแ้จงของการใชคู้ม่อืซึง่ครอบคลมุ

วตัถุประสงคข์องคู่มอื ความรูพ้ืน้ฐาน วธิกีารใช ้และคาํแนะนําการใชคู้ม่อื เน้ือหาการเตรยีมการสอน 

กระบวนการและการจดักจิกรรม 

 นิพนธ์  เสอืกอ้น  (2537: 23) ไดก้ล่าวว่า  การจดัทาํคูม่อื  คอื การจดัทาํแผนทีเ่ป็น

กระบวนการมสีว่นประกอบ คอื ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัสตูร การวดัผลการเรยีนการสอนทีเ่น้น

ทกัษะกระบวนการ และการจดัทาํแผนการสอนทีเ่น้นกระบวนการ 

 มนตร ีชมชืน่ (2548: 61) ไดส้รปุแนวคดิองคป์ระกอบของคู่มอืไวว้่า คูม่อืทีด่นีัน้ตอ้งมี

แหลง่ขอ้มลูและแหลง่อา้งองิทีถ่กูตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านหรอืผูใ้ชใ้นการคน้ควา้เรือ่งต่างๆ

อยา่งลกึซึง้และงา่ยต่อความเขา้ใจ โดยประกอบไปดว้ย คาํชีแ้จงในการใชคู้ม่อื เน้ือหาของเรือ่งทีจ่ะ

คน้ควา้ในทุกดา้น วธิกีารนําไปใช้ และการแนะนําแหลง่ความรูอ้า้งองิต่างๆ 

 เอกวุฒ ิไกรมาก (2541: 54) อธบิายองคป์ระกอบของคู่มอื วา่ควรประกอบดว้ยรายละเอยีด 

ทีส่าํคญั คอื 

 1. คาํชีแ้จงการใชคู้่มอืจะตอ้งครอบคลุมวตัถุประสงคข์องคู่มอื ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่าํเป็นใน

การใชคู้ม่อื วธิกีารใชคู้ม่อื รวมถงึคาํแนะนําการใชคู้ม่อื 
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2. เน้ือหาทีจ่ะสอนมคีาํชีแ้จงหรอืคาํอธบิายประกอบ และอาจมกีารวเิคราะหเ์น้ือหาสาระให้

ผูอ่้านเกดิความเขา้ใจทีจ่ะอ่าน 

 3. การเตรยีมการสอน ประกอบดว้ยการเตรยีมสถานที่ วสัดุ สือ่ อุปกรณ์และเครือ่งมอืที่

จาํเป็น การเตรยีมเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหดัและแบบฝึกปฏบิตั ิขอ้สอบ คาํเฉลย ฯลฯ     

มกีารตดิต่อประสานงานทีจ่าํเป็น 

 4. กระบวนการ วธิกีาร คูม่อืครตูอ้งใหข้อ้มลูหรอืรายละเอยีดเกีย่วกบัคาํแนะนํา ขัน้ตอน

และวธิกีารดาํเนินการสอนทีจ่ะช่วยใหก้ารสอนบรรลผุล คาํถาม ตวัอยา่ง แบบฝึกหดัและสื่อต่างๆ       

ทีใ่ชใ้นการสอน ตลอดจนขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัสิง่ทีค่วรทาํ ไมค่วรทาํ ซึง่มกัจะมาจากประสบการณ์

ของผูเ้รยีน 

 5.   การวดัผลประเมนิผลซึง่ประกอบดว้ย เครือ่งมอืวดั วธิวีดัผล เกณฑก์ารประเมนิผล 

 6. ความรูเ้สรมิ คู่มอืครทูีด่ตีอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการของผูใ้ช้ และสามารถคาดคะเนไดว้า่ 

ใชม้กัจะประสบปญัหาในเรือ่งใด จดัหาหรอืจดัทาํขอ้มลูทีช่่วยส่งเสรมิความรูข้องครู 

 7. ปญัหาและคาํแนะนําเกีย่วกบัการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหา ผูเ้ขยีนคูม่อืสามารถ

นําเอาประสบการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้มาช่วยผูใ้ชห้รอืผูอ่้านสามารถทาํในสิง่นัน้ไดอ้ยา่งราบรืน่ไมเ่กดิ

อุปสรรคปญัหาสามารถใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการป้องกนัและการแกไ้ขทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูใ้ชห้รอื

ผูอ่้านคูม่อื 

 8. แหลง่ขอ้มลู หรอืแหลง่อา้งองิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการศกึษาคน้ควา้ 

 จากการศกึษาองคป์ระกอบของการจดัทาํคูม่อืทีด่นีัน้พอสรปุไดว้า่ คู่มอืควรมอีงคป์ระกอบ

ทีส่าํคญัคอื ควรมคีาํชีแ้จงการใชคู้ม่อื มเีน้ือหาสาระและคาํอธบิายวธิกีารหรอืแนวทางการปฏบิตักิาร 

การเตรยีมการเกีย่วกบัวสัดุ สือ่ อุปกรณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ใจงา่ย  ควรมคีาํแนะนํา

เกีย่วกบัแนวทางการแกไ้ขปญัหา การป้องกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูอ่้าน หรอืผูนํ้าคู่มอืไปปฏบิตัไิด้

ถกูตอ้ง ตลอดจนควรมคีาํแนะนําแหลง่ความรูอ้า้งองิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผูศ้กึษาคน้ควา้  

 

 3.4 ลกัษณะท่ีดีของคู่มือ 

 ในการจดัทาํคูม่อืนัน้สิง่ทีจ่าํเป็นและควรคาํนึงถงึ คอื ลกัษณะของคูม่อื เพราะวา่ผูใ้ชห้รอื 

ผูท้ีจ่ะศกึษาคูม่อืนัน้จะใหค้วามสนใจหรอืไมย่่อมขึน้อยูก่บัลกัษณะทีด่ขีองคูม่อื 

 ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคนอื่นๆ (2539: 132) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะทีด่ขีองคู่มอืจะตอ้งมี

ความชดัเจนใหร้ายละเอยีดครอบคลมุเพือ่ใหผู้อ่้านมคีวามเขา้ใจอยา่งแจม่แจง้ การเขยีนคูม่อืตอ้ง

ครอบคลุมประเดน็ต่างๆดงัน้ี 

 1. ควรระบุใหช้ดัเจนวา่คูม่อืนัน้เป็นคูม่อืสาํหรบัใคร 

 2. กําหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 

 3. คูม่อืน้ีช่วยผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งไร ผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์อะไรบา้ง 

 4. ควรมสีว่นทีใ่หห้ลกัการ ความรูท้ีจ่าํเป็นแก่ผูใ้ชใ้นการใชคู้ม่อืเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ 
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 5. ควรมสีว่นทีใ่หค้าํแนะนําแก่ผูใ้ชเ้กีย่วกบัการเตรยีมตวัการเตรยีมวสัดอุุปกรณ์ 

 6. ควรมสีว่นทีใ่หค้าํแนะนําแก่ผูใ้ชเ้กีย่วกบัขัน้ตอนกระบวนการในการทาํสิง่ใดสิง่หน่ึง  

 7. ควรมคีาํถามหรอืกจิกรรมใหผู้ใ้ชคู้ม่อืทาํ เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจในกาอ่านหรอืปฏบิตัิ 

 8. ควรใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการช่วยใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดโ้ดยสะดวก 

 9. การใชแ้หลง่อา้งองิทีม่ปีระโยชน์แก่ผูอ้ื่น ซึง่อาจเป็นบรรณานุกรม  รายชือ่ชมรม สถาน

ประกอบการ รายชือ่บุคคลสาํคญั เป็นตน้ 

 ครีบีนู จงวุฒเิวศน์ และมาเรยีม นิลพนัธุ ์(2542: 17-18) ไดแ้บ่งลกัษณะทีด่ขีองคู่มอืออกเป็น 

3 ดา้น คอื 

 1. ดา้นเน้ือหา 

 เน้ือหาสาระหรอืรายละเอยีดในคู่มอืควรตรงกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษาและไมย่ากเกนิไปควร

นําเสนอเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัพืน้ความรูข้องผูอ่้าน เน้ือหามคีวามเหมาะสมนําไปอา้งองิได้ มกีรณี

ตวัอยา่งประกอบในบางเรือ่ง เพือ่ใหท้าํความเขา้ใจไดง้า่ย และควรมกีารปรบัปรงุเน้ือหาของขอ้มลู

ใหท้นัสมยั 

 2. ดา้นรปูภาพ 

 การจดัพมิพต์วัอกัษรทีใ่ชค้วรมตีวัโต และรปูแบบทีช่ดัเจน อ่านงา่ย เหมาะกบัผูใ้ชค้วรมี

ภาพหรอืตวัอยา่งประกอบเน้ือหา ลกัษณะของการจดัรปูเลม่ควรทาํใหน่้าสนใจ การใชภ้าษาควร

เขา้ใจงา่ยเหมาะสมกบัผูศ้กึษา และระบบการนําเสนอควรเป็นระบบจากงา่ยไปหายาก  

 3. ดา้นการนําไปใช ้ควรระบุขัน้ตอนการใช้ มแีผนภมู ิตาราง หรอืตวัอยา่งประกอบให้

สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ มขีอ้มลูเพือ่สามารถใชป้ระสานงานต่างๆ ไดส้ะดวกรวดเรว็ 

 เอกวุฒ ิไกรมาก (2541: 57) ไดก้ลา่วถงึลกัษณะทีด่ขีองคูม่อืไวด้งัน้ี 

 1. ผูศ้กึษาตอ้งเขา้ใจลกัษณะเน้ือหาสิง่ทีจ่ะสอนไดช้ดัเจน 

 2. ช่วยใหผู้ศ้กึษาคน้ควา้ดาํเนินการตามแนวทางขัน้ตอนต่างๆ และสามารถปฏบิตังิานได้

อยา่งคล่องแคลว้มากขึน้ ตลอดจนสามารถศกึษาดดัแปลงหรอืยดึหยุน่ได 

 3. กจิกรรมเสนอแนะ กจิกรรมทีก่าํหนดใหส้ามารถเลอืกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. แนวการเขยีนคู่มอืมุง่เน้นจดุมุง่หมายของการปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง 

 5. ความแปลกใหมข่องกจิกรรมเป็นแนวปฏบิตัไิดแ้ละสามารถปฏบิตัอิยา่งไดผ้ล  

 6. รปูแบบและวธิกีารเขยีนตอ้งสะดวกต่อการนําไปใช้ จงึเป็นรปูแบบและขัน้ตอนทีเ่ขยีน

แนวปฏบิตั ิการจดักจิกรรมตอ้งเขยีนอยา่งละเอยีดผูใ้ชส้ามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนได้โดยมภีาพ

แผนภมูแิผนผงัประกอบซึง่ช่วยใหอ้ธบิายการปฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ยขึน้  

 สมมารถ ปรงุสวุรรณ (2544: 83) ไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัคูม่อืทีด่คีวรมลีกัษณะในประเดน็

หลกัๆ ดา้นเน้ือหาทีถ่กูตอ้งและครอบคลมุสาระของคูม่อืนัน้ๆ การจดัลาํดบัของขอ้มลูนําเสนอเป็น

ขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย รายละเอยีดของคูม่อืตอ้งชดัเจนเขา้ใจงา่ย ผูศ้กึษาคูม่อืเมือ่อ่านแลว้สามารถนําไป

ปฏบิตัติามไดแ้ละรปูแบบของคู่มอืควรมคีวามสวยงาม ทนต่อการใช ้
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 สรปุไดว้า่ลกัษณะทีด่ขีองคูม่อืนัน้ตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัผูศ้กึษาคน้ควา้ มคีวามทนัสมยั

ใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งชดัเจนเขา้ใจงา่ย สามารถสรา้งความรูค้วามเขา้ใจปฏบิตัติามแนวทางหรอืขัน้ตอน  

วธิกีารไดอ้ยา่งเหมาะสม รปูเลม่มคีวามสวยงามทนทานต่อการนําไปใช้ 

 

 3.5 แนวทางการจดัทาํคู่มือ 

 เพือ่ใหก้ารจดัทาํคูม่อื มคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน และสามารถนําไปปฏบิตัไิดผู้ศ้กึษาได้

คน้ควา้การทาํคูม่อืจากหน่วยงาน องคก์ารและบุคคลดงัน้ี 

 ปรชีา ชา้งขวญัยนืและคนอื่นๆ (2539: 132-134) ไดอ้ธบิายไวว้า่การเขยีนคูม่อืนัน้จะตอ้ง

เน้นแนวปฏบิตัเิป็นสาํคญั วธิกีารจดักจิกรรมนัน้จะตอ้งเขยีนใหส้ามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนได้ และ

ควรแสดงภาพ แผนภมู ิแผนผงั เพื่อช่วยใหค้รผููส้อนสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ย สว่นการเขยีน

คูม่อืตอ้งใชภ้าษาทีผู่อ่้านไดร้บัความรู้ และเขา้ใจ ดงันัน้คูม่อืจงึตอ้งมคีวามชดัเจน มรีายละเอยีด

ครอบคลมุประเดน็ทีน่่าสงสยัไวท้ัง้หมด เพือ่ทีผู่อ่้านจะไดเ้กดิความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

 สมจติร ทบัทมิ (2548: 73) ไดส้รปุประเดน็สาํคญัไวว้า่ การเขยีนคูม่อืนัน้จะตอ้งเน้นการ

ปฏบิตัเิป็นสาํคญั สว่นวธิกีารจดักจิกรรมตอ้งเขยีนใหล้ะเอยีดสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดแ้ละควร

แสดงภาพ แผนภมู ิแผนผงั เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัสิามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนไดง้า่ย การเขยีนคูม่อืเป็น

การสอนหรอืการใหค้วามรูแ้ก่ผูอ่้านทางดา้นภาษาเขยีน แต่เน่ืองจากผูอ่้านไมม่โีอกาสทีซ่กัถาม

ผูเ้ขยีนในประเดน็ทีส่งสยั คูม่อืจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมปีระเดน็เน้ือหาทีล่ะเอยีด ครอบคลมุประเดน็ทีน่่า

สงสยัไวท้ัง้หมดเพื่อใหผู้อ่้านไดศ้กึษาทาํความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 

 พศิจูน์  มไีปล่ (2549: 1-130) ไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดัการเรยีนการสอนโดยวธิสีตอรีไ่ลน์

สาํหรบัครผููส้อนในโรงเรยีนอาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีเป็นการเสนอแนะแนวทางวธิกีารบรูณา

การหลกัสตูร และวธิกีารบรูณาการ การเรยีนการสอนเขา้ดว้ยกนัโดยครผููส้อนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ

และฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง แลว้สามารถนําไปเป็นทางเลอืกทางหน่ึงในการพฒันากระบวนการจดั  

การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั สาํหรบัคูม่อืทีด่ไีดนํ้าเสนอรายละเอยีดต่างๆไวต้ามลาํดบั 

สะดวกแก่การทาํความเขา้ใจ มตีวัอยา่งประกอบใหก้ารศกึษาหลายอยา่ง มแีผนภาพประกอบการ

อธบิาย มกีารทดลองนําไปปฏบิตัซิึง่ช่วยใหเ้กดิทกัษะและความเขา้ใจอยา่งยัง่ยนื 

 ทศันีย ์ทพิยค์งคา (2547: 1-133) จดัทาํคูม่อืแหลง่เรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีนในจงัหวดัปทุมธานี 

มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา คร ูอาจารย ์และนกัเรยีนใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาขอ้มลู

แหลง่เรยีนรูนํ้าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษา รายละเอยีดของคูม่อืจะช่วยในการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนจากสถานการณ์จรงิหรอืประสบการณ์ตรงของนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ เน้ือหาของคู่มอืมรีายละเอยีดแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ผลติภณัฑ์ และสถานที่

สาํคญัซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรสถานศกึษา 

 วสิรรณ พลเสน (2547: 1-207) ไดจ้ดัทาํคูม่อืการจดักจิกรรมนกัเรยีนกลุม่เสีย่งในระบบ

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไดจ้ดัทาํมคีวามสอดคลอ้งกบัระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน  โรงเรยีน

มธัยมศกึษา โดยผูเ้ขยีนมุง่หวงัใหค้รทูีป่รกึษาไดนํ้าไปเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีน

เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัการเกดิปญัหาขึน้กบันกัเรยีนกลุ่มเสีย่งพรอ้มทัง้เสนอแนวทางแกไ้ขกบั
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นกัเรยีนกลุ่มเสีย่งดา้นยาเสพตดิ และนกัเรยีนกลุ่มเสีย่งดา้นเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร และการ

เสนอแนะกจิกรรมทีค่รทูีป่รกึษาสามารถนํากจิกรรมไปปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัสภาพของนกัเรยีน

แต่ละคนทาํใหก้จิกรรมมปีระโยชน์และมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 มนตร ีชมชืน่ (2548: 1-183) ไดท้าํคูม่อืการทอลวดลายผา้ตนีจกไท-ยวน จงัหวดัราชบุรมีี

วตัถุประสงคเ์พือ่ครสูามารถนําไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัสตูรทอ้งถิน่  เรือ่ง “การทอผา้

จก” ในโรงเรยีน เพือ่ทาํใหท้ราบถงึลกัษณะและลวดลายผา้ตนีจกไท-ยวนในจงัหวดัราชบุรนํีาไป

ถ่ายทอดใหน้กัเรยีนไดเ้กดิความภาคภมูใิจในภมูปิญัญาของชุมชน  ก่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ

เลง็เหน็คณุคา่ของผา้ทอพืน้บา้นอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและยงัเป็นแนวทางในการอนุรกัษแ์ละ

ฟ้ืนฟูศลิปะพืน้บา้นการทอผา้ 

 สมจติร ทบัทมิ (2548: 1-218) จดัทาํคูม่อืการจดักจิกรรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมดา้น

ความรบัผดิชอบของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ในกระบวนการเรยีนการสอนวชิาการงานอาชพี

และเทคโนโลยี  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครนายก  มวีตัถุประสงคท์ีส่าํคญัคอืเพือ่ให้

ครผููส้อนสามารถนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาความรบัผดิชอบต่อตนเองและความรบัผดิชอบ

ต่อสว่นรวม เพือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาทาํกจิกรรมพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบ

จากคูม่อืไปพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนกบัสาระการเรยีนรูต่้างๆ  ครผููส้อนสามารถจดักจิกรรม

และกระบวนการจดักจิกรรมในกระบวนการเรยีนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา  

นกัเรยีนสามารถศกึษากจิกรรมในคูม่อืและปรบัพฤตกิรรมของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 จากการศกึษาแนวทางการจดัทาํคูม่อื ดงักลา่วขา้งตน้พอสรปุไดว้า่ ในการจดัทาํคูม่อืนัน้

ควรจะมวีตัถุประสงค ์ รายละเอยี ดของเน้ือหา การจดักระบวนการเรยีนรู้  การทดลองหรอืลงมอื

ปฏบิตัจิรงิ การวดัและประเมนิผล เพือ่เป็นแนวทางในการนําไปใช้และสามารถนําไปปฏบิตัิไดจ้รงิ  

 

5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  จากการศกึษาผลงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชจ้ดัการเรยีน

การสอนในโรงเรยีน  มดีงัน้ี 

  5.1  งานวิจยัในประเทศ 

  อญัชุล ีศรยีงัเลก็ (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา

ระดบัปฐมวยัศกึษาทีใ่ชอ้งคค์วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนคลองลาดชา้ง   จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการวจิยัปรากฏวา่  ผลการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาระดบัปฐมวยัศกึษาทีใ่ชอ้งคค์วามรูภ้มูปิญัญา

ทอ้งถิน่  โรงเรยีนคลองลาดชา้ง  จงัหวดัปทุมธานี  จากผูว้จิยั  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ผูป้กครอง

นกัเรยีนชัน้อนุบาล 1 และ 2 มคีา่เฉลีย่ทีร่ะดบั 4.25 – 4.75 แสดงวา่หลกัสตูรทีใ่ชม้รีะดบัความ

เหมาะสมมากถงึมากทีส่ดุ และผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูร้ะหวา่งเรยีนของผูเ้รยีน ขณะ

ทดลองใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาผลรวมพบว่าเดก็แสดงพฤตกิรรมการเรยีนรูร้ะหว่างเรยีน  คดิเป็น 

รอ้ยละ 96.82 – 97.66  แสดงวา่เดก็แสดงพฤตกิรรมการเรยีนรูร้ะหวา่งเรยีนดมีาก  
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 วุช กาวงษ์กลาง (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพการใช้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการ
เรยีนการสอนในโรงเรยีนมญัจาครีี สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 2 ผลการศกึษา
พบวา่ สภาพการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการเรยีนการสอน  โดยการใชส้ื่อหรอืแหล่งเรยีนรู้
ภายในชุมชน การจดัหาสือ่วสัดอุุปกรณ์ดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิ่น การจดัหาหรอืการจดัสรา้งแหลง่
เรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่โดยครแูละนกัเรยีนภมูปิญัญาทีถ่กูนํามาใชม้ากทีส่ดุ  คอื ดา้นเกษตรกรรม
เกีย่วกบัการปลกูพชื ดา้นโภชนาการเกีย่วกบัการประกอบอาหารพืน้บา้นหรอือาหารอสีาน  และดา้น
อุตสาหกรรมหตัถกรรมเกีย่วกบัการจกัสาน สว่นดา้นความพงึพอใจต่อสภาพการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
คอื นกัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งของทอ้งถิน่มากทีสุ่ด  การมสีว่นรว่มในการกาํหนดสาระการเรยีนรู้
เกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในหลกัสตูรสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมาก การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร
หรอืครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่มคีวามพงึพอใจเป็นอันดบัสดุทา้ย 
 พระชยสร สมบุญมาก (2549: 190-191) ไดท้าํการศกึษาการพฒันาหลกัสตูรเน้นกระบวนการ
ถ่ายทอดภมูปิญัญาลา้นนา: กลองสะบดัชยั ผลการวจิยัดา้นการจดัเรยีนการสอน พบวา่ การดาํเนินการ
จดัการเรยีนการสอนเรือ่งกองสะบดัชยัเป็นไปตามลาํดบัขัน้ทีก่าํหนดไว้ ผูว้จิยั ปราชญช์าวบา้น ครู
ผูช่้วยสอนมสีว่นรว่มในการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทาํใหก้ารพฒันาหลกัสตูร
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในการนําหลกัสตูรไปใชก้บัผูเ้รยีนและการประเมนิผลดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคต ิพบวา่ผูเ้รยีนทราบประวตัคิวามเป็นมาของกลองสะบดัชยั รูจ้กัเครือ่งดนตรปีระกอบ คอื 
ฆอ้ง ฉาบ ผูเ้รยีนบา้งคนสามารถปฏบิตัติามแผนการสอนแต่ละแผนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และสามารถ   
ตกีลองสะบดัชยัได ้เน่ืองมาจากผูเ้รยีนไดร้บัการถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่การตกีลองสะบดัชยัจาก
ปราชญช์าวบา้นทีม่ชีือ่เสยีง ไดร้บัการปลกูฝงัเรือ่งคุณค่าทางศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่จากผูป้กครอง
หรอืเครอืญาตซิึง่ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความภาคภมูใิจและเกดิแรงจงูใจ  
 พมิพไิล ถอืธรรม (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํคูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  ผลของการศกึษาไดคู้่มอื
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใช้
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ยขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นเกษตรกรรม 2) ดา้น
ศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 3) ดา้นการประกอบอาชพี และ 4) ดา้นเทคโนโลย ีและ
วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  ไดแ้ก่ กจิกรรมการสอน      
เพือ่การสือ่สาร การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  
กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบโฟรแ์มท็ซสิเตม็และกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการทาํโครงงาน  
 องักูล  สมคะเนย ์(2535: 120-128) ไดศ้กึษาสภาพการนําภมูปิญัญาชาวบา้นมาใชใ้นการ
พฒันาหลกัสตูรในโรงเรยีนประถมศกึษา  สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัอุบลราชธานี  
พบวา่ ศกึษานิเทศก ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน   ครวูชิาการในโรงเรยีน  เหน็ดว้ยในการนําภมูปิญัญา
ชาวบา้นมาใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่   ในลกัษณะการปรบักจิกรรมการเรยีนการสอน
หรอืกจิกรรมเสรมิ  โดยมวีธิกีารเชญิภมูปิญัญาชาวบา้นทีเ่ป็นช่างฝีมอื  หรอืช่างเทคนิคชาวบา้นมา
มสีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูร  ซึง่ศกึษานิเทศก ์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  และครวูชิาการมปีญัหา
เกีย่วกบังบประมาณสนบัสนุนไมเ่พยีงพอ  ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนในดา้นนโยบายและนิเทศตดิตามผล 
ตลอดจนไมม่คีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัภมูปิญัญาชาวบา้นและการพฒันาหลกัสตูร  
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 กรมวชิาการ (2539: 95 – 106) ไดศ้กึษาเรือ่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัการจดัการเรยีนการ
สอนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาพบวา่ การจดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของ
ศกึษานิเทศก ์ครผููส้อนและผูบ้รหิารสถานศกึษายงัมน้ีอย  การสนบัสนุนใหค้รผููส้อนนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์ของชาวบา้นในทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของผูบ้รหิารสถานศกึษานัน้   
ม ี2 รปูแบบ คอื การนําความรูแ้ละประสบการณ์ของชาวบา้นในทอ้งถิน่มาจดัการเรยีนการสอน  
และเชญิวทิยากรทอ้งถิน่มาใหค้วามรูก้บัคร ู สว่นแนวทางการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไปใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนนัน้ ไดเ้สนอแนะวา่จะตอ้งคาํนึงถงึ  ลกัษณะของภมูปิญัญาทอ้งถิน่วา่ ควรเป็น
องคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ที่มสีว่นของคณุธรรม จรยิธรรม สอดแทรกอยูด่ว้ย กระบวนการเรยีน
การสอนจะตอ้งเป็นการผสมผสานระหวา่งความรูส้ากลและความรูท้อ้งถิน่  เน้นการศกึษาวเิคราะห์
ทาํความเขา้ใจวธิคีดิ และแนวคดิของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิอยา่งอสิระ คดิหลายดา้น
หลายมมุ และสรปุเป็นองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ะใชด้าํรงชวีติ ในสว่นของการจดักจิกรรม    
การเรยีนการสอน ครอูาจเป็นผูด้าํเนินกจิกรรม โดยนําความรูแ้ละประสบการณ์ของปราชญท์อ้งถิน่      
เป็นผูนํ้ากจิกรรมการเรยีนการสอนและประเมนิผลแทนคร ู สว่นสถานทีเ่รยีนอาจเป็นโรงเรยีน หรอื      
ใหน้กัเรยีนไปทีบ่า้นของปราชญท์อ้งถิน่ 
 กระทรวงศกึษาธกิาร (2540: 102 - 109) ไดท้าํรายงานการวจิยั เรือ่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบั
การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชข้อ้มลูในการศกึษาประกอบดว้ย  
ผูบ้รหิาร ครผููส้อน นกัเรยีน รวมทัง้สิน้ 900 คน จาํนวน 21 โรงเรยีน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ตอ้งการ
จดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ เช่น การเชญิผูรู้ใ้นทอ้งถิน่มาเป็นวทิยากร  
การสง่นกัเรยีนไปฝึกงาน  การสาํรวจความรูท้ีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ และการคน้ควา้จากพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่  
2) การนําผูรู้ใ้นทอ้งถิน่มารว่มในการพฒันาหลกัสตูร และการจดัการเรยีนการสอน ผูบ้รหิารมบีทบาท
สาํคญัยิง่ในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนและชุมชน 3) การจดัเวลาใหน้กัเรยีนออกไป
สาํรวจ  และการรวบรวมความรูใ้นชุมชนดว้ยการปฏบิตัจิรงิ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  นบัวา่เป็น
การพฒันากระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ  สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้4) พพิธิภณัฑ์
ทอ้งถิน่ หรอือุทยานการศกึษาเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัยิง่ในการจะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ  
ใฝรู่ใ้ฝศ่กึษา และคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง  ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนัน้
เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์  สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัไดม้าก 5) ผูป้กครอง ผูนํ้าชุมชน 
หรอืผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ เป็นผูส้นบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรยีน ทัง้ในแงข่องแรงงาน ความคดิ  
ภมูปิญัญาและวสัดุสิง่ของ 
 ศรรีตัน์ บุญศรแีละคนอื่นๆ (2541: 69 -73) ไดท้าํการศกึษาสภาพปญัหาการนําภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานการ
ประถมศกึษา จงัหวดัน่าน พบวา่ 1) การนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของ
ครใูนโรงเรยีนประถมศกึษาสว่นใหญ่นําความรูม้าใชส้อนในวชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ กลุม่
สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั และกลุม่การงานพืน้ฐานอาชพี  ครผููส้อนนํามาใชใ้นการเรยีนการสอนอยูใ่น
ระดบัปานกลางมกีารปฏบิตัน้ิอย 2) การจดัการเรยีนการสอนทีนํ่าภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนของครไูดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารมาก สว่นงบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ไดร้ ับ
การสนบัสนุนในจาํนวนน้อย 
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 อภริด ี บาํรงุสขุ (2544: 110-112) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งการนําภมูปิญัญาชาวบา้นมา

บรูณาการในการสอนวชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัประถมศกึษาปีที ่5 และ 6  ในโรงเรยีน

สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา  อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีพบวา่การบรูณาการภูมปิญัญา

ชาวบา้นในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัปานกลางและเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  

พบวา่การบรูณาการภมูปิญัญาชาวบา้นในการจดัการเรยีนการสอนดา้นการพฒันาเจตคตกิารอนุรกัษ์  

ภมูปิญัญาชาวบา้นและความรกัความผกูพนักบัทอ้งถิน่ระดบัการบรูณาการอยูใ่นระดบัปานกลาง   

โดยมคีา่เฉลีย่สงูสดุเมือ่เทยีบกบัการบรูณาการภมูปิญัญาชาวบา้น  เพือ่การถ่ายทอดความรูเ้กีย่ว  

กบัภมูปิญัญาชาวบา้นมคีา่เฉลีย่รองลงมา  สาํหรบัดา้นการฝึกทกัษะการเรยีนรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญา

ชาวบา้น  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 

 สุชาดา  ชุณหมกุดา (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํคูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ

บรูณาการสาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ราชบุร ี โรงเรยีน

เทศบาล 4 (วดัมหาธาตุวรวหิาร)   ผลของการศกึษาไดคู้ม่อืทีม่รีายละเอยีดการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนแบบบรูณาการโดยการใชแ้หลง่เรยีนรูท้อ้งถิน่ราชบุร ี โรงเรยีนเทศบาล 4 (วดัมหาธาตุวรวหิาร) 

สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 มคีรบ  8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 1) เน้ือหาทีเ่ป็น

ขอ้มลูจากแหลง่เรยีนรูท้ีค่รผููส้อนตอ้งนําไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรูณาการใหก้บัผูเ้รยีน  

ไดแ้ก่  เรือ่งวดัมหาธาตุวรวหิาร  เรือ่งพระเทพวสิทุธาภรณ์  และเรือ่งโอ่งมงักร 2) กจิกรรมการเรยีน

การสอนแบบบรูณาการจากเรือ่งทีก่ลา่วแลว้ 3) ผงัมโนทศัน์เรือ่งทีก่ล่าวแลว้ การจดักจิกรรมบรูณา

การแบบขา้มกลุม่สาระ และ 4) เอกสารประกอบ ไดแ้ก่ ใบความรู ้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

แบบบรูณาการ  แบบบนัทกึกจิกรรม แบบฝึกหดั แบบทดสอบ แบบประเมนิการปฏบิตักิจิกรรม  

 

 5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 วดิเทอร ์(สุชาดา  ชุณหมกุดา. 2551: 54; อา้งองิจาก Wither. 2000: 2176) ไดศ้กึษา

เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานการศกึษาเพือ่พจิารณาขอ้มูล

เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถาบนัการศกึษา YVLEI พบวา่ โรงเรยีนมกีารวเิคราะห์

ขอ้มลูพืน้ฐานของหลกัสตูร  ปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชุมชน  ทาํให้

เดก็เกดิความคดิในการใชป้ระสาทสมัผสัทุกสว่นของผูเ้รยีนกบัสิง่แวดลอ้ม  ใหโ้อกาสผู้เรยีนได้

แลกเปลีย่นความรูก้บัชุมชนซึง่หลกัสตูรไดพ้ฒันาทุกระดบัชัน้โดยเฉพาะชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เน้น

ในเรือ่งระเบยีบวนิยัอยา่งเครง่ครดั  โดยอาศยัความรว่มมอืกนัระหว่าง  คร ูชุมชน นกัเรยีน และผูนํ้า

ชุมชน  ซึง่จดัเน้ือหาทีม่กีจิกรรมการเรยีนการสอนตามมาตรฐานใหเ้ป็นทีย่อมรบั 
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 ลอเวย ์ (สุชาดา  ชุณหมกุดา. 2551: 54; อา้งองิจาก Lawey. 1998: 17) ไดท้าํการวจิยัใน

เรือ่งการพฒันาสงัคมในทอ้งถิน่  ในมลรฐันิวยอรก์  โดยทดลองใชก้บัโรงเรยีนในชนบท  ผลการวจิยั

พบวา่  การใหค้วามสาํคญักบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่  โดยการดงึเอาภมูปิญัญาทอ้งถิ่นทีม่คีวามรูใ้น

ศาสตรส์าขาวชิาการต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน ไดภ้ายใน 3 วนั โดย

ใชแ้นวทาง 3 ประการดงัน้ี  1) การใชพ้ืน้ทีใ่นชุมชนเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาคน้ควา้  2) การให้

องคก์รในระดบัทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา  3) การใหชุ้มชนผูป้กครองมสีว่นรว่มในการ

จดัการศกึษา 

 เฟอรก์ูสนั  (สุชาดา  ชุณหมกุดา. 2551: 53; อา้งองิจาก Ferguson. 1997: 32)  ไดศ้กึษาวจิยั

เรือ่งการศกึษาของเดก็ในชนบทของรฐัเนบราสกา ผลการวจิยัพบวา่ การใชภ้มูปิญัญาและความคดิ

สรา้งสรรค ์ สาํหรบักลวธิใีนการใชใ้นการพฒันาภมูปิญัญา ทีอ่ยูใ่นรปูของการผสมผสาน ระหวา่งวธิี

ระดมพลงัสมองระดบัชุมชนกบัการเสรมิสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์โดยการนําเดก็ออกไปหาประสบการณ์

นอกสถานที ่ มกีารพบกบัผูป้ระกอบอาชพีระดบัทอ้งถิน่  พบกบัวทิยากรผูท้รงคณุวฒุขิองชุมชน  

เพื่อทีจ่ะใหเ้ดก็เกดิแนวคดิใหม ่ๆ แปลก ๆ และมคีวามกา้วไกลดา้นภมูปิญัญาจากการทีท่ดลองอยู่

ประมาณ 5 สปัดาห ์ แลว้ทาํการประเมนิผลพบวา่  เดก็สามารถนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีต่นไดอ้อกไป

ศกึษาเรยีนรูนํ้ามาผสมผสานเขา้กบัความคดิของตนเองไดด้กีวา่การไปศกึษาอยูแ่ต่ภายในโรงเรยีน  

 รอ็ก  (สุชาดา  ชุณหมกุดา. 2551: 53; อา้งองิจาก Rock. 1996: 3403- A) ไดท้าํการวจิยั

เรือ่ง รปูแบบคณะกรรมการโรงเรยีนและชุมชนกบัการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  ผลการศกึษาพบวา่ 

คณะกรรมการโรงเรยีน ตดัสนิใจในการทีจ่ะใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  

เพื่อใหห้ลกัสตูรทีใ่ชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอนตรงตามความตอ้งการของชุมชนและผูเ้รยีน อกีทัง้

สง่เสรมิการใชภ้มูปิญัญาในทอ้งถิน่ เช่น ดา้นการประกอบอาชพีของชุมชน วถิชีวีติของคนในชุมชน  

ภมูปิญัญาของชุมชนและตกลงใจทีจ่ะกําหนดวธิกีารทีจ่ะใหเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชน  

 หลยุส ์(สุชาดา  ชุณหมกุดา. 2551: 53; อา้งองิจาก Louise. 1998: 4551 – A) ไดท้าํการ

วจิยัเรือ่งความพงึพอใจของชุมชนในการเขา้มามสีว่นรว่มกบัสถานศกึษา  ในการประกอบกจิกรรมการ

เรยีนการสอนทีร่ฐัอลินิอยด ์ โดยใชป้ระชาชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงสถานศกึษาในชุมชน ผลการวจิยัพบวา่  

สิง่ทีชุ่มชนมสีว่นช่วยเหลอืในการใหก้ารศกึษาแก่สถานศกึษาไดม้ากทีสุ่ดคอื ภมูปิญัญาในชุมชน  

ปราชญใ์นชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณวีฒันธรรม ในชุมชนและแหลง่เรยีนรูใ้นชุมชน  ซึง่จะตรง

กบัความตอ้งการของผูเ้รยีนสว่นใหญ่ทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชน  อกีทัง้เป็นการอนุรกัษภ์มูปิญัญา   

วฒันธรรมประเพณแีละแหลง่เรยีนรูท้ีม่ใีนชุมชนใหย้ัง่ยนืดว้ย 

 



บทท่ี 3 

ขัน้ตอนและวิธีการจดัทาํคู่มือ 
 

 การจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุรี    

ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่  1  ศกึษาเอกสาร / รวบรวมขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 ขัน้ตอนที ่  2  จดัทาํโครงรา่งของคู่มอื 

 ขัน้ตอนที ่  3  ประเมนิคูม่อื 

 ขัน้ตอนที ่  4  จดัทาํคูม่อืฉบบัสมบรูณ์ 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร / รวบรวมข้อมลูภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีจากตาํรา บทความ วารสาร สมัภาษณ์ สอบถามผูรู้ภ้มูปิญัญา

ทอ้งถิน่ ปราชญช์าวบา้น หอ้งสมดุ อนิเทอรเ์น็ต และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  2. ศกึษาหลกัการเขยีนคู่มอืจากหนงัสอื คู่มอืต่างๆ และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อให้

การจดัทาํคูม่อืเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3.  วธิพีดูคุย / การสมัภาษณ์แบบไมม่โีครงสรา้ง เกีย่วกบัความตอ้งการในการจดัทาํคูม่อื

การเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อนในโรงเรยีน

ผูป้กครองนกัเรยีน   นกัเรยีน   

 4. รวบรวม และสรปุแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัทาํคูม่อื  

 

ขัน้ตอนท่ี 2 จดัทาํโครงร่างของคู่มือ 

 การจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี   

ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 1. กาํหนดกรอบเน้ือหาเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรม ซึง่มอีงคป์ระกอบ

ของคู่มอื   ดงัน้ี 

  1.1 ปก 

  1.2 คาํนํา 

  1.3 สารบญั 

  1.4 คาํแนะนําการใชคู้ม่อื 
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  1.5 วตัถุประสงค ์

  1.6 ประโยชน์ของคูม่อื 

  1.7 เน้ือหา 

 ตอนที ่1 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และงานหตัถกรรมอาํเภอประจนัตคาม   

 ตอนที ่2 การเรยีนการสอนแบบสาธติ 

 ตอนที ่3 การเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  1.8 การประเมนิผลระหว่างการจดัการเรยีนรูแ้ละเมือ่เสรจ็สิ้นการจดัการเรยีนรู้ 

  1.9 หนงัสอือา้งองิ 

 2. เสนอรายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พจิารณารา่งคูม่อื ผูจ้ดัทาํคูม่อืไดข้อหนงัสอืราชการจาก

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรยีนเชญิผูเ้ชีย่วชาญพจิารณารา่งคูม่อื  

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินคู่มือ 

 เพือ่ใหก้ารจดัทาํคู่มอืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย  ี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดั

ปราจนีบุร ี มคีวามเหมาะสม ในการนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน

อาชพีและเทคโนโลย ีสาํหรบั คร ูอาจารย ์และผูบ้รหิารสถานศกึษารวมถงึใชเ้ป็นแนวทางการปรบัปรงุ 

ส่งเสรมิ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน จงึดาํเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอื ผูศ้กึษา

ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบโครงรา่งของคู่มอืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่   

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ 

จงัหวดัปราจนีบุร ี  

  1.1 นํารา่งคูม่อืเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 2 ท่าน เพือ่ขอรบัคาํแนะนําในดา้นเน้ือหาที่

เกีย่วขอ้งกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยทีีนํ่ามาใชใ้นการจดักจิกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

มรีายชือ่(ดงัภาคผนวก ก) 

  1.2 แกไ้ขปรบัปรงุโครงรา่งของคูม่อืตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญคณะที ่1 

  1.3 นําโครงรา่งของคู่มอืทีแ่กไ้ขปรบัปรงุแล้วสง่อาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่ตรวจสอบความ

ถูกตอ้งอกีครัง้ 

 2. ตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเน้ือหา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน กลุม่สาระ       

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี  และเอกสารประกอบ โดยดาํเนินการดงัน้ี 

  2.1 นําโครงรา่งของคู่มอื เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญคณะที ่2 จาํนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ดา้นการจดัทาํสาระหลกัสตูร ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนการงานอาชพีและเทคโนโลย ี  มรีายชือ่(ดงัภาคผนวก ก) 
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  2.2 ผูศ้กึษาไดส้รา้งแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องคู่มอื 

โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ ตรวจสอบความเหมาะสมของคูม่อื ดา้นเน้ือหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี   เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็  และ

ขอ้เสนอแนะ แบบสอบถามมลีกัษณะปลายเปิด 

  2.3 แกไ้ขโครงรา่งของคูม่อืตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ  

 3. ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอื 

  3.1 นําโครงรา่งของคู่มอืทีแ่กไ้ขปรบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้มาจดัทาํเป็นคู่มอื  เสนอต่อ

ผูเ้ชีย่วชาญคณะที่ 3 จาํนวน 10 คน  ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนําคูม่อืไปใช้ มรีายชือ่ (ดงัภาคผนวก ก) 

  3.2 เกณฑก์ารตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอื ในการตรวจสอบความเหมาะสมของ

การดาํเนินการจดัทาํคูม่อื ผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการดงัน้ี 

   3.2.1 การเกบ็ขอ้มลู โดยใชแ้บบสอบถามดงัปรากฏในภาคผนวก เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของคูม่อืโดยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม คอื นกัวชิาการ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน 

ตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ 

   3.2.2 การจดัทาํขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู เมือ่รวบรวมแบบสอบถามกลบัคนืมาได้

ทัง้หมดแลว้จงึจดัดาํเนินการจดัทาํขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูตามเกณฑก์ารตรวจสอบความเหมาะสม

ของคูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  

   3.2.3 การกาํหนดเกณฑก์ารตรวจสอบโดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ ตาม

มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ม ี5 ระดบั คอื ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัมากทีส่ดุ   

ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัไดม้าก ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัปานกลาง ความเหมาะสม

เป็นไปไดร้ะดบัไดน้้อย  ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัน้อยทีส่ดุ  โดยใหค้ะแนนตามลาํดบั

ความสาํคญัจากมากไปหาน้อย 

ความเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ   เท่ากบั 5 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัไดม้าก                 เท่ากบั 4 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัปานกลาง   เท่ากบั 3 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัไดน้้อย               เท่ากบั 2 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัน้อยทีส่ดุ   เท่ากบั 1 คะแนน 

  3.2.4 การแปลความหมาย ผูศ้กึษาไดนํ้าคะแนนทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 15 คน มาทาํการสรปุหาคา่เฉลีย่ ( X ) และแปลความหมายของคา่เฉลีย่ดงัน้ี 

คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 

คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมาก 

คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 

คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
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  3.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคูม่อื ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ มผีลปรากฏตามตารางที่

แนบทา้ย 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 จดัทาํคู่มือฉบบัสมบรูณ์ 

 ดาํเนินการจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระ 

การเรยีนรูก้ารงานอาชี พและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้  

จงัหวดัปราจนีบุร ีฉบบัสมบรูณ์ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร ครผููส้อน ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนไดม้เีอกสารในแบบของคูม่อืฉบบัสมบรูณ์ทีม่เีน้ือหาสาระสามารถนําไปเป็นแนวทาง 

ปรบัปรงุ พฒันา ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ซึง่คู่มอืประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 สว่นที ่1 คอื ส่วนหน้าของคู่มอื ไดแ้ก่ ปกหน้า คาํนํา สารบญั คาํแนะนําการใชคู้ม่อื

วตัถุประสงคข์องคู่มอื ประโยชน์ของคูม่อื 

 สว่นที ่2 คอื เน้ือหาของคูม่อื ไดแ้ก่ ขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ วตัถุประสงคข์องการเรยีนรู้ 

กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีตลอดจนการ

วดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน 

 สว่นที ่3 คอื ภาคผนวก ไดแ้ก่ หนงัสอือา้งองิ 
 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

  ผลการจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี   

ผูศ้กึษาไดแ้บ่งการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่  1  ศกึษาเอกสาร / รวบรวมขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 ขัน้ตอนที ่  2  จดัทาํโครงรา่งของคู่มอื 

 ขัน้ตอนที ่  3  ประเมนิคูม่อื 

 ขัน้ตอนที ่  4  จดัทาํคูม่อืฉบบัสมบรูณ์ 

 

ขัน้ตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสาร / รวบรวมข้อมลูภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

  ผูว้ ิจยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีจากตํารา บทความ วารสาร หอ้งสมดุ อนิเทอรเ์น็ต  

สอบถามผูรู้ ้ปราชญช์าวบา้น งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และดาํเนินการสาํรวจ

ขอ้มลูพืน้ฐานดว้ยการสาํรวจสภาพความตอ้งการเบือ้งตน้ในการ จดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงาน

หตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี ซึง่ผูว้จิยัใชว้ธิพีดูคุย / การสมัภาษณ์

แบบไมม่โีครงสรา้ง เกีย่วกบัความตอ้งการในการจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใช้    

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อนในโรงเรยีนผูป้กครองนกัเรยีน นกัเรยีน  

ผลการสมัภาษณ์/พดูคุยและศกึษาจากขอ้มลูดงักล่าวปรากฏผล ดงัน้ี กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามสนใจ

เรือ่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรมในอาํเภอประจนัตคาม  4 ชนิด คอื งานหตัถรรมการทาํ

ตะกรา้จากเถาวลัย ์ ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ (การทาํบนัได) หมวกสานจากไมไ้ผ่  ไมก้วาดดอกหญา้ 

  เมือ่ไดค้วามสนใจเรือ่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรมทัง้ 4 ชนิดแลว้  ผูว้จิยัเขา้ไป

หาขอ้มลูจากชาวบา้นทีท่าํงานหตัถกรรมทัง้ 4 ชนิด โดยไปสมัภาษณ์ชาวบา้นทีท่าํงานหตัถกรรมทัง้ 

4 ชนิด ดงัน้ี คุณป้าสดีา  ภโว (อาย ุ65 ปี) อยูท่ี ่หมู ่11 ต.คาํโตนด อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุร ี มี

อาชพีหลกัคอืทาํนา และมรีายไดเ้สรมิจากการทาํตะกรา้เถาวลัย์  คณุยายบุญมา  ขนุศร ี(อาย ุ72 ปี) 

อยูท่ี ่หมู ่ 2 ต.โพธิง์าม อ .ประจนัตคาม จ .ปราจนีบุร ี ซึง่ทาํไมก้วาดดอกหญา้เป็นรายไดเ้สรมิ  

คณุสมจติร สาระกจิ (อาย ุ57 ปี) อยูท่ีบ่า้นโพธิง์าม ต.โพธิง์าม อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุร ีซึง่ทาํ

ธุรกจิผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ เช่น บนัไดไม้ไผ่  ชุดเกา้อีส้นาม เฟอรนิ์เจอรจ์ากไมไ้ผ่ ฯลฯ   
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ขัน้ตอนท่ี 2 จดัทาํโครงร่างคู่มือ 

  ตามขอ้มลูพืน้ฐาน และการลงไปสมัภาษณ์ชาวบา้นทีท่าํหตัถกรรมทัง้ 4 ชนิด ในอาํเภอ

ประจนัตคาม ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํโครงรา่งคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่            

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  โดยโครงรา่งคู่มอื 

ซึง่มกีรอบเน้ือหาเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรม ประกอบดว้ย ปก คาํนํา สารบญั 

คาํแนะนําการใชคู้ม่อื วตัถุประสงค ์ประโยชน์ของคูม่อื  เน้ือหาเรือ่งภมูปิญัญาท้องถิน่ และการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี          

แบบประเมนิคณุภาพและความเหมาะสมในการใชคู้ม่อื  บรรณานุกรม  

  จากนัน้จงึใหผู้้ เชีย่วชาญทาํการตรวจสอบคณุภาพของ โครงรา่งคู่มอื โดยผูเ้ชีย่วชาญ

จาํนวน 2 คน (รายชือ่ดงัภาคผนวก ก) โดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมของโครงรา่งคู่มอื 

พรอ้มทัง้ใหข้อ้แนะนํา  ปรบัปรงุโครงรา่ง ไดผ้ลสรปุดงัน้ี  ควรเพิม่เวลาในการจดักจิกรรมใหม้ากขึน้อกี 

ประมาณ 1 – 2 ชัว่โมง  ควรเพิม่ขัน้ตอนการสรปุรว่มกนัระหวา่ง คร ู–  วทิยากร –  นกัเรยีน  

เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

 

ข ัน้ตอนท่ี  3 ประเมินคู่มือ 

  ดาํเนินการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องคู่มอื โดยผูศ้กึษาไดด้าํเนินการ

ตรวจสอบโครงรา่งของคู่มอืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุรี  

ดงัน้ี 

 1.  นําโครงรา่งคูม่อืเสนอผูเ้ชีย่วชาญคณะที ่1  จาํนวน 2 ท่าน เพือ่ขอรบัคาํแนะนําใน 

ดา้นเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลยทีีนํ่ามาใชใ้นการจดักจิกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามกระบวนการ

จดัการเรยีนการสอน ผลทไีดจ้ากคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญคณะที ่1 ใหเ้พิม่รายละเอยีดเกีย่วกบั 

งานหตัถกรรม ขัน้ตอน / วธิกีารทาํงานหตัถกรรมแต่ละชนิดใหม้คีวามละเอยีดมากขึน้สาํหรบัผูท้ี่  

ไมเ่ขา้ใจสามารถอ่านแลว้เขา้ใจได ้และระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนควรจดัใหเ้หมาะสมกบั

ความยากงา่ยของงานหตัถกรรมแต่ละชนิด 

 2.  นําคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญคณะที ่1 มาแกไ้ขปรบัปรงุโครงรา่งของคู่มอื 

 3.  จากนัน้นําโครงรา่งของคู่มอืทีแ่กไ้ขปรบัปรงุแลว้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอ้งอกีครัง้   

 4.  ตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเน้ือหา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน กลุม่สาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี   
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 5.  นําโครงรา่งของคู่มอืทีไ่ดแ้กไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญคณะที่ 2 จาํนวน 5 คน 

(รายชือ่ดงัภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ดา้นการจดัทาํสาระ

หลกัสตูร ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนการงานอาชพีและเทคโนโลย ี โดยผูศ้กึษาไดส้รา้ง

แบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความเป็นไปไดข้องคู่มอื โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของคูม่อื ดา้นเน้ือหาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชพีและเทคโนโลยี  เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็  และขอ้เสนอแนะ  แบบสอบถามมี

ลกัษณะปลายเปิด (เอกสารดงัภาคผนวก ข) 

 6.  เมือ่ไดแ้บบสอบถามกลบัมาแลว้ ผูศ้กึษาไดแ้กไ้ขโครงรา่งของคูม่อืตามคาํแนะนําของ

ผูเ้ชีย่วชาญ คณะที ่2  

 7.  ผูศ้กึษาไดท้าํการตรวจสอบความเหมาะสมของคูม่อื  โดยนําโครงรา่งของคู่มอืทีแ่กไ้ข

ปรบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้มาจดัทาํเป็นคูม่อื เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญคณะที ่3 จาํนวน 10 คน (รายชือ่ดงั

ภาคผนวก ก) ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษาเพือ่ตรวจสอบความ

เหมาะสมในการนําคูม่อืไปใช้  โดยการนําโครงรา่งคูม่อืไปใหผู้เ้ชีย่วชาญคณะที ่3 พรอ้มทัง้แบบ

ประเมนิ (เอกสารดงัภาคผนวก ข)   

 8.  ผูศ้กึษาไดก้ําหนดเกณฑก์ารตรวจสอบโดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ ตามมาตรา

สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ม ี5 ระดบั คอื ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัมากทีส่ดุ ความเหมาะสม

เป็นไปไดร้ะดบัไดม้าก  ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัปานกลาง  ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบั 

ไดน้้อย ความเหมาะสมเป็นไปไดร้ะดบัน้อยทีส่ดุ  โดยใหค้ะแนนตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไป

หาน้อย 

ความเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ   เท่ากบั 5 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัไดม้าก                 เท่ากบั 4 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัปานกลาง   เท่ากบั 3 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัไดน้้อย               เท่ากบั 2 คะแนน 

ความเหมาะสมระดบัน้อยทีส่ดุ   เท่ากบั 1 คะแนน 

 9.  การแปลความหมาย ผูศ้กึษาไดนํ้าคะแนนทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

จาํนวน 15 คน มาทาํการสรปุหาคา่เฉลีย่ ( X ) และแปลความหมายของคา่เฉลีย่ดงัน้ี 

คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมมาก 

คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อย 

คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

 10.  ไดผ้ลการตรวจสอบความเหมาะสมในการนําคูม่อืไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ มผีลปรากฏ

ตามตาราง 1 – 4   ดงัน้ี 
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ตาราง 1 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อความเหมาะสมของคูม่อื เรือ่ง  การทาํตะกรา้จากเถาวลัย์ 

 

ลาํดบัที ่ รายการประเมนิ X 
ระดบัความ

เหมาะสม 

1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา 4.40 มาก 

2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.60 มากทีส่ดุ 

3 
แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน 
3.87 มาก 

4 
การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูค้รอบคลมุจดุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 
4.07 มาก 

5 
ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญในงาน

หตัถกรรมพืน้บา้นการทาํตะกรา้จากเถาวลัยม์าใหค้วามรูไ้ด ้
4.33 มาก 

6 ระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม 4.13 มาก 

7 
ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใชใ้น

สถานศกึษาได ้
4.67 มากทีส่ดุ 

8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด้ 4.53 มากทีส่ดุ 

รวมเฉลีย่ 4.33 มาก 

 

จากตาราง 1 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อความเหมาะสมของคูม่อื เรือ่งการทาํตะกรา้จาก

เถาวลัย ์ โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (  X   =  4.33) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้  

พบวา่มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 3 ขอ้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.67 ถงึ 4.53 คอื ครผููส้อนสามารถนํา

แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใชใ้นสถานศกึษาได้   แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด้ และมคีวามเหมาะสม

มาก 5 ขอ้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.40 ถงึ 3.87  คอื เน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา ครผููส้อนสามารถ

เชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญในงานหตัถกรรมพืน้บา้นการทาํตะกรา้จากเถาวลัย์มาใหค้วามรู้

ได ้ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม  การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ดัได้

ครอบคลมุจดุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ และแบบบนัทกึมคีวาม

เหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน    
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ตาราง 2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อความเหมาะสมของคูม่อื เรือ่ง   ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ 

 

ลาํดบัที ่ รายการประเมนิ   X 
ระดบัความ 

เหมาะสม 

1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา 4.27 มาก 

2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.60 มากทีส่ดุ 

3 แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอน 
3.80 มาก 

4 การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูค้รอบคลมุจดุประสงค์

และเป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 
4.00 มาก 

5 ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญใน

งานหตัถกรรมพืน้บา้นผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผม่าใหค้วามรูไ้ด ้
4.20 มาก 

6 ระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม 3.73 มาก 

7 ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ป

ใชใ้นสถานศกึษาได ้
4.47 มาก 

8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด้ 4.00 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.13 มาก 

 

จากตาราง 2 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อความเหมาะสมของคู่มอื เรือ่งผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่  

โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( X   =  4.13) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า

มคีวามเหมาะสมมาก 1 ขอ้คา่เฉลีย่อยูท่ี ่4.60  คอื แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหา และมคีวามเหมาะสมมาก 7 ขอ้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.47 ถงึ  3.73  โดยเรยีงลาํดบัราย

ขอ้ดงัน้ีคอื ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใชใ้นสถานศกึษาได ้   เน้ือหา

ทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญในงานหตัถกรรม

พืน้บา้นผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่มาใหค้วามรูไ้ด ้การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ดัไดค้รอบคลมุ

จดุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้   ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไป

ศกึษายงัแหล่งเรยีนรูไ้ด ้ แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  

และระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม   
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ตาราง 3 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อความเหมาะสมของคูม่อื เรือ่ง   หมวกสานจากไมไ้ผ่ 

 

 

ลาํดบั

ที ่

รายการประเมนิ 

 

(  X  ) 
ระดบัความ 

เหมาะสม 

1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา 4.27 มาก 

2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.60 มากทีส่ดุ 

3 แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน 
3.93 มาก 

4 การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูค้รอบคลมุจดุประสงค์

และเป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 
4.20 มาก 

5 ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญในงาน

หตัถกรรมพืน้บา้นหมวกสานจากไมไ้ผม่าใหค้วามรูไ้ด ้
3.80 มาก 

6 ระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม 3.87 มาก 

7 ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช้

ในสถานศกึษาได ้
4.53 มากทีส่ดุ 

8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด้ 3.93 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.14 มาก 

 

จากตาราง 3  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อความเหมาะสมของคู่มอื เรือ่งหมวกสานจากไม้

ไผ่หรอืเสน้พลาสตกิ  โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (  X =  4.14) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้แลว้  พบว่ามคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 2 ขอ้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.60  ถงึ  4.53   คอื 

แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  และ  ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใชใ้นสถานศกึษาได ้  และมคีวามเหมาะสมมาก 6 ขอ้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 

4.27 ถงึ 3.80 โดยเรยีงลาํดบัรายขอ้ดงัน้ี คอื เน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา การวดัและการประเมนิผล

การเรยีนรูจ้ดัไดค้รอบคลมุจดุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้  แบบ

บนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไป

ศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด ้ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม  และครผููส้อนสามารถ

เชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญในงานหตัถกรรมพืน้บา้นหมวกสานจากไมไ้ผม่าใหค้วามรูไ้ ด ้ 
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ตาราง 4 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อความเหมาะสมของคูม่อื เรือ่ง  ไมก้วาดดอกหญา้ 

 

 

ลาํดบั

ที ่

รายการประเมนิ 

 

X 
ระดบัความ

เหมาะสม 

1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา 4.47 มาก 

2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.67 มากทีส่ดุ 

3 แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอน 
4.40 มาก 

4 การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูค้รอบคลมุจดุประสงค์

และเป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 
4.47 มาก 

5 ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญใน

งานหตัถกรรมพืน้บา้นไมก้วาดดอกหญา้มาใหค้วามรูไ้ด ้
4.47 มาก 

6 ระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม 4.53 มากทีส่ดุ 

7 ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช้

ในสถานศกึษาได ้
4.67 มากทีส่ดุ 

8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด้ 4.73 มากทีส่ดุ 

รวมเฉลีย่ 4.55 มากทีส่ดุ 

 

จากตาราง 4 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ต่อความเหมาะสมของคู่มอื เรือ่งไมก้วาดดอกหญา้  

โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหมาะสมทีส่ดุ ( X   =  4.55) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้  

พบวา่มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 4 ขอ้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.73 ถงึ 4.53 คอื  ครผููส้อนสามารถนํา

นกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด ้ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช้    

ในสถานศกึษาได ้ แนวการจดักจิกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม และมคีวามเหมาะสมมาก 4 ขอ้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.47 ถงึ 4.40

โดยเรยีงลาํดบัรายขอ้ดงัน้ีคอื เน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูจ้ดั

ไดค้รอบคลมุจดุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู ้ ครผููส้อนสามารถ

เชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญในงานหตัถกรรมพืน้บา้นไมก้วาดดอกหญา้มาใหค้วามรูไ้ด้  

แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน      

 จากผลการตรวจสอบคูม่อืของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัความเหมาะสมของคูม่อืการเสรมิสรา้ง

งานหตัถกรรม กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิ่น ระดบัชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี ซึง่ประกอบดว้ยเน้ือหา และขอ้มลู

เกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เน้ือหาวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
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และเทคโนโลยี  และไดนํ้าเสนอตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรู้  และแบบฝึก หดัเพื่อฝึกทกัษะของ

ผูเ้รยีนทีม่คีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ยโดยผูเ้ชีย่วชาญคณะที่ 2 ประกอบดว้ย นกัวชิาการทีม่คีวามรูค้วาม

ชาํนาญดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและการจดัทาํสาระหลกัสตูรสถานศกึษา  และมคีวามรู้

เกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทาํการตรวจสอบความเหมาะสมดา้นเน้ือหา วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน ใหค้าํเสนอแนะมาเพือ่ แกไ้ข ปรบัปรงุ และผูเ้ชีย่วชาญคณะที ่3 ซึง่เป็นผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ

การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ทาํการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอื พบวา่ เป็นคูม่อืที่

มคีวามเหมาะสมมาก  

 

ข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 1.  เอกสารประกอบการสอน ควรจดัทาํรปูเล่มเป็นเรือ่ง ๆ เพื่อแจกใหผู้เ้รยีนไปศกึษา 

 2.  ในตวัอยา่งแบบประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานกลุม่ ควรมสีรปุผลการประเมนิแต่ละ

ระดบัแจงใหเ้หน็เป็นจาํนวนคน 

 3.  ควรนําเสนอขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัผูใ้ช้ และระบุผูใ้ชคู้ม่อืใหช้ดัเจนวา่ใครเป็นผู้ใชค้รู

หรอืนกัเรยีน 



บทท่ี 5 

สรปุผล 

 

 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่จดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูิ

ปญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6   

ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี สาํหรบัคร ูอาจารย ์และผูท้ีร่บัผดิชอบในการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนใชคู้ม่อืทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ในการจดักจิกรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่และชุมชน

ของสถานศกึษา และผูบ้รหิารสถานศกึษาใชใ้นการนิเทศการสอนในการจดัทาํคูม่อื ไดม้กีารดาํเนินการ

ตามขัน้ตอนดงัน้ี ศกึษาหลกัการเขยีนคูม่อืจากตาํรา บทความและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาคน้ควา้ 

สาํรวจขอ้มลูเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่จาก เอกสาร ตาํราและทาํการสมัภาษณ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาสาระทีถู่กตอ้งและเหมาะสม จดัทาํโครงรา่งของคูม่อืแลว้นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 

2 คน ตรวจสอบพจิารณาความเหมาะสมของโครงรา่งคูม่อื  

 จากนัน้ไดด้าํเนินการจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ 

จงัหวดัปราจนีบุรี  โดยคูม่อืมอีงคป์ระกอบ คอื คาํแนะนําการใชคู้ม่อื  วตัถุประส งคข์องคู่มอื   

ประโยชน์ของคู่มอื  เน้ือหาของคู่มอื ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และงาน

หตัถกรรมอาํเภอประจนัตคาม ตอนที ่2 การเรยีนการสอนแบบสาธติ ตอนที ่3 การเสรมิสรา้งงาน

หตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  โดยมงีานหตัถกรรม 4 ชนิด คอื การทาํตะ กรา้เถาวลัย์   

ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ หมวกสานจากไมไ้ผ่ และไมก้วาดดอกหญา้ แบบประเมนิผลการจดัการเรยีนรู้

ระหวา่งการเรยีนการสอนและสิน้สดุการเรยีนการสอน  แลว้นําคูม่อืไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 15 คน 

ตรวจสอบความเหมาะสม ของเน้ือหาคู่มอืในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนการงานอ าชพีและ

เทคโนโลยใีนสถานศกึษาโดยการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 ผลของการศกึษาไดคู้่มอืการการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุ่ม

สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้  

จงัหวดัปราจนีบุร ี ประกอบดว้ยงานหตัถกรรม  4 ชนิด ดงัน้ี 1) ผลติภณัฑจ์ากเถาวลัย ์2) ผลติภณัฑ์

จากไมไ้ผ่ 3) หมวกสานจากไมไ้ผ่  และ 4) ไมก้วาดดอกหญา้ และวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบสาธติ  

และการลงมอืปฏบิตัจิรงิโดยการทาํงานแบบกลุม่ ผลการตรวจสอบคู่มอืของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั

ความเหมาะสมของคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่กลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี 

พบวา่อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  
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คู่มือ 

การเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  กลุม่สาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6   

 

    

 

 

 

 

 

โดย 

วรนิทรพ์ร  สขุเฟ่ืองฟู 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนวดัหนองคุม้  อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุร ี

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบุร ีเขต 1 
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คาํนํา 

 

 การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาในปจัจบุนั  มุง่เน้นการจดั

กระบวนการเรยีนรูโ้ดยจดัเน้ือหาสาระ และกจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความถนดั และความ

สนใจของผูเ้รยีนใหไ้ดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆใหม้คีวามสมดลุกนั 

มคีวามภมูใิจในความเป็นไทย และยดึมัน่ในการปกครองในระบอประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ 

ทรงเป็นประมขุ มคีวามภาคภมูใินในความเป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชน์สว่นรวม ปฏบิตัตินตาม

หลกัธรรมของศาสนา มคีณุธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึกในการอนุรกัษภ์าษา ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี

ของชาต ิการกฬีา ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล มคีวาม สามารถใน

การประกอบอาชพี รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์ฝรู่้ ใฝเ่รยีนไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 การเสรมิสรา้งงานหตัถกรรม กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี โดยใช้ 

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี เลม่น้ี 

จดัทาํขึน้เพือ่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูอาจารย ์ ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาสามารถ

นําไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี

ในสถานศกึษา  รายละเอยีดของคูม่อืเลม่น้ีจะช่วยในการจดักจิกรรมจากสถานการณ์จรงิหรอื

ประสบการณ์ตรงของผูเ้รยีน เน้ือหาของคูม่อืจะประกอบดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นงานหตัถกรรม 

การจดัทาํสาระการเรยีนรู้ วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลย ีโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ซึง่จะมคีวามสอดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหลกัสตูรทอ้งถิน่ของสถานศกึษา 

 การนําคูม่อืเลม่น้ีไปใชเ้พือ่พฒันาส่งเสรมิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มาใช ้หากผูบ้รหิาร 

คร ูอาจารย ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษามคีวามคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาคูม่อืเลม่น้ี สามารถเสนอความคดิเหน็หรอืขอ้แนะนํามายงัผูจ้ดัทาํ  เพือ่นํามาปรบัปรงุใหม้ี

ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
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คาํแนะนําการใช้คู่มือการเสริมสร้างงานหตัถกรรมโดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน     

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

เพือ่ใหก้ารใชคู้ม่อืเลม่น้ี มคีุณภาพเหมาะสม และมคีวามเป็นไปไดใ้นการนําไปใช้ จงึ

เหน็สมควรใหผู้ท้ ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลย ีโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในสถานศกึษา ควรปฏบิตัดิงัน้ี 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

1.1 ศกึษาขอ้มลูในการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรมโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กลุม่สาระ

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ 

จงัหวดัปราจนีบุร ีเพือ่นําไปใชใ้นการนิเทศ ตดิตามการพฒันา ส่งเสรมิ ปรบัปรงุ การจดัการเรยีน

การสอนของครผููส้อน กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี หรอืกลุม่สาระการเรยีนรู้

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในสถานศกึษา 

1.2 เพื่อนําขอ้มลูในคู่มอืไปใชใ้นการวางแผนการจดัแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่

การจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 

1.3 จดัอบรมเกีย่วกบัการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนใหแ้ก่ครผููส้อน และผูเ้รยีน เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจตรงกนั 

1.4 ประเมนิผลผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน และครผููส้อนในการใชคู้ม่อื

การจดักจิกรรมการเรยีนการกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยโีดยใชภ้มูปิญัญา

ทอ้งถิน่ 

2. คณะกรรมการฝา่ยวชิาการ ครผููส้อน 

2.1 ศกึษาเน้ือหาขอ้มลูในคูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  เพือ่ใหม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไดถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ  

2.2 วางแผนจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยนําเอาภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการ

จดัทาํแผนการสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยใีนสถานศกึษา 

2.3 ประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลย ี

2.4 ประเมนิผลการใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่   
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วตัถปุระสงคข์องคู่มือ 

 ในการจดัทาํคูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลย ี ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ มวีตัถุประสงคท์ีส่าํคญัดงัน้ี 

 1. เพือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา ใชเ้ป็นแนวทางพฒันา ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน

สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 

 2. เพือ่ใหค้รสูามารถนําขอ้มลูทีม่ใีนคูม่อืไปกาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ของผูเ้รยีนและชุมชน 

 3. เพื่อเป็นการส่งเสรมิและอนุรกัษ์สบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยูต่่อไป 

 

ประโยชน์ของคู่มือ 

 ในการจดัทาํคูม่อืการจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี   

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ มปีระโยชน์ดงัน้ีคอื 

 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาไดนํ้าขอ้มลูเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่จากคูม่อืไปนิเทศ  ตดิตาม

ครผููส้อนในการพฒันา ปรบัปรงุ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลยใีนสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษา 

 2. ครผููส้อนสามารถนําขอ้มลูในคูม่อืไปกาํหนดแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยไีดส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูร

สถานศกึษา 

 3. ครผููส้อนไดนํ้าขอ้มลูจากคูม่อืไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชพีและเทคโนโลยไีดส้อดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ ตามหลกัสตูรสาระการเรยีนรู้ 

การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่ มาใชใ้น

การจดัทาํสาระหลกัสตูร 

 4. ผูเ้รยีนสามารถศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทีม่อียูใ่นคูม่อืมาใชเ้ป็นสือ่ประกอบการเรยีนได้ 

 ดงันัน้ขอ้มลูในคูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่น้ีจะสามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํสาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่  และเป็นแนวทางในการพฒันา

คณุภาพทางวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษาในปจัจบุนั จงึส่งผลใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา

คน้ควา้ สามารถลงมอืปฏบิตัไิดจ้รงิ จนเกดิจติสาํนึกทีด่ต่ีอทอ้งถิน่ มคีวามตระหนกัรกับา้นเกดิ   

ของตนเอง มคีวามภมูใิจในความเป็นไทย 
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1.1   ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ (Local wisdom) (ประเวศ วะส.ี 2536: 10) คอืองคค์วามรูค้วามสามารถ

และทกัษะของคนไทยอนัเกดิจากการสัง่สมประสบการณ์ทีผ่า่นระบอบการเลอืกสรร  เรยีนรู ้ปรงุแต่ง

พฒันาและถ่ายทอดสบืต่อกนัมาเพือ่ใชแ้กป้ญัหาและพฒันาวถิชีวีติของคนไทย (รุง่ แกว้แดง. 2543: 

238) เป็นความผกูพนัระหวา่งความรูก้บัธรรมชาตทิีพ่ฒันาขึน้ในกระบวนการทีค่นและชุมชนปรบัตวั

เขา้หาธรรมชาตจินกลายเป็นสว่นหน่ึงขององคค์วามรู้ เกดิเป็นภมูปิญัญาเฉพาะทอ้งถิน่ทีถ่กูนํามาใช้

ในการจดัการศกึษา ซึง่ในการนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในสถานศกึษา

นัน้ เพือ่ใหผู้ท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของส ถานศกึษา  และเยาวชนได้

ตระหนกัในคุณค่า และความสามารถของบรรพบุรษุทีส่ ัง่สมความรูท้ีม่ปีระโยชน์   และเหมาะสมกบั

สภาพสงัคม   ทอ้งถิน่   และอาจทาํใหเ้ยาวชนเกดิความคดิ   มคีา่นิยมทีจ่ะนําความรูเ้หลา่น้ีไป

ผสมผสานกบัความรูท้ีไ่ดร้บัมาจากทางตะวนัตกเกดิเป็นองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสม มกีารปรบัเปลีย่น

เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและทอ้งถิน่ของ

ตนเอง นํามาประยกุต์ ใชใ้นการดาํรงชวีติของตนเองใหอ้ยูใ่นสงัคมทอ้งถิน่ของตนอยา่งมคีวามสขุ 

และมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาไปในทางทีย่ ัง่ยนื ช่วยผลกัดนัใหเ้กดิคา่นิยมใหมใ่นวง

การศกึษาและสงัคมไทย ซึง่จะทาํใหป้ระเทศพฒันาไปในทางทีถ่กูตอ้งมากขึน้  (วรีะพงษ์ แสง-ชโูต. 

2544) 

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หรอืภมูปิญัญาชาวบา้น เป็นความรูอ้นัเกดิจากความคดิของคนในทอ้งถิน่

ทีส่รา้งขึน้มาอยา่งเหมาะสม เพือ่ช่วยในการแกป้ญัหาและอาํนวยประโยชน์ในการดาํเนินชวีติของคน

ในทอ้งถิน่นัน้ๆ ใหส้ามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ดงันัน้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่จงึเป็น

พืน้ฐานทางความคดิ  สาํหรบัการพฒันาและปรบัวถิชีวีติของคนใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพและ

สภาพแวดลอ้มของตนเอง  แต่ในปจัจบุนัสิง่เหลา่น้ีขาดการยอมรั บและถูกละเลย  ปจัจยัหน่ึงสบื

เน่ืองมาจากการนําเอาวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาเผยแพรโ่ดยขาดการวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยง  

กบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ของไทยทีม่มีาอยา่งยาวนาน  นอกจากนัน้ผลมาจากการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ

ความเป็นอยูอ่ยา่งรวดเรว็ของคนในทอ้งถิน่ซึง่ทาํใหไ้มส่ามารถปรั บตวัไดท้นัจงึเป็นผลใหค้นใน

ทอ้งถิน่สญูเสยีความเป็นเอกลกัษณ์ ขาดความภาคภมูใิจในความรูภ้มูปิญัญาตนเองขาดความเชือ่มัน่

และขาดการตดัสนิใจ  การดาํเนินชวีติจะขึน้อยูก่บัขอ้มลูและความตอ้งการจากภายนอกมากขึน้  

สภาพการสญูเสยีภมูปิญัญาทอ้งถิน่เช่นน้ีจะเป็นอนัตราย  ในอนาคตข องคนในทอ้งถิน่เองและ

สว่นรวมตลอดจนการสญูเสยีความเป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทย (ภาวด ีเกตุกุ. 2541: 23) 

ตอนท่ี 1 

ภมิูปัญญาท้องถ่ินและงานหตัถกรรม อ.ประจนัตคาม 
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   ความหมายของภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 พมิพค์รัง้ที ่1 พทุธศกัราช 2546 ให้

ความหมายของคาํวา่ “ภมูปิญัญา” คอื ความรู ้ความสามารถ “ภมูปิญัญาทอ้งถิน่” (Local  wisdom) 

หรอื “ภมูปิญัญาชาวบา้น” (Popular wisdom) หรอื “ภมูปิญัญาไทย” (Thai wisdom) คอืความรู ้ 

หรอืการกระทาํทีเ่กดิจากประสบการณ์ในชวีติของชาวบา้นหรอืทุกสิง่ทุกอยา่งทีช่าวบา้นคดิขึน้จาก

สตปิญัญาและความสามารถของชาวบา้นเองเพือ่ใชแ้กป้ญัหาในการดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

กาลสมยั โดยมกีระบวนการสัง่สมแลว้สบืทอดต่อมาถงึชนรุน่หลงั  

 รตันะ บวัสนธ ์(2535) ไดใ้หค้วามหมายภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ กระบวนทศัน์ของ

บุคคล ทีม่ต่ีอตนเอง ต่อโลกและสิง่แวดลอ้ม ซึง่กระบวนทศัน์ดงักลา่วจะมรีากฐานคาํสอนจาก

พระพทุธศาสนา คต ิจารตี ประเพณี ทีไ่ดร้บัการสัง่สอน ถ่ายทอดและปฏบิตัสิบืเน่ืองกนัมาปรบัปรน

ใหเ้ขา้กบับรบิท ทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงแต่ละสมยั ทัง้น้ีโดยมเีป้าหมายเพื่อความสงบสุขของในส่วนที่

เป็นชุมชน และปจัเจกบุคคล ซึง่กระบวนทศัน์ทีเ่ป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่จาํแนกเป็น 3 ลกัษณะคอื 

 1. ภมูปิญัญาเกีย่วกบัการจดัการสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิวดลอ้ม  

 2. ภมูปิญัญาเกีย่วกบัระบบสงัคมหรอืการจดัความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัมนุษย์  

 3. ภมูปิญัญาเกีย่วกบัระบบการผลติหรอืการประกอบอาชพีทีม่ลีกัษณะมุง่เน้นระบบการ

ผลติเพื่อพึง่พาตนเอง 

 เอกวทิย ์ ณ ถลาง  (2536: 6) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นสิง่ทีม่ขีอบเขต

กวา้งขวาง ลกึซึง้  หมายถงึ  คตนิิยม  ความรู ้ ความสนัทดั  การรูท้นัธรรมชาตขิองสรรพสิง่รอบตวั

และการเลอืกเฟ้นความคดิ วธิกีารใชใ้นชวีติประจาํวนัอยา่งไดผ้ล เป็นเรือ่งของการสั ่งสมประสบการณ์

มาหลายชัว่คน 

 กรมวชิาการ (2542: 5) ใหค้วามหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ ความรูแ้ละประสบการณ์

ของชาวบา้นทีใ่ชใ้นการดาํเนินชวีติใหเ้ป็นสขุ โดยไดร้บัการถ่ายทอดสัง่สมกนัมาผา่นกระบวนการพฒันา

ใหส้อดคลอ้งกบัยดุสมยั 

 ภาวด ีเกตุกุ (2541: 140) กล่าวว่า “ภมูปิญัญาทอ้งถิน่” หรอื “ภมูปิญัญาชาวบา้น” เป็น

ความรูค้วามคดิ และการปฏบิตัขิองชาวบา้นแต่ละทอ้งถิน่ และผูท้ีเ่ขา้ไปทาํงานในทอ้งถิน่ เหน็

ความสาํคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ จงึเริม่มกีารฟ้ืนฟูเรือ่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ขึน้มา ทัง้น้ีเพือ่คน้หา

คณุคา่ทีส่ามารถนํามาเชือ่มโยงกบักจิกรรมการพฒันาทีพ่วกเขารบัผดิชอบอยู่ จงึทาํใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่นทางความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ ระหวา่งนกัพฒันากบัชาวบา้นจนเกดิการเรยีนรูแ้ละ

เขา้ใจในวถิชีวีติชาวบา้น อนัเป็นผลใหบ้ทบาทของนกัพฒันาเปลีย่นแปลงจากการนําเอาความรูแ้ละ

ทฤษฎจีากวทิยาการสมยัใหมไ่ปถ่ายทอดใหก้บัชาวบา้นฝา่ยเดยีวมาเป็นการแลกเปลีย่นความรูแ้ละ

ประสบการณ์ระหวา่งกนัและกนั จงึเกดิแนวความคดิในการพฒันาประเทศบนพืน้ฐานของความรูใ้น

ทอ้งถิน่ 
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 สาร สารทศันานนัทนท์ (2543 – 2544: 15) ไดใ้หค้วามหมายภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ 

ความรูค้วามสามารถของประชาชนที่อยูต่ามตาํบลหมูบ่า้นต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามสามารถที่

สบืทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรษุหลายชัว่อายคุน 

 นุชล ี คลา้ยวนัเพญ็ (2553: 27) ไดใ้หค้วามหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไวว้า่ ภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ หมายถงึ มวลความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยผา่นกระบวนการสัง่สมจากประสบการณ์

ในวถิชีวีติของชาวบา้น ซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีช่าวบา้นหรอืชุมชนคดิคน้เอง และมกีระบวนการถ่ายทอด

สบืต่อกนัมาจากบรรพบุรษุหรอืไดร้บัจากการศกึษาและอบรมในสถาบนัทุกสถาบนัภายในทอ้งถิน่อนั

ไดแ้ก่วดัครอบครวั สถานประกอบการและองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเป็นมรดกทางสงัคม

และเป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมา และนําองคค์วามรูน้ัน้มาแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 

กบักาลสมยัเพือ่ใหส้ามารถดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งสงบสขุ ความหมาย ความสาํคญั ลกัษณะสาํคญัของ

ประเภทภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ลว้นเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่

สูร่ะบบการศกึษาแบบยัง่ยนื 

 จากแนวคดิขา้งตน้  จงึสรปุไดว้า่ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ  องคค์วามรู ้ ความสามารถ  และ

ทกัษะของคนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ซึง่เกดิจากการสัง่สมประสบการณ์และความเฉลยีวฉลาดของแต่ละคน  

ผา่นกระบวนการเลอืกสรร  เรยีนรู ้ ปรงุแต่ง  พฒันา  และมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมา  เพือ่ใชใ้น 

การแกไ้ขปญัหา พฒันาชวีติของคนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ใหส้มดลุกบัสภาพแวดลอ้มและสภาพธรรมชาติ

รวมทัง้เหมาะสมกบัยคุสมยั 

 

1.2  ภมิูปัญญาท้องถ่ินอาํเภอประจนัตคาม 

 อาํเภอประจนัตคามเดมิมฐีานะเป็นเมอืง ก่อนเมอืงเรยีกว่า " บา้นกบแจะ" ตาม ประวตัิ

ทา้วอุเทน  ทา้วสรอ้ยเพลีย้เมอืงแสน  เป็นผูร้วบรวมไพรพ่ลทีถู่กกวาดตอ้น  มาจากเมอืงเวยีง จนัทน์  

เมอืงมหาชยัและอกีหลายเมอืงในภาคอสีานของประเทศไทยผา่นมาทางเมอืงอุเทน นครพนม และ

กาฬสนิธุ ์เรือ่ยลงมาในครัง้ทีไ่ทยยก กองทพัไปปราบเจา้อนุวงษ์เวยีงจนัทน์ แลว้กเ็ลยถอืโอกาส

กวาดตอ้นมาดว้ย มารวบ รวมคนทีถ่กูกวาดตอ้นตัง้เป็นหมูบ่า้นขนาดใหญ่ขึน้ ต่อมาไดร้บัการยก

ฐานะขึน้เป็นเมอืงเรยีกวา่  " เมอืงประจนัตคาม " ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั    

แห่งกรงุรตันโกสนิทร์  ทา้วอุเทนไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นหลวง ภกัดเีดชะ วา่ราชการเมอืง

ประจนัตคามตัง้แต่นัน้มา ต่อมาปรากฎวา่หลวงภกัดเีดชะ เจา้เมอืงคนแรกมคีวามชอบในราชการ

สงครามในดา้นการสูร้บปราบปรามกองทพัญวน   ซึง่ยกมาตกีรงุพนมเปญครัง้แรก  และไดร้บั

พระราชทานบรรดาศกัดิ ์เป็นพระภกัดเีดชะ ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

พระองคท์รง ดาํรปิฏริปูการปกครองหวัเมอืง  จงึทรงยบุเมอืงประจนัตคามลงเป็นอาํเภอประจนัต

คามในปี พ.ศ.2448  มนีายอาํเภอเป็นหวัหน้าปกครองบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อ จงัหวดัปราจนีบุร ี  

จนถงึปจัจบุนั เป็นเวลา 90 กวา่ปี  มนีายอาํเภอ 40 คน  
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คาํขวญัประจาํอาํเภอ 

 ดนิแดนไมก้วาดงาม   เลื่องลอืนามน้ําตกใส   ไผ่เศรษฐกจิอําไพ   รวมหลากหลาย

หตัถกรรม 

ท่ีตัง้และอาณาเขต 

 อาํเภอประจนัตคาม มอีาณาเขตตดิต่อกบัอาํเภอขา้งเคยีง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ ตดิกบัอาํเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก , อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

และอาํเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุร ี โดยมเีทอืกเขาใหญใชส้นัปนัน้ําเป็นเสน้กัน้อาณาเขต  

 ทิศตะวนัออก ตดิต่อกบัอาํเภอนาดแีละอาํเภอกบนิทรบุ์ร ีโดยมลีาํคลองหว้ยลกึเป็น

เสน้แบ่งเขต 

 ทิศใต้ ตดิต่อกบัอาํเภอศรมีหาโพธิ ์โดยมคีลองท่าแห่เป็นเสน้แบ่งเขต 

 ทิศตะวนัตก ตดิต่อกบัอาํเภอเมอืงปราจนีบุร ีและอาํเภอปากพล ี จงัหวดันครนายก 

โดยมลีาํหว้ยประจนัตคาม  ลาํหว้ยเกษยีร และเขาอโีต ้ เป็นเสน้แบ่งเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: http://prachantakham.prachinburi.doae.go.th/map.html 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81�
http://prachantakham.prachinburi.doae.go.th/map.html�
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การปกครองส่วนภมิูภาค  อาํเภอประจนัตคามแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น  9 ตาํบล         

106  หมูบ่า้น    ไดแ้ก่ 

1. ประจนัตคาม   11   หมูบ่า้น    2.  เกาะลอย   7   หมูบ่า้น   3.  บา้นหอย  10  หมูบ่า้น 

4.  หนองแสง   6   หมูบ่า้น    5.  ดงบงั   10   หมูบ่า้น   6.  คาํโตนด   18   หมูบ่า้น 

7.  บุฝ้าย   13   หมูบ่า้น    8.  หนองแกว้ 12 หมูบ่า้น   9.  โพธิง์าม   19   หมูบ่า้น 

อาชีพหลกั ทาํนา   

อาชีพเสริม  ทาํเฟอรนิ์เจอรจ์ากลอ้เกวยีน , ไมก้วาดดอกหญา้  

สภาพทัว่ไปของอาํเภอ เป็นทีร่าบลุม่บางแหง่เป็นทีร่าบตํ่าฤดฝูนน้ําจะท่วม พืน้ดนิจะเป็นดนิปน

ทรายและจะมคีวามอุดมสมบรูณ์ในพืน้ทีร่าบบรเิวณสองฝ ัง่คลอง เหมาะแก่การเพาะปลกูพชืระยะสัน้ 

ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ   อาชพีหลกัของชาวประจนัตคาม คอื เกษตรกร โดยจะแบ่งออกเป็น การทาํ

นาและการทาํสวน (ไผ่ตรง กระทอ้น สม้โอ และมะมว่ง) สว่นอาชพีเสรมิของชาวประจนัตคาม กค็อื

การทาํหตัถกรรม จกัสานหมวกโคง้ ทาํไมก้วาด หตัถกรรมไมไ้ผ่ และ เถาวลัยป์ระดษิฐ ์ในดา้นของ

อาชพีเสรมิของชาวประจนัตคามเป็น สนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนั อยา่งกวา้งขวางและสรา้งชือ่ใหก้บั ตาํบล

โพธิง์าม เป็นอยา่งมาก ในฐานะทีเ่ป็น OTOP ของชาวประจนัตคาม 

สถานท่ีสาํคญัในอาํเภอประจนัตคาม    

ตลาดบ้านโง้ง บ้านต้น เป็นตลาดจาํหน่ายผลติภณัฑ์และเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมเ้ก่าหรอืไมไ้ผ่

ของชุมชนชาว โพธิง์าม อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุร ีตัง้อยูร่มิถนนสวุรรณศร  (ทางหลวง

หมายเลข 33) กม. 172 ตลาดแนวถนนสวุรรณศร ทัง้สองฝ ัง่จะถกูจบัจองจากชาวบา้นทีนํ่าสนิคา้

พืน้บา้นทีส่รรคส์รา้งจาก ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ บวกกบัความคดิรเิริม่ของชุมชนมาประดษิฐแ์ละผลติ

สนิคา้พืน้เมอืงจาํหน่ายให้ นกัท่องเทีย่วทีใ่ช ้ถ.สวุรรณศร สญัจรไปมา บา้งกซ็ือ้เป็นของฝาก แต่บาง

รายมหีวัทางการคา้กจ็ะรบัสนิคา้ของบา้นโงง้  บา้นตน้ไปจาํหน่ายต่อเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้

ชาวบา้นทีต่าํบลโพธิง์ามมรีายไดเ้สรมิและในปจัจุบนับางครวัเรอืนยดึ เป็นอาชพีหลกัสรา้งรายได้

ประจาํของครอบครวัดว้ยจดุเด่นทีจ่งัหวดั ปราจนีบุร ีเป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่ไีผข่ ึน้อยูจ่าํนวนมาก 

หลากหลายสายพนัธุ ์แต่เดมิชาวบา้นจะใชห้น่อไมอ่้อนสาํหรบัเป็นอาหารและไผ่แก่สาํหรบัจกัสาน  

สรา้งบา้นเรอืนหรอืทาํอุปกรณ์ในการประกอบอาชพี เพื่อสรา้งรายไดเ้สรมิเพิม่รายไดห้ลกัใหก้บั

ครอบครวั ชุมชนจงึไดร้วมตวักนัผลติสนิคา้ทีใ่ชไ้มไ้ผเ่ป็นวตัถุดบิหลกันํามาจาํหน่ายให้ ผูท้ีเ่ดนิทาง

ไปมาทัง้เครือ่งเรอืนเฟอรนิ์เจอรส์าํหรบัตกแต่งบา้นเรอืนเช่น ชุดรบัแขก เตยีงนอน ซุม้เรอืนไทยมงุ

หญา้คา ซุม้เรอืนไมเ้ก่า, เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะแกรง ฝาชลีวดลายต่าง ๆ, อุปกรณ์สาํหรบั 

จดัสวน เช่น รัว้ไม ้กระถางปลกูกลว้ยไม ้เป็นตน้  จงึขอแนะนําตลาด เฟอรนิ์เจอรไ์มไ้ผ่หรอืไมเ้ก่า 

ชิน้งานแต่ละชิน้มคีวามสวยงามทนทานไมแ่พเ้ฟอรนิ์เจอรไ์มส้กัราคาแพง  หรอืเลอืกของใชต่้าง ๆ ที่

สรา้งสรรคภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ ณ บา้นโงง้ บา้นตน้ ตาํบลโพธิง์าม มาชมมนตเ์สน่หข์องพนัธุไ์ผ่ พนัธุ์

ไมล้ม้ลุกทีม่องผ่านแลว้อาจจะมคี่าไมม่ากนกั แต่เน้ือไมส้ทีองของไผส่ามารถนํามาดดัแปลงเป็นของ

ใชน้านาชนิดประดษิฐค์ดิสรา้งสรรคเ์ป็นชิน้งานทีน่บัวา่มเีพยีงชิน้เดยีวในโลกนํามา ใช ้ประโยชน์ได ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99�
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  น้ําตกธารทิพย ์ ตัง้อยูท่ีบ่า้นเนินหนิตัง้ ตาํบลหนองแกว้ เป็นธารน้ําทีไ่หลผา่นชัน้หนิต่าง

ระดบั บางช่วงไหลผา่นลานหนิบรเิวณกวา้ง บางช่วงเป็นแอ่งน้ําลกึ สามารถลงเลน่น้ําได ้มลีานหนิ

สาํหรบันัง่พกัผ่อน ฝ ัง่ซา้ยของลาํธารลกัษณะคอ่นขา้งสงูชนั สภาพโดยทัว่ไปยงัเป็นปา่ทีค่งความ

อุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิบรรยากาศรม่รืน่  เหมาะเป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจเป็นอยา่งด ี     

การเดนิทางจากตวัเมอืงปราจนีบุรไีปตามถนนสายปราจนีบุร ี-  ประจนัตคาม  เสน้ทางหลวง

หมายเลข 3452 ระยะทางประมาณ 16 กโิลเมตร จากนัน้ไปตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถงึสีแ่ยก

ประจนัตคามหรอื จะใชเ้สน้ทางสีแ่ยกเนินหอมแลว้เลีย้วขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถงึ   

สีแ่ยกประจนัตคาม  แลว้เลีย้วซา้ยเขา้ถนน รพช.  ตรงไปจนถงึบรเิวณกโิลเมตรที ่9 จะเหน็ป้าย

น้ําตกธารทพิย ์เขา้ไปอกีประมาณ 9 กโิลเมตร 

 ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและหตัถกรรม  ตาํบลโพธ์ิงาม  ชาวบา้นตาํบลโพธิง์ามสว่นใหญ่

ทาํไมก้วาดเป็น อาชพีหลกั เน่ืองจากพืน้ทีม่กีารปลกูหน่อไมไ้ผ่ตงจาํนวนมาก และมสีนิคา้ทีเ่ป็น

ผลติภณัฑโ์อทอปหลายประเภท อาท ิผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ การทาํตะกรา้จากเถาวลัย์ ไมด้อกไม้

ประดบั หมวกไมไ้ผ่ หมวกพลาสตกิ เฟอรนิ์เจอรจ์ากลอ้เกวยีน  หน่อไมไ้ผ่ตง และกิง่ไผ่ตง  ผูท้ีม่า

เทีย่วสามารถตดิต่อทีศ่นูยบ์รกิารนกัท่องเทีย่วของตาํบล มเีตน็ท ์ทีพ่กับรกิาร และมจีกัรยานใหเ้ช่า 

ซึง่สามารถเทีย่วชมวถิชีวีติชาวบา้น ไดแ้ก่ สวนผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบั ชมการเพาะชาํกิง่ไมข้อง

หมูบ่า้นเขาน้อย พกัแรมกบัชาวบ้านรมิน้ําตก เรยีนรูว้ถิเีกษตร และความอุดมสมบรูณ์ของพชืสวน

ทอ้งถิน่ นอกจากน้ีหากเดนิทางไปอกีไมไ่กลนกั จะไดช้มการเพาะชาํตน้ไมข้นาดใหญ่ทีบ่า้นโคก

กรวด และยงัสามารถเชือ่มเสน้ทางไปสูน้ํ่าตกธารทพิย์ น้ําตกสม้ปอ่ยและน้ําตกตะครอ้ทีส่วยงามได้

อกีดว้ยการเดนิทาง ใชเ้สน้ทางหมายเลข 33 (นครนายก-สระแกว้) เมือ่ถงึสีแ่ยกสมเดจ็พระนเรศวร 

ตรงไปอกีประมาณ 17 กโิลเมตร (ก่อนถงึตวัอาํเภอประจนัตคาม) มทีางแยกซา้ยเขา้สูต่าํบลโพธิง์าม  

 น้ําตกตะคร้อ และน้ําตกสลดัได  ตัง้อยูท่ีบ่า้นตะครอ้ ตาํบลบุฝ้าย น้ําตกตะครอ้ อยูห่า่ง

จากดา่นตะครอ้ ประมาณ 500 เมตร  เป็นน้ําตกทีม่ลีกัษณะเป็นแก่งน้ํากวา้ง มสีะพานแขวนทอด

ขา้มน้ําตกตะครอ้  ฝ ัง่ซา้ยของลาํธารเป็นเนินเขา สว่นทางดา้นฝ ัง่ขวาเป็นปา่โปรง่  เหมาะแก่การ

พกัผ่อน จากน้ําตกตะครอ้มทีางเดนิเทา้ต่อไปอกีประมาณ 2 กโิลเมตร จะถงึ น้ําตกสลดัได เป็น

น้ําตกทีม่คีวามสวยงาม หากจะเดนิทางเขา้ไปชมน้ําตกสลดัไดควรตดิต่อขอเจา้หน้าทีนํ่าทางจาก  

หน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 10 ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณน้ําตกตะครอ้ โทร. 01755 4852, 09913 

5058 เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั ตัง้แต่เวลา 06.00-18.00 น.การเดนิทาง จากตวัเมอืงปราจนีบุรไีปตาม

ทางถนนปราจนี-ตะคาม (เสน้ทางหลวงหมายเลข 3452) ระยะทางประมาณ  16 กโิลเมตร  ใหเ้ลีย้ว

ขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถงึสีแ่ยกประจนัตคาม แลว้เลีย้วซา้ยไปตามถนน รพช. หรอื

จะใชเ้สน้ทางสีแ่ยกเนินหอมแลว้เลีย้วขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 จนถงึสีแ่ยกประจนัตคาม  

ใหเ้ลีย้วซา้ยไปตามถนน รพช. ประมาณ 16 กโิลเมตร และเดนิเทา้ต่อไปอกีประมาณ 500 เมตร 

จนถงึตวัน้ําตกตะครอ้ 
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1.3   ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ด้านงานหตัถกรรม 

 เกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกัของชาวปราจนีบุรมีาตัง้แต่อดตี ยามหน้าแลง้ เกษตรกรว่างเวน้

จากกการทาํนา เกษตรกรกไ็ดห้นัมาสรา้งสรรคง์านศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น เช่น ทอผา้ สานเสือ่ ตี

เหลก็ เป็นตน้ เพือ่ใชใ้นชวีติประจาํวนั จากเดมิทีง่านศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นทีผ่ลติขึน้มาเพือ่ใชใ้น

ชวีติประจาํวนั ไดก้ลายเป็นการผลติสนิคา้ทีร่ะลกึเป็นจาํนวนมากเพือ่จาํหน่ายแก่นกัท่องเทีย่ว  และ

กลายเป็นอาชพีทีส่าํคญัของชาวปราจนีบุรี ในปจัจบุนังานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นทีส่าํคญัของชาว

ปราจนีบุร ีไดแ้ก่ การทอเสื่อกก หมวกสาน ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ การทาํตะกรา้จากเถาวลัย์ ไมก้วาด

ดอกหญา้ หมวกใบลาน และการทอผา้ไหม เป็นตน้ 

 ตะบนัไฟ  "ไต"้ เป็นภมูปิญัญาของชาวบา้นทีค่ดิคน้มาใชใ้นยามยาก โดยหาไมผุ้ๆ  นํามา

ทุบเป็นชิน้เลก็ ชิน้น้อยคลุกผสมกบัน้ํามนัยาเรอืคลุกเขา้กนัดแีลว้ ห่อดว้ยใบไมห้รอืเปลอืกไม ้มดั

เป็นท่อนๆ ตามตอ้งการ นํามาใชจ้ดุใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคนื เรยีกตามภาษาชาวบา้นวา่ "จดุไต้

ตามไฟ" เมือ่จดุไตต้อ้งมคีนเขีย่ไต ้ถา้ไมม่คีนเขีย่ ไตก้จ็ะดบั ในสมยันัน้การหาเชือ้เพลงิมาจดุไต ้มี

ความยากลาํบากมาก ไมข้ดีไฟยงัไมม่ใีช้ พระอธกิารจอ้ย แกว้ฉลวย อดตีเจา้อาวาสวดับางแตน 

อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุร ีไดค้ดิคน้หาวธิกีาร  จดุไฟ โดยนําเขาควาย หรอืไมแ้ดง ไมป้ระดู่

มากลงึดว้ยกรรมวธิแีบบโบราณ รปูแบบตามตอ้งการ เจาะรตูรงกลาง นําเอาเขาหรอืไมอ้กีส่วนหน่ึง

กลงึเป็นกา้นทาํเดอืยขนาดเท่ารทูีเ่จาะไว้ ปลายกา้นเดอืยควา้นใหเ้วา้เลก็น้อย ใชป้ยุตน้เต่ารา้ง หรอื

ปยุนุ่นนําผสมคลกุเคลา้เขา้กบัดนิประสวิ แลว้บรรจปุยุเต่ารา้งเขา้ทีป่ลายกา้นเดอืยทีค่วา้นไว ้อดัลง

ตรงรทูีเ่จาะไว้  ใชม้อืตบทีก่า้นหนกัเบาตามสมควร แรงอดัของอากาศในรู ทีเ่จาะไวท้าํใหเ้กดิไฟ  

นําไปต่อกบัเชือ้เพลงิทีเ่ตรยีมไว ้กจ็ะไดไ้ฟใชป้ระกอบอาหารและอื่นๆ เป็นภมูปิญัญาของชาวบา้น

เรยีกว่า "ตะบนัไฟ" ทีเ่รยีกว่าตะบนัไฟเพราะถา้ทาํไมถู่กส่วน นัง่ตะบนัอยูเ่ป็นครึง่ชัว่โมงกไ็มไ่ดไ้ฟ

ใช ้แต่ถา้ทาํถกูสว่นใชม้อืตบตะบนัเพยีงครัง้เดยีวก็ตดิ ใชไ้ฟได ้ปจัจบุนัตะบนัไฟยงัพอมหีลงเหลอื

ใหด้ไูดท้ีพ่พิธิภณัฑพ์ืน้บา้นวดับางแตน อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบุรี 

 เส่ือกก  "กก" เป็นพชืทีช่อบขึน้ในทีร่าบลุม่มน้ํีาขงั ซึง่เป็นลกัษณะพืน้ทีท่ ัว่ไปของอาํเภอ

บา้นสรา้ง ในปจัจบุนั มศีนูยท์อเสือ่กกทีต่าํบลบางปลารา้ จะมแีปลงสาธติการทาํนากก การยอ้มส ี

จดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการทอเสื่อกกเสมอ แต่เดมิทาํใชภ้ายในครอบครวั และเมือ่มจีาํนวนมาก      

จงึนําออกจาํหน่ายเป็นผนืเสือ่ ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นของทีร่ะลกึต่างๆ เป็นเสือ่พบัและรบัทาํสนิคา้  

จากแบบเสือ่ตามใบสัง่ พระครโูกศลถาวรกจิ เจา้อาวาสวดับางแตน มแีนว ความคดิว่าเสื่อกกของ

อาํเภอบา้นสรา้ง น่าจะนํามาดดัแปลงทาํพวงหรดีงานศพโดยใชเ้ป็นพืน้แทนแผน่โฟมทีม่กัใช้  เป็น

สว่นประกอบและสรา้งปญัหาใหแ้ก่วดัอยา่งมากในการกาํจดั  ท่านไดแ้นะนําชาวบา้นใหร้วมกนั       

ตัง้เป็นกลุ่มทอเสื่อกกบางแตนขึน้ และนํามาประดษิฐเ์ป็นพวงหรดีจาํหน่ายซึง่ไดร้บัความนิยมมาก   
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 หมวกใบลาน  หมวกใบลานมกีารผลติกนัมากในทอ้งทีอ่าํเภอนาดี เน่ืองจากสภาพพืน้ที่

เป็นปา่ลาน มตีน้ลานเกดิ ขึน้เองตามธรรมชาติ ตน้ลานเป็นพนัธุไ์มด้กึดาํบรรพ์ และปา่ลานทีอ่าํเภอ

นาดเีป็นปา่ลานแหง่สดุทา้ยของประเทศ เกษตรกรไดนํ้าใบของตน้ลานทีเ่รยีกวา่ "ใบลาน" ซึง่เป็น

วตัถุดบิทีห่างา่ยและมอียูม่ากมายในทอ้งถิน่มาสานเป็นหมวก  และไดม้กีารพฒันารปูแบบใหม้คีวาม

สวยงามซึง่ม ี2 รปูแบบใหญ่  ๆคอื หมวกใบลานธรรมดา มขีนาด 2.5 น้ิว  3 น้ิว 3.5 น้ิว 5 น้ิว 11.5 น้ิว 

13 น้ิว 16 น้ิว และหมวกใบลานคาวบอย ซึง่ม ี3 ขนาด คอื ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ 

แหลง่ผลติอยูท่ีต่าํบลบุพราหมณ์ อาํเภอนาด ี 

 ผา้ไหมกบินทรบ์รีุ   แหล่งผลติผา้ไหมทอมอืของจงัหวดัปราจนีบุร ีอยูท่ีอ่ําเภอกบนิทรบุ์รี 

แหล่งผลติใหญ่คอื รา้น "นนัทวนัไหมไทย" ตัง้อยูท่ี ่90 หมู ่2 ตําบลลาดตะเคยีน อาํเภอกบนิทรบุ์ร ี

จงัหวดัปราจนีบุร ี(รมิถนน 304 ฉะเชงิเทรา - นครราชสมีา ใกลเ้ขตอุตสาหกรรมพารค์เวย ์) โดยซือ้

เสน้ไหมดบิจากจงัหวดัเพชรบรูณ์ นํามาฟอกยอ้มส ีจากนัน้จงึนําไปเขา้เครือ่งทอมอื ผลติพรอ้มทัง้

จาํหน่าย ผา้ไหมพืน้และพมิพล์าย ผา้มดัหมี ่ผา้บาตกิ เสือ้ไหมสาํเรจ็รปูและผลติภณัฑจ์ากไหมอื่น  ๆ 

 การทาํตะกร้าจากเถาวลัย์ เน่ืองจากจงัหวดัปราจนีบุรยีงัมพีืน้ทีเ่ป็นสภาพปา่อยูม่าก    

จงึมเีถาวลัยอ์ยูม่ากมายเกษตรกรไดนํ้าเถาวลัยต์ามชายปา่มาประดษิฐเ์ป็นงานหตัถกรรมเพือ่เป็น

อาชพีเสรมิ  โดยหมูบ่า้นหนองคุม้เป็นหมูบ่า้นหน่ึงทีไ่ดท้าํงานหตัถกรรมจากเถาวลัย ์ เป็นการนํา

วตัถุดบิทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ตน้เถานมววั และเถาวลัยช์นิดอื่น ๆ ทีเ่จรญิเตบิโตตามบรเิวณหวัไร่

ปลายนา พืน้ทีป่า่ในหมูบ่า้น และนอกหมูบ่า้น มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์  โดยงานหตัถกรรมจาก

เถาวลัยท์ีผ่ลติ ไดแ้ก่ รถจกัรยานเถาวลัย ์กระถา ง กระเชา้  บา้น รงันก เกวยีน ตะกรา้ ซึง่ใน

ปจัจบุนัไดม้กีารพฒันารปูแบบใหน่้าซือ้หา และมแีบบต่างๆ ไวใ้หเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย แหล่งผลติ

อยูท่ี ่ ตําบลคาํโตนด  ตําบลโพธิง์าม  อาํเภอประจนัตคาม  จงัหวดัปราจนีบุร  ี

 ผลิตภณัฑจ์ากไผไ่ม้ การทาํผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่นัน้เกษตรกรทีบ่า้นตน้และบา้นโงง้ 

ตําบลโพธิง์าม อาํเภอประจนัตคาม  ผลติกนัมาชา้นานแลว้ โดยใชไ้มไ้ผต่ามหมูบ่า้น หรอืจาก

หมูบ่า้นใกลเ้คยีง ซึง่ไดร้บัความนิยมจากผูซ้ือ้อยา่งกวา้งขวาง   ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ทีผ่ลติอยูใ่น

ปจัจบุนัน้ี ไดแ้ก่ ชุดรบัแขก ชัน้วางของ  บนัได และแคร ่  ตลาดบา้นโงง้ บา้นตน้  เป็นตลาด

จาํหน่ายผลติภณัฑแ์ละเฟอรนิ์เจอรจ์ากไมเ้ก่าหรอืไมไ้ผ่  ของชุมชนชาวโพธิง์าม อาํเภอประจนัต

คาม จงัหวดัปราจนีบุร  ี ตัง้อยูร่มิถนนสวุรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) กม. 172  ตลอดแนวถนน

สวุรรณศรทัง้สองฝ ัง่จะถกูจบัจองจากชาวบา้น ทีนํ่าสนิคา้พืน้บา้นทีส่รรคส์รา้งจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

บวกกบั ความคดิรเิริม่ของชุมชนมาประดษิฐแ์ละผลติสนิคา้พืน้เมอืง จาํหน่ายใหน้กัท่องเทีย่วทีใ่ช ้ 

ถ.สวุรรณศร สญัจรไปมา บา้งกซ็ือ้เป็นของฝาก แต่บางรายมหีวัทางการคา้กจ็ะรบัสนิคา้  ของบา้น

โงง้บา้นตน้ไปจาํหน่ายต่อเป็นจาํนวนมาก  ส่งผลใหช้าวบา้นตาํบลโพธิง์ามมรีายไดเ้สรมิ และใน

ปจัจบุนั บางครวัเรอืน ยดึเป็นอาชพีหลกัสรา้งรายไดป้ระจาํของครอบครวั  ดว้ยจดุเดน่ทีจ่งัหวดั

ปราจนีบุร ีเป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่ไีผข่ ึน้อยู่ จาํนวนมาก หลากหลายสายพนัธุ ์แต่เดมิชาวบา้นจะใช้

หน่อไมอ่้อนสาํหรบัเป็นอาหาร และไผ่แก่ สาํหรบัจกัสาน สรา้งบา้นเรอืน หรอืทาํอุปกรณ์ในการ
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ประกอบอาชพี เพือ่สรา้งรายไดเ้สรมิ เพิม่รายไดห้ลกัใหก้บัครอบครวั ชุมชนจงึไดร้วมตวักนัผลติ

สนิคา้ ทีใ่ชไ้มไ้ผ่เป็นวตัถุดบิหลกั นํามาจาํหน่ายใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางไปมา  ทัง้เครือ่งเรอื นเฟอรนิ์เจอร์   

สาํหรบัตกแต่งบา้นเรอืน  เช่น ชุดรบัแขก เตยีงนอน ซุม้เรอืนไทยมงุหญา้คา ซุม้เรอืนไมเ้ก่า ,  

เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะแกรง ฝาชลีวดลายต่าง ๆ, อุปกรณ์สาํหรบัจดัสวน เช่น รัว้ไม ้กระถาง

ปลกูกลว้ยไม ้เป็นตน้  ตลาดเฟอรนิ์เจอร ์ไมไ้ผห่รอืไมเ้ก่า ชิน้งานแต่ละชิน้มคีวามสวยงามทนทาน

ไมแ่พเ้ฟอรนิ์เจอรไ์มส้กัราคาแพง หรอืเลอืกของใชต่้าง ๆ ทีส่รา้งสรรคภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ เน้ือไมส้ทีอง

ของไผส่ามารถนํามาดดัแปลงเป็นของใชน้านาชนิด ประดษิฐค์ดิสรา้งสรรคเ์ป็นชิน้งาน  ทีน่บัวา่   

มเีพยีงชิน้เดยีวในโลกนํามาใชป้ระโยชน์ไดน้านปัการ  

 หมวกสานจากไม้ไผ ่จงัหวดัปราจนีบุร ีเป็นแหล่งทีม่ไีมไ้ผ่ชนิดต่าง  ๆขึน้อยูต่ามธรรมชาติ

เป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นจงึนํามาทาํเครือ่งจกัสานไวใ้ชใ้นครวัเรอืนและสง่ออกจาํหน่ายเป็นรายได้  

พเิศษนอกเหนือจากการทาํไรท่าํนา เช่นการนําไมไ้ผ่มาจกัสานแลว้เยบ็เป็นหมวกรปูแบบต่างๆ  

บา้นหนองสะแก หมูท่ี ่8 ตําบลโคกปีบ อําเภอศรมีโหสถ เป็นแหล่งผลติหมวกจากไมไ้ผ่ทีส่าํคญัมาก

ของจงัหวดัปราจนีบุร ีชาวบา้นโดยทัว่ไปประกอบอาชพีเยบ็หมวก หมวก 1 ใบ ใชเ้วลาเยบ็ประมาณ 

3 นาท ีหมวกไมไ้ผ่ของหมูบ่า้นหนองสะแกน้ีจะส่งไปจาํหน่ายทัว่ประเทศไทย  การผลติหมวกสาน

จากไมไ้ผ่ของอําเภอศรมีโหสถมชีื่อเสยีงแพรห่ลาย ไดร้บัรางวลัชนะเลศิการประกวดเยบ็หมวกจาก

ไมไ้ผใ่นงานวนัเกษตรปราจนีบุรี พ.ศ. 2533 และไดร้บัการถ่ายวดีทีศัน์ในรายการคนไทยวนัน้ี ใน

รายการไมล่องไมรู่้ สิง่ทีช่าวบา้นภาคภมูใิจอยา่งมากคอืทางจงัหวดัปราจนีบุรไีดม้โีอกาสทลู  เกลา้ฯ 

ถวายหมวกสานแด ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี  นอกจากทีบ่า้นหนองสะแก

แลว้ยงัมกีารสานหมวกจากไมไ้ผท่ีเ่ป็นหตัถกรรมภายในครอบครวัมากอกี  แห่งหน่ึงในทอ้งที่     

อาํเภอประจนัตคาม คอืทีบ่า้นหมู ่18 ตาํบลคาํโตนด อกีดว้ย  ปจัจบุนัน้ีไมไ้ผซ่ึง่เป็นวตัถุดบิในการ

สานหมวกคอ่นขา้งหายากและมรีาคาแพงเกษตรกรผูส้านหมวกจงึหนัมาใชเ้สน้พลาสตกิเป็นวตัถุดบิ

ในการผลติแทนไมไ้ผ่ ซึง่กไ็ดร้บัความนิยมเช่นกนั การสานหมวกพลาสตกิมกีารผลติทีต่าํบลโคกปีบ 

อาํเภอศรมีโหสถ  ตาํบลบุฝ้าย ตาํบลหนองแกว้ อาํเภอประจนัตคาม  และตําบลหวัหวา้  อาํเภอ         

ศรมีหาโพธ ิ

 ไม้กวาดดอกหญ้า  ชาวบา้นอาํเภอประจนัตคาม นิยมทาํไมก้วาดขายเป็นรายไดเ้สรมิ

เกอืบทุกครวัเรอืน โดยเฉพาะทีต่าํบลประจนัตคาม และตําบลโพธิง์าม นอกจากจะทาํเป็นไมก้วาด

สาํหรบักวาดบา้นแลว้ยงัทาํเป็นไมป้ดัฝุน่ขนาดเลก็ สาํหรบัปดัฝุน่เครือ่งเรอืน เครือ่งใชใ้นบา้นอกี

ดว้ย   “ดอกหญา้” เป็นชือ่เรยีกเป็นภาษาภาคกลางของผลผลติจากพชืชนิดหน่ึงซึง่ในแต่ละภาคจะ

เรยีกไมเ่หมอืนกนั เช่น ภาคใตเ้รยีกว่า “ดอกออ้”  ภาคเหนือ เรยีกว่า “ดอกกง” สว่นชาวบา้นโงง้ 

ตาํบลโพธิง์าม อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจนีบุร ี รูจ้กักนัดใีนชือ่ของ   “ดอกแขม”  เพราะดอก

ของตน้แขมน้ีไดส้รา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนน้ีมานบัรอ้ยปีจากคาํบอกเลา่ของคนสงูอายใุนหมูบ่า้นทาํ  

ใหท้ราบวา่ “ดอกแขม” มอียู ่2 ประเภท คอื “แบบแขง็” และ  “แบบอ่อน” แต่ทีนํ่ามาทาํไมก้วาดคอื 

ดอกแขมแบบอ่อน ตน้แขมเป็นพชืลม้ลุก ชอบอากาศเยน็ ดนิทรายปนกรวดบรเิวณเชงิเขา   
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 ผลติภณัฑจ์ากดอกหญา้ในปจัจบุนัน้ีตามทีช่าวชุมชนบา้นโงง้ไดค้ดิคน้มอียูด่ว้ยกนั 3 ประเภท 

คอืไมก้วาด ซึง่มอียูห่ลายขนาดขึน้อยูก่บัประโยชน์ใชส้อย  อกีประเภทหน่ึงทีท่าํขึน้กค็อื  ไมก้วาด

หยกัไย ่และสุดทา้ยคอื แปรงทาสแีต่ 2 ประเภทหลงัน้ี ชาวบา้นบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ไมค่อ่ย

นิยมมากนกั จงึมเีหน็น้อยมากในปจัจบุนัน้ี 

 “บา้นโงง้” มคีวามเป็นมาอยา่งไร ยงัไมม่ใีครบนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจน คนเฒา่คนแก่เคยเลา่ให้

ฟงัวา่ สมยัก่อนเขารยีกชุมชนน้ีวา่ “บา้นโคง้” เพราะสภาพทางเดนิและถนนภายในชุมชนมสีภาพคด

เคีย้ว วกไป วนมาทัง้หมูบ่า้นชาวบา้นแถบน้ีเลยเรยีก “บา้นโคง้” ตามสภาพภมูปิระเทศและเพีย้นมา

เป็น“บา้นโงง้” จนถงึปจัจบุนั 

 ปจัจบุนั “บา้นโงง้” เป็น 1 ใน 17 หมูบ่า้น ของตาํบลโพธิง์าม เป็นหมูบ่า้นขนาดคอ่นขา้ง

ใหญ่ มคีรวัเรอืนทัง้หมด 330 ครวัเรอืนในอดตีอาชพีหลกัคอืการทาํนา การทาํไมก้วาดเป็นแคอ่าชพี

เสรมิเท่านัน้ แต่ในปจัจบุนั รอ้ยละ 80 ของครวัเรอืน ทัง้หมดมกีารประกอบอาชพีทาํไมก้วาดจาก

ดอกหญา้ และไมก้วาดจากกา้นมะพรา้ว นัน้กห็มายความวา่อาชพีหลกัของคนบา้นโงง้ในปจัจบุนัคอื 

การทาํไมก้วาดนัน่เอง  ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของไมก้วาดดอกหญา้ของชุมชนบา้นโงง้จะนําดอกหญา้

เกรดเอ ดอกหญา้มน้ํีาหนกัเท่ากนัใส่กาวเพื่อไมใ่ห้ดอกหญา้หลดุงา่ยเวลากวาดบา้นนอกจากนัน้

ระยะเวลาการใชง้านของไมก้วาดใชง้านคงทน 

 

1.4   งานหตัถกรรม 

 หตัถกรรม0 (Handicraft) คอื งานช่างทีท่าํดว้ยมอืหรอือุปกรณ์งา่ย ๆ อาศยัทกัษะและเน้น

ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั โดยทัว่ไปเป็นผลติภณัฑท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมและศาสนา สามารถ

นํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ผลติภณัฑท์ี่ผลติออกมาเป็นจาํนวนมาก 3 หรอืผลติดว้ยเครือ่งจกัรไม่

เรยีกวา่หตัถกรรม   ( http://th.wikipedia.org/wiki : online)     

         หตัถกรรมพืน้บา้นทาํขึน้เพือ่ประโยชน์ใชส้อยเป็นสาํคญั แต่หตัถกรรมพืน้บา้นบางอยา่ง 

มคีวามงามรว่มอยูด่ว้ย อาจเป็นในดา้นรปูทรง ลวดลาย สสีนั ความละเอยีด ประณตีของวสัดกุารทาํ 

ดงันัน้หตัถกรรม พืน้บา้นบางอยา่งจงึจดัเป็นงานศลิปะซึง่เรยีกวา่ ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น ไดม้ผีูใ้ห้

ขอ้สงัเกตไวว้่า ถา้วตัถุนัน้ ผูส้รา้งใหค้วามสาํคญัดา้นความงามมากกวา่ ประโยชน์ใชส้อยกถ็อืวา่ 

วตัถุนัน้เป็นศลิปหตัถกรรม แต่ถา้วตัถุนัน้มปีระโยชน์ใชส้อยมากกวา่กถ็อืวา่เป็นงานหตัถกรรม  

 สาเหตขุองการสร้างหตัถกรรมพืน้บ้าน 

1. ความจาํเป็นในการดาํรงชวีติ 

2. สภาพภมูศิาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

3. วฒันธรรม ความเชือ่ และศาสนา 

 หตัถกรรมพืน้บา้น หมายถงึ งานช่างหรอืงานฝีมอืของชาวบา้น ทีป่ระดษิฐเ์ป็นเครือ่งใชไ้ม้

สอบภายในบา้น ใชเ้ป็นสิง่ของสนองความเชือ่ถอืทางดา้นประเพณ ีศาสนา เช่น เป็นเครือ่งบชูา     

ใชเ้พือ่ความสวยงามสนองความสขุทางจติใจและเป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาชพี  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki%20:%20online)�
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 หตัถกรรม หมายถงึ ผลงานอนัเกดิจากการกระทาํดว้ยฝีมอืมนุษย ์โดยนําวตัถุดบิทีม่อียู่

ตามธรรมชาตมิาประดษิฐเ์ป็นเครือ่งมอืเครือ่งใชเ้พือ่ประโยชน์ใชส้อยในชวีติประจาํวนั งานหตัถกรรมจะ

มกีารพฒันารปูแบบไปตามการพฒันาฝีมอืของช่าง ทีส่ ัง่สมประสบการณ์ และสบืทอดความรู ้ความ

ชาํนาญ จากรุน่หน่ึงไปสูอ่กีรุน่หน่ึง ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาและทกัษะ สง่ผลใหง้านหตัถกรรมมคีวามงาม

และมคีณุคา่ทางศลิปะ งานหตัถกรรมจงึกลายเป็นงานศลิปหตัถกรรม ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองกนั

จนไมอ่าจแยกออกจากกนัไดศ้ลิปหตัถกรรม มคีวามสมัพนัธ์ (http://www.panyathai.or.th : online) 

กาํเนิดของหตัถกรรม 

 ยอ้นรอยอดตีถงึยคุตน้กาํเนิดของมนุษย ์ เมือ่แรกทีม่นุษยอุ์บตัขิ ึน้ในโลกนัน้กเ็หมอืนกบั

สตัวท์ีม่ชีวีติอื่นๆ คอืมาพรอ้มกบัธรรมชาตไิมม่สีิง่ของใดตดิตวัมา  แต่เน่ืองจากมนุษยม์สีตปิญัญา

เฉลยีวฉลาดกว่าสตัว ์ ความพยายามทีจ่ะรกัษาชวีติใหอ้ยูร่อด  เป็นผลใหม้นุษยค์ดิประดษิฐ์

เครือ่งมอืเครือ่งใชข้ึน้มา เพือ่สนองความจาํเป็นขัน้พืน้ฐานในการดาํเนินชวีติประจาํวนั  โดยอาศยั

แรงงานจากมอื และรา่งกายของตน  มาดดัแปลงวตัถุดบิทีอ่ยูใ่นธรรมชาตใิกลต้วั  เพือ่ใหม้รีูปรา่ง 

ประโยชน์ใชส้อยไดเ้หมาะสม  จงึเป็นจดุเริม่ตน้ของการสรา้งงานหตัถกรรมเพือ่ชวีติ  

 การเวลาผ่านไป  เมือ่มนุษยเ์จรญิขึน้  อยูร่วมกนัเป็นสงัคมใหญ่ รูจ้กัเพาะปลกูพชืและ

สะสมอาหาร  ไมต่อ้งกงัวลกบัการแสวงหาอาหารทุกวนั  ทาํใหม้เีวลาวา่งพอทีจ่ะคดิสรา้งสรรคง์าน

อื่น ๆ รูจ้กัแบ่งงานตามความถนดั จงึเกดิมอีาชพีต่าง ๆ ขึน้  งานหตัถกรรมจงึเป็นอาชพีหน่ึงของ

กลุม่ผูม้ฝีีมอืในการประดษิฐส์ิง่ของเครือ่งใชจ้ากวตัถุดบิในธรรมชาต ิ เมือ่มกีารผลติซํา้ๆกนัมากจน

เกดิเป็นความชาํนาญและถ่ายทอดจากคนรุน่หน่ึงไปสูอ่กีรุน่หน่ึง  มนุษยไ์ดพ้ฒันาหัตถกรรมใหม้ี

ประโยชน์ใชส้อยดยีิง่ขึน้เรือ่ย ๆ และเรยีนรูถ้งึคุณสมบตัขิองวตัถุดบิ รูจ้กัเลอืกสรรวตัถุดบิใหเ้หมาะสม

กบัผลติภณัฑห์ตัถกรรมแต่ละประเภท และการใชเ้ทคโนโลยทีีค่ดิคน้ขึน้ตามความกา้วหน้าของยคุ

สมยันัน้ ๆ มาพฒันากระบวนการผลติหตัถกรรมใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน ตลอดจนการปรงุแต่ง

ความงามของศลิปะในงานหตัถกรรม  เพือ่สนองความตอ้งการทางจติใจและคตนิิยมความเชือ่   

รวมทัง้ประโยชน์ใชส้อยทางรา่งกายใหส้อดคลอ้งกนั 

 งานหตัถกรรมจงึกลายเป็นศนูยร์วมของสหวทิยาการศาสตรต่์าง ๆ ทีม่คีณุคา่ทางศลิปะ

วทิยาศาสตร ์ สงัคม  ศาสนา  และวฒันธรรม  เป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาตแิละสบืทอดมรดกแห่ง

ความภาคภมูใิจของคนในชาต ิ

 (สารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนเลม่ที ่21. 2539: ออนไลน์) กล่าวว่า  ในประเทศไทยการ

ผลติเครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ ดว้ยฝีมอื ซึง่เป็นงานหตัถกรรม มอียูม่ากมายหลายชนิด ทาํดว้ยวสัด ุ

และวตัถุดบิ ทีส่ามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่นัน้ๆ นอกจากจะมุง่ เพื่อประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกัแลว้ ยงั

สอดใสศ่ลิปะในการประดษิฐล์งไปในสิง่ประดษิฐใ์หด้สูวยงาม ทาํใหช้ิน้งานต่างๆ ดมูคีณุคา่ และ

ความงามอยา่งโดดเดน่ ทางศลิปวฒันธรรมของชนชาวไทยตลอดมา ไมแ่พช้นชาตอิื่นๆ   

 งานหตัถกรรมในประเทศไทย มอียู่เป็นจาํนวนมาก เกนิกวา่จะนํามากลา่วไดห้มดในทีน้ี่ 

หตัถกรรมของไทยแต่ละชนิดจะมรีปูแบบ แหล่งผลติ และประวตัคิวามเป็นมา ทีแ่ตกต่างกนัไป  
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ประเภทของงานหตัถกรรม  

 เดมิทกีารผลติเครือ่งใชไ้มส้อยในครวัเรอืนของไทย คงเพือ่ประโยชน์ในการใชง้านเป็น 

สว่นใหญ่ ซึง่ต่อมาไดม้กีารดดัแปลงปรบัปรงุใหเ้กดิความสวยงามมากขึน้ การจดัทาํจงึตอ้งเพิม่ 

ความพถิพีถินัทัง้ในดา้นรปูทรงความวจิติรบรรจง และลวดลายใหม้สีสีนัแปลกตา พอ ๆ กบัทีต่อ้งใช้

งานไดอ้ยา่งคงทนแขง็แรงดว้ย ทัง้น้ีจากมลูเหตุดงักลา่วจงึเป็นบ่อเกดิของงาน ศลิปหตัถกรรมขึน้ 

ซึง่ไมเ่พยีงแต่นํามาใชส้อยใหเ้ป็นประโยชน์แลว้ แต่ยงัไดธ้าํรงไวซ้ึง่ คณุคา่แหง่ภมูปิญัญาของบรรพ

บุรษุ ทีไ่ดส้รา้งสรรคง์านอนัเป็นเลศิ สบืสานต่อเน่ืองกนัมาจนถงึปจัจบุนั ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นของ

ไทยเรา ไดจ้าํแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยการจาํแนกตามวสัดทุีนํ่ามาใช ้สามารถจาํแนกได้   

10 ประเภท ซึง่ไดแ้ก่ 

 1. เคร่ืองเคลือบดินเผา 

 เครือ่งเคลอืบดนิเผา เป็นหตัถกรรมพืน้บา้นของไทยทีม่มีาแต่โบราณ เป็นสิง่ทีท่าํขึน้ดว้ยดนิ 

เป็นรปูทรงต่างๆ สิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ แลว้นํามาเผาเพือ่นํามาใชใ้นงานต่อไป 

 เครือ่งเคลอืบดนิเผานัน้ ในสมยัก่อนกเ็กดิจากการสงัเกตและเรยีนรูจ้ากธรรมชาตวิา่ เมือ่

ดนิผสมกบัน้ํา จะทาํใหด้นิอ่อนตวั หรอืเหนียวเปลีย่นแปลงรปูทรงไดง้า่ย และมนุษยส์ามารถนํามา

ป ัน้ หรอืสรา้งรปูทรงต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ ทัง้เมือ่ปล่อยใหด้นิเหนียวตากแดดกจ็ะแขง็ตวัยิง่ขึน้ เมือ่

ถูกไฟเผาดนิกจ็ะแขง็ตวัมากขึน้อกี และยงัคงรูปอยูอ่ยา่งถาวร ไมล่ะลายเมือ่ถกูน้ํา 

 สิง่เหลา่น้ีอาจเป็นตน้เคา้ใหม้นุษยร์ูจ้กัหตัถกรรมดนิเผาขึน้อยา่งงา่ยๆ จากนัน้จงึไดเ้รยีนรู้

ถงึ การเคลอืบผวิเครือ่งป ัน้ดนิเผาดว้ยน้ํายาเคลอืบ จากวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากธรรมชาต ิจนพฒันามาเป็น

เครือ่งป ัน้ดนิเผาทีม่คีณุภาพสงู 

 กรรมวธิใีนการทาํเครือ่งป ัน้ดนิเผาและภาชนะดนิเผาดว้ยวธิกีารต่างๆ เป็นกระบวนการ 

ในการพฒันาหตัถกรรมของมนุษยใ์นยคุแรกๆ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ตอ้งการสรา้งเครือ่งมอื เครือ่งใช ้

ยกระดบัคณุภาพชวีติของสงัคมใหด้ขีึน้ ตามสภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบทางสงัคมแต่ละยคุสมยั 

ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่หตัถกรรมแทบทุกประเภท จะมุง่ผลติเพือ่ปจัจยัในการดาํรงชวีติของมนุษยท์ัง้สิน้ 

เครือ่งเคลอืบดนิเผาทีม่ชีื่อเสยีงไดแ้ก่ เครือ่งป ัน้ดนิเผาบา้นเชยีง, เครือ่งเคลอืบดนิเผา ของจงัหวดั

เชยีงใหม,่ เครือ่งป ัน้ดนิเผาดา่นเกวยีน อาํเภอดา่นเกวยีน จ.นครราชสมีา การป ัน้โอ่งอ่าง กระถาง

เคลอืบลายมงักร ของจงัหวดัราชบุร ีเป็นตน้ 

 2. การทอผา้และการเยบ็ปักถกัร้อย 

 การทอผา้และการเยบ็ปกัถกัรอ้ย ถอืเป็นงานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นของไทยอกีแขนงหน่ึง 

การทอผา้เริม่จากขัน้ตอนต่างๆ ไปเป็นลาํดบัตามสภาพทอ้งถิน่ ตัง้แต่การปลกูจนถงึการเกบ็เกี่ยว 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่กีารปลกูฝ้ายมาก บางทีก่ท็าํนาไปพรอ้มๆ กบัการทาํไรฝ้่าย  
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 การทอผา้ถอืเป็นงานหตัถกรรมทีส่าํคญัและผกูพนักบัวถิชึวีติคนไทยมาชา้นาน ดงันัน้ เรา

จะเหน็การทอผา้ไหม ทอผา้ฝ้าย และการทอผา้ จ.สรุาษฎรธ์านี เป็นตน้ รวมทัง้การเยบ็ปกัถกัรอ้ย 

เพือ่การตกแต่งดว้ย เช่น การทอยกดอก การทอจก การทอตุง ของภาคเหนือและอสีาน เพือ่ใชใ้น

งานต่างๆ 

 3. การแกะสลกั 

 คนไทยในสมยัก่อนมคีวามสามารถนําทรพัยากร มาสรา้งสรรคใ์หเ้กดิเป็นงานศลิปกรรมที่

สวยงาม และยงันํามาใชป้ระโยชน์สงูสุดและมคีุณค่ายิง่ เช่น การแกะสลกัไม ้สาํหรบัเครื่ องเรอืน 

เครือ่งตกแต่งอาคารของภาคเหนือ เพราะภาคเหนือมไีมส้กัมาก ตน้ใหญ่ สามารถนํามา เป็นเครือ่ง

เรอืนได ้หรอืจะเป็นครกหนิทีอ่่างศลิา จ.ชลบุร ีกถ็อืวา่เป็นการใชท้รพัยากร ทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์

เช่นกนั เน่ืองจากชลบุรเีป็นพืน้ ทีท่ีม่ภีเูขามากสามารถนําหนิมาแกะสลักทาํครก หรอืรปูทรงต่างๆ 

นอกจากน้ีแลว้ยงัก่อใหเ้กดิเป็นอาชพีสาํหรบัทอ้งถิน่อกีดว้ย 

 4. หตัถกรรมโลหะ 

 เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีท่าํดว้ยโลหะนัน้ เป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเทคโนโลยทีีม่วีฒันธรรมมา

เป็นลาํดบั ของมนุษย ์ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตรท์ีผ่า่นมาได ้ซึง่จะมคีวามแตกต่างจากเครือ่งมอื

หนิ และเครือ่งป ัน้ดนิเผามาก เพราะจะมกีารผลติทียุ่ง่ยากวา่ งานหตัถกรรมโลหะทีม่ชีือ่เสยีงกไ็ดแ้ก่ 

การทาํมดีอรญัญกิ ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา, การทาํบาตร ทีบ่า้นบาตร กรงุเทพ, การทาํมดี 

จอบ เสยีม ทีบ่า้นหนองบวัแดง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

 5. เคร่ืองจกัรสาน 

 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตอุิดมสมบรูณ์ จงึมพีชืพรรณธรรมชาติ

หลายชนิดทีค่นไทยสมยัก่อนนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ดา้นงานจกัสาน เช่น ไมไ้ผ ่หวาย กระจดู 

ยา่นลเิภา เป็นตน้ ซึง่พชืพรรณเหลา่น้ี เมือ่มาผสมผสานกบัการคดิสรา้งสรรค ์ก่อใหเ้กดิงาน

หตัถกรรมทีส่ามารถนํามาใชส้อยตามความตอ้งการ ขัน้พืน้ฐานของมนุษยเ์ป็นเครือ่งใช ้เครือ่งประดบั 

เครือ่งมอืจบัสตัวน้ํ์า ภาชนะในครวัเรอืน ซึง่จะทาํเป็นอาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิกไ็ด ้แหล่งผลติ

เครือ่งจกัสารมอียูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศ เช่น จงัหวดันครปฐม ราชบุร ีเพชรบุร ีอ่างทอง ชลบุร ี 

การสานเสื่อกระจดูของจงัหวดัพทัลุง เป็นตน้ 

 6. การก่อสร้าง 

 วถิชีวีติไทยผกูพนักบัการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั อาคารบา้นเรอืนมาชา้นาน เพราะแสดงถงึความ

มเีอกลกัษณ์ของผูป้ลกูสรา้ง นอกจากน้ีการสรา้งบา้นเรอืนสมยัก่อน กม็กัจะอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง

กนัหรอืเป็นหมูบ่้าน สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ชนชาวไทยมคีวามเป็นปึกแผน่ เป็นมติรกนั ยามเดอืดรอ้นก็

สามารถช่วยเหลอืกนัได ้ซึง่งานก่อสรา้งของแต่ละภาคกแ็ตกต่างกนัไป เช่น ภาคเหนือ บา้นเรอืนก็

มกัจะประดบัดว้ยกาแล บรเิวณจัว่ของบา้นภาคใต ้การสรา้งบา้นเรอืนกม็กัจะสรา้งเสาสงูๆ หรอืการ

สรา้งเพงิ กระต๊อบ เป็นตน้ 
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 7. ภาพเขียน 

 จติรกรรมไทย เป็นวจิติรศลิป์แขนงหน่ึงของศลิปะไทย ซึง่สง่ผลสะทอ้นใหเ้หน็วฒันธรรม

อนัดงีามของชาตไิทย มคีณุคา่ทางศลิปะและเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้ โดยทัว่ไปมกัเป็น

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัศาสนา ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีชวีติความเป็นอยู ่วมันธรรมการแต่งกาย ตลอดจน

การแสดงพืน้เมอืงต่างๆ ของแต่ละยคุแต่ละสมยัและสาระอื่นๆ ทีป่ระกอบกนัเป็นจติรกรรมไทย  

 งานจติรกรรมใหค้วามรูส้กึในความงามอนับรสิทุธิน่์าชืน่ชม เสรมิสรา้งสนุทรยีภาพขึน้ใน

จติใจมวลมนุษยชาตไิดโ้ดยทัว่ไป ซึง่งานจติรกรรมของไทยไดแ้ก่ งา นจติรกรรมฝาผนงัเรือ่ง

รามเกยีรติ ์ณ วดั พระศรรีตันศาสดาราม, งานจติรกรรมฝาผนงั ณ อุโบสถวดับวรนิเวศน์วหิาร,  

การตกแต่งเรอืกอและ ของภาคใต ้เป็นตน้ 

8. การปัน้รปูและลวดลายประดบั 

 การป ัน้รปูและลวดลายประดบั จดัเป็นงานประตมิากรรม ซึง่จะตอ้งนํามาป ัน้และแกะสลกั 

แลว้นํามาทาํการหลอ่อกีทหีน่ึง ซึง่เป็นงานฝีมอืของคนไทยทีม่มีาชา้นาน และประกอบกบัมี

ทรพัยากรอนัอุดม เช่น ดนิ หนิ ทราย ทีส่ามารถประกอบเป็นงานประตมิากรรมและลวดลายประดบั

ได ้ซึง่ประตมิากรรมสว่นใหญ่ กจ็ะมทีัง้รปูคน สตัว ์หรอืการป ัน้ลวดลายประดบัอาคารต่างๆ ซึง่งาน

ประตมิากรรมประเภทน้ี มกัมเีรือ่งของ พระพทุธศาสนาเขา้มาเกีย่วขอ้งเป็นสว่นใหญ่ เช่น ลวดลาย

ปนูป ัน้ ทีป่ระดบัตามโบสถ ์วหิารต่างๆ ดว้ย 

 9. เคร่ืองกระดาษ 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ปีา่ไมม้าก และสว่นประกอบของไมท้ีส่ามารถนํามาผลติ

กระดาษไดก้ค็อื เยือ่ไม ้

เยือ่ไม ้สามารถนํามาผลติเป็นกระดาษไดห้ลายประเภทตามลกัษณะของเยือ่ไมน้ัน้ เช่น 

กระดาษสา ของภาคเหนือ, การทาํกระดาษขอ่ย ของภาคกลาง รวมถงึการนํากระดาษมาทาํรม่ ทาํ

วา่ว การทาํหวัโขน หรอืหน้ากากต่างๆ ดว้ย นอกจากน้ีจะมกีระดาษทีใ่ชต้กแต่งในงานเทศกาล หรอื

งานนกัขตัฤกษ์ต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่ งานเครือ่งกระดาษ มกัจะมกีารทาํตามแถวชนบท ถอืไดว้า่เป็น

อาชพีเสรมิทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนไทยอกีแบบหน่ึงดว้ย 

 10. งานเบด็เตลด็ 

 เป็นงานหตัถกรรมพืน้บา้นทีไ่มอ่าจจดัเขา้เป็นประเภทไดแ้น่นอน ซึง่มอียูห่ลายประเภท 

เช่น การจดัดอกไม ้การแกะสลกัผลไม ้การแทงหยวก การทาํหุ่นกระดาษ เครือ่งเขนิ การทาํเครือ่ง

ดนตร ีการทาํลกูปดั และเครือ่งประดบักายอื่นๆ นอกจากน้ียงัมยีานพาหนะ เช่น เรอื เกวยีน ระแทะ 

เป็นตน้ 

 อยา่งไรกต็ามศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นแต่ละประเภทนัน้ มกัทาํขึน้เพือ่ประโยชน์ใชส้อยของ

คนในทอ้งถิน่ เป็นสาํคญั มคีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติของกลุ่มคนแต่ละทอ้งถิน่โดยตรง หรอือาจ

ทาํขึน้เพือ่ ซือ้ขายแลกเปลีย่นกบัปจัจยัในการดาํรงชวีติทีม่าจากต่างถิน่ ซึง่บางประเภทไดพ้ฒันา

เป็น อุตสาหกรรมในครวัเรอืนไปกม็ ีดงันัน้ ประเภทของหตัถกรรมพืน้บา้นดงักลา่ว มกัจะผลติดว้ย

ฝีมอืช่างในแต่ละทอ้งถิน่ ทีย่งัไมไ่ดร้บัการพฒันาเป็นงานกึง่อุตสาหกรรม แต่บางงานกพ็ฒันาเป็น

งานอุตสาหกรรมไปบา้งเช่นกนั 
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 เคร่ืองจกัสาน  

 การผลติเครือ่งจกัสานในประเทศไทย มมีาแต่โบราณ นบัตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์

เหน็ไดจ้ากหลกัฐานดา้นโบราณคด ีคอื การขดุคน้พบเครือ่งป ัน้ดนิเผาสมยัหนิใหม ่ทีม่ลีกัษณะ

รปูทรงคลา้ยคลงึกบัเครือ่งจกัสาน ทาํขึน้ดว้ยวธิยีาดนิเหนียวภายในภาชนะเครือ่งจกัสานใหห้นาพอ 

แลว้นําไปเผา เมือ่เผาเสรจ็แลว้ภาชนะเครือ่ง จกัสานจะถูกไฟไหมห้มดไป เหลอืแต่ลวดลายจกั สาน

ปรากฏอยูบ่นภาชนะเครือ่งป ัน้ดนิเผานัน้ นอกจากน้ียงัมตีาํนานเกีย่วกบับุญญาธกิารของ พระรว่ง

เจา้แหง่อาณาจกัรสโุขทยั ซึง่เลา่กนัต่อมา วา่ สมยัหน่ึงอาณาจกัรน้ีตกเป็นเมอืงขึน้ของขอม และ

จะตอ้งสง่สว่ยน้ําศกัดิส์ทิธิไ์ปถวาย พระรว่งฯ ไดใ้หส้านกระออมครหุรอืคร ุเพือ่บรรจน้ํุาสง่ไป ถวาย 

โดยน้ํามไิดร้ ัว่ไหลแมแ้ต่น้อย ตวัอยา่งน้ีชี ้ใหเ้หน็ไดว้่าเครือ่งจกัสานอยูคู่ก่บัชวีติคนไทยมา เป็นเวลา

ชา้นาน  

 แมจ้ะมกีารจดัทาํเครือ่งจกัสานในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแลว้ แต่จากการศกึษาของ

ผูช่้วยศาสตราจารยม์าโนช กงกะนนัทน์ ผูศ้กึษาวจิยัเรือ่ง "เครือ่งจกัสานราชบุร"ี ไดส้รปุไวว้า่ 

กรรมวธิใีนการจดัทาํเครือ่งจกัสานในปจัจบุนั กย็งัคงไมแ่ตกต่างไปจากกรรมวธิกีารผลติในอดตีมาก

นกั คอื จกั ถกั เยบ็ สาน และทอ  เครือ่งจกัสานในประเทศไทยมอียูม่ากมายหลายชนิด แต่ก็

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คอื  

 1.   เครือ่งจกัสานสาํหรบัใชส้อยในชวีติประจาํวนั คอื 

  1.1  ภาชนะต่างๆ เช่น กระบุง ตะกรา้ กระจาด ตะแกรง กระเชา้ กระตบิขา้ว เขง่ 

กระชุ และกระเป๋า เป็นตน้ 

  1.2  เครือ่งสาํหรบัดกัจบัสตัวน้ํ์า เช่น ลอบ ไซ ขอ้ง อจีู ้สุ่ม เป็นตน้ 

  1.3  เครือ่งสาํหรบัปลูาด ไดแ้ก่ เสื่อชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

  1.4  เครือ่งทีเ่ป็นเครือ่งสวมศรีษะ เช่น งอบ หมวก เป็นตน้ 

  1.5  เครือ่งทีเ่ป็นสิง่ประดบัตกแต่ง เช่น ปลาตะเพยีนสานดว้ยใบลาน ตวัสตัวต่์างๆ 

ทีส่านจากไมไ้ผ่และวสัดุอื่นๆ เป็นต้น 

 2.    เครือ่งจกัสานทีเ่ป็นสว่นประกอบของอาคารบา้นเรอืน เช่น ฝาเรอืนทีส่านดว้ยตอกไม้

ไผ่ ไดแ้ก่ เสื่อลาํแพน ฝาไมข้ดัแตะ เป็นตน้ 

 วนิยั  วริยิะปานนท ์(2527: 9) ไดอ้ธบิายถงึ งานจกัสาน วา่ เกดิจากวธิกีารพืน้ฐาน คอื จกั  

สาน  ถกั  ทอ 

 จกั  โดยการทาํใหเ้ป็นแฉก ๆ ทาํใหเ้ป็นรอยคลา้ยฟนัเลื่อย  เอามดีผ่าไมไ้ผ่หรอืหวายให้

แตกจากกนัเป็นเสน้บาง ๆ 

 สาน  เอาตอก  กก  ใบลาน  อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาไขวข้ดักนัทาํเป็นภาชนะต่าง ๆ เช่น 

เสื่อ กระบุง ตะกรา้ เขง่ เป็นตน้ 

 ถกั  เอาเชอืกหรอืหวาย มาไขวส้อดประสานกนัเป็นลวดลายต่าง ๆ บา้ง ใหเ้ป็นเสน้บา้ง 

เป็นผนืบา้ง 
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 ทอ  นําดา้ย  หรอืไหม มาทอใหเ้ป็นผนื  เช่นผา้ไหมไทย  ผา้ฝ้ายต่าง ๆ เป็นตน้ 

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม. (2538: 67-68) ไดอ้ธบิายถงึวสัดุทีใ่ชเ้ครือ่งจกัสาน ดงัน้ี 

 ไม้ไผ ่ พชืในปา่ธรรมชาตซิึง่มคีวามผกูพนัต่อการดาํรงชวีติประจาํวนัของคนไทยมาแต่

โบราณกาลคนไทยในชนบทใชไ้มไ้ผส่รา้งบา้นเรอืนอยูอ่าศยัและใชใ้นการทาํหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน  

เพื่อสนองประโยชน์ใชส้อย  ตน้ไผ่ใชท้าํประโยชน์ทุกส่วน นบัตัง้แต่ หน่อ ราก ลาํตน้ และใบ 

 คณุสมบตัทิีด่ขีองไมไ้ผ ่ คอื มคีวามคงทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศ  ลาํตน้สามารถจกัตอก

เป็นเสน้ๆ ดดัโคง้ขึน้รปู  สานผลติภณัฑเ์ครือ่งใชป้ระเภทต่าง ๆ ไมไ้ผส่ามารถรบัแรงดงึและแรงกด

ไดด้ ี โดยไมแ่ตกหรอืหกังา่ย  คุณสมบตัพิเิศษเช่นน้ีทาํใหผ้ลติภณัฑท์รงรปูอยู่ไดน้าน  จงึเป็น

วตัถุดบิสาํคญัในการทาํเครือ่งจกัสานของไทย 

 ประเทศไทยมไีมไ้ผ่หลายชนิด  ขึน้อยูก่ระจดักระจายไปตามพืน้ทีป่า่ทัว่ทัง้ประเทศ  ไมไ้ผ่

ทีนิ่ยมใชท้าํเครือ่งจกัสาน เช่น ไมไ้ผ่บา้น หรอืไมไ้ผ่สสีุก ไผ่ซา ไผ่เลีย้ง ไผ่นวล ไผ่รวก ไผ่ไร ่ไผ่บง 

ไผ่เฮีย๊ะ ฯลฯ 

 ไมไ้ผ่ทีนิ่ยมใชท้าํเครือ่งจกัสานมากทีสุ่ด คอื ไผ่สสีุก (Bambusa blumeana) เป็นไมไ้ผ่ที่

ข ึน้อยูต่ามพืน้ราบ เป็นไผบ่า้น มอียูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศไทย  ไมค่อ่ยปรากฏในปา่ เป็นไมช้อบ

แสงสวา่งมากและชอบขึน้รมิน้ํา ราษฎรชนบทนิยมปลกูตามบา้นเรอืนและรมิฝ ัง่น้ําลาํคลองทัว่ ไป 

ลกัษณะรปูแบบของเคร่ืองจกัสานในภาคต่างๆ   

 รปูแบบของเครือ่งจกัสานทีผ่ลติในแต่ละภาคหรอืทอ้งถิน่ต่างๆ จะมรีปูแบบลกัษณะเด่น ที่

ไมเ่หมอืนกนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความนิยม วสัดทุีห่าไดใ้นแต่ละทอ้งถิน่ และ

จดุประสงคใ์นการใชส้อยเป็นตวักาํหนด ซึ่งจะขอยกตวัอยา่งใหเ้หน็ลกัษณะรปูแบบเครือ่งจกัสานใน

แต่ละภาคดงัน้ี  

 ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เครือ่งจกัสานทีผ่ลติในภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั คอื มผีลติหวด ก่องขา้ว กระตบิขา้ว และโตก เป็น

ตน้ ทัง้น้ีเพราะมวีฒันธรรมการบริโภคขา้วเหนียวเหมอืนกนั แต่เครือ่งจกัสานทีม่ลีกัษณะเด่นเป็น 

เอกลกัษณ์ของภาคเหนือ คอื เครือ่งจกัสานทีส่าน อยา่งละเอยีดจนแทบไมม่ช่ีองว่างเลย แลว้เคลอืบ 

ดว้ยน้ํายางรกั และมกีารวาดลวดลายสวยงามลง บนเครือ่งจกัสานนัน้ๆ ซึง่เรยีกว่า  "เครือ่ง

เขนิ" เครือ่งเขนิทีนิ่ยมทาํกนัมากคอื ภาชนะ กลอ่งต่างๆ เช่น กลอ่งเกบ็เมลด็พนัธุพ์ชืต่างๆ มฝีา

ครอบ และหหูิว้ สาํหรบัแขวนหบีหรอืกลอ่งสาํหรบัเกบ็เสือ้ผา้ เป็นตน้ เครือ่งจกัสานชนิดน้ี ตาม

แบบเดมิหาดไูดย้าก เพราะปจัจบุนัไมเ่ป็นทีนิ่ยมกนัแลว้  เครือ่งจกัสานทีม่ลีกัษณะเดน่ของภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ คอื กระเป๋าลายขติ ซึง่มกีารประยกุตจ์ากลายผา้พืน้เมอืง ขณะน้ีการผลติมอียู่

น้อยมาก เพราะไมค่อ่ยนิยมกนั  

 ภาคกลางและภาคตะวนัออก เครือ่งจกัสานทีผ่ลติในภาคกลาง และภาคตะวนัออก  

สว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เครือ่งใชใ้นชวีติประจาํวนั และอุปกรณ์ในการประกอบอาชพี เช่น กระบุง ตะกรา้ 

งอบ และเสื่อ เป็นตน้ ลกัษณะเด่นของเครือ่งจกัสานจากไมไ้ผ่ในภาคกลาง อยูท่ีส่สีนัของเน้ือไมไ้ผ่ 

ซึง่มสีเีหลอืงสุกโดยธรรมชาต ิและหากมกีารลงเชลแลก็ และรมควนั กจ็ะมสีน้ํีาตาลไหมส้วยงาม 

แตกต่างจากเครือ่งจกัสานของภาคอื่นๆ  
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ภาคใต้  เครือ่งจกัสานของภาคใตเ้ป็นเครือ่งจกัสาน ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไมเ่หมอืนภาค

อื่น เพราะวสัดทุีใ่ชใ้นการผลติ นอกจากไมไ้ผแ่ลว้ ยงัมพีชือื่นๆ เช่น เถายา่นลเิภา เครือ่งจกัสานที่

ผลติจากยา่นลเิภา ไดแ้ก่ กระเป๋า ทีใ่สป่ากกา ดนิสอ และกลอ่งต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ียงันําตน้ 

กระจดู และใบลาํเจยีก หรอืปาหนนั มาใชส้านเสือ่อกีดว้ย 

การถ่ายทอดและการเรียนรู้  วบิลูย ์ ลีสุ้วรรณ (2532:122) กลา่ววา่  การทาํเครือ่งจกั

สานพืน้บา้นในประเทศไทย แต่เดมินัน้ จะเป็นการถ่ายทอดสบืต่อกนัภายในครอบครวัลกัษณะพอ่

สอนลกูมากกว่าวอีื่น  ลกัษณะเช่นน้ีผูท้ีเ่รยีนรูจ้ะตอ้งเริม่เรียนจากการบอกกลา่วกนัดว้ยปาก  แลว้

ฝึกหดัทาํไปเรือ่ยจนเกดิความชาํนาญ และทาํไดใ้นทีส่ดุ  การเรยีนรูก้ารทาํเครือ่งจกัสานของคนไทย

ในอดตีนัน้มลีกัษณะเดยีวกบังานศลิปะอื่น ๆ คอื เป็นการเรยีนรูจ้ากบรรพบุรษุมากกวา่การเรยีนรู้

จากแหล่งอื่น 

 อยา่งไรกต็าม ลกัษณะการถ่ายทอดและการเรยีนรูใ้นการทาํเครือ่งจกัสานในอดตีนัน้ เป็น

การเรยีนรูท้ีจ่าํกดัอยูใ่นวงแคบของทอ้งถิน่ และเป็นการเรยีนรูอ้ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปอาศยัการฝึกหดั

ฝึกฝนเป็นหลกั หลกัเกณฑต่์างๆกเ็ป็นการสบืต่อๆกนัมามากกวา่การสรา้งสรรคข์ึน้ใหม ่การเรยีนรู้

จากบรรพบุรษุอยา่งชา้ๆน้ี เป็นไปตามสภาพสงัคมในอดตีทีไ่มเ่รง่รอ้น   แต่ในสภาพปจัจบุนัการ

ดาํรงชวีติของชาวชนบทเปลีย่นแปลงไปตามสงัคม เศรษฐกจิ การดาํเนินชวีติอยา่งเชือ่งชา้รม่เยน็

เปลีย่นไป ทุกสิง่ทุกอยา่งเริม่เคลื่อนไหวเรว็ขึน้ ซึง่มผีลกระทบถงึการเรยีนรูแ้ละการผลติเครือ่งจกั

สานดว้ย ทาํใหเ้กดิการถ่ายทอดดว้ยการสอนจากหน่วยอบรมของทางราชการ เพือ่ใหเ้กดิการผลติ

อยา่งอุตสาหกรรมขึน้ ทาํใหก้ารเรยีนรูแ้ละการผลตินัน้เป็นไปเพือ่การคา้ ซึง่เกดิผลเสยีในดา้น

คุณค่าทางศลิปะและเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ เพราะผู้เรยีนจะขาดความรูส้กึใกลช้ดิซาบซึง้กบัการสรา้ง

งานของตนดงัแต่ก่อน  เพือ่ใหง้านหตัถกรรมพืน้บา้นเครือ่งจกัสานไดร้บัการถ่ายทอดและผูเ้รยีนมี

ความภาคภมูใิจในงานหตัถกรรมทอ้งถิน่ของตนเอง ผู้ศกึษาจงึไดจ้ดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงาน

หตัถกรรม กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี โดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 

ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ี 
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2.1  วิธีสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration) 

1. แนวคดิ 

  เป็นวธิสีอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ใกลเ้คยีงกบัประสบการณ์ตรงมากทีส่ดุ ซึง่เป็น

การสอนทีผู่ส้อนแสดงใหด้หูรอืผูเ้รยีนมโีอกาสไดก้ระทาํดว้ยตนเอง ทาํใหก้ารเรยีนบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละตรงกบัแนวคดิของกรวยประสบการณ์ที ่เอดกา้ร ์เดล (Dale. 1969)ไดก้ลา่วไวด้งัน้ี 

2.   ลกัษณะสาํคญั 

  วธิสีอนแบบสาธติเป็นกจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนรู ้ประสบการณ์ แนวทาง เช่น การฟงั การด ู

การสมัผสัแตะตอ้ง ซึง่เป็นประสบการณ์ทีใ่หก้ารเรยีนรูค้อ่นขา้งสมบรูณ์ 

3.   วตัถุประสงค ์

 3.1.  ใหผู้เ้รยีนไดร้บัรูห้ลาย ๆ ดา้น เช่น ทางตา ห ูจมกู ลิน้ และการสมัผสั 

            3.2.  มุ่งใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์กวา้งขึน้ 

            3.3.  ใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจลาํดบัขัน้ต่าง ๆ และสามารถสรปุผลได้ 

            3.4.  เป็นกจิกรรมทีส่ามารถปฏบิตัไิปพรอ้มกบัวธิกีารสอนวธิอีื่น ๆ ดว้ยได้ 

4. จาํนวนผูเ้รยีน 

 การสาธติเป็นการแสดงใหด้ ูการลองทาํหรอืผูเ้รยีนไดม้โีอกาสปฏบิตั ิดงันัน้การจดักลุม่

ผูเ้รยีนตอ้งไมม่ากเกนิไป เช่น 5-7 คน หรอืน้อยกวา่ อยา่งไรกต็ามการจดักลุม่ผูเ้รยีนจาํนวนเท่าใด

ขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมาย วธิกีารสาธติ สถานที ่หรอือุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการสาธติ  

5. ระยะเวลา 

            ระยะเวลาของการสาธติขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายของการจดัเน้ือหา เรือ่งราวทีจ่ะสาธติเป็น

สาํคญัหากมขีัน้ตอนและเน้ือหามาก การสาธติกต็อ้งใชเ้วลานาน หรอือยูท่ีว่ธิกีารสาธติ บางอยา่งผล

ของการสาธติตอ้งอาศยัเวลานานจงึจะเหน็ผลทีเ่กดิขึน้ แต่กจิกรรมสาธติบางเรือ่งสามารถเน้นผลได้

ในทนัท ี

6. ลกัษณะหอ้งเรยีน 

 การสอนแบบสาธติ อาจจะแบ่งลกัษณะของหอ้งเรยีนหรอืสถานทีไ่ด ้3 รปูแบบ คอื 

     6.1 การสาธติในหอ้งทดลอง กระบวนการสาธติในลกัษณะน้ีจะตอ้งอาศยัอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ในหอ้งทดลอง เช่น การสาธติเรือ่งราวทางวทิยาศาสตร ์การผสมสารเคม ีซึง่ตอ้งใชค้วามละเอยีดอ่อน

และขัน้ตอน ผูส้าธติตอ้งรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการสาธติเป็นอยา่งด ีเพราะรปูแบบการสาธติวธิน้ีี

บางครัง้ หากทาํผดิพลาดอาจจะเกดิเรือ่งเสยีหายได้ 

ตอนท่ี 2 

การเรียนการสอนแบบสาธิต  (Demonstration) 
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 6.2 การสาธติในหอ้งเรยีน รปูแบบการสาธติวธิน้ีีอาจจะเป็นการสาธติเรือ่งราวต่าง ๆ ของ

บทเรยีนทีม่ ีไมจ่าํเป็นตอ้งทาํในหอ้งทดลอง และบางครัง้กไ็มต่อ้งใชอุ้ปกรณ์มากมาย เช่น การสาธติ 

วธิกีาร การสาธติท่ายนื เดนิ นัง่ การสาธติท่ากราบไหวท้ีถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

 6.3 การสาธตินอกหอ้งเรยีน การสาธติรปูแบบน้ีอาจจะตอ้งใชส้ถานทีน่อกหอ้งเรยีน    

เช่น สนามกฬีา หรอืในแปลงสาธติทางการเกษตร เป็นกจิกรรมทีต่อ้งอาศยัสถานที ่หรอืบรเิวณ

กวา้งขวางกว่าหอ้งเรยีน 

7. ลกัษณะเน้ือหา 

            รปูแบบการสอนแบบสาธติสามารถใชไ้ดก้บัเน้ือหาในทุกวชิา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัวตัถุประสงค์

ของการสอน และผูส้อนวเิคราะหแ์ลว้ การใชก้จิกรรมการสาธติจะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจไดด้ทีีส่ดุ เช่น 

การทดลองวทิยาศาสตร ์การสาธติวธิกีารประกอบอาหาร หรอืการสาธติการเลน่กฬีา หรอืการออก

กาํลงักายในท่าทีถ่กูตอ้ง ฯลฯ จะสงัเกตไดว้า่เป้าหมายของการสอนแบบสาธติคอื ตอ้งการใหผู้เ้รยีน

ไดเ้น้นกระบวนการของเรือ่งหน่ึงเรือ่งใด เพื่อทีผู่เ้รยีนจะไดนํ้าไปปฏบิตัไิด้ 

8. บทบาทผูส้อน 

            วธิสีอนแบบสาธติสว่นใหญ่จะเป็นบทบาทของผูส้อนมากกวา่ผูเ้รยีน ทัง้น้ีการสอนแบบ

สาธติจะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัการแสดงโดยตอ้งการทาํใหด้ ูและการบอกใหเ้ขา้ใจ บางครัง้เรือ่งที่

สาธตินัน้อาจจะมขีัน้ตอนหรอืตอ้งอาศยัความชาํนาญการในการทาํ หรอืบางครัง้เครือ่งมอืหรอื

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสาธตินัน้มรีาคาแพง หรอืแตกหกัชาํรดุงา่ย ผูส้อนจงึตอ้งเป็นผูท้าํเสยีเอง อยา่งไร

กต็ามการสาธติทีด่นีัน้ผูเ้รยีนตอ้งมสีว่นรว่มดว้ย โดยเฉพาะหากการเรยีนการสอนเน้นอยูท่ีต่วัผูเ้รยีน 

ผูเ้รยีนตอ้งมโีอกาสไดส้าธติดว้ยตนเองใหม้ากทีส่ดุเพือ่ใหไ้ดป้ระสบการณ์ตรง 

9. บทบาทผูเ้รยีน 

            วธิสีอนแบบสาธติโดยทัว่ๆ ไป ผูเ้รยีนจะมบีทบาทน้อยเป็นเพยีงผูด้แูละผูฟ้งั อาจจะมสี่วนรว่ม

ในการช่วยเหลอืเลก็ ๆ น้อย เท่านัน้ แต่การสาธติทีด่ตีอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเขา้มามสีว่นรว่มมาก

ทีส่ดุ ยิง่ถา้มโีอกาสไดร้บัประสบการณ์ตรงดว้ยคอื มโีอกาสไดป้ฏบิตัภิายหลงัการสาธติดว้ยแลว้ กย็ิง่

ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากขึน้ 

10.  ขัน้ตอนการสอน 

 ก่อนการสาธติ มขี ัน้ตอนปฏบิตัดิงัน้ี 

    10.1. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ของการสาธติใหช้ดัเจนวา่การสาธตินัน้มวีตัถุประสงค์

อยา่งไรการสาธติบางอยา่งเป็นการสาธติกระบวนการเพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจกระบวนการ ขัน้ตอน เช่น 

การสาธติ ขัน้ตอนการยงิลกูโทษ การสาธติการเตะตะกรอ้ และการสาธติบางเรือ่งตอ้งการสาธติให้

เกดิผลตามทีต่อ้งการ เช่น การสาธติในหอ้งทดลอง 

     10.2. การเตรยีมการ ผูส้อนตอ้งเตรยีมวสัด ุอุปกรณ์ในการสาธติ เตรยีมขัน้ตอนการสาธติ

ซึง่วธิกีารเตรยีมทีถ่กูตอ้งคอื ตอ้งลองสาธติดกู่อน เป็นการตรวจสอบวา่ขัน้ตอนเหลา่นัน้ถกูตอ้ง

หรอืไม ่หากเกดิปญัหาใด ๆ ขึน้กม็โีอกาสแกไ้ขไดก่้อน 
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      ขณะทาํการสาธติ 

  ผูส้อนควรอธบิายหรอืบรรยายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเสยีก่อน โดยเฉพาะควรจะบอกวตัถุประสงค์

ของการสาธติใหผู้เ้รยีนไดท้ราบ หลงัจากนัน้จงึนําเขา้สูก่ารสาธติ โดยการอธบิายใหฟ้งัหรอืใชส้ือ่

ต่าง ๆ อาจจะเป็นสไลดป์ระกอบคาํบรรยายหรอืวดีทิศัน์ หรอืวธิกีารทีผู่ส้อนทัว่ไปใชค้อื การให้

ผูเ้รยีนไดศ้กึษามาก่อน โดยใหไ้ปอ่านเอกสาร หนงัสอื หรอืคน้ควา้เรือ่งราวทีส่าธตินัน้ก่อน กจ็ะทาํ

ใหก้ารสาธติดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเรว็และผูเ้รยีนเขา้ใจไดช้ดัเจน  

 ในขณะสาธติผูเ้รยีนสาธติตอ้งดาํเนินการสาธติไปตามขัน้ตอนทีก่าํหนดไว ้อาจจะสลบัดว้ย

การบรรยายแลว้สาธติ วธิทีีจ่ะทาํใหบ้รรยากาศการสาธติเป็นไปดว้ยความตื่นเตน้ ควรเปิดโอกาสให้

ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการสาธติตลอดเวลา อาจจะเป็นการถามนํา กระตุน้ หรอืใหผู้เ้รยีนช่วยสาธติ

เรือ่งราวบางเรือ่งทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นหรอืมขี ัน้ตอนยุง่ยาก ผูส้าธติกต็อ้งสาธติหลาย ๆ ครัง้ หรอื

ใหผู้เ้รยีนทาํตามไปดว้ยเป็นขัน้ ๆ ผูส้อนจะตอ้งชีแ้นะหรอืเน้นยํา้ในสว่นทีส่าํคญัตลอดเวลา ดงันัน้

การวางแผนสาธติจาํเป็นตอ้งเตรยีมตวัมาเป็นอยา่งดี 

        ภายหลงัการสาธติ 

    เมือ่การสาธติจบลงแลว้ การยํา้เน้นเรือ่งราวทีส่าธติไมว่า่จะเป็นการสาธติกระบวนการหรอื

สาธติผูส้อนกต็อ้งใหม้กีารสรปุ ทัง้น้ีผูด้หูรอืผูเ้รยีนเป็นผูส้รปุเอง โดยมกีารอภปิรายแลกเปลีย่นกนั 

หรอืบางครัง้การจดัอาจจะจบลงดว้ยการสรปุโดยวดีทิศัน์ หรอืสไลดป์ระกอบเสยีง โดยการสอบถาม 

แจกแบบสอบถาม แบบทดสอบ ทัง้น้ีอยูท่ีร่ะยะเวลาทีเ่หลอื 

11. สื่อการสอนแบบสาธติ                

 การสอนแบบสาธติกเ็ช่นเดยีวกบัวธิกีารสอนแบบอื่น ๆ ทีส่ามารถนําสือ่ในรปูแบบต่าง ๆ 

มาใชไ้ด ้แต่สว่นใหญ่การสาธตินัน้หากเป็นการสาธติทีไ่มใ่ชว้สัด ุอุปกรณ์ใด ๆ ตวัผูส้อนจะเป็นสือ่ที่

สาํคญั ดงันัน้ผลของการสาธติจะบรรลตุามวตัถุประสงคห์รอืไมจ่งึขึน้อยูก่บัผูส้อน แต่แนวทางทีจ่ะให้

การสอนแบบสาธติเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การออกแบบการสอนแบบสาธติซึง่ตอ้งใหผู้เ้รยีนมบีทบาท

มากขึน้ จงึตอ้งใหผู้เ้รยีนมบีทบาทตัง้แต่ก่อนการสาธติจนกระทัง่หลงัการสาธติ  

12. การวดัและประเมนิผล 

  การสอนแบบสาธติสว่นใหญ่ผูส้อนหรอืผูส้าธติจะมบีทบาทในการประเมนิ อาจจะโดยการ

สงัเกต วเิคราะหค์าํตอบว่าผูเ้รยีนเขา้ใจหรอืไมเ่พยีงใด แต่การประเมนิทีด่คีอืการใหผู้เ้รยีนไดท้าํ

แบบทดสอบหรอืแบบสอบถาม 

13. ขอ้ดแีละขอ้จาํกดั 

 ขอ้ด ี

               1) ทาํใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบการณ์ตรง 

               2) ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจงา่ยและจดจาํเรือ่งทีส่าธติไดน้าน  

               3) ทาํใหผู้เ้รยีนรูว้ธิกีารแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง 

               4) ทาํใหป้ระหยดัเงนิและประหยดัเวลา 

               5) ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค์ 
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     ขอ้จาํกดั 

                1) หากผูเ้รยีนมจีาํนวนมากเกนิไปกอ็าจทาํใหก้ารสงัเกตไมท่ัว่ถงึ  

                2) ถา้ผูเ้รยีนเตรยีมการมาไมด่เีมือ่เวลาสาธติวนไปวนมาหรอืสาธติไมช่ดัเจนกท็าํให้

ไดผ้ลไมด่ ี

 3) ถา้การสาธตินัน้เน้นทีผู่ส้อนโดยผูเ้รยีนไมม่โีอกาสไดป้ฏบิตั ิผูเ้รยีนกอ็าจจะได้

ประสบการณ์น้อย 

 4) บางครัง้การสาธติทีเ่ยิน่เยอ้กท็าํใหเ้สยีเวลา 

14. การปรบัใชก้ารสอนสาธติโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

  ขัน้เตรยีมการสาธติ 

                ผูส้อนตอ้งเตรยีมการใหด้ ีไมว่า่การเตรยีมเน้ือหา บทบาทการสาธติสว่นใหญ่จะเป็น

ของผูส้อนแต่เน้ือหาหรอืจดุมุง่หมายในสว่นใดที่ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ ทศันคต ิบทบาทใน

สว่นนัน้จะเน้นทีผู่เ้รยีนมากกวา่ผูส้อน การเตรยีมกระบวนการ เตรยีมสือ่ทีจ่ะสาธติ และเตรยีม

กจิกรรมทีจ่ะสาธติตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้เมือ่สาธติจบแลว้ควรมกีารวางแผนวา่

จะทาํกจิกรรมอะไรต่อไปโดยใหผู้เ้รยีนมีสว่นรว่มมากทีส่ดุ 

       ขัน้การสาธติ 

                ผูส้อนควรใชว้ธิกีารสือ่สารสองทาง คอื มทีัง้ผูส้าธติเป็นคนทาํ แต่ในบางครัง้กใ็หผู้เ้รยีน

มสีว่นช่วยสาธติ อธบิายหรอืตอบคาํถาม ผูส้าธติควรใชส้ือ่อื่น ๆ ทีเ่รา้ความสนใจไดม้ากกวา่คาํพดู

ประกอบ เช่น ของจรงิ ของตวัอยา่ง แผน่โปรง่ใส สไลด ์หรอืภาพฉาย ภาพน่ิง หรอืภาพเคลือ่นไหว

บนจอ ในขณะสาธติจะตอ้งเน้น ตอ้งยํา้ การทีใ่หผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสตอบสนอง (Feedback) ตลอดเวลา 

เช่น การซกัถาม การอธบิายเสรมิ การไดม้กีจิกรรมเสรมิอื่น ๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมตุิ  

สถานการณ์จาํลอง การเลน่เกม ผูส้าธติพยายามใหผู้ด้มูสีว่นรว่มมากทีส่ดุ ทีส่าํคญัผูส้าธติตอ้งมี

ความสามารถทีจ่ะตอ้งจงูใจใหผู้เ้รยีนตดิตามตลอดเวลา การจงูใจทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น การถามตอบ 

การใหเ้พือ่นช่วยเพือ่น ช่วยเสรมิซึง่กนัและกนั เป็นตน้ 

         ภายหลงัการสาธติ 

                 ผูเ้รยีนควรมโีอกาสทาํกจิกรรมเสรมิอื่น ๆ ทีจ่ะช่วยเน้นยํา้ เรือ่งราวทีไ่ดเ้หน็การสาธติ

มาเพือ่ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเชือ่มัน่ในเรือ่งทีเ่รยีนและจาํไดน้าน สว่นการประเมนิการสาธติถา้มี

โอกาสกค็วรใหผู้เ้รยีนไดรู้ว้า่มคีวามเขา้ใจหรอืรูเ้ร ือ่งทีไ่ดเ้หน็การสาธติมาเพยีงใด ซึง่การวดัและ

ประเมนิในสว่นน้ีถา้ทาํไดทุ้กครัง้กจ็ะเป็นการด ีแต่ถา้ไมม่เีวลาอาจจะไมจ่าํเป็นตอ้งทาํทุกครัง้ แต่ใน

สว่นของผูส้อนนัน้อาจจะประเมนิโดยการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนวา่สนใจ หรอืเอาใจใสเ่พยีงใด 

การประเมนิจะเป็นวธิกีารพฒันาการสาธติของผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งด ี    
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2.2  การสอนทกัษะ 

• วธิสีอนแบบควบคมุทุกขัน้ตอน 

• วธิสีอนแบบสาธติก่อนปฏบิตั ิ 

   วิธีสอนแบบควบคมุทกุขัน้ตอน Step by Step 

   วธิกีารควบคมุทุกขัน้ตอน คอื การสอนโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตังิานโดยตรง โดยตอ้ง

ทาํงานเป็นขัน้ ๆ ตามทีผู่ส้อนกาํหนดใหภ้ายใตก้ารดแูลและใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ 

   การทีใ่หผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัหิรอืทาํงานในโรงงาน ภายใตส้ภาพทีม่กีารควบคมุสภาพแวดลอ้ม 

การกระทาํ การเคลือ่นไหวและทกัษะ เป็นตน้ การเรยีนแบบน้ีมคีวามสาํคญัต่อการสอนภาคปฏบิตัิ

ในโรงฝึกงานอยา่งมาก  ซึง่มลีกัษณะการใชง้านดงัน้ี 

- สอนสิง่ทีจ่ะตอ้งกระทาํดว้ยมอื เพื่อใหเ้กดิทกัษะ 

- สอนควบคมุ และการทาํงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

- สอนทกัษะในการทาํงานรว่มกนั 

- สอนขัน้ตอนในการรกัษาความปลอดภยั 

 

 ขอ้ไดเ้ปรยีบ (ขอ้ด)ี 

 1.  เพิม่พนูความเขา้ใจและการเรยีนรู ้เพราะเป็นการนําทฤษฎมีาปฏบิตัทิาํใหเ้กดิความ

สนใจและตัง้ใจเรยีนด ี

 2.  ตดิตามผลการเรยีนได ้คอื ผูส้อนสามารถตดิตามความกา้วหน้าของการเรยีนของ

ผูเ้รยีนไดทุ้กขณะ และสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้ 

 3.  ลดความเสยีหาย เพราะนกัศกึษาจะตอ้งดาํเนินการฝึกตามทีผู่ส้อนกาํหนดไวด้ว้ย

ความระมดัระวงั 

 4. ส่งเสรมิความปลอดภยัในโรงงาน  เพราะการควบคมุการฝึกจากผูส้อนอยา่งใกลช้ดิ  

และถูกตอ้งทาํใหก้ารปฏบิตังิานของผูเ้รยีนเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยัซึง่สามารถป้องกนั

อุบตัเิหตุได ้

 ขอ้เสยีเปรยีบ (ขอ้เสยี) 

 1. ตอ้งใชเ้ครือ่งจกัร เครือ่งมอืมาก เพราะจะตอ้งใหน้กัศกึษาทุกคนไดม้โีอกาสในการใช้

เครือ่งมอือุปกรณ์เท่ากนั 

 2.  ตอ้งใชเ้วลามาก เพราะจะตอ้งจดัตัง้เครือ่งมอื ช่วงเวลาทาํงานของเครือ่งมอื เช่น การฝึก

กลงึ เป็นตน้ 

 3.  ตอ้งใชผู้ส้อนหลายคน เพราะในการควบคมุการปฏบิตันิัน้  ผูส้อนคนหน่ึง ๆ ไมส่ามารถ

จะดแูลไดห้ลายกลุ่ม เน่ืองจากตอ้งคอยดแูลอยา่งใกลช้ดิ และตลอดเวลา เพื่อลดความเสยีเปล่าและ

ตอ้งตดิตามความกา้วหน้าของนกัศกึษาดว้ย 
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 วิธีสอนแบบสาธิตก่อนปฏิบติั  

 วธิสีอนแบบสาธติ หมายถงึ วธิสีอนทีผู่ส้อนหรอืบุคคลใดบุคคลหน่ึง (อาจเป็นวทิยากรที่

ผูส้อนเชญิมา) แสดงหรอืกระทาํใหด้เูป็นตวัอยา่งพรอ้ม ๆ กบัการบอก อธบิาย เพื่อใหผู้เ้รยีนได้

ประสบการณ์ตรงในเชงิรปูธรรม ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตกระบวนการขัน้ตอนการ

สาธตินัน้ ๆ วธิสีอนแบบสาธติจงึเป็นการสอนทีย่ดึผูส้อนเป็นศนูยก์ลาง เพราะผูส้อนเป็นผูว้างแผน 

ดาํเนินการ และลงมอืปฏบิตั ิ ผูเ้รยีนอาจจะมสีว่นรว่มบา้ง แต่กเ็พยีงเลก็น้อย วธิสีอนแบบน้ี  

จงึเหมาะสาํหรบัจดุประสงคก์ารสอนทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเหน็ขัน้ตอนการปฏบิตั ิเช่น วชิาพลศกึษา 

ศลิปศกึษา อุตสาหกรรมศลิป์ นาฏศลิป์ วชิาในกลุม่การงาน และพืน้ฐานอาชพีในระดบัประถมศกึษา 

เป็นตน้ 

 การสอนสาธติการทาํงานก่อนการปฏบิตั ิเป็นการสาธติกระบวนการทาํงานใหผู้เ้รยีนได้

เขา้ใจและสามารถปฏบิตัติามได ้ แลว้จงึใหล้งมอืปฏบิตัต่ิอไป 

 การสาธตินัน้  ผูส้อนจะตอ้งทาํการศกึษาเอกสารเน้ือหาใหเ้ขา้ใจรวมทัง้ขัน้ตอนการปฏบิตัิ

เพือ่การสาธติ เพือ่ความมัน่ใจในเน้ือหาทีจ่ะทาํใหก้ารฝึกน้ีใหก้บัผูเ้รยีนก่อนทาํการสาธติจรงิ  และ

ผูเ้รยีนกส็ามารถทีจ่ะทาํการทบทวนหรอืศกึษาเพิม่เตมิจากทีเ่รยีนมาแลว้ เพื่อใหแ้มน่ยาํในเน้ือหา

ยิง่ขึน้ ซึง่จะมผีลในการทาํงานต่อผูท้ีท่าํการฝึกใหม้กีารทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั  

 จดุเด่น 

 1.  ผูเ้รยีนสามารถเหน็จรงิในงานทีจ่ะทาํการฝึกวา่มขี ัน้ตอนในการทาํงานอยา่งไรบา้ง  

 2.  ทาํใหผู้เ้รยีนสามารถทาํความเขา้ใจในขัน้ตอนการทาํงานทีไ่มส่ามารถทาํใหเ้ขา้ใจดว้ย

วธิกีารอื่น ๆ ซึง่ไมส่ามารถทาํใหเ้ขา้ใจได้ 

 3.  สามารถใชฝึ้กทกัษะเบือ้งตน้ไดด้กีวา่วธิอีื่น ๆ 

 4.  ผูเ้รยีนสามารถทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็เน่ืองจากไดเ้หน็จรงิจงึทาํใหไ้มเ่สยีเวลาใน

การบรรยายมากมายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ 

 จดุดอ้ย 

 1.  ใชเ้วลาในการสอนมาก 

 2.  ไมส่ามารถสอนใหก้บัผูเ้รยีนกลุม่ใหญ่ ๆ ได้ 

 3.  ในการควบคมุผูเ้รยีนในระหวา่งการสาธติทาํไดล้าํบาก ทาํใหผู้เ้รยีนขาดความสนใจได้  

 4.  ในบางครัง้อาจจะไมเ่หมาะกบัทกัษะทีจ่ะทาํการสอนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคไ์ด้     

 ขัน้ตอนการดาํเนินการสาธิต 

 1.  ขัน้เตรียม 

1.1 กาํหนดจดุประสงคใ์นการสาธติใหช้ดัเจน 

1.2 จดัลาํดบัเน้ือหาตามขัน้ตอนใหเ้หมาะสม 

1.3 เตรยีมกจิกรรมการเรยีนการสอน สิง่ทีจ่ะใหน้กัเรยีนปฏบิตั ิตลอดจนคาํถามทีใ่ชใ้ห้  

รอบคอบ 
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1.4 เตรยีมสือ่การเรยีนการสอนและเอกสารประกอบใหพ้รอ้ม 

1.5 กําหนดเวลาในการสาธติใหพ้อเหมาะ 

1.6 กําหนดวธิกีารวดัผลประเมนิผลทีช่ดัเจน 

1.7 เตรยีมสภาพหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมเพื่อใหน้กัเรยีนมองเหน็การสาธติไดท้ัว่ถงึ  

1.8 ทดลองสาธติเพื่อใหแ้น่ใจว่าไมเ่กดิการตดิขดั 

2. ขัน้การสาธิต 

2.1 บอกจดุประสงคก์ารสาธติใหผู้เ้ขา้อบรมทราบ 

2.2 บอกกจิกรรมทีน่กัเรยีนจะตอ้งปฏบิตั ิเช่น นกัเรยีนจะตอ้งจดบนัทกึ สงัเกต 

กระบวนการ สรปุขัน้ตอน ตอบคาํถาม เป็นตน้ 

2.3 ดาํเนินการสาธติตามลาํดบัขัน้ตอนทีเ่ตรยีมไว ้ประกอบกบัการอธบิายอยา่งชดัเจน  

3. ขัน้สรปุประเมินผล 

3.1 ผูส้อนเป็นผูส้รปุความสาํคญั ขัน้ตอนของสิง่ทีส่าธตินัน้ดว้ยตนเอง 

3.2 ใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้รปุ เพื่อประเมนิวา่ผูเ้รยีนเขา้ใจเน้ือเรือ่ง ขัน้ตอนการสาธติมาก 

น้อยเพยีงใด เช่น ใหต้อบคาํถาม ใหเ้ขยีนรายงาน ใหแ้สดงการสาธติใหด้ ูฯลฯ 

3.3 ผูส้อนอาจใชว้ธิกีารต่าง ๆ เพือ่ประเมนิวา่ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจเน้ือเรือ่ง ขัน้ตอนการ  

สาธติมากน้อยเพยีงใด เช่น ใหต้อบคาํถาม ใหเ้ขยีนรายงาน ใหแ้สดงการสาธติใหด้ ูฯลฯ 

3.4 ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ภายหลงัการสาธติ 

แลว้ 
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ขัน้ตอนวิธีการฝึกอบรมแบบสาธิต 

 

 
 

3. ข้ันเตรียมการสอน 

- กาํหนดจุดประสงค ์

- จดัลาํดบัเน้ือหา 

- เตรียมกิจกรรม 

- เตรียมส่ือการเรียนการสอน 

- กาํหนดเวลา 

- กาํหนดวธีิการวดัผล 

- เตรียมสภาพหอ้งเรียน 

  

2. ขั้นการสาธิต 

- บอกจุดประสงค ์

- บอกกิจกรรม 

- ดาํเนินการสาธิต 

1. ขั้นสรุปและประเมนิผล 

- ผูส้อนสรุป 

- ผูเ้รียนสรุป 

- วดัผลดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
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 การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2544 และหลกัสตู ร

สถานศกึษามุง่สง่เสรมิการใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง หลกัของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่

ถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่นัน้กระบวนการทีจ่ะทาํใหภู้มปิญัญาทอ้งถิน่หรอืภูมปิญัญาไทยฟ้ืนคนืชพี 

คอื กระบวนการศกึษา เราจะตอ้งนําวธิกีารสอนทีเ่ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่สอดคลอ้งกบัหลกัการสอนแบบ

ใหมด่ว้ย ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นการสอนแบบตวัตอ่ตวั การสอนดว้ยความรกั การสอนโดยปฏบิตั ิและ

เป็นการสอนจากของจรงิ (รุง่ แกว้แดง. 2543: 230)  
1. การจดักิจกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 ทาํไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยเีป็นกลุม่สาระทีช่่วยพฒันาใหผู้เ้รยีน     

มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ   มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ   และรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง     

สามารถนําความรูเ้กีย่วกบัการดาํรงชวีติ  การอาชพี  และเทคโนโลย ี มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน

อยา่งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และแขง่ขนัในสงัคมไทยและสากล  เหน็แนวทางในการประกอบอาชพี   

รกัการทาํงาน และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน  สามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเพยีง และมี

ความสุข   

 เรียนรูอ้ะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี มุง่พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม  เพือ่ให้

มคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะในการทาํงาน เหน็แนวทางในการประกอบอาชพีและการศกึษาต่อ   

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   โดยมสีาระสาํคญั  ดงัน้ี   

•  การดาํรงชีวิตและครอบครวั   เป็นสาระเกีย่วกบัการทาํงานในชวีติประจาํวนั  

ช่วยเหลอืตนเอง   ครอบครวั   และสงัคมไดใ้นสภาพเศรษฐกจิทีพ่อเพยีง   ไมท่าํลายสิง่แวดลอ้ม     

เน้นการปฏบิตัจิรงิจนเกดิความมัน่ใจและภมูใิจในผลสาํเรจ็ของงาน  เพือ่ใหค้น้พบความสามารถ   

ความถนดั และความสนใจของตนเอง 

• การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัการพฒันา

ความสามารถของมนุษยอ์ยา่งสรา้งสรรค ์  โดยนําความรูม้าใชก้บักระบวนการเทคโนโลย ี         

สรา้งสิง่ของ  เครือ่งใช ้ วธิกีาร  หรอืเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํรงชวีติ 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเกีย่วกบักระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ   การตดิต่อสือ่สาร  การคน้หาขอ้มลู  การใชข้อ้มลูและสารสนเทศ  การแกป้ญัหาหรอื

การสรา้งงาน  คณุคา่และผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ตอนท่ี 3 

การเสริมสร้างงานหตัถกรรมโดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
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• การอาชีพ    เป็นสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะทีจ่าํเป็นต่ออาชพี   เหน็ความสาํคญัของ

คุณธรรม  จรยิธรรม  และเจตคตทิีด่ต่ีออาชพี  ใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสม   เหน็คณุคา่ของอาชพี

สจุรติ   และเหน็แนวทางในการประกอบอาชพี 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

สาระท่ี ๑   การดาํรงชีวิตและครอบครวั  

มาตรฐาน ง๑.๑  เขา้ใจการทาํงาน  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ มทีกัษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะการ

จดัการ ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา  ทกัษะการทาํงานรว่มกนั   และทกัษะการ

แสวงหาความรู ้   มคีุณธรรม    และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน  มจีติสาํนึกในการ

ใชพ้ลงังาน  ทรพัยากร  และสิง่แวดลอ้มเพือ่การดาํรงชวีติและครอบครวั 

สาระท่ี ๒   การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง ๒.๑   เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสรา้งสิง่ของเครือ่งใช ้

หรอืวธิกีาร ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมคีวามคดิสรา้งสรรค ์  เลอืกใช้

เทคโนโลยใีนทางสรา้งสรรคต่์อชวีติ  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  และมสี่วนรว่ม  ในการ

จดัการเทคโนโลยทีีย่ ัง่ยนื  

สาระท่ี ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง ๓.๑   เขา้ใจ   เหน็คณุคา่    และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้

ขอ้มลู การเรยีนรู ้   การสือ่สาร  การแกป้ญัหา การทาํงาน และอาชพีอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล   และมคีุณธรรม   

สาระท่ี ๔    การอาชีพ  

มาตรฐาน ง ๔.๑   เขา้ใจ มทีกัษะทีจ่าํเป็น มปีระสบการณ์ เหน็แนวทางในงานอาชพี ใชเ้ทคโนโลยี

เพื่อพฒันาอาชพี   มคีุณธรรม  และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพี 

คณุภาพผูเ้รียน 

จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

• เขา้ใจการทาํงานและปรบัปรงุการทาํงานแต่ละขัน้ตอน มทีกัษะการจดัการ ทกัษะ                 

การทาํงานรว่มกนั ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มลีกัษณะนิสยัการทาํงานทีข่ยนั 

อดทน รบัผดิชอบ ซือ่สตัย ์มมีารยาท และมจีติสาํนึกในการใชน้ํ้า ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้คา่  

•   เขา้ใจความหมาย  ววิฒันาการของเทคโนโลยี  และสว่นประกอบของระบบเทคโนโลยี                          

มคีวามคดิในการแกป้ญัหาหรอืสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลาย  นําความรูแ้ละทกัษะการสรา้ง

ชิน้งานไปประยกุตใ์นการสรา้งสิง่ของเครือ่งใชต้ามความสนใจอยา่งปลอดภยั โดยใชก้ระบวนการ

เทคโนโลย ีไดแ้ก่ กาํหนดปญัหาหรอืความตอ้งการ รวบรวมขอ้มลู  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคดิ

เป็นภาพรา่ง ๓ มติ ิหรอืแผนทีค่วามคดิ  ลงมอื สรา้ง และประเมนิผล  เลอืกใชเ้ทคโนโลยใีน

ชวีติประจาํวนัอยา่งสรา้งสรรค ์ต่อชวีติ สงัคม และมกีารจดัการเทคโนโลยดีว้ยการแปรรปูแลว้นํา

กลบัมาใชใ้หม ่
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 • เขา้ใจหลกัการแกป้ญัหาเบือ้งตน้ มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นการคน้หาขอ้มลู เกบ็

รกัษา ขอ้มลู สรา้งภาพกราฟิก สรา้งงานเอกสาร นําเสนอขอ้มลู และสรา้งชิน้งานอยา่งมจีติสาํนึก                       

และรบัผดิชอบ 

•   รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัอาชพี รวมทัง้มคีวามรู ้ความสามารถและคณุธรรมทีส่มัพนัธก์บั

อาชพี  

 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี   ๑      การดาํรงชีวิตและครอบครวั   

มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เขา้ใจการทาํงาน  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ มทีกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ

การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา ทกัษะการทาํงานรว่มกนั และทกัษะ

การแสวงหาความรู ้ มคีณุธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน  มจีติสาํนึกใน

การใชพ้ลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม  เพือ่การดาํรงชวีติและครอบครวั 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ป. ๖  ๑. อภปิรายแนวทางในการทาํงาน

และปรบัปรงุการทาํงานแต่ละขัน้ตอน 

 ๒. ใชท้กัษะการจดัการในการ

ทาํงาน และมทีกัษะการทาํงาน

รว่มกนั 

 ๓. ปฏบิตัตินอยา่งมมีารยาท                    

ในการทาํงานกบัครอบครวัและผูอ้ื่น 

•  การทาํงานและการปรบัปรงุการทาํงาน   เช่น 

-  การดแูลรกัษาสมบตัภิายในบา้น 

-  การปลกูไมด้อก หรอื ไมป้ระดบั  หรอื              

ปลกูผกั หรอืเลีย้งปลาสวยงาม 

-  การบนัทกึรายรบั – รายจา่ยของหอ้งเรยีน 

-  การจดัเกบ็เอกสารการเงนิ                             

•  การจดัการในการทาํงานและทกัษะการ

ทาํงานรว่มกนั   เช่น 

-  การเตรยีม ประกอบ จดัอาหาร ใหส้มาชกิ                        

ในครอบครวั 

-  การตดิตัง้  ประกอบ ของใชใ้นบา้น 

-  การประดษิฐข์องใช ้ ของตกแต่งใหส้มาชกิ        

ในครอบครวั  หรอืเพือ่น ในโอกาสต่าง ๆ                        

 •  มารยาท   เช่น 

-   การทาํงานกบัสมาชกิในครอบครวัและ

ผูอ้ื่น                       
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สาระท่ี   ๒      การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง  ๒. ๑ เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสรา้งสิง่ของเครือ่งใช ้

หรอืวธิกีาร ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมี ความคดิสรา้งสรรค ์เลอืกใช้

เทคโนโลยใีนทางสรา้งสรรคต่์อชวีติ  สงัคม สิง่แวดลอ้ม และมสี่วนรว่ม  ในการ

จดัการเทคโนโลยทีีย่ ัง่ยนื 

 

 

 

 

 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ป.  ๖  ๑. อธบิายสว่นประกอบของ

ระบบเทคโนโลย ี

 ๒. สรา้งสิง่ของเครือ่งใชต้าม

ความสนใจ อยา่งปลอดภยั โดย

กําหนดปญัหา หรอืความตอ้งการ 

รวบรวมขอ้มลู เลอืกวธิกีาร 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคดิ

เป็นภาพรา่ง  ๓ มติ ิ หรอืแผนที่

ความคดิ  ลงมอืสรา้ง และ 

ประเมนิผล 

 ๓. นําความรูแ้ละทกัษะการสรา้ง

ชิน้งานไป ประยกุตใ์นการสรา้ง

สิง่ของเครือ่งใช ้

 

• ระบบเทคโนโลย ีประกอบดว้ย ตวัป้อน

(Input)  กระบวนการ (Process)   และ

ผลลพัธ(์Output) 

• การสรา้งสิง่ของเครือ่งใช ้ อยา่งเป็นขัน้ตอน

ตัง้แต่กาํหนดปญัหา หรอืความตอ้งการ 

รวบรวมขอ้มลู เลอืกวธิกีาร ออกแบบโดย

ถ่ายทอดความคดิเป็นภาพรา่ง  ๓ มติ ิ หรอื

แผนทีค่วามคดิ  ก่อนลงมอืสรา้ง และ

ประเมนิผล ทาํใหผู้เ้รยีนทาํงานอยา่งเป็น

กระบวนการ 

• ภาพรา่ง  ๓ มติ ิ ประกอบดว้ย  ดา้นกวา้ง                

ดา้นยาว  และดา้นสงู เป็นการถ่ายทอด

ความคดิหรอืจนิตนาการ 

• แผนทีค่วามคดิ เป็นการลาํดบัความคดิให้

เหน็เป็นขัน้ตอน  และเป็นการถ่ายทอด

ความคดิหรอืจนิตนาการรปูแบบหน่ึง 

• ทกัษะการเจาะ เป็นความสามารถพืน้ฐานใน

การสรา้งชิน้งานอกีดา้นหน่ึง  ซึง่เกดิจากการ

ฝึกฝนจนสามารถปฏบิตังิานไดค้ลอ่งแคลว่ 

รวดเรว็ 
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สาระท่ี  ๓     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มาตรฐาน ง ๓. ๑ เขา้ใจ เหน็คณุคา่ และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู             

การเรยีนรู ้  การสือ่สาร   การแกป้ญัหา การทาํงาน  และอาชพีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล  มคีุณธรรม  

ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ป. ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑. บอกหลกัการเบือ้งตน้ของการ

แกป้ญัหา 

 

• หลกัการเบือ้งตน้ของการแกป้ญัหา  

     -  พจิารณาปญัหา 

     -  วางแผนแกป้ญัหา 

     -  แกป้ญัหา 

     -  ตรวจสอบและปรบัปรงุ 

 ๒. ใชค้อมพวิเตอรใ์นการคน้หาขอ้มลู 

 

• การใชค้อมพวิเตอรใ์นการคน้หาขอ้มลู  

เช่น คน้หาขอ้มลูในเครือ่งคอมพวิเตอร ์

คน้หาขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ต  คน้หาขอ้มลู

จากซดีรีอม 

 ๓. เกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ใน

รปูแบบต่าง  ๆ

• การเกบ็รกัษาขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ  

-  สาํเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 

-  สื่อบนัทกึ เช่น เทป แผ่นบนัทกึ ซดีรีอม   

   หน่วยความจาํแบบแฟลช 

 ๔.นําเสนอขอ้มลูในรปูแบบที่

เหมาะสม   โดยเลอืกใชซ้อฟตแ์วร์

ประยกุต์ 

 

• การจดัทาํขอ้มลูเพือ่การนําเสนอตอ้ง

พจิารณารปูแบบของขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบั

การสือ่ความหมายทีเ่ขา้ใจงา่ยและชดัเจน 

เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รปูภาพ  

• การใชซ้อฟตแ์วรนํ์าเสนอ  เช่น  การสรา้ง

สไลด ์ การตกแต่งสไลด ์การกําหนด

เทคนิคพเิศษในการนําเสนอ 

• การเลอืกใชซ้อฟตแ์วรป์ระยกุตใ์ห้

เหมาะสมกบัรปูแบบการนําเสนอ เช่น   

นําเสนอรายงานเอกสารโดยใชซ้อฟตแ์วร ์                 

ประมวลคาํ  นําเสนอแบบบรรยายโดยใช้

ซอฟตแ์วรนํ์าเสนอ 
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 ๕. ใชค้อมพวิเตอรช่์วยสรา้งชิน้งาน

จากจนิตนาการหรอืงานทีท่าํใน

ชวีติประจาํวนัอยา่งมจีติสาํนึก  และ

ความรบัผดิชอบ 

• การสรา้งชิน้งานตอ้งมกีารวางแผนงาน

และการออกแบบอยา่งสรา้งสรรค ์ 

• ใชค้อมพวิเตอรช่์วยสรา้งชิน้งาน  เช่น  

แผน่พบั  ป้ายประกาศ  เอกสารแนะนํา

ชิน้งาน  สไลดนํ์าเสนอขอ้มลู โดยม ี               

การอา้งองิแหลง่ขอ้มลู ใชท้รพัยากรอยา่ง

คุม้คา่ ไมค่ดัลอกผลงานผูอ้ื่น ใชค้าํสภุาพ

และไมส่รา้งความเสยีหายต่อผูอ้ื่น 
 

สาระท่ี   ๔        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  ๔. ๑    เขา้ใจ มทีกัษะทีจ่าํเป็น  มปีระสบการณ์  เหน็แนวทางในงานอาชพี            

        ใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อพฒันาอาชพี   มคีุณธรรม  และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพี 

ชัน้ ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ป. ๖  ๑.  สาํรวจตนเองเพือ่วางแผนในการเลอืก

อาชพี 

  ๒. ระบุความรู ้ ความสามารถ   และ

คณุธรรมทีส่มัพนัธก์บัอาชพีทีส่นใจ 

 

 

 

•  การสาํรวจตนเอง 

-  ความสนใจ  ความสามารถ และทกัษะ 

•  คณุธรรมในการประกอบอาชพี  เช่น 

-  ความซื่อสตัย ์

-  ความขยนั  อดทน 

-   ความยตุธิรรม 

-  ความรบัผดิชอบ                
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โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนวดัหนองคุ้ม   โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดบั 

 

สาระ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

หมายเหตุ ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

   กลุม่สาระการเรยีนรู้           

ภาษาไทย ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑.๒๐  

วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

ประวตัศิาสตร์  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

สุขศกึษาและพลศกึษา  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

ศลิปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

การงานอาชพีและเทคโนโลยี  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  

ภาษาต่างประเทศ  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐  

รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ - - - - - - ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐  

ภาษาไทย - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐  

เสรมิทกัษะคณิตศาสตร์  - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐  

การงานอาชพี  - - - - - - ๘๐ ๘๐ ๘๐  

พลศึกษา - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐  

กจิกรรมแนะแนว  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

- ลูกเสอื / เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕  

- ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะ

ประโยชน์ 
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

 

รวมเวลากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 

รวมเวลาเรียน 
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
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โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา โรงเรียนวดัหนองคุ้ม    ระดบัประถมศึกษา 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘๘๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ์ ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วทิยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สงัคมศกึษา ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวตัศิาสตร ์ ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑  สขุศกึษา และพลศกึษา ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑  ศลิปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๘๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาองักฤษพืน้ฐาน ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม - 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

  กจิกรรมแนะแนว ๔๐ 

 กจิกรรมนกัเรยีน - 

ลกูเสอื / เนตรนาร ี ๓๐ 

              ชุมนุม ๔๐ 

  *กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน ๑,๐๐๐ 

 

2. แนวทางการจดัการเรียนรู ้

 ในการจดัการเรยีนการสอนสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี  ครผููส้อน

จาํเป็นตอ้งรูค้วามแตกต่างระหวา่งเทคนิคการสอน วธิสีอน และแนวคดิ ทฤษฎ ีซึง่เป็นทีม่าของการ

สอนแบบต่างๆ และจะตอ้งศกึษาววิฒันาการของทฤษฎ ีการเรยีนรู้ และวธิสีอนเพือ่เป็นพืน้ฐานใน

การตดัสนิใจ เขา้ใจเหตุผลและเหน็ความจาํเป็นในการทีจ่ะปรบัเปลีย่น  ประยกุตว์ธิสีอนเพือ่สามารถ

เลอืกวธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน และจดุมุง่หมายของการสอนในแต่ละระดบัทาํใหก้ารเรยีนการสอน 

มปีระสทิธภิาพ ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเกดิศกัยภาพสงูสุดตาม

ความสามารถของแต่ละคน แนวคดิ ทฤษฏแีละวธิสีอนต่างๆ ผูศ้กึษาไดนํ้าเสนอไวเ้ป็นตวัอยา่ง

ดงัต่อไปน้ี 
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กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยจีดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นหน่วย

การเรยีนรู ้โดยในแต่ละหน่วยกา รเรยีนรูจ้ะแบ่งแผนการจดัการเรยีนรูอ้อกเป็นรายชัว่โมง ซึง่มี

จาํนวนชัว่โมงมากน้อยไมเ่ท่ากนั ขึน้อยูก่บัความยาก-งา่ยของเน้ือหาสาระ และในแต่ละหน่วย       

การเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบดงัน้ี 

 1.  ผงัมโนทศัน์เป้าหมายการเรยีนรู ้แสดงขอบขา่ยเน้ือหาการจดัการเรยีนรูท้ีค่ร อบคลมุ

ความรู ้ทกัษะ/กระบวนการ คณุธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และภาระงาน /ชิน้งาน 

 2.  แผนการจดัการเรยีนรูร้ายชัว่โมง  ประกอบดว้ย 

2.1  ชื่อแผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ยลาํดบัทีข่องแผน ชื่อแผน และเวลา 

เรยีน เช่น แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง กระบวนการทาํงาน เวลา 2 ชัว่โมง 

2.2  สาระสาํคญั เป็นความคดิรวบยอดของเน้ือหาทีนํ่ามาจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละ  

แผนการจดัการเรยีนรู้ 

2.3 ตวัชีว้ดัชัน้ปี เป็นตวัชีว้ดัทีใ่ชต้รวจสอบนกัเรยีนหลงัจากเรยีนจบเน้ือหาที่ 

นําเสนอในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้ องหลกัสตูร 

2.4 จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เป็นสว่นทีบ่อกจดุมุง่หมายทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้แก่  

นกัเรยีนภายหลงัจากการเรยีนจบในแต่ละแผน ทัง้ในดา้นความรู ้ (K) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และ

คา่นิยม (A) ดา้นทกัษะ/กระบวนการ (P) ซึง่สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัชัน้ปีและเน้ือหาในแผน 

การจดัการเรยีนรูน้ัน้ ๆ 

2.5 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจดัการเรยีนรูว้า่ 

หลงัจากจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูแ้ลว้ นกัเรยีนมพีฒันาการ มผีลสมัฤทธิท์าง   

การเรยีน ตามเป้าหมายทีค่าดหวงัไวห้รอืไม ่และมสีิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพัฒนาปรบัปรงุสง่เสรมิใน     

ดา้นใดบา้ง ดงันัน้ ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูจ้งึไดอ้อกแบบวธิกีารและเครือ่งมอืในการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นต่าง ๆ ของนกัเรยีนไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น การทาํแบบทดสอบ          

การตอบคาํถามสัน้ ๆ การตรวจผลงาน การสงัเกตพฤตกิรรมทัง้ที่เป็นรายบุคคลและกลุม่ เป็นตน้ 

โดยเน้นการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรยีนรู้   วธิกีารและ

เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูเ้หลา่น้ี ครสูามารถนําไปใชป้ระเมนินกัเรยีนไดท้ัง้ใน

ระหวา่ง  การจดัการเรยีนรูแ้ละการทาํกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

2.6  สาระการเรยีนรู้ เป็นหวัขอ้ยอ่ยทีนํ่ามาจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละแผนการจดัการ  

เรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

2.7  แนวทางบรูณาการ เป็นการเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น  

เรือ่งทีเ่รยีนรูข้องแต่ละแผนใหเ้ชือ่มโยงสมัพนัธก์บัสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  สุขศกึษาและพลศกึษาศลิปะ และภาษาต่างประเทศ 

เพื่อใหก้ารเรยีนรูส้อดคลอ้งและครอบคลุมสถานการณ์จรงิ  

 

 



 98 

2.8 กระบวนการจดัการเรยีนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

เน้ือหาในแต่ละเรือ่ง โดยใชแ้นวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูต่้าง ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีเพือ่ใหค้รู

นําไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่กระบวนการจดัการ

เรยีนรูป้ระกอบดว้ย 5 ขัน้ ไดแ้ก่ 

  ขัน้ที ่1 ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน  

  ขัน้ที ่2 ขัน้สอน 

  ขัน้ที ่3 ขัน้สรปุ 

  ขัน้ที ่4 ขัน้ฝึกฝนนกัเรยีน 

  ขัน้ที ่5 ขัน้นําไปใช้ 

   2.9 กจิกรรมเสนอแนะเพิม่เตมิสาํหรบักลุ่มสนใจพเิศษ เป็นกจิกรรมเสนอแนะสาํหรบั

ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาเพิม่เตมิในดา้นต่าง ๆ นอกเหนือจากทีไ่ดจ้ดัการเรยีนรูม้าแลว้ในชัว่โมงเรยีน 

กจิกรรมเสนอแนะม ี2 ลกัษณะ คอื กจิกรรมสาํหรบัผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษและตอ้งการศกึษา

คน้ควา้ในเน้ือหานัน้ ๆ ใหล้กึซึง้กวา้งขวางยิง่ขึน้ และกจิกรรมสาํหรบัการเรยีนรูใ้หค้รบตามเป้าหมาย 

ซึง่มลีกัษณะเป็นการซ่อมเสรมิ 

   2.10 สือ่/แหลง่การเรยีนรู ้เป็นรายชือ่สือ่การเรยีนรูทุ้กประเภททีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

ซึง่มทีัง้สื่อธรรมชาต ิสื่อสิง่พมิพ ์สื่อเทคโนโลย ีและสื่อบุคคล เช่น หนงัสอื เอกสารความรู ้รปูภาพ 

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต วดีทิศัน์ ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

   2.11 บนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู ้เป็นสว่นทีใ่ห้ครบูนัทกึผลการจดัการเรยีนรูว้า่

ประสบความสาํเรจ็หรอืไม ่มปีญัหาหรอือุปสรรคอะไรเกดิขึน้บา้ง ไดแ้กไ้ขปญัหาและอุปสรรคนัน้

อยา่งไร และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการจดัการเรยีนรูค้ร ัง้ต่อไป 

  การจดัทาํคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรม กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลย ีโดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดั

ปราจนีบุรเีลม่น้ี จดัทาํขึน้เพือ่เป็นแนวทางใหค้รใูชป้ระกอบการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่การแบ่งหน่วยการเรยีนรูส้าํหรบัจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูร้าย

ชัว่โมง โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 7 หน่วย ประกอบดว้ยหน่วยการเรยีนรู ้ดงัน้ี 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 การจดัการในการทาํงาน  

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 รอบรูเ้รือ่งเกษตร  

       หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ช่างประดษิฐใ์นบา้น 

       หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 กจิธรุะในชวีติประจาํวนั    

       หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 กา้วทนัเทคโนโลย ี

       หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 คอมพวิเตอรส์รา้งสรรคง์าน 

       หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 อาชพีในฝนั 
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โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่โมงในการจดัการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 

 
 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 การทาํงานรว่มกบัสมาชกิในครอบครวั 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 การทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 มารยาทในการทาํงานกบัสมาชกิในครอบครวัและผูอ้ืน่ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 การดแูลรกัษาสมบตัภิายในบา้น 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 การวางแผนประกอบอาหาร 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 สิง่ทีต่อ้งเตรยีมกอ่นปรงุอาหาร 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7 การประกอบอาหารคาว 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8 การประกอบอาหารหวาน 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9 การปรงุเครือ่งดืม่ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่10 การจดัอาหาร 

1 ชม. 

2 ชม. 

1 ชม. 

1 ชม.  

2 ชม. 

2 ชม. 

3 ชม. 

3 ชม. 

2 ชม. 

2 ชม. 

 
 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่11 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการปลกูพชื                    

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่12 การปลกูไมด้อก 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่13 การปลกูผกัสวนครวั 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่14 การดแูลสตัวเ์ลีย้ง 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่15 การเลีย้งปลาสวยงาม 

1 ชม. 

2 ชม. 

2 ชม. 

2 ชม. 

3 ชม.  

 

 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่16 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทาํงานชา่ง                    

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่17 การตดิตัง้และการประกอบของใชใ้นบา้น  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่18 การตดิตัง้และการประกอบของใชใ้นบา้น (ต่อ)  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่19 หลกัการทาํงานประดษิฐ ์

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่20 การประดษิฐข์องใช ้(ผลติภณัฑต์ะกรา้เถาวลัย)์ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่21 การประดษิฐข์องใช ้(ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ(่การทาํบนัได)) 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่22 การประดษิฐข์องตกแต่ง (หมวกสานจากไมไ้ผ่) 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่23 การประดษิฐข์องตกแต่ง (ไมก้วาดดอกหญา้) 

1 ชม. 

2 ชม. 

2 ชม. 

1 ชม. 

3 ชม. 

2 ชม. 

3 ชม. 

2 ชม 

 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1   การจัดการในการทาํงาน  

   

19 ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2     รอบรู้เร่ืองเกษตร  

 

10  ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 ช่างประดิษฐ์ในบ้าน 

 

16  ช่ัวโมง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 24 รายรับและรายจ่ายของหอ้งเรียน                    

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 25 การบนัทึกรายรับและรายจ่ายของหอ้งเรียน 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 26 การจดัเกบ็เอกสารการเงิน 

1 ชม. 
2 ชม. 
2 ชม.  

 
 
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 27 รู้จกัเทคโนโลยี                    

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 28 ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 29 กระบวนการเทคโนโลยี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 30 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้ามกระบวนการเทคโนโลยี (1) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 31 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้ามกระบวนการเทคโนโลยี (2) 

1 ชัว่โมง 

1 ชัว่โมง 

1 ชัว่โมง 

2 ชัว่โมง  

2 ชัว่โมง 
 

 
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 32 หลกัการเบ้ืองตน้ของการแกปั้ญหา 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 33 การใชค้อมพิวเตอร์ในการหาขอ้มลู 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 34 การเกบ็รักษาขอ้มลู 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 35 การนาํเสนอขอ้มลู 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 36 การใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตช่์วยสร้างช้ินงาน (แผน่พบั) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 37 การใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตส์ร้างช้ินงานนาํเสนอขอ้มลู  

2 ชม. 

3 ชม. 

3 ชม.  

3 ชม. 

3 ชม. 

3 ชม. 
 

 
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 38 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชีพ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 39 การสาํรวจตนเอง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 40 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

1 ชม. 
2 ชม.  
3 ชม. 

 
 
 
 
 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 ก้าวทนัเทคโนโลยี 7 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6    คอมพวิเตอร์สร้างสรรค์งาน 17  ชัว่โมง 

80  ชัว่โมง รวม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7    อาชีพในฝัน 6  ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4       หน่วยการเรียนรู้ที ่4 กจิธุระในชีวติประจําวนั    

 

5  ชัว่โมง 
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ในคูม่อืการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรม กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดย

ใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัหนองคุม้ จงัหวดัปราจนีบุร ีเล่มน้ี  

เน้ือหาของคูม่อืจะอยูใ่นหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ช่างประดษิฐใ์นบา้น  แผนการเรยีนรูท้ี ่20 – 23 โดยมี

รปูแบบ ดงัน้ี 

 

โรงเรียนวดัหนองคุ้ม  อ.ประจนัตคาม จ.ปราจีนบรีุ 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 3  ช่างประดษิฐใ์นบา้น    ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

   

แผนการจดัการเรยีนรู ้ 8  แผน       เวลาเรยีน  16 ชัว่โมง 

 

 

แผนการเรียนรูท่ี้  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชัว่โมง) 

16 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทาํงานชา่ง                    1 

17 การตดิตัง้และการประกอบของใชใ้นบา้น 2 

18 การตดิตัง้และการประกอบของใชใ้นบา้น (ต่อ) 2 

19 หลกัการทาํงานประดษิฐ ์ 1 

20 การประดษิฐง์านหตัถกรรม (ผลติภณัฑต์ะกรา้เถาวลัย)์ 3 

21 การประดษิฐง์านหตัถกรรม (ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ(่การทาํบนัได)) 2 

22 การประดษิฐง์านหตัถกรรม (หมวกสานจากไมไ้ผ)่ 3 

23 การประดษิฐง์านหตัถกรรม (ไมก้วาดดอกหญา้) 2 
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ผงัมโนทศัน์ เป้าหมายการเรยีนรูแ้ละขอบขา่ยภาระงาน  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู ้

1. รูแ้ละเขา้ใจในงานช่าง 

2. รูแ้ละเขา้ใจการตดิตัง้และประกอบของใช้

ภายในบา้น 

3. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการทาํงานประดษิฐ ์

4. รูแ้ละเขา้ใจขัน้ตอนในการทาํงานหตัถกรรม

ตามหน่วยการเรยีนรูท้ีก่าํหนด 

5. มคีวามรูใ้นการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ 

6. มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบงาน

หตัถกรรม 

7. มคีวามรูเ้รื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของตนเอง 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  ช่างประดิษฐใ์นบา้น 

 

ภาระ / ช้ินงาน 

1. สามารถทาํงานหตัถกรรมตามหน่วยการ

เรยีนรูท้ีจ่ดัไวไ้ด ้

2. ยกตวัอยา่งวธิกีารทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้

3. อธบิายของใชภ้ายในบา้นพรอ้มขัน้ตอนการ

ตดิตัง้ได ้

4. อธบิายขัน้ตอนการทาํงานหตัถกรรมตาม

หน่วยการเรยีนรูท้ีจ่ดัไวไ้ด ้

5. สามารถบอกงานหตัถกรรมทีเ่ป็นภมูปิญัญา

ในทอ้งถิน่ของตนเองได ้

ทกัษะ / กระบวนการ 

1. สามารถตติัง้และประกอบของใชภ้ายในบา้นได ้

2. สามารถประดษิฐช์ิน้งานจาดความคดิ

สรา้งสรรคไ์ด ้

3. สามารถทาํชิน้งานหตัถกรรมใหส้าํเรจ็ไดด้ว้ย

ตนเอง 

4. ชว่ยเหลอืสมาชกิในกลุ่มเพือ่ใหง้านสาํเรจ็ 

5. สามารถใชค้วามคดิสรา้งสรรคต่์อยอดงาน

หตัถกรรมในรปูแบบใหม่ๆได ้ 

6. สามารถอนุรกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ของตนเอง

และมคีวามภาคภูมใิจในภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของ

ตน 

 

 

 

 

คณุธรรม จริยธรรมและค่านิยม 

1. มคีวามกระตอืรอืรน้และใฝเ่รยีนรู ้

2. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 

3. มคีวามรบัผดิชอบ 

4. การทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ 

5. มคีวามภาคภูมใิจในภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของ

ตนเอง 
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3.  การเสริมสร้างงานหตัถกรรมโดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 จากโครงสรา้งการแบ่งเวลารายชัว่โมงในการจดัการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  ซึง่แบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรยีนรูด้งัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้นัน้  ในหน่วย

การเรยีนรูท้ี ่3 ซึง่กค็อืหน่วยช่างประดษิฐภ์ายในบา้น  มทีัง้หมด 8 แผนการเรยีนรู ้ โดยในแผนการ

เรยีนรูท้ี ่22 – 23 นัน้  จะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการเสรมิสรา้งงานหตัถกรรม  4  ชนิด โดยใชภ้มูปิญัญา

ทอ้งถิน่  สามารถทาํออกมาเป็นแผนการเรยีนรูไ้ด ้ ดงัน้ี 

 

แผนการเรียนรูท่ี้  20 การประดษิฐง์านหตัถกรรม  (การทาํตะกรา้เถาวลัย)์ เวลา 3 ชัว่โมง 

แผนการเรียนรูท่ี้  21 การประดษิฐง์านหตัถกรรม  (ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่) เวลา 2 ชัว่โมง 

แผนการเรียนรูท่ี้  22 การประดษิฐง์านหตัถกรรม  (หมวกสานจากไมไ้ผ่) เวลา 3 ชัว่โมง 

แผนการเรียนรูท่ี้  23 การประดษิฐง์านหตัถกรรม  (ไมก้วาดดอกหญา้)  เวลา 2 ชัว่โมง 
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แผนการเรียนรูท่ี้ 20     เร่ือง   การทาํตะกร้าจากเถาวลัย ์

 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6      ระยะเวลา  3 ชัว่โมง 

 

1.   มาตรฐานการเรียนรู ้ / ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ง  1. 1  เขา้ใจการทาํงาน  มคีวามคดิมทีกัษะกระบวนการทาํงาน   ทกัษะการจดัการ   

ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา ทกัษะการทาํงานรว่มกนั และทกัษะการแสวงหา

ความรู ้  มคีุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน  มจีติสาํนึกในการใช้

พลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม  เพือ่การดาํรงชวีติและครอบครวั 

 1. อภปิรายแนวทางในการทาํงานและปรบัปรงุการทาํงานแต่ละขัน้ตอน    ง.1.1 (ป.6/1) 

 2. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน และมทีกัษะการทาํงานรว่มกนั        ง.1.1 (ป.6/2) 

 3. ปฏบิตัตินอยา่งมมีารยาท  ในการทาํงานกบัครอบครวัและผูอ้ื่น         ง .1.1 (ป.6/3) 

2.  จดุประสงคก์ารเรียนรูสู้่ตวัช้ีวดั 

 1.   บอกขัน้ตอนการทาํงานหตัถกรรมการทาํตะกรา้จากเถาวลัย์ได ้

 2.   ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความรบัผดิชอบ และมทีกัษะการทาํงานเป็นทมี  

 3.   มทีกัษะในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ และนําความรู ้ทกัษะการสรา้งชิน้งานไปประยกุตใ์ช้  

3.  ความรู้ท่ีคงทน 

 หตัถกรรม หมายถงึ งานช่างทีท่าํดว้ยมอื โดยถอืประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั 

4.  ช้ินงานหรือภาระงาน 

4.1 น.ร. สามารถทาํตะกรา้เถาวลัยไ์ด้ 

4.2 น.ร. ทราบขัน้ตอนการทาํตะกรา้เถาวลัย์ 

4.3 น.ร. สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได้  

5.  คาํถามสาํคญัท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน 

5.1 ทาํอยา่งไรใหท้รพัยากรในทอ้งถิน่คงอยู ่เพือ่ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

5.2 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนทาํตะกรา้เถาวลัย์ 
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6.  ขัน้ตอนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

6.1  ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

  6.1.1  ครสูนทนากบันกัเรยีนถงึงานหตัถกรรมในทอ้งถิน่ทีน่กัเรยีนรูจ้กั  

  6.1.2  ครใูหน้กัเรยีนทาํใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน เรือ่ง “ตะกรา้เถาวลัย”์  (เอกสาร 

ประกอบ ก.2)  

  6.1.3  ครเูชือ่มโยงงานหตัถกรรมทีน่กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็พรอ้มนําเขา้สู่

บทเรยีน เรือ่งตะกรา้เถาวลัย์ 

  6.1.4  ครอูธบิายถงึอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการทาํตะกรา้เถาวลัย์ 

อปุกรณ์ 

1. ไมเ้สยีว 

2. เถาวลัย ์

3. เหลก็ขึน้รปู 

4. เครือ่งลมยงิเเมก็  

5. คอ้น 

6. ตลบัเมตร , ตะป ู, กรรไกรตดักิง่ไม ้ 

 * ส่ือประกอบ *   อุปกรณ์ในการทาํตะกรา้เถาวลัย ์, ใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน  ,  

รปูภาพงานหตัถกรรมต่างๆ ในทอ้งถิน่ 

 

6.2  ขัน้สอน 

  6.2.1  ครใูหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน  

  6.2.2  ครอูธบิายถงึขัน้ตอน วธิกีารทาํตะกรา้เถาวลัย ์ซึง่มทีัง้หมด 9 ขัน้ตอน (เอกสาร

ประกอบ ก. 1)   

  6.2.3  ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัออกแบบผลงานตะกรา้เถาวลัย์ 

  6.2.4  ครใูหแ้ต่ละกลุ่มลงมอืปฏบิตัจิรงิ  จากการออกแบบผลงาน 

  6.2.5  เมือ่ทาํผลงานเสรจ็  ใหแ้ต่ละกลุม่สง่ตวัแทนออกมาทาํเสนอผลงานทีท่าํ  

รวมทัง้ประโยชน์ใชส้อยของชิน้งานทีอ่อกมานําเสนอ 
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 * ส่ือประกอบ *  ขัน้ตอนการทาํตะกรา้เถาวลัย ์(เอกสารประกอบ ก.1)  ,  รปูภาพตะกรา้

เถาวลัย ์, แหลง่เรยีนรู ้บา้นหนองคุม้  ต.คาํโตนด อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุร ี

 

7.   การวดัและการประเมินผล 

7.1   การประเมินระหว่างการจดัการเรียนรู้   จากการสมัภาษณ์ และตอบคาํถาม            

( เอกสารประกอบ ก.3) 

7.2   การประเมินเม่ือส้ินสดุกิจกรรมการเรียนรู้   (เอกสารประกอบ ก.4 , เอกสาร 

ประกอบ ก. 5 , เอกสรประกอบ จ.) 

7.3   บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน  (เอกสารประกอบ ก.6) 
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เอกสารประกอบ ก.1 

ขัน้ตอนการทาํตะกร้าเถาวลัย ์

1. จดัหาไมท้ีจ่ะใชท้าํกระเชา้  ( ไมเ้สยีว , เถาวลัย ์)  และตดัยาว  45 น้ิว   
 

        

2. นําเถาวลัยท์ีเ่ตรยีมไวไ้ปแช่น้ํา   เพื่อใหเ้ถาวลัยอ่์อนตวัลง งา่ยสาํหรบัการดดั  หลงัจาก

นัน้ นําเถาวลัยข์ึน้มาตากใหแ้หง้  

 

 

 

3. ตดัไมต้ามขนาดตามแบบทีว่างไว้ สว่นขนาดของกระเชา้  ขนาดเลก็  มี

ขนาด   10   น้ิว    ขนาดกลาง มขีนาด    12  น้ิว     ขนาดใหญ่ มขีนาด    14  น้ิว 
 

   

 

 

 

 

4.  ขึน้รปูกระเชา้  มฐีาน  ปากกระเชา้   โดยทีฐ่านนัน้จะตอ้งตดัเลก็กว่า   1  น้ิว  
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5. ใชเ้ศษชิน้ไมท้ีต่ดัไวม้ายงิเขา้ทีฐ่านและปากกระเชา้  

 

 

 

 

6.  นําเถาวลัยท์ีเ่ตรยีมไว้  มาพนักบัฐานกระเชา้ที่เตรยีมไว้ในขัน้ตอนที ่ 5 
  

 

 

 

7.  นําเถาวลัยม์าวดัและตดัเป็นหขูองกระเชา้  วดัจากฐานสงู 14 น้ิว ตามแบบทีว่างไว้ 

8. นําเถาวลัยม์าพนัทีห่ขูองกระเชา้  เพื่อเพิม่ความแขง็แรง  
 

 

 

 

 

 

9. หลงัจากทีท่าํทุกขัน้ตอนเสรจ็  เรากจ็ะไดก้ระเชา้ตามแบบ  ขัน้ตอนสดุทา้ยคอื  การนํา 

กระเชา้ทีเ่ราได้  มาทาแรก็เกอร์ เพือ่เพิ่มความสวยงามและป้องกนัการเกดิรา 
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เอกสารประกอบ ก.2 

แบบทดสอบก่อนการเรียน เร่ือง “ตะกร้าเถาวลัย์” 

 

ชือ่.............................................................................................. เลขที.่..................ชัน้............. 

 

1.  ใหน้กัเรยีนบอกประโยชน์ใชส้อยของตะกรา้   

............................................................................................................................. ............

............................................................................................... ..........................................

............................................................................................................................. ............

............................................................................. ............................................................

............................................................................................................................. ............ 

 

2. นกัเรยีนคดิวา่มวีสัดอุะไรบา้งทีนํ่ามาทาํตะกรา้ได้  

..................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. ............

............................................................................................................................. ............

............................................................................................................. ............................

............................................................................................................................. ........... 

 

3. นกัเรยีนคดิว่าสามารถทีจ่ะทาํตะกรา้ใชเ้องไดห้รอืไม ่เพราะเหตุใด  

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

...................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. ............

............................................................................................................................. ............ 
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เอกสารประกอบ ก.3 

แบบสมัภาษณ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้  

กลุ่มที.่..............................    

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

 

1. นกัเรยีนเตรยีมอุปกรณ์อะไรมาบา้งในการทาํตะกรา้เถาวลัย์ 

2. นกัเรยีนเคยเหน็ตะกรา้เถาวลัยท์ีไ่หนมาก่อนหรอืไม่ 

3. ใหน้กัเรยีนบอกประโยชน์ของเถาวลัย์ 

4. นกัเรยีนบอกคุณสมบตัขิองอุปกรณ์ทีนํ่ามาทาํตะกรา้เถาวลัยไ์ด้ 

 

 

(........................................................................)  

                                                          ครผููส้อน      ........./................./.............         
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เอกสารประกอบ ก.4 

ช่ือช้ินงาน  ตะกรา้เถาวลัย ์

เกณฑก์ารประเมินช้ินงาน ( แบบแยกประเดน็ ) 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

4 

ระดบัคะแนน 

3 

ระดบัคะแนน 

2 

ระดบัคะแนน 

1 

น้ําหนกั 

จดุเน้น 

การจดัเตรยีม

อุปกรณ์ 

อุปกรณ์

ครบถว้น 

อุปกรณ์ครบ

เป็นสว่นใหญ่ 

อุปกรณ์ครบ

เป็นบางสว่น 

อุปกรณ์ไมค่รบ

เป็นสว่นใหญ่ 

 

                     

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํ 

เขา้ใจทุก

ขัน้ตอนของ

การทาํตะกรา้

เถาวลัย ์

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํตะกรา้

เถาวลัยเ์ป็น

ส่วนใหญ่ 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํตะกรา้

เถาวลัยเ์ป็น

บางสว่น 

ไมเ่ขา้ใจขัน้ตอน

การทาํตะกรา้

เถาวลัยเ์ป็นสว่น

ใหญ่ 

 

การทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่น 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได้

เป็นสว่นใหญ่ 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได้

เป็นบางสว่น 

ไมส่ามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

 

ผลงานทีส่าํเรจ็ ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงาม 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

ส่วนใหญ่ 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

บางสว่น 

ผลงานขาดความ

ปราณตีและตอ้ง

ปรบัปรงุแกไ้ข 

 

 

ลงชื่อ..........................................................(ผูส้อน) 
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เอกสารประกอบ ก.5 

ใบงาน   เรือ่ง “ตะกรา้เถาวลัย”์ 

 

ชือ่........................................................................... เลขที.่....................ชัน้........... 

1. ใหน้กัเรยีนบอกวสัดทุีส่ามารถนํามาทาํตะกรา้ได ้  

  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหน้กัเรยีนเสนอความคดิเหน็ในการนําทรพัยากรในทอ้งถิน่มาประดษิฐเ์ป็นงานหตัถกรรม  

1 ชนิด  พรอ้มวาดภาพประกอบ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบ ก.6 

 

บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน 

วชิาทีส่อน............................................................................... 

เรือ่งทีท่าํการสอน.......................................................... .......... 

วนัทีท่าํการสอน.......................................................................  

 

1. ความสาํเรจ็ในการจดัการเรยีนรู้

.............................................................................................................................. ..................... 

    แนวทางในการพฒันา 

...................................................................................................................................................  

2. ปญัหา/อุปสรรคในการสอน

...................................................................................................................................................  

     แนวทางในการแกไ้ข

................................................................................................................................ ................... 

3. สิง่ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามแผน

...................................................................................................................................................  

     เหตุผล

...................................................................................................................................................  

4. การปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู้

.......................................................................................................................... ......................... 

 

...................................................................ครผููส้อน 

                                                 (...........................................................) 
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แผนการเรียนรูท่ี้ 21           เร่ือง   ผลิตภณัฑจ์ากไม้ไผ ่(การทาํบนัได) 

 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6       ระยะเวลา  2 ชัว่โมง 

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู ้ / ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ง  1. 1   เขา้ใจการทาํงาน   มคีวามคดิมทีกัษะกระบวนการทาํงาน    ทกัษะการจดัการ   

ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา  ทกัษะการทาํงานรว่มกนั  และทักษะการแสวงหา

ความรู ้   มคีณุธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน   มจีติสาํนึกในการใช้

พลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม  เพือ่การดาํรงชวีติและครอบครวั 

 1. อภปิรายแนวทางในการทาํงานและปรบัปรงุการทาํงานแต่ละขัน้ตอน   ง.1.1(ป.6/1) 

 2. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน และมทีกัษะการทาํงานรว่มกนั       ง.1.1 (ป.6/2) 

 3. ปฏบิตัตินอยา่งมมีารยาท  ในการทาํงานกบัครอบครวัและผูอ้ื่น         ง .1.1 (ป.6/3) 

 

2.  จดุประสงคก์ารเรียนรูสู้่ตวัช้ีวดั 

 1.   บอกขัน้ตอนการทาํงานหตัถกรรมผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่(การทาํบนัได) ได ้

 2.   ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความรบัผดิชอบ และมทีกัษะการทาํงานเป็นทมี 

 3.   มทีกัษะในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้  และนําความรู ้ ทกัษะการสรา้งชิน้งานไป

ประยกุตใ์ช ้

 

3.  ความรู้ท่ีคงทน 

 ไผ่พชืทีม่คีุณประโยชน์หลายอยา่ง  โดยแบ่งเป็น 2 ดา้นใหญ่ ๆ คอื  ดา้นอนุรกัษ์ ไผ่เป็น

พชืทีช่่วยในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหผ้นืปา่ โดยเฉพาะในปา่เบญจพรรณจะมไีผ่เป็นไมท้ีพ่บไดท้ัว่ไป  

ขยายพนัธุเ์รว็ ซึง่ในสว่นของลาํตน้และรากไผจ่ะสามารถดดูซบัน้ําเกบ็ไว ้เพือ่สรา้งความอุดมสมบรูณ์

ใหผ้นืดนิ อกีทัง้ยงัช่วยยดึเกาะหน้าดนิเพือ่ป้องกนัการพงัทลายไดเ้ป็นอยา่งด ี และดา้นเศรษฐกจิ  

ในเชงิเศรษฐกจิจดัไดว้่าไผ่เป็นไมเ้ศรษฐกจิทีม่กีารนําไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายทีสุ่ด ในทุกๆส่วน 
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4. ช้ินงานหรือภาระงาน 

4.1 น.ร. สามารถทาํผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ (การทาํบนัได)ได ้

4.2 น.ร. ทราบขัน้ตอนการทาํผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ (การทาํบนัได) 

4.3 น.ร. สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัได้ 

5.  คาํถามสาํคญัท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน 

5.1 บอกประโยชน์ของไมไ้ผ่ 

5.2 บอกลกัษณะทีแ่ตกต่างของไมไ้ผ่กบัพชือื่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6.  ขัน้ตอนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 6.1   ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

  6.1.1  ครสูนทนากบันกัเรยีนถงึลกัษณะเดน่และประโยชน์ของไมไ้ผ่ 

6.1.2  นกัเรยีนทาํใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน เรือ่ง “การทาํบนัไดไมไ้ผ่” (เอกสาร 

ประกอบ  ข.2 ) 

6.1.3  ครเูชื่อมโยงการสนทนาเรือ่งไมไ้ผ่ทีน่กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็พรอ้ม  

นําเขา้สู่บทเรยีน เรือ่งการทาํผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่  การทาํบนัได  

6.1.4  ครอูธบิายเครือ่งมอืทีจ่ะใชใ้นการทาํบนัไดไมไ้ผ ่

อปุกรณ์ 

1.ไมไ้ผ่  

 

2. เลือ่ย  , คอ้น , สิ่ว , มดี ,ตะป ู,ตลบัเมตร 

 

 

 

 * ส่ือประกอบ*  - ใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน  ,  รปูภาพงานหตัถกรรมต่างๆใน

ทอ้งถิน่ 
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 6.2   ขัน้สอน 

6.2.1 ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน  

6.2.2 ครอูธบิายถงึขัน้ตอน วธิกีารทาํการทาํบนัไดไมไ้ผ่  ซึง่ม ี7 ขัน้ตอน  

(เอกสารประกอบ ข. 1) 

6.2.3 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่รว่มกนัทาํแบบรา่งโครงสรา้งการทาํบนัไดไมไ้ผ่  

6.2.4  แต่ละกลุ่มลงมอืปฏบิตัจิรงิ  จากแบบรา่งโครงสรา้งการทาํบนัไดไมไ้ผ่  

6.2.5 เมือ่ทาํผลงานเสรจ็  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาทาํเสนอผลงานทีท่าํ   

รวมทัง้ประโยชน์ใชส้อยของชิน้งานทีอ่อกมานําเสนอ 

 * ส่ือประกอบ*  ขัน้ตอนการทาํบนัไดไมไ้ผ ่ ,  รปูภาพประกอบการทาํบนัไดไมไ้ผ่,แหล่ง

เรยีนรู ้บา้นโพธิง์าม ต.โพธิง์าม อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุร ี

 

7.   การวดัและการประเมินผล 

7.1   การประเมินระหว่างการจดัการเรียนรู้  จากการสมัภาษณ์ และตอบคาํถาม            

(เอกสารประกอบ ข.3) 

7.2   การประเมินเม่ือส้ินสดุกิจกรรมการเรียนรู้   (เอกสารประกอบ ข.4 , เอกสาร 

ประกอบ ข. 5 , เอกสรประกอบ จ.) 

7.3   บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน  (เอกสารประกอบ ข.6) 
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เอกสารประกอบ ข. 1 

 

ขัน้ตอนการทาํบนัไดจากไม้ไผ่ 

1.   เลอืกไมไ้ผ่มา 2 ลาํใหไ้ดข้นาดทีใ่กลเ้คยีงกนั วดัความยาวของไมไ้ผข่นาด 2 เมตร หรอื

ตามความตอ้งการใชส้อย แลว้ใชเ้ลือ่ยตดั 

 

 

 

 

 

2.   เลอืกไมไ้ผ่ขนาดเลก็ไวส้าํหรบัทาํเป็นขัน้บนัได  แลว้เลื่อยเป็นท่อน ความยาวท่อนละ 

30 – 40  เซนตเิมตร  แลว้เหลาปลายใหเ้ลก็เพื่อสาํหรบัใส่ในช่องทีเ่จาะได ้

 

 

 

 

 

3.   นําไมไ้ผ่ทัง้ 2  ลาํ ขนาดยาว วางในบลอ็กเพื่อลอ็คไมใ่หไ้มไ้ผ่เลื่อน ซึง่เป็นภมูปิญัญา

ชาวบา้นในการยดึไมไ้มใ่หเ้คลือ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

4.   กําหนดตําแหน่งเพื่อเตรยีมเจาะช่องใส่ข ัน้บนัได  โดยใชต้ลบัเมตรวดัระยะหา่ง หรอืใช้

ไมท้ีเ่ตรยีมขนาดไวพ้อดตีามทีต่อ้งการวดัระยะ 

 

 

 

 

 

5.   ใชส้ิว่และคอ้นเจาะช่องตามตาํแหน่งทีก่าํหนดไว ้สาํหรบัใสข่ ัน้บนัได 

 

 

 

 

6.   นําไมไ้ผ่ท่อนเลก็ทีเ่ลื่อยเตรยีมไวส้าํหรบัทาํเป็นขัน้บนัได ใส่ในช่องทีเ่จาะไว้ 

 

 

 

 

7.   นําตะปมูาตอกตรงึไมไ้ผ่ท่อนเลก็กบัท่อนใหญ่ใหต้ดิกนั เพื่อใหม้คีวามคงทน 
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เอกสารประกอบ ข.2 

แบบทดสอบก่อนการเรียน เร่ือง “ผลิตภณัฑจ์ากไม้ไผ่” 

 

ชือ่.............................................................................................. เลขที.่..................ชัน้............. 

 

1.  ใหน้กัเรยีนบอกสว่นประกอบของตน้ไผ่   

............................................................................................................................. ............

........................................................... ..............................................................................

............................................................................................................................. ............

......................................... ................................................................................................

............................................................................................................................. ............ 

 

2. นกัเรยีนคดิว่า “ไผ่” นํามาทาํประโยชน์อะไรไดบ้า้ง  

............................................................................................................................. ............

............................................................................................ .............................................

............................................................................................................................. ............

.......................................................................... ...............................................................

............................................................................................................................. ........... 

 

3. นกัเรยีนคดิวา่สามารถที่งานหตัถกรรมจากไมไ่ผอ่ยา่งอื่นอกีไดห้รอืไม ่ถา้ทาํไดน้กัเรยีน

คดิวา่จะทาํอะไร พรอ้มทัง้อธบิาย  

............................................................................................................................. ............

............................................................ .............................................................................

............................................................................................................................. ............

.......................................... ...............................................................................................

............................................................................................................................. ............ 
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เอกสารประกอบ ข.3 

 

แบบสมัภาษณ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้  

กลุ่มที.่..............................    

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ................................................... ..................................เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ............................................................................. ........เลขที.่......... 

 

1. ใหน้กัเรยีนบอกประโยชน์ของไมไ้ผ่ 

2. นกัเรยีนคดิว่าไมไ้ผ่เอามาทาํเครือ่งจกัสานอะไรไดบ้า้ง 

3. ใหน้กัเรยีนบอกขัน้ตอนการทาํบนัไดจากไมไ้ผ่ 

4. นกัเรยีนบอกคุณสมบตัขิองอุปกรณ์ทีนํ่ามาทาํบนัไดจากไมไ้ผ่ได ้

  

 

(............................................ ............................) 

                                                          ครผููส้อน      ........./................./.............         
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เอกสารประกอบ ข.4 

ช่ือช้ินงาน  การทาํบนัไดไมไ้ผ่ 

เกณฑก์ารประเมินช้ินงาน ( แบบแยกประเดน็ ) 

 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

4 

ระดบัคะแนน 

3 

ระดบัคะแนน 

2 

ระดบัคะแนน 

1 

น้ําหนกั 

จดุเน้น 

การจดัเตรยีม

อุปกรณ์ 

อุปกรณ์

ครบถว้น 

อุปกรณ์ครบ

เป็นสว่นใหญ่ 

อุปกรณ์ครบ

เป็นบางสว่น 

อุปกรณ์ไมค่รบ

เป็นสว่นใหญ่ 

 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํ 

เขา้ใจทุก

ขัน้ตอนของ

การทาํบนัได 

ไมไ้ผ่ 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํบนัไดไม้

ไผ่เป็นส่วนใหญ่ 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํบนัไดไม้

ไผเ่ป็นบางสว่น 

ไมเ่ขา้ใจขัน้ตอน

การทาํบนัไดไมไ้ผ่

เป็นสว่นใหญ่ 

 

การทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่น 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได้

เป็นสว่นใหญ่ 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได้

เป็นบางสว่น 

ไมส่ามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

 

ผลงานทีส่าํเรจ็ ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงาม 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

ส่วนใหญ่ 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

บางสว่น 

ผลงานขาดความ

ปราณตีและตอ้ง

ปรบัปรงุแกไ้ข 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................... .(ผูส้อน) 
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เอกสารประกอบ ข.5 

 

ใบงาน  เรือ่ง “ผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ (การทาํบนัได)” 

 

1. ใหน้กัเรยีนวาดรปูเครือ่งใชท้ีท่าํจากไมไ้ผ่  2 ชนิด   

                             รปูท่ี 1                                                              รปูท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บรรยายประโยชน์ใชส้อย จากรปูทีน่กัเรยีนวาดได้ 

............................................................................................................................. ............

............................................................................ .............................................................

............................................................................................................................. ............  

........................................................ .................................................................................

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............ 
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เอกสารประกอบ ข.6 

 

บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน 

วชิาทีส่อน............................................................................... 

เรือ่งทีท่าํการสอน....................................................................  

วนัทีท่าํการสอน.......................................................................  

 

1. ความสาํเรจ็ในการจดัการเรยีนรู้

...................................................................................................................................................  

    แนวทางในการพฒันา 

...................................................................................................................................................  

2. ปญัหา/อุปสรรคในการสอน

......................................................................... ..........................................................................  

     แนวทางในการแกไ้ข

...................................................................................................................................................  

3. สิง่ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามแผน

...................................................................................................................................................  

     เหตุผล

................................................................................ ...................................................................  

4. การปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู้

...................................................................................................................................................  

 

...................................................................ครผููส้อน 

                                                 (...........................................................) 
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แผนการเรียนรูท่ี้ 22     เร่ือง   การทาํหมวกสานจากไม้ไผ่ 

 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6       ระยะเวลา  3 ชัว่โมง 

 

1.   มาตรฐานการเรียนรู ้ / ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ง  1. 1   เขา้ใจการทาํงาน   มคีวามคดิมทีกัษะกระบวนการทาํงาน    ทกัษะการจดัการ   

ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา  ทกัษะการทาํงานรว่มกนั  และทกัษะการแสวงหา

ความรู ้   มคีุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน   มจีติสาํนึกในการใช้

พลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม  เพือ่การดาํรงชวีติและครอบครวั 

 1. อภปิรายแนวทางในการทาํงานและปรบัปรงุการทาํงานแต่ละขัน้ตอน   ง.1.1 (ป.6/1) 

 2. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน และมทีกัษะการทาํงานรว่มกนั        ง.1.1 (ป.6/2) 

 3. ปฏบิตัตินอยา่งมมีารยาท  ในการทาํงานกบัครอบครวัและผูอ้ื่น         ง .1.1 (ป.6/3) 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรูสู้่ตวัช้ีวดั 

1.   บอกขัน้ตอนการทาํหมวกสานจากไมไ้ผ่ได้ 

 2.   ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความรบัผดิชอบ และมทีกัษะการทาํงานเป็นทมี  

 3.   มทีกัษะในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้  และนําความรู ้ ทกัษะการสรา้งชิน้งานไป

ประยกุตใ์ช ้

3. ความรู้ท่ีคงทน 

 เครือ่งจกัสานคอื ภาชนะ  เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ ทีท่าํขึน้จากวธิกีารจกั สาน ถกั ทอ จาก

วสัดุทีห่าไดง้า่ยและมอียูต่ามทอ้งถิน่  เช่น หวาย ไมไ้ผ่  ใบลาน กก ฟาง กา้นและใบมะพรา้ว ฯลฯ  

โดยการสาน คอื การเอาตอก  กก  ใบลาน หรอืวสัดอุยา่งใดอยา่งหน่ึงมาไขวข้ดักนัทาํเป็นภาชนะ

หรอืเครือ่งใชต่้าง ๆ เช่น เสื่อ กระบุง ตะกรา้ หมวกสาน เขง่ เป็นตน้  

4. ช้ินงานหรือภาระงาน 

4.1 น.ร. สามารถทาํหมวกสานจากไมไ้ผไ่ด้ 

4.2 น.ร. ทราบขัน้ตอนการทาํหมวกสานจากกไมไ้ผ่ 

4.3 น.ร. สามารถนําความรูท้ี่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได้ 
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5.  คาํถามสาํคญัท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน 

5.1  บอกเครือ่งมอื เครือ่งใช ้หรอืภาชนะ ทีม่าจากการสานได้ 

5.2 บอกวสัดทุีส่ามารถนํามาใชใ้นการสาน เพือ่ใหเ้กดิเครือ่งมอื เครือ่งใชไ้ด้ 

6.  ขัน้ตอนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้  

6.1    ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

6.1.1 นกัเรยีนทาํใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน เรือ่ง “การทาํหมวกสานจากไมไ้ผ”่  

(เอกสารปะกอบ ค. 2) 

6.1.2 ครสูนทนากบันกัเรยีนถงึงานหตัถกรรมจกัสานในทอ้งถิน่ทีน่กัเรยีนรูจ้กั  

6.1.3 ครเูชือ่มโยงงานหตัถกรรมทีน่กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็พรอ้มนําเขา้  

สูบ่ทเรยีน เรือ่งการทาํหมวกสานจากไมไ้ผ่ 

6.1.4 ครอูธบิายอุปกรณ์ทีจ่ะนํามาใชท้าํหมวกสานจากไมไ้ผ่ 

อปุกรณ์ 

1.ตอก 

2. จกัรเยบ็ผา้ 

3.ดา้ย ,กรรไกร 

 * ส่ือประกอบ*  อุปกรณ์ ,  ใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน  ,  รปูภาพงานจกัสานเครือ่งมอื 

เครือ่งใชต่้างๆ 

6.2 ขัน้สอน 

6.2.1 ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน  

6.2.2 ครอูธบิายถงึขัน้ตอน วธิกีารทาํหมวกสานจากไมไ้ผ่ ซึง่มทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน  

(เอกสารประกอบ ค.1) 

6.2.3 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัออกแบบผลงานหมวกสานจากไมไ้ผ่ 

6.2.4 แต่ละกลุ่มลงมอืปฏบิตัจิรงิ  จากการออกแบบผลงาน 

6.2.5 เมือ่ทาํผลงานเสรจ็  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาทาํเสนอผลงานทีท่าํ   

รวมทัง้ประโยชน์ใชส้อยของชิน้งานทีอ่อกมานําเสนอ 

 * ส่ือประกอบ*   ขัน้ตอนการทาํหมวกสานจากไมไ้ผ ่ ,  รปูภาพหมวกสานจากไมไ้ผ่ ,

แหลง่เรยีนรู ้ บา้นคลองกา้นเหลอืง ต.คาํโตนด อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุร ี
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7.   การวดัและการประเมินผล 

7.1   การประเมินระหว่างการจดัการเรียนรู้   จากการสมัภาษณ์ และตอบคาํถาม            

(เอกสารประกอบ ค.3) 

7.2   การประเมินเม่ือส้ินสดุกิจกรรมการเรียนรู้   (เอกสารประกอบ ค.4 , เอกสาร 

ประกอบ ค. 5 , เอกสารประกอบ จ.) 

7.3   บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน  (เอกสารประกอบ ค.6) 
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เอกสารประกอบ ค.1 

ขัน้ตอนการทาํหมวกสานจากไม้ไผ่  

1.นําไมไ้ผม่าจกัตอก หรอื สามารถหาซือ้ตอกสาํเรจ็รปูทีม่ขีายตามทอ้งตลาดได้ 

 

 

 

 

 

2.นําตอกทีไ่ดม้าสานเป็นลายเสน้ตามรปูภาพ 

 

 

 

 

 

3.นําเสน้ตอกทีส่านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้มาเยบ็ขึน้รปูหมวกโดยจกัรเยบ็ผา้  

 

 

 

 

 

4.ตกแต่งหมวกทีท่าํสาํเรจ็แลว้ใหส้วยงาม 
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เอกสารประกอบ ค.2 

 

แบบทดสอบก่อนการเรียน เร่ือง “หมวกสานจากไม้ไผ่” 

 

ชือ่.............................................................................................. เลขที.่..................ชัน้............. 

 

1.  ใหน้กัเรยีนบอกส่วนประกอบของตน้ไผ่   

............................................................................................................................. ............

........................................................................................ .................................................

............................................................................................................................. ............

...................................................................... ...................................................................

............................................................................................................................. ............ 

 

2. นกัเรยีนคดิวา่ “ไผ่” นํามาทาํประโยชน์อะไรไดบ้า้ง  

............................................................................................................................... ..........

......................................................................................................................... ................

............................................................................................................................. ............

....................................................................................................... ..................................

............................................................................................................................. ........... 

 

3. นกัเรยีนคดิวา่สามารถทีง่านหตัถกรรมจากไมไ่ผอ่ยา่งอื่นอกีไดห้รอืไม ่ถา้ทาํไดน้กัเรยีน

คดิวา่จะทาํอะไร พรอ้มทัง้อธบิาย  

............................................................................................................................. ............

......................................................................................... ................................................

............................................................................................................................. ............

....................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ............ 
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เอกสารประกอบ ค.3 

 

แบบสมัภาษณ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มที.่..............................    

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ................................................................................. ....เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

 

1. นกัเรยีนคดิวา่การทาํเครือ่งจกัสานนัน้สามารถใชว้สัดอุะไรไดอ้กีนอกจากไมไ้ผ่  

2. นกัเรยีนสามารถบอกแหล่งผลติ และ จาํหน่าย หมวกสานจากไมไ้ผ่ในทอ้งถิน่ได้ 

3. นกัเรยีนบอกขัน้ตอนการทาํหมวกสานจากไมไ้ผ่ 

4. นกัเรยีนบอกผลติภณัฑท์ีท่าํจากไมไ้ผ่ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ 

  

 

(........................................................................)  

                                                          ครผููส้อน      ........./................./.............         
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เอกสารประกอบ ค.4 

ช่ือช้ินงาน  การทาํหมวกสานจากไมไ้ผ่ 

เกณฑก์ารประเมินช้ินงาน ( แบบแยกประเดน็ ) 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

4 

ระดบัคะแนน                                             

3 

ระดบัคะแนน                             

2 

ระดบัคะแนน 

1 

น้ําหนกั 

จดุเน้น 

การ

จดัเตรยีม

อุปกรณ์ 

อุปกรณ์

ครบถว้น 

อุปกรณ์ครบ

เป็นสว่นใหญ่ 

อุปกรณ์ครบ

เป็นบางสว่น 

อุปกรณ์ไมค่รบ

เป็นสว่นใหญ่ 

 

                     

เขา้ใจ

ขัน้ตอนการ

ทาํ 

เขา้ใจทุก

ขัน้ตอนการทาํ

หมวกสานจาก

ไมไ้ผ่ 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํหมวก

สานจากไมไ้ผ่

เป็นสว่นใหญ่ 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํหมวก

สานจากไมไ้ผ่

เป็นบางสว่น 

ไมเ่ขา้ใจ

ขัน้ตอนการทาํ

หมวกสานจาก

ไมไ้ผ่เป็นสว่น

ใหญ่ 

 

การทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่น 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

สามารถ

ทาํงานรว่มกบั

ผูอ้ื่นไดเ้ป็น

ส่วนใหญ่ 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได้

เป็นบางสว่น 

ไมส่ามารถ

ทาํงานรว่มกบั

ผูอ้ื่นได ้

 

ผลงานที่

สาํเรจ็ 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงาม 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

ส่วนใหญ่ 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

บางสว่น 

ผลงานขาด

ความปราณตี

และตอ้ง

ปรบัปรงุแกไ้ข 

 

 

ลงชื่อ..........................................................(ผูส้อน) 
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เอกสารประกอบ ค.5 

 

ใบงาน   เรือ่ง “การทาํหมวกสานจากไมไ้ผ่” 

 

1. ใหน้กัเรยีนบอกชือ่ ภาชนะ  เครือ่งมอื  เครือ่งใชท้ีม่าจากการจกัสาน  5  ชนิด  พรอ้มทัง้

บอกประโยชน์ใชส้อย 

 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

2. ใหน้กัเรยีนบอกวสัด ุ ทีส่ามารถนํามาทาํเครือ่งจกัสานได ้  5 ชนิด 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

3. ถา้นกัเรยีนตอ้งทาํงานจกัสาน 1 ชนิด  นกัเรยีนจะทาํเครือ่งจกัสานอะไร  เพราะเหตุใด 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบ ค.6 

 

บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน 

วชิาทีส่อน............................................................................... 

เรือ่งทีท่าํการสอน....................................................................  

วนัทีท่าํการสอน.......................................................................  

 

1. ความสาํเรจ็ในการจดัการเรยีนรู้

...................................................................................................................................................  

    แนวทางในการพฒันา 

...................................................................................................................................................  

2. ปญัหา/อุปสรรคในการสอน

................................................................................................ ...................................................  

     แนวทางในการแกไ้ข

...................................................................................................................................................  

3. สิง่ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามแผน

...................................................................................................................................................  

     เหตุผล

....................................................................................................... ............................................  

4. การปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู้

...................................................................................................................................................  

 

...................................................................ครผููส้อน 

                                                 (...........................................................) 
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แผนการเรียนรูท่ี้ 23     เร่ือง   การทาํไม้กวาดดอกหญ้า 

 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6       ระยะเวลา  2 ชัว่โมง 

 

1.   มาตรฐานการเรียนรู ้ / ตวัช้ีวดั 

มาตรฐาน ง  1. 1   เขา้ใจการทาํงาน  มคีวามคดิมทีกัษะกระบวนการทาํงาน   ทกัษะการจดัการ   

ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหา  ทกัษะการทาํงานรว่มกนั  และทกัษะการแสวงหา

ความรู ้  มคีณุธรรม และลกัษณะนิสยัในการทาํงาน  มจีติสาํนึกในการใช้

พลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม  เพือ่การดาํรงชวีติและครอบครวั 

 1. อภปิรายแนวทางในการทาํงานและปรบัปรงุการทาํงานแต่ละขัน้ตอน   ง.1.1(ป.6/1) 

 2. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน และมทีกัษะการทาํงานรว่มกนั        ง.1.1 (ป.6/2) 

 3. ปฏบิตัตินอยา่งมมีารยาท  ในการทาํงานกบัครอบครวัและผูอ้ื่น         ง.1.1 (ป.6/3) 

2.  จดุประสงคก์ารเรียนรูสู้่ตวัช้ีวดั 

 1.   บอกขัน้ตอนการไมก้วาดดอกหญา้ได้ 

 2.   ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความรบัผดิชอบ และมทีกัษะการทาํงานเป็นทมี  

 3.   มทีกัษะในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้  และนําความรู ้ ทกัษะการสรา้งชิน้งานไป

ประยกุตใ์ช ้

3.  ความรู้ท่ีคงทน 

ไมก้วาด เป็นอุปกรณ์ทีย่งัจาํเป็นตอ้งใชภ้ายในครอบครวั และมคีณุสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั   

ของไมก้วาดแต่ละชนิด  แมป้จัจบุนับางบา้นไดนํ้าเครือ่งดดูฝุน่เขา้มาใชบ้า้งแลว้ แต่กย็งัมบีา้นและ

สถานทีต่่าง ๆ อกีจาํนวนไมน้่อย ทีต่อ้งการใชไ้มก้วาด ดงันัน้ การทาํไมก้วาดเพือ่จาํหน่าย จงึเป็น

การเสรมิรายไดอ้กีทางหน่ึงใหก้บัครอบครวัได้ 

4.  ช้ินงานหรือภาระงาน 

4.1  น.ร. สามารถทาํไมก้วาดดอกหญา้ได้ 

4.2  น.ร. ทราบขัน้ตอนการทาํไมก้วาดดอกหญา้ 

4.3 น.ร. สามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได้  
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5.  คาํถามสาํคญัท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน 

5.1  เปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีระหว่างการใชไ้มก้วาดดอกหญา้กบัการใชเ้ครือ่งดดูฝุน่ 

5.2 บอกลกัษณะการใชง้านของไมก้วาดแต่ละชนิด  

6.  ขัน้ตอนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้  

6.1   ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน 

6.1.1 นกัเรยีนทาํใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน เรื่อง “การทาํไมก้วาดดอกหญา้”  

(เอกสารประกอบ ง.2) 

6.1.2  ครสูนทนากบันกัเรยีนถงึอุปกรณ์ในการทาํความสะอาดครวัเรอืนที่ 

นกัเรยีนรูจ้กั 

6.1.3 ครเูชือ่มโยงเรือ่งอุปกรณ์การทาํความสะอาดในครวัเรอืนทีน่กัเรยีนรว่มกนั  

แสดงความคดิเหน็พรอ้มนําเขา้สู่บทเรยีน เรือ่งไมก้วาดดอกหญา้ 

6.1.4 ครอูธบิายถงึอุปกรณ์ทีนํ่ามาใชท้าํไมก้วาดดอกหญา้ 

 

อปุกรณ์ 

1.  ดอกหญา้       

2.  ไมไ้ผ่รวก 

3. น้ํามนัยางและชนัเพือ่ใชป้ระสานดอกแขมใหเ้ป็นเน้ือเดยีวกนั  , เชอืกไนล่อน , แปรงทาส ี   

ตะป ู  คอ้นตอกตะป ู 

 

 

 

 * ส่ือประกอบ*  อุปกรณ์ , ใบงานแบบทดสอบก่อนเรยีน  ,  รปูภาพอุปกรณ์การทาํความ

สะอาดในครวัเรอืน 
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6.2   ขัน้สอน 

6.2.1 ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน  

6.2.2 ครอูธบิายถงึขัน้ตอน วธิกีารทาํไมก้วาดดอกหญา้ ซึง่มทีัง้หมด 5 ขัน้ตอน  

(เอกสารประกอบ ง.1) 

6.2.3 แต่ละกลุ่มลงมอืปฏบิตัจิรงิ   

6.2.4 เมือ่ทาํผลงานเสรจ็ ใหแ้ต่ละกลุม่สง่ตวัแทนออกมาทาํเสนอผลงานทีท่าํ    

รวมทัง้ประโยชน์ใชส้อยของชิน้งานทีอ่อกมานําเสนอ 

 * ส่ือประกอบ*  ขัน้ตอนการทาํไมก้วาดดอกหญา้  ,  รปูภาพไมก้วาดดอกหญา้ ,แหล่ง

เรยีนรูก้ารทาํไมก้วาดดอกหญา้ บา้นโงง้ ต.โพธิง์าม อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบุร ี

 

7.   การวดัและการประเมินผล 

7.1   การประเมินระหว่างการจดัการเรียนรู้   จากการสมัภาษณ์ และตอบคาํถาม          

(เอกสารประกอบ ง.3) 

7.2   การประเมินเม่ือส้ินสดุกิจกรรมการเรียนรู้   (เอกสารประกอบ ง.4 , เอกสาร 

ประกอบ ง. 5 , เอกสารประกอบ จ.) 

7.3   บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน  (เอกสารประกอบ ง.6) 
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เอกสารประกอบ ง.1 

ขัน้ตอนการทาํไม้กวาดดอกหญ้า 

1. นําดอกหญา้มาตากแดดใหแ้หง้  นําดอกหญา้มาตหีรอืฟาดกบัพืน้ เพื่อใหด้อกหญา้ดอกเลก็ ๆ

หลุดออกให ้เหลอืแต่กา้นเลก็ ๆ แกะกา้นดอกหญา้ออกจากตน้ จะไดด้อกหญา้สาํหรบัทาํไมก้วาด  

ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

2.นําดอกหญา้ทีไ่ดม้ดัรวมกนัประมาณ 1 กาํมอื 

การมดัชอ่ดอกหญา้ ใหไ้ดข้นาดประมาณ 1 กาํมอื                                                                                                                                                                      

 

3. ใชเ้ชอืกฟางหรอืเชอืกในล่อนสอยเขา้กบัเขม็เยบ็กระสอบแลว้แทงเขา้ตรง กลางมดัดอกหญา้ แลว้

ถกัไปถกัมาประมาณ 3-4 ชัน้พรอ้มทัง้จดัมดัดอกหญา้ใหแ้บนราบ ใชม้ดีตดัโคนรดัดอกหญา้ทีถ่กั

แลว้ใหเ้สมอเป็นระเบยีบสวยงาม 

 

 

 

 

 

4. ใชด้า้มไมไ้ผ่รวกเสยีบตรงกลางหรอือาจจะใชต้น้ดอกหญา้  8-10 ตน้ มดัรวมกนัแทนไมไ้ผ่รวกกไ็ด ้

แลว้ตอกตะปขูนาด 1 น้ิว 2 ตวั เพื่อใหม้ดัดอกหญา้กบัดา้มใหแ้น่น 

5. ใชน้ํ้ามนัยางหรอืชนัผสมน้ํามนัก๊าดทาโดยใชแ้ปรงจุม่และทาบรเิวณทีต่วั เพื่อเพิม่ความคงทนให้

ดอกหญา้ทีม่ดัรวมกนัไวต้ดิทน ไมห่ลดุงา่ยเวลาใชง้าน 
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เอกสารประกอบ ง.2 

 

แบบทดสอบก่อนการเรียน เร่ือง  “ไม้กวาดดอกหญ้า” 

 

ชือ่.............................................................................................. เลขที.่..................ชัน้............. 

 

1.  ใหน้กัเรยีนบอกพชืชนิดอื่นทีส่ามารถนํามาทาํไมก้วาดได้   

................................................. ........................................................................................

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................  

 

2. นกัเรยีนคดิวา่ ดอกหญา้ นอกจากจะนํามาทาํไมก้วาดแลว้ยงันํามาทาํประโยชน์อะไรได้อกี

บา้ง  

................................................. ........................................................................................

............................................................................................................................. ............

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

........................................................................................................................................  

 

3. นกัเรยีนคดิว่านอกจากไมก้วาดดอกหญา้แลว้ นกัเรยีนสามารถทีจ่ะทาํเครือ่งใชภ้ายใน

บา้นอื่นๆไดห้รอืไม ่เพราะอะไร  

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............

.................................................................................................................................... .....

............................................................................................................................. ............

............................................................................................................................. ............ 
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เอกสารประกอบ ง.3 

 

แบบสมัภาษณ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้  

กลุ่มที.่..............................    

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

ชือ่-นามสกุล ..................................................................................... เลขที.่......... 

 

1. นกัเรยีนคดิวา่การทาํไมก้วาดนัน้สามารถใชว้สัดอุะไรไดอ้กีนอกจากดอกหญา้ 

2. นกัเรยีนสามารถบอกแหล่งผลติ และ จาํหน่าย ไมก้วาดดอกหญา้ในทอ้งถิน่ได้ 

3. นกัเรยีนบอกขัน้ตอนการทาํไมก้วาดดอกหญา้ 

4. นกัเรยีนบอกเครือ่งใชส้าํหรบัทาํความสะอาด 

  

 

(........................................................................)  

                                                          ครผููส้อน      ........./................./.............         

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 139 

เอกสารประกอบ ง.4 

 

ช่ือช้ินงาน  การทาํไมก้วาดดอกหญา้ 

เกณฑก์ารประเมินช้ินงาน ( แบบแยกประเดน็ ) 

 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

4 

ระดบัคะแนน 

3 

ระดบัคะแนน 

2 

ระดบัคะแนน 

1 

น้ําหนกั 

จดุเน้น 

การจดัเตรยีม

อุปกรณ์ 

อุปกรณ์

ครบถว้น 

อุปกรณ์ครบ

เป็นสว่นใหญ่ 

อุปกรณ์ครบ

เป็นบางสว่น 

อุปกรณ์ไมค่รบ

เป็นสว่นใหญ่ 

 

                     

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํ 

เขา้ใจทุก

ขัน้ตอนของ

การทาํไมก้วาด

ดอกหญา้ 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํไมก้วาด

ดอกหญา้เป็น

ส่วนใหญ่ 

เขา้ใจขัน้ตอน

การทาํไมก้วาด

ดอกหญา้เป็น

บางสว่น 

ไมเ่ขา้ใจขัน้ตอน

การทาํไมก้วาด

ดอกหญา้เป็นส่วน

ใหญ่ 

 

การทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่น 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได้

เป็นสว่นใหญ่ 

สามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได้

เป็นบางสว่น 

ไมส่ามารถทาํงาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

 

ผลงานทีส่าํเรจ็ ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงาม 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

ส่วนใหญ่ 

ถูกตอ้งตาม

ขัน้ตอนและ

สวยงามเป็น

บางสว่น 

ผลงานขาดความ

ปราณตีและตอ้ง

ปรบัปรงุแกไ้ข 

 

 

 

ลงชื่อ..........................................................(ผูส้อน) 
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เอกสารประกอบ ง.5 

ใบงานท่ี 4 

เรือ่ง “การทาํไมก้วาดดอกหญา้” 

 

1. ใหน้กัเรยีนบอกชนิดของไมก้วาดทีรู่จ้กั  3 ชนิด  พรอ้มทัง้อธบิายถงึประโยชน์ใชส้อย 

1.1 ……………………………………………...………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………… 

1.2 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ใหน้กัเรยีนบอกวสัดทุีส่ามารถนํามาทาํไมก้วาดได้ 

.............................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. ........................

.................................................................... .................................................................................

............................................................................................................................. ........................

................................................................................................................................................ ..... 

 

3. ใหน้กัเรยีนเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีระหว่างการใชไ้มก้วาดกบัการใชเ้ครือ่งดดูฝุน่ 

 

................................................. ....................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

.................................................................................................................................... .................

.................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ........................

........................................................................ ............................................................. ................ 
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เอกสารประกอบ ง.6 

 

บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของครผููส้อน 

วชิาทีส่อน............................................................................... 

เรือ่งทีท่าํการสอน....................................................................  

วนัทีท่าํการสอน.......................................................................  

 

1. ความสาํเรจ็ในการจดัการเรยีนรู้

.................................................... ...............................................................................................  

    แนวทางในการพฒันา 

.................................................... ...............................................................................................  

2. ปญัหา/อุปสรรคในการสอน

.................................................... ...............................................................................................  

     แนวทางในการแกไ้ข

.................................................... ...............................................................................................  

3. สิง่ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามแผน

.................................................... ...............................................................................................  

     เหตุผล 

.................................................... ...............................................................................................  

4. การปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู้

.................................................... ...............................................................................................  

 

...................................................................ครผููส้อน 

                                                 (....................................................... ....) 
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เอกสารประกอบ จ. 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานกลุ่ม 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 

วนัท่ี………………เดือน…………………..พ.ศ……………….. 

ที ่ ทกัษะการแสดงออกระหวา่งปฏบิตังิาน 

กลุ่มที.่....................................                                                          

ผลการประเมนิบุคคลตาม เลขที ่

     

1 รูจ้กัการวางแผนการทาํงานเป็นกลุ่ม      

2 ทาํงานตามขัน้ตอนของแผนทีว่างไว ้      

3 รบัฟงัความคดิเหน็และแสดงความคดิเหน็      

4 ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตังิานกลุ่ม      

5 มคีวามกระตอืรอืรน้และรบัผดิชอบต่อหน้าที ่      

5 ทาํงานดว้ยความระมดัระวงั      

6 เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี      

7 ใชส้ือ่ /วสัดุ /อุปกรณ์/เครื่องมอืไดถู้กตอ้งและประหยดั      

8 เกบ็สือ่ วสัดุอุปกรณ์และรกัษาความสะอาดของสถานทีเ่รยีน

หรอืปฏบิตังิาน 

     

9 ทาํงานเสรจ็ทนัตามเวลา      

10 สามารถนําความรู/้ผลงานการปฏบิตัไิปใชใ้นชวีติ 

ประจาํวนัได ้

     

                                                            รวมคะแนน      

เกณฑก์ารให้คะแนน 

  5  คะแนน= ดมีาก     4  คะแนน= ด ี     3  คะแนน= ปานกลาง     2  คะแนน= พอใช ้    1  คะแนน= ปรบัปรุง 

เกณฑก์ารประเมิน 

  นกัเรยีนไดค้ะแนนจากการประเมนิทกัษะการปฏบิตังิานกลุ่มไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  70 (35 คะแนน) 

 

ลงชือ่………………………………………….ผูป้ระเมนิ 

                     (………………………………………….) 

                                                                                              ครผููส้อน    
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ (คณะท่ี 1) 

 

  นกัวชิาการจาํนวน 2 ท่าน 

1)   อาจารยป์ระสงค ์  นวลอุทยั 

ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนอนุบาลประจนัตคาม   จงัหวดัปราจนีบุรี 

2)   อาจารยเ์ครอืวลัย ์  สทิธเิจรญิธรรม 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นบวัมล (เจรญิราษฎรอุทศิ) สาํนกังานเขตบางเขน  

กรงุเทพมหานคร 
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รายช่ือคณะผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ (คณะท่ี 2 ) 

 

ดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ดา้นการจดัทาํสาระหลกัสตูร ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีน 

การสอนการงานอาชพีและเทคโนโลย ี  จาํนวน  5 ท่าน  มรีายชือ่ดงัน้ี 

1) นายสนุนัท ์  พอด ี

ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ    โรงเรยีนวดัหนองคุม้   

จงัหวดัปราจนีบุร ี

2) นายประสทิธิ ์  สมมติร 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ   โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

3) นางลดัดา   ทุมม ี

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ   โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

4) นายพงศธร   ฉตัรเงนิ 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ   โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

5) นางวไิลวรรณ   บุตรศร ี

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ   โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 
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รายช่ือคณะผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ (คณะท่ี 3) 

 

ผูป้ฏบิตังิานรบัผดิชอบในการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  จาํนวน 10 คน  

มรีายชือ่ดงัน้ี 

1) นางจาํเลอืง   โพธิง์าม 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุร ี

2) นางสนุทร ี  ศรบุีตร 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการ  โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

3) นายทว ี  คาํดาํ 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

4) นายอภชิาต   โพธิง์าม 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

5) นายสาํเรงิ   ภมูทิอง 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการ  โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

6) นายพมิลศกัดิ ์  อรรคสาร 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการ  โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

7) นายอดสิร   สขุปลัง่ 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการ  โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

8) นางสาํเนียง   วเิศษ 

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนวดัหนองคุม้  จงัหวดัปราจนีบุรี 

9) นางอรวรรณ   พอด ี

ครวูทิยฐานะชาํนาญการ  โรงเรยีนวดัเนินสงู      จงัหวดัปราจนีบุร ี

10) นายอดุล   อุไรวงษ ์

ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ โรงเรยีนวดัใหมก่วางทอง  จงัหวดัปราจนีบุรี 
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แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

ชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ................................................. ........................................................................  

ตําแหน่ง .................................................................................................................................  

คาํช้ีแจง  

1. โปรดพจิารณาความถกูตอ้งดา้นเน้ือหาเกีย่วกบังานหตัถกรรมในทอ้งถิน่  แนวการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้ และเอกสารประกอบ  แลว้ทาํเครือ่งหมาย   ลงในช่องทีต่รงกบั   

ความคดิเหน็ของท่าน 

2. โปรดแสดงความคดิเหน็ลงในช่องวา่งทีเ่วน้ไวใ้นแต่ละรายการ 

เรือ่ง ถูกตอ้ง / เหมาะสม ควรแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ 

1. การทาํตะกร้าจากเถาวลัย์ 

1.1  เน้ือหา 

1.2  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

1.3  เอกสารประกอบ 

   

2.ผลิตภณัฑจ์ากไผไ่ม้ 

2.1  เน้ือหา 

2.2  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

     2.3  เอกสารประกอบ 

   

3.หมวกสานจากไม้ไผ ่ 

3.1  เน้ือหา 

3.2  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

     3.3  เอกสารประกอบ 

   

4.ไม้กวาดดอกหญ้า  

4.1  เน้ือหา 

4.2  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

    4.3  เอกสารประกอบ 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ 

 

คาํช้ีแจง 

 โปรดพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมในการนําคูม่อื ไปใชป้ฏบิตัจิรงิ แลว้เขยีน

เครือ่งหมาย   ลงในช่องระดบัความเหมาะสม ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน โดยระดบัความ

เหมาะสมจาํแนกออกเป็น5ระดบั ดงัน้ี 

 5  หมายถงึ  ท่านเหน็วา่มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

 4 หมายถงึ  ท่านเหน็วา่มคีวามเหมาะสมมาก 

 3 หมายถงึ  ท่านเหน็วา่มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

 2 หมายถงึ  ท่านเหน็วา่มคีวามเหมาะสมน้อย 

 1 หมายถงึ  ท่านเหน็วา่มคีวามเหมาะสมน้อยทีส่ดุ 

ที ่ เรือ่ง 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. การทาํตะกร้าจากเถาวลัย์ 

1.1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา

มคีวามเหมาะสม 

1.2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

1.3 แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอน 

1.4 การประเมนิการเรยีนรูจ้ดัไดค้รอบคลมุจดุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 

1.5 ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญ

ในงานหตัถกรรมพืน้บา้นการทาํตะกรา้จากเถาวลัย์มา

ใหค้วามรูไ้ด ้

1.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม  

1.7 ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ไปใชใ้นสถานศกึษาได ้

1.8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหล่งเรยีนรูไ้ด้ 
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ที ่ เรือ่ง 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

2. ผลิตภณัฑจ์ากไม้ไผ่ 

2.1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา

มคีวามเหมาะสม 

2.2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

2.3 แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอน 

2.4 การประเมนิการเรยีนรูจ้ดัไดค้รอบคลมุจดุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 

2.5 ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญ

ในงานหตัถกรรมพืน้บา้นผลติภณัฑจ์ากไมไ้ผม่าให้

ความรูไ้ด ้

2.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม  

2.7 ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ไปใชใ้นสถานศกึษาได ้

2.8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด้ 

     

3. หมวกสานจากไม้ไผ่ 

3.1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษามี

ความเหมาะสม 

3.2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

3.3 แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอน 

3.4 การประเมนิการเรยีนรูจ้ดัไดค้รอบคลมุจดุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 

3.5 ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญใน

งานหตัถกรรมพืน้บา้นหมวกสานจากไมไ้ผม่าใหค้วามรูไ้ด้ 
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ที ่ เรือ่ง 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

 3.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม  

3.7 ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ไปใชใ้นสถานศกึษาได ้

3.8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด ้

     

4. ไม้กวาดดอกหญ้า 

4.1 คาํแนะนําการใชคู้ม่อืและเน้ือหาทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษามี

ความเหมาะสม 

4.2 แนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

4.3 แบบบนัทกึมคีวามเหมาะสมกบัแนวการจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอน 

4.4 การประเมนิการเรยีนรูจ้ดัไดค้รอบคลมุจดุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทีต่อ้งการตามทีร่ะบุไวใ้นแผนการเรยีนรู้ 

4.5 ครผููส้อนสามารถเชญิวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามชาํนาญใน

งานหตัถกรรมพืน้บา้นไมก้วาดดอกหญา้มาใหค้วามรูไ้ด้ 

4.6 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม  

4.7 ครผููส้อนสามารถนําแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ป

ใชใ้นสถานศกึษาได ้

4.8 ครผููส้อนสามารถนํานกัเรยีนไปศกึษายงัแหลง่เรยีนรูไ้ด้ 
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