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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการหาวิธีบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2) เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
3) เพื่ อประเมินความพึงพอใจของผู ้ปกครอง และ 4) เพื่ อศึกษาปัญหา อุ ปสรรค โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบ PDCA ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  
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มีพฒันาการท่ีดีข้ึนจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ซ่ึงผูป้กครอง                  
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =  4.44 , S.D. = 0.63)  โดยปัญหาท่ีพบ คือ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ยงัขาดการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบล              
วดัเกต ซ่ึงเป็นต าบลท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ให้เป็นปัจจุบนั รวมไปถึงการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของ
สถานศึกษายงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล  
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were 1) to investigate the information on local wisdom 
learning resources in the study area as a database for educational management of the learning 
resources, 2) to develop pre-school children in child development centers in Muang Chiang Mai 
municipality, 3) to assess the satisfaction of the parents, and 4) to explore the problems by using 
the PDCA cycle. The data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and  t-test. 

The research results revealed that there were four folk scholars in the community, who 
were confirmed to be specialists and truly knowledgeable. From the meeting of the school council 
members used as the foundation to construct a manual for educational administration, the overall 
approval of the council members was at a high level ( X  =  4 . 2 0 , S.D. = 0 . 7 5 ) . From the 
comparison of the pre-and post-achievement scores, the development of the target students 
improved after learning the contents. The satisfaction of the students’ parents was at a high level 
with the ( X  =  4 .44  , S.D. = 0 .63). The problems found were that the municipality pre-school 
children development center had not surveyed and updated local learning resources in Tambon 
Wat Ket, where the center is located. Furthermore, local curricula of educational institutions had 
not been improved. 
Keywords: Local Wisdom, Educational Administration, Pre-School Children Development 
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 ความดีอนัเกิดจากคุณค่าและประโยชน์ท่ีพึงมีในงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบให้คณาจารย์
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พฒันาไดดี้ในระดบัปฐมวยั เพราะ “การลงทุนพฒันาเด็ก
ปฐมวยั เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีท่ีสุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทน
กลบัคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ ลดอตัรา
การสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (เฮกแมน, ม.ป.ป. อา้งถึงในสุริยา  ฆ้องเสนาะ, 2558, 1) โดย
เคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์อการศึกษา แต่ปัญหาท่ีพบในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัในปัจจุบนั คือ ทั้งครูและผูบ้ริหารสถานศึกษายงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการจดั
การศึกษาปฐมวยั ซ่ึงต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมพฒันาการในทุกด้านอย่างสมดุล ทั้ งด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา จดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติตามวยั มุ่งเน้นการเล่น
และเรียนรู้ตามธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวรวมทั้ งสังคมและวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน มีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติได้อธิบายในส่วนน้ีว่า จะต้องให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง และประเมินผลตาม                
สภาพจริง  

นอกจากน้ีการจดัการศึกษาปฐมวยัตอ้งจดัการเรียนรู้ให้แก่เด็กจากส่ิงท่ีใกล้ตวัไปหา
ไกลตวัและเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม ซ่ึงสัมพนัธ์กบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์
(ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ , 2552, 25-26) โดยกล่าวไวว้่า ให้เด็กปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว
โดยเฉพาะเด็กปฐมวยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กเคยพบเห็น เคยชินมากท่ีสุดจะต่อยอดไปสู่ความเขา้ใจ
และการเรียนรู้ขั้นสูงได้ คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและ
ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา หรืออีกค าหน่ึงเรียก ภูมิปัญญาชาวบา้นซ่ึง 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลกัษณะเช่ือมโยงกัน            
ไปหมดทุกสาขาวชิา ไม่แยกเป็นวชิาแบบท่ีเราเรียน ผสมกลมกลืนเช่ือมโยงกนัหมด (ประเวศ วะสี, 
2534, 75) รวมทั้ง สามารถ  จนัทรสูรย ์(2534, 12) ให้ค  านิยาม “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” หมายถึง ทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีชาวบา้นคิดไดเ้องท่ีน ามาใช้ในการแกปั้ญหา เป็นสติปัญญา เป็นองคค์วามรู้ทั้งหมดของ
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ชาวบ้านทั้งกวา้ง ทั้ งลึก ท่ีชาวบา้นสามารถคิดเอง ท าเอง โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่แกปั้ญหาการ
ด าเนินชีวิตไดใ้นทอ้งถ่ินอย่างสมสมยั และ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 กล่าวไวว้่า ให้สถานศึกษาน าความรู้เก่ียวกบั
การศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตาม
ความต้องการและความพร้อมของแต่ละท้องถ่ิน ท้องถ่ินเป็นท่ีเด็กส่วนใหญ่อาศยัอยู่มีส่ิงดี ๆ 
มากมายท่ีถ่ายทอดกนัมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี เป็นสนามฝึกทกัษะชีวิตท่ีมีความหมาย 
มีคุณค่าต่อการเรียนรู้เพื่อการพฒันาชีวิต และสังคมจากสภาพปัจจุบนั 

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาศึกษาบริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีผูว้ิจยัปฏิบติังานอยู ่และจากรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยพบวา่มีแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอยูม่ากมายท่ีเป็นท่ียอมรับและถ่ายทอดโดยผูท้รงภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นในเขตพื้นท่ี
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นเขตต าบลพื้นท่ีท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ตั้งอยู่ แต่ด้วยเหตุท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่พึ่ งยา้ยท่ีตั้ งมาใหม่ เม่ือปี            
พ.ศ. 2555 จึงยงัไม่ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตให้
เป็นระบบ มีแบบแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน และเป็นแนวทางสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนการสอน และการพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น อีกทั้งขอ้ดีของต าบลวดัเกตโดยรวมนั้น 
กล่าวได้ว่าเป็นต าบลท่ีมีคนหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่รวมกนัตั้งแต่อดีตทั้งไทย จีน อเมริกนั องักฤษ 
ฝร่ังเศส ซิกข ์มุสลิม ลาว การแต่งงานผสมผสานกลมกลืนกลายเป็นคนเมืองยา่นวดัเกตในปัจจุบนั 
ท าให้ชาวบา้นในแถบน้ีมีวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม ท่ีถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นและปรับเปล่ียน
การด ารงชีวิตให้เขา้กบัสภาพสังคมในปัจจุบนั แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัคงมีแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ี
สะท้อนความเป็นคนดั้งเดิม มีร่องรอยของอดีต ชาวบ้านมีภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีสืบทอดกันมา และ
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่อผูศึ้กษาในอนาคตสืบไปไดอี้กดว้ย  (วรวมิล ชยัรัต, 2559, 1) ดงันั้นการบริหาร
จดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553 ว่าด้วยเร่ืองแนวคิดหลกัท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มุ่งสู่มาตรฐาน  ซ่ึงประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 4 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั, ยุทธศาสตร์การพฒันาผูบ้ริหาร          
ครูและบุคลากร, ยุทธศาสตร์การพฒันาแหล่งการเรียนรู้และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการและยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
ผูว้ิจยั โดยผูว้จิยัไดท้  าการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลและประชุมหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่ง
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เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยข้อมูล               
การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ป็นแนวทางให้บุคลากรครูปฐมวยัและ 
ผูท่ี้สนใจน าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนวดัเกตต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ของ
เด็กนอกสถานท่ี ให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง สภาพจริง เป็นเร่ืองใกล้ตัวในชุมชนดังทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ , 2552, 25-26) ท่ีกล่าวไวว้่า เด็กเม่ือได้
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่กลต้วัโดยเฉพาะเด็กปฐมวยั เด็กจะสามารถต่อยอดไปสู่ความเขา้ใจ
และการเรียนรู้ขั้นสูงได ้คือ การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนัน่เอง 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส าหรับใช้เป็นฐานขอ้มูลในการหาวิธีบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

2.  เพื่อศึกษาการพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีได้
เรียนรู้จากผลการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

1. ไดว้ิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และ
สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลต่อการบริหารจดัการในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2.  เด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีได้เรียนรู้คุณค่าและ
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงใกลต้วั จากผลการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล 
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่าเฉล่ียสูงข้ึน 



4 

 

 

3.  ไดข้อ้มูลความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  ได้ขอ้มูลปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในอนาคตต่อไป  

5.  ไดแ้นวทางบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
แก่เทศบาลอ่ืนน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

ในการศึกษาการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 

ขอบเขตด้ำนตัวแปรทีศึ่กษำ 
ตวัแปรตน้ - ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 
 ตวัแปรตาม - การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่           
ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง ไดแ้ก่ 
1.  กลุ่มผูท้รงภูมิปัญญาของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 คน 

ไดแ้ก่ 
1.1  ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ           

ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 
1.2  ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะล้านนา            

ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ อาจารยด์าวประกาย บวัลอ้ม 
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1.3 ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินด้านอาหารและผักพื้ นบ้าน เร่ือง อาหารเมืองเหนือ                   
ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ แม่จนัทร์ทิพย ์ทบัทิมศรี 

1.4 ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง)                                                       
ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช 

2.  คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีได้รับการ
แต่งตั้ งตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ได้แก่ รองผูอ้  านวยการส านักการศึกษา 1 คน หัวหน้า
สถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน 
ผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน ผูแ้ทน
ชุมชน 1 คน ผูน้ าทางศาสนา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวน 1 คน และครูผูดู้แลเด็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 7 คน ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 16 คน 

3.  เด็กปฐมวยั ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2560 ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 24 คน แบ่งเป็นนกัเรียนชาย 15 คน และนกัเรียนหญิง 
9 คน  

4.  ผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 120 คน  

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ     
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล            

วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล นครเชียงใหม่ 
โดยมีเน้ือหา 4 ดา้น ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 ท่าน ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก
ชุมชน ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ 
2.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา 
3.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารและผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ 
4.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง)       
การบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภู มิ ปัญญาท้องถ่ินคร้ังน้ี ใช้แนวคิดทฤษฎี                   

การบริหารแบบวงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ตามแนวคิดของ วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท 
ภาษาองักฤษ (สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์, 2542, 188 - 190) ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาข้ึนเป็นคนแรกใน ปี ค.ศ. 1939 
และเอดวาร์ด เดม่ิง เป็นผูน้ ามาเผยแพร่ในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1950 จนเป็นท่ีแพร่หลายในช่ือ               
วฏัจกัรเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ หรือวฏัจกัรแห่งการบริหารคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan - P) 
 ขั้นตอนท่ี 2 กรปฏิบติัตามแผน (Do - D) 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check - C) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ACT - A) 

ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาด าเนินการในปีการศึกษา 2560  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชค้  าศพัทใ์นความหมายและขอบเขตจ ากดั ดงัต่อไปน้ี 
1.  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง การรวบรวมและจดัท าคู่มือขอ้มูล

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการถ่ายทอดดว้ย
วิธีการบอกและสอน ท าให้ดูเป็นตวัอย่างทั้ งองค์ความรู้ ประสบการณ์และประเพณีโดยผูท้รง                   
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการยกย่องจากชุมชน จ านวน 4 ท่าน ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทตาม
ลกัษณะไดด้งัน้ี 

1.1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ ผูท้รง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 

1.2 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา ผูท้รง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ อาจารยด์าวประกาย บวัลอ้ม 

1.3 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารและผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ผูท้รงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน คือ แม่จนัทร์ทิพย ์ ทบัทิมศรี 

1.4 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) ผูท้รง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช 

2. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง การน าขอ้มูลแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ส าหรับน าขอ้มูลมาพฒันาเป็นคู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีกระบวนการท างาน 4 ขั้นตอน ตามหลกัแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารแบบวงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan - P) 
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน (Do - D) 
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ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check - C) 
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ACT - A) 
3.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมายถึง บุคคลตามเกณฑท่ี์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ก าหนดเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ไดมี้ส่วน
ช่วยในการพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการส านักการศึกษา 1 คน หัวหน้าสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 คน นกัวชิาการศึกษา 1 คน ผูท้รงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน ผูแ้ทนชุมชน 1 คน ผูน้ าทาง
ศาสนา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวน 1 คน และครูผูดู้แลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 7 คน ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 16 คน 

4.  เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2560 ท่ีก าลงั
ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีให้การอบรมเล้ียงดู                    
จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา สังกดัส านกัการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่  

5.  ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผูท่ี้ท  าหน้าท่ีปกครองดูแลนกัเรียนระดบัชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2560 ท่ีก าลงัศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 



 

 

 
บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลต่าง ๆ จากเอกสาร ต าราและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
1.1  แหล่งเรียนรู้ 

1.1.1   ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
1.1.2   ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
1.1.3   ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 

              1.2  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2.1 ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2.2 ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.2.3 ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

       1.3  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
1.3.1 การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
1.3.2 การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

       1.4  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   2.  บริบทและการจดัการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
        2.1  สภาพทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
        2.2  การจดัการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.  การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั  
        3.1  ความหมาย และความส าคญัของการศึกษาปฐมวยั 
        3.2  แนวคิด หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
        3.3  ขอบข่ายการจดัการศึกษาปฐมวยั 
        3.4  หลกัการและทฤษฎีการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในสถานศึกษา 
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4.  เทคนิคการสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion 
4.1  แนวคิดการจดัสนทนากลุ่ม 
4.2  ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
4.3  ขั้นตอนและการด าเนินการสนทนากลุ่ม     

5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 การน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษานั้น ปัจจุบนั
การศึกษาไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน เน่ืองจากเป็นแหล่ง
ความรู้ใกล้ตวัเด็ก สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปปรับใช้กบัตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

1. แหล่งเรียนรู้ 
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 229) ให้ความหมายของ แหล่งการเรียนรู้ไวว้่าแหล่งของ

มูลข่าวสารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้            
และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการ เรียนรู้และ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า  (2545, 107) ให้ความหมายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
หมายถึง   

1.  สถาบันของชุมชนท่ีมีอยู่แล้วในวิถีชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน เช่น วดั 
โบสถ ์ วหิาร ตลาด ร้านขายของช า ลานนวดขา้ว ป่า หว้ย หนอง บึง เก็บเห็ด หาปลา เป็นตน้  

2.  สถานท่ีหรือสถาบนัท่ีรัฐและประชาชนจดัตั้งข้ึน เช่น อุทยานการศึกษาในวดัและ 
ชุมชน อุทยานประวติัศาสตร์ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ศูนยว์ฒันธรรม ศูนยศิ์ลปาชีพ ศูนยเ์ยาวชน 
ศูนยห์ัตถกรรมชุมชน หอสมุด ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นเก่ียวกบั 
สัตว ์พืช ดิน หิน แร่ เป็นตน้  

3.  ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น วีดีทศัน์ ภาพสโลด์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป ภาพยนตร์ หุ่นหรือโมเดลจ าลองของจริง เป็นตน้  

4.  ส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน เช่น หนังสือสารานุกรม 
วารสาร ต ารายาพื้นบา้น ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ภาพถ่าย เป็นตน้  
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5.  บุคลากรผูท่ี้มีความรู้ด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ผูน้ าทางศาสนา เกษตรกร ศิลปิน 
หมอพื้นบา้น ผูน้ าชุมชน ปราชญ ์ชาวบา้น เป็นตน้  

นิพนธ์ ศุขปรีดี (2538, 67) ใหค้วามหมายวา่ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง ทุกส่ิง ทุกอยา่ง
ท่ีมีอยู่ในชุมชน ซ่ึงครูหรือนักเรียนน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ เช่น พิพิธภณัฑ์ สถานท่ี
ราชการ โบราณสถาน โรงพยาบาล แม่น ้ าล าธาร โรงงาน และบุคคลท่ีโรงเรียนอาจเชิญมา เป็น
วิทยากรหรือวิทยากรท่ีทางโรงเรียนออกไปสัมภาษณ์เยี่ยมเยียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เช่น 
บุรุษไปรษณีย ์ต ารวจ ชาวสวน ชาวนา พอ่คา้ หรือเจา้หนา้ท่ีของทางราชการเป็นตน้ 

เกศินี โชติกเสถียร (2533, 38) ให้ความหมายของ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง 
สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนบุคคลท่ีสถาบนัการศึกษา 
ตั้งอยู่ หรือบริเวณใกล้เคียง หากเป็นชุมชนอ่ืนท่ีไกลออกไปจะถือว่า เป็นการศึกษานอกสถานท่ี 
(Field Trip) หรือการศึกษาชุมชน (Community Study) 

นฤมล  ตนัธสุรเศรษฐ์ (2533, 6) ให้ค  านิยามของ แหล่งชุมชน หมายถึง ทุกส่ิง ทุกอยา่ง
ท่ีอยูร่อบตวัเรา สามารถกระทบดว้ยประสาทสัมผสัไดท้ั้งทางตา ทางจมูก ทางหู ล้ิน กาย ใจ ท าให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความเท่ากนั ความเป็นไปและการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั 
ช่วยใหเ้ป็นคนทนัโลกแห่งการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุขตามอตัภาพ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปความหมายของแหล่งเรียนรู้ไดว้า่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา
เป็นแหล่งส าหรับศึกษาหาความรู้ของผูเ้รียนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป เพื่อให้ไดท้ราบขอ้มูลหรือรับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ จากสังคม และบริบทท่ีตนเองอาศยัอยู ่ซ่ึงสามารถเรียนรู้ไดต้ามอธัยาศยัและเรียนรู้
ไดต้ลอดชีวิตตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หากสนใจศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีตอ้งการมากเท่าไหร่ ยอ่มได้
ความรู้มากข้ึนเท่านั้ น เช่น แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ วดั ชุมชน                      
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสังคมการด ารงชีวิตของผูเ้รียน ช่วยให้ความรู้ท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่เลือนสูญหายไป โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีใกลต้วัเด็ก เกิดความ
คุน้ชินและง่ายต่อการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ และน าไปปรับใชก้บัตนเอง ซ่ึงมีนกัการศึกษาได้
กล่าวถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ ดงัน้ี 

ประเวศ วะสี (2536, 1) กล่าววา่ ทอ้งถ่ินมีแหล่งการเรียนรู้ และผูรู้้ดา้นต่าง ๆ มากมาย 
มากกวา่ท่ีครูสอนท่องหนงัสือ ถา้เปิดโรงเรียนสู่ทอ้งถ่ินใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากครูในทอ้งถ่ิน จะมีครู
มากมายหลากหลายเป็นครูท่ีรู้จริงท าจริง จะท าให้การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัจริง การเรียนสนุก               
ไม่น่าเบ่ือท่ีส าคัญเป็นการปรับระบบท่ีมีคุณค่า เดิมการศึกษามองข้ามคุณค่าเหล่าน้ี  เม่ือผู ้รู้                      



11 
 

 

ในท้องถ่ินเหล่าน้ีเป็นครูได้จะเป็นการยกระดับคุณค่า ศกัด์ิศรีและความภาคภูมิใจของท้องถ่ิน             
อยา่งแรง ส่งเสริมสังคม 

กรมสามญัศึกษา (2544, 6) กล่าวถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ไวว้า่ 
1.  เป็นแหล่งการศึกษาตามอธัยาศยั 

         2.   เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         3.   เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาคน้ควา้และการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 
         4.   เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบติั 
        5.   เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วทิยาการและประสบการณ์ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ไดว้่า แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็น
ทางเลือกใหผู้เ้รียนและผูท่ี้สนใจสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง่้าย ผูเ้รียน
ยงัไดรั้บประสบการณ์ตรงซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าใหง่้ายต่อการเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ อีก
ทั้งยงัเป็นการช่วยพฒันาคุณภาพของมนุษยใ์ห้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากข้ึน หากมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
น่าสนใจและตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ท่ีดี อีกทั้งช่วยให้ผูส้นใจมีมุมมองและโลกทศัน์
ท่ีกวา้งไกลข้ึนสอดรับกบัขอ้มูล ข่าวสารและความเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อให้มนุษยไ์ด้น า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับใชใ้หเ้ขา้กบัการด ารงชีวติในปัจจุบนั 

ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้สามารถแบ่งประเภทได้หลากหลายตามสาขาวิชาท่ีเรียน หรือการจดั

หมวดหมู่บอกลกัษณะท่ีท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจและง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึงประเภทของแหล่งเรียนรู้ ดงัน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544, 229) กล่าวไวว้า่ แหล่งเรียนรู้มี 2 ประเภท คือ  
1.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุด 

เคล่ือนท่ี มุมหนงัสือในห้องเรียน หอ้งพิพิธภณัฑ์ ห้องมลัติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอรเน็ต 
ศูนยว์ิชาการ ศูนยว์ิทยบริการ ศูนยโ์สตทศันศึกษา ศูนยส่ื์อการเรียนการสอน ศูนยพ์ฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนวิชา Resource Center สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ 
สวนหนงัสือ สวนธรรมะ เป็นตน้  

2. แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
หอศิลป์สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนยกี์ฬา ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน วดั ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องคก์รภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 
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ชนิดา  วสิะมิตนนัท ์(2541, 5) กล่าววา่ แหล่งการเรียนรู้มีอยู ่2 ประเภท คือ  
1. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน แบ่งตามลกัษณะหรือรูปแบบการจดั 4 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1.1 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นอุทยานการศึกษารอบบริเวณโรงเรียน  
1.2 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นหอ้งสมุดกลาง  
1.3 แหล่งการเรียนรู้ท่ีจดัในลกัษณะของห้องวิชา/งาน หรือศูนยก์ารเรียนรู้วิชา/                

งานต่าง ๆ ในโรงเรียนท่ีมีช่ืออยา่งอ่ืน  
1.4 แหล่งการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

2. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
2.1 แหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
2.2 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  
2.3 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

รุ่ง  แกว้แดง (2541, 208 - 209) จ าแนกบุคลากรท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนซ่ึงเป็นภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ินออกเป็น 7 สาขา ไดแ้ก่  

1.  สาขาเกษตร หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานความรู้ ทกัษะและเทคนิคดา้น
การเกษตรกบัเทคโนโลยี โดยการพฒันาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซ่ึงคนสามารถพึ่งตนเองในภาวะ                  
ต่าง ๆ ได ้เช่น การท าเกษตรแบบผสมผสาน การแกปั้ญหาดา้นการตลาด การแกไ้ขโรคและแมลง                  
เป็นตน้  

2.  สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม (ดา้นการผลิตและดา้นบริโภค) หมายถึง การรู้จกั
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภค อย่างปลอดภยั 
ประหยดั และเป็นธรรมอนัเป็นกระบวนการการใหชุ้มชนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ้ 

3.  สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจดัการป้องกันและรักษา
สุขภาพ ของคนในชุมชน โดยเนน้ใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองได ้ 

4.  สาขาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ การพฒันาและ 
การใชป้ระโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื  

5.  สาขากองทุนและสวสัดิการ หมายถึง การจดัการคา้ดา้นสมทบและบริการ ดา้นกองทุน
ในการประกนัคุณภาพชีวติของคนใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม  

6.  สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานดา้นศิลปะสาขาต่าง ๆ 
เช่น จิตกรรม ประติมากรรม ทศันศิลป์ เป็นตน้  

7.  สาขาการจดัองคก์าร หมายถึง ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู การสั่งสอน  



13 
 

 

จากท่ีกล่าวมาสรุปประเภทของแหล่งเรียนรู้ไดว้า่ แหล่งเรียนรู้สามารถจ าแนกประเภท
ได้หลายลกัษณะตามแต่รูปแบบการจดันั้น ๆ แต่แหล่งเรียนรู้จดัประเภทไดล้กัษณะใหญ่ ๆ 4 ลกัษณะ 
คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว ์แม่น ้ า แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
ไดแ้ก่ ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารสถานท่ี ส่ือวิทยาการต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ประเภท
บุคคล เช่น ปราชญช์าวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พระภิกษุสงฆ ์ผูน้ าศาสนาต่าง ๆ ผูน้ าชุมชน และ
แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณี เช่น การประดิษฐ์โคม เคร่ืองป้ันดินเผา                
การแสดงพื้นบา้น  เป็นตน้ 

งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของต าบลวดัเกต  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ซ่ึงไดท้  าส ารวจและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ ผูท้รงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน คือ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 

2.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา ผูท้รงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน คือ อาจารยด์าวประกาย บวัลอ้ม 

3.  ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหารและผกัพื้นบ้าน เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ผูท้รงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน คือ แม่จนัทร์ทิพย ์ทบัทิมศรี  

4.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) ผูท้รงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน คือ คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ในเร่ืองของภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า  

“ภูมิปัญญาชาวบา้น” นั้น เป็นความรู้ ประสบการณ์ ความเฉลียวฉลาดของชาวบา้นท่ีหาเคร่ืองมือ 
วิธีการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต ซ่ึงสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการปรับเปล่ียนภูมิปัญญาตามสภาพ
สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงขอ้มูล ดงัน้ี 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กระทรวงศึกษาธิการ (2539, 2) กล่าวถึง ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญา

ชาวบ้าน (Folk Wisdom) หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการ
ศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกนัข้ึนมาจาก
ความรู้เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรู้ดังกล่าวไม่ไดแ้ยกยอ่ยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ 
อาจกล่าวไวว้่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินจดัเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมยัใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้            
การแกปั้ญหา การจดัการและการปรับตวัในการด าเนินชีวติของคนเรา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้
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ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในสังคม ชุมชนและในการตวัของผูรู้้เอง หากมีการสืบคน้หาเพื่อศึกษา และน ามาใช้ก็
จะเป็นท่ีรู้จกักนัเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยคุตามสมยัได ้

ยศ  สันตสมบติั (2542, 48) ใหค้วามหมายของค าวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง ความรู้
ท่ีพฒันาข้ึนในบริบททางกายภาพ และวฒันธรรมของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัระบบนิเวศชุดหน่ึง 
จึงท าให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความผูกพนัอย่างแนบแน่นระหว่าง ภูมิปัญญา กบัทอ้งถ่ิน ความรู้กบั 
ระบบนิเวศ โดยมีการพฒันาและสืบต่อกนัมาบนพื้นฐานของสัมพนัธภาพอนัแนบแน่นระหว่าง
ชุมชนกบัธรรมชาติ ทั้งน้ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่อาจพฒันาและด ารงอยูไ่ดห้ากปราศจากซ่ึงรากเหงา้
ทั้งทางดา้นของธรรมชาติและวฒันธรรม ทั้งน้ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัวางหลกัการพื้นฐานท่ีวา่ความรู้
มิไดเ้ป็นสมบติัของใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะหากแต่เป็นความรู้ของชุมชน และยอ่มเป็นอ านาจ
ของชุมชนในการควบคุมความรู้ไม่ใหถู้กน าไปใชเ้พื่อหาประโยชน์ส่วนตวั 

ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์ (2542, 2) ให้ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ องคค์วามรู้
ความสามารถของชุมชนท่ีสั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็นศกัยภาพ                 
ท่ีจะใชแ้กปั้ญหา จดัการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อใหด้ ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งผาสุก 
เป็นแก่นของชุมชนท่ีจรรโลง ความเป็นชาติใหอ้ยูร่อดจากทุกขภ์ยัพิบติัทั้งปวง  

จารุวรรณ  ธรรมวติั (2543, 1) ให้ความหมาย ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ แบบแผน            
การด าเนินชีวติท่ีมีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซ่ึงไดส้ั่งสมและปฏิบติัต่อ
กนัมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได ้

กลุ่มงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส านักพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2546, 3)                 
กล่าววา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) หมายถึง องคค์วามรู้ ความเช่ือ ความสามารถ ความจดั
เจนของคนในทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานหรือ
ช่วงระยะเวลาหน่ึง มีการคิดคน้และพฒันาอย่างต่อเน่ืองแลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา ปรับตวั และด ารงชีวิตให้เข้ากบั ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและ
วฒันธรรมอย่างเหมาะสมกบัยุคสมยั ภูมิปัญญาอาจแสดงออกมาทั้งในรูปท่ีเป็นนามธรรม เช่น           
โลกทศัน์ ความคิด ความเช่ือหรือปรัชญาในการด าเนินชีวิตและในเชิงรูปธรรม  เช่น เทคโนโลยี           
การท ามาหากิน การเกษตร ศิลปะ หตัถกรรมหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2551, 17) กล่าวถึงความหมายของ             
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวว้่า เป็นความรู้ ความเช่ือ ความสามารถของมนุษยใ์นการแก้ปัญหา ปรับตวั             
จดัความสัมพนัธ์และการด ารงชีวิตให้ผสมผสานสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม 
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชนเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและบรรพบุรุษ               



15 
 

 

ท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาจึงเป็นความรู้แบบองค์รวม (Holistic) ท่ีมีความเก่ียวพนัอย่างใกล้ชิดกับ
ระบบสังคมวฒันธรรม รวมถึงความเช่ือทางศาสนาหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ว่า ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ด ารงชีวติจากอดีตตั้งแต่สมยับรรพบุรุษสืบทอดต่อกนัมาถึงคนรุ่นหลงัในรูปแบบของการเล่าให้ฟัง 
การสาธิตใหดู้ และการผสมผสานปรับเปล่ียนระหวา่งความรู้เดิมใหเ้ขา้กบัความรู้ใหม่ในยคุปัจจุบนั 
เรียกว่า การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้น าความรู้ดงักล่าวมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาส าหรับ
ด ารงชีพในสังคม ชุมชนและบริบทของตนเอง   

ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้น มีหน่วยงานและนกัการศึกษาหลายท่านได้

กล่าวถึงความส าคญัไวด้งัน้ี 
กลุ่มงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส านักพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2546, 2) 

กล่าวถึง ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า ภูมิปัญญาท าให้ชาติและชุมชนผ่านพน้วิกฤติและ
ด ารงความเป็นชาติ หรือชุมชนได ้ภูมิปัญญาเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิต 
และวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกบัธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญา
เป็นพื้นฐาน การประกอบอาชีพ และเป็นรากฐานการพฒันาท่ีเร่ิมจากการพฒันาเพื่อการพึ่ งพา
ตนเอง การพฒันาเพื่อการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และการพฒันาท่ีเกิดจากการผสมผสานองค์
ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม  เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้ น                   
ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อทอ้งถ่ินและผูค้นเท่านั้น แต่ยงัเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวง             
ต่อการวางแผนพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ ์(2536, 3) แบ่งความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้4 ประการ คือ 
1.  ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดไดร้วดเร็วมาในหวั แต่เป็นระบบ

ความรู้ท่ีชาวบ้าน มองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ท่ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
ฉะนั้นในการศึกษาเขา้ไปดูวา่ชาวบา้น “รู้อะไร” อยา่งเดียวไม่พอตอ้งศึกษาดว้ยวา่เขาเห็นความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งไร 

2.  การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและกระจายความรู้ 
ไม่ไดล้อยอยูเ่ฉย ๆ แต่ถูกน ามาบริการคนอ่ืน เช่น หมอพื้นบา้น ชุมชน สั่งสมความรู้ทางการแพทย์
ไวใ้นตวัคน ๆ หน่ึง โดยมีกระบวนการท่ีท าให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาดว้ยวา่กระบวนการน้ี
เป็นอยา่งไร หมอคนหน่ึงสามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาไดอ้ยา่งไร 
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3.  การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มี
กระบวนการถ่ายทอดท่ีซับซ้อน ถา้เราตอ้งการเขา้ใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เราตอ้งเขา้ใจกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงดว้ย 

4.  การสร้างสรรคแ์ละปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบา้นไม่ไดห้ยุดน่ิงอยูก่บัท่ีแต่ถูก
ปรับเปล่ียนตลอดมาโดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้าน เอง เรายงัขาดการศึกษาว่าชาวบ้าน
ปรับเปล่ียนความรู้ และระบบความรู้เพื่อเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

ยุพา  ทรัพยอุ์ไรรัตน์ (2537, 25 - 26) กล่าวถึง ความส าคญัของภูมิปัญญาชาวบา้นว่า                 
ภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นวฒันธรรมและประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของ
สังคม เป็นส่ิงท่ีมีจุดหมาย เป็นส่ิงส าคญัมีความหมายและคุณค่าต่อการด ารงอยูร่่วมกนัท่ีจะช่วยให้
สมาชิกในชุมชน หมู่บา้น ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข ช่วยสร้างความสมดุล ระหวา่งคน 
กับธรรมชาติแวดล้อม ท าให้ผูค้นด ารงตนและปรับเปล่ียนได้ทันต่อความเปล่ียนแปลงและ
ผลกระทบอนัเกิดจากสังคมภายนอกและเป็นประโยชน์ต่อการท างานพฒันาชนบทของเจา้หน้าท่ี
จากหน่วยงานต่าง ๆทั้งน้ีเพื่อเป็นการก าหนดท่าทีในการท างานให้กลมกลืนกบัชาวบ้านได้มาก
ยิง่ข้ึน 

นนัทสาร  สีสลบัและคณะ (2542, 25) กล่าวถึง ความส าคญัของภูมิปัญญาไทยวา่ ภูมิ
ปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น สร้างความภาคภูมิใจและศกัด์ิศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย 
สามารถปรับประยุกตห์ลกัธรรมค าสอนทางศาสนาใชก้บัวิถีชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม และสร้างความ
สมดุลระหวา่งคนในสังคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เปล่ียนแปลงปรับปรุงไดต้ามยคุสมยั 

รุ่ง  แก้วคง (2543, 205) กล่าวถึง ความส าคญัของภูมิปัญญาไทยว่า ภูมิปัญญาไทย             
ได้ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น สร้างศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิแก่คนไทย ท าให้บรรพบุรุษของเรา            
ไดด้ ารงชีวติอยูบ่นผนืแผน่ดินน้ีมาอยา่งสงบสุขเป็นเวลายาวนาน แมว้า่ภูมิปัญญาส่วนหน่ึงจะสูญหายไป
แต่ยงัมีบางส่วนหลงเหลือเป็นมรดกอนัล ้าค่าอยูคู่่กบัสังคมไทยมาโดยตลอด 

จาก ท่ีกล่าวมาสรุปความส าคัญของภู มิ ปัญญาท้องถ่ินได้ว่า ภู มิ ปัญญาท้องถ่ิน
เปรียบเสมือนเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้น ๆ เป็นตวัแทนท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตสู่ปัจจุบนัผ่านวิถี 
การด ารงชีวิต  ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  ซ่ึงคนรุ่นหลงัสามารถน าความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชก้บัชีวติตามยคุตามสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านแบ่งประเภทตามลกัษณะไวด้งัน้ี 
ชนิดา  มทัทวางกูรและคณะ (2550, 7 - 8) แบ่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินออกเป็น 10 ลกัษณะ 

ดงัน้ี  
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1.  ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับความเช่ือและศาสนา ภูมิปัญญาประเภทน้ีจะมีลักษณะ                        
ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีพื้นฐานทางความเช่ือในศาสนาท่ีแตกต่างกนั ส าหรับ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยซ่ึงเก่ียวกับความเช่ือในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้ นได้มีส่วน
สร้างสรรค์สังคม โดยการผสมผสานกับความเช่ือดังเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน  

2.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีและพิธีกรรม เน่ืองจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นส่ิง
ท่ีดีงามท่ีคนในทอ้งถ่ินสร้างข้ึนมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวญัและก าลงัใจคนในสังคม ภูมิปัญญา
ประเภทน้ีจึงมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากประเพณีและ
พิธีกรรมท่ีส าคญัในประเทศไทยลว้นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติของคนในสังคมแทบทั้งส้ิน  

3.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปะพื้นบา้น เป็นการสร้างสรรคง์านศิลปะต่าง ๆโดยการ
น าทรัพยากรท่ีมีอยูม่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัหลงัจากนั้นไดสื้บทอดโดยการพฒันาอยา่งไม่
ขาดสาย กลายเป็นศิลปะท่ีมีคุณค่าเฉพาะถ่ิน  

4.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารและผกัพื้นบา้น นอกจากมนุษยจ์ะน าอาหารมาบริโภค
เพื่อการอยูร่อดแลว้ มนุษยย์งัไดน้ าเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช ้เพื่อให้อาหาร
ท่ีมีมากเกินความตอ้งการสามารถเก็บไวบ้ริโภคไดเ้ป็นเวลานานซ่ึงถือวา่เป็นภูมิปัญญาอีกประเภท
หน่ึงท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวติ  

5. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลาย
โดยเฉพาะในวยัเด็กซ่ึงชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาทองถ่ินของไทยส่วนใหญ่จะใช้
อุปกรณ์ในการละเล่นท่ีประดิษฐ์มาจากธรรมชาติซ่ึงแสดงให้เห็นวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัธรรมชาติ             
และรู้จกัปรับตวัให้ เขา้กบัสภาพแวดลอ้มอยา่งกลมกลืน  

6.  ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปวฒันธรรม ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย                    
ซ่ึงเกิดจาก การสร้างสรรค์ของแต่ละภาค สามารถพบหลักฐานจากร่องรอยของศิลปวฒันธรรม                  
ท่ีปรากฏกระจายอยูท่ ัว่ไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเทคนิค 
ความคิด ความเช่ือของบรรพบุรุษเป็นอยา่งดี  

7. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเพลงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาประเภทน้ีส่วนมากแสดงออกถึง
ความ สนุกสนานและยงัเป็นคติสอนใจส าหรับคนในสังคม ซ่ึงมีส่วนแตกต่างกนัออกไปตามโลก
ทศัน์ของคนในภาคต่าง ๆ  

8.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสมุนไพรและต ารายาพื้นบา้น ภูมิปัญญาประเภทน้ีเกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงั ถือวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
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เพราะถือว่าเป็นปัจจยัส่ี ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับมนุษย ์หากไดรั้บการพฒันาหรือส่งเสริมจะเป็น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได ้ 

9.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประดิษฐกรรม เทคโนโลยีและส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นประดิษฐกรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยม ซ่ึงปัจจุบนั
ไม่ได้รับความสนใจในการพฒันาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทน้ีเท่าท่ีควร หากมีการเรียนรู้              
และสืบทอดความคิดเก่ียวกบัประดิษฐกรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการรักษาภูมิปัญญา
ของบรรพชนไดอี้กทางหน่ึง  

10. ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เน่ืองจาก             
คนไทยมีอาชีพท่ีเก่ียวกบัการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาท าไร่ จึงท าให้เกิดภูมิปัญญาเก่ียวกบั
ความเช่ือและพิธีกรรมในการด ารงชีวิตเพื่อแกปั้ญหาหรือออ้นวอนใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ในการ
เพาะปลูกและเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการเกษตรทั่ว                    
ทุกภูมิภาคของไทย 

กลุ่มงานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส านกัพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2546, 5 - 7) 
ได้ศึกษาขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทย พบว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบ่งประเภทหรือการจดักลุ่ม
ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

การจัดแบ่งลกัษณะที ่1  
ภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ มโนทศัน์ การตระหนกัรู้ วธีิคิด ความเช่ือ ปรัชญาใน

การด าเนินชีวติของผูค้น  
ภูมิปัญญาท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการท ามาหากิน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม แพทยพ์ื้นบา้นและการดูแลสุขภาพ การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ ฯลฯ 

การจัดแบ่งลักษณะที่ 2 ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับความอยู่รอดหรือชีวิตความเป็นอยู่ซ่ึง 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่ี คือ อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยั  

อาหารไทย มีองค์ประกอบหลกัเป็นผกัพื้นบา้นหรือสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเสริมหรือ
ตา้นฤทธ์ิกนั มีความเหมาะสมกลมกลืนทั้งในดา้นคุณประโยชน์และฤดูกาลบริโภค  

ยารักษาโรค เป็นสมุนไพรพื้นบ้านท่ีชาวบ้านใช้ทั้ งรักษาอาการเจ็บ ป่วยและดูแล
สุขภาพ  

เคร่ืองนุ่งห่ม มีการเลือกใช้วสัดุพื้นบา้นและวิธีการนุ่งห่มท่ีเหมาะสมกบัสภาพอากาศ 
โดยมีลายผา้และวธีิการถกัทอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน  
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ท่ีอยู่อาศยั มีรูปแบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ประโยชน์ใช้สอย 
และชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยในแต่ละภูมิภาค  

ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารท ามาหากิน เช่น การก าจดัศตัรูพืชแบบพื้นบา้น               
การยอ้มผา้ดว้ยสีธรรมชาติ การจกัสาน หตัถกรรม การท าเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ  

ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และต านานต่าง ๆ  
ประเพณีและพิธีกรรม เช่น บุญบั้งไฟ การบวชป่า การผกูเส่ียว ท าขวญัต่าง ๆ  
ต านาน ความเช่ือ เช่น บั้งไฟพญานาค  
การละเล่นพื้นบา้น เช่น เตน้ก าร าเคียว เป็นตน้ 
การจัดแบ่งลกัษณะที ่3  
ภูมิปัญญาของตัวบุคคล  (Individual Wisdom) เป็นความรู้ ความสามารถ  ความคิด 

วธีิการ ของบุคคล เช่น ผูใ้หญ่วิบูลย ์เข็มเฉลิม จากจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเร่ืองนวเกษตร ครูบาสุทธินนัท ์
ปรัชญาพฤทธ์ิ จากจงัหวดับุรีรัมย ์ในเร่ืองการปรับใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

ภูมิปัญญาของชุมชน (Local Wisdom) เป็นภูมิปัญญาท่ี สั่งสม สืบสาน อยู่ในวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน หรือในชุมชน ไม่มีตวับุคคลใด บุคคลหน่ึงเป็นเจา้ของ อาจเรียกอีกนยัหน่ึงวา่เป็นภูมิปัญญา
นิรนาม เช่น ภูมิปัญญาการทอผา้แพรวาของชุมชนชาวผู ้ไท จงัหวดักาฬสินธ์ุ การท าไข่เค็มไชยา 
ของชาวสุราษฎร์ธานี  

ภูมิปัญญาในภาพรวมของประเทศ  (National Wisdom) เป็นภูมิปัญญาท่ีบ่งบอกองค์
ความรู้หรือความสามารถของคนในภาพรวมของประเทศ เช่น ภูมิปัญญาอาหารไทย สมุนไพรไทย 
ผา้ไหมไทย มวยไทย 

จากท่ีกล่าวมาสรุปความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดว้า่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเปรียบเสมือน
เอกลกัษณ์ของชุมชนนั้น ๆ เป็นตวัแทนท่ีช่วยเล่าเร่ืองราวในอดีตสู่ปัจจุบนัผ่านวิถีการด ารงชีวิต  
ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  ซ่ึงคนรุ่นหลงัสามารถน าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาประยกุตใ์ชก้บัชีวติตามยคุตามสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบล             
วดัเกต  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการส ารวจพบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 ดา้น ในชุมชนวดัเกต           
ท่ีได้รับการยกย่องและมีผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ด้วยวิธีการบอกและสอน                  
ท  าให้ดูเป็นตวัอย่างทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์และประเพณี ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทตาม
ลกัษณะไดด้งัน้ี 

      1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ 
      2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา 
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      3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารและผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ 
      4. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
การจดัการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งในรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน การค้นควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจด้วยตนเองนับเป็นประโยชน์                      
ต่อผูเ้รียนทั้ งส้ิน ซ่ึงมีนักการศึกษาได้กล่าวถึง การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ                  
การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส านักพฒันาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2546,                  

8 - 11)  ให้ความเห็นไวว้า่ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีลกัษณะเป็นพลวตัท่ีเปล่ียนแปลงไดต้าม
สภาวะแวดล้อม  กาลเวลาและกระแสวฒันธรรมใหม่ ดังนั้ นจึงต้องมีแนวทางในการจัดการ                 
ภูมิปัญญา เพื่อให้ภูมิปัญญาดี ๆ นั้น คงอยู ่หรือปรับปรนให้เหมาะสมกบัยุคสมยั การจดัการภูมิปัญญา 
มี 4 แนวทาง ดงัน้ี 

1.  อนุรักษ์ (Conservation) เพื่อให้ภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าหรือมีความส าคญัต่อชุมชน  
แต่ก าลงัจะหายไปคงอยูต่่อไป เช่น การอนุรักษป์ระเพณี วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สามารถสร้าง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน และสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชนได ้การอนุรักษภู์มิปัญญาจะเกิดข้ึน
ไดเ้ม่ือชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นความส าคญั ตอ้งการสร้างคุณค่าให้ปรากฏและสืบสานให้คงอยู ่
อีกทั้งมีมูลค่าเป็นแรงจูงใจ 

2.  ร้ือฟ้ืน (Recovery) เพื่อให้ภูมิปัญญาท่ีส าคัญหรือมีคุณค่า แต่หายไปแล้วถูกน า
กลบัมาใชใ้หม่ และมีโอกาสประยุกตใ์ห้ร่วมสมยัเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้เช่น ลายผา้ทอพื้นบา้น
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินหายไป เม่ือท าการคน้หา ร้ือฟ้ืนและสร้างช้ินงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม 
จะท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึนมาได ้

3.  ประยุกต์ (Modification) เพื่อให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกบัสภาวะแวดล้อมใหม่ 
โดยคงไวซ่ึ้งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม  เช่น  หัตถกรรมจากไม้ไผ่ ประยุกต์ใหม่เป็นการให้
ผกัตบชวาในแหล่งท่ีมี ผกัตบชวาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

 4.   พัฒนาต่อยอด (Development) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้กวา้งข้ึน โดยการ
ผสมผสานองค์ความรู้สากลเขา้กบัภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือ              
ส่ิงใหม่ (นวตักรรม : Innovation) เป็นการสร้างทางเลือกท่ีช่วยให้ใช้ประโยชน์ในสังคมปัจจุบนัได้
สะดวกสบายข้ึนโดยไม่ท าลายลา้งคุณค่า หรือรากเหงา้เดิม เช่น สียอ้มจากธรรมชาติไดมี้การพฒันา



21 
 

 

เป็นผงส าเร็จรูป และมีกรรมวิธีในการยอ้มท่ีง่ายกว่าวิธีดั้งเดิม หรือสมุนไพรพื้นบา้นท่ีผลิตในรูป
แคปซูล หรือปลาร้าผงปลาร้ากอ้นท่ีสะดวกต่อการบริโภค และการพกพาไปยงัท่ีต่าง ๆ 

การจดัการ หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีกระบวนการเรียนรู้เป็น
พื้นฐานและมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี  

1.  รวบรวม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีอยู่มากมายตอ้งเก็บรวบรวมและจดัหมวดหมู่ อย่าง
เป็นระบบ การเก็บรวบรวมท าได้หลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การจดัเวทีชาวบ้าน
เพื่อให้ชาวบ้าน ผูรู้้ในชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การจดัหมวดหมู่ จดัได้หลายรูปแบบ               
ตามวตัถุประสงค์ของการน า ไปใช้ประโยชน์ เช่น จัดตามกลุ่มของภูมิปัญญา เช่น ภูมิปัญญา                  
ท่ีเก่ียวกบัการท ามา หากิน ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม, จดัตามแหล่งของภูมิปัญญา 
เช่น ภูมิปัญญาของภาคจงัหวดั ชุมชน  

2.  วิเคราะห์ เพื่อดูวา่ภูมิปัญญานั้นควรอนุรักษ์ หรือร้ือฟ้ืน หรือประยุกต์ หรือพฒันา
ต่อยอด โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความส าคญั การใชป้ระโยชน์ ความเป็นไปไดแ้ละโอกาส
ของการพฒันา 

การประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2551, 4 - 5) ให้

แนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวว้า่ การเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
ส่ือสารความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ ซ่ึงอาจท าไดห้ลายวิธี และอาจใช้
เคร่ืองมือประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ            
ให้ผูเ้รียนมีทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคม
ไดโ้ดยปกติสุข จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพ ความสามารถของผูเ้รียนอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้มีนิสัยใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถ่ิน ตลอดจนวิทยากร
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาใชป้ระโยชน์ในการจดักระบวนการเรียนการสอน จึงเป็นวิถีทางหน่ึง
ท่ีจะช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ การน าภูมิปัญญาชาวบา้น
แหล่งเรียนรู้มาใช้ในหลกัสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า ภูมิปัญญา
ชาวบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนท่ีมีการใช้เพื่อการด าเนินวิถี
ชีวติท่ีไดผ้ลมาในอดีต สามารถด ารงความสันติสุขแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมี
ดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรท่ีไดเ้นน้การมีส่วนร่วมของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบา้นท่ีเป็นผูเ้ช่ือมโยงชุดความรู้
ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในแต่ละทอ้งถ่ิน 
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ในส่วนของการประยุกตใ์ช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2551, 48 - 49) กล่าวไว้ว่า การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวยั ท าไดโ้ดยปราชญ์ชาวบา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่บุคลากรในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หรือผูมี้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
เด็กปฐมวยัผ่านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และจากสถานท่ีจริง 
รวมถึงชุมชนท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัภายในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กอีกดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้ น ต้องรู้จัก
ปรับเปล่ียนไปตามบริบทของสังคมความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั แต่ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์เดิม
ของบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อไม่ให้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นสูญหายไป ใน
ส่วนของการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษา แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถสอดแทรก
การเรียนรู้ได้กับวยัผูเ้รียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวยั เพราะเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีเด็กพบเห็น              
เป็นวถีิชีวติในครอบครัว ในชุมชน ความรู้ท่ีไดรั้บเพื่อต่อยอดไปสู่การใชชี้วติในอนาคตอีกดว้ย 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ประวตัิต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
ต าบลวดัเกตอยูใ่นเขตการปกครองของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในสมยัก่อนวดัเกต

เป็นย่านการค้าท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นชุมชนใหญ่ เน่ืองจากย่านน้ี ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าปิงท่ี
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีมาหล่อเล้ียงประชากรท่ีอาศยัอยูท่ ั้งสองฟากฝ่ัง ทุกบา้นท่ีท าการคา้                 
จะมีท่าเรือเป็นของตนเอง ใช้เรือหางแมงป่อง (หรือเรือสะดอ เรือสีดอ เรือแม่ปะ) เป็นพาหนะข้ึน
ล่องตามล าน ้ าปิง ความเจริญรุ่งเรืองของย่านวดัเกตเร่ิมซบเซาลง นับตั้ งแต่กบฏพระยาปราบ
สงคราม (พญาผาบ) พ.ศ. 2432 เน่ืองจากคนไทยภาคกลางข้ึนมาข่มเหง และถูกคนจีนท่ีเป็นนาย
อากรเก็บภาษีตน้หมากตน้พลู ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทัว่ พญาผาบจึงไดร้วบรวมผูค้นก่อการกบฏ
และคิดฆ่าคนจีนท่ีวดัเกตให้หมด คนจีนและลูกหลานคนจีนเกิดความเกรงกลวั พากนัล้ีภยัขา้มไป
อยูฝ่ั่งตะวนัตก คงเหลือแต่เพียงครอบครัวนายหนอ้ย แซ่แต่เท่านั้นท่ียงัอยู ่เพราะเคยช่วยเหลือรับซ้ือ
คร่ังจากพญาผาบและชาวบา้นอ าเภอสันทราย จึงมีความรักใคร่ชอบพอกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 มีการสร้างทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน             
พ.ศ. 2477 มีอากาศยาน (เคร่ืองบิน) มาลงท่ีสนามบินเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก การคมนาคมทางน ้ า               
ถูกลดบทบาทลง เน่ืองจากมีความยากล าบากกว่า ทั้ งยงักินเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง ย่านวดัเกต             
จึงลดบทบาททางการคา้กลายเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัเพียงอย่างเดียว คนท่ีอยู่ในย่านน้ีส่วนใหญ่ก็คือ
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ลูกหลานของคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานดั้งเดิม และแมจ้ะมีบางคนยา้ยออกไปอยู่ท่ีอ่ืนแลว้ก็ตาม แต่ยงัคงมี
สายใยผกูพนักบัยา่นน้ีอยู ่

นอกเหนือจากคนจีนแลว้ ยา่นวดัเกตยงัมีคนเช้ือชาติอ่ืนอพยพเขา้มาอยู ่ไดแ้ก่ 
1.  ชาวอเมริกนัท่ีเป็นคริสเตียน ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ศาสนา มีการตั้งโรงพยาบาลแมคคอร์

มิค โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 
มหาวทิยาลยัพายพั (พฒันาจากวทิยาลยัพยาบาลและผดุงครรภแ์มคคอร์มิค) ทั้งยงัตั้งโบสถค์ริสจกัร
หลายแห่งเพื่อเป็นศูนยร์วมทางจิตใจของคริสเตียน 

2.  ชาวองักฤษเขา้มาท าไม ้(บริษทับอร์เนียว) 
3.  ชาวฝร่ังเศสเขา้มาเพื่อเหตุผลทางการเมือง 
4.  ชาวซิกข์จากแควน้ปัญจาบในอินเดีย เม่ือ 90 ปีมาแล้วมาตั้งวดัอยู่คนละฝ่ังถนน           

เล็ก ๆ ท่ีติดก าแพงวดัเกต 
5.  คนจีนยูนนานหรือเรียกว่า จีนฮ่อ มีทั้งฮ่อภาห้ากินเน้ือหมู นับถือศาสนาพุทธ ฮ่อภาษี

กินเน้ือภาษีนบัถือศาสนาอิสลาม 
6.  มุสลิมท่ีไม่ใช่คนจีน มีโรงเรียนและสุเหร่าตั้งอยูใ่นยา่นน้ีดว้ย 
7. ผูมี้บทบาทส าคญัในดา้นแรงงานยคุนั้นไดแ้ก่ ขมุ ท่ีมาจากเมืองชยับุรีในประเทศลาว 
ทุกเช้ือชาติท่ีกล่าวมาน้ี มีการแต่งงานผสมผสานกลมกลืนกลายเป็นคนเมืองยา่นวดัเกต 

เป็นการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ เคารพในสิทธิซ่ึงกนัและกนั เอ้ืออาทรต่อกนัประดุจพี่น้อง นบัไดว้่า
บา้นวดัเกต เป็นศูนยร์วมคนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา โดยมีคนเช้ือสายจีนนบัถือศาสนาพุทธ
เป็นคนส่วนใหญ่ในยา่นน้ี 

ปัจจุบนัย่านวดัเกตเป็นแหล่งประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่ท่ียงัมีชีวิตอยู่ ยงัมีบา้นอาย ุ              
80 - 90 ปี แบบล้านนาเหลืออยู่มาก ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีวิถีชีวิตท่ีปรับเข้ากับสภาพสังคมใน
ปัจจุบนั แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัคงมีแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีสะทอ้นความเป็นคนดั้งเดิม มีร่องรอย
ของอดีต ชาวบา้นมีภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีสืบทอดกนัมา และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต
สืบไป (วรวมิล  ชยัรัต, 2559, 1) 

เขตพืน้ทีต่ิดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้ติดต่อ ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต าบลหนองป่าคร่ัง ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต าบลชา้งคลาน ต าบลชา้งม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แผนภาพที ่2.1  เขตพื้นท่ีต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (พื้นท่ีสีเหลือง) 
ทีม่า : ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศจงัหวดัเชียงใหม่, 2559 

 
ประวตัิวดัเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
วดัเกตการาม ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 18 -19 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก 

อยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิงตอนบน เป็นท่ีราบท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตั้ง
บา้นเรือนแห่งหน่ึงของเชียงใหม่ อยู่ทางฝ่ังตนัออกของแอ่งเชียงใหม่ - ล าพูน อยู่ระหว่างทิวเขา
ถนนธงชัยกลาง และทิวเขาผีปันน ้ าตะวนัตกตามแนวเหนือใต ้ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางความเจริญของ
อาณาจกัรลา้นนาในอดีต ปัจจุบนัมีการคมนาคมไปสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ ส่วนทางน ้ าได้
เลิกไปหลงัจาก พ.ศ. 2464 เป็นตน้มา เม่ือทางรถไฟ ทางรถยนต ์และทางอากาศยานเขา้มามีบทบาท
แทน 

วดัเกตการาม ตั้งอยู่เลขท่ี 96 บา้นวดัเกต ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดทางเดินสาธารณะ
และท่ีดินราษฎร ทิศใต้จดท่ีดินราษฎร (สมัย 80 ปีก่อน เป็นทางเดินสาธารณะ) ทิศตะวนัออก                  
ติดถนนหนา้วดัเกต ทิศตะวนัตกจดท่ีดินราษฎร และถนนเจริญราษฎร์ 
           บริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางความเจริญดั้ งเดิมคือบริเวณรอบ ๆ วดั ตามแนวถนนเจริญ
ราษฎร์ หน้าวดัเกต เจริญเมือง ซอย 2 หรือเรียกแบบเดิมว่า บา้นหลงัวดั บา้นน ้ าท่า คอ้เหนือ คอ้ใต ้
บา้นใน บา้นหล่ายเหมือง บา้นสวนหอ บา้นหนา้วดั 
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วดัเกตการาม เป็นวดัเก่าแก่ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าปิง ตามประวติัวดับอกวา่สร้าง
ในปี พ.ศ. 1971 สมยัพระเจา้สามฝ่ังแกน กษัตริย์ราชวงศ์มงัราย (ครองราชย ์พ.ศ. 1954 - 1985)  
พระราชบิดาของพระเจา้ติโลกราช ผูจ้ดัการก่อสร้างวดัเกตการาม คือ พระยาเมือง พระยาค า และ
พระยาลือ เป็นผูค้วบคุมขา้ทาสบริวาร 2000 คน เป็นผูก่้อสร้าง วดัเกตการามได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 1981 สมัยพม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2121 วดัเกตการามยงัมี
ความส าคญัต่อพม่ามาก โดยในสมยัพระเจา้บุเรงนองทรงบูรณะเจดียอี์กคร้ัง และถวายส่ิงของ ผูค้น
เพื่อเป็นขา้พระธาตุวดัเกตอีก 200 คน ในการก่อสร้างวดัเกตการามจนถึงปัจจุบนัมีอายุรวม 576 ปี 
(วรวมิล  ชยัรัต, 2559, 3) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าต าบลวดัเกตเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย  
มีวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนัหลายเช้ือชาติปรับเปล่ียนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนย่านวดัเกตท่ีอยู่
ร่วมกัน ซ่ึงมีภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกันมายาวนาน และยงัเป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังจนถึง
ปัจจุบนั 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่

ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  
สาระการเรียนรู้  
1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ โดยการถ่ายทอดความรู้จากผูท้รงภูมิปัญญาท่ีได้รับ

การยกยอ่งจากชุมชน คือ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 
 หน่วยการเรียนรู้ 

  พระธาตุจุฬามณ ี
               ตามความเช่ือของคติล้านนา เม่ือคนเราตายไปดวงวิญญาณจะสิงสถิตท่ีพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของแต่ละคนก่อนท่ีจะไปเกิดเป็นมนุษย ์ซ่ึงเม่ือหมายความตามนั้น แต่ละคนจึงมกัไป
นมสัการไหวพ้ระธาตุประจ าปีเกิด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต  จากพระธาตุประจ าปีเกิดทั้งหมด 
12 ราศี ส าหรับคนท่ีเกิดปีจอ อนัเป็นปีท่ีสิบเอด็ของปีนกัษตัร (ธาตุดิน) มีสัญลกัษณ์เป็นรูป “สุนขั” 
พระธาตุประจ าปีน้ี คือ พระธาตุจุฬามณี วดัเกตุการาม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเช่ือกนัว่า
ประดิษฐานอยูบ่นสวรรค ์พระธาตุจุฬามณี วดัเกตุการามจึงถูกก าหนดให้เป็นองคแ์ทนเจดียจุ์ฬามณี
อีกองค์หน่ึง และเม่ือเจดียจุ์ฬามณีเป็นเจดียท่ี์อยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการสมมติให้เจดีย์
องคห์น่ึงในประเทศพม่าเป็นท่ีกราบไหวแ้ทน โดยมีต านานเล่าวา่พระอินทร์เป็นผูน้ าลงมาแขวนไว้
ริมหนา้ผาให้ผูค้นบูชา เรียกเจดียอ์งคน้ี์วา่ “พระธาตุอินทร์แขวน” แต่ดว้ยระยะทางท่ีไม่ค่อยสะดวก
คนไทยจึงไปกราบไหวพ้ระธาตุประจ าปีเกิดท่ีวดัเกตุการามแทนอีกท่ีหน่ึง ในฐานะตวัแทนของ   
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พระธาตุส าหรับคนท่ีเกิดปีจอ ท่ีมีสุนขัเป็นสัญลกัษณ์นัน่เอง ตามประวติัพระธาตุจุฬามณี กล่าวไว้
ว่าประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีพระอินทร์น ามาจากพระบรมธาตุท่ีโทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว ้  
เม่ือคร้ังมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้แก่เจ้าเมืองต่าง ๆ ด้วยเหตุท่ีพระธาตุ               
เจดีย์องค์ น้ี  มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้  ดังนั้ นการนมัสการด้วยการบูชารูปและ                               
ยงัสามารถบูชาพระเจดีย์ท่ีวดัเกตการาม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีช่ือพ้องกับพระเกศแก้ว จุฬามณี              
(ดอกกะทู ้Dockaturk, 2559) 

โฮงตุ๊เจ้าหลวง 
พิพิธภณัฑ์วดัเกตการามก่อตั้งข้ึนโดยความร่วมมือของศรัทธาวดัเกต เม่ือวนัท่ี 19 

ธนัวาคม พ.ศ. 2542 มีคณะกรรมการวดัเกตการามเป็นผูดู้แล ซ่ึงอาคารของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเคยเป็น
กุฏิพระครูชยัศีลวิมล (พ.ศ. 2429 - 2500)  เรียกกนัว่า “โฮงตุ๊เจา้หลวง” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2559) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บรวมรวมของเก่าแก่มีค่ามหาศาลตั้งแต่ โบราณกาล พิพิธภณัฑ์เป็นเรือนไม้ทั้ ง
หลงั ภายหลงัการสร้างกุฏิหลงัใหม่ ทางวดัจะร้ือเรือนหลงัน้ีทิ้ง แต่คณะกรรมการของชุมชนเห็นวา่ไม่
ควรร้ือเพราะอาคารหลงัน้ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ แต่น่าจะปรับปรุงบูรณะจดัท าเป็นพิพิธภณัฑ์
ชุมชนข้ึน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษา เน่ืองจากท่ีวดัเกต มีของเก่าแก่สะสมไวม้าก อีกทั้งยงัมี
ชาวบา้นบริจาคขา้วของเก่าแก่ให้ท าพิพิธภณัฑ์กนัเป็นจ านวนมาก ภายในพิพิธภณัฑ์มีของเก่าแก่
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินตราท่ีใช้ในอดีต ถว้ยโถโอชาม ถว้ยส ารับท่ีใช้ในสมยัรัชกาลท่ี 7 เส้ือผา้
ของชาวล้านนา เคร่ืองศาสตราอาวุธ และพระพุทธรูปเก่าแก่ นอกจากน้ียงัมีภาพถ่ายของเมือง
เชียงใหม่ในอดีต มีภาพวดัวาอาราม ถนนหนทางและภาพการประหารชีวตินกัโทษท่ีท าผดิ กล่าวได้
ว่า มันช่างเหมือนกับเร่ืองราวในสมัยอดีตท่ีปรากฏในหนังสือประวติัศาสตร์อย่างยิ่ง (ท็อป 
เชียงใหม,่ 2559) 

สาระการเรียนรู้  
2. เคร่ืองสักการะล้านนา ส าหรับกราบไหวบู้ชา น าส่ิงของอนัเป็นเคร่ืองขมาและขอพร

ประกอบด้วย พานดอกไม้ หรือขันดอก ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นเทียน ต้นผึ้ ง สวยหมากพูล                        
โดยการถ่ายทอดความรู้จากผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ อาจารยด์าวประกาย  
บวัลอ้ม  

 หน่วยการเรียนรู้ 
2.1  พานดอกไม้  หรือขันดอก  ใส่ดอกไม้ 2 ส่วน จะมากน้อยแล้วแต่ความ

เหมาะสมมีเทียน 1 คู่ ขา้วตอก ธูปเทียน หรือธูปแบบโบราณ คือ การน าเอาผงหอม เช่น ดอกสารภี
แหง้มามว้นดว้ยกระดาษสีต่าง ๆ ใหมี้ขนาดเท่าเทียนเรียกวา่ “เทียนธูป” ใส่พานเป็นเคร่ืองสักการะ 

http://www.topchiangmai.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95/
http://www.topchiangmai.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95/
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2.2 ต้นดอก เป็นต้นท่ีใช้ไม้หรือโลหะมาท าพุ่มเป็นรูปสามเหล่ียม มีโพลงตรง
กลาง ส าหรับเอาดอกไมส้อดเขา้ไปโดยมากจะน าใบเล็บครุฑ ในดอกใหม่ หรือใบชบามาใส่จนเต็ม
ทั้ง 3 ดา้น จะเอาดอกไมห้ลายชนิดมารวมกนัเป็นตน้ดอกก็ได ้

2.3  หมากสุ่ม คือการน าตน้พุ่ม น าผลหมากท่ีใช้เค้ียว มาปักใส่ไวท่ี้โครงไมห้รือ
โครงเหล็กท่ีเตรียมไว  ้หมากท่ีใช้ท าเรียก “หมากไหม” คือ หมากท่ีผ่าเป็นซีก ๆ แลว้เสียบร้อยดว้ย
ปอ หรือดา้ยผูกไวเ้ป็นพวง ตากแห้งเก็บไวกิ้นตลอดปี เรียกวา่ “หมากไหม” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใช้กนัใน
ลา้นนามาชา้นานแลว้ เม่ือท าโครงไม ้หรือโครงทองเหลือง แลว้น าหมากไหมมาคลุมโครงนั้นเรียก 
“หมากสุ่ม” 

หมากเบ็ง คือ หมากท่ีใช้ไมห้รือทองเหลือง ท าเป็นโครงร่างของพุ่มสูงประมาณ               
1 ศอก แล้วใช้หมากดิบหรือหมากสุก จ านวน 24 ลูก มาผูกติดไว้กับโครงโดยผูกตรึงโยงกัน                    
ทางล้านนานิยมเรียกว่า “เบ็ง” คือ ตรึงหมากไวก้ับโครงพุ่ม จึงเรียกว่า “หมากเบ็ง” หมากเบ็ง 
จ านวน 24 ลูก น้ีเป็นเคร่ืองหมายแห่งปัจจยั 24 ท่ีปรากฎในอภิธรรม 7 คมัภีร์ เรียกว่า มหาปัฏฐาน 
คือ เหตุปัจจโย มีเหตุเป็นปัจจยั อารันมณปัจโยอารมณ์เป็นปัจจยั เป็นตน้ ท่ีท่านน าเอาส่ิงเหล่าน้ีเขา้
มาไวใ้นเคร่ืองสักการะ เพื่อแสดงถึง ความเจริญท่ีปรากฎในรูปสภาวธรรม 

2.4  ต้นเทียน คือการน าเอาคามามดัเป็นตน้มีสามขา แล้วน าเทียนข้ีผึ้ งมาผูกเป็น               
คู่ ๆ แขวนไวบ้นปลายไมปั้กตน้คารวมแลว้ใหไ้ด ้จ านวน 108 เล่ม 

ต้นผึง้ คือการน าเอาคามามดัเป็นตน้ มีสามขาเช่นเดียวกบัตน้เทียน แลว้เอาข้ีผึ้งมาท า
เป็นดอกเสียบปลายไมปั้กไวโ้ดยรอบตน้คา ดอกผึ้งรวมกนัแลว้มีจ านวน 108 ดอก 

2.5  สวยหมากพลู คือ การน าเอาหมากพลู ยาสูบ หนงัก่อ (เปลือกไม)้ มารวมกนั
ห่อดว้ยใบตอง (ใบพลวง) เป็นรูปกรวยแหลมส าหรับต้ืงไวใ้นถาด หรือสลุง (ส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัเชียงใหม่, ม.ป.ป อา้งถึงในลา้นนาเวย,์ 2554) 

สาระการเรียนรู้  
3. อาหารเมืองเหนือ โดยการถ่ายทอดความรู้จากผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก

ชุมชน คือ แม่จนัทร์ทิพย ์  ทบัทิมศรี 
หน่วยการเรียนรู้ 

  3.1 แกงกระด้าง แกงกระดา้ง บา้งเรียกวา่ แกงหมูกระดา้ง แกงหมูหนาว นิยมใชข้า
หมูท าเพราะเป็นส่วนท่ีมีเอน็มาก เป็นส่วนท่ีท าใหแ้กงขน้ เกาะตวั หรือกระดา้งง่าย แต่ปัจจุบนัมีการ
เติมผงวุน้เยน็ เพื่อช่วยใหแ้กงกระดา้งไดดี้และเร็วข้ึน แกงกระดา้งมี 2 สูตร คือแบบเชียงใหม่และ
แบบเชียงราย ส าหรับแกงกระดา้งแบบเชียงรายจะใส่เคร่ืองแกงลงไปขณะตม้ขาหมูและจะมีสีส้ม
จากพริกแหง้ (รัตนา พรหมพิชยั, 2542, 475)  
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3.2 จอผักกาด จอผกักาด เป็นต ารับอาหารท่ีใช้ผกักาดกวางตุง้ท่ีก าลังออกดอก 
หรือเรียกว่า ผกักาดจอ้น หรือผกักาดดอก ซ่ึงปรุงด้วย เกลือ กะปิ ปลาร้าหรือกะปิ ปรุงรสดว้ยน ้ า
มะขามเปียกหรือมะขามสด ใส่กระดูกหมูดว้ยก็ได ้ซ่ึงบางแห่งนิยมใส่น ้ าออ้ย ลงไปดว้ย บางสูตร
ใส่ถัว่เน่าแข็บหรือถัว่เน่าแผ่นยา่งไฟ นิยมรับประทานกบัพริกแห้งทอด ตดัเป็นท่อน โรยหนา้แกง 
หรือรับประทานต่างหาก แลว้แต่ชอบ (รัตนา พรหมพิชยั, 2542, 1790 - 1791)   

สาระการเรียนรู้  
4. การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) โดยการถ่ายทอดความรู้จากผูท้รงภูมิปัญญาท่ีได้รับการ                  

ยกยอ่งจากชุมชน คือ คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช 
 หน่วยการเรียนรู้ 

  4.1 การฟ้อนดาบ  
ฟ้อนดาบ เป็นศิลปการแสดงท่ีนิยมกนัมากและเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในเขต

ลา้นนา โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ไดช่ื้อวา่เป็นศูนยก์ลางของศิลปวฒันธรรมประเพณีในเขต
ภาคเหนือตอนบน มักจะจัดให้มีการแสดงฟ้อนดาบควบคู่ไปกับการฟ้อนท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียวเป็นอยางดี เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนนอ้ยไชยา ฯลฯ ในเทศกาลท่ีส าคญั ๆ ของจงัหวดั ซ่ึง
บางคร้ังก็ถึงกบัมีการประกวดแข่งขนัการฟ้อนดาบเลยทีเดียว นอกจากนั้นบางคร้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน เช่นโรงแรมต่าง ๆ ก็มกัจะจดัการแสดงฟ้อนดาบไวร้วมกบัการแสดงอ่ืน ๆ ในงาน
ตอ้นรับแขกเมืองหรือนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนในงานขนัโตกต่าง ๆ อยูเ่สมอ (ชาญณรงค,์ 2557) 

4.2 ฟ้อนเจิง (เชิง)  
ฟ้อนเจิงเป็นการฟ้อนแบบมือเปล่าท่ีมีลกัษณะอนัเน่ืองดว้ยการต่อสู้ มีทั้งการ ต่อสู้

เพื่อการป้องกนัตวัและการต่อสู้ท่ีตอ้งการผลแพช้นะกนั ค าวา่ “เจิง” หมายถึง “เชิง” ฟ้อนเจิง ก็คือ
การฟ้อนท่ี มีลวดลายหรือชั้ นเชิง ในการต่อสู้นั่น เอง แต่เดิมคงจะเป็นการต่อสู้ ท่ีใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าว ันจริง ๆ หรือใช้ต่อ สู้ในการรบหรือการท าสงครามกัน  ซ่ึงต้องอาศัยชั้ น เชิง
ความสามารถมาก เพราะเป็น การต่อสู้แบบประชิดตวัดว้ยมือเปล่าและดว้ยอาวธุ ต่อมาความจ าเป็น
ในการต่อสู้เช่น นั้นหมดไป จึงน าเชิงนั้นมาใช้เพื่อแสดงความสวยงามในการฟ้อนเป็นส าคญั และ
ใชใ้นโอกาสต่าง ๆ (ยงยทุธ  ธีรศิลป, 2541) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา                
เด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของต าบลวดัเกต อ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่นั้ น ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดเน้ือหาให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของตนเอง เป็นเร่ืองใกล้ตวัเด็ก เป็นวิถีชีวิตในชุมชน                 
ท่ีเด็กอาศยัอยูแ่ละเด็กสามารถถ่ายทอดความรู้ตามวยัของตนเองท่ีไดรั้บไปสู่ผูอ่ื้นรอบขา้งได ้สาระ
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การเรียนรู้ในงานวิจัยคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 4 สาระ ได้แก่ 1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ 2. เคร่ือง
สักการะลา้นนา 3. อาหารเมืองเหนือ 4. การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 
 
บริบทและการจัดการเรียนรู้ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553) ให้ความหมายไวว้่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง  
สถานท่ีดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหวา่ง 3 - 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีถ่าย
โอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ศูนยอ์บรม เด็กก่อน
เกณฑ์ในวดั / มสัยิด กรมการศาสนา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมการพฒันาชุมชน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(เด็ก  3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น ซ่ึงต่อไปน้ี 
เรียกวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

เด็กเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศชาติ               
ในอนาคต การพฒันาเด็กให้ไดรั้บความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
จึงนบัเป็นภารกิจส าคญัท่ีหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบจะตอ้งตระหนกั และให้ความสนใจ เพื่อให้การ
พฒันาเด็กเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัวยั  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะหน่วยงานซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการ            
พฒันาเด็ก ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ        
ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเทศบาล 
หรือเมืองพทัยาก็ดี ลว้นแต่มีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งส้ิน 
ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัตั้ง และด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรับถ่าย
โอนศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น 
เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพและไดม้าตรฐาน 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเล็งเห็นความส าคญัในการจดัท ามาตรฐาน การด าเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้สามารถด าเนินงานเพื่อพฒันาเด็กไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั ในการด าเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นว่า มาตรฐาน
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าข้ึนในปี พ.ศ. 2547 นั้น 
ควรจะปรับปรุงเน้ือหาหลกัเกณฑ์ หรือหนงัสือสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบันวตักรรม
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ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก            
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี  

1. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2. มาตรฐานดา้นบุคลากร 
3. มาตรฐานดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 
4. มาตรฐานดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
5. มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
6. มาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
สภาพทัว่ไปของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งอยู ่เลขท่ี 2/8 ถนนเชียงใหม่ - ล าพูน ต าบล

วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 โทรศพัท ์053 - 240847 สังกดัส านกัการศึกษา 
เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3  

ข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
หัวหน้าสถานศึกษา    
นายสุพล ทาค า ต าแหน่งนักบริหารการศึกษา 7 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสถานศึกษา           

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) 
สาขาสุขศึกษา และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 

ในการจดัการเรียนการสอน ด าเนินการสอนมีครูผูดู้แลเด็กดงัน้ี 
1. นางสาวจนัทร์จิรา   กลา้หาญ  ครูผูดู้แลเด็ก (รักษาการหวัหนา้ศูนยฯ์) 

ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  
2. นางวภิาวดี   เช้ือกฐิน  ครูผูดู้แลเด็ก  

ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  
3. นางศศิประภา   จนัทร์พรหม  ครูผูดู้แลเด็ก  

ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  
4. นางจุฑามาศ   พนัสวรรค ์  ครูผูดู้แลเด็ก  

ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  
5. นางสาววนัทนีย ์  ใจเฉพาะ  ครูผูดู้แลเด็ก  

ปริญญาตรี (ศษ.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  
  ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยแีละ 
  นวตักรรมการศึกษา 
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6. นางบุญรักษา   แสงรัตน์ ครูผูดู้แลเด็ก  
ปริญญาตรี (ศษ.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  

 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 
7. นางสาวเกวลี   อ่ิมใจ ครูผูดู้แลเด็ก  

ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  
8. นางสาวรุ่งกนก   ก าเนิดศิริ ครูผูดู้แลเด็ก  

ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการประถมศึกษา 
จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ               
และมีคุณภาพตามหลกัวิชาการในฐานะท่ีเป็นสถาบนัการพฒันาศกัยภาพของเด็กปฐมวยั แต่การ
บริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่จะแตกต่างจากโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
นครเชียงใหม่ คือโรงเรียนจะมีผูอ้  านวยการสถานศึกษา แต่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
จะมีนกับริหารการศึกษาจากส านกัการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหวัหนา้สถานศึกษา 

ประวตัิศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
แต่เดิมเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายวรกร ตนัตรานนท์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่          

มีนโยบายท่ีจะจดับริการดา้นการศึกษาแก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยการจดัโครงการอบรม
เล้ียงดูเด็กก่อนวยัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน และขยายการให้บริการ
การศึกษาแก่ชุมชนอ่ืนท่ีอยูห่่างไกลจากโรงเรียนสังกดัเทศบาล จึงจดัโครงการอบรมเล้ียงดูเด็กก่อน
วยัเรียนข้ึน 1 แห่ง บริเวณอาคารโรงเรียนอนุบาลจุดท่ี 1 ของการเคหะชุมชนหนองหอย และได้
จดัท าหนังสือถึงผูว้่าการเคหะแห่งชาติ ท่ี ชม.52005/4392 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เพื่อขอ
อนุญาตใช้อาคารโรงเรียนอนุบาลจุดท่ี 1 การเคหะแห่งชาติ ไดอ้นุญาตให้เทศบาลนครเชียงใหม่
ด าเนินการเปิดศูนยอ์บรมเด็กก่อนวยัเรียนได ้ตามหนังสือท่ี มท.5612/3334 ลงวนัท่ี  26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2531 และได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมอาคารโรงเรียนอนุบาลในเคหะชุมชนหนองหอย                   
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2533 ระหวา่งการเคหะแห่งชาติ โดยมีนายพรศกัด์ิ   พิชญเ์ลิศชาญ หวัหนา้
ส านกังานเคหะชุมชนเชียงใหม่ ผูรั้บมอบอ านาจกบัส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายวรกร  
ตนัตรานนท ์ร่วมท าสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 11 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2533 
ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 500 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 
2534 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท และได้ก าหนดช่ือ
สถานศึกษาแห่งน้ีวา่ “ศูนยเ์ด็กเล็กหนองหอย” 
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เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมเกียรติ สุขวฒันพนัธ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
กองการศึกษา ฝ่ายพฒันาการศึกษาด าเนินการตามโครงการดงักล่าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กหนองหอย ตลอดจนมอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติและ
รับผดิชอบ 

ศูนยเ์ด็กเล็กหนองหอย ได้เปิดท าการสอน เม่ือวนัองัคารท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2533                  
มีจ  านวนครูปฏิบัติงานของงานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน ฝ่ายพัฒนา
การศึกษา กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ รับผิดชอบด าเนินการสอน จ านวน 4 คน ได้แก่ 
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 1 คน และผูช่้วย จ านวน 3 คน ในการเปิดเรียนวนัแรก มีนกัเรียน
เพียง 3 คน และต่อมาก็มีนกัเรียนเพิ่มจ านวนมากข้ึน โดยการจดัการเรียนการสอนนั้น งานกิจกรรม
เด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียนไดจ้ดัท าเอกสาร ไดแ้ก่ คู่มือส าหนบัเจา้หน้าท่ีเก่ียวกบัการ
จดัเกณฑ์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน แนวการจดักิจกรรมส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เล่มท่ี 1 - 2 เป็น
คู่มือส าหรับผูส้อนตามโครงการอบรมและเล้ียงดูเด็กก่อนวยัเรียนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่
นั้นมาศูนยเ์ด็กเล็กหนองหอยได้เปิดด าเนินการมาโดยตลอดโดยการควบคุมดูแลรับผิดชอบของ 
กองการศึกษา และใชง้บประมาณประจ าปีของงานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน 
ฝ่ายพฒันาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ด าเนินการมาโดยตลอด 

ในปัจจุบนั ภายใต้การบริหารงานของนายทศันัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ มุ่งมัน่ท่ีจะจดัการศึกษาเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานในชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ โดยไดท้  าการสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ข้ึน โดยไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 
และท าพิธีการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยตั้งอยู่บนพื้นท่ีของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เลขท่ี 2 / 8 ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

การจัดการเรียนรู้ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
วสัิยทศัน์ 
“ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเตรียมความพร้อม 

ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 
พนัธกจิ 
1.  จดักิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและพฒันาการทุกดา้นอยา่งเต็มตามศกัยภาพ 
2.  ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ใหก้บัเด็ก 
3.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กมีภาวะโภชนาการท่ีสมวยั 
4.  การบริหารจดัการท่ีครู ผูป้กครอง ไดมี้ส่วนร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและชุมชน 
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มาตรฐานการศึกษา / เป้าหมาย 
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยท่ีดี 
2. กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพนัธ์กนั 
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
5. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
6. อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
7. รักธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย 
8. ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
9. มีความสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
11. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
12. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว รักการออกก าลงักาย 
แนวคิดหลักที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มุ่งสู่มาตรฐาน

การศึกษาทีก่ าหนดไว้ / ยุทธศาสตร์ 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 

1.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

1.2 แนวทางส่งเสริมการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีและห่างไกลยาเสพติด 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 

2.1 แนวทางการพฒันาระบบบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 
2.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาแหล่งการเรียนรู้และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ 
 3.1 แนวทางการพฒันาและสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 3.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความสะอาดปลอดภยั 

4. ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
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 4.1 แนวทางการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูป้กครองและ
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร และการจดัการศึกษาและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาท่ีให้
การอบรมเล้ียงดู จดัประสบการณ์ และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมดา้น
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกดัส านกัการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่  
 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั  

การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัของไทยในปัจจุบนัมีแนวทางการบริหารท่ีหลากหลาย
ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีสถานศึกษานั้น ๆ ยดึถือเป็นกรอบปฏิบติั และประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบับริบท
ของสถานศึกษาตนเอง ทั้ งน้ีเพื่อพฒันาผูเ้รียนปฐมวยัให้สมบูรณ์พร้อมตามวยัทั้ งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จากการศึกษาพบวา่มีนกัวชิาการไดใ้หข้อ้มูลไว ้ดงัน้ี 

ความหมาย และความส าคัญของการศึกษาปฐมวยั 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยั พบวา่นกัการศึกษา

หลายท่านไดใ้หค้วามหมาย ดงัต่อไปน้ี  
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, 7) กล่าวว่า การศึกษาปฐมวยัเป็นการส่งเสริมพฒันาการ

ของเด็กทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่แรกเกิดจนเขา้สู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนเป็นการวางพื้นฐานทาง
สุขภาพอนามยัใหก้บัเด็กทั้งสภาวะปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่อง ทั้งน้ีสภาพแวดลอ้มทางบา้นจะมี
ส่วนช่วยและมีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก โดยมีพ่อแม่เป็นบุคคลส าคญั
และเป็นครูคนแรกของลูก 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, 3 - 5) กล่าววา่ การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็น
พื้นฐานทางพฒันาการของมนุษย์ โดยเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปตลอดชีวิตในด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา แต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกนัอนัมีผลมาจากการอบรมเล้ียง
ดูและประสบการณ์ท่ีผ่านมา ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่าการเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์มีผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเกิดจากกระบวนการท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดล้อม                
ถ้าหากผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าด้วยตนเองก็จะท าให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยดี  การละเล่นถือว่าเป็น
กิจกรรมส าคญัท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้และมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ช่วยพฒันาการ                 
ในทุก ๆ ดา้น  ดงันั้น การละเล่นจึงเป็นหวัใจส าคญัของการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยั ส่วน
วฒันธรรมและสังคมจะท าให้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ครูผูส้อนจึงตอ้งท าความเขา้ใจและ
ยอมรับในวฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้มเด็กว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  จึงควรศึกษาวฒันธรรม
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ของเด็กท่ีตนรับผิดชอบดูแลเพื่อจะช่วยให้เด็กไดรั้บการพฒันาเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์
อยา่งเหมาะสม 

สมร ทองดี และสุกัญญา กาญจนกิจ (2548, 6) ให้ความหมายของการศึกษาระดับ
ปฐมวยั หมายถึง การจดัการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวยัเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมและพฒันา              
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั และพร้อมท่ีจะ
รับการศึกษาในระดบัสูงต่อไป  

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2542, 25) กล่าววา่ การให้การศึกษาแก่เด็กตอ้งข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ
และเป็นการพฒันาตนเอง ครูตอ้งค านึงถึงธรรมชาติและความพร้อมของเด็กเป็นส าคญั การจดัการเรียน
การสอนเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจะต้องให้ เด็กได้ลงมือค้นควา้หาความรู้ด้วยการใช้
ประสาทสัมผสั 

พฒันา ชชัพงษ์ (2530, 112 - 113) (อา้งถึงในศิริวรรณ ปักษี, 2537, 13) อธิบายวา่เด็กท่ี
มีอายุ 3 - 6 ปี  ถือว่าเป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิต ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าเซลสมองของมนุษยร้์อยละ                 
70 - 80 จะมีการเจริญเติบโตและพฒันาในวยัน้ี ดงันั้นการท่ีเด็กปฐมวยัไดรั้บการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง
มีการอบรมเล้ียงดูท่ีเหมาะสมตั้งแต่เร่ิมแรกเกิดจะส่งผลต่อการเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ  
และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไปในอนาคต                  

จากท่ีกล่าวมาสรุปความหมาย และความส าคญัของการศึกษาปฐมวยัได้ว่า เป็นการ
ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของเด็กอายุ 3 - 6 ปีให้มีความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวยั เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น การมีสัมพนัธภาพ
ท่ีดีกบัคนรอบขา้ง การปรับตวัในสังคมและชุมชนท่ีอยูอ่าศยั รู้จกักาลเทศะ การประพฤติปฏิบติัตน
ให้เหมาะสมกบัวยัของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ และทกัษะการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนั  
ซ่ึงแสดงออกให้เห็นโดยการกระท าเพื่อส่ือความหมาย พฤติกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดโ้ดยการส่งเสริม
การเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนรู้ส่ิงใกลต้วั วฒันธรรมและความเป็นอยูข่องชุมชน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ยอดในอนาคตให้เด็กเป็นบุคลากรท่ีดีต่อไปของชาติหากไดรั้บการอบรม เล้ียงดูและส่งเสริมอยา่ง
ถูกวธีิ 

แนวคิด หลกัการจัดการศึกษาปฐมวยั 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, 3 - 4) กล่าวถึงแนวคิดและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

ดงัน้ี   
1.  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเด็กพฒันาการของมนุษยเ์ป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ในตวัมนุษยเ์ร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปจนตลอดชีวติซ่ึงครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพโดยท่ีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาจะมีความสัมพนัธ์
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และพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นล าดับขั้นตอนไปพร้อมทุกด้านตามวยัและวุฒิภาวะเม่ือ กล่าวถึง
พฒันาการเด็กปฐมวยัจะบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวัเด็กอย่างต่อเน่ืองในแต่ละวยั           
เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุต  ่ากว่า 6 ปี พฒันาการแต่ละดา้นมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวแ้ละสามารถ
น ามาใช้ในการพฒันาเด็ก อาทิทฤษฎีพฒันาการดา้นร่างกายท่ีอธิบายการเจริญเติบโตและพฒันา    
ของเด็กวา่ลกัษณะต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นเด็กจะพฒันาถึงขั้นใดจะตอ้งเกิดวฒิุภาวะของความสามารถ
ขั้นนั้นก่อนหรือทฤษฎีพฒันาการด้านสติปัญญาท่ีอธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมความสามารถในการ
เรียนรู้ ซ่ึงจะพัฒนาข้ึนตามอายุประสบการณ์ค่านิยมทางสังคมและส่ิงแวดล้อมหรือทฤษฎี
พฒันาการทาง บุคลิกภาพ ท่ีอธิบายวา่เด็กจะพฒันาไดดี้ถา้ในแต่ละช่วงอายเุด็กไดรั้บการตอบสนอง
ในส่ิงท่ีตน พอใจได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผูใ้กล้ชิดมีโอกาสช่วยตนเองท า
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและมีอิสระท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง  ดงันั้น แนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันาการเด็กจึงเสมือนหน่ึงแนวทางให้พ่อแม่หรือผู ้เล้ียงดูเด็กไดเ้ขา้ใจธรรมชาติหรือ
ความสามารถของเด็กสามารถอบรมเล้ียงดูและจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัและความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลในอันท่ีจะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาได้ตามศักยภาพจนบรรลุผลตามเป้าหมาย                   
ท่ีตอ้งการไดช้ดัเจนข้ึนหลกัการจดัการศึกษาจึงยึดแนวคิดในการให้ความส าคญักบัความสามารถ
ตามวยัและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของเด็กโดยยดึเด็กเป็นศูนยล์างของการจดัการศึกษา (Child 
Center)   

2.  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้การเรียนรู้ของมนุษยมี์ผลสืบเน่ืองมาจาก ประสบการณ์
ต่าง ๆ ท่ีได้รับในชีวิตประจ าวนั การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเด็กข้ึนจากกระบวนการท่ีผูเ้รียน                      
มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัโดยผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท าให้เกิดข้ึนดว้ยตนเอง 
มีโอกาสคิดริเร่ิมตามความตอ้งการและความสนใจของตนเองรวมทั้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ
อบอุ่นปลอดภยั ดงันั้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริม
โอกาสการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปตามศกัยภาพท่ีมีอยู่นอกจากน้ีการเรียนรู้ยงัเป็นพื้นฐานของ
พฒันาการในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยท่ีคนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติ ก่อนท่ีจะเขา้มาสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยั การจดัท าหลกัสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีสนบัสนุนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ดว้ยตวัเด็กเองในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอิสระเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีการจดักิจกรรมให้เหมาะกบั
ระดบัพฒันาการของเด็กแต่ละคน   

3.  แนวคิดเก่ียวกับการเล่นของเด็กการเล่นถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในชีวิตของเด็ก              
ทุกคนเด็กจะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินได้ สังเกตส ารวจส่ิงต่าง ๆ รอบตวัมีโอกาส               
ท  าการทดลองสร้างสรรคคิ์ดแกปั้ญหาและคน้พบความเป็นจริงของโลกภายนอกดว้ยตนเอง การเล่น
จะมีอิทธิผล และมีผลดีต่อการเจริญเติบโตช่วยพฒันาร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา              
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ขณะเล่น เด็กมีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ใช้ประสาทสัมผสัและการรับรู้ผ่อน
คลายอารมณ์ตึงเครียด แสดงออกถึงความเป็นตนเองและเรียนรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น การเล่นจึงเป็น
เสมือนส่ือกลางให้เด็กสร้างประสบการณ์เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรียนรู้ความเป็นอยู่ของผูอ่ื้น
สร้างความสัมพนัธ์ อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นและกบัธรรมชาติรอบตวั ดังนั้นการจดัท าหลกัสูตรจึงถือว่า  
“การเล่น” อยา่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการประสบการณ์ให้กบัเด็ก
อายตุ  ่ากวา่ 3 ปี   

4. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคมบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็ก อาศยัอยู่
หรือแวดล้อมตัวเด็ก ท าให้เด็กแต่ละคนเติบโตข้ึนมามีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันไป หลักสูตร
การศึกษาปฐมวยัฉบบัน้ีถือวา่ พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กจ าเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับวา่วฒันธรรมและ
สังคมท่ีแวดลอ้มตวัเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้การพฒันาศกัยภาพและการพฒันาการของเด็กแต่ละ 
คนผูเ้ล้ียงดูเด็กจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัและเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิตครอบครัวและชุมชนตาม
บริบททางสังคมและวฒันธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบเพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพฒันาอย่าง
เหมาะสมเกิดการเรียนรู้และมีความภูมิใจในสังคม วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู่และสามารถยอมรับ
ผูอ่ื้น ท่ีมาจากพื้นฐานเหมือนกนัหรือแตกต่างจากตนได้อย่างราบร่ืนมีความสุข จากแนวคิดและ
หลักการจัดการหลักสูตรปฐมวยัท่ีส าคัญเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กท่ีมีความสัมพันธ์และ                       
มีพัฒนาการอย่าง ต่อเน่ืองกันทุกด้านการเรียนรู้ท่ียึดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง                      
จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยยึดถือวา่เรียนเป็นเล่น เนน้ในการส่งเสริม
พฒันาการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กมีพฒันาการทุกด้านทั้งดา้นร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา พร้อมกบัพิจารณา คุณธรรมจริยธรรมน าความรู้ลงมือปฏิบติัจากประสบการณ์จริง 

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2536, 22 - 23 (อ้างถึงในวศิน  ปาลเดชพงศ์, 2539, 28 - 29) 
เก่ียวกบัหลกัการจดัอนุบาลศึกษาวา่สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรด าเนินการในประเด็นต่อไปน้ี 

1.  พฒันาการเด็กทุกดา้น ทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2.  แผนการจดัประสบการณ์ตอ้งยึดเด็กเป็นศูนยก์ลางและสนองความตอ้งการความ

สนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน 
3.  การจดักิจกรรมควรเน้นประสบการณ์ตรงในสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้และการปฏิบติัจริงให้มากท่ีสุด โดยจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น การทดลอง 
การพาไปทศันศึกษา การประกอบอาหาร การร้องเพลง การท่องค าคลอ้งจอง เป็นตน้ 

4.  การจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะสมดุลกนั เช่น กิจกรรมในห้องเรียนกบันอกห้องเรียน
กิจกรรมสงบกับกิจกรรมเคล่ือนไหว กิจกรรมท่ีเด็กริเร่ิมกับกิจกรรมท่ีผูใ้หญ่ริเร่ิม และลกัษณะ                                      
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การจดักิจกรรมควรแบ่งเวลาในการจัด เช่น ถ้าจดักิจกรรมรายบุคคลใช้เวลาร้อยละ 75 ถ้าจัด                
กลุ่มเล็กใชเ้วลาร้อยละ 15 และกลุ่มใหญ่ใชเ้วลาร้อยละ 10 

5.  การจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ตอ้งไม่เป็นการเลียนแบบจากโรงเรียน
ประถมศึกษา แต่ควรจดัสถานท่ีท ากิจกรรม เช่น มุมบา้น มุมทราย มุมบล็อก มุมน ้ า มุมหนงัสือมุม
ธรรมชาติศึกษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมหุ่น มุมหมอ มุมศิลปะ มุมเกมการศึกษา และสถานท่ีแสดงผล
งานของเด็ก 

จากท่ีกล่าวมาสรุปแนวคิด หลักการจดัการศึกษาปฐมวยัได้ว่า พฒันาการของเด็ก
ปฐมวยันั้นจะเจริญเติบโตเป็นไปตามวยั และสมบูรณ์พร้อมทุกดา้นตามวยัหากเด็กไดรั้บการพฒันา
ท่ีดีในแต่ละช่วงอายุ ได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยพ่อแม่ ผูดู้แลเด็กต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของเด็ก จดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวยั และเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบ้าน 
โรงเรียน ในการช่วยพฒันาเด็กอย่างต่อเน่ือง เพราะทักษะท่ีเด็กปฐมวยัได้เรียนรู้ในวยัเด็กนั้ น                 
จะส่งผลถึงสติปัญญา รวมไปถึงพฤติกรรมของเด็กในอนาคต หากเด็กได้รับการเล้ียงดูท่ี ดี                     
จากครอบครัว ครูผูดู้แลเด็ก และชุมชน เด็กจะมีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองกนัทุกดา้น พร้อมท่ีจะเรียนรู้              
ส่ิงใหม่ ๆ ควบคู่กบัคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเด็กไดล้งมือปฏิบติั ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีดีใหแ้ก่ชีวติ  

หลกัการจัดการศึกษาปฐมวยั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2551, 29) กล่าวถึง หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัตาม                  

แผนภาพ ดงัน้ี 
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อบรมเลีย้งดู จดัประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการด้วยปฏิสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่างเดก็กบัผู้ใกล้ชิด 
(หัวหน้าศูนย์ / ครูผู้ดูแลเดก็ / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ / ผู้ปกครอง / ชุมชน) 

ครอบคลุมเด็ก 

ปฐมวยัทุกคน 

เนน้เด็กเป็นส าคญั 
โดยค านึงถึงวถีิ 
ชีวติของเด็ก 

กิจกรรมบูรณาการ 
ผา่นการเล่น 

มีชีวิตประจ าวนัท่ี
มีคุณภาพ 

ร่วมมือกนัระหวา่ง
ครอบครัว ชุมชน 
และสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที ่2.1 การจดัการศึกษาปฐมวยั 
ทีม่า : มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2551, 28) กล่าววา่ การบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
นั้นตอ้งบูรณาการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ให้สอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลกัสูตรสถานศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนโดยยึดหลกัสูตรการศึกษา

หลกัการ 

จุดหมาย 

สาระการเรียนรู้ 

เด็กมีพฒันาการโดยองคร์วมตามศกัยภาพและมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ประสบการณ์ส าคญั 
- ดา้นร่างกาย 
- ดา้นอารมณ์ จิตใจ 
- ดา้นสงัคม 
- ดา้นสติปัญญา 

 

สาระทีค่วรเรียนรู้ 
- เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
- เร่ืองราวเก่ียวบุคคลและ 
  ส่ิงแวดลอ้มเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตวั 
- ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเด็ก 
- วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ฯลฯ 
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ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พฒันาข้ึนมาจากการส ารวจความตอ้งการ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน โดยการศึกษาเอกสารทอ้งถ่ินและงานวิจยัมาประกอบเป็นขอ้มูล 
ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในทุก ๆ ดา้น 

จากท่ีกล่าวมาสรุปแนวคิด หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัไดว้่า ควรมุ่งเน้นและจดัการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมพฒันาการทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ใหส้มวยั ไม่มุ่งเนน้ทางดา้นวชิาการ เพราะเม่ือเด็กมีความพร้อมพื้นฐานตามวยัทั้ง 4 ดา้น
อยา่งสมบูรณ์เต็มท่ีแลว้ เม่ือถึงระดบัอายุนั้น ๆ เด็กจะเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
วยัและสามารถเรียนรู้ไดดี้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้งบงัคบั 

ขอบข่ายการจัดการศึกษาปฐมวยั 
สมร ทองดีและสุกญัญา กาญจนกิจ (2548, 15 - 16) กล่าวถึง การจดัการศึกษาปฐมวยั 

มีขอบข่ายการจดัการในประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี  
1. จดัใหแ้ก่เด็กปฐมวยัอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผูพ้ิการ

ทางร่างกายและทางสมอง ผูอ้ยูใ่นชุมชนห่างไกล และชุมชนแออดัโดยการร่วมมือกนัทั้งฝ่ายรัฐและ 
เอกชนเพื่อใหบ้ริการแก่เด็กปฐมวยัทุกคน   

2. จดัให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของเด็กปฐมวยั ซ่ึงกล่าวโดยสรุปจาก
เกณฑ ์ความตอ้งการท่ีส าคญัของเด็ก 7 ดา้น (ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืน ๆ , 2535, 99 - 100) ดงัน้ี 

2.1 ความตอ้งการทางดา้นโภชนาการและสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้น 
อาหาร การติดตามเฝ้าระวงัดา้นการเจริญเติบโตและพฒันาการ การไดรั้บภูมิคุม้กนัโรค การไดรั้บ 
การรักษาพยาบาลการใหบ้ริการดูแลเด็ก รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2  ความตอ้งการดา้นความแขง็แรงของร่างกาย รวมทั้งการพกัผอ่นและนนัทนาการ   
2.3  ความตอ้งการเก่ียวกบัพฒันาดา้นสติปัญญา จิตใจอารมณ์ สังคมให้สอดคลอ้ง

กบัศกัยภาพของเด็ก   
2.4 ความตอ้งการดา้นการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีความรู้ 

ความคิด ความริเร่ิมและสามารถสร้างแบบแผนชีวติท่ีดีงามได ้  
2.5  ความตอ้งการดา้นวฒันธรรม เพื่อสืบทอดวฒันธรรมของชาติ รวมทั้งศีลธรรม

และศาสนา   
2.6 ความตอ้งการในการเตรียมเขา้สู่อาชีพ รวมทั้งบริการฝึกอบรมจากรัฐและผูมี้ 

ประสบการณ์   
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2.7 ความตอ้งการดา้นสิทธิขั้นพื้นฐาน ในเร่ืองการเมืองการปกครองและการตระหนกั 
ถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามกฎหมาย   

3.  จดัให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการปฐมวยัศึกษาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัน้ี 
แผนการศึกษาชาติไดร้ะบุไวว้า่ “การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมุ่งอบรมเล้ียงเด็ก 
ก่อนการศึกษาภาคบงัคบั เพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกดา้นดีพอท่ีจะเขา้รับการศึกษาต่อไป” 
ดงัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรอนุบาลศึกษา พ.ศ. 2522 ไวด้งัน้ี   

3.1  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีเก่ียวกบัการกิน การออกก าลงักาย การพกัผอ่น 
อยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนรู้จกัระวงัรักษาตวัใหพ้น้จากโรคภยัและอุบติัเหตุ   

3.2  เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดีงานรู้จกัควบคุมอารมณ์ของตน และรู้จกัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  

3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกตและมีไหวพริบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
สามารถแสดงออก ช่ืนชมต่อความไพเราะและส่ิงสวยงามต่าง ๆ   

3.4 เพื่อฝึกให้เด็กใช้ประสาทสัมผสัให้สัมพนัธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเคล่ือนไหว 
ร่างกายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

3.5  เพื่อใหรู้้จกัปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัดว้ยตนเอง   
4.  จดัให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานของการจดัปฐมวยัศึกษาอนัไดแ้ก่ การจดัตาม

แนว การจดัประสบการณ์หรือหลกัสูตรการจดักิจกรรมและวิธีการสอน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้ สอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถ่ิน รวมทั้งพฒันาบุคลากร อาคารสถานท่ี ส่ือ เคร่ืองเล่น อุปกรณ์ 
รวมทั้งด าเนินการจดัและประเมินผลเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   

5.  จดัโดยการประสานสัมพนัธ์กบับุคลากรและสถาบนัทางสังคมในชุมชน เน่ืองจาก
เด็ก ปฐมวยัยงัตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากบิดา มารดา หรือผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด   

จากท่ีกล่าวมาสรุปขอบข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ว่าต้องจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกคน ทั้งเด็กปกติรวมไปถึงเด็กพิการ โดยการอบรมเล้ียงดูและจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยค านึงถึงธรรมชาติของเด็ก เน้นเรียนรู้ผ่านการเล่น ให้ เด็กเกิดทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวนัในสังคมและบริบทท่ีตนเองอาศยัอยู่ อีกทั้งมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยั พฒันา
ร่างกาย จิตใจและการอยูก่บัผูอ่ื้นในสังคมให้สมบูรณ์พร้อมควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นสติปัญญา
ของเด็ก  

หลกัการและทฤษฎกีารบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในสถานศึกษาปฐมวยั 
ในการบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีหลกัและทฤษฎีการบริหารการศึกษา เพื่อให้

การจดัการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม 
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ค าวา่ “การบริหาร” (Administration) ใชใ้นความหมายกวา้ง ๆ เช่น การบริหารราชการ 
อีกค าหน่ึง คือ “ การจดัการ” (Management) ใช้แทนกันได้แต่ส่วนมากหมายถึง การจดัการทาง
ธุรกิจมากกวา่โดยมีหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, 6) ให้ความหมายในส่วนค าว่า “การบริหารการศึกษา” 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น 
นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกัน                 
กบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล 
และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมาย 
ของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่

ส่วน (เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน) Herbert A. Simon (1976) ให้ความหมายของการบริหาร 
คือ กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนัด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั  

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น ผลส าเร็จ 
กล่าวคือ ผู ้บริหารไม่ใช้เป็นผู ้ปฏิบัติ แต่เป็นผู ้ใช้ศิลปะท าให้ผู ้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ (Simon) 

การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) 

การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั (Barnard) 

สมศกัด์ิ  คงเท่ียง (2542, 1) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลาย ๆ อยา่ง
ท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนอยา่งมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม  

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การบริหารเป็นแนวทางการวางแผนท่ีลงไปสู่การปฏิบติัอยา่ง
มีเป้าหมาย เพื่อให้ผลการด าเนินงานมีคุณภาพจึงตอ้งน าทฤษฎีการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA เขา้มาช่วยในการพฒันางาน หรือพฒันาคุณภาพการศึกษา หลงัจากท่ีเราวางแผนงาน (Plan) 
แลว้ไปสู่การปฏิบติั (Do) ยงัมีขั้นตอนท่ีส าคญัคือขั้นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
(Check) ท่ีจะเป็นขอ้มูลเช่ือมโยงไปสู่ขั้นการปรับปรุงพฒันา (Act) นัน่เอง 
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หลกัการและทฤษฎกีารบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ  (PDAC) ตามแนวคิดของเดมม่ิง ปั จจุบันเป็น

กระบวนการท่ีถูกยอมรับและยึดถือปฏิบติัในการบริหารงาน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือการบริหารงาน               
ท่ีครอบคลุม และให้ผลลพัธ์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้แนวคิดของเดมมิ่ง
และนกัการศึกษาท่ีไดก้ล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไวด้งัน้ี 

เดมม่ิง (Deming in Mycoted, 2004) กล่าวว่า การจดัการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการ            
ท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพข้ึน โดยหลักการท่ีเรียกว่า วงจร
คุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบติัตามแผน              
การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไ้ข  ดงัน้ี  

Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื ่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดสอบเพื่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน 

Do คือ การปฏิบติัตามแผนหรือทดลองปฏิบติัเป็นการน าร่องในส่วนยอ่ย 
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีส่ิงใดท่ีท าผิดพลาดหรือ                 

ไดเ้รียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง  
Act คือ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติ              

ไม่เป็นไปตามแผน ใหท้  าซ ้ าวงจรโดยใชก้ารเรียนรู้จากการกระท าในวงจรท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้  
แมว้า่วงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองแต่สามารถเร่ิมตน้จากขั้นตอนใด                 

ก็ไดข้ึ้นอยู่กับปัญหาและขั้นตอนการท างานหรือจะเร่ิมจากการตรวจสอบสภาพความต้องการ
เปรียบเทียบกบัสภาพที่เป็นจริงจะท าให้ไดข้อ้สรุปวา่จะตอ้งด าเนินการอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหา
เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ์ (2542, 188 - 190) กล่าวว่า แนวคิดของวงจรน้ี ดร.วอลเตอร์ เอ               
ชิวฮาร์ท (Walter A. Shewart) เป็นผูพ้ฒันาข้ึนเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอ็ดเวิร์ด  เดมม่ิง   
(Dr. W. Edwards Deming) เป็นผูน้ ามาเผยแพร่ในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1950 จนเป็นท่ีเผยแพร่หลาย
ในช่ือว ัฏจักรเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพหรือวัฏจักรแห่งการบริหารคุณภาพซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan - P) 
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน (Do - D) 
ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check - C) 
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ACT - A) 
การบริหารงานตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA มีรายละเอียดดงัน้ี  



44 
 

 

1.  การวางแผน (Planning) คือ จุดเร่ิมต้นท่ีต้องระวงัรอบคอบต้องพิจารณาให้ดีว่า                
ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการวางแผน ข้อมูลน่าเช่ือถือหรือไม่ เพียงพอหรือไม่ ผูเ้ข้าร่วมวางแผน                 
คือใครบา้ง เม่ือไรจะวางแผนเสร็จรายละเอียดของแผนมีอะไรบ้าง ใครตรวจสอบแผนพิจารณา 
หรือยงัหาจุดท่ีตอ้งพฒันาจุดแข็งและมีมาตรการรองรับหรือไม่ แจกแผนไปให้ใครบา้ง ตอ้งท าประชา
พิจารณ์หรือไม่ จะท าอย่างไรถ้าแผนไม่เป็นท่ียอมรับ จะใช้อะไรเป็นดชันีท่ีจะบอกหรือเตือนว่า                   
การบริหารของเราดีหรือไม่ดี อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี, 2543,3) เสนอรายละเอียดของขั้นตอนทั้ง 6 สรุปไดด้งัน้ี  

1.1 ขั้ นเตรียมการวางแผน (Pre-planning) เป็นการเตรียมการในเร่ืองการจัด 
หน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ีวางแผนจัดโครงสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ สร้างเคร่ืองมือและเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  

1.2  ขั้นวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนด าเนินการวางแผนซ่ึงแบ่งเป็นขั้นตอน    
ยอ่ย ๆ อีก 3 ขั้นตอนคือ  

1.2.1 ขั้นวนิิจฉยัสภาพการจดัการศึกษาของหน่วยงาน  
1.2.2  ก าหนดวตัถุประสงคน์โยบายเป้าหมายและค่าใชจ่้าย  

 1.2.3 การทดสอบความเป็นไปได ้ 
1.3 ขั้นการจดัท าแผน (Plan Formulation) ในขั้นน้ีเป็นการก าหนดรูปแบบในการ 

เขียนแผนซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาสาระต่าง ๆ ของแผนอยา่งครบถว้น  
1.4 ขั้นการจัดท ารายละเอียดของแผน (Plan Elaboration) ในขั้นตอนน้ีเป็นการ 

ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมดประกอบดว้ยแผนงานโครงการต่าง ๆ 
1.5 ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ (Plan Implementation) เป็นขั้ นประสมประสาน

ระหวา่ง การวางแผนกบัการบริหาร   
1.6 ขั้นการประเมินผลการปรับแผนและการจดัท าแผนใหม่ (Evaluation Revision 

and Re-Planning) ในขั้นน้ีจะเป็นการติดตามควบคุมก ากบัเพื่อตรวจสอบแผนเพื่อหาขอ้มูลในการ
ปรับแผนใหม่และจดัท าแผนใหม่ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้วงจรของแผนต่อไป (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี, 2543, 29-31)  

2. การลงมือปฏิบติั (Do) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะตอ้งจดัหากลวิธี 
หรือวิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบติัได้โดยยึดหลกัประหยดัในการใช้ทรัพยากรซ่ึงมีอยู่อย่างจ ากดั             
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวเ้ป็นการศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจ                  
ในวิธีการท างานในแต่ละคร้ัง เก็บขอ้มูลถึงคุณลกัษณะทางดา้นคุณภาพตามวิธีการท่ีไดก้ าหนดไว้
และลงมือปฏิบติั (บรรจง จนัทมาศ, 2540, 7) ในการลงมือปฏิบติัให้ท าตามแผนแผนท่ีดีมกัจะเขียน



45 
 

 

รายละเอียดถึงขั้นWhat if หรือตามแผนท่ีไดว้างไว ้(ส านกัพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
เขตการศึกษา 5, 2543, 89) เม่ือสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วบุคลากร                  
ก็ร่วมกนัด าเนินการตามแผนท่ีจดัท า มีแผนรองแผนAแผน B มารองรับ เช่น ถา้ท าไปแลว้พบแบบนั้น 
ก็ให้ท าแบบน้ี สอนไม่ทนัก็ให้ท าแบบน้ี เด็กตีกนัก็ให้ท าแบบน้ี ฯลฯ (วรภทัร์  ภู่เจริญ, 2542, 27) 
การลงมือปฏิบติัเป็นการลงมือท าไวโ้ดยในระหว่างการด าเนินงานผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนท างานอยา่งมีความสุข (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี, 2543, 28)  
 กรมวชิาการ (2541, 15) เนน้ขั้นปฏิบติัการ (Do) ประกอบดว้ยการท างาน 3 ระยะ  

1. การวางก าหนดการ  
1.1 การแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งกระท า  

      1.2 ก าหนดเวลาท่ีคาดวา่ตอ้งใชใ้นกิจกรรมแต่ละอยา่ง  
      1.3 การจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ  

 2.  การจดัการแบบแมทริกซ์ (Matrix Management) การจดัการแบบน้ีสามารถช่วยดึง
เอาผูเ้ช่ียวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาไดแ้ละเป็นวธีิช่วยประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ  

3.  การพฒันาขีดความสามารถในการท างานของผูร่้วมงาน 
3.1 ให้ผูร่้วมงานเข้าใจถึงงานทั้ งหมดและทราบเหตุผลท่ีต้องกระท านั้ น ๆให้

ผูร่้วมงานพร้อมในการใชดุ้ลยพินิจอนัเหมาะสมในการปฏิบติังานดว้ยความยดืหยุน่ภายใตขี้ดจ ากดั 
ของแนวทางท่ีก าหนดไว ้ 

3.2  สอนให้ผูร่้วมงานฝึกกระบวนการทางความคิดโดยการฝึกฝนดว้ยการท างาน 
(On the Job Training)  

3.2.1 อธิบาย/แสดงใหเ้ห็นวา่ท าอยา่งไร  
  3.2.2  ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดล้องปฏิบติัจริง  
  3.2.3 ใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนขณะก าลงัฝึกสอน  
  3.2.4  ยอมรับฟังค าวจิารณ์ของผูอ่ื้นเพื่อน ามาใหผู้ร่้วมงานไดป้รับปรุงงาน  
3.2.5  ใช้เอกสารการวางแผนเป็นอุปกรณ์ในการสอนให้มีรางวลัแก่ทุกคนท่ีให้

ค  าแนะน าในการปรับปรุง  
3.2.6   พฒันาใหเ้ป็นคนมีความสามารถหลาย ๆ ดา้น  
3.2.7   พฒันาจิตใจ รักการร่วมมือกนั  

4.  การตรวจสอบประเมินผล (Check) ในการจัดการศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องมี                   
การวางแผนน าแผนไปปฏิบติัและประเมินผลจะไดท้ราบวา่ผลการจดัการศึกษาเป็นอยา่งไร เป็นท่ี
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พอใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือไม่เพียงใด ในขั้นของการน าแผนไปปฏิบติัจะตอ้งเขียนเป็นแผนงานและ
โครงการโครงการท่ีก าหนดไว ้เม่ือน าไปปฏิบติัจะบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่นั้น
จ าเป็นตอ้งมีการประเมินผลงาน โครงการจึงจะมีโอกาสทราบได้ การประเมินผลงานโครงการเป็น
วิธีการตรวจสอบว่ากิจกรรมท่ีด าเนินไปตามโครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของโครงการหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นท่ี  กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product) ดูว่าตามโครงการเม่ือไดด้ าเนินการไปแลว้ ในช่วงเวลาหน่ึงหรือเม่ือส้ินสุดโครงการผล
ออกมาเป็นอยา่งไร (ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ 2539, 25) เสนอขั้นตอนท่ีส าคญัในการจดัท าระบบติดตาม 
ผลการปฏิบติังานภายในส่วนราชการหรือในโครงการมีดงัต่อไปน้ี  

4.1 ก าหนดผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ  
4.2  ก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงาน จ าแนกลกัษณะส าคญัของตวัช้ีวดัผลส าเร็จ

ของงาน  
4.3  เลือกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

4.3.1 จดัท าบญัชีรายการแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูซ่ึ่งอาจมีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง  
    4.3.2  พฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลใหม่ตามความจ าเป็น 

4.3.3  ทดสอบและปรับปรุงเคร่ืองมือและกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
4.3.4  เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งสม่าํเสมอ  

4.4 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน  
4.5 รายงานผลสัมฤทธ์ิ  
4.6 ใชป้ระโยชน์ขอ้มูลการวดัผลการปฏิบติังาน  

5.  การลงมือแกไ้ขป้องกนัหรือการสร้างมาตรฐานการท างาน (Action) เม่ือบุคลากร 
แต่ละคน แต่ละฝ่ายมีการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็ส่งผลให้คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบซ่ึง
จะตอ้ง รวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์แปลผลในภาพรวมทั้งหมดแล้วน าเสนอ              
ผลการประเมินต่อผู ้เก่ียวข้อง ผลการประเมินสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง                          
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและบุคลากรและใช้ในการวางแผนต่อไป รวมทั้งจดัท าเป็นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช ้ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได ้ 

บรรจง  จนัทมาศ (2540, 7) ให้ความเห็นว่าในการปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง (Act) 
เม่ือตรวจสอบส่ิงท่ีได้ท าตามแผน พบว่า มีส่วนบกพร่องเพราะแผนไม่ดีหรือท าไม่ได้ตามแผน               
ตอ้งแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องโดย 1. แกไ้ขท่ีตน้เหตุ  2. คน้หาสาเหตุแลว้ท าการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิด
ความบกพร่องข้ึนอีก  3. หาทางพฒันาระบบหรือปรับปรุงการท างานนั้น ๆโดยตรง       
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ปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก์ (2545, 53 - 54)  กล่าวว่า วงจรคุณภาพ (PDCA : Plan Do 
Check Act)  คือ องค์ประกอบหลกัของวงจรการจดัการ ดงัแผนภาพดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2.2  วงจรการจดัการ 
ทีม่า : ปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก,์ 2545, 53 

 ค าวา่ หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกตอ้ง ท่ีอยูท่างดา้นขวาของวงจรการจดัการนั้น คือ การหมุน
วงจรอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 1 รอบ จะส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาได ้1 ระดบั  การหมุน
ใหเ้ร็วจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 
 P  (Plan) คือ จะเร่ิมนับจากการแสวงหาจุดท่ีเป็นปัญหา ระหว่างระดับความแตกต่างจุด                
ท่ีมุ่งหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง เม่ือจบัจุดท่ีเป็นปัญหาไดแ้ลว้ จดัท าแผนมาตรการในการแกไ้ข แลว้จึง
เขา้สู่ขั้น D หรือ do ต่อไป 
 D (Do) คือ การปฏิบติัตามแผนมาตรการแกไ้ขแผนใหม่ล่าสุด เพราะแผนคือส่ิงท่ีปรับปรุง
แกไ้ขไดอ้ยู่เสมอ ตอ้งแน่ใจว่าแผนท่ีจะลงมือปฏิบติันั้นเป็นแผนท่ีใหม่ล่าสุดจริง ๆ  
 C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหว่างผลลพัธ์กบัค่าเป้าหมายเสมอ   

A (Act) คือ การปฏิบติัหลงัการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปไดห้ลายประการ ดงัน้ี 
1. ในกรณีที่ผลลพัธ์ต ่ากวา่เป้าหมายจะตอ้งมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไ้ข

แลว้ดูวา่ส่ิงที่ยงัคงเป็นปัญหาอยูน่ั้นมีส่ิงใดที่ปฏิบตัิไดท้นัทีให้ลงมือปฏิบตัิเลย ส่วนส่ิงที่ปฏิบติั
ไม่ไดท้นัทีให้สะทอ้นสู่แผนการแกไ้ขปัญหารอบต่อไป 

2.  ในกรณีท่ีผลลัพธ์ดีกว่าเป้าหมาย จะต้องมีการทบทวนการก าหนดเป้าหมายว่า                       
ต ่าเกินไปหรือไม่ ควรมีการปรับเป้าหมายให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ผลลพัธ์เหนือกว่าความคาดหมาย
โดยปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ หรือไม่ 

หมุนใหเ้ร็ว หมุนใหถู้กตอ้ง 
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3.  ในกรณีที่ผลลพัธ์ไดต้รงตามเป้าหมายให้ทบทวนดูว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามแผน
มาตรการแก้ไขครบถ้วนหรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าแผนน้ีถูกต้องและควรก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐานเพื่อรักษาให้ผลลพัธ์คงอยู่ในระดบัท่ีตอ้งการต่อไป 

โทซาวะ (2544, 117-122) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการท างานท่ีเปรียบกบั 
วงล้อท่ี เต็มไปด้วยขั้ นตอน 4 ขั้ นตอน คือ การวางแผน การด าเนินตามแผน การตรวจสอบ                        
การปรับปรุงแก้ไข เม่ือวงล้อหมุนไป 1 รอบ จะท าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้                  
และหากการด าเนินงานนั้นเกิดการสะดุด แสดงว่ามีบางขั้นตอนหายไป เช่น ส่วนของการวางแผน
หายไป เรียกวา่ ประเภทไม่มีแผนการ ถา้ในส่วนของการตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไ้ขหายไป              
จะเรียกวา่ พวกท าแลว้ทิ้ง ซ่ึงในกระบวนการท างานของวงจรคุณภาพนั้นประกอบดว้ย  

1.  การวางแผน (Plan) คือ การตั้งเป้าหมาย วางวตัถุประสงค์ เพราะการควบคุมดูแล              
คือ กระบวนการที่จ  าเป็นเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดงันั้น หากไม่มีวตัถุประสงค์เสียแล้วไม่ว่า
จะป่าวร้องว่าตอ้งควบคุมวงจรคุณภาพ ก็ไม่รู้ว่าท าไปเพื่ออะไรหรือจะเร่ิมอย่างไร 

เม่ือตั้ งเป้าหมายเสร็จแล้ว ก็ต้องมาก าหนดแผนการว่าอะไรจะต้องท าเม่ือไร เป็นตาราง
เทียบระหว่างงานกบัเวลาท่ีหลายคนนึกภาพกนัออก แต่จริง ๆ แลว้การวางแผนไม่ใช่จบแค่นั้น การ
วางแผนตอ้งครอบคลุมวา่ ใครจะท า ท าอะไร ตอ้งให้เสร็จเม่ือไร จะท าอยา่งไร อะไรต่าง ๆ ท่ีครอบคลุม
ถึงการแบ่งหนา้ท่ี วิธีการและอ่ืน ๆ ให้ครบถว้นดว้ย 

2.  ลองท า (Do) ก่อนจะลงมือท าได้นั้น แท้จริงแล้วตอ้งเตรียมวตัถุดิบ เตรียมขั้นตอน 
ต่าง ๆ เสียก่อน หากจะลงมือท าเร่ืองใหม่ ๆ ก็ตอ้งเตรียมไปรับการฝึกหรืออบรมเสียก่อน ขั้นตอน 
การเตรียมเหล่าน้ีรวมอยูใ่นการลองท าน้ีดว้ย ซ่ึงตอ้งมีการตระเตรียมเสียก่อนให้พร้อมจึงจะ
สามารถลองท าตามแผนได ้

3.  ตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบ คือ การพิจารณาว่า ผลจากการลองท านั้ น 
ก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีวางแผนวา่จะไดรั้บหรือไม่ ดงันั้น หากการวางแผนไม่มีการก าหนดวา่จะตอ้งไดอ้ะไร
เม่ือไร ตวัเลขของอะไรท่ีควรจะยึดเป็นเป้าหมายไวเ้สียตั้งแต่ตน้ก็จะไม่มีอะไรมาเป็นตวัเทียบไดว้่า
ผลจากการลองท านั้นได้ตามจริง ตามแผนหรือไม่ จะไดก้็เพียงแต่ว่ามนัก็เป็นไปตามแผนหรือไม่
ค่อยจะไดผ้ลสักเท่าไร 

4.  ปรับใช้ (Act) จากผลของการตรวจสอบ ก็ไม่ควรวางใจในทนัทีหากผลท่ีได้เป็น             
ไปตามแผน เพราะอาจบงัเอิญดีคร้ังน้ีเพียงคร้ังเดียว พอท าคร้ังต่อ ๆ ไปอาจใช้ไม่ไดก้็ได ้หากไม่มี
การน ากระบวนการท่ีไดล้องท าไปมาก าหนดให้เป็นรูปแบบใหม่ของการท างานปัจจุบนั หากผลของ
การตรวจสอบพบว่า ส่ิงท่ีลองท าไปไม่ก่อให้เกิดผลท่ีตั้งไวต้ามแผน ก็ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการ             
ท่ีคิดไว ้แลว้ลองท าใหม่  
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นอกจากการเปล่ียนแปลงกระบวนการของการลองท าแล้ว การพิจารณาว่าท าไม
กระบวนการเดิมจึงไม่ไดผ้ลตามแผน การหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงเพื่อหากระบวนการแกปั้ญหาจนถึงราก
ก็เป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะจะน าไปถึงการวางแผนใหม่ แล้วลองท าใหม่และตรวจสอบใหม่                    
หรือวงจรคุณภาพรอบใหม่ เพื่อหาเป้าหมายและกระบวนการอนัถูกตอ้งแทจ้ริง 

การบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในสถานศึกษาปฐมวยั 
การบริหารงานของสถานศึกษาปฐมวยั ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ           

พ.ศ. 2542 มาตรา 18 (1) ให้ความหมายไวว้่า “สถานศึกษาปฐมวยั” หรือ “สถานพฒันาเด็กปฐมวยั” 
ไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบนัศาสนา ศูนยบ์ริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตอ้งการพิเศษ หรือสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัที ่เรียกชื่ออย ่างอื่น (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 11) ตอ้งมี
กระบวนการบริหารงานท่ีให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล         
เป็นอย่างยิ ่ง คือ การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) เนื่องจากวงจรคุณภาพเป็นทั้ง
ปรัชญา นวตักรรมและเป็นตน้ธารภูมิปัญญา  หรือเป็นศาสตร์ใหญ่ของวงจรการบริหารใน
ปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะเคร่ืองมือการบริหารท่ีมีนบัร้อย พนั หรือหม่ืนรูปแบบนั้นลว้นแต่มีแกนร่วมท่ี
ส าคญับนพื้นฐานเดียวกนั นั้นคือ วงจรคุณภาพ PDCA (ถวลัย ์มาศจรัส, 2546, 16) ผูว้ิจยัจึงศึกษา
คน้ควา้จากขอ้มูลนกัการศึกษาต่าง ๆ ในการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) มาประยุกต์ใช ้เพื ่อ
บริหารงานในสถานศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2539, 2 - 4) กล่าวว่า การจัดการศึกษาไม่ว่าในระบบใหญ่ของ
ประเทศหรือในระดบัย่อยลงมา คุณภาพการศึกษาจะเกิดหรือมีข้ึนไดต้อ้งอาศยัการบริหารจดัการ
ที่ดี เพื ่อน าไปสู่ผลผลิตหรือผลงานที่ตรงตามขอ้ก าหนด ความตอ้งการหรือความพึงพอใจ                
ความประทบัใจ ความมัน่ใจของผูรั้บบริการทางการศึกษา เช่น ในการจดัการศึกษาระดบัสถานศึกษา
ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู ้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ครบถ้วนตามความคาดหวงัของ
หลกัสูตรแต่ละระดบัการศึกษา สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูป้กครอง
และสังคม ซ่ึงการด าเนินการหรือจัดการเพื่อให้ได้ผลดังกล่าว เป็นเร่ืองของการบริหารระบบ                    
การท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการน าปัจจยัป้อนผา่นกระบวนการแลว้ไดผ้ลผลิต ซ่ึงจะไดร้ับอิทธิพล
จากส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก จึงเรียกได้ว่าเป็นการบริหารระบบคุณภาพ 

การบริหารระบบคุณภาพขององค์กรทางการศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมยั
เสมอมาโดยอาศยัแนวคิดและหลักการของการพฒันาองค์กรโดยทั่วไป เช่น แนวคิดการบริหาร
คุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ีเนน้ขั้นตอนการท างาน 4 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่  
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 ขั้นท่ี 1 การวางแผน (Plan–P) 
 ขั้นท่ี 2  การปฏิบติัตามแผน (Do–D) 
 ขั้นท่ี 3  การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Check–C) 
 ขั้นท่ี 4  การแกไ้ขปัญหา (Act–A) 
 ซ่ึงขั้นตอนทั้ง 4 นั้น ตอ้งปฏิบติัต่อเน่ืองไปไม่ส้ินสุด เป็นเหมือนวงจรท่ีมีลกัษณะ

ดงัแผนภาพดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่2.3  การบริหารคุณภาพวงจรเดมม่ิง 
ทีม่า : กรมวชิาการ, 2540, 3 

 
P  =   ก าหนดแผน   A  =  หากบรรลุแผนให้รักษามาตรฐานไว  ้

 D  =  ท  าตามแผนท่ีก าหนด  P  =  วางแผนใหม่  ตั้งเป้าหมายให้สูงข้ึน 
 C  =  ตรวจสอบผลกบัแผน  D  =  ท  าตามแผนท่ีก าหนด 
 A  =  หากไม่บรรลุแผนให้หา  C  =  ตรวจสอบผลกบัแผน 
                      สาเหตุและวางแผนแกไ้ขใหม่ A  =  หากไม่บรรลุแผนให้วางแผนแกไ้ขใหม่ 
 การบริหารระบบคุณภาพตามแนวคิดขา้งตน้ คือการท างานท่ีเป็นระบบ มีเป้าหมาย
ชดัเจน มีการด าเนินการหรือปฏิบติังาน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไ้ข เป็นวงจร
ต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จท่ีคาดหวงัและเพื่อแสวงหาสภาพท่ี ดีกว่า ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสามารถอาศยัแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพมาประสมประสาน  
และเลือกสรรกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบันโยบายและเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาของชาติและความเหมาะสมกบัสถานศึกษา ตลอดจนสภาพและความตอ้งการ
ของสังคม 

สมคิด พรมจุย้ และสุพกัตร์ พิบูลย ์(2544, 7-8) กล่าววา่ การบริหารงานเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานใหส้ถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการประกอบดว้ยการด าเนินงาน 4  ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบตัิ (Do or Implementation) และการตรวจสอบผลปฏิบตัิงาน

A P 

D C 

A P 

D C 
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หรือประเมิน  (Check or Evaluation) และการปรับปรุงแก้ไขการท างาน (Act or Adjust) เรียกย่อ ๆ ว่า 
วงจรการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดงัแผนภาพดงัน้ี 

 

 
แผนภูมิที ่2.4  การบริหารคุณภาพวงจรเดมม่ิง 
ทีม่า : สมคิด พรมจุย้ และสุพกัตร์ พิบูลย์, 2544, 7 

  
 จากแผนภาพดงักล่าว แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของวงจรการด าเนินงานว่าเร่ิมจาก
การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จากนั้นจึงน าแผน            
ไปปฏิบตัิในระหว่างท่ีปฏิบติัตามแผนจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ ประเมินผลอยู่ตลอดเวลาว่าได้ผล           
ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง หากพบปัญหาควร
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้จะเห็นได้ว่า          
การบริหารงานท่ีเป็นระบบ การประเมินผลภายในจะเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน ซ่ึงการ
ประเมินผลการด าเนินงานเขา้มามีส่วนช่วยในการท าให้ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น 
จุดด้อย ของการปฏิบติังานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดงันั้น ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้ง           
มีความจ าเป็นในการท่ีจะตอ้งมีความรู้และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบติัของตนเอง 
เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

กรมวิชาการ (2545, 20 - 21) กล่าวว่า วงจรคุณภาพเป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงนิยมน ามาใช้
ในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีแสดงการท างานท่ีสมบูรณ์เป็นระบบ ดงัแผนภาพดงัน้ี 

การวางแผน 
(Plan) 

การลงมือปฏิบติังาน 
(Do or Implementation) 

ปรับปรุงแกไ้ขการท างาน 
(Act or Adjust) 

การตรวจสอบ / ประเมินผล 
(Check or Evaluation) 
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แผนภูมิที ่2.5 วงจรการบริหารจดัการเพื่อพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ทีม่า : กรมวชิาการ, 2545, 20 

 
การด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA : plan do check act) เร่ิมจากก าหนดเป้าหมาย

หรือมาตรฐานของสถานศึกษา แล้ววางแผน (P) เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด จากนั้นจึงด าเนินการ              
ตามแผน (D) ในขณะท่ีด าเนินการก็ท าการตรวจสอบ (C) ว่าด าเนินการไปแล้วน าไปสู่เป้าหมายหรือไม่
เพียงใด แลว้น าผลการตรวจสอบมาใช้แกไ้ข ปรับปรุง (A) แล้ววางแผนให้การด าเนินงานในขอ้ต่อไป              
ดีข้ึน ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งท าให้เป็นวงจรตลอดเวลา 

สรุปไดว้า่วงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกตใ์ชเ้พื่อการบริหารงานในสถานศึกษาปฐมวยันั้น 
การบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นการท างานท่ี เป็นระบบ มี เป้าหมายชัดเจน                    
มีการด าเนินตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไ้ข เป็นวงจรต่อเน่ืองเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จท่ีคาดหวงัและเพื่อแสวงหาสภาพท่ีดีกวา่  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าหลกัการบริหารงานตาม
แบบวงจรเดมม่ิงหรือวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหาแนวทางบริหาร                     
จดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  ซ่ึ งขอบข่ายและขั้ นตอน                       
การบริหารงาน ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดว้ย  

A 

act 

check 

C 

การปรับปรุงพฒันา 

มาตรฐาน 

D 

P 

plan 

do 
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ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan - P) ประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของคณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อก าหนดแผนงานก่อนท่ีจะมอบหมายใหแ้ก่
บุคคลรับผิดชอบงานไปปฏิบติั โดยก าหนดปัญหา วิเคราะห์ขอ้มูล หาสาเหตุ วางแผนตั้งแต่การตั้ง
นโยบาย เป้าหมายของการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การวิเคราะห์สภาพปัญหา                    
ในปัจจุบัน การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดความพร้อมในการท างาน การก าหนด
ระยะเวลาท่ีตอ้งการใหผ้ลส าเร็จ การก าหนดงบประมาณและทรัพยากรท่ีใชส้นบัสนุนในการท างาน
การประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ การน าขอ้ปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานท่ีเกิดข้ึนหาวธีิการแกไ้ขงานใหดี้ข้ึน 
  ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบติั (Do - D) การประชุมหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้                  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่โดยน าแผนท่ีวางไวม้าปฏิบติั  

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check - C) ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน (ผูบ้ริหารจากส านกั
การศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่) นิเทศงานและช่วยเหลือแนะน าในการปฏิบติังาน โดยท าการประเมินผล
การปฏิบติังานวา่บรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ กิจกรรมของการตรวจสอบ 
มีดงัน้ี 

1.  ผลการปฏิบติังานตามท่ีตอ้งการบรรลุผลหรือไม่ อยา่งไร 
2.  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
3.  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานตามแผน 
4.  ควรมีการปรับปรุงงานหรือไม่ อยา่งไร 

 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ACT - A) เม่ือผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว สามารถน า
ผลการตรวจสอบไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าเป็นคู่มือการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินฉบบัสมบูรณ์ได ้
 
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

นักบริหารการศึกษาให้แนวคิดในการจัดสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
หลกัการสนทนากลุ่ม ความหมาย และขั้นตอนการจดัสนทนากลุ่ม ไวด้งัน้ี 

แนวคิดการจัดสนทนากลุ่ม 
แอนนา จุมพลเสถียร (2547, 101) กล่าวว่า การจดัสนทนากลุ่มเป็นวิธีท่ีใช้กนัแพร่หลาย

ท่ีสุดของการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีมีต้นก าเนิดจากทางด้านสังคมศาสตร์ตั้ งแต่ราว                   
ปี ค.ศ. 1946 โดยเป็นการสนทนาแลกเปล่ียนถกประเด็นปัญหาท่ีมีการก าหนดเฉพาะหัวข้อท่ี



54 
 

 

ตอ้งการศึกษา ซ่ึงมกัจะท าการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กขนาด 4-6 คน หรืออาจจะเป็นกลุ่มใหญ่
ข้ึน 8-10 คนข้ึนไป แต่ปัจจุบนันิยามใช้กันมากในการวิจยัทางการตลาดตลอดจน วิจยัทางด้าน
โฆษณา (Advertising research) เช่น การทดสอบแนวคิดโฆษณา และการออกแบบโฆษณา 

ธนพล ดอนชวนชม (2552, 48 - 51) กล่าวว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ตอ้งอาศยัความนึกคิด จิตใจและพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า ประกอบดว้ย ค าถาม ถามถึงความรู้สึก การตดัสินใจ 
การให้เหตุผล แรงจูงใจ ความประทบัใจ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น การก าหนดเวลาของการสนทนา สถานท่ี และบรรยากาศของการสนทนาก็สร้างข้ึนมา
ให้เป็นกนัเองมากท่ีสุด การสนทนากลุ่มไดมี้การพฒันาข้ึนคร้ังแรกระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
โดยน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุกระจายเสียงท่ีออกอากาศในช่วงนั้น                
พอส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็มีการน ามาใชใ้นการวิจยัการโฆษณาและการวิจยัตลาดและมีการ
พฒันามาใชใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ มากมายจนถึงปัจจุบนัน้ี  

ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
ช่ืนสุมล บุนนาค  (2552 - 2553, 100 - 101) กล่าวไวว้่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ 

รูปแบบและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภทหน่ึงของการท าวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายส าคญั 
คือ ตอ้งการล่วงรู้ขอ้เท็จจริงระหว่างกลุ่มในเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ไดท้ราบถึง ประสบการณ์ 
รสนิยม ความเช่ือ ความรู้ และ การปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มของผูร่้วมสนทนาโดยใช้วิธีการกระตุน้ให้
เกิดทศันะ และความคิดเห็นท่ีหลายหลาย จากผูด้  าเนินการสนทนา ภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จึงตอ้งใชผู้ด้  าเนินการสนทนาท่ีมีความช านาญสูง เพื่อจะท าหนา้ท่ี
แนะน าเร่ืองท่ีจะพูดคุยและ คอยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนา ให้ตอบโตเ้พื่อแสดงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 
ความตอ้งการ หรือ ความรู้สึกส่วนลึกท่ีซ่อนอยูภ่ายในออกมา 
 ถวิล บุรีกุล และเมธิศา พงษ์ศกัด์ิศรี (2548, 3) การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการท่ีเป็นการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการส่ือสารสองทาง เป็นการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นการฟังกนั เป็นการเสาระแสวงหาขอ้มูลจากสมาชิกทุกคนท่ีมีอยู่ เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
ของการจดัการสนทนากลุ่ม 
 สร ป่ินอกัษรสกุล (2549) กล่าวไวว้่า การสนทนากลุ่ม เป็นการศึกษาเพื่อนร่วมงาน 
และพนกังานในองค์กร และสามรถท าให้ผูท่ี้เขา้ร่วมสนทนาเปิดเผยความในใจองตนเองออกมา 
มากท่ีสุด หากผูด้  าเนินการมีประสบการณ์และมีเทคนิคท่ีดี นอกจากนั้นการสนทนากลุ่มยงัเป็น                
วธีิหน่ึงท่ีประหยดัเงินและเวลา แต่ตอ้งมีการวางแผนเตรียมการอยา่งเหมาะสม ระหวา่งการสนทนา
ผูด้  าเนินการจะเป็นผูค้อยจุดประเด็นการสนทนาตามท่ีไดเ้ตรียมการไวแ้ลว้ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้             
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ผูร่้วมสนทนาไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ยตลอดเวลา และจะตอ้งสร้างบรรยากาศให้เป็นกนัเองดว้ย
ก่อนการเร่ิมสนทนาทุกคร้ัง 

กรแก้ว จนัทภาษา (2550) กล่าวไวว้่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง การสัมภาษณ์ใน
รูปแบบหน่ึงท่ีรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง 
โดยมีผูด้  าเนินการสนทนา เป็นผูค้อยจุดประเด็นการสนทนา เพื่อชกัจูงใหก้ลุ่มเกิดแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเ้ข้าร่วม
สนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้
 จากความหมายสรุปได้ว่า การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยอาศยั 
การมีส่วนร่วมของผู ้ให้ข้อมูล ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนและ                      
มีผูด้  าเนินการสนทนาท่ีมีประสบการณ์และสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยัใหม้ากท่ีสุด 
 ข้ันตอนและการด าเนินการสนทนากลุ่ม 

นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงขั้นตอนและการด าเนินการจดัสนทนากลุ่มไว ้ดงัน้ี 
กรแกว้ จนัทภาษา (2550) กล่าวถึงขั้นตอนและการด าเนินการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 ข้ันตอนการสนทนากลุ่ม 
1.  ก าหนดปัญหาหรือหวัขอ้ 
2.  ก าหนดกรอบการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.  ก าหนดทีมงานประกอบด้วย ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ผูจ้ดบนัทึก (Note 

taker) และผูช่้วยทัว่ไป (Assistant) 
4.  สร้างหรือทดสอบแนวค าถาม 
5.  เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
6.  จดัการสนทนากลุ่ม 
การด าเนินการสนทนากลุ่ม 
ในช่วงแรกผูด้  าเนินการสนทนาควรเร่ิมจาการแนะน าตนเอง และทีมงาน (ผูจ้ดบนัทึก 

และผูบ้ริการทัว่ไป) โดยควรพยายามสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ควรจดัเตรียมอุปกรณ์ (กระดาษ
ส าหรับจดบนัทึก และดินสอ ชาร์ทหรือกระดานด า เคร่ืองบนัทึกเสียง) ท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มให้
พร้อม หลงัจากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.  อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษา และจุดมุ่งหมายในการจดัสนทนากลุ่ม 
2.  เกร่ินน าดว้ยค าถามอุ่นเคร่ืองเพื่อสร้างบรรยากาศผอ่นคลาย เป็นกนัเอง 
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3.  เม่ือผู ้ร่วมสนทนากลุ่มเร่ิมมีความคุ้นเคยกัน จึงเร่ิมค าถามแนวการสนทนาท่ี
จดัเตรียมไว ้

เพญ็พกัตร์ อุทิศ (2547) สรุปขั้นตอนและการด าเนินการสนทนากลุ่มไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 การเตรียมตัวการจัดสนทนากลุ่ม 

1.  คดัเลือกกลุ่มผูร่้วมสนทนา 
2.  ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาแก่กลุ่ม 
3.  นดัหมายวนั เวลา สถานท่ี 
4.  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของทีมวจิยั 

4.1  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวค าถามร่วมกนั 
4.2  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และเตรียมตวัใหพ้ร้อม 
4.3  เลือกและจดัเตรียมสถานท่ีส าหรับการสนทนากลุ่ม 

 การเร่ิมด าเนินการสนทนา 
1.  ผูด้  าเนินการแนะน าตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์
2.  ใหส้มาชิกกลุ่มแนะน าตวั 
3.  อธิบายใหเ้ห็นความส าคญัของกลุ่ม กฎกติกา มารยาท 
สร ป่ินอกัษรสกุล (2549) กล่าวถึง วธีิการด าเนินการสนทนากลุ่มไวด้งัน้ี 
1.  มีผูด้  าเนินการหน่ึงคน และผูช่้วยผูด้  าเนินการ (ผูค้อยจดบนัทึก-สรุปผล) อีกหน่ึงคน

รวมสองคน 
2.  มีผูร่้วมสนทนากลุ่มละประมาณ 10 - 12 คน โดยนัง่ลอ้มรอบผูด้  าเนินการและผูช่้วย

ผูด้  าเนินการ 
3.  ผูด้  าเนินการควรจดประเด็นการพูดคุยไว ้เพื่อกนัลืมระหวา่งการสนทนา 
4.  ควรสร้างบรรยากาศก่อนการสนทนาให้เกิดความเป็นกนัเองให้มากท่ีสุด โดยอาจ

เร่ิมการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการไปก่อน 
5.  ผูด้  าเนินการจะตอ้งจ าช่ือผูท่ี้ร่วมสนทนาให้ไดทุ้กคน ถา้เกรงวา่จะจ าไม่ไดใ้ห้ใชว้ิธี

จดช่ือไวใ้นสมุดบนัทึกตามต าแหน่งท่ีคน ๆ นั้นนัง่อยู ่
6.  เร่ิมการสนทนาโดยพูดเร่ืองท่ีใกล้ตวัของผูร่้วมสนทนาก่อน เช่น คุยเร่ืองงานใน

หนา้ท่ี ณ ปัจจุบนั 
7.  พยายามให้ผูร่้วมสนทนาทุกคนได้มีส่วนในการออกความคิดเห็นและได้ร่วมพูด

มากท่ีสุดและอย่างทั่วถึง (เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงของผูด้  าเนินการท่ีต้องมีประสบการณ์การท า
สนทนากลุ่มยอ่ยมาก่อน) 
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8.  ระยะเวลาการสนทนา ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปผูร่้วม
สนทนาจะเบ่ือหน่ายได)้ 

9.  สถานท่ีสนทนาไม่ควรมีเสียงรบกวนมากนัก อาจใช้ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขก 
หรือถา้มีสนามหญา้ หรือร่มใตต้น้ไมน้อกอาคารก็ได ้แลว้นัง่ลอ้มวง 

10. เวลาในการสนทนา ควรเป็นเวลาท่ีผูร่้วมสนทนาวา่งจริง ๆ เพื่อทุกคนจะไดอ้ยูร่่วม
สนทนาจนจบ ไม่ลุกออกไปก่อนการสนทนาจะเสร็จส้ิน 

11. ผูช่้วยสามารถช่วยซักถามหรือร่วมสนทนาด้วยได้ โดยเฉพาะบางประเด็นท่ี
ผูด้  าเนินการอาจตกหล่นบา้ง 

12. หลงัการสนทนาเสร็จในแต่ละกลุ่มแลว้ ผูด้  าเนินการและผูช่้วยควรมาสรุปผลสั้น ๆ 
และวเิคราะห์ร่วมกนั 

สรุปได้วา่ขั้นตอนและการด าเนินการจดัสนทนากลุ่มนั้นจะตอ้งมีการเตรียมการและ                  
มีทีมงานท่ีช่วยสนบัสนุนให้การจดัสนทนากลุ่มบรรลุไปตามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะผูด้  าเนินการ
สนทนาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีได้ขอ้มูลท่ี เป็นประโยชน์และน าไปใช้
พฒันาปรับปรุงงานต่อไป  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ยศ สันตสมบติั (2542) ศึกษาเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน เป็นการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเน้นความส าคัญของ                    
องค์ความรู้เก่ียวกับพืชอาหารและยา ระบบการผลิตและการจดัการทรัพยากรระบบการแพทย์
พื้นบา้น ความเช่ือและพิธีกรรม และระบบคิดของชาวบา้นในบริบทของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน
กับธรรมชาติแวดล้อม พบว่าความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและการด ารงอยู ่             
ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน การศึกษาวิจัยเพื่อฟ้ืนฟู
ธรรมชาติแวดลอ้ม และน าเสนอนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไม่อาจ
มองขา้มความหลากหลายทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความรู้ในเร่ืองสายพนัธ์ุ พืชอาหาร
และยา ระบบนิเวศเกษตรพื้นบา้นกบัการจดัการทรัพยากรความเป็นธรรมทางสังคมและความเป็น
ธรรมของระบบนิเวศ   ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

รวิพร มูณีวรรณ (2548) วิจยัเร่ือง การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจดัการ
เรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
ผลการวิจยัพบว่า ครูท่ีปฏิบติังานสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนประกอบการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ครูท่ีปฏิบติังานสอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจดัการเรียนรู้
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 คือ 
การขาดงบประมาณสนบัสนุนในการใช้แหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ของ
ภาครัฐและเอกชน เน้ือหาสาระการเรียนรู้ในบทเรียนมีมากเกินไปจึงไม่มีเวลาท่ีจะไปใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาขาดความพร้อมในด้านข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
บุคลากร และงบประมาณมีจ ากัด จ  านวนผูเ้รียนมากเกินไป ขาดพาหนะส าหรับการเดินทางไป
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ชุมชนขาดความพร้อมท่ีจะใหค้วามอนุเคราะห์แก่สถานศึกษาหรือ
ผูเ้รียนทั้ งด้านก าลังทรัพย์และการให้บริการ แหล่งเรียนรู้มีจ ากัดและไม่หลากหลายและไม่
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้อีกดว้ย 

เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม (2553) วิจยัเร่ือง การพฒันาฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้จงัหวดั
สมุทรสงคราม ผลการวจิยัพบวา่ จากการน าขอ้มูลพื้นฐานไปพฒันาเป็นฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้
ในจงัหวดัสมุทรสงครามนั้น ซ่ึงเน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ด้านฐานขอ้มูล ประกอบด้วย 
เน้ือหา ภาพประกอบ การสืบค้นข้อมูล การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมูล คู่มือการใช้ฐานข้อมูล                    
การเช่ือมโยงไปยงัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และการพิมพร์ายงาน  2. ดา้นแหล่งการเรียนรู้ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลจงัหวดั สถานท่ี บุคคล ประเพณีและวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ
นั้น ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานขอ้มูลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คุณภาพของฐานข้อมูล             
จากการสอบถามบุคลากรครูในจงัหวดัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และนักเรียนผูใ้ช้บริการฐานขอ้มูล                 
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

กนกพร ฉิมพลี  (2555) วิจัยเร่ือง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบ
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ 
คือ 1. ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจ า
ทอ้งถ่ินท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การด าเนินชีวิตประจ าวนัให้แก่
ลูกหลาน เพื่อปฏิบติัสืบต่อกนัมา 2. กระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านหัตถกรรม
เคร่ืองจกัสาน ประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีส าคญัไดแ้ก่ (1) การก าหนดความรู้เก่ียวกบัการก าหนด 
ผลิตภณัฑ์ผ่านการคิดและตดัสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนั้นจึงน าไปสู่ (2) การแสวงหา         
และยึดกุมความรู้ท่ีมาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุ่ม และน าไปสู่              
(3) การแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไม่เป็นทางการโดยเฉพาะการแลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่ม เพื่อให้
สมาชิกมีความรู้และทกัษะในการผลิตมากข้ึน และเป็นท่ีมาของ (4) การจดัเก็บความรู้ในตวับุคคล 
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และ (5) การถ่ายทอดความรู้  มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและ ไม่ เป็นทางการ                
โดยกระบวนการจดัการความรู้ดังกล่าวมีลกัษณะเป็นวงจรท่ีเม่ือถ่ายทอดความรู้ แล้ว สามารถ
ยอ้นกลบัไปก าหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และ 3. เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานประสบความส าเร็จ มี 4 เง่ือนไขท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ (1) ความรู้ดา้นการจดัการความรู้ (2) วฒันธรรมองค์การ (3) ภาวะผูน้ า และ (4) โครงสร้าง
พื้นฐาน รวมไปถึงขอ้คน้พบท่ีส าคญัของการวิจยั คือ “การพึ่งตนเอง” ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี
ผลิตเคร่ืองจกัสาน ซ่ึงจากองค์ประกอบหลักทั้ ง 3 ประการนั้น น าไปสู่การ พึ่ งตนเองของกลุ่ม
องคก์ารชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีหลกัการท่ีส าคญัไดแ้ก่ การมีผูน้ าท่ี เขม้แข็ง มีความสามคัคี 
การยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ และการมีใจรักในดา้นการจกัสาน 

ธวชัชัย บุญมี (2557) วิจัยเร่ือง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไดรั้บการถ่ายทอดจาก                 
ผูอ้าวุโสในชุมชน และสืบต่อไปยงัลูกหลาน และผูท่ี้สนใจเป็นรุ่น ๆ ไป ภูมิปัญญาจะถูกน าไปใช้
เม่ือมีงานฉลองต่าง ๆ ของวดั ชุมชนหรือการน าไปประกอบอาชีพ แต่ปัจจุบนัมีผูใ้ห้ความสนใจ
น้อย มีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น เพราะภูมิปัญญาแต่ละประเภทต้องใช้เวลาและความอดทนเพียร
พยายามในการเรียนรู้ อีกทั้งยงัขาดการช่วยเหลือหรือการสนบัสนุนจากชุมชนท่ียงัไม่เป็นรูปธรรม 
ขาดความต่อเน่ืองอีกดว้ย 

เซฟเวอร์ (Shaver, ม.ป.ป) (อ้างถึงในบุญธรรม  ปานเพ็ชร, 2546, 148) กล่าวถึง 
ประโยชน์ของการใช้แหล่งความรู้ในชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมไวใ้น  คู่มือวิจยั 
การเรียนการสอนทางสังคมศึกษา วา่ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อการสอน การใชแ้หล่ง 
ความรู้ในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอนเป็นการดึงดูดความสนใจของนกัเรียน ช่วยให้การ
เรียนของเด็กไดผ้ลดี เด็กไดเ้รียนจากสภาพจริงมีความเขา้ใจเน้ือหาวชิามากข้ึน 

การ์เดลล่า (Gardella, 1995, 3362A -3363A อ้างถึงใน กัลยากร น้อยพญา, 2552, 46) 

ท าการวิจยัเร่ือง นกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
โดยศึกษาจากนักเรียนหญิง จ านวน 4,505 คน ซ่ึงอยู่ในเกรด  6, 9 และ 12 ของเมืองดีทรอยด ์                
ใชว้ธีิการส ารวจ ใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย 67 ขอ้ ท่ีถามเก่ียวกบัการบริหารของรัฐ  การขนส่ง  
การพานิช การอุตสาหกรรม  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนเคยไปแลว้ ไม่ว่าจะไปดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  
ผลการวิจยัพบว่า 1) ครูไม่คาดคะเนได้ว่านักเรียนจะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้ว 2) โรงเรียน            
บางแห่งยงัไม่ไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างเพียงพอ 3) โรงเรียนยงัไม่ค่อยจดัประสบการณ์ตรง
ให้กบันักเรียน 4) วดัและสโมสรต่าง ๆ ให้ประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนน้อยมาก 5) ส่วนใหญ่
นกัเรียนรับประสบการณ์ตรงจากบา้น 6) ประเภทท่ีนักเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงคือ กิจกรรม
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นนัทนาการและวฒันธรรมท่ีไดจ้ากกิจกรรมของรัฐมีส่วนน้อย 7) สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
ไม่มีผลต่อประสบการณ์ตรงของนกัเรียน 

ดูฟ่ี Duffy (2000) วิจัยเร่ือง การจัดการความรู้ : ข้อมูลแบบมืออาชีพท่ีทุกคนควรรู้
ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการขอ้มูลในปัจจุบนัให้มีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การจดัการขอ้มูล เพื่อให้แหล่งเก็บขอ้มูลถูกแบ่งปันความรู้และประยุกตใ์ชเ้พื่อสนบัสนุนการศึกษา 
และการฝึกอบรมต่าง ๆ  
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล              
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในมุมมองท่ีหลากหลาย                  
และเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยั ซ่ึงสรุปเน้ือหาโดยรวม คือ การใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน โดยต้องมีหลักการบริหารจัด
การศึกษาท่ีเป็นระบบชดัเจน สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากร วทิยากร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีอยูแ่ลว้ในทอ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา 
อีกทั้ งนักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้ นยงัต้องมีการจัดการกับข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนให้ง่ายต่อ
การศึกษาคน้ควา้และเป็นฐานขอ้มูลไปสู่การเรียนรู้สถานท่ีจริงของนกัเรียน ซ่ึงอาจจดัการกบัขอ้มูล
ในรูปแบบของขอ้มูลสารสนเทศ 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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ภาพที่  2.2    กรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้                   
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ทีม่า : วนัทนีย ์  ใจเฉพาะ  

 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ขาดการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็น
ระบบ ไดแ้ก่ ขาดการเก็บรวบรวมขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน ไม่มีแผนการด าเนินงานท่ี
ชดัเจน และเป็นแนวทางสู่การน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั 

ปัญหา 

 

การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้
หลกัการท างานแบบวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 
 

กระบวนการ 

 

1. ไดว้ธีิการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

2. เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่าเฉล่ียสูงข้ึน 
จากผลการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

3. ไดข้อ้มูลความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อปรับปรุงพฒันางานในอนาคต 

4. ไดข้อ้มูลปัญหา อุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  
 

ผลผลติ 



 

 

 
บทที ่3 

 
วธิีการด าเนินงานวจิัย 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และผสมผสานกบัการวิจยัเชิงปริมาณในการหา
วิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
  1. กลุ่มเป้าหมาย 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  4. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มผูท้รงภูมิปัญญาของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 คน 
ไดแ้ก่ 

1.1 ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ            
ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 

1.2  ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะล้านนา            
ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ อาจารยด์าวประกาย บวัลอ้ม 

      1.3  ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินด้านอาหารและผักพื้ นบ้าน เร่ือง อาหารเมืองเหนือ                   
ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ แม่จนัทร์ทิพย ์ทบัทิมศรี 
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       1.4  ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง)                                                       
ผูท้รงภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน คือ คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีได้รับการ
แต่งตั้ งตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ได้แก่ รองผูอ้  านวยการส านักการศึกษา 1 คน หัวหน้า
สถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน 
ผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน ผูแ้ทน
ชุมชน 1 คน ผูน้ าทางศาสนา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวน 1 คน และครูผูดู้แลเด็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 7 คน ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งหมด 16 คน 

3. เด็กปฐมวยั ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2560 ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 24 คน แบ่งเป็นนกัเรียนชาย 15 คน และนกัเรียนหญิง 
9 คน 

4.  ผูป้กครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 120 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1.  แบบสัมภาษณ์ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน โดยการถ่ายทอด
ดว้ยวธีิการบอกและสอน ท าใหดู้เป็นตวัอยา่งทั้งองคค์วามรู้ ประสบการณ์และประเพณี 

2.  แบบสอบถามของคณะกรรมการสถานศึกษา และประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ส าหรับการหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ประกอบดว้ย 

2.1 ประเด็นการสนทนาตามหัวขอ้ของแบบสอบถามของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส าหรับการหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

2.2 คู่มือวิธีการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบล              
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
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2.3  แบบสอบถามของคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับการหาวิธีการบริหารจดั
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของคณะกรรมการสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
รายการ (Checklist) เพื่อตรวจสอบสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ตอนท่ี  2 ความคิดเห็น เก่ียวกับสภาพปัญหาในปัจจุบันด้านแหล่งเรียน รู้                      
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล 
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนา                 
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่เสนอวธีิการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพิ่มเติม 
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) 

3.  แผนการจดัประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความเช่ือในศาสนา
พุทธ เคร่ืองสักการะล้านนา อาหารเมืองเหนือและการฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) โดยมีเน้ือหา
เหมาะสมแก่เด็กปฐมวยั 

4.  แบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้ นอนุบาลปีท่ี  2               
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

5.  แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  
1.  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผูท้รง              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  ผู ้วิจ ัยสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างโดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดรวมไปถึง
จุดประสงคข์องงานวจิยั 
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3.  ผูว้ิจยัน าร่างแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างเสร็จเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของงานวิจยั จากนั้นปรับปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน า  

4. ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยใชค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (Index of Congruence : IOC) ซ่ึงขอ้ค าถามตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 
ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, 117) โดยค่าดชันีความสอดคล้องท่ีค านวณได้ตอ้งมีค่าระหว่าง  
0.60 - 1.00 โดยก าหนดคะแนนส าหรับการพิจารณาค าถามแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

ให ้+ 1 คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้  0  คะแนน ถา้ไม่แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้– 1  คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์

5. ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรงของ
เน้ือหาแลว้ จดัพิมพเ์ป็นแบบสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ จากนั้นน าไปใชใ้นการสัมภาษณ์เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบสอบถามของคณะกรรมการสถานศึกษา และประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ส าหรับการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ผู ้วิจ ัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องเพื่อเป็นกรอบก าหนดการสร้าง
แบบสอบถาม และประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดรวมไปถึง
จุดประสงคข์องงานวจิยั 

2.  ผู ้วิจ ัยสร้างแบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ฉบับร่าง 
จากนั้นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและความสอดคลอ้ง  
กบัจุดประสงค์ของงานวิจยั จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดค่าล าดบัคะแนน 
ดงัน้ี 

5  คะแนน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4  คะแนน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นดว้ยมาก 
3  คะแนน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นดว้ยปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นดว้ยนอ้ย 
1  คะแนน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของ
ค าตอบโดยอาศยัแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 64) แลว้แปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน  4.51-5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ช่วงคะแนน  3.51-4.50  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
ช่วงคะแนน  2.51-3.50  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.51-2.50  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
ช่วงคะแนน  1.00-1.50  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความเหมาะสม
และความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยก าหนดคะแนนส าหรับการพิจารณาค าถามแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

ให ้+ 1 คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้  0  คะแนน ถา้ไม่แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้– 1  คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์

ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (Index of Congruence : IOC) ซ่ึงขอ้ค าถามตอ้ง
มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยค่าดชันีความสอดคล้องท่ีค านวณไดต้อ้งมีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 
(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543, 117) 

4.  ผูว้จิยัน าแบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท่ีผา่นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเท่ียงตรงของเน้ือหาแลว้ จดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ จากนั้นน าไปใชใ้นเก็บ
ขอ้มูลการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ส าหรับ
การหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 

1.  ผูว้ิจยัศึกษาหลกัสูตรปฐมวยั ปี พ.ศ. 2546 เก่ียวกบัหลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง 
เวลาเรียน แนวการด าเนินการและการวดัผลประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดั
ประสบการณ์  

2. ผูว้ิจยัสร้างแผนการจดัประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
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ความเช่ือในศาสนาพุทธ, เคร่ืองสักการะลา้นนา, อาหารเมืองเหนือ และการฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 
โดยมีเน้ือหาเหมาะสมแก่เด็กปฐมวยั 

3. ผูว้ิจยัน าแผนการจดัประสบการณ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล จากนั้น
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  

4.  ผูว้ิจยัน าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ (Index of Congruence : IOC) ซ่ึงข้อค าถามต้องมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, 117) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณได้
ตอ้งมีค่าระหวา่ง  0.60 - 1.00 

5.  ผูว้ิจยัน าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เท่ียงตรงของเน้ือหาทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ โดยเลือก 1 หน่วยการเรียนรู้ไปใชก้บันกัเรียนระดบัชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 24 คน  

แบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ัน อนุบาลปีที่ 2 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน       

1.  ผูว้ิจยัศึกษาหลกัสูตรปฐมวยั ปี พ.ศ. 2546 เก่ียวกบัหลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง 
เวลาเรียน แนวการด าเนินการและการวดัผลประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน       

2.  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหา จุดประสงค์ เพื่อสร้างแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนใหค้รอบคลุม       

3.  ผูว้ิจยัน าแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา จุดประสงคก์บัขอ้ค าถามและ
ภาษาท่ีใช ้จากนั้นปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  

4.  ผูว้ิจยัน าแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยก าหนดคะแนนส าหรับการพิจารณาค าถามแต่ละขอ้ 
ดงัน้ี 

ให ้+ 1 คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้  0  คะแนน ถา้ไม่แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้- 1  คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (Index of Congruence : IOC) ซ่ึงขอ้ค าถามตอ้ง
มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยค่าดชันีความสอดคล้องท่ีค านวณไดต้อ้งมีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 
(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543, 117) 

5. ผูว้ิจ ัยน าแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้ นอนุบาล 1                  
ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรงของเน้ือหาแล้ว 
จดัพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ จากนั้ นน าไปใช้ในการประเมินผลนักเรียนระดับชั้ นอนุบาลปีท่ี 2                   
ตามแผนการจดัประสบการณ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

1.  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง          
แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครอง โดยผูว้จิยัก าหนดขอบเขตเน้ือหาการวดัความพึงพอใจ 

2.  ผูว้จิยัสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ และเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 
เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานวิจัย จากนั้นปรับปรุงแก้ไข              
ตามค าแนะน า โดยแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดค่าล าดบัคะแนน ดงัน้ี 

5  คะแนน หมายถึง  ผูป้กครองมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  คะแนน หมายถึง  ผูป้กครองมีความพึงพอใจมาก 
3  คะแนน หมายถึง  ผูป้กครองมีความพึงพอใจปานกลาง 
2  คะแนน หมายถึง  ผูป้กครองมีความพึงพอใจนอ้ย 
1  คะแนน หมายถึง  ผูป้กครองมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย              
ของค าตอบโดยอาศยัแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 64) แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์              
ท่ีก าหนด ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน  4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด  
ช่วงคะแนน  3.51-4.50  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
ช่วงคะแนน  2.51-3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.51-2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
ช่วงคะแนน  1.00-1.50  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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3.  ผูว้ิจยัน าแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
โดยก าหนดคะแนนส าหรับการพิจารณาค าถามแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

ให ้+ 1 คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้  0  คะแนน ถา้ไม่แน่ใจวา่ค าถามน้ีสอดคลอ้งตรงกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ให ้– 1  คะแนน ถา้แน่ใจวา่ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงค ์
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (Index of Congruence : IOC) ซ่ึงขอ้ค าถาม

ตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยค่าดชันีความสอดคล้องท่ีค านวณไดต้อ้งมีค่าระหว่าง 0.60 - 
1.00 (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543, 117) 

4. ผูว้ิจยัน าแบบความพึงพอใจของผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรง
ของเน้ือหาแลว้ จดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ จากนั้นน าไปใชใ้นเก็บขอ้มูลจากผูป้กครองนกัเรียนของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 120 คน 
 
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในงานวิจยัของนักศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่                
ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 คน, คณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 16 คน และผูป้กครองนักเรียนของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 120 คน 

2.  ผู ้วิจ ัยน าหนังสือขอความอนุ เคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อ
กลุ่มเป้าหมาย  

3.  เม่ือไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มเป้าหมายแลว้ ผูว้จิยัประสานงานกบักลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
3.1 ผูว้ิจยันดัหมายวนั เวลาท่ีผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่สะดวกต่อการให้ขอ้มูลทั้งการสัมภาษณ์ การท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง การสอน ซ่ึงผูว้จิยั
เก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัดว้ยตนเอง 
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3.2  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและยืนยนัความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาแล้วมาจดัท าคู่มือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการหาวิธีการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.3 ผูว้จิยันดัหมายวนั เวลาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 16 คน สะดวกต่อ
การให้ขอ้มูลในการประชุมหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีการบริหารตามแบบวงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 

3.4  ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้จากการประชุมมาวิเคราะห์ รวบรวมและยืนยนัความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา จากนั้นน าขอ้มูลการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มารวบรวมเขา้กบัคู่มือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จดัท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงคู่มือท่ีไดเ้ป็นประโยชน์ทั้งครูผูดู้แลเด็ก และนกัเรียนส าหรับ
ศึกษาถึงขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเบ้ืองตน้ และขั้นตอนการปฏิบติัในการน านกัเรียนไป
เรียนรู้นอกสถานท่ีจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
ทั้ ง 4 ด้าน ควบคู่กับการใช้แผนการจดัประสบการณ์ 4 หน่วย การเรียนรู้และแบบประเมินวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.5  ผูว้ิจยัเลือกแผนการจดัประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
อาหารเมืองเหนือ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 24 คน แบ่งเป็นนกัเรียนชาย 15 คน และนกัเรียนหญิง 9 คน 
ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผูว้ิจยัประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย
ตนเอง ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ประเมินก่อนเรียน (Pre - Test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบ
ประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

2) จดักิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์ เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ส าหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที ตั้ งแต่เวลา 09.20 น. - 
10.00 น. 

3) ประเมินหลังเรียน (Post - test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบ
ประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ชุดเดิม  
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3.6  ผู ้วิจ ัยแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหาร                     
จดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 120 คน กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง             
และผูว้จิยัติดตามเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองคืนดว้ยตนเองทุกฉบบั   

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม่ มีขั้นตอนดงัน้ี 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
1.  ผู ้วิจ ัยน าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู ้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต                 

อ  าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ                 
เม่ือผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์แล้ว ท าการถอดเทปขอ้มูลเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของเน้ือหา พิจารณา
ประเด็นจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดประสงค์และ
ขอบเขตของการวจิยัท่ีก าหนด จดัหมวดหมู่ขอ้มูล สังเคราะห์และน าเสนอในรูปความเรียง 

2.  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีผ่านการยืนยนัความถูกตอ้งของเน้ือหามาจดัท าคู่มือแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่และผูท่ี้สนใจ ซ่ึงคู่มือมีองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

2.1 แนวทางการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
2.2 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาปฐมวยั  
2.3 ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต  
2.4 เน้ือหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 4 ดา้น โดยการถ่ายทอดของผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 ท่าน ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน 
ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทตามลกัษณะไดด้งัน้ี 1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเช่ือและศาสนา เร่ือง 
ความเช่ือในศาสนาพุทธ 2. ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะ
ลา้นนา 3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารและผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ 4. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง)                                                        

2.5 ขั้นตอนการน านกัเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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แบบสอบถามของคณะกรรมการสถานศึกษาส าหรับการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหาและน าขอ้มูล
ไปวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาในปัจจุบันด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และการหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่เสนอวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มเติม 
รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี (Frequency) ประกอบ                   
ค  าบรรยายสรุป 

จากนั้นผูว้จิยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีผา่นการยนืยนัความถูกตอ้งของเน้ือหา ซ่ึงได้
ขอ้มูลการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ มารวบรวมเขา้กบัคู่มือ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และจดัท าเป็นฉบบั
สมบูรณ์ 

แบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน       

ผูว้ิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน สาระการเรียนรู้ 
เร่ือง อาหารเมืองเหนือ นักเรียนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 24 คน โดยการหาค่า T- test   

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัน าข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเน้ือหาและน าขอ้มูลไปวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้                
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อให้ผูป้กครองแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพิ่มเติม 
รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี (Frequency) ประกอบ                
ค  าบรรยายสรุป 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติการหาค่า ดงัน้ี 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1. การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) เป็นการหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา จะให้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบข้อค าถาม โดยประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา การวดัผลประเมินผลหรือวิจัย 
รวมทั้งอาจใช้ในดา้นภาษา จ านวนท่ีใช้อย่างน้อย 3 - 5 คน โดยใช้สูตรดงัน้ี (พิสณุ ฟองศรี, 2552, 
139) 

 

   
n

R
IOC


  

 
   เม่ือ IOC แทน ค่าความสอดคลอ้ง   
             R  แทน ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

n  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 

สถิติพืน้ฐานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
2.  ค่าความถ่ี (Frequency) การแจกแจงความถ่ีเป็นการแสดงค่าความถ่ีของขอ้มูลท่ีเก็บ

มาได ้โดยแสดงเป็นจ านวน และร้อยละ (%) 
       3.  ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติท่ีนิยมกนัมากโดยเป็นการเปรียบเทียบความถ่ี

หรือจ านวนท่ีต้องการกับความถ่ีหรือจ านวนทั้งหมดท่ีเปรียบเทียบเป็น 100 ค่าร้อยละจะแสดง
ความหมายของค่าและสามารถน าค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบได ้(ประสาท  เนืองเฉลิม, 2556, 224) 
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เม่ือ    แทน  ค่าร้อยละ 
  แทน  ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
 แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 
4. ค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นค่าจุดสมดุลของคะแนนในชุดขอ้มูลชุดใดชุดหน่ึง หาไดจ้าก

การหารผลรวมของคะแนนทั้ งหมดในชุดข้อมูลด้วยจ านวนข้อมูลชุดนั้น (พรรณี ลีกิจวฒันะ,                 
2556, 137) 

 

 
   

  เม่ือ  แทน  ค่าเฉล่ีย 
    แทน  ผลรวมของคะแนนในชุดขอ้มูล 

  แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

5. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวดัการกระจายท่ีละเอียด 
เน่ืองจากใชข้อ้มูลทุกค่าในการค านวณ เป็นการกระจายรอบ ๆ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 105) 

 

   =  
N

XXN  
22

)(  

 
เม่ือ      แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

X   แทน ค่าระดบัคะแนน 

 X  แทน ผลรวมของค่าคะแนน 
2X   แทน ผลรวมของค่าคะแนนแต่ละขอ้ยกก าลงัสอง 

N   แทน จ านวนประชากร 
 
สถิติพืน้ฐานทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียน - หลงัเรียน 
6. ค่า t-test (Dependent Samples) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 106)  
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เม่ือ   D   แทน   ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 
N   แทน จ านวนคู่ 
df แทน ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N-1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ส่วน 
คือ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะแบบพรรณนาขอ้มูลท่ีพบ และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
ดว้ยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่า T-test (Dependent Samples) ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ตอน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่  

จากการท่ีผูว้ิจยัลงศึกษาภาคสนามเพื่อให้ได้ขอ้มูลส าหรับใช้เป็นฐานในการพฒันา
นวตักรรมและน าไปทดลองใชเ้พื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงสถิตินั้น ผูว้จิยัไดไ้ปเก็บขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ
และบรรยายเชิงพรรณนาไดข้อ้มูลออกมาตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาบริบทชุมชนของผูว้ิจยัในการศึกษาผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินของ               
ต  าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน พบวา่ มีผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จ านวน 4 ท่าน ใน 4 ดา้น ดงัน้ี  

1.1 ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ 
ไดแ้ก่ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 

1.2 ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา            
ไดแ้ก่ อาจารยด์าวประกาย บวัลอ้ม 

1.3  ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหารและผกัพื้นบ้าน เร่ือง อาหารเมืองเหนือ 
ไดแ้ก่ แม่จนัทร์ทิพย ์ ทบัทิมศรี 
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       1.4 ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 
ไดแ้ก่ คุณลุงสมหวงั  ฤทธิเดช 
 2.  ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้ง 4 ท่าน เพื่อให้ได้
ขอ้มูลส าหรับใช้เป็นฐานในการหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ซ่ึงไดข้อ้มูล ดงัน้ี 
  2.1 พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ดา้น
ความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธโดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1.1 ประวติัวดัเกตการาม  
วดัเกตการาม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 96 บา้นวดัเกต ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลวดัเกต อ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา วดัเกตการาม เป็นวดัเก่าแก่ทางฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้าปิง ตามประวติัวดับอกวา่สร้างในปี พ.ศ. 1971 สมยัพระเจา้สามฝ่ังแกน กษตัริย์
ราชวงศ ์มงัราย (ครองราชย ์พ.ศ. 1954 - 1985) พระราชบิดาของพระเจา้ติโลกราช ผูจ้ดัการก่อสร้าง
วดัเกตการาม คือ พระยาเมือง พระยาค า และพระยาลือ เป็นผูค้วบคุมขา้ทาสบริวาร 2,000 คน เป็น                   
ผูก่้อสร้าง วดัเกตการามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 1981 สมยัพม่าปกครองเมือง
เชียงใหม่ พ.ศ. 2121 วดัเกตการามยงัมีความส าคญัต่อพม่ามาก โดยในสมยัพระเจา้บุเรงนองทรง
บูรณะเจดียอี์กคร้ัง และถวายส่ิงของ ผูค้นเพื่อเป็นขา้พระธาตุวดัเกตอีก 200 คน ในการก่อสร้าง      
วดัเกตการามจนถึงปัจจุบนัมีอายุ รวม 576 ปี 
 2.1.2 พระธาตุจุฬามณี  

ตามความเช่ือของคติล้านนา เม่ือคนเราตายไปดวงวิญญาณจะสิงสถิตท่ีพระธาตุ
ประจ าปีเกิดของแต่ละคนก่อนท่ีจะไปเกิดเป็นมนุษย ์ซ่ึงเม่ือหมายความตามนั้น แต่ละคนจึงมกัไป
นมสัการไหวพ้ระธาตุประจ าปีเกิด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จากพระธาตุประจ าปีเกิดทั้งหมด 
12 ราศี ส าหรับคนท่ีเกิดปีจอ อนัเป็นปีท่ีสิบเอด็ของปีนกัษตัร (ธาตุดิน) มีสัญลกัษณ์เป็นรูป “สุนขั” 
พระธาตุประจ าปีน้ี คือ พระธาตุจุฬามณี วดัเกตการาม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเช่ือกนัว่า
ประดิษฐานอยูบ่นสวรรค ์พระธาตุจุฬามณี วดัเกตการามจึงถูกก าหนดให้เป็นองคแ์ทนเจดียจุ์ฬามณี
อีกองคห์น่ึง ตามประวติัพระธาตุจุฬามณี กล่าวไวว้า่ประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีพระอินทร์น ามาจาก
พระบรมธาตุท่ีโทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เม่ือคร้ังมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ให้แก่เจา้เมืองต่าง ๆ ดว้ยเหตุท่ีพระธาตุเจดียอ์งคน้ี์ มนุษยไ์ม่สามารถเดินทางไปถึงได ้
ดงันั้นการนมสัการดว้ยการบูชารูปแลว้ ยงัสามารถบูชาพระเจดีย ์ท่ีวดัเกตการาม เชียงใหม่ ซ่ึงมีช่ือ
พอ้งกบัพระเกศแกว้จุฬามณี 
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2.1.3 พระวหิาร  
พระวิหาร คือ สถานท่ีเอาไวป้ฏิบติักิจระหว่างสงฆ์กบัฆราวาส จะมีไวส้ าหรับ

การสวดพระอภิธรรม, การท าสังฆทาน เป็นต้น พระวิหารของวดัเกตการามอาคารก่ออิฐถือปูน 
สถาปัตยกรรมล้านนา ตวัอาคารมีลกัษณะคล้ายเรือส าเภา หลังคาคลุมบนัไดนาคและมีเสาแปด
เหล่ียมคู่รองรับบวัหวัเสาประดบัดว้ยแกว้องัวะ ซ่ึงเป็นตะกัว่อ่อนเคลือดว้ยสีต่าง ๆ 

2.1.4 พระอุโบสถ  
พระอุโบสถ  คือ สถานท่ีของสงฆ์ เป็นสถานท่ีท่ีสงฆ์จะเอาไวใ้ช้ส าหรับการ

ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ส าหรับการอุปสมบท การท าวตัรเช้า ท าวตัรเยน็ เป็นตน้ พระอุโบสถ
ของวดัเกตการามก่ออิฐถือปูนรูปทรงลา้นนา เชิงบนัไดประดบัปูนป้ันรูปนาค ผนังด้านหน้าพระ
อุโบสถประดบัปูนป้ันรูปกิเลน สิงโต ปลา และลวดลายศิลปะจีน ประตูไมแ้กะสลกัเป็นรูปเทวดา 

2.1.5 โฮงตุเ๊จา้หลวง  
พิพิธภณัฑ์วดัเกตการามก่อตั้งข้ึนโดยความร่วมมือของศรัทธาวดัเกต เม่ือวนัท่ี 

19 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 มีคณะกรรมการวดัเกตการามเป็นผูดู้แล ซ่ึงอาคารของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเคย
เป็นกุฏิพระครูชยัศีลวิมล (พ.ศ. 2429-2500)  เรียกกนัวา่ “โฮงตุ๊เจา้หลวง” ซ่ึงเป็นท่ีเก็บรวมรวมของ
เก่าแก่มีค่ามหาศาลตั้งแต่โบราณกาล  พิพิธภณัฑ์เป็นเรือนไมท้ั้งหลงั ภายหลงัการสร้างกุฏิหลงัใหม่ 
ทางวดัจะร้ือเรือนหลงัน้ีทิ้ง แต่คณะกรรมการของชุมชนเห็นวา่ไม่ควรร้ือเพราะอาคารหลงัน้ีมีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ แต่น่าจะปรับปรุงบูรณะจดัท าเป็นพิพิธภณัฑ์ชุมชนข้ึน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัได้
ศึกษา เน่ืองจากท่ีวดัเกตมีของเก่าแก่สะสมไวม้าก อีกทั้งยงัมีชาวบา้นบริจาคขา้วของเก่าแก่ให้ท า
พิพิธภณัฑ์กนัเป็นจ านวนมาก ภายในพิพิธภณัฑ์มีของเก่าแก่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินตราท่ีใช้ใน
อดีต ถว้ยโถโอชาม ถว้ยส ารับท่ีใช้ในสมยัรัชกาลท่ี 7 เส้ือผา้ของชาวลา้นนา เคร่ืองศาสตราอาวุธ 
และพระพุทธรูปเก่าแก่ นอกจากน้ียงัมีภาพถ่ายของเมืองเชียงใหม่ในอดีต มีภาพวดัวาอาราม ถนน
หนทางและภาพการประหารชีวิตนกัโทษท่ีท าผิด เรียกไดว้า่มนัช่างเหมือนกบัเร่ืองราวในสมยัอดีต
ท่ีปรากฏในหนงัสือประวติัศาสตร์จริง ๆ 

2.2 อาจารยด์าวประกาย บวัล้อม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญ ได้แก่ ด้าน
ประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา โดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูล ดงัน้ี  

2.2.1 พานดอกไม ้ 
พานดอกไมใ้ส่ดอกไมม้ากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสม มีเทียน 1 คู่ ขา้วตอก 

ธูปเทียน หรือธูปแบบโบราณ คือ การน าเอาผงหอม เช่น ดอกสารภีแหง้มามว้นดว้ยกระดาษสีต่าง ๆ 
ใหมี้ขนาดเท่าเทียนเรียกวา่ “เทียนธูป” ใส่พานเป็นเคร่ืองสักการะ 

 

http://www.topchiangmai.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95/
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2.2.2 สวยหมากพลู 
สวยหมากพูล เป็นการน าเอาหมากพลู ยาสูบ หนงัก่อ (เปลือกไม)้ มารวมกนั

ห่อดว้ยใบตอง (ใบพลวง) เป็นรูปกรวยแหลมส าหรับต้ืงไวใ้นถาด หรือสลุง 
2.2.3 หมากสุ่ม  
หมากสุ่ม การน าตน้พุม่ น าผลหมากท่ีใชเ้ค้ียว มาปักใส่ไวท่ี้โครงไมห้รือโครง

เหล็กท่ีเตรียมไว ้หมากท่ีใช้ท าเรียก “หมากไหม” คือ หมากท่ีผ่าเป็นซีก ๆ แล้วเสียบร้อยดว้ยปอ 
หรือด้ายผูกไวเ้ป็นพวง ตากแห้งเก็บไวกิ้นตลอดปี เรียกว่า “หมากไหม” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใช้กันใน
ลา้นนามาชา้นานแลว้ เม่ือท าโครงไม ้หรือโครงทองเหลือง แลว้น าหมากไหมมาคลุมโครงนั้นเรียก 
“หมากสุ่ม”  

2.2.4 หมากเบง็ 
หมากเบ็ง หมากท่ีใช้ไมห้รือทองเหลือง ท าเป็นโครงร่างของพุ่มสูงประมาณ                   

1 ศอก แล้วใช้หมากดิบหรือหมากสุก จ านวน 24 ลูก มาผูกติดไวก้ับโครงโดยผูกตรึงโยงกัน                     
ทางล้านนานิยมเรียกว่า “เบ็ง” คือ ตรึงหมากไวก้ับโครงพุ่ม จึงเรียกว่า “หมากเบ็ง” หมากเบ็ง 
จ านวน 24 ลูกน้ีเป็นเคร่ืองหมายแห่งปัจจยั 24 ท่ีปรากฎในอภิธรรม 7 คมัภีร์ เรียกว่า มหาปัฏฐาน 
คือ เหตุปัจจโย มีเหตุเป็นปัจจยั อารันมณปัจโยอารมณ์เป็นปัจจยั เป็นตน้ ท่ีท่านน าเอาส่ิงเหล่าน้ีเขา้
มาไวใ้นเคร่ืองสักการะ เพื่อแสดงถึง ความเจริญท่ีปรากฎในรูปสภาวธรรม 

2.2.5 ตน้ดอก 
ตน้ดอก เป็นต้นท่ีใช้ไม้หรือโลหะมาท าพุ่มเป็นรูปสามเหล่ียม มีโพลงตรง

กลาง ส าหรับเอาดอกไมส้อดเขา้ไปโดยมากจะน าใบเล็บครุฑ ในดอกใหม่ หรือใบชบามาใส่จนเต็ม
ทั้ง 3 ดา้น จะเอาดอกไมห้ลายชนิดมารวมกนัเป็นตน้ดอกก็ได ้

2.2.6 ตน้เทียน  
ตน้เทียน การน าเอาคามามดัเป็นตน้มีสามขา แลว้น าเทียนข้ีผึ้งมาผูกเป็นคู่ ๆ 

แขวนไวบ้นปลายไมปั้กตน้คารวมแลว้ใหไ้ด ้จ านวน 108 เล่ม 
2.2.7 ตน้ผึ้ง 
ตน้ผึ้ง การน าเอาคามามดัเป็นตน้ มีสามขาเช่นเดียวกบัตน้เทียน แลว้เอาข้ีผึ้งมา

ท าเป็นดอกเสียบปลายไมปั้กไวโ้ดยรอบตน้คา ดอกผึ้งรวมกนัแลว้มีจ านวน 108 ดอก 
2.3  แม่จนัทร์ทิพย ์ ทบัทิมศรี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ดา้นอาหาร

และผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ โดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูล ดงัน้ี  
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2.3.1 ไข่ป่าม 
ไข่ป่าม หรือออ็กไข่ เป็นการปรุงอาหารดว้ยวธีิออ็ก โดยการใชใ้บตอง 2-3 ใบ

เยบ็เป็นกระทง มีส่วนผสมง่าย ๆ คือไข่ไก่ หรือไข่เป็ด ใส่เกลือและตน้หอมซอย ปัจจุบนันิยมใช้
พริกหยวกสีแดง หั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มสีสรรให้แก่อาหาร ให้น่ารับประทาน วิธีการท าให้สุก 
น าไข่ป่ามท่ีปรุงแลว้ใส่กระทงไปยา่งกบัเตาถ่าน หรือใชว้ิธีตั้งกระทะ ใชไ้ฟอ่อน น ากระทงไข่ป่าม
วางบนกระทะก็ได ้

2.3.2 ไส้อัว่ 
ไส้อัว่ นิยมใช้ไส้หมูและเน้ือหมู การท าไส้อัว่ เป็นวิธีการถนอมอาหารให้

สามารถรับประทานไดน้านข้ึน คือประมาณ 1-2 วนั แต่ถา้เก็บไวใ้นท่ีเยน็ หรือปัจจุบนั มีการบรรจุ
ถุงแบบสูญญากาศ ก็เก็บไวไ้ดน้านมากยิง่ข้ึน การท าใหไ้ส้อัว่สุก จะใชว้ธีิป้ิง หรือทอดก็ได ้

2.3.3 จอผกักาด  
จอผกักาด เป็นต ารับอาหารท่ีใช้ผกักาดกวางตุง้ท่ีก าลงัออกดอก หรือเรียกว่า 

ผกักาดจอ้น หรือผกักาดดอก ซ่ึงปรุงดว้ย เกลือ กะปิ ปลาร้าหรือกะปิ ปรุงรสด้วยน ้ ามะขามเปียก
หรือมะขามสด ใส่กระดูกหมูดว้ยก็ได ้ซ่ึงบางแห่งนิยมใส่น ้ าออ้ย ลงไปดว้ย บางสูตรใส่ถัว่เน่าแข็บ 
หรือถั่วเน่าแผ่นย่างไฟ นิยมรับประทานกับพริกแห้งทอด ตัดเป็นท่อน โรยหน้าแกงหรือ
รับประทานต่างหาก แลว้แต่ชอบ 

2.3.4 น ้าพริกอ่อง 
น ้ าพริกอ่อง น ้ าพริกพื้นบา้นลา้นนาท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ลกัษณะเด่นของ

น ้ าพริกอ่อง คือมีสีส้มของสีมะเขือเทศและพริกแห้ง ท่ีเค่ียวจนเป็นน ้ าขลุกขลิก มีน ้ ามนัลอยหน้า
เล็กน้อย มีสามรส คือ เปร้ียว เค็ม เผด็ เล็กน้อย และรสหวานตาม นิยมรับประทานกบัผกัสดหรือ               
ผกัตม้ก็ได ้บางสูตรผดัหมูก่อนแลว้ จึงตามดว้ยเคร่ืองปรุงและมะเขือเทศภายหลงั บางสูตร โขลก
เน้ือหมู เคร่ืองปรุงและมะเขือเทศให้เข้ากันก่อน จึงน าไปผดักับน ้ ามันพืช บางสูตรใส่ถั่วเน่า
แขบ็หรือใส่เตา้เจ้ียว ในการปรุงรส  
 2.4 คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ด้านศิลป- 
วฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) โดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูล ดงัน้ี 

2.4.1 การฟ้อนดาบ  
การฟ้อนดาบ เป็นศิลปการแสดงท่ีนิยมกันมากและเป็นท่ี รู้จักกันอย่าง

แพร่หลายในเขตลา้นนา โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ไดช่ื้อวา่เป็นศูนยก์ลางของศิลปวฒันธรรม
ประเพณีในเขตภาคเหนือตอนบน มกัจะจดัให้มีการแสดงฟ้อนดาบควบคู่ไปกบัการฟ้อนท่ีเป็นท่ี
รู้จกัของนักท่องเท่ียวเป็นอยางดี เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนน้อยไชยา ฯลฯ ในเทศกาลท่ีส าคญั ๆ ของ
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จงัหวดั ซ่ึงบางคร้ังก็ถึงกับมีการประกวดแข่งขันการฟ้อนดาบเลยทีเดียว นอกจากนั้นบางคร้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เช่นโรงแรมต่าง ๆ ก็มกัจะจดัการแสดงฟ้อนดาบไวร้วมกบัการแสดง
อ่ืน ๆ ในงานตอ้นรับแขกเมืองหรือนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนในงานขนัโตกต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

2.4.2  การฟ้อนเจิง 
การฟ้อนเจิงหรือฟ้อนเชิง เป็นการฟ้อนแบบมือเปล่าท่ีมีลกัษณะอนัเน่ืองดว้ย

การต่อสู้ มีทั้ งการ ต่อสู้เพื่อการป้องกันตัวและการต่อสู้ท่ีต้องการผลแพ้ชนะกัน ค าว่า “เจิง” 
หมายถึง “เชิง” ฟ้อนเจิง ก็คือการฟ้อนท่ีมีลวดลายหรือชั้นเชิง ในการต่อสู้นัน่เอง แต่เดิมคงจะเป็น
การต่อสู้ท่ีใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนัจริง ๆ หรือใชต่้อ สู้ในการรบหรือการท าสงครามกนั ซ่ึงตอ้งอาศยั
ชั้นเชิงความสามารถมาก เพราะเป็น การต่อสู้แบบประชิดตวัดว้ยมือเปล่าและดว้ยอาวุธ ต่อมาความ
จ าเป็นในการต่อสู้เช่น นั้นหมดไป จึงน าเชิงนั้นมาใชเ้พื่อแสดงความสวยงามในการฟ้อนเป็นส าคญั 
และใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 

3.  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้ง 4 ท่าน มาวิเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาบูรณาการออกแบบเป็นนวตักรรม “คู่มือการบริหาร
จดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่”  

4.  จากนั้นผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (Focus Group) 
เพื่อของความเห็นชอบส าหรับการน าไปใช้  “คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เทศบาลนครเชียงใหม่” ซ่ึงในการประชุมได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้เลือก
เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ในคู่มือ เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วันกัเรียน เป็นเร่ืองของ
อาหารการกินของคนในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นอนุบาลปีท่ี 2                        
ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 24 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน              
วา่นกัเรียนเกิดการพฒันามากนอ้ยเพียงใดหลงัจากไดเ้รียนรู้ตามแนวทางของคู่มือ  

5.  เม่ือผูว้ิจ ัยได้ปรับปรุงแก้ไขเน้ือหา “คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้                  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่” ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัน าคู่มือท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
ของเน้ือหา แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า ก่อนน าไปใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนและเก็บขอ้มูล  
ขั้นต่อไป   
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แผนภูมิที ่4.1 : ผลการออกแบบนวตักรรม เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้  
“คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่” 

ทีม่า : วนัทนีย ์ ใจเฉพาะ  

แหล่งเรียนรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ของต าบลวดัเกต 

ความเช่ือในศาสนาพุทธ เคร่ืองสักการะล้านนา 

อาหารเมืองเหนือ การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจงิ 

พระธาตุจุฬามณี 

โฮงตุเ๊จา้หลวง พานดอกไม ้ 

สวยหมากพลู 

หมากสุ่ม  หมากเบ็ง 

ตน้ดอกตน้เทียน ตน้ผึ้ง 

ไข่ป่าม 

จอผกักาด 

การฟ้อนดาบ 

การฟ้อนเชิง 

น ้าพริกอ่อง 

ไสอ้ัว่ 

พระวหิาร / พระอุโบสถ 

ประวติัวดัเกตการาม 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาเร่ืองการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (Focus Group) เพื่อขอความเห็นชอบส าหรับ
การน าไปใช ้ “คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่” 
คณะกรรมการสถานศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนัดา้นแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของต าบล
วดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ อีกทั้งไดน้ าเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ในคู่มือ เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วั
นกัเรียน เป็นเร่ืองของอาหารการกินของคนในชุมชนเพื่อการด ารงชีวติ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 24 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่า t-test (Dependent Samples) โดยแสดงในตารางท่ี 4.1 - 4.3 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจสภาพปัญหาในปัจจุบันด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ต าบลดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา               
เด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

รายการประเมิน 
 

µ 
 

 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาล
นครเชียงใหม่ ในปัจจุบัน (การย้ายที่ตั้งศูนย์พฒันาเดก็เล็กเดมิจากต าบลหนองหอย  

มาอยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลวดัเกต) 

1.1 ปัญหาการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต 
 

4.38 0.50 มาก 

1.2 ปัญหาการจดัท าคู่มือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกตเพื่อง่าย สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล 

4.06 0.85 มาก 
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 ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
 

µ 
 

 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1.3 ปัญหาการจดักิจกรรม หรือส่งเสริมให้เกิดการใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกตในการ
จดัการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวยั 

4.13 0.89 มาก 

1.4 ปัญหาการประยุกต์ความรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของต าบลวดัเกตกับการใช้ชีวิตประจ าวนัของ
ผูเ้รียน  

4.13 0.89 มาก 

1.5 ปัญหาการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบนั (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) 
 

4.31 0.70 มาก 

รวม 4.20 0.75 มาก 

2. การหาวธีิการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต 
 อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 
2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน
การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อยา่งเป็นระบบ  
 

3.75 0.77 มาก 

2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช้ีแจงข้อมูลให้คณะกรรมการ
สถาน ศึกษาทราบได้อ ย่าง เหมาะสม  (ช้ี แจงการ
ด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
 

4.25 0.86 มาก 

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขา้ใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ีอยา่งชดัเจน 
 

4.25 0.86 มาก 
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 ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
 

µ 
 

 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการแลก 
เปล่ียนขอ้มูลกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรับใช้เป็นขอ้มูล
ในการหาวิธีบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยฯ์ (เสนอวธีิ/ความ
คิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
 

4.19 0.83 มาก 

2.5 ความเหมาะสมของข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา 
มีความเหมาะสมต่อวยัของผูเ้รียน 
       1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ  2. เคร่ืองสักการะลา้นนา 
       3. อาหารเมืองเหนือ  4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 
 

3.19 0.75 ปานกลาง 

2.6 สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่          
วดัเกตและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.88 0.72 มาก 

2.7 คณะกรรมการสถานศึกษามีความไว้วางใจและ
เช่ือมัน่ในคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดั
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

4.56 0.51 มากท่ีสุด 

2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นประโยชน์ และความ 
ส าคญัของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันา
เด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

4.63 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.09 0.73 มาก 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหา
ในปัจจุบนัดา้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.20 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 หากพิจารณาเป็นรายขอ้จะพบ
ปัญหาซ่ึงเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี อันดับแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ยงัขาดการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต ซ่ึงเป็นต าบลและชุมชน     
ท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมายงัมีปัญหา           
การจดัท าหลกัสูตรท้องถ่ินของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบนั โดยครูได้มีการน าความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในชุมชนไปเผยแพร่ให้แก่เด็ก แต่ขาดการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นหลกัฐานและการปรับปรุง
ใหเ้ป็นปัจจุบนั คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.31 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 นอกจากนั้นทางศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กยงัขาดการจดักิจกรรม หรือส่งเสริมใหเ้กิดการใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต
ในการจดัการเรียนรู้ของ เด็กปฐมวยั รวมไปถึงการประยุกต์ความรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกตกบัการใชชี้วติประจ าวนัของผูเ้รียน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.89 และยงัขาดการจดัท าคู่มือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตเพื่อง่าย สะดวกต่อ
การคน้หาขอ้มูลเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนดว้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.06 ค่าส่วนเบ่ียงเบน 0.85  

ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกับการหาวิธีการบริหาร                    
จัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่                  
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.09 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 หากพิจารณาเป็นรายขอ้จะพบขอ้มูลซ่ึงเรียงตามล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี อนัดบัแรกคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นประโยชน์ และความส าคญัของ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการพัฒนาเด็กปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.63 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 โดยในการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช้ีแจงขอ้มูลให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบได้อย่างเหมาะสม 
(ช้ีแจงการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.86  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ีอย่างชัดเจน คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.25 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ



87 
 

 

แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการหาวิธีบริหารจดัการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยฯ์ (เสนอวิธี/ความคิดเห็นในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา) คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.19 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 ซ่ึงเห็นดว้ยกบัสถานท่ี
ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ วดัเกตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่            
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.88 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 โดยศูนย์พฒันาเด็กเล็กจดัล าดับขั้นตอน            
การด าเนินงานการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 และคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นด้วยกับความ
เหมาะสมของขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคมและ
ดา้นสติปัญญา มีความเหมาะสมต่อวยัของผูเ้รียน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.2    การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  

เร่ืองการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบล               
วัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
ความคิดเห็นเพิม่เติม จ านวน ร้อยละ 

1. เน้ือหาจากการถ่ายทอดของผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความยากส าหรับ
เด็กปฐมวยัในการน ามาจดัการเรียนการสอน ซ่ึงตอ้งน ามา
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมเขา้กบัวยัของผูเ้รียน 

9 คน 56.25 

2. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ มี
หลากหลาย  ควรเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ เรี ยนได้ เรี ยน รู้จาก
ประสบการณ์ตรงเพื่อพฒันาตามวยัใหค้รบทั้ง 4 ดา้น 

7 คน 43.75 

3. ฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ ทั้งแหล่งเรียนรู้ทัว่ไปรวมถึงแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ควรมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปีการศึกษา 

16 คน 100 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นเพิม่เติม จ านวน ร้อยละ 
4 . ควรมีการประ ชุมคณะกรรมการศึกษ าอย่างน้ อย                    
ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง รวมถึงการประชุมผูป้กครองเพื่อขอ
ข้อเสนอแนะ และแนวความคิดเห็นเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ 
ใหม่ ๆ ท่ีนักเรียนควรได้ศึกษา เป็นแนวทางให้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กใชพ้ฒันาเป็นฐานขอ้มูลและปรับปรุงงาน 

11 คน 68.75 

5. นักเรียนควรมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
อยากเรียน เพียงครูเป็นผูค้อยสนบัสนุนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
อยา่งเตม็ท่ีและปลอดภยั 

6 คน 37.50 

 
จากตารางท่ี 4.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดงัน้ี คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความคิดเห็นให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มีฐานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้             
ทั้งแหล่งเรียนรู้ทัว่ไปรวมถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั
ทุกปีการศึกษา ร้อยละ 100 อีกทั้งควรมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ            
2 คร้ัง รวมถึงการประชุมผูป้กครองเพื่อขอขอ้เสนอแนะ และแนวความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้
ใหม่ ๆ ท่ีนักเรียนควรได้ศึกษา เป็นแนวทางให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใช้พฒันาเป็นฐานข้อมูลและ
ปรับปรุงงาน ร้อยละ 68.75 นอกจากน้ีเน้ือหาจากการถ่ายทอดของผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล
วดัเกต  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความยากส าหรับเด็กปฐมวยัในการน ามาจดัการเรียนการ
สอนควรตอ้งน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมเขา้กบัวยัของผูเ้รียน ร้อยละ 56.25 และควรเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีหลากหลาย ร้อยละ 43.75 
สุดท้ายนักเรียนควรมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นแหล่งเรียนรู้ท่ีอยากเรียน เพียงครูเป็นผูค้อย
สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ท่ีและปลอดภยั ร้อยละ 37.50 
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ตารางที่ 4.3   การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน ที่ได้เรียนรู้เร่ือง อาหาร
เมืองเหนือ  โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ T-test (Dependent Samples)  

 
การประเมิน จ านวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่

คะแนน 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t-test 

ประเมินก่อนเรียน 24 คน 10 4.46 1.18 28.29 * 
ประเมินหลงัเรียน 24 คน 10 9.42 0.78 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนนักเรียนเม่ือท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วย
การเรียนรู้เร่ือง อาหารเมืองเหนือ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นกัเรียนไดค้ะแนนคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.46 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.18 และคะแนนนกัเรียนเม่ือท าแบบทดสอบหลงัเรียน หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้
จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ นักเรียนได้คะแนน         
เฉล่ียสูงข้ึน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 9.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 ซ่ึงค่า t ท่ีได ้คือ 28.29 โดย df = 24 – 
1 = 23 เปิดค่าวิกฤตจากตาราง t แบบ two – tail ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ได้ค่า t  คือ 2.0687 ซ่ึงได้
น ามาเปรียบเทียบกนั พบว่า มีค่าความแตกต่างกนั สรุปไดว้า่ คะแนนนักเรียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง อาหารเมืองเหนือจากแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต มีคะแนนสูง
กวา่คะแนนนกัเรียนก่อนเรียน  

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย                  
ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 หลงัจากผูว้ิจยัได้น าเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ใน“คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั                 
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่” เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วันกัเรียน 
เป็นเร่ืองของอาหารการกินของคนในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 24 คน ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
พฒันาการเด็กจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้ท าเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยผูป้กครองไดแ้สดงความพึงพอใจของตนเองจากการประเมินหลงัจากไดท้ราบ
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การช้ีแจงรายละเอียดในท่ีประชุมผูป้กครองเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูงข้ึน
หลังจากน านักเรียนไปทดลองเรียนรู้ตามเน้ือหาในคู่มือ ซ่ึงข้อมูลวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน          
โดยแสดงในตารางท่ี 4.4 – 4.5 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ของผู้ปกครอง 

 
 

รายการประเมิน 
 

µ 
 

 
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
เป็นระบบ  

 
3.73 

 
0.86 

 
มาก 

 

2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช้ีแจงข้อมูลให้ผูป้กครองทราบได้
อย่างเหมาะสม (ช้ีแจงการด าเนินงานในการประชุม
ผูป้กครอง) 

 

4.44 
 

0.76 
 

มาก 

 

3. ผูป้กครองมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
คร้ังน้ีอยา่งชดัเจน  

 

4.54 
 

0.73 
 

มากท่ีสุด 

 

4. ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการหาวิธี
บริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยฯ์ (เสนอวิธี / ความคิดเห็นใน
การประชุมผูป้กครอง) 

 

4.07 
 

0.59 
 

มาก 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน 
 

µ 
 

 
ระดับ 
ความพงึ
พอใจ 

5. ความเหมาะสมของขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา มีความ
เหมาะสมต่อวยัของผูเ้รียน 
 1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ   2. เคร่ืองสักการะลา้นนา  
 3. อาหารเมืองเหนือ              4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 
 

 

4.54 
 

0.73 
 

มากท่ีสุด 

6. สถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วดัเกต
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

4.61 
 

0.58 
 

มากท่ีสุด 

7. ผู ้ปกครองมีความไว้วางใจและเช่ือมั่นในคุณภาพ           
การจดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้         
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

 

4.85 
 

0.36 
 

มากท่ีสุด 

8. ผูป้กครองเห็นประโยชน์ และความส าคญัของแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

4.71 
 

0.46 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.44 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.63  พิจารณาเป็นรายขอ้ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ อนัดบัแรกผูป้กครองมีความ
ไวว้างใจและเช่ือมัน่ในคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 รองลงมาคือ 
ผูป้กครองเห็นประโยชน์และความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.71 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.46 โดยสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วดัเกตและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.61 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 และขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกตในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ 
ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา มีความเหมาะสมต่อวยัของผูเ้รียน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.54 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.73 อีกทั้งผูป้กครองได้รับทราบและมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการ
บริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในคร้ังน้ีอย่างชัดเจน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.71           
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช้ีแจงข้อมูลให้ผูป้กครองได้ทราบอย่าง
เหมาะสม (ช้ีแจงการด าเนินงานในการประชุมผู ้ปกครอง) คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.44 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.76 ซ่ึงผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรับใช้
เป็นขอ้มูลในการหาวธีิบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของ
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ (เสนอวิธี / ความคิดเห็นในการประชุมผูป้กครอง) คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.07 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 ส่วนขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูป้กครองเห็นว่า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัขาดการจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.73 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5   การวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารจัดการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                  
เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
ความคิดเห็นเพิม่เติม จ านวน ร้อยละ 

1. ครูควรเก็บขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
ชุมชนให้ เป็นปัจจุบัน เพื่ อ เป็นประโยชน์ต่อการ
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก 

59 คน 49.17 

2. ครูควรเก็บขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
ชุมชนใกล้เคียงกับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่มากกวา่ 1 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนวดัเกต ชุมชน
หนองหอย ชุมชนรถไฟ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลายมากข้ึน 

25 คน 20.83 

3. ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้เสนอแนะแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่าง ๆ ท่ี เคยพบเห็นและ
เล็งเห็นว่ามีประโยชน์ส าหรับเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ใหไ้ดเ้รียนรู้ 

32 คน 26.67 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผูป้กครองมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดงัน้ี ผูป้กครองมีความคิดเห็นให้ครู

ควรเก็บขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนให้เป็นปัจจุบนัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก ร้อยละ 49.17 และครูควรเก็บขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในชุมชนใกล้เคียงกับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มากกว่า 1 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนวดัเกต ชุมชนหนองหอย ชุมชนรถไฟ เป็นตน้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
มากข้ึน ร้อยละ 20.83 อีกทั้ งควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้เสนอแนะแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท่ีเคยพบเห็นและเล็งเห็นว่ามีประโยชน์ส าหรับเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ใหไ้ดเ้รียนรู้ ร้อยละ 26.67 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่  
 การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการ
ด าเนินงานพบปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี 

1.  การขอข้อมูลดิบจากผู ้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต 4 ท่าน จากการ
สัมภาษณ์ ตอ้งนัดเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายคร้ัง เน่ืองจากผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินติด
ภารกิจในการปฏิบติังานของตนเอง ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาโดยตอ้งออกไปเก็บขอ้มูลหลายคร้ัง เพื่อให้
ไดข้อ้มูลน ามาเป็นฐานในการจดัท านวตักรรม “คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
เทศบาลนครเชียงใหม่” 

2.  การน านกัเรียนไปเรียนรู้นอกสถานท่ี ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง ในบางราย
ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน นักเรียนจึงขาดโอกาสท่ีจะได้รับความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน โดยครูไดติ้ดต่อผูป้กครองช้ีแจงรายละเอียด และประโยชน์
ในการพานกัเรียนไปเรียนรู้นอกสถานท่ี อีกทั้งอนุญาตให้ผูป้กครองรายนั้นร่วมเดินทางไปเรียนรู้
พร้อมกบัคณะครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได้ เพื่อแกปั้ญหาให้นักเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในชุมชนร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.  ผูป้กครองบางคนไม่เขา้ใจภาษาไทย ไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้ผูว้ิจยัจึงตอ้งเก็บ
ขอ้มูลโดยการอ่านให้ฟัง ช้ีแจงขอ้ประเมินทีละขอ้เพื่อถามความคิดเห็นและบนัทึกขอ้มูลให้ ท าให้
เกิดความล่าชา้ในการเก็บขอ้มูล 

  
 



 
บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะงานวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 

การวิจยั เร่ือง การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการหาวธีิบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ชุมชน        
วดัเกตมีผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ านวน 4 ท่าน ท่ีเช่ียวชาญ 4 ดา้น ซ่ึงไดรั้บการยกย่องจากชุมชน 
วดัเกตและได้รับการยืนยนัจากผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดัเกตการาม ครูผูรั้บผิดชอบงาน
ชุมชนและศิลปวฒันธรรมของโรงเรียนเทศบาลวดัเกตการาม รวมถึงประธานชุมชนวดัเกตการาม 
รายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ 
ไดแ้ก่ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 

2.  ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะล้านนา            
ไดแ้ก่ อาจารยด์าวประกาย  บวัลอ้ม 

3.  ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านอาหารและผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ไดแ้ก่                
แม่จนัทร์ทิพย ์  ทบัทิมศรี 

4.  ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 
ไดแ้ก่ คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช 
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ตอนท่ี 2 สรุปผลการพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ี
ไดเ้รียนรู้จากผลการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีพฒันาการท่ีดีข้ึนจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลงัเรียนโดยมีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นกัเรียนไดค้ะแนน
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.18 และหลงัเรียน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 9.42 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.78 ซ่ึงค่า t ท่ีได ้คือ 28.29 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารจัด
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63  

ตอนท่ี 4 สรุปผลปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า มีอุปสรรคเร่ืองเวลาในการติดต่อเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากผูท้รง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินติดภารกิจในการปฏิบติังานของตนเอง ผูว้ิจยัจึงตอ้งออกไปเก็บขอ้มูลหลายคร้ัง 
การช้ีแจงรายละเอียดแก่ผูป้กครอง และภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร เช่น ผูป้กครองบางคนไม่เขา้ใจ
ภาษาไทย ไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้ผูว้ิจยัจึงตอ้งเก็บขอ้มูลโดยการอ่านให้ฟัง ช้ีแจงขอ้ประเมิน
ทีละขอ้เพื่อถามความคิดเห็นและบนัทึกขอ้มูลให ้ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเก็บขอ้มูล 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้
อภิปรายผล แบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาบริบทชุมชนวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มีกระบวนการ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูล น าเสนอเป็นแผนภูมิตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 

 
 

 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5.1      การศึกษาขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการหา
วธีิการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ทีม่า : วนัทนีย ์  ใจเฉพาะ  
 

จากแผนภูมิท่ี 5.1 อภิปรายไดว้่า ผูว้ิจยัด าเนินการท างานตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้
ไดข้อ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต โดยผูว้ิจยัลงศึกษาภาคสนามบริบทชุมชน
วดัเกต ซ่ึงเป็นต าบลท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งอยู ่และยงัขาดการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน พบวา่มีแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชุมชน โดยการถ่ายทอดของผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จ านวน 4 ท่าน ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1.  ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านความเช่ือและศาสนา เร่ืองความเช่ือในศาสนาพุทธ 
ไดแ้ก่ พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 

2.  ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะล้านนา            
ไดแ้ก่ อาจารยด์าวประกาย บวัลอ้ม 
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3.  ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านอาหารและผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ไดแ้ก่                
แม่จนัทร์ทิพย ์  ทบัทิมศรี 

4.  ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 
ไดแ้ก่ คุณลุงสมหวงั ฤทธิเดช 
 การไดม้าซ่ึงขอ้มูลผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชนวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 4 ท่าน โดยการศึกษาบริบทชุมชนและการเห็นคุณค่าของการเชิดชูภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจากการถ่ายทอดของตวับุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับสอดคลอ้งกบัประมวล  พิมพเ์สน (2555, 25)  
ท่ีกล่าวไวว้า่ ภูมิปัญญาชาวบา้นถือวา่เป็นมรดกทางความคิดท่ีบรรพบุรุษ ปู่ ยา่ ตา ยาย หรือรุ่นทวด 
ไดคิ้ดข้ึนมาและใชค้วามคิดและการกระท าเหล่านั้นในการด าเนินชีวติไม่วา่จะเป็น การละเล่น การแสดง 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม พิธีกรรม การประกอบอาชีพ เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่เป็นมรดก
ทางความคิดท่ีมีค่าซ่ึงตีราคาเป็นตวัเงินไม่ได ้

เม่ือได้ข้อมูลผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินจากการแนะน าของชุมชนท่ีเป็นท่ียอมรับทั้ ง                  
4 ท่าน แลว้ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้ง 4 ท่าน จากนั้นไดน้ า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาบูรณาการออกแบบเป็นนวตักรรม 
“คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่” โดยความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการถ่ายทอดจากผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่สามารถ
น ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ด้านได้ โดยเน้ือหาท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดดว้ยวิธีการบอกและสอน ท าให้ดูเป็นตวัอย่างทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์และประเพณี       
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ม่ือน ามาสังเคราะห์แลว้ สามารถแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่  

1.  ความเช่ือในศาสนาพุทธ  
2. เคร่ืองสักการะลา้นนา  
3.  อาหารเมืองเหนือ  
4.  การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 
จากนั้นผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (Focus Group) เพื่อ

ขอความเห็นชอบส าหรับการน าไปใชคู้่มือไปใช ้น าเสนอเป็นแผนภูมิตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 
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แผนภูมิที ่5.2  ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการน า “คู่มือวธีิการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่” ไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ทีม่า : วนัทนีย ์ ใจเฉพาะ  
 

จากแผนภูมิท่ี 5.2 อภิปรายไดว้า่ ผูว้ิจยัด าเนินการท างานตามกระบวนการ PDCA เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการน าคู่มือไปใช ้โดยในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาคร้ังน้ีได้มีมติในท่ีประชุมให้เลือกเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ในคู่มือ เร่ือง อาหารเมือง
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เหนือ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วันกัเรียน เป็นเร่ืองของอาหารการกินของคนในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 24 คน เพื่อเปรียบเทียบ
พฒันาการเด็กจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผูว้ิจยัได้ปรับปรุงแก้ไข
เน้ือหาคู่มือตามค าแนะน าของคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนน าไปใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน 
และเก็บขอ้มูลขั้นตอนต่อไป ไดแ้ก่ ปรับเปล่ียนรูปภาพให้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ ตรวจสอบค าผิดใน
เอกสาร ช้ีแจงรายละเอียดในการใช้คู่มือ เพิ่มรายช่ือผูด้  าเนินงานและคณะกรรมการสถานศึกษา  
เป็นต้น ซ่ึงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่คร้ังน้ี มีความสอดคล้องกบัวรรณี แกมเกตุ (2551, 254-255) 
กล่าวไวว้่า การสนทนากลุ่ม เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญผูร่้วม
สนทนามารวมเป็นกลุ่มอย่างเจาะจง ตามคุณสมบติัท่ีนกัวิจยัก าหนด แลว้เปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนา โตต้อบ ถกปัญหา อภิปรายร่วมกนั แลกเปล่ียนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่าง ๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เพื่อท่ีจะหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงประเด็นส าหรับตอบค าถามวิจยัเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะและสอดคล้องกบั รัตนะ  บวัสนธ์ (2551, 112 - 113) ท่ีกล่าวไวว้่า  การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เป็นการให้บุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีนักวิจัยคัดเลือกมา สนทนาโต้ตอบ แสดง
ความรู้สึกนึกคิดซ่ึงกันและกันในประเด็นต่าง ๆ ท่ีนักวิจัยก าหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์ของ                      
การวิจยั การสนทนากลุ่มจดัเป็นการรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นการผสมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์รายบุคคล กล่าวคือ นกัวิจยัสามารถท่ีจะท าการ
สังเกตพฤติกรรมอากปักิริยาของบุคคลในกลุ่มสนทนาได ้และในขณะเดียวกนันกัวิจยัก็อาจจะท า
การซกัถามบุคคลใดบุคคลหน่ึงในประเด็นใด ๆ ท่ีสงสัยก็ได ้
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ตอนที่ 2 อภิปรายผลข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้
เรียนรู้จากผลการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่5.3  การศึกษาขอ้มูลการพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้จากผลการบริหารจดัการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ทีม่า : วนัทนีย ์ ใจเฉพาะ  
 

จากแผนภูมิท่ี 5.3 อภิปรายไดว้่า ผูว้ิจยัด าเนินการตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้ได้
ขอ้มูลขอ้มูลการพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้จากผล   
การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต ซ่ึงจากขั้นตอนการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาแนะน าให้เลือกเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ในคู่มือ เร่ือง อาหารเมืองเหนือ 
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ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวนักเรียน เป็นเร่ืองของอาหารการกินของคนในชุมชนเพื่อการด ารงชีวิต                
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 24 คน เพื่อเปรียบเทียบ
พฒันาการเด็กจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงสัมพนัธ์กบัทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต ์(ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2552, 25-26) โดยกล่าวไวว้่า ให้เด็กปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วัโดยเฉพาะเด็กปฐมวยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กเคยพบเห็น เคยชินมากท่ีสุดจะต่อยอด
ไปสู่ความเข้าใจและการเรียนรู้ขั้นสูงได้ คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ชุมชน ซ่ึงจากการทดลองน าเด็กไปเรียนรู้ตามเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ในคู่มือพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนมีระดบัสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์                    
การแก้ปัญหาและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัมากกว่าการเรียน          
ในห้องเรียน อีกทั้งนักเรียนได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเสรี พงศพ์ิศ (2536, 63) กล่าวถึงการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดว้ยวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก ซ่ึงเด็กโดยทัว่ไปมีความสนใจในช่วงเวลาสั้นในส่ิงท่ีใกลต้วั           
ซ่ึงแตกต่างจากผูใ้หญ่ กิจกรรมการถ่ายทอดต้องง่าย ไม่ซับซ้อน สนุกสนานและดึงดูดใจ เช่น 
การละเล่น การเล่านิทาน การลองท า (ตามตวัอย่าง) การเล่นปริศนาค าทาย เป็นตน้ วิธีการเหล่าน้ี
เป็นการสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพท่ีสังคมปรารถนา ซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งเน้นจริยธรรมท่ีเป็นส่ิงท่ี
ควรท าและไม่ควรท า ดงันั้นหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองอาหารเมืองเหนือจึงเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั เพราะนอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนมีระดบัสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน
แลว้ ยงัเป็นกิจกรรมท่ีใกลต้วัเด็ก เขา้ถึงไดง่้าย เป็นเร่ืองของอาหารในชุมชน ของทอ้งถ่ินภาคเหนือ 
อีกทั้งนกัเรียนยงัไดล้งมือท าอาหารภาคเหนือตามท่ีผูท้รงภูมิปัญญาถ่ายทอด สร้างความสนุกสนาน
ในการท ากิจกรรมและดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนใหรั้กและภูมิใจทอ้งถ่ินของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
ซ่ึงสัมพนัธ์กบันิคม ชมพูหลง (2548, 8) กล่าวไวว้า่ ความรู้ใกลต้วัในชุมชน ท าให้ผูเ้รียนรู้จกัทอ้งถ่ิน 
รักและภูมิใจในทอ้งถ่ิน เป็นการเช่ือมโยงความรู้ระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้สมยัใหม่ดว้ย 
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ตอนที่ 3 อภิปรายผลข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5.4   ขอ้มูลความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ทีม่า : วนัทนีย ์ ใจเฉพาะ  
 

จากแผนภูมิท่ี 5.4 อภิปรายได้ว่า ผูว้ิจยัด าเนินการท างานตามกระบวนการ PDCA 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยหลงัจากผูว้ิจยัไดน้ านกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 

ทดลองใชก้บั
นกัเรียน  

กลุ่มเป้าหมาย 

เปรียบเทียบ
พฒันาการเด็กจาก
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียน 
และหลงัเรียน 

ยนืยนัความถูกตอ้ง 

ไดข้อ้มูลความ 
พึงพอใจของผูป้กครอง 

และผูว้จิยัน าผล 
ท่ีไดม้าปรับปรุง 
ตามขอ้เสนอแนะ 

วางแผนและจดัท าคู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
 เทศบาลนครเชียงใหม่” 

 
 

P 

D C A 
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24 คน ไปเรียนรู้เร่ือง อาหารเมืองเหนือ ตามคู่มือฯ จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต ผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยผูป้กครองไดแ้สดงความพึงพอใจของตนเองจากการประเมินหลงัจากไดท้ราบ
การช้ีแจงรายละเอียดในท่ีประชุมผูป้กครองเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูงข้ึน
หลงัจากน านักเรียนไปทดลองเรียนรู้ตามเน้ือหาในคู่มือ พบว่า ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ผูป้กครองมีความไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ส่วนข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
ผูป้กครองเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงัขาดการจดัล าดับขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารจัด
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัวาสนา เล่ือมเงิน (2550, 21) 
กล่าวถึงความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึก ความชอบ ความพอใจของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีบ่ง
บอกถึงผลงานของหน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้เป็นงานเก่ียวกบัการพฒันา
การศึกษาหรือการให้บริการ ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการใหผู้ป้กครองหรือผูม้าใชบ้ริการเกิดความพึง
พอใจดว้ย เพราะความเจริญกา้วหนา้ของงานบริการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการแรกท่ีเป็นตวับ่งช้ี ก็
คือจ านวนผูป้กครองหรือจ านวนนกัเรียนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีชาญฉลาดจึงควรอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจ ทั้งผูป้ฏิบติังาน
และ ผูม้าใช้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากน้ีปริญดา หอมสวสัด์ิ (2555, 51) ให้ทศันะเก่ียวกบัความพึงพอใจไวว้่า ผูป้กครอง        
มีความตอ้งการให้โรงเรียนมีการพฒันาในด้านวิชาการ หลักสูตร ด้านบุคลากร คุณภาพในการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นการบริการนกัเรียน ดา้นการจดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนและผูป้กครองนักเรียน เพื่อท่ีเด็กจะได้มี
การพัฒนาความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา 
ตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตลอดไป อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบับรรเจิด  ศุภราพงศ ์(2556, 43) ท่ี
กล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบั จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได ้นอกจากน้ี ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเกิดข้ึนจาก ความคาดหวงัหรือเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการให้แก่บุคคลได้ ซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามค่านิยมและ
ประสบการณ์ของบุคคล ทั้งน้ีความพึงพอใจจึงสามารถน าใช้ในการวดัระดับความพึงพอใจกับ
ปัจจยัอ่ืนท่ีใชใ้นการศึกษา เช่นความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน เป็นตน้ 
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ตอนที่ 4 อภิปรายผลข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่5.5   ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจดัการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

ทีม่า : วนัทนีย ์  ใจเฉพาะ  
 

จากแผนภูมิท่ี 5.5 อภิปรายได้ว่า ผูว้ิจยัได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดั
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ดงัน้ี  

การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ 
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันา 

เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เทศบาลนครเชียงใหม่” 
 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน / แกไ้ขปรับปรุง 

 
 

การพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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1.  การขอข้อมูลดิบจากผู ้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต 4 ท่าน จากการ
สัมภาษณ์ ตอ้งนัดเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายคร้ัง เน่ืองจากผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินติด
ภารกิจในการปฏิบติังานของตนเอง ผูว้ิจยัจึงตอ้งออกไปเก็บขอ้มูลหลายคร้ัง เพื่อให้ไดข้อ้มูลน ามา
เป็นฐานในการจดัท านวตักรรม “คู่มือการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่” 

2.  การน านกัเรียนไปเรียนรู้นอกสถานท่ี ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง ในบางราย
ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน นักเรียนจึงขาดโอกาสท่ีจะได้รับความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน โดยครูไดติ้ดต่อผูป้กครองช้ีแจงรายละเอียด และประโยชน์
ในการพานกัเรียนไปเรียนรู้นอกสถานท่ี อีกทั้งอนุญาตให้ผูป้กครองรายนั้นร่วมเดินทางไปเรียนรู้
พร้อมกบัคณะครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ ได้ เพื่อแกปั้ญหาให้นักเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในชุมชนร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.  ผูป้กครองบางคนไม่เขา้ใจภาษาไทย ไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้ผูว้ิจยัจึงตอ้งเก็บ
ขอ้มูลโดยการอ่านให้ฟัง ช้ีแจงขอ้ประเมินทีละขอ้เพื่อถามความคิดเห็นและบนัทึกขอ้มูลให้ ท าให้
เกิดความล่าชา้ในการเก็บขอ้มูล 

จากปัญหาในการด าเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    
(2551, 28) กล่าวว่า การบริหารจดัการศึกษาระดับปฐมวยันั้นตอ้งบูรณาการหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ให้สอดคล้องกับสังคม วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลักสูตร
สถานศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนโดยยึดหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม วฒันธรรม และ             
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนาข้ึนมาจากการส ารวจความต้องการของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน                 
โดยการศึกษาเอกสารทอ้งถ่ินและงานวิจยัมาประกอบเป็นขอ้มูลในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
เพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความพร้อมในทุก ๆ ดา้น ดงันั้นหากเกิดปัญหาในการด าเนินงานบริหารจดั
การศึกษาท่ีจะส่งผลต่อพฒันาการของผูเ้รียน ทุกฝ่ายของสถานศึกษานั้น ๆ ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา เร่ิมจากการประชุมงานไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และติดตามผล เพื่อ
ประโยชน์อนัจะน ามาสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา และตวับุคคลไปพร้อม ๆ กนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  คู่มือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
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นครเชียงใหม่ ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และเห็นคุณค่าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน รวมไปถึงการ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงใกลต้วั การเรียนรู้จากสภาพจริงในชุมชน ซ่ึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บสามารถต่อ
ยอดไปสู่การเรียนรู้ขั้นสูงไดดี้ในอนาคต 

2.  การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอ้มูลแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ ขอ้มูลตอ้งเป็นปัจจุบนัทุกปีการศึกษา ส าหรับใช้
เป็นฐานขอ้มูลน านกัเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสถานท่ีจริง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาและพฒันาขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นปัจจุบนัและมีขอ้มูล
เพิ่มมากข้ึน เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นต่าง ๆ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ อีกทั้งยงั
เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อต่อยอดการเรียนรู้
ในระดบัท่ีสูงข้ึนของเด็กในอนาคตอีกดว้ย 
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วนั เดือน ปี เกดิ  17  มีนาคม  2528 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  10/5 ถนนววัลาย ซอย 3 ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2555   ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
พ.ศ. 2550  ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี 

และนวตักรรมการศึกษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2553 - 2556 ครูอตัราจา้งตามภารกิจ  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  
   พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั  ครู คศ. 1  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ค 
 

ฉบับที ่1 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือ - นามสกุล ........................................................................................................อาย.ุ...................ปี  
ท่ีอยู.่.....................................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ......................................................................อาชีพ............................................. 
 
หัวข้อการสัมภาษณ์ 
1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นใดท่ีท่านเช่ียวชาญ อธิบายรายละเอียดพอสังเขป / สาธิตใหดู้เป็นตวัอยา่ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2. ท่านไดน้ าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากน้อย
เพียงใด  อธิบายพอสังเขป 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. ท่านไดถ่้ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญใหก้บัคนรุ่นหลงับา้งหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4. ท่านคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญให้กับคนรุ่นหลังตั้ งแต่เด็ก
สมควรหรือไม่ เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
5. ท่านคาดหวงัมากนอ้ยเพียงใดกบัการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญใหก้บัเด็ก
อนุบาล 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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6. ท่านคิดอยา่งไรหากคนรุ่นหลงัไม่สนใจศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอาจส่งผลอยา่งไรในอนาคต 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ฉบับที ่2 
 

แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา ส าหรับการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
.......................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวจิยัของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร                   

ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาวิธีการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  ผู ้วิจ ัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้ิจยัจะเก็บค าตอบของท่าน 
และน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะภาพรวม โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  
แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลจากการวิจยัไปใช้ในการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ี ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  3  ตอนดงัน้ี   

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาในปัจจุบันด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และการหาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการเสนอวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพิ่มเติม  
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 
                   วนัทนีย ์  ใจเฉพาะ 
     นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
     บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงใน □ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.1  เพศ       □  ชาย   □   หญิง 

 1.2  อาย.ุ..........................ปี     

1.3  นบัถือศาสนา 

□    ศาสนาพุทธ 

□    ศาสนาคริสต ์

□   ศาสนาอิสลาม 

□    อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
1.4 สถานภาพ 

□   หวัหนา้สถานศึกษา      □     ผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา 
□     หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก     □      ผูแ้ทนชุมชน 

□     ครูผูดู้แลเด็ก      □     ผูน้ าศาสนา  
□     ผูแ้ทนครูผูดู้แลเด็ก      □      ผูแ้ทนผูป้กครอง 

□     ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    □     นกัวชิาการศึกษา 
1.5 วฒิุการศึกษา 

□    ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
  □    ปริญญาตรี 

     □     ปริญญาโท 

     □     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
1.6 อาชีพ 

□     รับราชการ  
□      ธุรกิจส่วนตวั 

□     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนัดา้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการ
หาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ ในปัจจุบัน (การย้ายทีต่ั้งศูนย์พฒันาเด็กเลก็เดิมจากต าบลหนองหอย  

มาอยู่ในเขตพืน้ทีต่ าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่) 
2.1 ปัญหาการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ต าบลวดัเกต 

     

2.2 ปัญหาการจดัท าคู่มือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกตเพื่อง่าย สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล 

     

2.3 ปัญหาการจดักิจกรรม หรือส่งเสริมให้เกิดการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกตในการจัดการ
เรียนรู้ของ เด็กปฐมวยั 

     

2.4 ปัญหาการประยุกตค์วามรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกตกบัการใชชี้วติประจ าวนัของผูเ้รียน  

     

2.5 ปัญหาการจดัท าหลักสูตรท้องถ่ินของสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบนั (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) 

     

การหาวธีิการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
2.6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็น
ระบบ  

     

2.7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช้ีแจงขอ้มูลใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบไดอ้ยา่งเหมาะสม (ช้ีแจงการด าเนินงานใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.8 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของต าบลวัด เกต อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ีอยา่งชดัเจน 

     

2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลก 
เปล่ียนขอ้มูลกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรับใช้เป็นขอ้มูลใน
การหาวิธีบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยฯ์ (เสนอวิธี / ความคิดเห็นใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 

     

2.10 ความเหมาะสมของข้อมูลแหล่งเรียน รู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา มีความ
เหมาะสมต่อวยัของผูเ้รียน 
1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ   2. เคร่ืองสักการะลา้นนา 
3. อาหารเมืองเหนือ              4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 

     

2.11 สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วดัเกต
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

     

2.12 คณะกรรมการสถานศึกษามีความไวว้างใจ และเช่ือมัน่
ในคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

     

2.13 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นประโยชน์ และความ 
ส าคญัของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
       ขอขอบคุณทีต่อบแบบสอบถาม 
             ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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       ฉบับที ่3 - 4 
 

แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันอนุบาลปีที ่2  
ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  

และแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

 
 

ระดบัช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 
สาระการเรียนรู้  เร่ืองราวเกีย่วกบัตวัเดก็ 

หน่วยการจดัประสบการณ์  อาหารเมืองเหนือ 
    
 
 
 
 

นางสาววนัทนีย์   ใจเฉพาะ 
ครูประจ าช้ัน/ผู้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ต าบลวดัเกต  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
หน่วยการเรียนรู้  อาหารเมืองเหนือ เวลาเรียน   :   จ านวน 2 สัปดาห์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเมืองเหนือ 
 

ความหมายของอาหารเมืองเหนือ 
 

ช่ืออาหารเมืองเหนือ การประกอบอาหารเมืองเหนือ 
 

          อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินของชุมชนในภาคเหนือ ลกัษณะเด่นของ
อาหารเมืองเหนือจะไม่ใส่น ้าตาล  แต่ความหวานจะไดจ้ากส่วนผสมท่ีน ามาท าอาหาร 
เช่น ความหวานจากผกั จากปลา ไขมนัจะไดจ้ากน ้ามนัของสัตว ์

- วสัดุอุปกรณ์ในการท าอาหาร 
- วตัถุดิบในการท าอาหาร 
- วธีิการท าอาหาร 

 
ประโยชน์ของอาหารเมืองเหนือ 

 

- เมนูไข่ป่าม    - เมนูจอผกักาด 
- เมนูไส้อัว่ - เมนูน ้าพริกอ่อง 
 

- ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโตและแขง็แรง 
- เป็นสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการ และ 
  รักษาโรคต่าง ๆ  
 

ประเภทของอาหารเมืองเหนือ 

แกง คัว่ จอ ต า น่ึง ป้ิง แอบ็ ลาบ  
 

น ้าพริกหนุ่ม  แกง
ฮงัเล ขนมจีนน ้าเง้ียว

ฯลฯ 
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ส่ิงทีเ่ด็กรู้แล้ว ส่ิงทีเ่ด็กต้องการรู้ ส่ิงทีเ่ด็กควรรู้ 
1. ช่ืออาหารพื้ น เมืองใน
ชุมชนของตนเองบางอย่าง 
เช่น น ้ าพริกอ่อง แกงฮงัเล 
ขนมจีนน ้าเง้ียว 
 

1. อาหารเมืองเหนือคืออะไร 
2. ในชุมชนของตนเองมี
อาหารเมืองเหนืออะไรบา้ง 
3. ลกัษณะของอาหาร 
    เมืองเหนือ 

1. ความหมายของอาหารเมืองเหนือ 
2. ช่ืออาหารเมืองเหนือ 
3. ประเภทของอาหารเมืองเหนือ 
4. ประโยชน์ของอาหารเมืองเหนือ 
5. การประกอบอาหารเมืองเหนือ 

หมายเหตุ  การเรียนรู้ เร่ือง อาหารเมืองเหนือ นักเรียนเรียนรู้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเรียนรู้กับ              
ผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกตในการท าอาหารเมืองเหนือ จ านวน 2 คร้ัง สัปดาห์ละ             
1 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที เวลา 9.20 - 10.00 น. (ทุกวนัศุกร์) 
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แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันเตรียมอนุบาล 2 
สาระการเรียนรู้เร่ือง เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก  
หน่วยการจัดประสบการณ์  อาหารเมืองเหนือ 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย  ความหมายของอาหารเมืองเหนือ 
 
ความคิดรวบยอด   

อาหารเมืองเหนือ คือ อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินภาคเหนือ และหาวตัถุดิบ เช่น 
ผกัพื้นบา้นไดง่้ายในชุมชน เพื่อน ามาประกอบอาหาร รับประทานแลว้ไดป้ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
ใหร่้างกายเจริญเติบโตและแขง็แรง อีกทั้งเป็นสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการ และรักษาโรคต่าง ๆ ดว้ย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกความหมายของอาหารเมืองเหนือได ้
2) บอกลกัษณะของอาหารเมืองเหนือได ้
3) ร่วมสนทนากบัครูและเพื่อนได ้      
 

สาระการเรียนรู้  
สาระทีค่วรเรียนรู้       ประสบการณ์ส าคัญ        
1) ความหมายของอาหารเมืองเหนือ      1) การแสดงความคิดความรู้สึกดว้ยค าพูด      
2) ลกัษณะของอาหารเมืองเหนือ  2) การฟังเร่ืองราวต่าง ๆ   

3) การท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น      
 

วธีิการจัดกจิกรรม  
1 ) ครูสอนเด็กร้องเพลง “อาหารหลกั 5 หมู่” โดยให้เด็กร้องตามทีละวรรค จ านวน 2 รอบ 

จากนั้นเด็กและครูร้องพร้อมกนัจนคล่องแคล่ว และท าท่าทางประกอบตามจินตนาการของตนเอง 
2) เด็กและครูร่วมกนัสนทนาถึงเน้ือหาของเพลง “อาหารหลกั 5 หมู่” 
3) จากนั้นครูเสริมเน้ือหา ความหมายของอาหารเมืองเหนือ  ว่าเด็กและครูอาศยัอยู่ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ มาเรียนและท างานท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ซ่ึงตั้ งอยู่ในเขต
ชุมชนวดัเกต มีอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน และหารับประทานได้ง่าย นอกจากนั้นยงั
สามารถหาวตัถุดิบในชุมชน เช่น ผกัพื้นบา้นมาประกอบอาหารเมืองเหนือได ้
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4) ครูน าภาพอาหารเมืองเหนือท่ีเตรียมไวม้าให้เด็ก ๆ ดู วา่เคยรู้จกัอาหารชนิดน้ีกนัหรือไม่ 
แต่ละภาพอาหารมีช่ือเรียกอยา่งไร หากเคยรับประทานแลว้รสชาติเป็นอยา่งไร 

5) ครูให้ เด็ก  ๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า อาหารม้ือต่าง ๆ ท่ีผู ้ปกครองท าให้
รับประทาน หรือซ้ือมาจากร้านคา้ในชุมชนช่ืออาหารอะไรบา้ง เด็ก ๆ นกัเรียนคิดวา่อาหารดงักล่าว
เป็นอาหารเมืองเหนือหรือไม่ เพราะเหตุใด 

5) เด็กและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของอาหารเมืองเหนืออีก          
คร้ังหน่ึง   

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
1) เพลง “อาหารหลกั 5 หมู่” 
2) บตัรภาพอาหารเมืองเหนือ 
 

การประเมินผล  
1) สังเกตการบอกความหมายของอาหารเมืองเหนือ 
2) สังเกตการบอกลกัษณะของอาหารเมืองเหนือ 
3) สังเกตการร่วมสนทนากบัครูและเพื่อนได ้      
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แบบบันทกึผลการประเมิน ระดับช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560  
ค าช้ีแจง : เขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละประเด็นทีป่ระเมิน 

 
 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

บอก
ความหมาย
ของอาหาร
เมืองเหนือ 

 

บอกลกัษณะ
ของอาหาร
เมืองเหนือ 

การร่วม
สนทนากบั
ครูและเพ่ือน 

สรุปผลการ
ประเมิน
พฒันาการ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

รวม       
เฉลีย่       
ร้อยละ       



134 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ระดบั 3 หมายถึง ดี   ปฏิบติัดว้ยตนเองไดดี้ทุกคร้ัง 
ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง  ปฏิบติัไดเ้ป็นบางคร้ัง 
ระดบั 1 หมายถึง ควรส่งเสริม  ปฏิบติัได ้โดยครูช่วยเหลือแนะน า 
 
เกณฑ์การประเมินสรุปผลพัฒนาการ 
ระดบั 3 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.51-3.00)     
ระดบั 2 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.01-2.50) 
ระดบั 1 : ไม่ผา่น  ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (0.01-2.00) 
 
สรุปผลการประเมิน    นกัเรียนจ านวน ................. คน 
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 3 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 2 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 1 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
 
นักเรียนที่ปฏิบัติได้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1 ได้แก่ 
........................................................................................................................................................... 
การแก้ไข / ส่งเสริม
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................... ผู้ประเมิน 
                                  (นางสาววนัทนีย์   ใจเฉพาะ) 
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แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันเตรียมอนุบาล 2 
สาระการเรียนรู้เร่ือง เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก  
หน่วยการจัดประสบการณ์  อาหารเมืองเหนือ 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย  ช่ืออาหารเมืองเหนือ 
 
ความคิดรวบยอด   

อาหารเมืองเหนือ คือ อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินภาคเหนือ และหาวตัถุดิบ เช่น 
ผกัพื้นบา้นไดง่้ายในชุมชน เพื่อน ามาประกอบอาหาร รับประทานแลว้ไดป้ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
ใหร่้างกายเจริญเติบโตและแขง็แรง อีกทั้งเป็นสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการ และรักษาโรคต่าง ๆ ดว้ย 
อาหารเมืองเหนือท่ีคนส่วนใหญ่รู้จกั ได้แก่ ไส้อัว่ น ้ าพริกหนุ่ม น ้ าพริกอ่อง ไข่ป่าม จอผกักาด 
ขนมจีนน ้าเง้ียว เป็นตน้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกช่ืออาหารเมืองเหนือไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ชนิด       
2) เล่าประสบการณ์ของตนเองใหผู้อ่ื้นฟังได ้
3) มีจินตนาการความคิดสร้างสรรคใ์นการป้ันดินน ้ามนัเร่ืองราวของอาหารเมืองเหนือได ้      
 

สาระการเรียนรู้  
สาระทีค่วรเรียนรู้       ประสบการณ์ส าคัญ        
1) ช่ืออาหารเมืองเหนือ      1) การแสดงความคิดความรู้สึกดว้ยค าพดู      
2) การป้ันดินน ้ามนั        2) การฟังเร่ืองราวต่าง ๆ   
     3) การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นส่ือวสัดุ      

 

วธีิการจัดกจิกรรม  
1 ) เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง  “อาหารหลัก 5 หมู่” ท่ีเคยเรียนมาแล้วและท าท่าทาง

ประกอบตามจินตนาการของตนเอง 
2) ครูทบทวนเน้ือหา ความหมายของอาหารเมืองเหนือ และลกัษณะของอาหารเมืองเหนือ

ท่ีเคยเรียนมาแลว้  
3) จากนั้นครูน าภาพอาหารเมืองเหนือท่ีเตรียมไวม้าใหเ้ด็ก ๆ ดู โดยใหเ้ด็ก ๆ สังเกตภาพวา่

ในอาหารท ามาจากวตัถุดิบอะไรบา้ง โดยครูคอยช้ีแนะวตัถุดิบแต่ละอยา่งพร้อมภาพประกอบ เพื่อ
ง่ายแก่ความเขา้ใจของเด็ก และใหเ้ด็กเรียนรู้ช่ืออาหารเมืองเหนือจากภาพซ ้ า ๆ  
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4) ครูจดัเตรียมอุปกรณ์การป้ันดินน ้ ามนัให้แก่เด็ก ให้เด็กป้ันดินน ้ ามนัเร่ืองราวของอาหาร
เมืองเหนือตามจินตนาการ เช่น ลักษณะของอาหารเมนูต่าง ๆ ท่ีเด็กชอบ ตวัอย่างเช่น ขนมจีน          
น ้าเง้ียว โดยมีวตัถุดิบทั้งเส้นขนมจีน เลือด หมูบด ผกัต่าง ๆ เป็นตน้  

5) เม่ือเด็กปฏิบติักิจกรรมแลว้เสร็จ ใหน้ าผลงานมาบอกช่ือและเล่าเร่ืองใหค้รูจดบนัทึก 
5) เด็กและครูร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัช่ืออาหารเมืองเหนืออีกคร้ังหน่ึง และให้

เด็กบอกช่ืออาหารเมืองเหนือหลงัจากท่ีเรียนมาแลว้ หรือท่ีรู้จกัมาอยา่งนอ้ย 3 ชนิด 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
1) เพลง “อาหารหลกั 5 หมู่” 
2) บตัรภาพอาหารเมืองเหนือ 
3) ดินน ้ามนั และแผน่รองป้ัน 
 

การประเมินผล  
1) สังเกตการบอกช่ืออาหารเมืองเหนือไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ชนิด       
2) สังเกตการเล่าประสบการณ์ของตนเองใหผู้อ่ื้นฟัง 
3) สังเกตการมีจินตนาการความคิดสร้างสรรคใ์นการป้ันดินน ้ามนัของเด็ก 
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แบบบันทกึผลการประเมิน ระดับช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560  
ค าช้ีแจง : เขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละประเด็นทีป่ระเมิน 

 
 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

บอกช่ือ
อาหารเมือง
เหนือได้
อย่างน้อย  
3 ชนิด 

การเล่า
ประสบการณ์
ของตนเอง
ให้ผู้อ่ืนฟัง 

การมี
ความคิด
สร้างสรรค์
ในการป้ันดิน

น า้มัน 

สรุปผลการ
ประเมิน
พฒันาการ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

รวม       
เฉลีย่       
ร้อยละ       
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เกณฑ์การประเมิน  
ระดบั 3 หมายถึง ดี   ปฏิบติัดว้ยตนเองไดดี้ทุกคร้ัง 
ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง  ปฏิบติัไดเ้ป็นบางคร้ัง 
ระดบั 1 หมายถึง ควรส่งเสริม  ปฏิบติัได ้โดยครูช่วยเหลือแนะน า 
 
เกณฑ์การประเมินสรุปผลพัฒนาการ 
ระดบั 3 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.51-3.00)     
ระดบั 2 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.01-2.50) 
ระดบั 1 : ไม่ผา่น  ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (0.01-2.00) 
 
สรุปผลการประเมิน    นกัเรียนจ านวน ................. คน 
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 3 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 2 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 1 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
 
นักเรียนที่ปฏิบัติได้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1 ได้แก่ 
........................................................................................................................................................... 
การแก้ไข / ส่งเสริม
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................... ผู้ประเมิน 
                                  (นางสาววนัทนีย์   ใจเฉพาะ) 
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แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันเตรียมอนุบาล 2 
สาระการเรียนรู้เร่ือง เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก  
หน่วยการจัดประสบการณ์  อาหารเมืองเหนือ 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย  ประเภทของอาหารเมืองเหนือ 
 
ความคิดรวบยอด   

อาหารเมืองเหนือ คือ อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินภาคเหนือ และหาวตัถุดิบ เช่น 
ผกัพื้นบา้นไดง่้ายในชุมชน เพื่อน ามาประกอบอาหาร รับประทานแลว้ไดป้ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
ใหร่้างกายเจริญเติบโตและแขง็แรง อีกทั้งเป็นสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการ และรักษาโรคต่าง ๆ ดว้ย 
อาหารเมืองเหนือ มีวิธีการท าไดแ้ก่ แกง คัว่ จอ ต า น่ึง ป้ิง แอ็บ ลาบ โดยลกัษณะเด่นของอาหาร
เมืองเหนือนั้นจะมีรสชาติแบบกลาง ๆ มีรสเคม็น าเล็กนอ้ย ไม่เนน้รสเปร้ียวและรสหวาน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกประเภทอาหารเมืองเหนือไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ประเภท       
2) ร่วมสนทนากบัครูและเพื่อนได ้
3) เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ได ้      
 

สาระการเรียนรู้  
สาระทีค่วรเรียนรู้       ประสบการณ์ส าคัญ        
1) ประเภทอาหารเมืองเหนือ     1) การแสดงความคิดความรู้สึกดว้ยค าพูด      
2) ความส าคญัของอาหารเมืองเหนือ      2) การฟังเร่ืองราวต่าง ๆ   

 

วธีิการจัดกจิกรรม  
1) เด็กเคล่ือนไหวร่างกายไปรอบ ๆ บริเวณอยา่งอิสระตามจงัหวะฉ่ิง โดยไม่ชนกนั เม่ือได้

ยนิสัญญาณหยดุใหเ้ด็กหยดุเคล่ือนไหวในท่านั้นทนัที 
2) เด็กท าท่าทางตามจินตนาการตามค าบรรยายดงัน้ี “ในตอนเชา้หลงัจากท่ีเด็กต่ืนนอน คุณ

แม่บอกให้เด็กไปเก็บไข่ในเล้า เด็ก ๆ ห้ิวตะกร้าคนละ 1 ใบไปท่ีเล้าไก่ เด็ก ๆ เก็บไข่ใส่ตะกร้า
พร้อมพูดว่า ไข่ฟองท่ี 1 ไข่ฟองท่ี 2 ไข่ฟองท่ี 3 ไข่ฟองท่ี 4และไข่ฟองท่ี 5 เสร็จแล้วเด็ก ๆ ห้ิว
ตะกร้าไปหาคุณแม ่แลว้แม่กบัลูกเอาไข่ออกจากตะกร้าทีละฟอง พร้อมกบัช่วยกนันบั 1,2,3,4,5” 

3) เม่ือท าท่าทางเสร็จ เด็กนัง่พกัผอ่น 3 - 5 นาที 
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4) จากนั้นครูเสริมเน้ือหาพร้อมดูภาพประกอบ ประเภทของอาหารเมืองเหนือ มีวิธีการท า
ไดแ้ก่ แกง คัว่ จอ ต า น่ึง ป้ิง แอ็บ ลาบ โดยลกัษณะเด่นของอาหารเมืองเหนือนั้นจะมีรสชาติแบบ
กลาง ๆ มีรสเค็มน าเล็กนอ้ย ไม่เน้นรสเปร้ียวและรสหวาน อาหารเมืองเหนือไม่นิยมใส่น ้ าตาล แต่
ความหวานจะไดจ้ากส่วนผสมท่ีน ามาท าอาหาร เช่น ความหวานจากผกั จากปลา ไขมนัจะไดจ้าก
น ้ามนัของสัตว ์เป็นตน้  

5) ครูน าภาพความส าคญัของการรับประทานอาหาร เช่น ภาพเด็กตวัสูง เด็กตวัเต้ีย เด็ก
สุขภาพดี เด็กตวัผอมโซ ภาพอาหารท่ีมีประโยชน์ ภาพอาหารไม่มีประโยชน์ ภาพขนมกรุบกรอบ 
น ้าหวานมาให้เด็กดู เด็กและครูร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของการ
รับประทานอาหาร โดยชูภาพเด็กประกอบ ว่าการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์จะท าให้
นกัเรียนเจริญเติบโตและแขง็แรง 

5) ครูใหเ้ด็กบอกประเภทอาหารเมืองเหนือหลงัจากท่ีเรียนมาแลว้ หรือท่ีรู้จกัมาอยา่งนอ้ย 3
ประเภทอีกคร้ังหน่ึง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
1) ฉ่ิง 
2) ค าบรรยาย 
3) ภาพประกอบประเภทของอาหารเมืองเหนือ 
4) ภาพความส าคญัของการรับประทานอาหาร 
 

การประเมินผล  
1) สังเกตการบอกประเภทอาหารเมืองเหนือไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ประเภท       
2) สังเกตการร่วมสนทนากบัครูและเพื่อน 
3) สังเกตการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  
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แบบบันทกึผลการประเมิน ระดับช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 
ค าช้ีแจง : เขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละประเด็นทีป่ระเมิน 

 
 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

บอกประเภท
อาหารเมือง
เหนือได้
อย่างน้อย  
3 ประเภท       

การร่วม
สนทนากบั
ครูและเพ่ือน 

การเลือก
รับประทาน
อาหารทีม่ี
ประโยชน์ 

สรุปผลการ
ประเมิน
พฒันาการ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

รวม       
เฉลีย่       
ร้อยละ       
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เกณฑ์การประเมิน  
ระดบั 3 หมายถึง ดี   ปฏิบติัดว้ยตนเองไดดี้ทุกคร้ัง 
ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง  ปฏิบติัไดเ้ป็นบางคร้ัง 
ระดบั 1 หมายถึง ควรส่งเสริม  ปฏิบติัได ้โดยครูช่วยเหลือแนะน า 
 
เกณฑ์การประเมินสรุปผลพัฒนาการ 
ระดบั 3 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.51-3.00)     
ระดบั 2 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.01-2.50) 
ระดบั 1 : ไม่ผา่น  ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (0.01-2.00) 
 
สรุปผลการประเมิน    นกัเรียนจ านวน ................. คน 
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 3 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 2 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 1 จ านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
 
นักเรียนที่ปฏิบัติได้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1 ได้แก่ 
........................................................................................................................................................... 
การแก้ไข / ส่งเสริม
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................... ผู้ประเมิน 
                                  (นางสาววนัทนีย์   ใจเฉพาะ) 
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แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันเตรียมอนุบาล 2 
สาระการเรียนรู้เร่ือง เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก  
หน่วยการจัดประสบการณ์  อาหารเมืองเหนือ 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย  ประโยชน์ของอาหารเมืองเหนือ 
 
ความคิดรวบยอด   

อาหารเมืองเหนือ คือ อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินภาคเหนือ และหาวตัถุดิบ เช่น 
ผกัพื้นบา้นไดง่้ายในชุมชน เพื่อน ามาประกอบอาหาร รับประทานแลว้ไดป้ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
ใหร่้างกายเจริญเติบโตและแขง็แรง อีกทั้งเป็นสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการ และรักษาโรคต่าง ๆ ดว้ย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกประโยชน์ของอาหารเมืองเหนือได ้      
2) เปรียบเทียบสูงกวา่ เต้ียกวา่ ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนัได ้
3) ระบายสีภาพอาหารเมืองเหนือได ้      
 

สาระการเรียนรู้  
สาระทีค่วรเรียนรู้        ประสบการณ์ส าคัญ        
1) ประโยชน์ของอาหารเมืองเหนือ     1) การปฏิบติัตนตามสุขภาพอนามยั 
2) เปรียบเทียบสูงกวา่ เต้ียกวา่ ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั 2) การเปรียบเทียบ ความต่าง 

3) การเขียนภาพและการเล่นกบัสี      
 

วธีิการจัดกจิกรรม  
1) เด็กและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพการนั่ง การนอน การฟังเพลง การอ่านหนังสือ 

ฯลฯ จากนั้นเด็กและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการพกัผ่อนท่ีดีต่อสุขภาพ                
รวมไปถึงการรับประทานอาหารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยใช้ค  าถามและภาพประกอบ 
ดงัน้ี 

- เด็ก ๆ พกัผอ่นดว้ยวธีิใดบา้ง  
- ถา้เด็ก ๆ ไม่พกัผอ่น หรือพกัผอ่นไม่เพียงพอ ร่างกายจะเกิดอะไรข้ึน 
- อาหารชนิดใดบา้งท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
- อาหารในชุมชนหรืออาหารเมืองเหนือประจ าทอ้งถ่ิน เด็ก ๆ คิดวา่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

หรือไม่ อยา่งไร 
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2) ครูน าบัตรภาพสูงกว่า เต้ียกว่า ยาวเท่ากัน สูงเท่ากันมาให้เด็ก ๆ เรียนรู้ สังเกตและ
เปรียบเทียบไปพร้อม ๆ กนั และยกตวัอย่างถึงการพกัผ่อนท่ีเพียงพอรวมไปถึงการรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารท้องถ่ินภาคเหนือ ซ่ึงหาวตัถุดิบได้ง่ายในชุมชนและมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง อีกทั้งเป็นสมุนไพรช่วย
บรรเทาอาการ และรักษาโรคต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย  

3) ครูจดัเตรียมอุปกรณ์ระบายสีภาพ ใหเ้ด็กลงมือระบายสีภาพอาหารเมืองเหนือในทอ้งถ่ิน 
4) ครูให้เด็กทบทวนความหมาย ช่ือ ประเภทอาหารเมืองเหนือ รวมถึงบอกประโยชน์ของ

อาหารเมืองเหนือท่ีเรียนมาแลว้พร้อมภาพประกอบอีกคร้ังหน่ึง 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
1) บตัรภาพกิจกรรมการพกัผอ่นลกัษณะต่าง ๆ  
2) บตัรภาพอาหารเมืองเหนือ 
3) บตัรภาพเปรียบเทียบสูงกวา่ เต้ียกวา่ ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั 
4) ใบงานระบายสีภาพอาหารเมืองเหนือ, สีเทียน 
 

การประเมินผล  
1) สังเกตการบอกประโยชน์ของอาหารเมืองเหนือ   
2) สังเกตการเปรียบเทียบสูงกวา่ เต้ียกวา่ ยาวเท่ากนั สูงเท่ากนั 
3) สังเกตการระบายสีภาพอาหารเมืองเหนือ  
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แบบบันทกึผลการประเมิน ระดับช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 
ค าช้ีแจง : เขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละประเด็นทีป่ระเมิน 

 
 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

บอก
ประโยชน์
ของอาหาร
เมืองเหนือ    

เปรียบเทยีบ
สูงกว่า          
เตีย้กว่า              

ยาวเท่ากนั 
สูงเท่ากนั 

การระบายสี
ภาพอาหาร
เมืองเหนือ 

สรุปผลการ
ประเมิน
พฒันาการ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

รวม       
เฉลีย่       
ร้อยละ       
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เกณฑ์การประเมิน  
ระดบั 3 หมายถึง ดี   ปฏิบติัดว้ยตนเองไดดี้ทุกคร้ัง 
ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง  ปฏิบติัไดเ้ป็นบางคร้ัง 
ระดบั 1 หมายถึง ควรส่งเสริม  ปฏิบติัได ้โดยครูช่วยเหลือแนะน า 
 
เกณฑ์การประเมินสรุปผลพัฒนาการ 
ระดบั 3 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.51-3.00)     
ระดบั 2 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.01-2.50) 
ระดบั 1 : ไม่ผา่น  ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (0.01-2.00) 
 
สรุปผลการประเมิน    นกัเรียนจ านวน ................. คน 
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 3 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 2 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 1 จ านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
 
นักเรียนที่ปฏิบัติได้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1 ได้แก่ 
........................................................................................................................................................... 
การแก้ไข / ส่งเสริม
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................... ผู้ประเมิน 
                                  (นางสาววนัทนีย์   ใจเฉพาะ) 
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แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันเตรียมอนุบาล 2 
สาระการเรียนรู้เร่ือง เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก  
หน่วยการจัดประสบการณ์  อาหารเมืองเหนือ 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย  การประกอบอาหารเมืองเหนือ 
 
ความคิดรวบยอด   

อาหารเมืองเหนือ คือ อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินภาคเหนือ และหาวตัถุดิบ เช่น 
ผกัพื้นบา้นไดง่้ายในชุมชน เพื่อน ามาประกอบอาหาร รับประทานแลว้ไดป้ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วย
ใหร่้างกายเจริญเติบโตและแขง็แรง อีกทั้งเป็นสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการ และรักษาโรคต่าง ๆ ดว้ย 
ส่ิงท่ีส าคญัในการประกอบอาหาร คือ การปฏิบติัตนตามสุขนิสัยท่ีดี ตั้งแต่การเลือกวตัถุดิบในการ
ท าอาหาร การเลือกและลา้งวสัดุอุปกรณ์ในการท าอาหาร วิธีการท าอาหารท่ีสะอาด รวมไปถึงการ
ลา้งมือก่อนท าอาหารทุกคร้ัง เพื่อใหไ้ดอ้าหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและถูกสุขอนามยัท่ีดี   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) บอกขั้นตอนการประกอบอาหารเมืองเหนืออยา่งง่าย ๆ ได ้      
2) บอกสุขนิสัยท่ีดีในการประกอบอาหารไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 
3) ลา้งมือก่อนและหลงัจากประกอบอาหารไดด้ว้ยตนเอง       
 

สาระการเรียนรู้  
สาระทีค่วรเรียนรู้       ประสบการณ์ส าคัญ        
1) ขั้นตอนการประกอบอาหารเมืองเหนือ   1) การแสดงความคิดความรู้สึกดว้ยค าพูด      
2) สุขนิสัยท่ีดีในการประกอบอาหาร      2) การท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น      

 

วธีิการจัดกจิกรรม  
1 ) ครูท าขอ้ตกลงร่วมกบัเด็กในการออกไปท ากิจกรรมนอกสถานท่ี 
2) ครูน าเด็กไปเรียนรู้ เร่ือง อาหารเมืองเหนือ กบัผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต

ในการท าอาหารเมืองเหนือ จ านวน 2 คร้ัง สัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที เวลา 9.20 - 10.00 น. 
(ทุกวนัศุกร์) 

คร้ังท่ี 1 เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมการประกอบอาหารเมนูไข่ป่าม, เมนูผกักาดจอ 
คร้ังท่ี 2 เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมการประกอบอาหารเมนูไส้อัว่, เมนูน ้าพริกอ่อง 
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3) ก่อนลงมือท ากิจกรรมครูเสริมเน้ือหา เร่ือง สุขนิสัยท่ีดีในการประกอบอาหาร ตั้งแต่การ
เลือกวตัถุดิบในการท าอาหาร การเลือกและลา้งวสัดุอุปกรณ์ในการท าอาหาร วิธีการท าอาหารท่ี
สะอาด รวมไปถึงการลา้งมือก่อนท าอาหารทุกคร้ัง เพื่อให้ไดอ้าหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและถูก
สุขอนามยัท่ีดี 

4) ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตสาธิตการท าอาหารเมืองเหนือ และฝึกให้เด็ก
ปฏิบติัตามขั้นตอนง่าย ๆ ทีละขั้นตอน โดยครูคอยใหค้วามช่วยเหลือ 

5) เม่ือประกอบอาหารเมืองเหนือเสร็จ ครูและเด็กทุกคนช่วยกนัท าความสะอาดสถานท่ี
ประกอบอาหาร อุปกรณ์การประกอบอาหารใหเ้รียบร้อย 

6) เด็ก ๆ ชิมรสชาติอาหารเมืองเหนือท่ีตนเองลงมือท า จากนั้นร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
ถึงรสชาติ ส่วนประกอบของอาหาร และประโยชน์ท่ีไดจ้ากอาหารเมืองเหนืออีกคร้ังหน่ึง 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
1) ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตในการท าอาหารเมืองเหนือ 1 ท่าน 
2) เด็กและครู 
3) วสัดุอุปกรณ์ในการท าอาหาร 
4)วตัถุดิบในการท าอาหาร  
 

การประเมินผล  
1) สังเกตการบอกขั้นตอนการประกอบอาหารเมืองเหนือ  
2) สังเกตการบอกสุขนิสัยท่ีดีในการประกอบอาหาร 
3) สังเกตการลา้งมือก่อนและหลงัจากประกอบอาหาร  
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แบบบันทกึผลการประเมิน ระดับช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 
ค าช้ีแจง : เขียนเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละประเด็นทีป่ระเมิน 

 
 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

บอกขั้นตอน
การประกอบ
อาหารเมือง
เหนืออย่าง
ง่าย ๆ 

บอกสุขนิสัย
ทีด่ีในการ
ประกอบ
อาหารได้
อย่างน้อย     

3 ข้อ 

การล้างมือ
ก่อนและ
หลงัจาก
ประกอบ
อาหารได้
ด้วยตนเอง       

สรุปผลการ
ประเมิน
พฒันาการ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 รวม ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              

รวม       
เฉลีย่       
ร้อยละ       
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เกณฑ์การประเมิน  
ระดบั 3 หมายถึง ดี   ปฏิบติัดว้ยตนเองไดดี้ทุกคร้ัง 
ระดบั 2 หมายถึง ปานกลาง  ปฏิบติัไดเ้ป็นบางคร้ัง 
ระดบั 1 หมายถึง ควรส่งเสริม  ปฏิบติัได ้โดยครูช่วยเหลือแนะน า 
 
เกณฑ์การประเมินสรุปผลพัฒนาการ 
ระดบั 3 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.51-3.00)     
ระดบั 2 : ผา่น   ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (2.01-2.50) 
ระดบั 1 : ไม่ผา่น  ปฏิบติัตามจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ไดร้ะดบัคะแนน (0.01-2.00) 
 
สรุปผลการประเมิน    นกัเรียนจ านวน ................. คน 
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 3 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 2 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ระดบั 1 จ  านวน ..................... คน คิดเป็นร้อยละ .....................   
 
นักเรียนที่ปฏิบัติได้อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1 ได้แก่ 
........................................................................................................................................................... 
การแก้ไข / ส่งเสริม
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................... ผู้ประเมิน 
                                  (นางสาววนัทนีย์   ใจเฉพาะ) 
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ฉบับที ่5 
 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารจัดการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

ค าช้ีแจง  ใหผู้ป้กครองท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง  □  ท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัว 

 1.1  เพศ       □  ชาย   □   หญิง 

 1.2  อาย.ุ..........................ปี     

1.3  นบัถือศาสนา 

□    ศาสนาพุทธ 

□    ศาสนาคริสต ์

□   ศาสนาอิสลาม 

□    อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
1.4 วฒิุการศึกษา 

□    ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
  □    ปริญญาตรี 

     □     ปริญญาโท 

     □     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
1.5 อาชีพ 

□     รับราชการ  
□      ธุรกิจส่วนตวั 

□     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
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ตอนที่ 2  รายการประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็น
ระบบ  

     

2.2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กช้ีแจงข้อมูลให้ผูป้กครองทราบได้
อย่างเหมาะสม (ช้ีแจงการด าเนินงานในการประชุม
ผูป้กครอง) 

     

2.3 ผูป้กครองมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ัง
น้ีอยา่งชดัเจน 

     

2.4 ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กส าหรับใช้เป็นขอ้มูลในการหาวิธีบริหารจดั
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยฯ์ (เสนอวิธี / ความคิดเห็นในการประชุม
ผูป้กครอง) 

     

2.5 ความเหมาะสมของขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา มีความเหมาะสม
ต่อวยัของผูเ้รียน 
 1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ    2. เคร่ืองสักการะลา้นนา 
 3. อาหารเมืองเหนือ               4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.6 สถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วดัเกต
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

     

2.7  ผูป้กครองมีความไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

     

2.8  ผูป้กครองเห็นประโยชน์ และความส าคญัของแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  

     

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
3.1 วิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3.2 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง              
4 ดา้น  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  
3.3 แนวทางการแลกเปล่ียน เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยสู่สากล 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
  
 

 ขอขอบคุณทีต่อบแบบสอบถาม 
 ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ง 
 

ฉบับที ่1 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวจัิย 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

 
รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช่ือ - นามสกุล ...........................................อาย.ุ................ปี  
ท่ีอยู.่......................................................................................
เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ...............................อาชีพ...................... 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

หัวข้อการสัมภาษณ์ 
1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นใดท่ีท่านเช่ียวชาญ อธิบาย
รายละเอียดพอสังเขป / สาธิตใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2. ท่านไดน้ าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญมาใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากนอ้ยเพียงใด  อธิบายพอ
สังเขป 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

3. ท่านไดถ่้ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญ
ใหก้บัคนรุ่นหลงับา้งหรือไม่ อยา่งไร 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

4. ท่านคิดวา่การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่าน
เช่ียวชาญใหก้บัคนรุ่นหลงัตั้งแต่เด็กสมควรหรือไม่ เพราะ 
เหตุใด 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

5. ท่านคาดหวงัมากนอ้ยเพียงใดกบัการถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญใหก้บัเด็กอนุบาล 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

6. ท่านคิดอยา่งไรหากคนรุ่นหลงัไม่สนใจศึกษาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และอาจส่งผลอยา่งไรในอนาคต 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ฉบับที ่2 
 

แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา ส าหรับการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

 
รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ       □  ชาย   □   หญิง + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.2  อาย.ุ..........................ปี  + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.3  นบัถือศาสนา 

□    ศาสนาพุทธ 

□    ศาสนาคริสต ์

□   ศาสนาอิสลาม 

□    อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
 
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.4 สถานภาพ 

□ หวัหนา้สถานศึกษา           □ ผูท้รงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

□  หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  □  ผูแ้ทนชุมชน 

□   ครูผูดู้แลเด็ก                   □  ผูน้ าศาสนา  
□   ผูแ้ทนครูผูดู้แลเด็ก        □   ผูแ้ทนผูป้กครอง 

□   ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

□   นกัวชิาการศึกษา 
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

1.5 วฒิุการศึกษา 

□    ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
□    ปริญญาตรี 

□     ปริญญาโท 

□     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.6 อาชีพ 

□     รับราชการ  
□      ธุรกิจส่วนตวั 

□     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

ตอนที ่2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนัดา้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการ
หาวิธีการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม ่

ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ ในปัจจุบัน (การย้ายทีต่ั้งศูนย์พฒันาเด็กเลก็เดิมจากต าบลหนองหอย 

มาอยู่ในเขตพืน้ทีต่ าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่) 
2.1 ปัญหาการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ต าบลวดัเกต 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.2 ปัญหาการจดัท าคู่มือแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกตเพื่อง่าย สะดวกต่อการคน้หาขอ้มูล 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.3 ปัญหาการจดักิจกรรม หรือส่งเสริมให้เกิดการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกตในการจัดการ
เรียนรู้ของ เด็กปฐมวยั 
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.4 ปัญหาการประยกุตค์วามรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกตกบัการใชชี้วติประจ าวนัของผูเ้รียน  
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

2.5 ปัญหาการจดัท าหลักสูตรท้องถ่ินของสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบนั (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) 
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

 

การหาวธีิการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

2.6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็น
ระบบ  
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช้ีแจงขอ้มูลใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบไดอ้ยา่งเหมาะสม (ช้ีแจงการด าเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.8 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของต าบลวัด เกต อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ีอยา่งชดัเจน 
 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลก 
เปล่ียนขอ้มูลกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การหาวิธีบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยฯ์ (เสนอวิธี / ความคิดเห็นใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
 

+ 1 0 + 1 2 0.67 
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รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

2.10 ความเหมาะสมของข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ ปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา มีความ
เหมาะสมต่อวยัของผูเ้รียน 
1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ   2. เคร่ืองสักการะลา้นนา 
3. อาหารเมืองเหนือ              4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.11 สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วดัเกต
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.12 คณะกรรมการสถานศึกษามีความไวว้างใจ และเช่ือมัน่
ในคุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.13 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นประโยชน์ และความ 
ส าคญัของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3.1 วธีิการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

3.2 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

3.3 แนวทางการแลกเปล่ียน เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ไทยสู่สากล 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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       ฉบับที ่3 - 4 
 

แผนการจัดประสบการณ์ ช้ันอนุบาลปีที ่2  
ตามเน้ือหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  

และแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

 
รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

1. เน้ือหาแผนการจัดประสบการณ์ 

1.1 ช่ือเร่ืองแผนการจดัประสบการณ์ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.2 เน้ือหาความคิดรวบยอด + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.3 เน้ือหาหน่วยการจดัประสบการณ์ยอ่ย + 1 0 + 1 2 0.67 

1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.5 เน้ือหาสาระการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.6 วธีิการจดักิจกรรม + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.7 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.8 เน้ือหาการประเมินผล  + 1 0 + 1 2 0.67 

2. เน้ือหาแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 

2.1 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.2 เน้ือหาแบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  

      ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.3 เกณฑก์ารประเมิน + 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.4 รูปแบบการบนัทึกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ฉบับที ่5 
 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารจัดการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัว 

1.1  เพศ       □  ชาย   □   หญิง + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.2  อาย.ุ..........................ปี  + 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.3  นบัถือศาสนา 

□    ศาสนาพุทธ 

□    ศาสนาคริสต ์

□   ศาสนาอิสลาม 

□    อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.4 วฒิุการศึกษา 

□    ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
□    ปริญญาตรี 

□     ปริญญาโท 

□     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

1.5 อาชีพ 

□     รับราชการ  
□      ธุรกิจส่วนตวั 

□     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

ตอนที ่2  รายการประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
2.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็น
ระบบ  

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.2 ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กช้ีแจงข้อมูลให้ผูป้กครองทราบได้
อย่างเหมาะสม (ช้ีแจงการด าเนินงานในการประชุม
ผูป้กครอง) 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2.3 ผูป้กครองมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
การบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ัง
น้ีอยา่งชดัเจน 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.4 ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กส าหรับใช้เป็นขอ้มูลในการหาวิธีบริหารจดั
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัของศูนยฯ์ (เสนอวิธี / ความคิดเห็นในการประชุม
ผูป้กครอง) 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.5 ความเหมาะสมของขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา มีความเหมาะสม
ต่อวยัของผูเ้รียน 
 1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ    2. เคร่ืองสักการะลา้นนา 
 3. อาหารเมืองเหนือ               4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 

+ 1 0 + 1 2 0.67 
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รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

คน
ที ่1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

2.6 สถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วดัเกต
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.7  ผูป้กครองมีความไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของต าบลวัด เกต อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

2.8  ผูป้กครองเห็นประโยชน์ และความส าคัญของแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  

+ 1 0 + 1 2 0.67 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3.1 วธีิการบริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

3.2 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

3.3 แนวทางการแลกเปล่ียน เผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ไทยสู่สากล 
 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ภาคผนวก จ 
 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ 

 
แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา ส าหรับการหาวิธีการบริหารจัดการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

รายการประเมิน 
จ านวนแสดงความคิดเห็น (คน) 

µ  

 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ปัญหาด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ในปัจจุบัน (การย้ายทีต่ั้งศูนย์พฒันาเด็กเลก็เดิมจากต าบลหนองหอย มาอยู่ในเขตพืน้ที่ 

ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่) 

2.1 ปัญหาการส ารวจแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 

6 10 0 0 0 4.38 0.50 มาก 

2.2 ปัญหาการจัดท าคู่ มือแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล
วัด เกต เพื่ อ ง่าย  สะดวกต่อการ
คน้หาขอ้มูล 

6 5 5 0 0 4.06 0.85 มาก 

2.3 ปัญหาการจัดกิจกรรม หรือ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต
ในการจัดการเรียน รู้ของ เด็ ก
ปฐมวยั 

6 6 4 0 0 4.13 0.81 มาก 

2.4 ปัญหาการประยุกต์ความ รู้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต า บ ล วั ด เ ก ต กั บ ก า ร ใ ช้
ชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน 

7 4 5 0 0 4.13 0.89 มาก 
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รายการประเมิน 
จ านวนแสดงความคิดเห็น (คน) 

µ  

 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การหาวธีิการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต  
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

2.5 ปัญหาการจัดท าหลัก สูตร
ท้องถ่ินของสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบนั (ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) 
 

7 7 2 0 0 4.31 0.70 มาก 

2.6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจดัล าดบั
ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหาร
จดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ  
 

3 6 7 0 0 3.75 0.77 มาก 

2.7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช้ีแจงขอ้มูล
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบไดอ้ยา่งเหมาะสม (ช้ีแจงการ
ด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา) 
 

8 4 4 0 0 4.25 0.86 มาก 

2.8 คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความ เข้าใจว ัต ถุประสงค์และ
เป้ าห ม ายขอ งก ารบ ริห ารจัด
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังน้ี
อยา่งชดัเจน 

 
 
 

8 4 4 0 0 4.25 0.86 มาก 
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รายการประเมิน 
จ านวนแสดงความคิดเห็น (คน) 

µ  

 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาได้
มี ส่วน ร่วมในการแลก เป ล่ียน
ข้อ มู ล กับ ศูน ย์พัฒ น าเด็ ก เล็ ก
ส าหรับใช้เป็นขอ้มูลในการหาวิธี
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์ฯ  (เสนอวิ ธี  / 
คว าม คิ ด เห็ น ใน ก ารป ระ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา) 

7 5 4 0 0 4.19 0.83 มาก 

2.10 ความเหมาะสมของข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ด้าน ร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้าน
สังคม และดา้นสติปัญญา มีความ
เหมาะสมต่อวยัของผูเ้รียน 
1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ    
2. เคร่ืองสักการะลา้นนา 
3. อาหารเมืองเหนือ              
4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 

0 6 7 3 0 3.19 0.75 ปาน
กลาง 

2.11 ส ถ าน ท่ี ท่ี ใ ช้ ใ น ก าร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ วดัเกต
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม ่

3 8 5 0 0 3.88 0.72 มาก 
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รายการประเมิน 
จ านวนแสดงความคิดเห็น (คน) 

µ  

 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.12 คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความไว้วางใจ และเช่ือมั่น ใน
คุณภาพการจดัการเรียนรู้โดยการ
บริหารจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ใน
คร้ังน้ี 

9 7 0 0 0 4.56 0.51 มาก
ท่ีสุด 

2.13 คณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นประโยชน์ และความ ส าคัญ
ของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในการพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์
พัฒ น า เด็ ก เล็ ก เท ศบ าลน ค ร
เชียงใหม ่

10 6 0 0 0 4.63 0.50 มาก
ท่ีสุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ 

ข้อมูลคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนักเรียน 
ระดับช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน ทีไ่ด้เรียนรู้เร่ือง อาหารเมืองเหนือ 

โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test (Dependent Samples) 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 

หลงัเรียน – ก่อนเรียน (หลงัเรียน – ก่อนเรียน)2 ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 7 10 3 9 
2 7 10 3 9 
3 7 10 3 9 
4 5 10 5 25 
5 5 10 5 25 
6 5 10 5 25 
7 5 10 5 25 
8 5 10 5 25 
9 5 10 5 25 

10 4 10 6 36 
11 4 10 6 36 
12 4 10 6 36 
13 4 10 6 36 
14 4 10 6 36 
15 4 9 5 25 
16 4 9 5 25 
17 4 9 5 25 
18 4 9 5 25 
19 4 9 5 25 
20 4 9 5 25 
21 3 8 5 25 
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t-Test: Paired Two Sample for Means 

 
     หลงัเรียน ก่อนเรียน 
Mean 9.416667 4.458333 
Variance 0.601449 1.389493 
Observations 24 24 
Pearson Correlation 0.685661 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 23 
 t Stat 28.29 
 P(T<=t) one-tail 1.13E-19 
 t Critical one-tail 1.713872 
 P(T<=t) two-tail 2.26E-19 
 t Critical two-tail 2.068658   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
หลงัเรียน – ก่อนเรียน (หลงัเรียน – ก่อนเรียน)2 ก่อนเรียน หลงัเรียน 

22 3 8 5 25 
23 3 8 5 25 
24 3 8 5 25 
รวม 107 226 119 607 
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การวเิคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ 
 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ีต่อการบริหารจัดการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

รายการประเมิน 
จ านวนแสดงความคิดเห็น (คน) 

µ  

 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดล าดับ
ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหาร
จัด ก าร ศึ กษ าแห ล่ ง เรี ยน รู้ ภู มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ  

25 78 17 0 0 4.07 0.59 มาก 

2.2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กช้ีแจงขอ้มูล
ให้ ผู ้ป ก ค รอ งท ราบ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม (ช้ีแจงการด าเนินงานใน
การประชุมผูป้กครอง) 

82 22 16 0 0 4.54 0.73 มาก 

2.3 ผู ้ ป ก ค รอ ง มี ค ว าม เข้ า ใ จ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
การบริหารจัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบล
วัด เก ต  อ า เภ อ เมื อ ง  จั ง ห วัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม่ในคร้ังน้ีอยา่งชดัเจน 

82 22 16 0 0 4.54 0.73 มาก
ท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
จ านวนแสดงความคิดเห็น (คน) 

µ  

 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.4 ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปล่ียนข้อมูลกับศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กส าห รับใช้ เป็น
ข้อมูลในการหาวิ ธีบ ริหารจัด
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพื่ อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของศูน ย์ฯ  (เสนอวิ ธี  / ความ
คิดเห็นในการประชุมผูป้กครอง) 

32 23 65 0 0 3.73 0.86 มาก 

2.5 ความเหมาะสมของข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของต าบลวัด เกต อ า เภอเมือง 
จังห วัด เชี ย งใหม่  ใน ก ารจัด
กิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์  ด้านสั งคม  และด้าน
สติปัญญา มีความเหมาะสมต่อวยั
ของผูเ้รียน 
 1. ความเช่ือในศาสนาพุทธ     
2. เคร่ืองสักการะลา้นนา 
 3. อาหารเมืองเหนือ                
4. การฟ้อนดาบ ฟ้องเจิง (เชิง) 

73 27 20 0 0 4.44 0.76 มาก
ท่ีสุด 

2.6 ส ถ าน ท่ี ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ วดัเกต
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม ่

102 18 0 0 0 4.85 0.36 มาก
ท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
จ านวนแสดงความคิดเห็น (คน) 

µ  

 

ระดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.7  ผูป้กครองมีความไวว้างใจ 
และ เช่ื อมั่น ใน คุณ ภ าพ การ
จดัการเรียนรู้โดยการบริหารจดั
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอ
เมื อง  จังห วัด เชี ยงใหม่  เพื่ อ
พัฒน าเด็ กปฐมวัยของศูน ย์
พัฒน าเด็ ก เล็ ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

79 35 6 0 0 4.61 0.58 มาก
ท่ีสุด 

2.8  ผู ้ปกครองเห็นประโยชน์ 
และความส าคัญ ของแห ล่ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
พัฒนาเด็ กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็ ก เล็ ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่  

85 35 0 0 0 4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 
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ภาคผนวก ฉ 
 
 

คู่มือวธีิการบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง  
จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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คู่มือ 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  

เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลนครเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
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การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลนครเชียงใหม่  
 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน และเสนอ
โครงการต่าง ๆ ประจ าปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติังบประมาณเพื่อด าเนินงานตามโครงการทศันศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานท่ี และเปิดประสบการณ์ในการใช้ชีวิต การอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม นอกจากนั้นยงัเป็นประโยชน์ช่วยพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้
เกิดการพฒันาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ดว้ย
เหตุน้ีทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตท่ีอยู่
ใกลต้วันกัเรียนใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้สูงสุด จึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกตท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจากการถ่ายทอดความรู้ของผูท้รง
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชน โดยเน้ือหาในคู่มือการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้              
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 1. แนวทางการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 2. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาปฐมวยั  

3. ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
4. ขั้นตอนการน านกัเรียนไปทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

การจดัการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งในรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจด้วยตนเองนับเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน
ทั้งส้ิน ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการศึกษา ดงัน้ี 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถ่ินส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2546 :                  

8 - 11) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีลกัษณะเป็นพลวตัท่ีเปล่ียนแปลงได้
ตามสภาวะแวดลอ้ม กาลเวลา และกระแสวฒันธรรมใหม่ ดงันั้นจึงตอ้งมีแนวทางในการจดัการภูมิ
ปัญญา เพื่อให้ภูมิปัญญาดี ๆ นั้น คงอยูห่รือปรับปรนให้เหมาะสมกบัยุคสมยั การจดัการภูมิปัญญา 
มี 4 แนวทาง ดงัน้ี 

1. อนุรักษ์ (Conservation) เพื่อใหภู้มิปัญญาท่ีมีคุณค่าหรือมีความส าคญัต่อชุมชน แต่ก าลงั
จะหายไปคงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณี  วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์  สามารถสร้างเป็น
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนและสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาจะเกิดข้ึนได้
เม่ือชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นความส าคญั ตอ้งการสร้างคุณค่าให้ปรากฏและสืบสานให้คงอยู ่
อีกทั้งมีมูลค่าเป็นแรงจูงใจ 

2. ร้ือฟ้ืน (Recovery) เพื่อใหภู้มิปัญญาท่ีส าคญัหรือมีคุณค่า แต่หายไปแลว้ถูกน ากลบัมาใช้
ใหม่ และมีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมยัเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ลายผา้ทอพื้นบ้านท่ีเป็น
เอกลักษณ์ท้องถ่ินหายไป เม่ือท าการค้นหา ร้ือฟ้ืน และสร้างช้ินงานใหม่บนฐานภูมิปัญญาเดิม                 
จะท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึนมาได ้

3. ประยุกต์ (Modification) เพื่อให้ ภูมิปัญญานั้ นเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมใหม่                  
โดยคงไวซ่ึ้งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม  เช่น  หัตถกรรมจากไม้ไผ่ ประยุกต์ใหม่เป็นการให้
ผกัตบชวาในแหล่งท่ีมี ผกัตบชวาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

 4. พัฒนาต่อยอด  (Development) เพื่อให้ เกิดการใช้ประโยชน์ได้กว้างข้ึน โดยการ
ผสมผสานองค์ความรู้สากลเขา้กบัภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือ              
ส่ิงใหม่ (นวตักรรม : innovation) เป็นการสร้างทางเลือกท่ีช่วยให้ใชป้ระโยชน์ในสังคมปัจจุบนัได้
สะดวกสบายข้ึนโดยไม่ท าลายลา้งคุณค่า หรือรากเหงา้เดิม เช่น สียอ้มจากธรรมชาติไดมี้การพฒันา
เป็นผงส าเร็จรูป และมีกรรมวิธีในการยอ้มท่ีง่ายกว่าวิธีดั้งเดิม หรือสมุนไพรพื้นบา้นท่ีผลิตในรูป
แคปซูล หรือปลาร้าผงปลาร้ากอ้นท่ีสะดวกต่อการบริโภค และการพกพาไปยงัท่ีต่าง ๆ 
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การจดัการ หรือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีกระบวนการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน
และมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี  

1. รวบรวม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีอยู่มากมายต้องเก็บรวบรวมและจดัหมวดหมู่ อย่างเป็น
ระบบ การเก็บรวบรวมท าไดห้ลายวิธี เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การจดัเวทีชาวบา้นเพื่อให้
ชาวบ้าน  ผู ้รู้ในชุมชน  มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การจัดหมวดหมู่ จัดได้หลายรูปแบบตาม
วตัถุประสงคข์องการน า ไปใชป้ระโยชน์ เช่น จดัตามกลุ่มของภูมิปัญญา เช่น ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบั
การท ามา หากิน ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม, จดัตามแหล่งของภูมิปัญญา เช่น ภูมิ
ปัญญาของภาคจงัหวดั ชุมชน  

2. วเิคราะห์ เพื่อดูวา่ภูมิปัญญานั้นควรอนุรักษ ์หรือร้ือฟ้ืน หรือประยุกต ์หรือพฒันาต่อยอด 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความส าคญั การใชป้ระโยชน์ ความเป็นไปได ้และโอกาสของการ
พฒันา 

การประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2551 : 4 - 5) ได้ให้

แนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวว้า่ การเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
ส่ือสารความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ ซ่ึงอาจท าไดห้ลายวิธี และอาจใช้
เคร่ืองมือประกอบการสอนต่าง ๆ อีกมากมาย โดยมีการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ให้
ผูเ้รียนมีทั้งความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมได้
โดยปกติสุข จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพ ความสามารถของผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหมี้นิสัยใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง การน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทอ้งถ่ิน ตลอดจนวิทยากรทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาใชป้ระโยชน์ในการจดักระบวนการเรียนการสอน จึงเป็นวถีิทางหน่ึงท่ีจะช่วย
ให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ การน าภูมิปัญญาชาวบา้นแหล่ง
เรียนรู้มาใชใ้นหลกัสูตรการเรียน เป็นกิจกรรมท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ ภูมิปัญญาชาวบา้น 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ เป็นชุดความรู้ในชุมชนท่ีมีการใชเ้พื่อการด าเนินวิถีชีวิตท่ีไดผ้ล
มาในอดีต สามารถด ารงความสันติสุขแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งผสมกลมกลืน เป็นกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีไดเ้นน้
การมีส่วนร่วมของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบา้นท่ีเป็นผูเ้ช่ือมโยงชุดความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ร่วมกบัสถานศึกษาเขา้สู่หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

ในส่วนของการประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2551 : 48 - 49) ได้กล่าวไวว้่า การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจดั
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การศึกษาเด็กปฐมวยั ท าไดโ้ดยปราชญ์ชาวบา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่บุคลากรในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หรือผูมี้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์ในการพฒันา
เด็กปฐมวยัผ่านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และจากสถานท่ีจริง 
รวมถึงชุมชนท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัภายในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กอีกดว้ย  

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น ตอ้งรู้จกัปรับเปล่ียน
ไปตามบริบทของสังคมความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั แต่ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์เดิมของบรรพ
บุรุษท่ีถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อไม่ให้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นสูญหายไป ในส่วนของ
การน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการศึกษา แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินสามารถสอดแทรกการ
เรียนรู้ไดก้บัวยัผูเ้รียนทุกระดบัชั้นตั้งแต่ระดบัปฐมวยั เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีเด็กพบเห็น เป็นวิถี
ชีวติในครอบครัว ในชุมชน ความรู้ท่ีไดรั้บเพื่อต่อยอดไปสู่การใชชี้วติในอนาคตอีกดว้ย 
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ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ต าบลวดัเกต 

ต าบลวดัเกตอยูใ่นเขตการปกครองของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในสมยัก่อนวดัเกตเป็น
ย่านการค้าท่ี มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นชุมชนใหญ่ เน่ืองจากย่านน้ี ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าปิงท่ี
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีมาหล่อเล้ียงประชากรท่ีอาศยัอยูท่ ั้งสองฟากฝ่ัง ทุกบา้นท่ีท าการคา้จะ
มีท่าเรือเป็นของตนเอง ใชเ้รือหางแมงป่อง (หรือเรือสะดอ เรือสีดอ เรือแม่ปะ) เป็นพาหนะข้ึนล่อง
ตามล าน ้ าปิง ความเจริญรุ่งเรืองของย่านวดัเกตเร่ิมซบเซาลง นบัตั้งแต่กบฏพระยาปราบสงคราม 
(พญาผาบ) พ.ศ. 2432 เน่ืองจากคนไทยภาคกลางข้ึนมาข่มเหง และถูกคนจีนท่ีเป็นนายอากรเก็บ
ภาษีตน้หมากตน้พลู ก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทัว่ พญาผาบจึงไดร้วบรวมผูค้นก่อการกบฏข้ึน
และคิดฆ่าคนจีนท่ีวดัเกตให้หมด คนจีนและลูกหลานคนจีนเกิดความเกรงกลวั พากนัล้ีภยัขา้มไป
อยูฝ่ั่งตะวนัตก คงเหลือแต่เพียงครอบครัวนายหนอ้ย แซ่แต่เท่านั้นท่ียงัอยู ่เพราะเคยช่วยเหลือรับซ้ือ
คร่ังจากพญาผาบและชาวบา้นอ าเภอสันทราย จึงมีความรักใคร่ชอบพอกนั 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 มีการสร้างทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ และเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน             
พ.ศ. 2477 มีอากาศยาน (เคร่ืองบิน) มาลงท่ีสนามบินเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก การคมนาคมทางน ้ าถูก
ลดบทบาทลง เน่ืองจากมีความยากล าบากกวา่ ทั้งยงักินเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง ยา่นวดัเกตจึงลด
บทบาททางการคา้กลายเป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัเพียงอยา่งเดียว คนท่ีอยูใ่นยา่นน้ีส่วนใหญ่ก็คือลูกหลาน
ของคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานดั้งเดิม และแมจ้ะมีบางคนยา้ยออกไปอยู่ท่ีอ่ืนแล้วก็ตาม แต่ยงัคงมีสายใย
ผกูพนักบัยา่นน้ีอยู ่

นอกเหนือจากคนจีนแลว้ ยา่นวดัเกตยงัมีคนเช้ือชาติอ่ืนอพยพเขา้มาอยู ่ไดแ้ก่ 
▪ ชาวอเมริกนัท่ีเป็นคริสเตียน ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ศาสนา มีการตั้งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 

โรงเรียนดาราวิทยาลยั โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มหาวทิยาลยั
พายพั (พฒันาจากวิทยาลยัพยาบาลและผดุงครรภ์แมคคอร์มิค) ทั้งยงัตั้งโบสถ์คริสจกัรหลายแห่ง
เพือ่เป็นศูนยร์วมทางจิตใจของคริสเตียน 

▪ ชาวองักฤษเขา้มาท าไม ้(บริษทับอร์เนียว) 
▪ ชาวฝร่ังเศสเขา้มาเพื่อเหตุผลทางการเมือง 
▪ ชาวซิกข์จากแควน้ปัญจาบในอินเดีย เม่ือ 90 ปีมาแล้วมาตั้งวดัอยู่คนละฝ่ังถนนเล็ก ๆ             

ท่ีติดก าแพงวดัเกต 
▪ คนจีนยูนนาน หรือเรียกวา่ จีนฮ่อ มีทั้งฮ่อภาห้ากินเน้ือหมู นบัถือศาสนาพุทธ ฮ่อภาษีกิน

เน้ือภาษีนบัถือศาสนาอิสลาม 
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▪ มุสลิมท่ีไม่ใช่คนจีน มีโรงเรียนและสุเหร่าตั้งอยูใ่นยา่นน้ีดว้ย 
          ▪ และผูมี้บทบาทส าคญัในดา้นแรงงานยคุนั้นไดแ้ก่ ขมุ ท่ีมาจากเมืองชยับุรีในประเทศลาว 

ทุกเช้ือชาติท่ีกล่าวมาน้ี มีการแต่งงานผสมผสานกลมกลืนกลายเป็นคนเมืองยา่นวดัเกต เป็น
การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ เคารพในสิทธิซ่ึงกนัและกนั เอ้ืออาทรต่อกนัประดุจพี่นอ้ง นบัไดว้า่บา้น
วดัเกต เป็นศูนยร์วมคนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา โดยมีคนเช้ือสายจีนนบัถือศาสนาพุทธเป็น
คนส่วนใหญ่ในยา่นน้ี 

ปัจจุบันย่านวดัเกตเป็นแหล่งประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่ท่ียงัมีชีวิตอยู่ ยงัมีบ้านอาย ุ              
80 - 90 ปี แบบล้านนาเหลืออยู่มาก ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีวิถีชีวิตท่ีปรับเข้ากับสภาพสังคมใน
ปัจจุบนั แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัคงมีแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีสะท้อนความเป็นคนดั้งเดิม มีร่องรอย
ของอดีต ชาวบา้นมีภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีสืบทอดกนัมา และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต
สืบไป (ออนไลน์ http://www.khonmuang.com/pages/watgate.htm : 1 พฤศจิกายน 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

ยา่นชุมชนวดัเกตในอดีต 
ท่ีมา : http://www.topchiangmai.com/info/ภาพเก่าในอดีต/ยา่นวดัเกต-wat-ket-area/ 
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ชุมชนวดัเกตการาม 
ชุมชนวดัเกตการาม ตั้งอยูบ่นถนนเจริญราษฎร์ เป็นชุมชนวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 

และเป็นชุมชนท่ีมีการอยู่รวมกนัของ 4 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และซิกข ์รวมกลุ่ม
กนัเพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีล้านนา ตลอดจนประเพณีและศาสนพิธีของทั้ง              
4 ศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ ปัจจุบนันางภาวณีิ  มหากนัธา เป็นประธานชุมชนวดัเกตการาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                 ศาสนาพุทธ       ศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 ศาสนาคริสต ์                     ศาสนาซิกข ์
 

ยา่นวดัเกต เป็นยา่นคา้ขายของชาวจีนและยา่นชาวฝร่ังฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าปิงเป็นยา่นท่ี
รุ่งเรืองสูงสุดในยคุสุดทา้ยของการคา้ทางน ้ าของเชียงใหม่ ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตท่ียงัคง
ปรากฏให้เห็นอยูใ่นปัจจุบนัวา่ถนนสายน้ี คือ ศูนยก์ลางการคา้ขายท่ีส าคญัของยา่นวดัเกต คืออาคาร
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บา้นเรือนท่ีงดงามโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าตลอดสองฟากถนน เช่น บา้นนิมมาน 
เหมินท ์บา้นคุณารักษ ์บา้นอรพินท ์บา้นท่าชา้ง บา้นส่ีเสาหกเสา บา้นเหล่ียวยง่งว้น (เดอะแกลลอร่ี) 
บา้นเบนนิวาส ท่ีเคยเป็นส านักงานบริษทับริติชบอร์เนียว ฯลฯ อาคารบางหลงัยงัคงใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยับางหลงัปรับเปล่ียนเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ผบั นอกจากน้ี ยงัมีขนมของ
ว่างดั้ งเดิมท่ีมีช่ือเสียงของวดัเกตุ เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู สูตรลุงจรและขนมตาล
ตระกูลเขม็เพชร์ เป็นตน้ 

ย่านวดัเกต  เป็นย่านชุมชนค้าขายของชาวจีนแห่งแรกในเชียงใหม่ ท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ี
ยาวนานกว่าชุมชนชาวจีนแห่งใดในเชียงใหม่ ในเส้นทางผ่านชุมชนชาวซิกข์ ชาวอิสลาม ชาวขมุ 
และท่ีตั้งของบริษทับริติชบอรเนียวของชาวองักฤษ สถานท่ีแห่งน้ีจึงคบัคัง่ไปดว้ยศิลปะ วฒันธรรม
และความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียว ด่ืมกินในเวลากลางคืนและ
จบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกในเวลากลางวนั ชาวบ้านย่านวดัเกตุจะเป็นผูท่ี้รักสงบและรักหวงแหน
ศิลปวฒันธรรม ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะใชเ้วลาค่อนขา้งมากในยา่นน้ี รวมถึงการเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์
พื้นบ้านในวดัเกตุการาม แต่เม่ือเขา้มาสู่ถนนเชียงใหม่ ล าพูน ภาพท่ีน่าประทบัใจของ โบสถ์ไม้
คริสต์จักรท่ี 1 ท าให้นักท่องเท่ียวต้องหยุดแวะชมความงามของสถาปัตยกรรมริมแม่น ้ าปิง 
นกัท่องเท่ียวจะพบหลุมฝังศพบุคคลส าคญัชาวตะวนัตกของเชียงใหม่และพระรูปสมเด็จพระนางเจา้
วกิตอเรียแห่งองักฤษ ณ สุสานฝร่ัง ร าลึกถึงความรุ่งเรืองของการแสวงอาณานิคมในอดีต ณ ท่ีน้ีเป็น
จุดเร่ิมของถนนท่ีมีต้นยางสองข้างทางไปสู่จงัหวดัล าพูน ส้ินสุดเส้นทางท่ีวดัเมืองสาตรหลวง 
(ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/506499 : 1 พฤศจิกายน 2559)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยา่นชุมชนวดัเกตในปัจจุบนั 
 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/506499
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แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจากผู้ทรงภูมิปัญญา 
 

 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ  
 

จากการถ่ายทอดความรู้ของพระรังสิมนัตุ์ ฉายาญาณโสภโณ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท่าน
เช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือและศาสนา เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ โดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูล 
และจากการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูว้จิยั ดงัน้ี 

1.1 ประวตัิวดัเกตการาม  
วดัเกตการาม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 96 บา้นวดัเกต ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา วดัเกตการาม เป็นวดัเก่าแก่ทางฝ่ังตะวนัออกของ
แม่น ้าปิง ตามประวติัวดับอกวา่สร้างในปี พ.ศ. 1971 สมยัพระเจา้สามฝ่ังแกน กษตัริยร์าชวงศม์งัราย 
(ครองราชย ์พ.ศ. 1954 - 1985) พระราชบิดาของพระเจา้ติโลกราช ผูจ้ดัการก่อสร้างวดัเกตการาม 
คือ พระยาเมือง พระยาค า และพระยาลือ เป็นผูค้วบคุมข้าทาสบริวาร 2000 คน เป็นผูก่้อสร้าง                 
วดัเกตการามไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 1981 สมยัพม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 
2121 วดัเกตการามยงัมีความส าคญัต่อพม่ามาก โดยในสมยัพระเจา้บุเรงนองทรงบูรณะเจดียอี์กคร้ัง 
และถวายส่ิงของ ผูค้นเพื่อเป็นขา้พระธาตุวดัเกตอีก 200 คน ในการก่อสร้างวดัเกตการามจนถึง
ปั จ จุ บั น มี อ า ยุ ร ว ม  576 ปี  (อ อ น ไ ล น์  http://www.khonmuang.com/pages/watgate.htm : 1
พฤศจิกายน 2559) 
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1.2 พระธาตุจุฬามณ ี 
ตามความเช่ือของคติลา้นนา เม่ือคนเราตายไปดวงวิญญาณจะสิงสถิต ท่ีพระธาตุประจ าปี

เกิดของแต่ละคนก่อนท่ีจะไปเกิดเป็นมนุษย ์ซ่ึงเม่ือหมายความตามนั้น แต่ละคนจึงมกัไปนมสัการ
ไหวพ้ระธาตุประจ าปีเกิด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต  จากพระธาตุประจ าปีเกิดทั้งหมด 12 ราศี 
ส าหรับคนท่ีเกิดปีจอ อนัเป็นปีท่ีสิบเอ็ดของปีนกัษตัร (ธาตุดิน) มีสัญลกัษณ์เป็นรูป “สุนขั” พระ
ธาตุประจ าปีน้ี คือ พระธาตุจุฬามณี วดัเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเช่ือกันว่า
ประดิษฐานอยูบ่นสวรรค ์พระธาตุจุฬามณี วดัเกตการามจึงถูกก าหนดให้เป็นองคแ์ทนเจดียจุ์ฬามณี
อีกองคห์น่ึง ตามประวติัพระธาตุจุฬามณี กล่าวไวว้า่ประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีพระอินทร์น ามาจาก
พระบรมธาตุท่ีโทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เม่ือคร้ังมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ให้แก่เจา้เมืองต่าง ๆ ดว้ยเหตุท่ีพระธาตุเจดียอ์งคน้ี์ มนุษยไ์ม่สามารถเดินทางไปถึงได ้
ดงันั้นการนมสัการดว้ยการบูชารูปแลว้ ยงัสามารถบูชาพระเจดีย ์ท่ีวดัเกตการาม เชียงใหม่ ซ่ึงมีช่ือ
พอ้งกบัพระเกศแก้วจุฬามณี (ออนไลน์http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php 
?topic=9649.0#.WOGUjfmGPIU : 1 พฤศจิกายน 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php%20?topic=9649.0#.WOGUjfmGPIU
http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php%20?topic=9649.0#.WOGUjfmGPIU
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1.3 พระวหิาร  
พระวหิาร คือ สถานท่ีเอาไวป้ฏิบติักิจระหวา่งสงฆก์บัฆราวาส จะมีไวส้ าหรับการสวดพระ

อภิธรรม, การท าสังฆทาน เป็นตน้ พระวิหารของวดัเกตการามอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรม
ลา้นนา ตวัอาคารมีลกัษณะคลา้ยเรือส าเภา หลงัคาคลุมบนัไดนาค และมีเสาแปดเหล่ียมคู่รองรับบวั
หวัเสาประดบัดว้ยแกว้องัวะ ซ่ึงเป็นตะกัว่อ่อนเคลือดว้ยสีต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.4 พระอุโบสถ  

พระอุโบสถ  คือ สถานท่ีของสงฆ์ เป็นสถานท่ีท่ีสงฆ์จะเอาไวใ้ช้ส าหรับการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ส าหรับการอุปสมบท, การท าวตัรเชา้, ท าวตัรเยน็ เป็นตน้ พระอุโบสถของวดั
เกตการามก่ออิฐถือปูนรูปทรงลา้นนา เชิงบนัไดประดบัปูนป้ันรูปนาค ผนงัดา้นหน้าพระอุโบสถ

ประดบัปูนป้ันรูปกิเลน สิงโต ปลา และลวดลายศิลปะจีน ประตูไมแ้กะสลกัเป็นรูปเทวดา 
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1.5 โฮงตุ๊เจ้าหลวง  
พิพิธภณัฑ์วดัเกตการามก่อตั้งข้ึนโดยความร่วมมือของศรัทธาวดัเกต เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2542 มีคณะกรรมการวดัเกตการามเป็นผูดู้แล ซ่ึงอาคารของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเคยเป็นกุฏิพระ
ครูชยัศีลวมิล (พ.ศ. 2429 - 2500)  เรียกกนัวา่ “โฮงตุ๊เจา้หลวง” ซ่ึงเป็นท่ีเก็บรวมรวมของเก่าแก่มีค่า
มหาศาลตั้งแต่โบราณกาล  พิพิธภณัฑ์เป็นเรือนไมท้ั้งหลงั  ภายหลงัการสร้างกุฏิหลงัใหม่ ทางวดัจะ
ร้ือเรือนหลงัน้ีทิ้ง  แต่คณะกรรมการของชุมชนเห็นว่าไม่ควรร้ือเพราะอาคารหลงัน้ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ แต่น่าจะปรับปรุงบูรณะจดัท าเป็นพิพิธภณัฑ์ชุมชนข้ึน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัได้
ศึกษา เน่ืองจากท่ีวดัเกตมีของเก่าแก่สะสมไวม้าก อีกทั้งยงัมีชาวบา้นบริจาคขา้วของเก่าแก่ให้ท า
พิพิธภณัฑ์กนัเป็นจ านวนมาก ภายในพิพิธภณัฑ์มีของเก่าแก่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินตราท่ีใช้ใน
อดีต ถว้ยโถโอชาม ถว้ยส ารับท่ีใช้ในสมยัรัชกาลท่ี 7  เส้ือผา้ของชาวลา้นนา เคร่ืองศาสตราอาวุธ 
และพระพุทธรูปเก่าแก่ นอกจากน้ียงัมีภาพถ่ายของเมืองเชียงใหม่ในอดีต มีภาพวดัวาอาราม ถนน
หนทาง และภาพการประหารชีวิตนกัโทษท่ีท าผดิ เรียกไดว้า่มนัช่างเหมือนกบัเร่ืองราวในสมยัอดีต
ท่ีปรากฏในหนังสือประวติัศาสตร์จริง ๆ  (ออนไลน์  http://www.topchiangmai.com/trip/วดัเกต              
การาม-ปีจอ : 1 พฤศจิกายน 2559) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.topchiangmai.com/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95/
http://www.topchiangmai.com/trip/วัดเกต%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20การาม-ปีจอ
http://www.topchiangmai.com/trip/วัดเกต%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20การาม-ปีจอ
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2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณแีละพธีิกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะล้านนา 
 

จากการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ดาวประกาย  บัวล้อม  ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท่าน
เช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ดา้นประเพณีและพิธีกรรม เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา โดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูล
และจากการคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูว้จิยั ดงัน้ี 

2.1 พานดอกไม้  
พานดอกไมใ้ส่ดอกไมม้ากนอ้ยแลว้แต่ความเหมาะสม มีเทียน 1 คู่ ขา้วตอก ธูปเทียน หรือ

ธูปแบบโบราณ คือ การน าเอาผงหอม เช่น ดอกสารภีแห้งมามว้นดว้ยกระดาษสีต่าง ๆ ให้มีขนาด
เท่าเทียนเรียกวา่ “เทียนธูป” ใส่พานเป็นเคร่ืองสักการะ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2.2 สวยหมากพลู 
สวยหมากพูล เป็นการน าเอาหมากพลู ยาสูบ หนงัก่อ (เปลือกไม)้ มารวมกนัห่อดว้ยใบตอง 

(ใบพลวง) เป็นรูปกรวยแหลมส าหรับต้ืงไวใ้นถาด หรือสลุง (ออนไลน์http://www.lannaway.com/ 
home/post/เคร่ืองสักการะลา้นนา-2/ : 1 พฤศจิกายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

2.3 หมากสุ่ม  
หมากสุ่ม การน าตน้พุ่ม น าผลหมากท่ีใช้เค้ียว มาปักใส่ไวท่ี้โครงไม ้หรือโครงเหล็กท่ี

เตรียมไว ้หมากท่ีใชท้  าเรียก “หมากไหม” คือ หมากท่ีผ่าเป็นซีก ๆ แลว้เสียบร้อยดว้ยปอ หรือดา้ย
ผูกไวเ้ป็นพวง ตากแห้งเก็บไวกิ้นตลอดปี เรียกวา่ “หมากไหม” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใช้กนัในลา้นนามาช้า
นานแลว้ เม่ือท าโครงไม ้หรือโครงทองเหลือง แลว้น าหมากไหมมาคลุมโครงนั้นเรียก “หมากสุ่ม”  

2.4 หมากเบ็ง 
หมากเบง็ หมากท่ีใชไ้มห้รือทองเหลือง ท าเป็นโครงร่างของพุ่มสูงประมาณ 1 ศอก แลว้ใช้

หมากดิบหรือหมากสุก จ านวน 24 ลูก มาผูกติดไวก้บัโครงโดยผูกตรึงโยงกนั ทางล้านนานิยม
เรียกว่า “เบ็ง” คือ ตรึงหมากไวก้บัโครงพุ่ม จึงเรียกว่า “หมากเบ็ง” หมากเบ็งจ านวน 24 ลูกน้ีเป็น
เคร่ืองหมายแห่งปัจจยั 24 ท่ีปรากฎในอภิธรรม 7 คมัภีร์ เรียกวา่ มหาปัฏฐาน คือ เหตุปัจจโย มีเหตุ
เป็นปัจจัย อารันมณปัจโยอารมณ์เป็นปัจจยั เป็นต้น ท่ีท่านน าเอาส่ิงเหล่าน้ีเข้ามาไวใ้นเคร่ือง
สักการะ เพื่อแสดงถึง ความเจริญท่ีปรากฏในรูปสภาวธรรม 

2.5 ต้นดอก 

ตน้ดอก เป็นตน้ท่ีใชไ้มห้รือโลหะมาท าพุม่เป็นรูปสามเหล่ียม มีโพลงตรงกลาง ส าหรับเอา
ดอกไมส้อดเขา้ไปโดยมากจะน าใบเล็บครุฑ ในดอกใหม่ หรือใบชบามาใส่จนเต็มทั้ง  3 ดา้น จะเอา
ดอกไมห้ลายชนิดมารวมกนัเป็นตน้ดอกก็ได ้

2.6 ต้นเทยีน  
ตน้เทียน การน าเอาคามามดัเป็นตน้มีสามขา แลว้น าเทียนข้ีผึ้งมาผูกเป็นคู่ ๆ แขวนไวบ้น

ปลายไมปั้กตน้คารวมแลว้ใหไ้ด ้จ านวน 108 เล่ม 
2.7 ต้นผึง้ 
ตน้ผึ้ง การน าเอาคามามดัเป็นตน้ มีสามขาเช่นเดียวกบัตน้เทียน แลว้เอาข้ีผึ้งมาท าเป็นดอก

เสียบปลายไมปั้กไวโ้ดยรอบตน้คา ดอกผึ้งรวมกนัแลว้มีจ านวน 108 ดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 

 

 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารและผกัพืน้บ้าน เร่ือง อาหารเมืองเหนือ 
 

จากการถ่ายทอดความรู้ขอแม่จนัทร์ทิพย ์  ทบัทิมศรี ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญ 
ได้แก่ ดา้นอาหารและผกัพื้นบา้น เร่ือง อาหารเมืองเหนือ โดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูลและจากการ
คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูว้จิยั ดงัน้ี 

3.1 ไข่ป่าม 
ไข่ป่าม หรืออ็อกไข่ เป็นการปรุงอาหารด้วยวิธีอ็อก โดยการใช้ใบตอง 2-3 ใบเย็บเป็น

กระทง มีส่วนผสมง่าย ๆ คือไข่ไก่ หรือไข่เป็ด ใส่เกลือและตน้หอมซอย ปัจจุบนันิยมใชพ้ริกหยวก
สีแดง หัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มสีสรรให้แก่อาหาร ให้น่ารับประทาน วิธีการท าให้สุก น าไข่ป่ามท่ี
ปรุงแล้วใส่กระทงไปย่างกับเตาถ่าน หรือใช้วิธีตั้ งกระทะ ใช้ไฟอ่อน น ากระทงไข่ป่ามวางบน
กระทะก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 ไส้อัว่ 
ไส้อั่ว นิยมใช้ไส้หมูและเน้ือหมู การท าไส้อั่ว เป็นวิธีการถนอมอาหาร ให้สามารถ

รับประทานไดน้านข้ึน คือประมาณ 1-2 วนั แต่ถา้เก็บไวใ้นท่ีเยน็ หรือปัจจุบนั มีการบรรจุถุงแบบ
สูญญากาศ ก็เก็บไวไ้ดน้านมากยิง่ข้ึน การท าใหไ้ส้อัว่สุก จะใชว้ธีิป้ิง หรือทอดก็ได ้

 
 
 
 
 
 

 



190 

 

 

3.3 จอผกักาด  
จอผกักาด เป็นต ารับอาหารท่ีใช้ผกักาดกวางตุง้ท่ีก าลงัออกดอก หรือเรียกว่า ผกักาดจอ้น 

หรือผกักาดดอก ซ่ึงปรุงดว้ย เกลือ กะปิ ปลาร้าหรือกะปิ ปรุงรสดว้ยน ้ ามะขามเปียกหรือมะขามสด 
ใส่กระดูกหมูดว้ยก็ได ้ซ่ึงบางแห่งนิยมใส่น ้ าออ้ย ลงไปดว้ย บางสูตรใส่ถัว่เน่าแขบ็ หรือถัว่เน่าแผน่
ย่างไฟ นิยมรับประทานกับพริกแห้งทอด ตดัเป็นท่อน โรยหน้าแกง หรือรับประทานต่างหาก 
แลว้แต่ชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 น า้พริกอ่อง 
น ้ าพริกอ่อง น ้ าพริกพื้นบา้นลา้นนาท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ลกัษณะเด่นของน ้ าพริกอ่อง 

คือมีสีส้มของสีมะเขือเทศและพริกแห้ง ท่ีเค่ียวจนเป็นน ้ าขลุกขลิก มีน ้ ามนัลอยหน้าเล็กน้อย มี
สามรส คือ เปร้ียว เค็ม เผ็ด เล็กน้อย และรสหวานตาม นิยมรับประทานกบัผกัสดหรือผกัตม้ก็ได ้
บางสูตรผดัหมูก่อนแล้ว จึงตามด้วยเคร่ืองปรุงและมะเขือเทศภายหลัง บางสูตร โขลกเน้ือหมู 
เคร่ืองปรุงและมะเขือเทศให้เขา้กนัก่อน จึงน าไปผดักบัน ้ ามนัพืช บางสูตร ใส่ถัว่เน่าแข็บหรือใส่
เตา้เจ้ียว ในการปรุงรส 
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) 
 

จากการถ่ายทอดความรู้ของคุณลุงสมหวงั  ฤทธิเดช ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีท่านเช่ียวชาญ 
ไดแ้ก่ ด้านศิลปวฒันธรรม เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง) โดยท่านไดถ่้ายทอดขอ้มูลและจาก
การคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูว้จิยั ดงัน้ี 

4.1 การฟ้อนดาบ  
การฟ้อนดาบ เป็นศิลปการแสดงท่ีนิยมกนัมากและเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในเขต

ลา้นนา โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ไดช่ื้อว่าเป็นศูนยก์ลางของศิลปวฒันธรรมประเพณีในเขต
ภาคเหนือตอนบน มักจะจัดให้มีการแสดงฟ้อนดาบควบคู่ไปกับการฟ้อนท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียวเป็นอยางดี เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนน้อยไชยา ฯลฯ ในเทศกาลท่ีส าคญั ๆ ของจงัหวดั ซ่ึง
บางคร้ังก็ถึงกบัมีการประกวดแข่งขนัการฟ้อนดาบเลยทีเดียว นอกจากนั้นบางคร้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน เช่นโรงแรมต่าง ๆ ก็มกัจะจดัการแสดงฟ้อนดาบไวร้วมกบัการแสดงอ่ืน ๆ ในงาน
ต้อนรับแขกเมืองหรือนักท่องเท่ี ยวผู ้มาเยือนในงานขันโตกต่าง ๆ  อยู่ เสมอ  (ออนไลน์ 
https://chananrog2015. wordpress.com/2014/10/07/ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง/ : 1 พฤศจิกายน 2559) 
 4.2 การฟ้อนเจิง 

การฟ้อนเจิง หรือ ฟ้อนเชิง เป็นการฟ้อนแบบมือเปล่าท่ีมีลกัษณะอนัเน่ืองดว้ยการต่อสู้มีทั้ง
การต่อสู้เพื่อการป้องกันตัวและการต่อสู้ท่ีต้องการผลแพ้ชนะกัน ค าว่า “เจิง” หมายถึง “เชิง”               
ฟ้อนเจิง ก็คือการฟ้อนท่ีมีลวดลายหรือชั้นเชิง ในการต่อสู้นัน่เอง แต่เดิมคงจะเป็นการต่อสู้ท่ีใชอ้ยู่
ในชีวิตประจ าวนัจริงๆ หรือใช้ต่อ สู้ในการรบหรือการท าสงครามกัน ซ่ึงต้องอาศัยชั้ นเชิง
ความสามารถมาก เพราะเป็น การต่อสู้แบบประชิดตวัดว้ยมือเปล่าและดว้ยอาวธุ ต่อมาความจ าเป็น
ในการต่อสู้เช่น นั้นหมดไป จึงน าเชิงนั้นมาใชเ้พื่อแสดงความสวยงามในการฟ้อนเป็นส าคญัและใช้
ในโอกาสต่างๆ (ออนไลน์ http://www.laksanathai.com/book3/p341.aspx : 1 พฤศจิกายน 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laksanathai.com/book3/p341.aspx
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ขั้นตอนการน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการประชุมผูป้กครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
เพื่อเสนอนโยบายการบริหารจดัการศึกษา และผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในรอบปีท่ี
ผา่นมา ซ่ึงครูผูรั้บผิดชอบโครงการทศันศึกษาในแต่ละปี (แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) จะเสนอ
แหล่งเรียนรู้ท่ีนักเรียนสนใจ และเป็นประโยชน์ในการพฒันาเด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
โดยให้ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันักเรียนในท่ีประชุมลง
ความเห็น โดยยดึตามมติของท่ีประชุมเลือกแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแต่ละปี 
 
ขั้นตอนที ่2 การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และการติดต่อประสานงาน 

2.1 ครูผูรั้บผิดชอบโครงการทศันศึกษา (แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) จดัท าเอกสารเพื่อ
เสนอต่อหวัหนา้สถานศึกษา ดงัน้ี 

- รายละเอียดของโครงการทศันศึกษา (แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) 
- ค าสั่งหนา้ท่ีครู / เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานแต่ละฝ่าย 
- รายช่ือนกัเรียน 
- หนงัสือจากหน่วยงานติดต่อวทิยากร / ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 
- หนงัสือขออนุญาตใชพ้าหนะของหน่วยงาน 
- หนงัสือขออนุญาตผูป้กครองน านกัเรียนไปทศันศึกษา 
หมายเหตุ  ท าเอกสารส าเนาคู่ฉบบัทุกรายการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของสถานศึกษา 
2.2 เม่ือได้รับการอนุมติัโครงการจากหัวหน้าสถานศึกษา และลงช่ือเรียบร้อยแล้วให้ครู

ผูรั้บผดิชอบงานแต่ละฝ่ายด าเนินการ ดงัน้ี 
- ส าเนาค าสั่งหนา้ท่ีครู / เจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังานแต่ละฝ่าย แจง้ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีและเซ็น

รับทราบค าสั่ง 
- น าหนงัสือจากหน่วยงานติดต่อวิทยากร / ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีให้ความรู้แก่นกัเรียน 

สอบถามรายละเอียดเบ้ืองตน้ และนดัหมายวนัเวลาใหช้ดัเจน  
- ส่งหนงัสือขออนุญาตใชพ้าหนะของหน่วยงาน ตามวนัเวลาในการไปทศันศึกษา และแจง้

การไปราชการใหห้น่วยงานตน้สังกดัทราบ 
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- ส่งหนังสือขออนุญาตน านักเรียนไปทศันศึกษาให้แก่ผูป้กครองทุกคน และติดตามผล
จ านวนท่ีผูป้กครองตอบรับ และแจง้จ านวนนกัเรียนไปทศันศึกษาท่ีแน่นอนให้หวัหนา้สถานศึกษา
ทราบ 

- จดัท าเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินตามรายละเอียดของโครงการทัศนศึกษา น าส่งฝ่าย
การเงินของหน่วยงานเพื่อด าเนินการ  
 
ขั้นตอนที ่3 การด าเนินงาน 
 คณะครูและนักเรียนท่ีได้รับการอนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
 
ขั้นที ่4 เม่ือเสร็จส้ินภารกจิแล้ว  ผู้รับผดิชอบรายงานประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 

1. แบบรายงานการพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา 
2. ค าสั่งของโรงเรียนท่ีมีลายเซ็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
3. แบบรายงานการละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีของครู (ถา้มี) 
4. ใบส าคญัเบิกเงินของครูท่ีมีลายเซ็น 
5. รายละเอียดในการเบิกค่าใชจ่้าย 
6. โครงการฯ 
7. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ 
8. เอกสาร/ภาพถ่าย 
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ผู้ทรงภูมปัิญญาของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 

1. พระรังสิมนัตุ ์ฉายาญาณโสภโณ 
     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นความเช่ือและศาสนา    
     เร่ือง ความเช่ือในศาสนาพุทธ  

       
 

 
2. อาจารยด์าวประกาย  บวัลอ้ม 
    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประเพณีและพิธีกรรม  
    เร่ือง เคร่ืองสักการะลา้นนา  

 
 

 
3. แม่จนัทร์ทิพย ์  ทบัทิมศรี  
    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นอาหารและผกัพื้นบา้น  
    เร่ือง อาหารเมืองเหนือ  

 
 

 
4. คุณลุงสมหวงั  ฤทธิเดช 
    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม  
    เร่ือง การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง (เชิง)  

 
 
 
หมายเหตุ สามารถติดต่อวิทยากรผูท้รงภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  0-5324-3550 ห รือตามท่ีอยู่  6 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบล                        
วดัเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 
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ภาคผนวก ซ 
 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ 
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