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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาผลการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ กครองของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จานวน 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แบบสอบถามสภาพชุมชนและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) ชุดกิจกรรมในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ (3) แบบสังเกตพฤติ กรรมพัฒนาการเด็กที่ มีความต้อ งการพิเศษ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองต่ อ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดกิจกรรมในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย (1) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ม้าก้านกล้วย (เสริ มสร้ างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดใหญ่) (2) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรี รีขา้ วสาร (เสริ มสร้ างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็ก )
(3) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมอญซ่ อนผ้า (เสริ มสร้ างพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม) (4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินกะลา (เสริ มสร้ าง
พัฒนาการด้านทักษะการช่ วยเหลือ ตัวเอง) และ (5) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงูกินหาง (เสริ มสร้ างพัฒนาการด้านภาษาและการสื่ อสาร)
2) ผลการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า เด็กมีพฒั นาการหลังการทดลองสู งกว่า
ก่ อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้ภู มิปั ญญาท้องถิ่น ในการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชน
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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 district, Phetchburi Province, 2) s tudy the effect
of applying local wisdom activity to enhance child development with special needs by participation of the parents and community in
Kaengkrachan district, Phetchburi and 3) to study parents' satisfaction towards the application local wisdom activity in enha ncing child
development with special needs by participation of the parents and community in Kaengkrachan district, Phetchburi. The population of this
study were 20 parents of the children with special needs by purposive sampling in Kaengkrachan district, Phetchburi. The tool s of this
research were (1) questionnaire on community conditions and local wisdom information, (2) a set of activity for enhancing child
development with special needs, (3) an observation form for child development behaviors with special needs, and (4) questionn aire on
parents’ satisfaction towards using application of local wisdom activity in enhancing the development of children with special 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 activities
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 development),
(3) the use of local wisdom in Mon Son Pha, hiding a cloth behind one’ s back activity (to strengthen emotional and social sk ills
development), (4) the use of local wisdom in Dern Kala, walking on coconut shells activity (to strengthen personal skills development), and
(5) the use of local wisdom in Ngu Gin Hang, snatching a baby from the mother snake activity (to strengthen expressive langua ge 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 o f .05 and
3) Parents' satisfaction with the application of local wisdom activity in enhancing the development of children with special needs i n general
had a high level of satisfaction.
Keywords : Children with Special Needs, Local Wisdom, Participations from their Parents and Community

บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิ ทธิและเสรี ภาพในการศึกษา ซึ่งจะเห็น
ได้จากมาตรา 49 ที่ได้ระบุไว้วา่ บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึ กษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพหรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลาบากต้องได้รับสิ ทธิตามวรรคหนึ่ง และ
การสนับสนุ นจากรั ฐเพื่อให้ได้รับการศึ กษาโดยทัดเที ยมกับบุคคลอื่น การจัดการศึ กษาอบรมขององค์กรวิชาชี พหรื อเอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ย่อมได้รับความคุม้ ครองและส่งเสริ มที่เหมาะสม
จากรัฐ [1] รวมไปถึงการตราพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยมีเหตุผลว่า
เป็ นการจัดการศึ กษาสาหรับคนที่ มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึ กษาสาหรับบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งจาเป็ นต้องจัดให้เด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษมี สิทธิ และโอกาสได้รับการบริ การและความช่ วยเหลื อทางการศึ กษาเป็ นพิเศษ โดยให้เป็ นไปอย่างทั่วถึ งและ
ทุกระดับการศึ กษา [2] และจากสาระดังกล่าวที่ กาหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่ งผลให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาให้กบั เด็กที่
มี ความต้องการพิเศษ ได้ดาเนิ นการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เป็ นเงิ นอุดหนุ นให้เด็กที่ มีความต้องการพิเศษมี สิทธิ ได้รับ
สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะนักเรี ยน
รายบุคคล (IEP) โดยระบุความต้องการจาเป็ นของเด็กแต่ละคนเสนอไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ [3]
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การจัดการศึกษาให้กบั เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ชี้ให้เห็นว่าที่ผา่ นมาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เป็ นเพียงการเริ่ มต้นที่ไม่กา้ วหน้าไปเท่าที่ควร แม้จะมีหน่วยงานบางหน่วยงานเข้ามามีบทบาทช่วยส่ งเสริ มเด็กกลุ่มนี้ ดว้ ยการทา
วิจัยและพัฒนาเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ ดาเนิ นการขยายเครื อข่ายการจัดการศึ กษาและพัฒนาหลักสู ตร เนื่ องจากการขาด
หน่วยงานช่วยเหลือและสานต่อ การขาดงบประมาณสนับสนุน การดาเนินงานที่ขาดความต่อเนื่อง ระบบการศึกษาที่ไม่สอดคล้อง
การตื่นตัวของสังคมที่ ส่งผลให้ได้รูปแบบที่ ไม่เป็ นธรรมชาติ และผลักดันเด็กโดยบุคคลรอบข้างที่ ขาดความรู ้ความเข้าใจ [4]
และหากจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิ ทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผูป้ กครอง โดยอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่ วม
ไว้ในมาตรา 8 (2) ที่ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เพราะเมื่อผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา การศึ กษา
ย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริ หารจัดการศึกษาดาเนินไปตามความต้องการของผูป้ กครองและชุมชน ซึ่ งส่ งผลให้ผปู ้ กครองและ
ชุมชนสนับสนุ นทรัพยากรทางการศึ กษาและให้ความร่ วมมื อกับสถานศึ กษาในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ [5]
ซึ่ งสถาบันครอบครัว โดยบทบาทหน้าที่ ของพ่อแม่ในการพัฒนาสมาชิ กที่ อ่อนเยาว์ ทั้งในด้านการศึ กษา การอบรมทางสังคม
ทักษะชีวิต มุ่งเน้นไปที่การทางานหารายได้และการสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่ครอบครัวเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ทางการศึ กษา พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุถึงสิ ทธิ และการมีส่วนร่ วมของครอบครัวถึงความสามารถ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็ นผูจ้ ดั และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่ งตามกลไกลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจริ ง ครอบครัว
และประชาชนจะเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาของชุ มชนและท้องถิ่ นได้มากยิ่งขึ้น ในปั จจุบนั เป้ าหมายหลักของงาน
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีมิติที่กว้างขึ้นกว่าเดิม และมีจุดเน้นมากกว่าเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคล และบุคคลที่แวดล้อม
เด็กจาเป็ นต้องเกี่ ยวข้องเป็ นหลัก [6] ทั้งนี้ ครอบครั วมีบทบาทสาคัญต่อการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่างๆ ตั้งแต่การช่วยเหลือ
ระยะแรก การเตรี ยมความพร้อม การฝึ กสมรรถภาพด้านต่างๆ การจัดให้ได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาเป็ นอย่างเหมาะสม การจัด
กิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาและการเรี ยนรู ้รวมทั้งการสร้างโอกาสให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนา ซึ่ งใน
การวางแผนการจัดการศึกษา ครอบครัวพ่อแม่จะมีส่วนสาคัญในการต่อยอดทางการศึกษา อย่างไรก็ตามแม้วา่ ภาพของครอบครัว
ที่ ปรากฏในปั จจุบนั เป็ นภาพที่ สะท้อนความไม่มีกาลังใจ แต่การทบทวนถึงคุณค่าและบทบาทของครอบครัวในฐานะเป็ นพลังทาง
ยุทธศาสตร์สาคัญต่อการพัฒนามนุษย์และสังคม ยังคงเป็ นกระแสหลักและเป็ นคาตอบของสังคมทุกยุคทุกสมัย บทบาทของครอบครัว
ในการพัฒนามนุษย์รวมทั้งแนวคิดในการพัฒนาและเสริ มพลังให้แก่ครอบครัว จึงเป็ นการคิดทบทวนใหม่บนรากฐานคุณค่าเดิมและ
เป็ นภาระหน้าที่ที่องค์กร หน่วยงานทุกฝ่ ายที่ทางานทางสังคมต่างนามาพิจารณาสร้างมาตรการในการผลักดันและส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง
เพื่อจะระดมศักยภาพและการมีส่วนร่ วมของครอบครัวมาช่วยให้การทางานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสังคมมีคุณภาพมากขึ้น
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองจึงมีความสาคัญเพราะผูป้ กครองต้องมีความเข้าใจและยอมรับในข้อจากัดในตัวเด็กและ
มีความรู ้สึกที่ ดีต่อเด็ก ทั้งนี้ ในการร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการช่วยเหลื อเด็กที่ มีความต้องการพิเศษแบบมีส่วนร่ วม
ระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญกับผูป้ กครองจะทาให้เด็กได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างเต็มศักยภาพ [7] ดังนั้นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
ในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่เพียงแต่ดา้ นความรู ้ของผูป้ กครองเท่านั้น
ต้องพัฒนาทักษะด้านสังคม ด้านภาษาและการสื่ อความหมาย การลดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาและการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม
อีกด้วย [8] และการส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะทาให้ผปู ้ กครอง
มีกาลังใจและภูมิใจที่ สามารถช่วยเหลือลูกของตนเองให้ดีข้ ึน [9] สอดคล้องกับคากล่าวของนฤมล ขวัญคีรี [10] ที่สนับสนุนว่า
การฟื้ นฟูพฒั นาการเด็กพิเศษให้มีพฒั นาการที่ใกล้เคียงเด็กทัว่ ไปมากที่สุด สิ่ งสาคัญที่สุดนอกจากโปรแกรมที่จดั ขึ้นแล้วการให้
ผู ้ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในโปรแกรมที่ จัด ขึ้ น จะช่ ว ยให้โ ปรแกรมบรรลุ เ ป้ า หมาย ซึ่ งท าให้ เ ด็ ก กลุ่ ม นี้ มี พ ัฒ นาการดี ข้ ึ น และ
เกิดความรู ้สึกที่ดีระหว่างผูป้ กครองกับผูใ้ ห้การบาบัดรักษาอันเป็ นสิ่ งสาคัญในการประสานงานร่ วมกัน
แนวทางการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นมีหลายรู ปแบบและองค์ความรู ้ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นแนวทาง
หนึ่ งที่มีความน่าสนใจ เนื่ องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็ นความรู ้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็ นรากฐานของสังคม
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ที่มีการสั่งสมสื บทอดมาเป็ นความรู ้ที่อยูก่ บั คนและอยูค่ ู่กบั แผ่นดิน กล่าวคือได้สะท้อนถึงวิถีการดาเนิ นชีวิตของผูค้ น ซึ่ งเกิดจาก
การปรับชีวิตให้สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมให้อยูอ่ ย่างเป็ นปกติ ไม่วา่ จะเป็ นด้านปั จจัยสี่ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินชีวิตของคนไทย มีส่วนสาคัญที่กาหนดวิถีการกินการอยู่ หรื อภูมิปัญญาของคนไทยให้มีความ
หลากหลายไปตามภูมินิเวศน์ของภาคต่างๆ ด้วย อันสะท้อนถึงโลกทัศน์หรื อระบบวิธีคิดในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคน คนกับธรรมชาติ ให้เอื้อต่อการดารงชี วิตด้านต่างๆ อย่างชาญฉลาด [11] การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จึงเป็ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชนนั้นๆ
อย่างแท้จริ ง [12] ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 23 ได้เน้นย้ าถึงความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้นได้ทุกสถานที่ทุกเวลาที่ มีการประสานความ
ร่ วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ รวมไปถึงการปฏิรูประบบการบริ หาร
และการจัดการศึกษา โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึ กษา เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะชุมชนเป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญ สามารถนาองค์ความรู ้
มาจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ในชุมชนท้องถิ่น จึงจาเป็ นต้องศึกษาภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่ งมีการตกผลึก ถ่ายทอดและพัฒนาอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคม ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็ นพื้นฐานขององค์ความรู ้ต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมที่จะช่วยให้พฒั นาการ
เรี ยนรู ้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น [13]
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวที่จะส่งผลดีต่อการได้ส่งเสริ มพัฒนาการให้กบั เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษต่างๆ และด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจัยจึ งเห็ นว่าการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จะเป็ นอีกแนวทางที่สามารถ
นามาใช้ในการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการ
มีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึ กษาผลของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการ
มีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ โดยการ
มี ส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุ มชนในเขตอาเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุ รีใช้วิธีการวิจัยแบบ PAR (Participation Action
Research) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านพื้นที่ พื้นที่ในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็ นอาเภอที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ ทุกโรงเรี ยน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศ่ ึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตัวแปรตาม คื อ ผลของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ
โดยการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุ มชนในเขตอาเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการ
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ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชน
ในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย
3.1 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นม้าก้านกล้วย
3.2 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรี รีขา้ วสาร
3.3 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมอญซ่อนผ้า
3.4 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินกะลา
3.5 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงูกินหาง
4. ขอบเขตด้ านเวลา เมษายน 2558 - สิ งหาคม 2559 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตการวิจยั ด้านเวลา
ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 การใช้ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น
ม้าก้านกล้วย (เสริ มสร้างพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่)
4.2 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น รี รี
ข้า วสาร (เสริ มสร้ า งพัฒ นาการ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก)
4.3 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มอญซ่อนผ้า (เสริ มสร้าง
พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม)

4.4 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เดินกะลา (เสริ มสร้างพัฒนาการ
ด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเอง)

รายละเอียดการทดลองใช้
วันจันทร์ วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสฯ วันศุกร์

หมายเหตุ
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การเสริ ม สร้ า งพัฒ นาการ
เด็กที่ มีความต้องการพิเศษ
ในเขตอ าเภอแก่ ง กระจาน
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี นี้
ผู ้ป กครอง และชุ ม ชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ใ ช้ ภู มิ
ปั ญ ญาด้า นต่ า งๆ ทุ ก ด้า น
รวมไปถึงการคานึงถึงความ
เหมาะสมกั บ สภาพและ
พัฒนาการของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในแต่ละคน
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1 ชัว่ โมง
(ตามความ
เหมาะสม)
เช้า/เย็น
ประมาณ 1
ชัว่ โมง
(ตามความ
เหมาะสม)
เช้า/เย็น
ประมาณ
1 ชัว่ โมง
(ตาม
ความ
เหมาะส
ม)
เช้า/เย็น
ประมาณ
1 ชัว่ โมง
(ตามความ
เหมาะสม)

4.5 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งูกินหาง (เสริ มสร้างพัฒนาการ
ด้านภาษาและการสื่ อสาร)

เช้า/เย็น
ประมาณ
1 ชัว่ โมง
(ตามความ
เหมาะสม)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ผูป้ กครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คื อ ผูป้ กครองของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษในเขตอาเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จานวน 20 คน
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพชุมชนและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ชุดกิจกรรมในการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ 4) แบบสอบถามความพึง
พอของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ขั้นตอนการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. การสร้างแบบสอบถามสภาพทัว่ ไปของชุมชนและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นดาเนินการดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร ข้อมูลและ
ตาราที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการสร้างแบบสอบถาม โดยครอบคลุม ประเภท วิธีการและเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล 2) กาหนดสิ่ งที่
จะสอบถามเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของชุมชนและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น3) สร้างแบบสอบถามสภาพทัว่ ไปของชุมชนและข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น4) นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจ านวน 3 ท่ าน ตรวจสอบ 5) ปรั บปรุ งแบบสอบถามตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ 6) จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
2. การสร้างชุดกิจกรรมในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดาเนินการดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารข้อมูลที่ได้
จากการสอบถามเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของชุมชนและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผปู ้ กครองเกี่ยวกับ
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2) วิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษและกาหนดจุดประสงค์ 3) สร้างชุดกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 4) นาชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของชุดกิจกรรมเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5) วิเคราะห์ผลการประเมิน
ตรวจสอบความเหมาะสม ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ 6) ปรับปรุ งแก้ไขชุดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ 7) นาชุด
กิ จกรรมที่ ผ่านการประเมิ นและตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมกับเด็กที่ มีความ
ต้องการพิเศษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยดาเนินการทดลองแบบกลุ่มเล็ก จานวน 5 คน เพื่อหาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/E2)
ในแต่ละเนื้ อหา แต่ละกิ จกรรม โดยกาหนดเกณฑ์ของชุดกิ จกรรมไว้สูงกว่าหรื อเท่ ากับเกณฑ์ 75/75 ผลการทดลองการใช้ชุด
กิจกรรมปรากฏว่ามีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 75.62/75.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 8) นาชุดกิจกรรมไปทดลองจริ ง กับกลุ่มตัวอย่าง
3. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดาเนิ นการดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการและเอกสาร
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา จุดประสงค์และรู ปแบบของแบบสังเกตพฤติกรรมรวม
ไปถึงเพื่อวัดพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จานวน 1 ชุด
มี 20 ข้อ ซึ่ งเป็ นแบบสังเกตที่ สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 5 ด้าน คือ (1) ด้านการเสริ มสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดใหญ่
(2) ด้านการเสริ มสร้ างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็ก (3) ด้านการเสริ มสร้ างพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม (4) ด้านการเสริ มสร้ าง
พัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเอง (5) ด้านการเสริ มสร้างพัฒนาการด้านภาษาและการสื่ อสาร 3) นาแบบสังเกตพฤติกรรมเสนอ
ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านความเที่ ยงตรง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 และนาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข
4) ทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยการนาแบบสังเกตไปทดลองใช้กบั กลุ่มที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และนาผลที่ได้มาคานวณหาค่า
ความเชื่อมัน่ 5) ปรับปรุ งแก้ไข พิมพ์แบบสังเกตฉบับจริ ง แล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ที่ มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดาเนิ นการ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ 3) นาแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 4) นาแบบสอบถามที่จดั พิมพ์สมบูรณ์แล้วไปใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่ า ที (t-test) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างชุดกิจกรรมการประยุกต์ ใช้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กทีม่ คี วามต้ องการพิเศษ
โดยการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ชุดกิจกรรมในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย 1) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นม้าก้านกล้วย
(เสริ มสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่) 2) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรี รีขา้ วสาร (เสริ มสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็ก) 3) การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นมอญซ่ อนผ้า (เสริ มสร้ างพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม) 4) การใช้ภูมิปัญญาท้อ งถิ่ นเดิ นกะลา (เสริ มสร้ าง
พัฒ นาการด้านทักษะ การช่ ว ยเหลื อ ตัว เอง) และ 5) การใช้ภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ นงู กิ นหาง (เสริ ม สร้ างพัฒนาการด้านภาษาและ
การสื่ อสาร) รวม 5 ชุด มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) เท่ากับ 75.62/75.81
ตอนที่ 2 ผลของการประยุกต์ ใช้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กที่มคี วามต้ องการพิเศษ โดยการมีส่วน
ร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยรวม
การสังเกต
n
𝑋̅
SD.
P
t
ก่อนการทดลอง
20
12.27
2.24
14.72*
.000
หลังการทดลอง
20
23.33
4.26
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ
12.27 มีคะแนนหลังการทดสองเท่ากับ 23.33 แสดงว่าพฤติกรรมพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษหลังการทดลองสู งกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่ อการประยุกต์ ใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้ องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ความพึงพอใจ
𝑋̅
SD.
แปลผล
1. ด้านปั จจัยนาเข้า
4.37
0.55
มาก
2. ด้านกระบวนการ
4.08
0.41
มาก
3. ด้านผลผลิต
4.23
0.59
มาก
รวมเฉลี่ย
4.22
0.51
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผูป้ กครองต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. =0.51) ผูป้ กครองมีความพึงพอใจในด้านปั จจัยนาเข้ามาก โดยเห็ นว่าประโยชน์ของการนาเอา
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ นมาใช้ในการเสริ มสร้ างพัฒ นาการเด็ก ที่ มีความต้องการพิเศษว่า เป็ นสิ่ งที่ ดีเพราะถื อได้ว่า เป็ นการอนุ รักษ์
วัฒนธรรมและในการใช้อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ก็หาง่ายและสะดวก
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สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สาหรับแนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนนั้น นงนุช เพชรบุญวัฒน์ [14] ได้กล่าวว่า สามารถเสริ มสร้างได้หลายด้านที่เหมาะสมตามวัยกับที่
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งจะสามารถเรี ยนรู ้และตอบสนองได้ดี โดยเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะมีพฒั นาการและศักยภาพไม่
เป็ นไปตามวัยที่เหมาะสม มีความบกพร่ องทั้งทางด้านร่ างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจิ ตใจและอารมณ์ ด้านสังคมรวมทั้งการไม่มี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง การช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลเหล่ า นี้ จาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จะต้อ งมี ก ารมี ก ารน าเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ สื่ อ ต่ า ง ๆ
มาประกอบการเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มความสนใจ และง่ายต่อการถ่ายทอดความรู ้ จากประสบการณ์ที่เป็ นนามธรรมไปสู่ รูปธรรมได้ดีข้ ึน
และสิ่ งสาคัญที่สุดในการส่ งเสริ มหรื อเสริ มสร้าง พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องศึกษาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ
ประเภทไหน เช่นไร ที่เหมาะสมกับประเภทเพื่อให้บงั เกิดผลอย่างแท้จริ ง ซึ่ งจากผลการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดกิจกรรม
ในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก ที่ มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี พบว่าประกอบด้วย 1) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นม้าก้านกล้วย (เสริ มสร้าง พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดใหญ่) 2) การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นรี รีขา้ วสาร (เสริ มสร้ างพัฒนาการ กล้ามเนื้ อมัดเล็ก) 3) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นมอญซ่ อนผ้า (เสริ มสร้ าง
พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม) 4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินกะลา (เสริ มสร้างพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเอง) และ 5)
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงูกินหาง (เสริ มสร้างพัฒนาการด้านภาษาและการสื่ อสาร) รวม 5 ชุด มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
(E1/E2) เท่ากับ 75.62/75.81 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าในการสร้างชุดกิจกรรมได้จดั ทาอย่างมี
ระบบและเป็ นขั้นตอน โดยได้ศึกษาแนวคิดการสร้างชุดกิจกรรมและการสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี [15]
ที่ ได้กาหนดองค์ประกอบของชุดกิ จกรรม ไว้ดงั นี้ 1) ชื่ อกิ จกรรม 2) คาชี้ แจง 3) จุดมุ่งหมาย 4) ความคิดรวบยอด 5) สื่ อ 6) เวลา
และ 7) ขั้นตอนดาเนิ นกิ จกรรม ทั้งนี้ เนื่ องจากการสร้ างชุดกิ จกรรมที่ ได้ผ่านขั้นตอนอย่างมีระบบและประสิ ทธิ ภาพ จึ งทาให้
สามารถใช้ชุดกิ จกรรมดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ โดยสอดคล้องกับชัยยงค์ พรมวงศ์ [16] ที่ กล่าวถึงการหาประสิ ทธิ ภาพของชุด
กิจกรรมว่าเป็ นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็ นระบบก่อนนาไปใช้จริ งและมัน่ ใจว่าชุดกิจกรรมนั้นมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นชุดกิจกรรมในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนใน
เขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทั้งนี้ ได้สอดคล้องกับศรี จนั ทรัตน์ กันทะวัง
[17] ซึ่ งได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวการสอนเชิ งประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่าได้รูปแบบการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามแนวการสอนเชิงประสบการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา มีองค์ประกอบดังนี้ คือ
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้ อหา 4) การจัดการเรี ยน การสอน 5) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่พฒั นาขึ้นมีข้ นั ตอนจัดการเรี ยนการสอน 6 ขั้น คือ 1) ขั้นจัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ 2) ขั้นเรี ยนรู ้จากครู ผสู ้ อน
หรื อครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ขั้นปฏิ บตั ิกิจกรรมในสภาพจริ ง 4) ขั้นนาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ปฏิ บตั ิกิจกรรม
5) ขั้นสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ 6) ขั้นประยุกต์ใช้โดยการจัดนิ ทรรศการ ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนพบว่า 1) นักเรี ยนมี
ความรู ้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนสู งกว่าก่ อนการใช้รูปแบบ 2) นักเรี ยนมี ผลการปฏิ บตั ิดา้ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยูใ่ นระดับดีมาก 3) นักเรี ยนมีจิตสานึกรักท้องถิ่นระดับมาก 4) นักเรี ยนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นระดับมาก และจากการถอดบทเรี ยนที่ ได้จากการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน พบว่าเป็ นการจัดกิ จกรรมที่
หลากหลายและ จัดประสบการณ์ภาคสนามให้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีความสุขสอดคล้องกับพื้นฐานหรื อวิถีชีวิตของ
ชาวบ้า นในชุ ม ชนส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความรั ก ความภาคภู มิ ใ จและมี ค วามผูก พัน กับ ท้อ งถิ่ น และสอดคล้อ งกับ จุ ล ทรรศน์
พยาฆรานนท์ [18] ที่ กล่าวว่าการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยนการสอน มีแนวทางชัดเจนมากขึ้น เนื่ องมาจากการ
รณรงค์ให้สถานศึกษาเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในถิ่นที่ตนเองอยูอ่ าศัย โดยมีการจัดทัศนศึกษา การจัดทาสื่ อการสอน
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อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อเผยแพร่ แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแพร่ หลายทาให้สถานศึกษาแต่ละท้องถิ่นมีตวั อย่างที่ดีในการจัดกิจกรรม
และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยนการสอนมากขึ้น
2. ผลของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ พบว่าพฤติ กรรม
พัฒ นาการหลัง การทดลองสู ง กว่า ก่ อ นการทดลองอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ทั้ง นี้ เพราะมี ส าเหตุ ม าจากการใช้
ชุดกิ จกรรมในการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ ซึ่ งประกอบด้วย 1) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นม้าก้านกล้วย
(เสริ มสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดใหญ่) โดยพบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่มีพฒั นาการช้า
กว่าวัย มีระดับสติปัญญาต่ ากว่าคนปกติ มีปัญหาในการช่วยเหลือตนเอง การเข้าสังคม การใช้ภาษา การเรี ยนรู ้ การเคลื่อนไหว
การฝึ กฝนต่างๆ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นม้าก้านกล้วยจะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ มัดใหญ่เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว
ซึ่ งม้าก้านกล้วยเป็ นสิ่ งที่อยู่ใกล้ตวั เด็กจะสามารถทาให้เขาสนใจและอยากเรี ยนรู ้มากขึ้น 2) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรี รีขา้ วสาร
(เสริ มสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็ก) โดยพบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ คือผูท้ ี่มี
ปั ญหาการเคลื่อนไหว อวัยวะไม่สมส่ วน มีความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนื้อเกร็ งหรื ออ่อนแรง ความผิดปกติของระบบประสาท
นอกจากจะได้รับการช่วยเหลือด้านการแพทย์แล้วทางด้านการศึ กษาต้องได้รับการช่วยกระตุน้ ฝึ กฝนทั้งจากครู และผูป้ กครอง
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรี รีขา้ วสารจะช่วยเสริ มสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็ก ซึ่ งเป็ น ภูมิปัญญาด้านที่คานึ งถึงความเหมาะสม
กับสภาพของแต่ละคน 3) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมอญซ่อนผ้า (เสริ มสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม) โดยพบว่าเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ คือผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านจิตใจ การแสดงออกแบบก้าวร้าว ต่อต้าน หากไม่ได้
รับการปรับพฤติกรรม หรื อการแก้ไขสิ่ งที่แสดงออกด้านไม่ดีต่างๆ ก็ทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ และจะเป็ นปั ญหาต่อสังคมได้
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นมอญซ่ อนผ้าจะช่ วยในการเสริ มสร้ างพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมได้ดี 4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เดินกะลา (เสริ มสร้างพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเอง) โดยพบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
หรื อสุขภาพ คือผูท้ ี่มีปัญหาการเคลื่อนไหว อวัยวะไม่สมส่วน มีความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนื้อเกร็ งหรื ออ่อนแรง ผิดปกติของ
ระบบประสาทนอกจากจะได้รับการช่วยเหลือด้านการแพทย์แล้วทางด้านการศึกษาต้องได้รับการช่วยกระตุน้ ฝึ กฝนทั้งจากครู และ
ผูป้ กครอง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดินกะลาจะช่วยเสริ มสร้างพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเอง ซึ่ งเป็ นการคานึ งถึงความ
เหมาะสมกับสภาพของแต่ละคน และ 5) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นงูกินหาง (เสริ มสร้ างพัฒนาการด้านภาษาและการสื่ อสาร)
โดยพบว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาด้านการสื่ อสาร สังคม การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น มักจะมีภาษา หรื อความเข้าใจ
ภาษาของตนเอง ไม่ชอบการเปลี่ ยนแปลงจะพูดหรื อทาเรื่ องช้าๆ ที่ ตนสนใจ จะต้องแก้ไขเรื่ องการสื่ อสารก่ อนจึ งจะทาให้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นๆ ได้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงูกินหางจะช่วยเสริ มสร้างพัฒนาการด้านภาษาและการสื่ อสาร ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ของการใช้ภูมิปัญญาที่มีการสัมผัส ความปลอดภัยและเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจใกล้ตวั คุน้ เคย อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่ งทุกกิจกรรม
ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นผูป้ กครองและชุมชนได้มีส่วนร่ วมต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการให้ความรู ้ผปู ้ กครอง
การมี ส่ ว นร่ ว มในการเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลเด็ ก ที่ บ้า นและการมี ส่ ว นร่ ว มในการเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ต่างๆ โดยสอดคล้องกับศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ [19] ที่ศึกษาวิจยั การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริ มพัฒนาการ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครอง ในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ผูป้ กครอง
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือและดูแลเด็กโดยใช้องค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่
มีความต้องการพิเศษนั้น ไม่ต่างจากเด็กปกติทวั่ ไป ผูป้ กครองมีการส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการได้รับ
ข้อเสนอแนะวิธีการจากครู ผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมทั้งการปฏิ บัติของตนเอง การดู แลเด็กที่ มีความต้องการพิเศษนั้น มี 3 แนวทางที่
ผูป้ กครองใช้ คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรี ยนรู ้ผสมผสานกับเล่นและการเข้ากิ จกรรมทางสังคม การบูรณาการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้นามาสังเคราะห์และจัดทาเป็ นแผนการจัดกิจกรรมที่ผปู ้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมร่ วมกับเด็ก โดยจัดเป็ น
ฐานการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น 6 ฐาน เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก ด้านทักษะ การช่วยเหลือตนเอง
ด้านสังคม อารมณ์ ด้านภาษาและการสื่ อสาร และ ด้านสติปัญญา ผูป้ กครองมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการจัดกิจกรรมด้วยการนา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
149
10 (January - April) 140 - 150 (2020) Vol. 10, No. 1

องค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กที่ มีความต้องการพิเศษเพราะเป็ นการอนุ รักษ์ วัฒนธรรม
ตลอดจนอุปกรณ์ วัสดุเป็ นสิ่ งที่ มีอยู่ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับอาริ สรา ทองเหม [20] ที่ ได้ทาการศึ กษาการมี ส่วนร่ วมของ
ผู ้ป กครองในการส่ ง เสริ มพัฒ นาการเด็ ก ออทิ ส ติ ก ที่ ส ถาบัน สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวัย รุ่ น ราชนคริ นทร์ ผลการวิ จัย พบว่ า
1) เด็กออทิสติกหลังได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการด้วยโปรแกรมการฝึ กกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาการเด็กออทิสติกมีพฒั นาการสู งขึ้น
กว่าก่อนได้รับการส่งเสริ มพัฒนาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมการฝึ กกิจกรรมส่งเสริ ม
พัฒนาการเด็กออทิสติกมีค่าเท่ากับ 82.57/90.63 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2 เท่ากับ 80/80) ที่กาหนดไว้ 3) การมีส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครองในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กออทิ สติ ก พบว่า ด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก ด้านภาษาและการสื่ อ
ความหมาย และด้าน สังคม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ได้แนวทางและชุดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชน ในเขตอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. ผูป้ กครองควรมีส่วนร่ วมต่างๆ บทบาทและหน้าที่ ในการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ลูกเพื่อที่จะสามารถอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นต่อไปในสังคมได้ ซึ่งควรมีบทบาทดังนี้
2.1 ผูป้ กครองควรส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ลูก ได้มีความใกล้ชิด และมี ปฏิ สัมพัน ธ์กับเพื่อนที่ เป็ นเด็กที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ เช่น การทางานหรื อเล่นร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้เพื่อนที่เป็ นเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเที่ยวที่บา้ น หรื อได้เล่นกับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติที่อยูใ่ นโรงเรี ยนและเพื่อนที่อยูใ่ กล้บา้ น
2.2 ผูป้ กครองควรให้การเสริ มแรงด้วยวิธีการต่างๆ กับลูกเมื่อลูกแสดงพฤติกรรมทั้งใน เชิงลบและบวกกับทั้งที่บา้ น
และที่โรงเรี ยน
ข้อเสนอแนะการวิจยั ในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษร่ วมกับ
เทคนิควิธีการอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมี
ส่วนร่ วมของผูป้ กครองและชุมชนในเขตอาเภออื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี
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