ผลการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
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การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นระหวางกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความ (3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที
ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความอยูในระดับเห็นดวยมาก
คําสําคัญ: การเขียนสรุปความ ภูมิปญญาทองถิ่น ความคิดเห็น
ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to compare the pre–learning and post–learning academic achievement
scores on conclusion writing of Mathayom Suksa I students at Satri Siriket School; and (2) to study opinions of
Mathayom Suksa I students at Satri Siriket School toward learning management with the use of local wisdom to
develop conclusion writing achievement. The sample consisted of 40 Mathayom Suksa I students studying in the
academic year 2016 at Satri Siriket School in Si Sa Ket province, obtained by cluster sampling. The employed
research instruments were (1) learning management plans; (2) an achievement test on conclusion writing; and
(3) a questionnaire on student’s opinions toward learning management with the use of local wisdom to develop
conclusion writing achievement. Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and
t–test.
The research findings revealed that the post–learning achievement scores of Mathayom Suksa I students
at Satri Siriket School were significantly higher than their pre–learning counterpart scores at the .05 level of
statistical significance; and (2) the students’ opinions toward learning management with the use of local wisdom
to develop conclusion writing achievement were at the highly agreeable level.
Keywords: Conclusion Writing, Local Wisdom, Opinion
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บทนํา
การเขียนสรุปความมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจําวันเพราะนอกจากจะสื่อสาร
ดวยคําพูดแลวยังตองเขียนสรุปความเพื่อแสดงความรู ความเขาใจเปนลายลักษณอักษร นักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของการ
เขียนสรุปความไวดังนี้ สุวีณา เดือนแจง (2550: 22) ไดกลาวสรุปไววา การเขียนสรุปความมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย
เปนเครื่องมือในการถายทอดความรูความคิดของผูเขียนไปยังผูอานเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้ นพนิตย รอดศิริ (2550: 27)
ไดอธิบายไวสรุปไดวา การเขียนสรุปความมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะชวยใหจดจําสาระสําคัญจากสิ่งตางๆ ที่ฟงหรืออานทําใหสื่อ
ความหมายเขาใจดียิ่งขึ้น การใชภาษาในการเขียนสรุปความใหดีนั้นตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เนาวรัตน เจตดุ (2555: 46) ได
กลาวไวสรุปไดวา การเขียนสรุปความมีความสําคัญตอบุคคลและนักเรียนทุกระดับชั้น เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสารและ
การศึกษาหาความรู การไดอานและไดฟงเรื่องราวตางๆ ตองมีการเขียนสรุปความเพื่อจดสาระสําคัญของเรื่องราวเพื่อนําไปใชประโยชน
ตอไป
จากการศึกษาวิจัยของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความสามารถใน
การศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย (Trends in International Mathematics and Science Study:
TIMSS) (สุวัฒน วิวัฒนานนท, 2550: 2) ไดพบวา นักเรียนทําขอทดสอบที่เปนอัตนัยดวยการเขียนอธิบายไมได สะทอนใหเห็นวา
นักเรียนไทยมีปญหาเกี่ยวกับการเขียนสรุปความ จําเปนที่ครูผูสอนวิชาภาษาไทยจะตองพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการเขียนสรุปความ
ใหมากขึ้น ซึ่งปญหานี้สอดคลองกับผลการประชุมเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) (2557:
15) เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะครู ในกลุมภาษาไทย พบวา นักเรียนไมสามารถเขียนสรุปความได เขียนไม
สมบูรณ ไมสามารถสรุปประเด็นสําคัญได ไมสามารถตีความจากเรื่องที่อานหรือฟงได และไมสามารถเรียบเรียงความคิดได เขียนสะกด
คําผิด เรียบเรียงประโยคผิดหลักการใชภาษา เหลานี้เปนตน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการมาตรฐานการศึกษา. 2554: 6) มีจุดเนนคุณภาพ
ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มุงใหผูเรียนเนนการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียนสรุปความซึ่งเปนทักษะกระบวนการเขียนที่ผาน
กระบวนการคิดอยางมีแบบแผน นอกจากนี้ นพนิตย รอดศิริ (2550; 2) ไดกลาวถึงปญหาการเขียนสรุปความวา เกิดจากสาเหตุสาม
ประการคือ ประการแรกสาเหตุจากตัวนักเรียนพบวานักเรียนสวนมากไมชอบการเขียน ไมสนใจและไมมีความคิดที่จะเขียน ประการ
ที่สองเนื่องจากครูใชสื่อนอย ใชวิธีสอนแบบเดิม คือ ใหนักเรียนอานดูตัวอยาง และปฏิบัติตาม ประการสุดทายนักเรียนขาดการฝกฝน
เรื่อง การเขียนสรุปความเนื่องมาจากครูมีภาระหนาที่มาก ไมมีเวลาจัดกิจกรรมในการฝกฝนสงผลใหนักเรียนเขียนสรุปความไมได
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) (2545: 32–33) บัญญัติในบททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 7
ไดเนนความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นมีคุณคาอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตและมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน เลมที่ 23 เรื่องที่ 1 ภูมิปญ
 ญาไทย (2553: 22–25) อธิบายคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาไทยสรุปไววา ภูมิปญญา
ไทยชวยสรางชาติใหเปนปกแผน สรางความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแกคนไทย สามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนาใชกับวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม สรางความสมดุลระหวางบุคคลในสังคม และธรรมชาติไดอยางยั่งยืน เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได
ตามยุคสมัย กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2539: 5) ที่กลาวสรุปไดวา การจัดการศึกษาตอง
นําเอาประเด็นทองถิ่นนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงาของตนเอง
สอดคลองกับ สมหมาย ภูทับทิม (2554: 19) กลาวสรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นมีคุณคาในการดํารงชีวิตของชุมชน สะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม นอกจากนั้น รณกร ทองแดง (2557: 19) ไดกลาวสรุปไววา ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอวิถีชีวิต
ประจําวันของชาวบาน เปนรากฐานของการพัฒนาสังคม หรือชุมชน และเปนรากฐานของวัฒนธรรมโดยสะทอนออกมาในรูปของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา พิธีกรรม ภาษา ความเชื่อ วรรณกรรม ดนตรีและการละเลนพื้นบาน ซึ่งมีความสําคัญตอประเทศ
ชาติเปนอยางยิ่ง การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเปนสื่อในการสอนนั้น เนาวรัตน เจตดุ (2555) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การเขียนสรุปความโดยใชขอมูลภูมิปญญาไทยทรงดํา ผลการวิจัยพบวา คะแนนการเขียนสรุปความของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนและนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกอยูในระดับเห็นดวยมาก
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จังหวัดศรีสะเกษเปนจังหวัดที่กอตั้งมานานจึงมีภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณที่มั่นคง และชุมชนยังคงดํารงรักษาวิถีชีวิต
ดั้งเดิมไวอยางดี ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนสื่อเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ผลของการวิจัยจะนําไปใชในการแกปญหาการเขียนสรุปความของนักเรียนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาการเขียนสรุปความ
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีไ้ ดตั้งสมติฐาน ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ของการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัด
ศรีสะเกษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียน
สรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับเห็นดวยมาก
ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นศรีสะเกษ ดังนี้ สาขาเกษตรกรม จํานวน 4 เรื่อง ไดแก
การปลูกพริกปลอดสารเคมี กระเทียม หอมแดง ขาวอินทรีย สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม จํานวน 4 เรื่อง ไดแก ขาวกลองงอก
การตีมีดดวยวิธีโบราณ การทําปลาสมชะโด การปนหมอดิน สาขาแพทยแผนไทย จํานวน 5 เรื่อง ไดแก คุณคาผักโขม หมอพื้นบาน
มะระขี้นก ผักเสี้ยน ขมิ้นชัน สาขาศิลปกรรม จํานวน 5 เรื่อง ไดแก บานขุนอําไพพาณิชย ผามออีแดง การฟอนกลองตุม ปราสาท
สระกําแพงใหญ รําตรุษ สาขาศาสนาและประเพณี จํานวน 4 เรื่อง ไดแก รําแมมด รําสะเอง บุญขาวประดับดิน สะไน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 11 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 402 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัด
ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ไดจากการสุมจํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน
40 คน โดยนักเรียนมีการคละกัน คือ มีนักเรียนเกง ปานกลาง และออน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
3.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นศรีสะเกษเพื่อพัฒนา การเขียนสรุปความ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสื่อ
3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
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ประโยชนทค
ี่ าดวาจะไดรบ
ั
การวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้
6.1 ครูภาษาไทยที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถนํากลวิธีการสอนการเขียน
สรุปความไปพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนสื่อการสอน
6.2 ครูภาษาไทยโรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ที่สอนในระดับชั้นอื่นๆ สามารถนํากลวิธีการสอนการเขียนสรุปความไป
พัฒนาการเรียนการสอนทักษะการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนสื่อการสอน
6.3 ครูภาษาไทยโรงเรียนอื่นๆ สามารถนําเครื่องมือวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการสอนการเขียนสรุป
ความสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นอื่นๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลวิธีการเขียนสรุปความเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความไดถูกตอง มีประสิทธิภาพดีขึ้น
6.5 ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ศึกษานิเทศก และผูทํางานเกี่ยวของกับการสอนภาษาไทย ไดแนวทางในการเลือกภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ไปปรับใชเปนสื่อการสอนการเขียนสรุปความของนักเรียน
เครื่องมือและการสรางเครือ่ งมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
1. ภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชพัฒนาการเขียนสรุปความ เปนเนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่น 5 สาขา จํานวน 22 เรื่อง ประกอบดวย สาขา
เกษตรกรรม จํานวน 4 เรื่อง ไดแก การปลูกพริกปลอดสารเคมี กระเทียม หอมแดง และขาวอินทรีย สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
จํานวน 4 เรื่อง ไดแก ขาวกลองงอก การตีมีดดวยวิธีโบราณ การทําปลาสมชะโด และการปนหมอดิน สาขาแพทยแผนไทย จํานวน 5
เรื่อง ไดแก คุณคาผักโขม หมอพื้นบาน มะระขี้นก ผักเสี้ยน และขมิ้นชัน สาขาศิลปกรรม จํานวน 5 เรื่อง ไดแก บานขุนอําไพพาณิชย
ผามออีแดง การฟอนกลองตุม ปราสาทสระกําแพงใหญ และรําตรุษ และสาขาศาสนาและประเพณี จํานวน 4 เรื่อง ไดแก รําแมมด รํา
สะเอง บุญขาวประดับดิน และสะไน การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาการเขียนสรุปความ ไดดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นจากเอกสารกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 4) ที่แบงภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 10
สาขา ดังนี้ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาแพทยแผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการ สาขาภาษาและวรรณกรรม และสาขา
ศาสนาและประเพณี
1.2 คัดเลือกภูมิปญญาทองถิ่น 5 สาขา เพื่อใชในการวิจัย ประกอบดวย สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
สาขาแพทยแผนไทย สาขาศิลปกรรม และสาขาศาสนาและประเพณี
1.3 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อรวบรวม
แหลงขอมูลและเนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ และออกเดินทางไปพบกับเจาของภูมิปญญาทองถิ่น
1.4 รวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นจากเอกสารของหนวยงานตางๆ แตละสาขาของภูมิปญญาทองถิ่นของแตละ
สาขาตามที่ไดเลือกไว ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้ สาขาเกษตรกรรม จํานวน 5 เรื่อง ไดแก การปลูกพริกปลอดสารเคมี กระเทียม
หอมแดง ขาวอินทรีย และการปลูกถั่วลิสง สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม จํานวน 5 เรื่อง ไดแก ขาวกลองงอก การตีมีดดวย
วิธีโบราณ การทําปลาสมชะโด การปนหมอดิน และการทอเสื่อกก สาขาแพทยแผนไทย จํานวน 5 เรื่อง ไดแก คุณคาผักโขม หมอ
พื้นบาน มะระขี้นก ขมิ้นชัน และผักเสี้ยน สาขาศิลปกรรม จํานวน 5 เรื่อง ไดแก บานขุนอําไพพาณิชย ผามออีแดง การฟอนกลองตุม
ปราสาทสระกําแพงใหญ และรําตรุษ และสาขาศาสนาและประเพณี จํานวน 5 เรื่อง ไดแก รําแมมด รําสะเอง บุญขาวประดับดิน
สะไน และบายศรีสูขวัญ
1.5 นําเนื้อเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นทั้ง 5 สาขา สาขาละ 5 เรื่อง จํานวน 25 เรื่อง นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาปรับปรุง
แกไขใหไดเนื้อเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แลวดําเนินการปรับภาษาใหเปนภาษาที่มีความ
ยากงายเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหเนื้อเรื่องมีความยาว 400–500 คํา ตอจากนั้นจึงสงเนื้อเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ปรับภาษาแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขความถูกตองของภาษาอีกครั้ง
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1.6 นําเนื้อเรื่องที่แกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจเพื่อพิจารณา ความสอดคลอง โดยพิจารณาเลือกเรื่องที่
มีคา IOC เทากับ 0.67–1.00 ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 3 เรื่อง ไดแก เรื่องหมอพื้นบาน เรื่องขาวอินทรีย และเรื่องบานขุน
อําไพพาณิชย และแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 3 เรื่อง ไดแก เรื่องการฟอนกลองตุม เรื่องกระเทียม และเรื่องขาวกลองงอก สวนที่
เหลือจํานวน 16 เรื่อง นํามาเปนแผนการจัดการเรียนรู เตรียมความพรอม จํานวน 1 เรื่อง ไดแก เรื่องรําสะเอง และนํามาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเขียนสรุปความจํานวน 15 เรื่อง ไดแก การปลูกพริกปลอดสารเคมี การปนหมอดิน หอมแดง ผักเสี้ยน การตีมีดดวย
วิธีโบราณ การทําปลาสมชะโด คุณคาผักโหม มะระขี้นก ขมิ้นชัน รําตรุษ ผามออีแดง ปราสาทสระกําแพงใหญ บุญขาวประดับดิน
สะไน และรําแมมด
2. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ เปนแผนการจัดการเรียนรูเตรียมความพรอม 1
แผน แผนการจัดการเรียนรูสําหรับใชในการทดลอง จํานวน 15 แผน รวม 16 แผน ใชเวลาสอนแผนละ 1 ชั่วโมง ดังตอไปนี้ แผนการ
จัดการเรียนรูการเตรียมความพรอม การเขียนสรุปความเรื่องรําสะเอง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องการปลูกพริกปลอดสารเคมี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องการปนหมอดิน แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องหอมแดง แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องผักเสี้ยน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการตีมีดดวยวิธีโบราณ แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่องการทําปลาสมชะโด แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
เรื่องคุณคาผักโขม แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่องมะระขี้นก แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่องขมิ้นชัน แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
เรื่องรําตรุษ แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่องผามออีแดง แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่องปราสาทสระกําแพงใหญ แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 13 เรื่องบุญขาวประดับดิน แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่องสะไน และแผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่องรําแมมด การสราง
แผนการจัดการเรียนรูไดดําเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และศึกษาเนื้อหา ตัวชี้วัด การจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทยและวิธีสรางแผนการจัดการเรียนรูของสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 49–102) รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู
2.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความใหสอดคลองกับตัวชี้วัด และเนื้อหา
ภูมิปญญาทองถิ่น และแบงเนื้อหาออกเปนตอนๆ โดยยึดจากเนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางขึ้นเพื่อเปนสื่อในการพัฒนาการเขียนสรุป
ความ
2.3 นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปนแผนการจัดการเรียนรูเตรียมความพรอม และแผนการจัดการ
เรียนรูที่ใชทดลอง เสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไข
2.4 นําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 16 แผน ไปใหผูทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา ความถูกตองเหมาะสม สําหรับใชในการพัฒนาการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจและใหคําปรึกษาเพื่อนํามาปรับปรุง แลวนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการ
วัดผลประเมินผล 1 ทาน มีคา IOC อยูในขอบเขต 0.67–1.00
2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัด
ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางพรอมแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนสรุปความ ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 3 เรื่อง ไดแก เรื่องหมอ
พื้นบาน เรื่องขาวอินทรีย และเรื่องบานขุนอําไพพาณิชย แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 3 เรื่อง ไดแก เรื่องการฟอนกลองตุม เรื่อง
กระเทียม และเรื่องขาวกลองงอก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนไดดําเนินการสราง ดังนี้
3.1 สรางเกณฑการประเมินการเขียนสรุปความ มีวิธีการสราง ดังนี้ ศึกษาคูมือการวัดและประเมินผล และแนวทางการ
พัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2 ศึกษาสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3.3 ศึกษาเกณฑการประเมินการเขียนสรุปความ กําหนดเกณฑการประเมินการเขียน สรุปความ นําไปใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา จํานวน 3 ทาน คือ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทย 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญ
ดานการวัดผลและประเมินผล 1 ทาน
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3.4 จัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความ เปนการเขียนสรุปความจากเนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัด
ศรีสะเกษ
3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดศรีสะเกษ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน พรอมกับแผนการจัดการเรียนรู
4. แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย คําชี้แจง การกําหนดคะแนนแบบสอบถามเปนอัตราสวน 5 ระดับ และรายการสอบถาม การ
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารการวัดผลประเมินผล การสรางแบบสอบถามของ อุทุมพร จามรมาน (2530: 1) และเกณฑการประเมิน
การวัดความคิดเห็นของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2555: 75–76)
4.2 กําหนดเปาหมายในการสอบถามความคิดเห็นใหครอบคลุมการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการ
เขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ กําหนดคะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
4.3 หาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 ความตรงเชิง
เนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนา การเขียนสรุปความไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ไมใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพื่อเก็บรวบรวม
คะแนนคํานวณหาคาทางสถิติตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เวลา 15.30–16.30 น. โดยทดลองใชกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 40 คน ดังนี้
3.1 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนดวยการสาธิตเกี่ยวกับการเขียนสรุปความ
เพื่อใหนักเรียนเขาใจวิธีการอานและเขียนสรุปความไดถูกตอง กอนเริ่มกระบวนการทดลอง การจัดกิจกรรมนี้ไดกระทําในวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3.2 ทดสอบกอนเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องหมอพื้นบาน เรื่องขาวอินทรีย เรื่องบานขุนอําไพพาณิชย ในวันที่ 4–6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.30–16.30 น.
3.3 ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 2–16 วันละครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จํานวน 15 ครั้ง ระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.30–16.30 น.
3.4 ทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่องการฟอนกลองตุม เรื่องกระเทียม เรื่องขาวกลองงอกในระหวางวันที่ 28–30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3.5 ดําเนินการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาการเขียนสรุป
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3.6 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และคะแนนที่ไดจากการประเมินคาความคิดเห็นของนักเรียน
มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความระหวางคะแนน
กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
x

กลุมทดลอง
กอนเรียน

N
40

18.28

S.D.
2.85

df
39

หลังเรียน

40

22.90

3.43

39

t–test

P

8.37

.000

* p–value < .05
จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
สตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น จากการทดสอบคาเฉลี่ยพบวา คาเฉลี่ยหลังเรียนมีคามากกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05
ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาการเขียนสรุปความ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
รายการ
1. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทําใหนักเรียนมีความรูเ รื่องภูมิปญ
 ญาทองถิ่นศรีสะเกษ
2. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจการเขียนสรุปความไดดีขึ้น
3. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ชวยพัฒนาการเขียนสรุปความ
4. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ ชวยพัฒนา
การเรียนภาษาไทย ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาเห็นคุณคาของภูมิปญ
 ญาทองถิ่นมากขึ้น
5. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเขียนสรุปความ
6. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการฝกเขียนสรุปความ
7. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
8. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ทําใหนักเรียนเกิดความภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษในทองถิ่น
9. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ทําใหนักเรียนชื่นชอบภูมิปญญาในทองถิ่น
10. การจัดการเรียนรูโ ดยใชภมู ิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ
ทําใหนักเรียนมีจติ คิดอนุรักษและสืบสานภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
คาเฉลี่ยรวม

x

S.D.

4.30

0.46

เห็นดวยมาก

3.88

0.40

เห็นดวยมาก

3.98

0.27

เห็นดวยมาก

4.58

0.49

เห็นดวยมากทีส่ ุด

3.58

0.49

เห็นดวยมาก

3.15

0.53

ปานกลาง

4.58

0.49

เห็นดวยมากทีส่ ุด

4.73

0.45

เห็นดวยมากทีส่ ุด

4.45

0.59

เห็นดวยมาก

4.83

0.44

เห็นดวยมากทีส่ ุด

4.20

0.70 เห็นดวยมาก

ความหมาย

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ มีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาการเขียนสรุปความ มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 สรุปไดวา
นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาการเขียนสรุปความในระดับ เห็นดวยมาก
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สรุปการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความ พบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในระดับ เห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ย รวม 4.20 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.70
อภิปรายผล
ผูวิจัยไดอภิปรายผล สรุปไดดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนหลังเรียน
เพิ่มสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนกอนเรียน ที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวานักเรียนมี
พัฒนาการในการเขียนสรุปความสูงขึ้นดวยเหตุผล ดังนี้
1.1 แบบฝกหัดการเขียนสรุปความและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเนื้อหาจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นศรีสะเกษ ที่สอดคลองกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) (2545: 32–33) บัญญัติในบททั่วไป ความ
มุงหมายและหลักการ มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกจิตสํานึกที่ถูกตอง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น และความรูอันเปนสากล ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญและมีคุณคาอยาง
ยิ่งตอการดําเนินชีวิตเพื่อความอยูรอดของบุคคลในทองถิ่นและมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ และสอดคลองกับแนวความคิด
การเรียนรูจากเรื่องใกลตัวไปสูเรื่องไกลตัวของ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2539: 5)
ที่กลาวไววา การจัดการศึกษาไมสามารถแปลกแยกไปจากทองถิ่น เพราะการจัดการศึกษาตองนําเอาประเด็นทองถิ่นนั้นๆ มาเปน
สวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงาของตนเอง ผูวิจัยตระหนักวาการนําเรื่องราวภายใน
ทองถิ่นมาใหนักเรียนไดศึกษาเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความภูมิใจ รักและหวงแหน ในทองถิ่นของตนเอง การนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาพัฒนาการเขียนสรุปความในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมเพราะไดพัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการเขียนสรุปความดีขึ้น
1.2 การพัฒนาการเขียนสรุปความโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ผูวิจัยใชวิธีการฝก โดยเริ่มจากการนําเนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่น
มาปรับภาษาใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยสุมจากประเภทของภูมิปญญาจํานวน 5 สาขา ดังนี้ สาขา
เกษตรกรม จํานวน 4 เรื่อง ไดแก การปลูกพริกปลอดสารเคมี กระเทียม หอมแดง ขาวอินทรีย สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
จํานวน 4 เรื่อง ไดแก ขาวกลองงอก การตีมีดดวยวิธีโบราณ การทําปลาสมชะโด การปนหมอดิน สาขาแพทยแผนไทย จํานวน 5 เรื่อง
ไดแก คุณคาผักโขม หมอพื้นบาน มะระขี้นก ผักเสี้ยน ขมิ้นชัน สาขาศิลปกรรม จํานวน 5 เรื่อง ไดแก บานขุนอําไพพาณิชย ผามออีแดง
การฟอน กลองตุม ปราสาทสระกําแพงใหญ รําตรุษ และสาขาศาสนาและประเพณี จํานวน 4 เรื่อง ไดแก รําแมมด รําสะเอง บุญขาว
ประดับดิน สะไน โดยใชวิธีการฝกจากแบบฝกหัดที่เปนเรื่องราวของภูมิปญญาทองถิ่น คละเนื้อหาแตละสาขาเพื่อใหนักเรียนไดฝกการ
เขียนสรุปความ และหลังการทําแบบฝกหัด ผูวิจัยจะเฉลยการจับใจความสําคัญ และการนําประเด็นสําคัญมาเขียนสรุปความใหแก
นักเรียน พรอมทั้งชี้แนะขอสังเกตในการหาใจความสําคัญและการจับประเด็นสําคัญเพื่อนํามาเขียนสรุปความ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
ของ ธอรนไดค (Thorndike) อางถึง สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2545) สรุปไดวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีความพรอมทั้งทาง
รางกายและจิตใจ การฝกหัดหรือการกระทําบอยๆ ดวยความเขาใจ จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้นหากไดมีการนําไปใชบอยๆ เมื่อบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจยอม
อยากจะเรียนรูตอไป ดังนั้นการไดรับผลที่พึงพอใจจึงเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นพนิตย รอดศิริ (2550) ไดศึกษา การพัฒนาการเขียนสรุปความโดยใชเพลงแหล
ของพร ภิรมย เปนสื่อ พบวาผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและหลังเรียน เนื่องจากมีรูปแบบของกิจกรรมที่
หลากหลาย ฝกกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เอมอร มีสุนทร (2550) ไดศึกษาผลของการ
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สอนโดยใชแบบฝกการเขียนสรุปความโดยใชผังมโนทัศน พบวา การเขียนสรุปความหลังการอานโดยใชแบบฝกการเขียนสรุปความสูง
กวากอนการสอนโดยใชแบบฝก วลีรัตน ดิษยครินทร (2551) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกการเขียน สรุปความจากเพลงไทยรวมสมัย
พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสรุปความจากเพลงไทยรวมสมัย มีความสามารถในการเขียนสรุปความหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน เนาวรัตน เจตดุ (2554) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียนสรุปความโดยใชขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย
ทรงดํา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี พบวา นักเรียนกระตือรือรนสนใจในกิจกรรม สามารถทํางานเปนกลุม สืบคนขอมูลจากแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน นักเรียนทักษะการเขียนสรุปความโดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
แบบฝกอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของไทย
ทรงดํา และภูมิใจที่ไดมีโอกาสอนุรักษวัฒนธรรมไทยทรงดํา สมหมาย ภูทับทิม (2554) ไดศึกษาผลการใชหนังสือประกอบการเรียน
เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นเขาฉกรรจ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน พบวา หนังสือประกอบการเรียนเรื่อง
ภูมิปญญาทองถิ่นเขาฉกรรจที่สรางขึ้นปรากฏผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอหนังสือประกอบการเรียนเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นเขาฉกรรจ อยูในระดับมาก
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีการตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง
เรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยางจึงมีความเที่ยงตรง ผลที่ไดจากการทดสอบจึงสามารถเชื่อถือได
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ
เห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 อันเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้
2.1 เนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมกับวัยผูเรียน มีกิจกรรมใหผูเรียนไดเขียนสรุปความ มีการนําเสนอ
ผลงานที่สรางความภูมิใจใหกับผูเรียน
2.2 เนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นทั้ง 16 เรื่อง ที่สรางขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ อานแลวเขาใจ
งายทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะอาน อีกทั้งเนื้อหาที่เหมาะสม ดึงดูดความสนใจ ทําใหนักเรียนมีความชื่นชอบและเห็นคุณคาตอ
ภูมิปญญาทองถิ่นของตนยิ่งขึ้น
2.3 นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากเนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในชีวิตประจําวันได เพราะมีขั้นตอนและกระบวนการ
เกี่ยวกับการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาการเขียนสรุปอยูในระดับมากที่สุดและเห็นดวยในระดับมาก
กลาวโดยสรุป ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอการนํามาพัฒนาการเรียนการสอน การเขียน สรุปความ ดังนั้น ครูและผูที่
เกี่ยวของควรหาแนวทางศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและนํามาเปนสื่อการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูภาษาไทยที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ควรนําแผนการจัดการเรียนรู
เนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่น แบบทดสอบ และแบบฝกหัดการเขียนสรุปความเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความของ
นักเรียนตอไป
1.2 ครูภาษาไทยที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ควรปรับเนื้อหาภูมิปญญา
ทองถิ่นอื่นมาเปนสื่อในการพัฒนาการเขียนสรุปความของนักเรียน
1.3 ครูภาษาไทยที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และครูภาษาไทยที่สอนระดับชั้นอื่น ควรนําผลการวิจัยไปปรับใชใน
การพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียน
2. ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรใชภูมิปญญาทองถิ่น เปนสื่อทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยเพื่อพัฒนา
การเขียนสรุปความของนักเรียนโดยปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับระดับชั้นที่ทําการวิจัย
2.2 ควรพัฒนาสื่อภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความ
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2.3 ควรใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนสื่อทดลองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆ เชน ทักษะการฟง
การอาน และการพูด เปนตน
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