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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดสาระสาคัญในการจัดการศึกษาไว้ในแต่ละมาตราอย่างชัดเจน อาทิ
มาตรา 7 ในกระบวนการเรี ย นรู้ ต้องมุ่งปลู กฝั งจิ ต ส านึ ก ที่ถู ก ต้ องเกี่ยวกั บการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ
เป็ น มนุ ษ ย์ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย รู้ จั ก รั ก ษาผลประโยชน์ ส่ ว นรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเองมีความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประการสาคัญในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาต้องดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ ฝึกปฏิบัติ ให้ทาได้ คิด
เป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ ตลอดจนการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทา
หลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
โรงเรียนทับปุดวิทยา อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาและมุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยนาผลการประเมินมาตรฐานการศึกษามาเป็นประเด็นหลักในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนา ซึ่งจากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาพบว่า นักเรียนมีปัญหาในการคิด ทักษะการจัดการและการทางาน
ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความสนใจและมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนให้มี
พฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อการทาโครงงาน จึงได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนทับปุดวิทยาในการจัดการเรียนการสอนโครงง านพบว่า
ภายใต้จุดอ่อนและอุปสรรคโรงเรียนยังมีจุดแข็งและโอกาสที่สามารถนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงาน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติในการทาโครงงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทับปุดวิทยา

 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ในการทาโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงาน
ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติในการทาโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เรียนรู้โครงงานผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข้อง
1. มาตรา 7 มาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการทางานนาไปสู่การทาโครงงาน
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
3.1 จัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้ เ รียน คือ ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ/ กระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.2 การจัดการเรียนรู้ต้องกาหนดเป็นงาน โดยแต่ละงานต้องฝึกฝนผู้เรียนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.3 การบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กระบวนการทางาน กระบวนการ
คิด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ จนเกิดทักษะในการ
ทางาน และได้ชิ้นงาน รวมทั้งสร้าง พัฒนางาน และพัฒนาวิชาการใหม่ๆ
3.4 จัดการเรียนรู้ได้ทั้งภายในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน โดยจัดในสถานปฏิบัติงาน แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ สถาน
ประการอาชีพอิสระฯลฯ
3.5 จัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรียน ซึ่งจะทาให้ผู้เรี ยนเห็นประโยชน์ ความสาคัญ
เห็นคุณค่าย่อมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
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3.6 จัดการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางร่างกาย อุปนิสัย สติปัญญา และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
4. โครงงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การจัดการค่ายแบบบูรณาการ

 วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ( Pre - Experimental Designs ) ศึกษาเฉพาะกรณี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ One
– shot case study เพือ่ เก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบ One group pretest - posttest design เพื่อเปรียบเทียบ
เจตคติในการทาโครงงาน โดยวัดเจตคติในการทาโครงงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงาน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 สัปดาห์
และหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ อีก 1 ครั้ง

 ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ในการทาโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โดยใช้กิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงานผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80
ของนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติในการทาโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงานผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลตามสมมุติฐานที่วางไว้ดังนี้ 1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้
โครงงาน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 87.37 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2) นักเรียนมีเจตคติหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงาน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น สูงขึ้นกว่า
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ และเจตคติในการทาโครงงานของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยใช้
กิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงาน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงานมาบูรณาการกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค มาจัดกิจกรรมที่เน้นสภาพจริง ความสนุกสนาน ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทางานด้วยกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับวัย ความต้องการ ความสนใจของนักเรียน พบว่า
หลักสูตรกิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงาน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒ นา
พฤติกรรมการเรียนรู้ และเจตคติในการทาโครงงานของนักเรียน นาเสนอกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการ นันทนาการ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ การเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น สนุกกับการใช้ ICT
ในการสืบค้นข้อมูล เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ ม กระบวนการคิด กระบวนการทางาน การบูรณาการเทคนิคการนาเสนอผลงาน เน้น
การออกแบบกิจกรรมฐานการเรี ยนรู้ ตามหลั กการจัดการค่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และอยู่บนพื้นฐานของกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตลอดจนหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนทับปุดวิทยา ลักษณะของกิจกรรมมีการบูรณาการแบบองค์รวม เน้นประสบการณ์ตรง นักเรียนเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบ ปรับปรุงงานเป็นระยะๆ ฝึกทักษะกระบวนการทางาน
กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหาเสริมสร้างเจตคติในการทาโครงงาน

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
1. การจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงาน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น จะต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพทางกายภาพของท้องถิ่น
ความต้องการของนักเรียนและชุมชน ควรมีการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis เพื่อให้ได้ข้อมูลจาเป็นก่อนการตัดสินใจ
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2. กิจกรรมที่ใช้ในแต่ละฐานต้องเหมาะสมกับวัย ระดับวุฒิภาวะ เน้นกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด การมีส่วนร่วม และ
การจัดการองค์ความรู้
3. ควรมีการวิจัยผลการใช้หลักสูตรกิจกรรมค่ายเรียนรู้โครงงานผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทั้งหมด หรือใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มอื่นๆ

