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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 2) ศึกษาผลการประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้กครองของเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 20 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถามสภาพชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (2) ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อ 
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ประกอบดว้ย (1) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
มา้ก้านกลว้ย (เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) (2) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร (เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก)  
(3) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม) (4) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลา (เสริมสร้าง
พฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) และ (5) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร)  
2) ผลการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พบวา่ เดก็มีพฒันาการหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
เสริมสร้างพฒันาการเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   

 

ค าส าคัญ : เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
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Abstract  
The purposes of the study in this research were to 1) create activity set to applying local wisdom to enhance the development  of 

children with special needs by participation of the parents and community in Kaengkrachan dist rict, Phetchburi Province, 2) study the effect 
of applying local wisdom activity to enhance child development with special needs by participation of the parents and communi ty in 
Kaengkrachan district, Phetchburi and 3) to study parents' satisfaction towards the application local wisdom activity in enhancing child 
development with special needs by participation of the parents and community in Kaengkrachan district, Phetchburi. The popula tion of this 
study were 20 parents of the children with special needs by purposive sampling in Kaengkrachan district, Phetchburi. The tools of this 
research were (1) questionnaire on community conditions and local wisdom information, (2) a set of activity for enhancing chi ld 
development with special needs, (3) an observation form for child development behaviors with special needs, and (4) questionnaire on 
parents’ satisfaction towards using application of local wisdom activity in enhancing the development of children with specia l needs. 
Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation, and t-test, and content analysis. 

The results were found that: 1) a set of activity for enhancing child development with special needs was consisted of 5 activ ities 
such as (1) the use of local wisdom in Ma-Kan Kluay, riding banana stalk horse activity (to strengthen gross motor skills development),  
(2) the use of local wisdom in Ree Ree Khaosan, catching the last one in the line activity (to strengthen fine motor skills d evelopment),  
(3) the use of local wisdom in Mon Son Pha, hiding a cloth behind one’ s back activity (to strengthen emotional and social skills 
development), (4) the use of local wisdom in Dern Kala, walking on coconut shells activity (to strengthen personal skills dev elopment), and 
(5) the use of local wisdom in Ngu Gin Hang, snatching a baby from the mother snake activity (to strengthen expressive language and 
communication skills development). 2) The effect of applying local wisdom activity to enhance child development with special needs was 
found that the developmental behavior after the experiment was significantly higher than before the experiment at the level of .05 and  
3) Parents' satisfaction with the application of local wisdom activity in enhancing the development of children with special needs in general 
had a high level of satisfaction. 

 

Keywords : Children with special needs, Local wisdom, Participations from their Parents and Community  
 
 

บทน า   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากมาตรา 49 ท่ีไดร้ะบุไวว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายผูย้ากไร้ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพหรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหน่ึง และ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวติยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสม
จากรัฐ [1] รวมไปถึงการตราพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พ.ศ. 2551 ข้ึน โดยมีเหตุผลวา่  
เป็นการจดัการศึกษาส าหรับคนท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึกษาส าหรับบุคคลทัว่ไป ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัให้เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษ โดยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและ          
ทุกระดบัการศึกษา [2] และจากสาระดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาให้กบัเด็กท่ี          
มีความตอ้งการพิเศษ ได้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีสิทธิไดรั้บ         
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษาจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะนักเรียน
รายบุคคล (IEP) โดยระบุความตอ้งการจ าเป็นของเด็กแต่ละคนเสนอไปยงัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ [3] 
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การจดัการศึกษาใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ช้ีใหเ้ห็นวา่ท่ีผา่นมาการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
เป็นเพียงการเร่ิมตน้ท่ีไม่กา้วหนา้ไปเท่าท่ีควร แมจ้ะมีหน่วยงานบางหน่วยงานเขา้มามีบทบาทช่วยส่งเสริมเด็กกลุ่มน้ีดว้ยการท า
วิจัยและพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ด าเนินการขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร เน่ืองจากการขาด
หน่วยงานช่วยเหลือและ สานต่อ การขาดงบประมาณสนบัสนุน การด าเนินงานท่ีขาดความต่อเน่ือง ระบบการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้ง 
การต่ืนตวัของสังคมท่ีส่งผลให้ได้รูปแบบท่ีไม่เป็นธรรมชาติ และผลกัดนัเด็กโดยบุคคลรอบขา้งท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจ [4]       
และหากจดัการศึกษาใหเ้กิดผลดี มีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของประชาชนโดยเฉพาะผูป้กครอง โดยอาศยักระบวนการ       
มีส่วนร่วมมาใช ้ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ไวใ้นมาตรา 8 (2) ท่ีให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเพราะเม่ือผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การศึกษา
ยอ่มจะช่วยขบัเคล่ือนใหก้ารบริหารจดัการศึกษาด าเนินไปตามความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงส่งผลใหผู้ป้กครองและ
ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเต็มใจ [5]       
ซ่ึงสถาบนัครอบครัว โดยบทบาทหน้าท่ีของพ่อแม่ในการพฒันาสมาชิกท่ีอ่อนเยาว ์ทั้ งในดา้นการศึกษา การอบรมทางสังคม 
ทกัษะชีวิต มุ่งเนน้ไปท่ีการท างานหารายไดแ้ละการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ในฐานะท่ีครอบครัวเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า
ทางการศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของครอบครัวถึงความสามารถ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงตามกลไกลการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง ครอบครัว
และประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนและทอ้งถ่ินไดม้ากยิ่งข้ึน ในปัจจุบนัเป้าหมายหลกัของงาน
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีมิติท่ีกวา้งข้ึนกวา่เดิม และมีจุดเนน้มากกวา่เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล และบุคคลท่ีแวดลอ้ม
เด็กจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งเป็นหลกั [6] ทั้ งน้ีครอบครัวมีบทบาทส าคญัต่อการส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ตั้ งแต่การช่วยเหลือ
ระยะแรก การเตรียมความพร้อม การฝึกสมรรถภาพดา้นต่างๆ การจดัใหไ้ดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสม การจดั
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้รวมทั้งการสร้างโอกาสใหพ้่อแม่หรือผูป้กครองมีส่วนส าคญัต่อการพฒันา ซ่ึงในการ
วางแผนการจดัการศึกษา ครอบครัวพ่อแม่จะมีส่วนส าคญัในการต่อยอดทางการศึกษา อย่างไรก็ตามแมว้่าภาพของครอบครัว         
ท่ีปรากฏในปัจจุบนัเป็นภาพท่ีสะทอ้นความไม่มีก าลงัใจ แต่การทบทวนถึงคุณค่าและบทบาทของครอบครัวในฐานะเป็นพลงัทาง
ยทุธศาสตร์ส าคญัต่อการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม ยงัคงเป็นกระแสหลกัและเป็นค าตอบของสังคมทุกยคุทุกสมยั บทบาทของครอบครัว
ในการพฒันามนุษยร์วมทั้งแนวคิดในการพฒันาและเสริมพลงัให้แก่ครอบครัว จึงเป็นการคิดทบทวนใหม่บนรากฐานคุณค่าเดิมและ
เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีองคก์ร หน่วยงานทุกฝ่ายท่ีท างานทางสังคมต่างน ามาพิจารณาสร้างมาตรการในการผลกัดนัและส่งเสริมอยา่งจริงจงั
เพ่ือจะระดมศกัยภาพและการมีส่วนร่วมของครอบครัวมาช่วยใหก้ารท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นสงัคมมีคุณภาพมากข้ึน 

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองจึงมีความส าคญัเพราะผูป้กครองตอ้งมีความเขา้ใจและยอมรับในขอ้จ ากดัในตวัเด็กและ      
มีความรู้สึกท่ีดีต่อเด็ก ทั้ งน้ีในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแบบมีส่วนร่วม
ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญกบัผูป้กครองจะท าใหเ้ด็กไดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพอยา่งเต็มศกัยภาพ [7] ดงันั้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะตอ้งพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ไม่เพียงแต่ดา้นความรู้ของผูป้กครองเท่านั้น             
ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นสังคม ดา้นภาษาและการส่ือความหมาย การลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม     
อีกดว้ย [8] และการส่งเสริมให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะท าให้ผูป้กครอง        
มีก าลงัใจและภูมิใจท่ีสามารถช่วยเหลือลูกของตนเองให้ดีข้ึน [9] สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของนฤมล ขวญัคีรี [10] ท่ีสนบัสนุนว่า   
การฟ้ืนฟูพฒันาการเด็กพิเศษให้มีพฒันาการท่ีใกลเ้คียงเด็กทัว่ไปมากท่ีสุด ส่ิงส าคญัท่ีสุดนอกจากโปรแกรมท่ีจดัข้ึนแลว้การให้
ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในโปรแกรมท่ีจัดข้ึนจะช่วยให้โปรแกรมบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงท าให้เด็กกลุ่มน้ีมีพัฒนาการดีข้ึนและ 
เกิดความรู้สึกท่ีดีระหวา่งผูป้กครองกบัผูใ้หก้ารบ าบดัรักษาอนัเป็นส่ิงส าคญัในการประสานงานร่วมกนั  

แนวทางการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้นมีหลายรูปแบบและองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถือวา่เป็นความรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งเพราะเป็นรากฐานของสงัคม     
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ท่ีมีการสั่งสมสืบทอดมาเป็นความรู้ท่ีอยูก่บัคนและอยูคู่่กบัแผ่นดิน กล่าวคือไดส้ะทอ้นถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผูค้น ซ่ึงเกิดจาก
การปรับชีวิตให้สัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มให้อยูอ่ยา่งเป็นปกติ ไม่วา่จะเป็นดา้นปัจจยัส่ี ดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการด าเนินชีวิตของคนไทย มีส่วนส าคญัท่ีก าหนดวิถีการกินการอยู ่หรือภูมิปัญญาของคนไทยให้มีความ
หลากหลายไปตามภูมินิเวศน์ของภาคต่างๆ ดว้ย อนัสะทอ้นถึงโลกทศัน์หรือระบบวธีิคิดในการจดัระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งคน
กบัคน คนกบัธรรมชาติ ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตดา้นต่างๆ อย่างชาญฉลาด [11] การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการส่งเสริม
พฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จึงเป็นการสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชุมชนนั้นๆ 
อยา่งแทจ้ริง [12] ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 23 ไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใชภู้มิปัญญา และมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ีทุกเวลาท่ีมีการประสานความ
ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ รวมไปถึงการปฏิรูประบบการบริหาร
และการจดัการศึกษา โดยให้ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษา เพื่อสนองความตอ้งการของชุมชนและ
สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพราะชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรส าคญั สามารถน าองคค์วามรู้
มาจดักิจกรรมต่างๆ ไดใ้นชุมชนทอ้งถ่ิน จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาภูมิปัญญาต่างๆ ซ่ึงมีการตกผลึก ถ่ายทอดและพฒันาอยา่งเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงเป็นพ้ืนฐานขององคค์วามรู้ต่างๆ ทางดา้นวฒันธรรมท่ีจะช่วยใหพ้ฒันาการ
เรียนรู้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน [13]   

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี ตระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าวท่ีจะส่งผลดีต่อการไดส่้งเสริมพฒันาการใหก้บัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษต่างๆ และด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงเห็นว่าการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จะเป็นอีกแนวทางท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการ

มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
2. เพ่ือศึกษาผลของการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการ        

มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ขอบเขตการวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการประยกุตใ์ช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมี ความตอ้งการพิเศษ โดยการ     

มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรีใช้วิธีการวิจัยแบบ  PAR (Participation Action 
Research) ซ่ึงผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี  

1. ขอบเขตด้านพื้นที ่พ้ืนท่ีในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยู ่ทุกโรงเรียน  
2. ขอบเขตด้านตวัแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรตน้ คือ การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วน

ร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
 ตวัแปรตาม คือ ผลของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ       

โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการ



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April) 148 - 158  (2020)     Vol. 10, No. 1 

152 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน
ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย 
3.1 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ย  
3.2 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร  

  3.3 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมอญซ่อนผา้  
3.4 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลา  
3.5 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหาง   

4. ขอบเขตด้านเวลา เมษายน 2558 - สิงหาคม 2559 ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงขอบเขตการวจิยัดา้นเวลา  
 

ช่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      
รายละเอียดการทดลองใช ้  

หมายเหต ุ
วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสัฯ วนัศุกร์ 

     4.1 การใช้ภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน    
มา้กา้นกลว้ย (เสริมสร้างพฒันาการ
กลา้มเน้ือมดัใหญ่)    
 

เชา้/เยน็ 
ประมาณ    
1 ชัว่โมง 
(ตามความ
เหมาะสม) 

    การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน 
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี น้ี  
ผู ้ปกครอง   และชุมชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร ใ ช้ ภู มิ
ปัญญาด้านต่างๆ ทุกด้าน
รวมไปถึงการค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพและ
พฒันาการของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในแต่ละคน 

     4.2 การใชภู้มิปัญญาท้องถ่ินรีรี
ข้าวสาร ( เสริมสร้างพัฒนาการ
กลา้มเน้ือมดัเลก็)    
  

 เชา้/เยน็ 
ประมาณ    1 
ชัว่โมง 
( ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม) 

   

     4.3 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
มอญซ่อนผา้ (เสริมสร้าง
พฒันาการดา้นอารมณ์ สงัคม) 
  

  เชา้/เยน็ 
ประมาณ    
1 ชัว่โมง 
( ต า ม
ค ว า ม
เหมาะส
ม) 

  

     4.4 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
เดินกะลา (เสริมสร้างพฒันาการ
ดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) 
    

   เชา้/เยน็ 
ประมาณ         
1 ชัว่โมง 
( ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม) 

 

     4.5 การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน   
งูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการ
ดา้นภาษาและการส่ือสาร)      
 

    เชา้/เยน็ 
ประมาณ    
1 ชัว่โมง 
(ตามความ
เหมาะสม) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร คือ ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 120 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี จ านวน 20 คน       
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามสภาพชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2) ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้าง
พฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3) แบบสงัเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และ 4) แบบสอบถามความพึง
พอของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การสร้างแบบสอบถามสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสาร ขอ้มูลและ
ต าราท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการสร้างแบบสอบถาม โดยครอบคลุม ประเภท วธีิการและเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 2) ก าหนดส่ิงท่ี
จะสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน3) สร้างแบบสอบถามสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูล  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 5) ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 6) จดัพิมพแ์บบสอบถามเพ่ือน ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
 2. การสร้างชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสารขอ้มูลท่ีได้
จากการสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของชุมชนและขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูป้กครองเก่ียวกบั
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 2) วเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและก าหนดจุดประสงค ์3) สร้างชุดกิจกรรมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
เสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 4) น าชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5) วิเคราะห์ผลการประเมิน 
ตรวจสอบความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 6) ปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 7) น าชุด
กิจกรรมท่ีผ่านการประเมินและตรวจสอบแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งโดยด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเลก็ จ านวน 5 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2) 
ในแต่ละเน้ือหา แต่ละกิจกรรม โดยก าหนดเกณฑ์ของชุดกิจกรรมไวสู้งกว่าหรือเท่ากบัเกณฑ์ 75/75 ผลการทดลองการใช้ชุด
กิจกรรมปรากฏวา่มีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.62/75.81 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 8) น าชุดกิจกรรมไปทดลองจริง กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 3. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ด าเนินการดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิด หลกัการและเอกสาร
เก่ียวกบัพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา จุดประสงคแ์ละรูปแบบของแบบสงัเกตพฤติกรรมรวม
ไปถึงเพื่อวดัพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 2) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จ านวน 1 ชุด  
มี 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสังเกตท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 5 ดา้น คือ (1) ดา้นการเสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่  
(2) ด้านการเสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมัดเล็ก (3) ด้านการเสริมสร้างพฒันาการด้านอารมณ์ สังคม (4) ด้านการเสริมสร้าง
พฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง (5) ดา้นการเสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร 3) น าแบบสงัเกตพฤติกรรมเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบดา้นความเท่ียงตรง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.90 และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแก้ไข  
4) ทดลองใชเ้พ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการน าแบบสังเกตไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และน าผลท่ีไดม้าค านวณหาค่า
ความเช่ือมัน่ 5) ปรับปรุงแกไ้ข พิมพแ์บบสงัเกตฉบบัจริง แลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ด าเนินการ ดงัน้ี 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ช้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 และท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 4) น าแบบสอบถามท่ีจดัพิมพส์มบูรณ์แลว้ไปใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลต่อไป 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) และ  
การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

 

ผลการวจัิย 
ตอนที ่1 ผลการสร้างชุดกจิกรรมการประยุกต์ใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพฒันาการเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
ชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ประกอบดว้ย 1) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ย 

(เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) 2) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร (เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก) 3) การใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้างพฒันาการด้านอารมณ์ สังคม) 4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเดินกะลา (เสริมสร้าง
พฒันาการด้านทักษะ  การช่วยเหลือตัวเอง) และ 5) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการด้านภาษาและ           
การส่ือสาร) รวม 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน (E1/E2) เท่ากบั 75.62/75.81 

ตอนที่ 2 ผลของการประยุกต์ใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ โดยการมส่ีวน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์การสงัเกตพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยรวม 

การสงัเกต n �̅� SD. P t 
ก่อนการทดลอง 20 12.27 2.24 14.72* .000 
หลงัการทดลอง 20 23.33 4.26   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตารางท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยรวม มีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเท่ากบั 

12.27 มีคะแนนหลงัการทดสองเท่ากบั 23.33 แสดงว่าพฤติกรรมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษหลงัการทดลองสูงกว่า     
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพเิศษ โดยการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

ความพึงพอใจ �̅� SD. แปลผล 
1. ดา้นปัจจยัน าเขา้  4.37 0.55 มาก 
2. ดา้นกระบวนการ  4.08 0.41 มาก 
3. ดา้นผลผลิต  4.23 0.59 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.22 0.51 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียของผูป้กครองต่อการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.22, S.D. =0.51) ผูป้กครองมีความพึงพอใจในดา้นปัจจยัน าเขา้มาก โดยเห็นว่าประโยชน์ของการน าเอา   
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษว่าเป็นส่ิงท่ีดีเพราะถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมและในการใชอุ้ปกรณ์ วสัดุต่างๆ ก็หาง่ายและสะดวก  
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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย  
 1. ส าหรับแนวทางการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมี ความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองและชุมชนนั้น นงนุช เพชรบุญวฒัน์ [14] ไดก้ล่าววา่ สามารถเสริมสร้างไดห้ลายดา้นท่ีเหมาะสมตามวยักบัท่ี
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงจะสามารถเรียนรู้และตอบสนองไดดี้ โดยเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะมีพฒันาการและศกัยภาพไม่
เป็นไปตามวยัท่ีเหมาะสม มีความบกพร่องทั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นจิตใจและอารมณ์ ดา้นสังคมรวมทั้งการไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงการช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการมีการน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ือต่าง ๆ   
มาประกอบการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมความสนใจ และง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรมไดดี้ข้ึน
และส่ิงส าคญัท่ีสุดในการส่งเสริมหรือเสริมสร้าง พฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะตอ้งศึกษาวา่เขาตอ้งการความช่วยเหลือ
ประเภทไหน เช่นไร ท่ีเหมาะสมกบัประเภทเพ่ือให้บงัเกิดผลอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงจากผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดกิจกรรม    
ในการเสริมสร้างพฒันาการเด็ก ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภอแก่งกระจาน 
จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ประกอบดว้ย 1) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ย (เสริมสร้าง พฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) 2) การใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินรีรีขา้วสาร (เสริมสร้างพฒันาการ กลา้มเน้ือมดัเล็ก) 3) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้าง
พฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม) 4) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลา (เสริมสร้างพฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) และ 5) 
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร) รวม 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
(E1/E2) เท่ากบั 75.62/75.81 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์75/75 ท่ี ก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในการสร้างชุดกิจกรรมไดจ้ดัท าอยา่งมี
ระบบและเป็นขั้นตอน โดยไดศึ้กษาแนวคิดการสร้างชุดกิจกรรมและการสมัภาษณ์ผูป้กครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี [15] 
ท่ีไดก้ าหนดองคป์ระกอบของชุดกิจกรรม ไวด้งัน้ี 1) ช่ือกิจกรรม 2) ค าช้ีแจง 3) จุดมุ่งหมาย 4) ความคิดรวบยอด 5) ส่ือ 6) เวลา 
และ 7) ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างชุดกิจกรรมท่ีไดผ้่านขั้นตอนอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ จึงท าให้
สามารถใชชุ้ดกิจกรรมดงักล่าวไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยสอดคลอ้งกบัชยัยงค ์พรมวงศ์ [16] ท่ีกล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมวา่เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอยา่งเป็นระบบก่อนน าไปใชจ้ริงและมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นชุดกิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนใน
เขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 ทั้งน้ีไดส้อดคลอ้งกบัศรีจนัทรัตน์ กนัทะวงั 
[17] ซ่ึงไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามแนวการสอนเชิงประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
ตามแนวการสอนเชิงประสบการณ์โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มีองคป์ระกอบดงัน้ี คือ 
1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค์ 3) เน้ือหา 4) การจดัการเรียน การสอน 5) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาข้ึนมีขั้นตอนจดัการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ 1) ขั้นจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนรู้ 2) ขั้นเรียนรู้จากครูผูส้อน
หรือครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3) ขั้นปฏิบติักิจกรรมในสภาพจริง 4) ขั้นน าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีไดป้ฏิบติักิจกรรม  
5) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 6) ขั้นประยกุตใ์ชโ้ดยการจดันิทรรศการ ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนพบวา่ 1) นกัเรียนมี
ความรู้ด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลงัการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ 2) นักเรียนมีผลการปฏิบติัดา้น        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัดีมาก 3) นกัเรียนมีจิตส านึกรักทอ้งถ่ินระดบัมาก 4) นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินระดบัมาก และจากการถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่าเป็นการจดักิจกรรมท่ี
หลากหลายและ จดัประสบการณ์ภาคสนามใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสุขสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานหรือวถีิชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชนส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดความรักความภาคภูมิใจและมีความผูกพนักับท้องถ่ินและสอดคล้องกับจุลทรรศน์            
พยาฆรานนท์ [18] ท่ีกล่าวว่าการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน มีแนวทางชดัเจนมากข้ึน เน่ืองมาจากการ
รณรงคใ์หส้ถานศึกษาเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในถ่ินท่ีตนเองอยูอ่าศยั โดยมีการจดัทศันศึกษา การจดัท าส่ือการสอน
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อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งแพร่หลายทาใหส้ถานศึกษาแต่ละทอ้งถ่ินมีตวัอยา่งท่ีดีในการจดักิจกรรม
และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอนมากข้ึน  
 2. ผลของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พบว่าพฤติกรรม
พฒันาการหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะมีสาเหตุมาจากการใช ้             ชุด
กิจกรรมในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงประกอบด้วย 1) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมา้ก้านกลว้ย 
(เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัใหญ่) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมีพฒันาการชา้   
กว่าวยั มีระดบัสติปัญญาต ่ากว่าคนปกติ มีปัญหาในการช่วยเหลือตนเอง การเขา้สังคม การใชภ้าษา การเรียนรู้ การเคล่ือนไหว     
การฝึกฝนต่างๆ การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา้กา้นกลว้ยจะสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ มดัใหญ่เพ่ือช่วยในการเคล่ือนไหว       
ซ่ึงมา้กา้นกลว้ยเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัเด็กจะสามารถท าให้เขาสนใจและอยากเรียนรู้มากข้ึน 2) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสาร 
(เสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ คือผูท่ี้มี
ปัญหาการเคล่ือนไหว อวยัวะไม่สมส่วน มีความผิดปกติของกระดูก กลา้มเน้ือเกร็งหรืออ่อนแรง ความผิดปกติของระบบประสาท 
นอกจากจะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการแพทยแ์ลว้ทางดา้นการศึกษาตอ้งไดรั้บการช่วยกระตุน้ฝึกฝนทั้งจากครูและผูป้กครอง      
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรีรีขา้วสารจะช่วยเสริมสร้างพฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็ก ซ่ึงเป็น ภูมิปัญญาดา้นท่ีค านึงถึงความเหมาะสม
กบัสภาพของแต่ละคน 3) การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมอญซ่อนผา้ (เสริมสร้างพฒันาการดา้นอารมณ์ สังคม) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษท่ีมีปัญหาทางดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ คือผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นจิตใจ การแสดงออกแบบกา้วร้าว ต่อตา้น หากไม่ได้
รับการปรับพฤติกรรม หรือการแกไ้ขส่ิงท่ีแสดงออกดา้นไม่ดีต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ และจะเป็นปัญหาต่อสงัคมได ้
การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมอญซ่อนผา้จะช่วยในการเสริมสร้างพฒันาการด้านอารมณ์ สังคมได้ดี 4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
เดินกะลา (เสริมสร้างพฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง) โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ คือผูท่ี้มีปัญหาการเคล่ือนไหว อวยัวะไม่สมส่วน มีความผิดปกติของกระดูก กลา้มเน้ือเกร็งหรืออ่อนแรง ผิดปกติของ
ระบบประสาทนอกจากจะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นการแพทยแ์ลว้ทางดา้นการศึกษาตอ้งไดรั้บการช่วยกระตุน้ฝึกฝนทั้งจากครูและ
ผูป้กครอง การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเดินกะลาจะช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นทกัษะการช่วยเหลือตวัเอง ซ่ึงเป็นการค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละคน และ 5) การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินงูกินหาง (เสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร)        
โดยพบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีปัญหาดา้นการส่ือสาร สงัคม การมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มกัจะมีภาษา หรือความเขา้ใจ
ภาษาของตนเอง ไม่ชอบการเปล่ียนแปลงจะพูดหรือท าเร่ืองช้าๆ ท่ีตนสนใจ จะตอ้งแก้ไขเร่ืองการส่ือสารก่อนจึงจะท าให้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ได ้การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินงูกินหางจะช่วยเสริมสร้างพฒันาการดา้นภาษาและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของการใชภู้มิปัญญาท่ีมีการสัมผสั ความปลอดภยัและเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจใกลต้วัคุน้เคย อยา่งค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงทุกกิจกรรม   
ในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นผูป้กครองและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมต่างๆ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใหค้วามรู้ผูป้กครอง   
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กท่ีบ้านและการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบัศศิพินต ์สุขบุญพนัธ์ [19] ท่ีศึกษาวจิยัการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง ในเขตอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ผูป้กครอง
ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือและดูแลเด็กโดยใชอ้งคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการอบรมเล้ียงดูเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษนั้น ไม่ต่างจากเด็กปกติทัว่ไป ผูป้กครองมีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษดว้ยการไดรั้บ 
ขอ้เสนอแนะวิธีการจากครูผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้ งการปฏิบัติของตนเอง การดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้น มี 3 แนวทางท่ี
ผูป้กครองใช้ คือการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน การเรียนรู้ผสมผสานกบัเล่นและการเขา้กิจกรรมทางสังคม การบูรณาการ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินไดน้ ามาสังเคราะห์และจดัท าเป็นแผนการจดักิจกรรมท่ีผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกบัเด็ก โดยจดัเป็น
ฐานการเรียนรู้ทั้งส้ิน 6 ฐาน เพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก ดา้นทกัษะ การช่วยเหลือตนเอง 
ดา้นสงัคม อารมณ์ ดา้นภาษาและการส่ือสาร และ ดา้นสติปัญญา ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการจดักิจกรรมดว้ยการน า
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องค์ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ ส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพราะเป็นการอนุรักษ์ วฒันธรรม 
ตลอดจนอุปกรณ์ วสัดุเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัอาริสรา ทองเหม [20] ท่ีไดท้ าการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการเด็กออทิสติกท่ีสถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่น ราชนครินทร์ ผลการวิจยัพบว่า 1) เด็กออทิ
สติกหลงัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการดว้ยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กออทิสติกมีพฒันาการสูงข้ึนกว่าก่อน
ได้รับการส่งเสริมพฒันาการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการเด็กออทิสติกมีค่าเท่ากบั 82.57/90.63 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน (E1/E2 เท่ากบั 80/80) ท่ีก าหนดไว ้3) การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการเด็กออทิสติก พบว่า ด้านกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ด้านกลา้มเน้ือมดัเล็ก ด้านภาษาและการส่ือ
ความหมาย และดา้น สงัคม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ไดแ้นวทางและชุดกิจกรรมการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็ก     

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี  
2. ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมต่างๆ บทบาทและหนา้ท่ีในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ลูกเพ่ือท่ีจะสามารถอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นต่อไปในสงัคมได ้ซ่ึงควรมีบทบาทดงัน้ี  
      2.1 ผูป้กครองควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ลูกได้มีความใกลชิ้ดและมีปฏิสัมพนัธ์กับเพ่ือนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ เช่น การท างานหรือเล่นร่วมกนั เปิดโอกาสให้เพื่อนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมาเท่ียวท่ีบา้น หรือไดเ้ล่นกบั
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและเด็กปกติท่ีอยูใ่นโรงเรียนและเพ่ือนท่ีอยูใ่กลบ้า้น  
     2.2 ผูป้กครองควรให้การเสริมแรงดว้ยวิธีการต่างๆ กบัลูกเม่ือลูกแสดงพฤติกรรมทั้งใน เชิงลบและบวกกบัทั้งท่ีบา้น
และท่ีโรงเรียน  

ขอ้เสนอแนะการวจิยัในคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาวิจยัการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษร่วมกบั

เทคนิควธีิการอ่ืนๆ  
2. ควรมีการศึกษาวจิยัการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการมี

ส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในเขตอ าเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัเพชรบุรี  
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